
เปดหู เปดตา เปดปาก
รวมกัน…

ยุติการทรมาน



ทรมานจนตองยอมลงชื่อรับผิดวามีสวนรูเห็นในคดียาเสพติด เธอถูก 
สงไปยังเรือนจำาเพื่อรอการพิจารณาคดี และในเจ็ดเดือนตอมาเธอก ็
ไดรับการปลอยตัวโดยไมถูกตั้งขอกลาวหาใดๆ

นี่คือเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยในแม็กซิโก แมมิเรียมจะชี้ตัวผูที่ทรมาน 
และขมขืนเธอ แตจนถึงปจจุบันยังไมมีใครถูกนำาตัวเขาสูกระบวนการ 
ยุติธรรมเลย 

HUMAN RIGHTS ISSUE
การทรมานและการปฏิบัติอยางทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมนั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นั่นคือ สิทธิในชีวิตและรางกาย 
นอกจากนี้การทรมานยังกอใหเกิดผลเสียตอสังคม เปนการปลูกฝงความรุนแรง และทำ ลายความนาเชื่อถือของระบบกฎหมาย แมจะมีการ
รณรงค์ยุติการทรมานอยางเขมขน แตการทรมานก็ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ภาพประกอบ: ตุม จารุการ

เดมอน ทีโบดัวซ
อเมริ กันชนผิ วขาวที่ ยอม
สารภาพผิดในส่ิงที่ตนไมไดทำา 
จนถูกตัดสินประหารชีวิตใน 
ขอหาฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ  
15 ปผูเป็นลูกพ่ีลูกนองของเขา 
หลังจากตามหาเธอจนไมได 
นอนถึง 36 ชั่วโมง และยังตอง 
ถูกสอบสวนนานกวา 9 ชั่วโมง 
โดยไมไดพักผอนเลย สุดทาย
เขาเลือกท่ีจะยอมรับผิดแทน 
การทนตอความเหนื่อยลา 
โดยใหคำาสารภาพที่ต างไป 
จากหลักฐานในท่ีเกิดเหตุโดย 

เจเรมี่ คอร
คนขับรถบรรทุกชาวฟลิปปนส ถูกทรมานโดยเจาหนาที่ตำารวจเพื่อ
ใหยอมรับในคดีฆาตกรรมตำารวจที่เขาไมไดกอขึ้น ระหวางการจับกุม
เขาถูกทรมานในหลากหลายรูปแบบ ถูกปดตา ใสกุญแจมือ ถูกทุบ
ตีดวยกระบองตลอดคืน โดนช็อตไฟฟา รวมถึง “ทำาใหรูสึกเหมือน
จมน้ำา” โดยเอาผาอุดปากและเทน้ำาลงคอ หลังจากที่เขาปฎิเสธที่จะ
รับสารภาพ ระหวางสอบสวนเจาหนาที่ตางเรียกชื่อเขาวา ‘บอเยต’ 
แมมีพยานยืนยันวาตำารวจจับผิดตัว แตเจาหนาที่ก็ยังยืนกรานที่จะ 
จับกุมเขา และยัดขอหาครอบครองยาเสพติด จนทำาใหเขาจะตอง 
อยูในคุกตอไปอีก 2 ป 

ฤทธิรงค ชื่นจิตร
นักเรียน ม.6 ถูกตำารวจปราจีนบุรีจับกุมในคดีชิงทรัพย และถูกทรมาน 
ใหรับสารภาพวาวิ่งราวทอง 3 บาท พรอมยัดขอหาเสพยาเสพติด 
กอนใหผูเสียหายมาชี้ตัวเพื่อยืนยันความผิด เขาถูกตบ เตะ ตอย  
กระทืบ เหยียบท่ีกุญแจมือท่ีไพลหลัง และใชถุงดำาคลุมศีรษะจนหายใจ 
ไมออก เมื่อชาวบานมาที่สถานีตำารวจมากขึ้นการทรมานจึงไดยุติลง  
สุดทายคดีน้ีอัยการประจำาจังหวัดมีความเห็นไมฟองคดีตอศาลเพราะ 
ตำารวจอีกชุดมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจับคนรายตัวจริงได  
เหตุการณที่เกิดขึ้นแมจะผานมา 5 ป และทางครอบครัวครัวเดินหนา 
เรียกรองความเป็นธรรม แตยังไมมีเจาหนาท่ีคนใดตองรับผิดชอบหรือ 
เขาสูกระบวนการยุติธรรมเลย

