เปดหู เปดตา เปดปาก

รวมกัน…

ยุติการทรมาน

HUMAN RIGHTS ISSUE
ภาพประกอบ: ตุ้ม จารุการ

การทรมานและการปฏิบัติอยางทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมนั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นั่นคือ สิทธิในชีวิตและรางกาย
นอกจากนี้การทรมานยังกอใหเกิดผลเสียตอสังคม เปนการปลูกฝงความรุนแรง และทำ�ลายความนาเชื่อถือของระบบกฎหมาย แม้จะมีการ
รณรงค์ยุติการทรมานอย่างเข้มข้น แต่การทรมานก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มิเรียม โลเปซ
ในเดือนกุมภาพันธ 2554
หลังจากสงลูกๆ ของเธอที่
โรงเรียนแลว แมบานชาว
เม็กซิโก อายุ 31 ป ถูกจูโจม
โดยชายสองคนซึ่งสวมหมวก
คลุมหนา เธอถูกมัด ปดตา
และพาไปยังคายทหารใน
เมืองติควานนา ในสัปดาห
ตอมาเธอถูกขมขืนซ้ำ�แลว
ซ้ำ�เลาโดยทหาร และถูก
ทรมานจนตองยอมลงชื่อรับผิดวามีสวนรูเห็นในคดียาเสพติด เธอถูก
สงไปยังเรือนจำ�เพื่อรอการพิจารณาคดี และในเจ็ดเดือนตอมาเธอก็
ได้รับการปลอยตัวโดยไมถูกตั้งขอกลาวหาใดๆ
นี่คือเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยในแม็กซิโก แมมิเรียมจะชี้ตัวผูที่ทรมาน
และขมขืนเธอ แตจนถึงปจจุบันยังไมมีใครถูกนำ�ตัวเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมเลย

เจเรมี่ คอร
คนขับรถบรรทุกชาวฟลิปปนส ถูกทรมานโดยเจาหนาที่ตำ�รวจเพื่อ
ใหยอมรับในคดีฆาตกรรมตำ�รวจที่เขาไมไดกอขึ้น ระหวางการจับกุม
เขาถูกทรมานในหลากหลายรูปแบบ ถูกปดตา ใสกุญแจมือ ถูกทุบ
ตีดวยกระบองตลอดคืน โดนช็อตไฟฟา รวมถึง “ทำ�ใหรูสึกเหมือน
จมน้ำ�” โดยเอาผาอุดปากและเทน้ำ�ลงคอ หลังจากที่เขาปฎิเสธที่จะ
รับสารภาพ ระหวางสอบสวนเจาหนาที่ตางเรียกชื่อเขาวา ‘บอเยต’
แมมีพยานยืนยันวาตำ�รวจจับผิดตัว แตเจาหนาที่ก็ยังยืนกรานที่จะ
จับกุมเขา และยัดขอหาครอบครองยาเสพติด จนทำ�ใหเขาจะตอง
อยูในคุกต่อไปอีก 2 ป

เดมอน ทีโบดัวซ
อเมริ กั น ชนผิ ว ขาวที่ ย อม
สารภาพผิดในสิ่งที่ตนไมไดทำ�
จนถู ก ตั ด สิ น ประหารชี วิ ต ใน
ขอหาฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ
15 ปผเู้ ป็นลูกพีล่ กู นองของเขา
หลั ง จากตามหาเธอจนไม่ ไ ด้
นอนถึง 36 ชั่วโมง และยังต้อง
ถูกสอบสวนนานกว่า 9 ชั่วโมง
โดยไม่ได้พักผ่อนเลย สุดท้าย
เขาเลือกที่จะยอมรับผิดแทน
การทนต่ อ ความเหนื่ อ ยล้ า
โดยให้ คำ � สารภาพที่ ต  า งไป
จากหลักฐานในที่เกิดเหตุโดย
สิน้ เชิง หลังจากการทำ�งานอยางหนักถึง 15 ปของทีมทนายความ เขา
ไดรับการตัดสินใหพนผิดดวยหลักฐานจาก DNA ทุกวันตลอด 15 ป
เขาเฝาโทษตัวเองวา ถาวันนัน้ เขาเขมแข็งพอและรอดพนการสอบสวน
มาได เขาคงไมตองตกอยูในชะตากรรมแบบที่ผานมา

