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ยุติธรรม	 รวมถึงก�รนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบและคำ�สั่ง

ต่�งๆ	ที่ออกม�เพื่อบังคับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนส�กล

คำ�นำ�

ปจัจบุนัรฐัธรรมนูญแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย	พทุธศกัร�ช	๒๕๖๐ 

ส่วนที่	๖	หมวด	๑๒	ว่�ด้วยองค์กรอิสระ	 ได้บัญญัติให้	คณะกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	(กสม.)	 มีฐ�นะเป็นหนึ่งในห้�ขององค์กร

อิสระ	 เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีคว�มอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี 

ให้เป็นไปต�มรัฐธรรมนูญและกฎหม�ย	 ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีและก�รใช้

อำ�น�จขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต	 เที่ยงธรรม	 กล้�ห�ญ 

และปร�ศจ�กอคติทั้งปวงในก�รใช้ดุลพินิจ	

หน้�ที่และอำ�น�จของ	กสม.	ต�มที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๖๐	 ม�ตร�	๒๔๗	(๓)	 และ	

(๕)	 คือ	 เสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภ�	คณะรัฐมนตรี	 และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

รวมตลอดทั้งก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	หรือคำ�สั่งใดๆ	

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	และสร้�งเสริมทุกภ�คส่วน 

ของสังคมให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน	

สำ�นักง�น	กสม.	ได้ตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ดังกล่�วจึงได้ 

ร่วมกับสถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย	 กระทรวง

ยุติธรรม	 สถ�บันเพ่ือก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 และมูลนิธิ 

เพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน�	จัดก�รสัมมน�ใน	หัวข้อ 

“ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน”	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	๑๘ 

ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ณ	ห้องแคทรีย�	๑	-	๒	 โรงแรมร�ม�	ก�ร์เดนส์ 
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การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

รูปองค์ภ�	4	สี

ข้�พเจ้�มีคว�มยินดีที่ได้ม�ร่วมในพิธีเปิดสัมมน�ท�งวิช�ก�ร 

หัวข้อ	“ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน”	 ซึ่งสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 สถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศส 

ประจำ�ประเทศไทย	 กระทรวงยุติธรรม	 สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย	 และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน�ร่วมกัน 

จัดขึ้นในวันนี้	 ต�มที่ประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

ไดร้�ยง�นใหท้ร�บถงึคว�มเปน็ม�	และวตัถปุระสงคข์องก�รจดัสมัมน�

ท�งวิช�ก�รในครั้งนี้	น่�ชื่นชมเป็นอย่�งยิ่ง

ทั้งนี้	 เพร�ะสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐ�นที่บุคคล

พึงมีได้ต�มกฎหม�ย	 ห�กกระบวนก�รยุติธรรมของไทยมี

กระบวนก�รลงโทษที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว 

ผู้กระทำ�คว�มผิดก็ย่อมได้รับก�รปฏิบัติที่เหม�ะสม	 ส�ม�รถกลับม� 

พระดำ�รัส

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ในโอกาสที่เสด็จฯ ในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามา การ์เดนส์ 

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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เป็นทรัพย�กรบุคคลที่มีคุณภ�พต่อช�ติบ้�นเมืองได้ 

จึงหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รสัมมน�คร้ังนี้	 จะช่วยทุกคน 

ทุกฝ่�ยท่ีเกี่ยวข้องได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น 

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชนและ 

ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ประเทศช�ติและประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	

ได้เวล�อันสมควรแล้ว	 ข้�พเจ้�ขอเปิด 

ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร	หัวข้อ	ก�รลงโทษท�งอ�ญ� 

กับหลักสิทธิมนุษยชน	ณ	บัดนี้	ขอให้ก�รสัมมน� 

ประสบคว�มสำ�เรจ็บรรลวุตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไวทุ้กประก�ร	

ทั้งขอให้ทุกท่�นมีคว�มสำ�เร็จคว�มเจริญก้�วหน้� 

ยิ่งขึ้นไปในกิจก�รง�น	ชีวิต	โดยทั่วกัน

คำ�ถว�ยร�ยง�น 

พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ�้พัชรกิติย�ภ�

10
ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน
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ขอกร�บทูลทร�บฝ่�พระบ�ท	

เกล้�กระหม่อม	 น�ยวัส	 ติงสมิตร	 ประธ�นกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 พร้อมด้วยกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