มิเรียม โลเปซ
ในเดือนกุมภาพันธ 2554  
หลังจากสงลูกๆ ของเธอที ่
โรงเรียนแลว แมบานชาว 
เม็กซิโก อายุ 31 ป ถูกจูโจม 
โดยชายสองคนซ่ึงสวมหมวก 
คลุมหนา เธอถูกมัด ปดตา  
และพาไปยังคายทหารใน 
เมืองติควานนา ในสัปดาห 
ตอมาเธอถูกขมขืนซ้ำาแลว 
ซ้ำาเลาโดยทหาร และถูก 

ส้ินเชิง หลังจากการทำางานอยางหนักถึง 15 ปของทีมทนายความ เขา 
ไดรับการตัดสินใหพนผิดดวยหลักฐานจาก DNA ทุกวันตลอด 15 ป  
เขาเฝาโทษตัวเองวา ถาวันน้ันเขาเขมแข็งพอและรอดพนการสอบสวน 
มาได เขาคงไมตองตกอยูในชะตากรรมแบบที่ผานมา



HUMAN RIGHTS
FACTS

HUMAN RIGHTS
MOVIE
THE RAILWAY MAN

ผูสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
จากทั่วโลกเดินรณรงคในวันตอตานการ
ทรมานสากล เพื่อรำาลึกถึงผูเสียหายที่ถูก 
ทรมาน โดยกิจกรรมนี้เป็นสวนหนึ่งของ 
โครงการรณรงคยุติการทรมาน เมื่อเปดตัว 
โครงการ ประชาชนกวา 350,000 คนจาก  
117 ประเทศลงนามในจดหมายเรียกรอง 
ใหคืนความยุติธรรมใหกับเหยื่อผูรอดชีวิต 
จากการทรมานในเม็กซิโก ที่เมื่อเดือน 
ตุลาคม 2557 แองเจล โคลอน ผูรอดชีวิต 
จากการทรมานไดรับการปลอยตัว หลังจาก 
เขาถูกทรมานและถูกคุมขังอยางไมเป็น-
ธรรมเป็นเวลาเกือบหกปในเม็กซิโก “สิ่งที่
ผมตองการบอกกับผูที่ใหกำาลังใจผม และ
ผูที่ตอตานการทรมานและการเลือกปฏิบัติ
คือ อยาหยุดปฏิบัติการของคุณ” เขากลาว 
“ขอบฟาใหมเริ่มปรากฏขึ้นแลว ผมรูสึก
ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น”

เรื่องจริงของนายทหารเอริก โลแมกซ (โคลิน  
เฟรธ) เชลยผูรอดชีวิตจากทางรถไฟสายมรณะ  
ซึ่งถูกทรมานดวยวิธีการตางๆ  เพราะถูกพบวา 
เขาสรางวิทยุ ถึงแมเขาจะโชคดีที่รอดมาได  
แตก็ถูกหลอกหลอนดวยประสบการณในอดีต 
และใบหนาของเหลาทหารชาวญี่ปุน โลแมกซ 
ตัดสินใจที่จะคนหาและเผชิญหนากับหนึ่งใน 
ผู ที่จับเขา โดยเหตุผลของการกระทำานี้ก็คือ 
“ความพยายามที่จะปลดปลอยความขมข่ืนและ 
ความเกลียดชังออกจากชีวิต”