ฤทธิรงค ชื่นจิตร
นักเรียน ม.6 ถูกตำ�รวจปราจีนบุรจี บั กุมในคดีชงิ ทรัพย และถูกทรมาน
ใหรับสารภาพวาวิ่งราวทอง 3 บาท พรอมยัดขอหาเสพยาเสพติด
กอนใหผูเสียหายมาชี้ตัวเพื่อยืนยันความผิด เขาถูกตบ เตะ ตอย
กระทืบ เหยียบทีก่ ญ
ุ แจมือทีไ่ พลหลัง และใชถงุ ดำ�คลุมศีรษะจนหายใจ
ไมออก เมื่อชาวบานมาที่สถานีตำ�รวจมากขึ้นการทรมานจึงไดยุติลง
สุดทายคดีนอ้ี ยั การประจำ�จังหวัดมีความเห็นไมฟอ งคดีตอ ศาลเพราะ
ตำ � รวจอี ก ชุ ด มี พ ยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม และจั บ คนร า ยตั ว จริ ง ได
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะผ่านมา 5 ปี และทางครอบครัวครัวเดินหนา
เรียกรองความเปนธรรม แตยงั ไมมเี จาหนาทีค่ นใดตองรับผิดชอบหรือ
เขาสูกระบวนการยุติธรรมเลย

HUMAN RIGHTS CHANGE
คนธรรมดาก็เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้

HUMAN RIGHTS
FACTS
21,000 คน
ใน 21 ประเทศ จากทุกทวีป

ยังกลัวการถูกทรมาน

ผูสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
จากทั่วโลกเดินรณรงค์ในวันตอตานการ
ทรมานสากล เพื่อรำ�ลึกถึงผูเสียหายที่ถูก
ทรมาน โดยกิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของ
โครงการรณรงคยุติการทรมาน เมื่อเปิดตัว
โครงการ ประชาชนกว่า 350,000 คนจาก
117 ประเทศลงนามในจดหมายเรียกร้อง
ให้คืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อผู้รอดชีวิต
จากการทรมานในเม็กซิโก ที่เมื่อเดือน
ตุลาคม 2557 แองเจล โคลอน ผูรอดชีวิต
จากการทรมานไดรับการปลอยตัว หลังจาก
เขาถูกทรมานและถูกคุมขังอยางไมเปนธรรมเปนเวลาเกือบหกปในเม็กซิโก “สิ่งที่
ผมตองการบอกกับผูที่ใหกำ�ลังใจผม และ
ผูที่ตอตานการทรมานและการเลือกปฏิบัติ
คือ อยาหยุดปฏิบัติการของคุณ” เขากลาว
“ขอบฟาใหมเริ่มปรากฏขึ้นแลว ผมรูสึก
ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น”

WORD OF THE DAY
Torture – การทรมาน
คือ การกระทำ�โดยเจตนาเพื่อใหเกิดความเจ็บปวดอยางสาหัสทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่ง
กระทำ�โดยเจาหนาที่รัฐ หรือการที่เจาหนาที่รัฐมีสวนเกี่ยวของ ยุยง ยินยอมหรือรูเห็น
เปนใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรับสารภาพ เพื่อใหไดขอมูล เพื่อลงโทษ เพื่อขมขูใหเกิด
ความหวาดกลัว หรือดวยเหตุผลใดๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจเปนการกระทำ�
ตอบุคคลโดยตรงหรือกระทำ�ตอบุคคลที่สาม เชน การที่เจาหนาที่ขูหรือการทำ�รายลูก เพื่อ
ใหแมยอมรับสารภาพ หรือการที่เจาหนาที่ใชน้ำ�เย็นจัดราดผูตองหาเพื่อเคนขอมูล เปนตน