และคณะผู้บริห�ร	 ข้�ร�ชก�ร	 ทูต�นุทูต	 	 เจ้�หน้�ที่องค์ก�รระหว่�ง

ประเทศ	 ตลอดจนผู้เข้�เฝ้�ฯ	 ณ	 ที่นี้	 รู้สึกซ�บซึ้งและมีคว�มปีติ 

ยินดีในพระกรุณ�ธิคุณ	ที่ฝ่�พระบ�ทเสด็จพระดำ�เนินทรงเปิดง�น 

สัมมน�ท�งวิช�ก�รในวันนี	้		

นับแต่ปี	๒๕๔๕	 เป็นต้นม�	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติได้ปฏิบัติหน้�ที่ ในก�รตรวจสอบก�รกระทำ�หรือ 

ก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนควบคู่กับ 

ก�รส่งเสริม	 สร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยเฉพ�ะก�รจับกุมคุมขังบุคคล	 ซึ่งในระหว่�งก�รคุมขัง	

บุคคลย่อมสูญเสียสิทธิในก�รเดินท�งอย่�งมีอิสระเสรีอันเป็น 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�นอย่�งหนึ่ง	แม้ว่�รัฐจะมีเหตุผลในก�ร 

ทำ�ให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภ�พในรูปของโทษจำ�คุก	 ทั้งน้ีเหตุผล 

และกระบวนก�รของก�รทำ�ให้เสื่อมเสียอิสรภ�พต้องมีกฎหม�ย 

รองรับอย่�งชัดเจน	 ก�รจับกุมหรือคุมขังโดยพลก�ร	 เป็นสิ่งที่ 

ไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้ต�มกฎบัตรส�กล	 มิพักต้องกล่�วถึง 

“โทษประห�รชีวิต”	 ซึ่งสิทธิในชีวิตเป็น	 “สิทธิที่ไม่อ�จลดทอน” 

หรือเป็น	“สิทธิที่ไม่อ�จระงับชั่วคร�วได้”	(Non-Derogable	Rights)	

ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมในก�รลงโทษท�งอ�ญ�ของ

ประเทศไทยมีพัฒน�ก�รที่ควรแก่ก�รสำ�รวจคว�มเคลื่อนไหวว่� 

ก�รลง โทษท�งอ�ญ�ในปั จจุ บั นมี ค ว �มสอดคล้ อ งกั บ 

หลักสิทธิมนุษยชนม�กน้อยประก�รใด	อ�ทิ	จำ�นวนผู้ต้องขังที่อยู่

ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดี	 ท้ังไทยยังคงติดกลุ่มประเทศ	๑	ใน	๔ 

ของโลกที่กฎหม�ยยังไม่ยกเลิกโทษประห�รชีวิต	 แม้ว่�ศ�ลไทย 

จะยังมีคำ�พิพ�กษ�ให้ประห�รชีวิตจำ�เลย	 แต่ก็เว้นว่�งจ�กก�ร 

ประห�รชีวิตจริงม�แล้ว	๘	ปี	 และต�มม�ตรฐ�นส�กลถือว่� 

ในประเทศที่กฎหม�ยยังมีโทษประห�รชีวิต	 แต่ไม่มีก�รบังคับ 

โทษประห�รจริงในระยะ	๑๐	ปี	ให้ถือว�่ไม่มีโทษประห�รชีวิตแล้ว	

อย่�งไรก็ต�ม	ขณะที่ประเด็นก�รลงโทษท�งอ�ญ�นี้ยังมี 

ข้อถกเถียงกันอยู่กลับมีกรณีก�รเพ่ิมบทลงโทษท�งอ�ญ�ในคดีอื่นๆ 

นอกเหนือจ�กคดีย�เสพติดให้โทษหนักขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญด้วย 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 สถ�นเอกอัครร�ชทูต

ฝรัง่เศสประจำ�ประเทศไทย	กระทรวงยุตธิรรม	สถ�บนัเพือ่ก�รยตุธิรรม 

แห่งประเทศไทย	 และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� 

จึงเห็นควรจัดสัมมน�ท�งวิช�ก�รครั้งนี้	โดยผู้เข�้ร่วมก�รสัมมน�จะได ้

รบัฟงัและแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็และประสบก�รณก์บันกัวชิ�ก�รและ 

ผู้เชี่ยวช�ญทั้งช�วไทยและฝรั่งเศส	เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะม�ตรก�ร 

หรือแนวท�งในก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภ� 

คณะรัฐมนตรี	 และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดทั้งก�รแก้ไข

ปรับปรุงกฎหม�ย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือคำ�สั่งใดๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชน	 โดยเฉพ�ะกรณีที่เกี่ยวกับก�รลงโทษอ�ญ�กับ 

หลกัสทิธมินษุยชน	และเพ่ือสง่เสรมิคว�มรูค้ว�มเข�้ใจด�้นสทิธมินษุยชน 

ให้หน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ 

หลักสิทธิมนุษยชน

ในวโรก�สนี้	 เกล้�กระหม่อมขอประท�นพระดำ�รัสเปิด 

ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รในครั้งนี้	 เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้�ร่วมสัมมน� 