คือ การกระทำาโดยเจตนาเพื่อใหเกิดความเจ็บปวดอยางสาหัสทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่ง
กระทำาโดยเจาหนาที่รัฐ หรือการที่เจาหนาที่รัฐมีสวนเกี่ยวของ ยุยง ยินยอมหรือรูเห็น
เป็นใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรับสารภาพ เพื่อใหไดขอมูล เพื่อลงโทษ เพื่อขมขูใหเกิด 
ความหวาดกลัว หรือดวยเหตุผลใดๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นการกระทำา 
ตอบุคคลโดยตรงหรือกระทำาตอบุคคลที่สาม  เชน การที่เจาหนาที่ขูหรือการทำารายลูก เพื่อ
ใหแมยอมรับสารภาพ หรือการที่เจาหนาที่ใชน้ำาเย็นจัดราดผูตองหาเพื่อเคนขอมูล เป็นตน  

Torture – การทรมาน

คนธรรมดาก็เปลี่ยนโลกใหดีขึ้นได

WORD OF THE DAY

ขอมูล: รายงานเร่ือง “การทรมานในป 2557 – 
30 ปของคำาสัญญาท่ีวางเปลา” โดย แอมเนสต้ี 
อินเตอรเนช่ันแนล 

เรื่องจริงจาก
การสรางทางรถไฟสายมรณะ

แคนสะพานขามแมน้ำ แคว

HUMAN RIGHTS CHANGE

21,000 คน
ใน 21 ประเทศ จากทุกทวีป
ยังกลัวการถูกทรมาน

เกือบ 50%

กว่า 80%

ไม่น้อยกว่า 36% 

กลัววาจะถูกทรมาน
เมื่อถูกควบคุมตัว

ตองการใหมีกฎหมาย
ที่เขมงวดเพื่อคุมครอง
ไมใหบุคคลถูกทรมาน

เชื่อวามีความชอบธรรมที่จะ
ทำ การทรมานในบางกรณี

ภาพประกอบ: The Railway Man



การทรมานเปนเครื่องมือที่ปาเถื่อนและไมมีประสิทธิภาพ
ขอมูลที่ไดจากการทรมานนั้นไมนาเชื่อถือและทิ้งไวแค
รอยดางที่นาอับอายในระบบยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อมีการ
ลงโทษผูบริสุทธิ์

เจาหนาที่รัฐสามารถใชขอมูลที่ไดจากเทคนิคทางวิทยาศาสตร
ซึ่งนาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนมากกวา
การทรมาน ซึ่งเปนวิธีการที่ลดทอนคุณคาความเปนมนุษย
สรางความกลัวใหคนในสังคม และสงผลเสียตอความเชื่อมั่น
ในระบบยุติธรรม

คว
าม
เชื่อ การทรมาน คือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ที่จะได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อคลายปม
อาชญากรรม

คว
าม
จร
ิง

ไมมีการทรมานแบบใดรุนแรงนอยกวาแบบอื่นๆ ความเจ็บปวด
จากการถูกลดคุณคาความเปนคนไมอาจมีมาตรฐานใดมาชี้วัดได

การทรมานทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนทางรางกายหรือทางจิตใจ
ลวนแลวแตนารังเกียจและผิดกฎหมาย ไมวาจะเปนการช็อต
ดวยไฟฟา การทุบตี การขมขืน การทำใหอับอาย การจำลอง
การประหาร การบังคับใหอดนอน อดอาหารหรือน้ำ การทำให
หายใจไมออก การบังคับใหอยูในทาใดนานๆ การทิ่มดวยของ
แหลมคม การบังคับใหใชสารเสพติด การใชสุนัขทำราย หรือวิธี
การอื่นๆ ...ไมมีใครสมควรถูกทรมานดวยวิธีการเหลานี้

คว
าม
เชื่อ การทรมานบางอย่าง

ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดเท่าไรหรอก

คว
าม
จร
ิง

ไมจริงเลย ความปลอดภัยของคนสวนใหญไมอาจรับ
ประกันไดหากคนสวนนอยยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในทางกฎหมาย การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ไรมนุษยธรรมนั้นถือเปนขอหามเด็ดขาด ไมอาจยืดหยุนได
ซึ่งหมายความวา แมแตในสถานการณฉุกเฉิน การทรมาน
ก็เปนสิ่งที่ผิด การหามการทรมานเปนฉันทามติระดับโลก
ที่รัฐทุกรัฐลวนผูกพันโดยไมวารัฐนั้นจะไดลงนามในสนธิ-
สัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของหรือไมก็ตาม