เกือบ 50%
กลัวว่าจะถูกทรมาน
เมื่อถูกควบคุมตัว

กว่า 80%

ต้องการให้มีกฎหมาย
ที่เข้มงวดเพื่อคุ้มครอง
ไม่ให้บุคคลถูกทรมาน

ไม่น้อยกว่า 36%
เชื่อว่ามีความชอบธรรมที่จะ
ทำ�การทรมานในบางกรณี

ขอมูล: รายงานเรือ่ ง “การทรมานในป 2557 –
30 ปของคำ�สัญญาทีว่ า งเปลา” โดย แอมเนสตี้
อินเตอรเนชัน่ แนล

HUMAN RIGHTS
MOVIE
THE RAILWAY MAN
แค้นสะพานข้ามแม่น้ำ�แคว
เรื่องจริงจาก
การสรางทางรถไฟสายมรณะ
ภาพประกอบ: The Railway Man

เรื่องจริงของนายทหารเอริก โลแมกซ (โคลิน
เฟรธ) เชลยผูรอดชีวิตจากทางรถไฟสายมรณะ
ซึ่งถูกทรมานดวยวิธีการตางๆ เพราะถูกพบว่า
เขาสรางวิทยุ ถึงแมเขาจะโชคดีที่รอดมาได
แตก็ถูกหลอกหลอนดวยประสบการณในอดีต
และใบหนาของเหลาทหารชาวญี่ปุน โลแมกซ
ตัดสินใจที่จะคนหาและเผชิญหนากับหนึ่งใน
ผูที่จับเขา โดยเหตุผลของการกระทำ�นี้ก็คือ
“ความพยายามที่จะปลดปลอยความขมขื่นและ
ความเกลียดชังออกจากชีวิต”

การทรมานจะถูกใช้กับ
คนเลวๆ เท่านั้น

ความจริง

จากงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ผูที่ถูกทรมาน
หรือถูกปฏิบัติอยางทารุณโหดรายไมใชบุคคลอันตราย แตมัก
เปนคนยากจน กลุมคนชายขอบ ซึ่งคนเหลานี้มักตกเปนจำเลย
ของสังคมจากอคติและการที่สื่อประโคมขาว
นอกจากนี้ กลุมคนที่เสี่ยงกับการทรมานยังรวมถึงบุคคลธรรมดา
ที่รัฐบาลหรือคนสวนใหญในสังคมตราหนาวาเปน “ฝายตรงขาม”
ซึ่งอาจรวมถึง นักปกปองสิทธิมนุษยชน นักขาวหรือผูที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่เห็นตางกับรัฐบาลอีกดวย ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
จำนวนมากจึงถูกทรมาน ไมใชเพราะพวกเขาเปนผูที่อันตราย แต
เพราะพวกเขานั้นยากจน มีพื้นเพที่แตกตางจากคนกลุมใหญ และ
กลาที่จะมีความเห็นตางจากรัฐบาล
ดังนั้น หากการทรมานยังคงอยู เราเอง หรือแมแตคนที่เรารักอาจ
ตกเปนเปาของการทรมานในสักวันหนึ่ง

ความเชื่อ

ไมมีการทรมานแบบใดรุนแรงนอ
จากการถูกลดคุณคาความเปนค

ความจริง

เจาหนาที่รัฐสามารถใชขอมูลที่ไดจากเทคนิคทางวิทยาศาสตร
ซึ่งนาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนมากกวา
การทรมาน ซึ่งเปนวิธีการที่ลดทอนคุณคาความเปนมนุษย
สรางความกลัวใหคนในสังคม และสงผลเสียตอความเชื่อมั่น
ในระบบยุติธรรม

การทรมานบางอย่าง
ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดเท่าไรห

การทรมานทุกรูปแบบ ไมวาจะเ
ลวนแลวแตนารังเกียจและผิดกฎ
ดวยไฟฟา การทุบตี การขมขืน
การประหาร การบังคับใหอดนอ
หายใจไมออก การบังคับใหอยูใน
แหลมคม การบังคับใหใชสารเสพ
การอื่นๆ ...ไมมีใครสมควรถูกท

ความเชื่อ

การทรมานเปนเครื่องมือที่ปาเถื่อนและไมมีประสิทธิภาพ
ขอมูลที่ไดจากการทรมานนั้นไมนาเชื่อถือและทิ้งไวแค
รอยดางที่นาอับอายในระบบยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อมีการ
ลงโทษผูบริสุทธิ์