ทุกท�่นสืบไป	

	 	 	 	 ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม	 	
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หรือเป็น	“สิทธิที่ไม่อ�จระงับชั่วคร�วได้”	(Non-Derogable	Rights)	
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คำ�กล�่วต้อนรับผู้เข�้ร่วมสัมมน�

ท�่นคณะที่ปรึกษ�	ข้�ร�ชก�ร	ทูต�นุทูต		เจ้�หน้�ที่องค์ก�ร

ระหว่�งประเทศและท่�นผู้มีเกียรติทุกท่�น	ณ	ที่นี้	 ผมรู้สึกขอบคุณ 

เป็นอย่�งยิ่งที่ท่�นให้เกียรติเข้�ร่วมง�นสัมมน�ท�งวิช�ก�รในวันนี้ 

ซึ่งพระเจ้�หล�นเธอ	พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ�	จะเสด็จม�ทรง 

เปิดง�นนี้ในเวล�	๑๓.๓๐	น.		

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้ปฏิบัติหน้�ที่ 

ในก�รตรวจสอบก�รกระทำ�หรือก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็น 

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนควบคู่กับก�รส่งเสริม	 สร้�งคว�มตระหนักรู้ 

เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยเฉพ�ะก�รจับกุมคุมขังบุคคล	 ซึ่งใน 

ระหว่�งก�รคุมขังบุคคลย่อมสูญเสียสิทธิในก�รเดินท�งอย่�งมี 

อิสระเสรีอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�นอย่�งหนึ่ง	 แม้ว่�รัฐจะมี 

เหตุผลในก�รทำ�ให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภ�พในรูปของโทษจำ�คุก 

ทั้งนี้	เหตุผลและกระบวนก�รของก�รทำ�ให้เสื่อมเสียอิสรภ�พ 

ต้องมีกฎหม�ยรองรับอย่�งชัดเจน	ก�รจับกุมหรือคุมขังโดยพลก�ร 

เป็นสิ่งที่ไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้ต�มกฎบัตรส�กล	 มิพักต้องกล่�วถึง 

“โทษประห�รชีวิต”	 ซึ่งสิทธิในชีวิตเป็น	“สิทธิที่ไม่อ�จลดทอน” 

หรือเป็น	“สิทธิที่ไม่อ�จระงับชั่วคร�วได้”	
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คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 และองค์กรร่วมจัด 

ประกอบด้วย	สถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย 

กระทรวงยุติธรรม	 สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 และ 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน�	 จึงเห็นควรจัดสัมมน� 

ท�งวิช�ก�รคร้ังนี้	 โดยผู้เข้�ร่วมก�รสัมมน�จะได้รับฟังและ 

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและประสบก�รณ์กับนักวิช�ก�รและ 

ผู้เชี่ยวช�ญทั้งช�วไทยและฝร่ังเศส	 เพ่ือผลักดันข้อเสนอแนะ 

ม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ต่อรัฐสภ�	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	รวมตลอดทั้ง 

ก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย	กฎ	 ระเบียบ	 หรือคำ�สั่งใดๆ	เพื่อให้ 

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยเฉพ�ะกรณีที่ เ ก่ียวกับ 

ก�รลงโทษอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน	 และเพื่อส่งเสริมคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจด้�นสิทธิมนุษยชนให้หน่วยง�นท่ีบังคับใช้กฎหม�ย 

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 	 ขอบคุณครับ
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การยกเลิกโทษประหาร 

เป็นกระบวนการทางการเมือง ซึ่งต้องอาศัย 

ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น

“
”

ท่�นประธ�น	 ท่�นสุภ�พสตรี	 ท่�นสุภ�พบุรุษ	 มิตรสห�ย 

แขกผู้มีเกียรติ

ก่อนอื่น	 ผมใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แหง่ช�ตเิปน็อย�่งยิง่ทีใ่ห้สถ�นเอกอคัรร�ชทตูฝรัง่เศสประจำ�ประเทศไทย

เป็นผู้ร่วมจัดก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รในวันนี้

ผมขอชืน่ชมคว�มคดิรเิริม่ของท�่นทีเ่ลอืกก�รอภปิร�ยเกีย่วกับ

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�โดยยึดโยงกับหลักสิทธมินษุยชนอนัประกอบดว้ย 

สิทธิสำ�คัญลำ�ดับแรก	คือ	สิทธิในก�รมีชีวิต	 ผมขอยืนยันว่�	 ห�กท่�น 

ต้องก�ร	 ฝรั่งเศสพร้อมเสมอที่จะเสริมข้อสรุปคว�มคิดเห็นที่ท่�น 

ได้จ�กก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รในครั้งนี้	ให้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้วยเจตน�รมณดั์งกล�่ว	ผมจึงใครข่อกล�่วถงึเรือ่งก�รอภปิร�ย