ในปจจุบัน รัฐบาลหลายประเทศยังคงทำการทรมานซึ่ง
ละเมิดมาตรฐานระหวางประเทศโดยอางเหตุผลหลาย
ประการ นี่เพราะรัฐบาลเหลานี้ไดรับประโยชน หรือ ‘เชื่อวา’
ไดประโยชนจากการทรมาน และเนื่องจากรัฐบาลละเลยที่จะ
นำตัวผูที่ตองรับผิดชอบมาเขาสูกระบวนการยุติธรรม รัฐบาล
กำลังแสดงออกวาพวกเขากำลังสงเสริมการทรมาน

เพื่อยุติวัฒนธรรมการทรมานในสังคมของเรา รัฐบาลตอง
ดำเนินการตางๆ ตามขั้นตอนเพื่อสรางมาตรการปองกันที่
เขมงวด ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการทรมานที่จะเกิดขึ้นใน
ปจจุบันและอนาคต

คว
าม
เชื่อ การทรมานยังจำเป็น เพราะมันทำให้

คนส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครอง
ให้ปลอดภัย

คว
าม
จร
ิง

จากงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล การทรมานหรือ
การปฏิบัติที่โหดรายที่เกิดขึ้นใน 141 ประเทศ จากทุกภูมิภาค
ทั่วโลก จากการสำรวจในชวงป 2552-2556 ซึ่งสอดคลองกับ
หลักฐานและงานวิจัยระดับโลกที่ถูกรวบรวมจากการเก็บขอมูล
และการรณรงคเพื่อตอตานการทรมานในชวงกวาหาทศวรรษ
พบวา การทรมานยังเกิดขึ้นอยางกวางขวาง

แมในบางประเทศ การทรมานอาจถูกใชเพียงบางกรณี แตใน
หลายประเทศการทรมานถูกก็นำมาใชอยางเปนระบบ ทั้งๆ ที่
การทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดรายแมเพียงกรณีเดียวก็เปนสิ่งที่
ยอมรับไมได

“คุณมั่นใจหรือไมวาคุณจะปลอดภัยจากการถูกทรมาน
หากคุณอยูภายใตการควบคุมตัวของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง?”

คว
าม
เชื่อ มีแค่บางรัฐบาลที่โหดร้ายเท่านั้นที่ยัง

ใช้การทรมาน ประเทศส่วนใหญ่ในโลก
ไม่มีการทรมาน

คว
าม
จร
ิง

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

คว
าม
เชื่อ การทรมานจะถูกใช้กับ

คนเลวๆ เท่านั้น

คว
าม
จร
ิง

5มายาคติ
ของการทรมาน



การทรมานเปนเครื่องมือที่ปาเถื่อนและไมมีประสิทธิภาพ
ขอมูลที่ไดจากการทรมานนั้นไมนาเชื่อถือและทิ้งไวแค
รอยดางที่นาอับอายในระบบยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อมีการ
ลงโทษผูบริสุทธิ์

เจาหนาที่รัฐสามารถใชขอมูลที่ไดจากเทคนิคทางวิทยาศาสตร
ซึ่งนาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนมากกวา
การทรมาน ซึ่งเปนวิธีการที่ลดทอนคุณคาความเปนมนุษย
สรางความกลัวใหคนในสังคม และสงผลเสียตอความเชื่อมั่น
ในระบบยุติธรรม

คว
าม
เชื่อ การทรมาน คือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ที่จะได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อคลายปม
อาชญากรรม

คว
าม
จร
ิง

ไมมีการทรมานแบบใดรุนแรงนอยกวาแบบอื่นๆ ความเจ็บปวด
จากการถูกลดคุณคาความเปนคนไมอาจมีมาตรฐานใดมาชี้วัดได

การทรมานทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนทางรางกายหรือทางจิตใจ
ลวนแลวแตนารังเกียจและผิดกฎหมาย ไมวาจะเปนการช็อต
ดวยไฟฟา การทุบตี การขมขืน การทำใหอับอาย การจำลอง
การประหาร การบังคับใหอดนอน อดอาหารหรือน้ำ การทำให
หายใจไมออก การบังคับใหอยูในทาใดนานๆ การทิ่มดวยของ
แหลมคม การบังคับใหใชสารเสพติด การใชสุนัขทำราย หรือวิธี
การอื่นๆ ...ไมมีใครสมควรถูกทรมานดวยวิธีการเหลานี้

คว
าม
เชื่อ การทรมานบางอย่าง

ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดเท่าไรหรอก

คว
าม
จร
ิง

ไมจริงเลย ความปลอดภัยของคนสวนใหญไมอาจรับ
ประกันไดหากคนสวนนอยยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในทางกฎหมาย การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ไรมนุษยธรรมนั้นถือเปนขอหามเด็ดขาด ไมอาจยืดหยุนได
ซึ่งหมายความวา แมแตในสถานการณฉุกเฉิน การทรมาน
ก็เปนสิ่งที่ผิด การหามการทรมานเปนฉันทามติระดับโลก
ที่รัฐทุกรัฐลวนผูกพันโดยไมวารัฐนั้นจะไดลงนามในสนธิ-
สัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของหรือไมก็ตาม

ในปจจุบัน รัฐบาลหลายประเทศยังคงทำการทรมานซึ่ง
ละเมิดมาตรฐานระหวางประเทศโดยอางเหตุผลหลาย
ประการ นี่เพราะรัฐบาลเหลานี้ไดรับประโยชน หรือ ‘เชื่อวา’
ไดประโยชนจากการทรมาน และเนื่องจากรัฐบาลละเลยที่จะ
นำตัวผูที่ตองรับผิดชอบมาเขาสูกระบวนการยุติธรรม รัฐบาล
กำลังแสดงออกวาพวกเขากำลังสงเสริมการทรมาน

เพื่อยุติวัฒนธรรมการทรมานในสังคมของเรา รัฐบาลตอง
ดำเนินการตางๆ ตามขั้นตอนเพื่อสรางมาตรการปองกันที่
เขมงวด ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการทรมานที่จะเกิดขึ้นใน
ปจจุบันและอนาคต

คว
าม
เชื่อ การทรมานยังจำเป็น เพราะมันทำให้

คนส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครอง
ให้ปลอดภัย

คว
าม
จร
ิง

จากงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล การทรมานหรือ
การปฏิบัติที่โหดรายที่เกิดขึ้นใน 141 ประเทศ จากทุกภูมิภาค
ทั่วโลก จากการสำรวจในชวงป 2552-2556 ซึ่งสอดคลองกับ
หลักฐานและงานวิจัยระดับโลกที่ถูกรวบรวมจากการเก็บขอมูล
และการรณรงคเพื่อตอตานการทรมานในชวงกวาหาทศวรรษ
พบวา การทรมานยังเกิดขึ้นอยางกวางขวาง

แมในบางประเทศ การทรมานอาจถูกใชเพียงบางกรณี แตใน
หลายประเทศการทรมานถูกก็นำมาใชอยางเปนระบบ ทั้งๆ ที่
การทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดรายแมเพียงกรณีเดียวก็เปนสิ่งที่
ยอมรับไมได

“คุณมั่นใจหรือไมวาคุณจะปลอดภัยจากการถูกทรมาน
หากคุณอยูภายใตการควบคุมตัวของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง?”

คว
าม
เชื่อ มีแค่บางรัฐบาลที่โหดร้ายเท่านั้นที่ยัง

ใช้การทรมาน ประเทศส่วนใหญ่ในโลก
ไม่มีการทรมาน

คว
าม
จร
ิง

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

คว
าม
เชื่อ การทรมานจะถูกใช้กับ

คนเลวๆ เท่านั้น

คว
าม
จร
ิง

5มายาคติ
ของการทรมาน





แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย ขอเชิญชวนรวมลงชื่อที่ 
www.amnesty.or.th เพื่อเรียกรอง
ใหรัฐสภาดำ เนินการแกไขกฎหมายอาญา
เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาตอตาน
การทรมานนี้