มีแค่บางรัฐบาลที่โหดร้าย
ใช้การทรมาน ประเทศส่ว
ไม่มีการทรมาน

ความจริง

ความเชื่อ

ความจริง
ความเชื่อ

การทรมาน คือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อคลายปม
อาชญากรรม

จากงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเ
การปฏิบัติที่โหดรายที่เกิดขึ้นใน
ทั่วโลก จากการสำรวจในชวงป
หลักฐานและงานวิจัยระดับโลกท
และการรณรงคเพื่อตอตานการท
พบวา การทรมานยังเกิดขึ้นอยา

แมในบางประเทศ การทรมานอ
หลายประเทศการทรมานถูกก็น
การทรมานหรือการปฏิบัติที่โหด
ยอมรับไมได

“คุณมั่นใจหรือไมวาคุณจะปล
หากคุณอยูภายใตการควบคุม

ความเชื่อ

หรอก

เปนทางรางกายหรือทางจิตใจ
ฎหมาย ไมวาจะเปนการช็อต
การทำใหอับอาย การจำลอง
อน อดอาหารหรือน้ำ การทำให
นทาใดนานๆ การทิ่มดวยของ
พติด การใชสุนัขทำราย หรือวิธี
ทรมานดวยวิธีการเหลานี้

ยเท่านั้นที่ยัง
วนใหญ่ในโลก

เตอรเนชั่นแนล การทรมานหรือ
141 ประเทศ จากทุกภูมิภาค
2552-2556 ซึ่งสอดคลองกับ
ที่ถูกรวบรวมจากการเก็บขอมูล
ทรมานในชวงกวาหาทศวรรษ
างกวางขวาง

อาจถูกใชเพียงบางกรณี แตใน
นำมาใชอยางเปนระบบ ทั้งๆ ที่
ดรายแมเพียงกรณีเดียวก็เปนสิ่งที่

ลอดภัยจากการถูกทรมาน
มตัวของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง?”

ไมจริงเลย ความปลอดภัยของคนสวนใหญไมอาจรับ
ประกันไดหากคนสวนนอยยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความจริง

อยกวาแบบอื่นๆ ความเจ็บปวด
คนไมอาจมีมาตรฐานใดมาชี้วัดได

การทรมานยังจำเป็น เพราะมันทำให้
คนส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครอง
ให้ปลอดภัย

ในทางกฎหมาย การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ไรมนุษยธรรมนั้นถือเปนขอหามเด็ดขาด ไมอาจยืดหยุนได
ซึ่งหมายความวา แมแตในสถานการณฉุกเฉิน การทรมาน
ก็เปนสิ่งที่ผิด การหามการทรมานเปนฉันทามติระดับโลก
ที่รัฐทุกรัฐลวนผูกพันโดยไมวารัฐนั้นจะไดลงนามในสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของหรือไมก็ตาม
ในปจจุบัน รัฐบาลหลายประเทศยังคงทำการทรมานซึ่ง
ละเมิดมาตรฐานระหวางประเทศโดยอางเหตุผลหลาย
ประการ นี่เพราะรัฐบาลเหลานี้ไดรับประโยชน หรือ ‘เชื่อวา’
ไดประโยชนจากการทรมาน และเนื่องจากรัฐบาลละเลยที่จะ
นำตัวผูที่ตองรับผิดชอบมาเขาสูกระบวนการยุติธรรม รัฐบาล
กำลังแสดงออกวาพวกเขากำลังสงเสริมการทรมาน
เพื่อยุติวัฒนธรรมการทรมานในสังคมของเรา รัฐบาลตอง
ดำเนินการตางๆ ตามขั้นตอนเพื่อสรางมาตรการปองกันที่
เขมงวด ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการทรมานที่จะเกิดขึ้นใน
ปจจุบันและอนาคต