ถกเถียงซึ่งเป็นที่สนใจอย่�งกว้�งขว�งในประเทศฝร่ังเศสและทั่วทั้ง 

ทวีปยุโรปและใช้เวล�ย�วน�นกว่�สองศตวรรษเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ 

เอื้ออำ�นวยให้โครงสร้�งกฎหม�ยอ�ญ�ของเร�ส�ม�รถยึด 

หลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญได้

โดย เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

ปาฐกถานำ�
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ผมขอนำ�ท่�นใช้เวล�ช่ัวขณะหนึ่งเดินท�งไปยุโรป	 ย้อนไป

ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทย�ก�ร	 ผู้คนจำ�นวนม�กในยุคนั้นกระห�ยใคร่รู้

เรื่องสถ�นภ�พ	สิทธิ	หน้�ที่และคว�มสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของมนุษย ์

กับสังคม	ท่�นคงรู้จักหนังสือเรื่อง	De	 l’Esprit	 des	 Lois	 (เจตจำ�นง 

แห่งกฎหม�ย	-	ค.ศ.	๑๗๔๘)	ของมงเตสกิเยอ	 หรือ	Du	 Contrat 

Social		(สญัญ�ประช�คม	-	ค.ศ.	๑๗๔๘)	ของรซุโซ		ในทศันะของนกัเขยีน 

ท้ังสอง	 ในส่วนกฎหม�ยที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภ�พข้ันพ้ืนฐ�นของ 

บุคคลและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์นั้น	ต้องเพิ่มพื้นที่ใหม่ให้แก่ 

คว�มเป็นมนุษย์ในสังคมที่มีคว�มตื่นรู้	 มีหล�ยคดีคว�มสำ�คัญที่ 

ชี้ให้เห็นช่องโหว่ของระบบตัดสินโทษที่ไม่เป็นธรรมซึ่งใช้กันม�น�น 

ดงักรณกี�รตดัสนิลงโทษประห�รชวิีต	ซรีว์อ็ง	(Cirven)	ใน	ค.ศ.	๑๗๖๐	

ฌ็อง	ก�ล�ซ์	(Jean	Calas)	ใน	ค.ศ.	๑๗๖๒	และ	เชอว�ลิเยร์	เดอ	ล�

บ�ร	์ (Chevalier	 de	 la	 Barre)	 ใน	ค.ศ.	๑๗๖๕	 ซึ่งส่งผลในวงกว้�ง 

เป็นแรงผลักดันนักคิดนักเขียนในสมัยนั้นให้วิพ�กษ์ระบบก�รลงโทษ 

ที่ร้�ยแรงอย่�งต่อเนื่อง	 จนทำ�ให้เกิดปรัชญ�ว่�ด้วยก�รลงโทษ 

หรือทัณฑวิทย�

ตอ้งกล�่วดว้ยว�่	ขณะน้ันก�รใชว้ธิขีงันกัโทษในคกุมนีอ้ยม�ก 

ในฝร่ังเศส	ระบบกดขี่ที่ใช้โทษประห�รชีวิตเป็นหลักในก�รตัดสิน 

ก�รกระทำ�คว�มผิดต่�งๆ	กว่�	๑๑๐	เรื่อง	 ด้วยมุ่งหม�ยให้ผู้ต้องโทษ 

ทนทุกข์ทรม�น	 เป็นที่ดูถูกเหยียดหย�ม	 ไม่ให้ใครเอ�เยี่ยงอย่�ง 

ผู้ต้องโทษประห�รชีวิตต้องสูญเสียศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	 และแม้