โดยมีขอเรียกรองดังนี้:

www.amnesty.or.th

YOUR NAME

EMAIL

SURNAME

SIGN PETITION

1. บัญญัติใหการทรมานเปนความผิดทางอาญา
2. กำ หนดใหมีการสืบสวนสอบสวนและลงโทษผูกระทำ ความผิดฐานนี้ตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศ
3. กำ หนดมาตรการเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบจากการทรมานและครอบครัว ทั้งทางดาน 

กฎหมาย รางกาย จิตใจและสังคม

สถานการณ
การทรมาน
ในประเทศไทย

ประเทศไทยลงนามและใหสัตยาบัน (เขารวมเป็นภาคีสมาชิก) 

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการตอตานการทรมานและการประติ

บัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศรี (CAT) เมื่อ

ป 2550 ประเทศไทยมีหนาที่ตองดำาเนินการแกไขดานบริหาร ตุลาการ 

และนิติบัญญัติเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ เชน การบัญญัติใหการ 

ทรมานเป็นความผิดตามกฎหมายในประเทศ การใหมีการสืบสวน 

สอบสวนและลงโทษผูกระทำาความผิดฐานนี้ และการกำาหนดมาตรการ

เยียวยาใหเหยื่อที่ถูกทรมาน 

แมวาไทยเป็นภาคีสมาชิกใน

อนุสัญญาฯ นี้ ทวาการทรมานยังคง 

มีอยูในสังคมไทย อีกทั้งความเขาใจใน 

ประเด็นนี้ ในสาธารณชนก็ยังอยู  ใน 

วงที่คอนขางจำากัด สาเหตุสำาคัญที่ทำาให 

การปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยเป็นไป 

อยางไมมีประสิทธิภาพคือความบกพรอง 

ของระบบกฎหมาย ทั้งนี้ คำาวา “การ

ทรมาน” ไมมีตัวตนอยูในระบบกฎหมาย 

ไทย ยังไมมีการใหคำานิยามของการ 

ทรมานไว การทรมานจึงยังไมเป็นความ 

ผิดตามกฎหมายอาญา จึงไมสามารถ 

เอาโทษฐานความผิดทรมานกับผูกระทำา

ผิดได

ถึงแม “การทรมาน” อาจยัง

ไมไดเกิดขึ้นกับเราโดยตรง แตกลับมี

ความสำาคัญเฉกเชนประเด็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่พวกเราทุกคน

ซึ่งยังไมไดถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ 

ไปมากนัก จะไดใชเสรีภาพที่เรายังคง 

มีอยู นั้น เป็นกระบอกเสียงเพื่อผู ถูก

ละเมิด และชวยปกปองคุมครองพวก 

เขาตามศักยภาพที่เรามีอยู



1

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ ที ่
ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใดของโลก  และ 
ลุกข้ึนมาปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัด 
ในการณรงค์ เพ่ือส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  
พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
เม่ือ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิกและผู้สนับสนุน 
กว่า 7 ล้านคน ใน 150 ประเทศทั่วโลกและ 
ดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519   
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์  
“ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับ 
แสนฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทย 
และสำานักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ 
ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า  
1,000 คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล คือใคร?

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

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเรียกรองใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศในการปองกันและดำาเนินการลงโทษเมื่อ
เกิดการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอื่นๆ ขึ้น ไมวาผูกระทำาจะเป็นเจาพนักงานของรัฐ บุคคลอื่นใด หรือการกระทำาของกลุม
ที่ติดอาวุธ

“หากเรายังมีทัศนคติวาการทรมานเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได เราอาจเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

ไม่มีเหตุผลใดทำ ให้การทรมานเป็นสิ่งที่ชอบธรรม
รวมลงชื่อรณรงค์ยุติการทรมานกับคนกวา 7 ลานคนทั่วโลก

ไดที่ www.amnesty.or.th
เปิดหู เปิดตา เปิดปาก ร่วมกันยุติการทรมาน