5

มายาคติ

ของการทรมาน

สถานการณ์
การทรมาน
ในประเทศไทย

ประเทศไทยลงนามและใหสัตยาบัน (เขารวมเปนภาคีสมาชิก)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติ
บัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ำ�ยีศักดิ์ศรี (CAT) เมื่อ
ป 2550 ประเทศไทยมีหนาที่ตองดำ�เนินการแกไขดานบริหาร ตุลาการ
และนิติบัญญัติเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ เชน การบัญญัติใหการ
ทรมานเป  น ความผิ ด ตามกฎหมายในประเทศ การให มี ก ารสื บ สวน
สอบสวนและลงโทษผูกระทำ�ความผิดฐานนี้ และการกำ�หนดมาตรการ
เยียวยาใหเหยื่อที่ถูกทรมาน

แมวาไทยเปนภาคีสมาชิกใน
อนุสัญญาฯ นี้ ทว่าการทรมานยังคง
มีอยูในสังคมไทย อีกทั้งความเขาใจใน
ประเด็ น นี้ ใ นสาธารณชนก็ ยั ง อยู  ใ น
วงที่คอนขางจำ�กัด สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให
การปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยเปนไป
อยางไมมีประสิทธิภาพคือความบกพรอง
ของระบบกฎหมาย ทั้งนี้ คำ�วา “การ
ทรมาน” ไมมีตัวตนอยูในระบบกฎหมาย
ไทย ยั ง ไม มี ก ารให คำ � นิ ย ามของการ
ทรมานไว การทรมานจึงยังไมเปนความ
ผิดตามกฎหมายอาญา จึงไมสามารถ

เอาโทษฐานความผิดทรมานกับผู้กระทำ�
ผิดได้
ถึงแม “การทรมาน” อาจยัง
ไมไดเกิดขึ้นกับเราโดยตรง แตกลับมี
ความสำ�คัญเฉกเชนประเด็นการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอื่ นๆ ที่ พ วกเราทุ ก คน
ซึ่งยังไมไดถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ไปมากนัก จะไดใชเสรีภาพที่เรายังคง
มีอยูนั้น เปนกระบอกเสียงเพื่อผูถูก
ละเมิด และชวยปกปองคุมครองพวก
เขาตามศักยภาพที่เรามีอยู

www.amnesty.or.th

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย ขอเชิ ญ ชวนร่ ว มลงชื่ อ ที่
www.amnesty.or.th เพื่อเรียกร้อง
ให้รัฐสภาดำ�เนินการแก้ไขกฎหมายอาญา
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานนี้
โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้:

YOUR NAME

SURNAME

EMAIL
SIGN PETITION

1. บัญญัติใหการทรมานเปนความผิดทางอาญา
2. กำ�หนดใหมีการสืบสวนสอบสวนและลงโทษผูกระทำ�ความผิดฐานนี้ตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ
3. กำ�หนดมาตรการเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบจากการทรมานและครอบครัว ทั้งทางดาน
กฎหมาย รางกาย จิตใจและสังคม

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ ที่
ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใดของโลก และ
ลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัด
ในการณรงค์ เพือ่ ส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เมือ่ พ.ศ. 2520 ปัจจุบนั มีสมาชิกและผูส้ นับสนุน
กว่า 7 ล้านคน ใน 150 ประเทศทั่วโลกและ
ดินแดน

หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ 6 ตุล าคม 2519
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์
“ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับ
แสนฉบั บ จากคนทั่ ว โลกส่ ง มาถึ ง รั ฐ บาลไทย
และสำ � นั ก ราชเลขาเพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ ป ล่ อ ยตั ว
นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์
ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า
1,000 คน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
รู้จักการทำ�งานของแอมเนสตี้

www.amnesty.or.th
AmnestyThailand
media@amnesty.or.th

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการป้องกันและดำ�เนินการลงโทษเมื่อ
เกิดการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆ ขึ้น ไม่ว่าผู้กระทำ�จะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ บุคคลอื่นใด หรือการกระทำ�ของกลุ่ม
ที่ติดอาวุธ
“หากเรายังมีทัศนคติว่าการทรมานเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้ เราอาจเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

ไม่มีเหตุผลใดทำ�ให้การทรมานเป็นสิ่งที่ชอบธรรม
ร่วมลงชื่อรณรงค์ยุติการทรมานกับคนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก
ได้ที่ www.amnesty.or.th

เปิดหู เปิดตา เปิดปาก ร่วมกันยุติการทรมาน