กระทั่งคว�มคงอยู่ท�งก�ยภ�พในสังคม

ใน	ค.ศ.	๑๗๖๔	เซซ�ร์	เบคก�เรีย	(Cesare	Beccaria)	ตีพิมพ์ 

ผลง�นเรื่อง	 Les	 délits	 et	 des	 peines	ถือเป็นก�รว�งร�กฐ�น 

ของก�รปฏิรูประบบตัดสินคว�มผิดท�งอ�ญ�ร่วมสมัย	 เข�แสดง 

ทัศนะว่�	ก�รลงทัณฑ์ด้วยชีวิตไม่เพียงเป็นเรื่องผิดกฎหม�ยเท่�นั้น 

ทั้งยังไม่มีประสิทธิภ�พใดๆ	ท่ีจะชักจูงอ�ชญ�กรมิให้กระทำ�ผิด 

ข้อเขียนนี้พิมพ์เผยแพร่ในฝรั่งเศสในปีต่อม�	และได้รับคว�มสนใจ 

อย่�งกว้�งขว�ง

วอลแตร์	 (Voltaire)	ซึ่งได้ทุ่มเทรณรงค์ให้มีก�รร้ือฟ้ืนคดี 

เพื่อให้คว�มเป็นธรรมแก่	ฌ็อง	 ก�ล�ซ์	 (Jean	 Calas)	 ผู้ถูกตัดสิน 

ประห�รด้วยวิธีทุบต	ีบีบคอ	และเผ�	ที่เมืองตูลูส	

วอลแตร์ได้เข้�ร่วมกระแสปฏิรูปเบคก�เรียน	 ต้ังแต่ 

ค.ศ.	๑๗๖๖	 แล้ว	ขณะที่ในอังกฤษ	 เจเรมี	 เบนแธม	 (Jeremy 

Bentham)	 อ�ศัยแนวคิดเรื่องคว�มได้สัดส่วนคว�มหนักเบ�ของ 

ก�รกระทำ�คว�มผิดม�กำ�หนดอัตร�ก�รลงโทษ	และยังเสนอให้ใช้ 

ระบบก�รกักขังและปฏิบัติต่อนักโทษอย่�งเป็นมนุษย์ให้ม�กขึ้นด้วย 

กล่�วได้ว่�	 ก�รระบุโทษต�มสัดส่วนก�รกระทำ�คว�มผิดน้ันเป็น 

วิธีก�รลงโทษท�งอ�ญ�ที่เหม�ะสม	 ห�กต้องคำ�นึงด้วยว่�ก�รลงโทษ

ให้หล�บจำ�นั้น	ต้องช่วยให้ผู้กระทำ�ผิดส�ม�รถกลับไปอยู่ร่วมกับ 

ผู้คนในสังคมได้	ในระบอบก�รปกครองรูปแบบเก่�	 วิธีก�รลงโทษ 

ท�งร่�งก�ยเป็นหนท�งเดียวที่จะป้องปร�มมิให้เกิดก�รกระทำ�ผิด	

แนวคิดทัณฑวิทย�คัดค้�นเรื่องก�รลงโทษตัวบุคคลเพื่อไม่ให้เป็น 

เยี่ยงอย�่งและก�รลงโทษที่คำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
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ฝร่ังเศสเข้�สู่ก�รปฏิวัติใหญ่	ค.ศ.	๑๗๘๙	 นักปฏิวัติได้นำ� 

แนวคิดดังกล่�วม�ใช้ว�งร�กฐ�นของก�รปฏิรูป	 เร่ิมด้วยก�รออก 

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ฉบับแรก	ใน	ค.ศ.	๑๘๑๐

ค.ศ.	๑๗๙๑	 สภ�ร่�งรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจัดให้มีก�ร 

อภิปร�ย	เรื่อง	ก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิตเป็นครั้งแรก	 หลุยส์-มิเชล 

เลอแปลติเยร์	เดอ	แซ็งต์-ฟ�ร์โจ	(Louis-Michel	 Lepeletier	 de 

Saint-Fargeau)	 เสนอให้ลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตแทนก�รประห�ร 

แม้คว�มพย�ย�มครั้งนั้นจะไม่ประสบผลสำ�เร็จ	แต่อย่�งน้อย 

ก็ส่งผลให้มีก�รยกเลิกก�รทรม�นและก�รตัดศีรษะซ่ึงเป็นวิธีก�ร 

สังห�รที่ป่�เถื่อนที่สุดสำ�หรับคว�มผิดในกฎหม�ยทั่วไป	 รวมถึง 

เปิดท�งไปสู่ก�รอภิปร�ยถกเถียงเพื่อก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิต 

ในฝรั่งเศส

สี่ปีต่อม�	 ในค.ศ.	๑๗๙๕	 สมัชช�แห่งช�ติลงมติให้ยกเลิก 

โทษประห�รชีวิต	 แต่ก�รยกเลิกยังไม่มีผลบังคับใช้	 เพร�ะอยู่ 

ภ�ยใต้เงื่อนไขว่�	ต้องได้รับก�รพิมพ์ไว้ในกฎบัตรเพื่อคว�มสงบสุข 

ทั่วประเทศ	 ต่อม�	ในรัชสมัยจักรพรรดิ	 นโปเลียน	 โบน�ป�ร์ต 

โปรดให้นำ�โทษประห�รชีวิตกลับม�บัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ย 

อ�ญ�	ฉบับลงวันที่	๑๒	กุมภ�พันธ	์ค.ศ.	๑๘๑๐	

ใน	ค.ศ.	๑๘๒๙	วิคตอร์	 อูโก	 (Victor	 Hugo)	 พิมพ์เผยแพร่ 

ผลง�นเขียน	เรื่อง	 Le	 dernier	 jour	 d’un	 condamné 

เป็นผลง�นเพื่อก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิต	 ซึ่งสถ�นเอกอัครร�ชทูต

ฝรั่งเศสจัดให้มีก�รแปลเป็นฉบับภ�ษ�ไทย	 (ชื่อเรื่อง	วันสุดท้�ย 

ของนักโทษประห�ร)	 และพิมพ์เผยแพร่โดยสำ�นักพิมพ์มติชน 

เพื่อให้ประช�ชนทั่วไปได้อ่�น	 ผมมีคว�มยินดีที่จะมอบให้ท่�น 

ได้อ่�นก่อนคนละหนึ่งเล่ม

แต่ขอให้กลับม�ต่อกันที่ประวัติศ�สตร์ของเร�	 ก�รขึ้นสู่ 

อำ�น�จของพระเจ้�หลุยส์-ฟิลลิป	ที่	๑	 กษัตริย์ผู้ทรงเดินส�ยกล�ง 

จึงเป็นช่วงโอก�สเหม�ะที่จะเริ่มอภิปร�ยถกเถียงกันใหม่	 เมื่อมี 

ก�รสถ�ปน�ระบอบกษัตริย์ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญในเดือนกรกฎ�คม 

ค.ศ.	๑๘๓๐	 พร้อมกันนั้นมีกระแสก�รปฏิรูปประเทศด้�นสังคม 

ให้ทันสมัย	 ซึ่งถูกต่อต้�นอย่�งรวดเร็ว	 เช่นเดียวกับก�รพย�ย�ม 

เคลื่อนไหวให้ยกเลิกโทษประห�รชีวิตห้�ครั้ง	 ระหว่�ง	ค.ศ.	๑๘๓๐ 

–	๑๘๓๕	ที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ	 แม้จะได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 

วิคตอร์	อูโก	และน�ยพล	ล�ฟ�แยต	 คว�มไร้เสถียรภ�พท�งก�รเมือง 

ตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษที่	๑๙	 ไม่เอื้อต่อก�รตั้งคำ�ถ�มอย่�งต่อเน่ือง 

เร่ืองโทษประห�รชีวิต	 ฝ่�ยผู้นำ�ก�รรัฐประห�รที่ล้มเหลวและผู้นำ� 

ก�รลุกขึ้นต่อสู้ล้วนถูกประห�รชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่�ง	

เมื่อระบอบกษัตริย์สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎ�คม	 ในเดือน

กุมภ�พันธ์	 ค.ศ.	 ๑๘๔๘	 รัฐบ�ลชั่วคร�วรับฟังเสียงก�รเคลื่อนไหว 

เรียกร้องที่ส่งผลให้พระเจ้�หลุยส์-ฟิลลิป	ท่ี	๑	สละร�ชสมบัติ 

แนวหน้�กรรมกรของขบวนก�รปฏิวัติเรียกร้องม�ตรก�รท�งสังคม 

ให้จัดก�รเลือกตั้งทั่วไป	 โดยให้พลเมืองช�ยมีสิทธิลงคะแนน 

ให้ยกเลิกระบบท�สและให้ออกกฎหม�ยทำ�ง�นวันละ	๑๐	ชั่วโมง 

และในช่วงนี้เองมีก�รยกเลิกโทษประห�รสำ�หรับโทษท�งก�รเมือง 

ก่อนที่จะนำ�กลับม�ใช้ใหม่หลังก�รลุกข้ึนต่อสู้ในเดือนมิถุน�ยน 

ค.ศ.	๑๘๔๘	(ต่อต้�นก�รปิดโรงง�นของรัฐ)	 ซึ่งส่งผลให้ผู้คนร่วม 
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๑,๕๐๐	 คน	ต้องเข้�สู่แดนประห�ร	 ต้องรอคอยจนถึงช่วงสถ�ปน� 

ส�ธ�รณรัฐที่ส�มมีเสถียรภ�พแล้ว	 จึงเริ่มมีก�รถกเถียงเรื่องนี้ 

กันใหม่อีกครั้ง	หลังจ�กมีก�รเสนอร่�งกฎหม�ยยกเลิกโทษประห�ร 

ที่ไม่ผ�่นก�รลงมติรับรองกว่�สิบครั้ง	อีกทั้งเสียงคัดค้�นจ�กประช�ชน 

ส่วนใหญ	่ใน	ค.ศ.	๑๙๐๖	ประธ�น�ธิบดีอ�ร์มงด์	ฟ�ลลิแยร์	(Armand	

Fallières)	สัง่ใหม้กี�รชะลอโทษประห�รชวีติ	ต�มดว้ยก�รใหอ้ภยัโทษแก ่

นักโทษประห�รทุกคน	 โดยลดโทษให้เป็นโทษจำ�คุกตลอดชีวิต 

แต่เมื่อสภ�ผู้แทนร�ษฎรมีมติไม่รับร่�งกฎหม�ยอีกคร้ัง	 ก�รลงมือ 

ประห�รชีวิตก็เริ่มขึ้นใหม่ใน	ค.ศ.	๑๙๐๙	 กว่�จะยุติลงใน	ค.ศ.	๑๙๗๗ 

หลังก�รสำ�เร็จโทษ	ฮ�มิด�	 จันดูบี	 (Hamida	 Djandoubi)	 นักโทษ 

ประห�รด้วยเครื่องกิโยตินคนสุดท้�ยในโลก

ระหว่�งก�รรณรงค์ห�เสียงเลือกตั้งประธ�น�ธิบดี 

ใน	ค.ศ.	๑๙๘๑	 มิเชล	 ฟูโกลด์	 (Michel	 Foucault)	 สรุปประเด็น 

ข้อถกเถียงเรื่องโทษประห�รชีวิตไว้ในหนังสือพิมพ์ร�ยวัน 

Libération	 นับเป็นข้อเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประห�รอย่�ง 

แท้จริง	 เข�นำ�ข้อเขียนที่วิคตอร์	 อูโก	เคยนำ�เสนอไว้เม่ือ	๑๕๐	ปี 

ม�ขย�ยคว�ม	เข�แสดงทัศนะว่�

“อย่�งน้อย วิธีก�รท่ีจะยกเลิกก็นับว่�สำ�คัญพอๆ กับ 
ก�รลงมอืทำ� ... ก�รปฏิเสธท่ีจะตดัศรีษะใครก็ต�ม ดว้ยเพร�ะ 
เลือดพุง่กระเซน็ เพร�ะเป็นเร่ืองท่ีคนดีๆ  ไมท่ำ�กัน และเพร�ะ 
บ�งคร้ังอ�จเส่ียงที่จะไปบ่ันคอคนบริสุทธิ์นั้น ว่�ไปแล้ว 
ก็เป็นเร่ืองง่�ย แต่ก�รปฏิเสธโทษประห�รชีวิตด้วยหลักก�ร 
ท่ีว่�ไม่มีอำ�น�จส�ธ�รณะใดๆ (รวมถึงอำ�น�จของใครคนใด 

คนหน่ึงเช่นกัน) มีสิทธิท่ีจะละเมิดชีวิตบุคคล น่ีจึงจะเป็น 
ประเด็นถกเถียงที่สำ�คัญและย�กยิ่ง”

มเิชล	ฟโูกลด์	มคีว�มเหน็เชน่เดียวกบัวคิตอร	์อโูก	โดยชีใ้หเ้หน็ว่� 

ขณะที่ก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิตเป็นฉ�กหลังของเรื่อง	 แต่ที่จะ

ต้องตั้งคำ�ถ�มไปพร้อมๆ	กัน	คือ	จุดมุ่งหม�ยของกฎหม�ยอ�ญ� 

และบทลงโทษ	 กฎหม�ยลักษณะนี้เขียนข้ึนเพื่อใช้ลงโทษและให้ 

ผู้กระทำ�ผิดแก้ไขตัวเอง	 ก�รตัดสินลงโทษประห�รชีวิตก็เท่�กับ

ว่�กฎหม�ยอ�ญ�ล้มเหลว	 ผมเชื่อว่�	นี่คือประเด็นสำ�คัญหลักที่ 

ท�่นจะร่วมกันขบคิดและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นในวันนี้

วันที่	 ๑๐	 พฤษภ�คม	 ค.ศ.	๑๙๘๑	 ฟรังซัวส์	 มิตแตรองด์ 

ได้รับเลือกต้ังเป็นประธ�น�ธิบดี	 เข�ทำ�ต�มสัญญ�อันสูงส่งที่ได้ 

ให้ไว้	 โดยมอบหม�ยให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรมของเข� 

ซึ่งเป็นผู้รักษ�ตร�แผ่นดินเสนอให้รัฐสภ�มีมติรับรองก�รปฏิรูป 

ม�ตร�	 ๑๒	 ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ว่�ด้วยก�รลงโทษ 

ประห�รชีวิต

วันท่ี	๑๗	กันย�ยน	ค.ศ.	๑๙๘๑	โรแบรต	์บ�รแ์ดง็แตร์	(Robert 

Badinter)	 กล่�วในน�มรัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐต่อที่ประชุมสม�ชิก

สภ�ผู้แทนร�ษฎรว�ระพิเศษ	เรียกร้องให้สภ�ผู้แทนฯ	ลงมติยกเลิก 

โทษประห�รชีวิตในฝรั่งเศส	เข�กล่�วว�่	

“ พรุ่งน้ี เป็นเพร�ะท่�นสม�ชกิ ระบบคว�มยตุธิรรมในฝร่ังเศส
จะไมใ่ชค่ว�มยตุธิรรมท่ีลงทัณฑ์สังห�รชวีติคน วันพรุ่งน้ี เป็นเพร�ะ 
ท่�นสม�ชิก เร�จะไม่พบกับคว�มอับอ�ยเช่นนั้นอีก จะไม่ม ี
ก�รประห�รอย�่งลับๆ ภ�ยใตผ้้�ดำ�คลุมเคร่ืองประห�ร ในย�ม 
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รุ่งส�งของวันในเรือนจำ�ทุกแห่งของฝร่ังเศส... วันพรุ่งน้ี 
ท่�นสม�ชิกจะลงมติไม่รับก�รลงโทษประห�รชีวิต” 

หลังก�รอภิปร�ยถกเถียงอย่�งเข้มข้น	ในที่สุดสภ�ผู้แทน 

ร�ษฎรลงมติด้วยเสียงข้�งม�กให้ยกเลิกโทษประห�ร	 ในวันที่ 

๑๘	กันย�ยน	ค.ศ.	๑๙๘๑

ผมต้องบอกว่�	 ทั้งท่ีมีคว�มพย�ย�มต่อสู้เรียกร้องในเรื่องนี้ 

อย่�งมุ่งมั่นและกล้�ห�ญ	 แต่ฝรั่งเศสก็เกือบจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 

ประเทศรัง้ท�้ย	หรอืแทบจะเปน็ประเทศลำ�ดบัสุดท�้ยในยโุรปตะวนัตก 

ที่เข้�ร่วมกลุ่มประเทศซึ่งยึดหลักคุณค่�มนุษยช�ติเป็นสำ�คัญ 

จะนำ�หน�้กเ็พยีงสวสิเซอร์แลนด์	(ค.ศ.	๑๙๙๑)	เบลเยีย่ม	(ค.ศ.	๑๙๙๖)	

และสหร�ชอ�ณ�จักร	(ค.ศ.	๑๙๙๘)

ท�่นสภุ�พสตรี	ท�่นสภุ�พบรุุษ	 ท่�นคงเห็นแลว้ว�่	ก�รยกเลิก

โทษประห�รเปน็กระบวนก�รท�งก�รเมอืง	ซ่ึงตอ้งอ�ศัยคว�มกล�้ห�ญ

และคว�มมุง่มัน่	 ผมทร�บว�่	ทุกท�่นมคีณุสมบตัดิงักล�่วอยูเ่ตม็เปีย่ม		

ท�งเลือกเป็นของท่�น	 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับต�มอง

ท่�นอยู	่ทั่วโลกกำ�ลังรอก�รตัดสินใจของท�่น

“

”

ถ้าเราใช้กฎหมายอาญามากเกินไป

มันจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมของกฎหมาย 

เพราะกระบวนการของสิ่งที่เราได้รับ 

อาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไป
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ประเด็นแรกท่ีจะม�พูด	คือ	เร่ืองของกฎหม�ยอ�ญ�ที่พิเศษ 

เมื่อเทียบกับกฎหม�ยอื่นๆ	 คว�มจริงแล้วกฎหม�ย	ก็คือ	เครื่องมือ 

สำ�คัญในก�รที่จะกำ�กับพฤติกรรมของคนในสังคม	หรือนำ�นโยบ�ย

ที่สำ�คัญไปสู่ก�รท่ีจะทำ�ให้สังคมเกิดคว�มสงบสุข	 และมีคว�มเจริญ

ก้�วหน้�กับคนทุกคนในสังคม	 แต่ว่�กฎหม�ยน้ันมีหล�ยลักษณะ

หล�ยประเภท	 กฎหม�ยอ�ญ�นั้นเป็นกฎหม�ยท่ีมีไว้เพื่อดำ�เนินก�ร

กับพฤติกรรมที่เร�คิดว่�กระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

อันดีของประช�ชน	 เพร�ะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกฎหม�ยอ�ญ�จะต้อง 

โยงไปถึงเรื่อง	 “โทษท�งอ�ญ�”	เพร�ะว่�โทษท�งอ�ญ�มีผลกระทบ

โดยตรงต่อสิทธิพื้นฐ�นของมนุษย์	ตั้งแต่สิทธิในชีวิต	 โดยก�รพร�ก 

ชีวิตไปจ�กเข�	 สิทธิในร่�งก�ย	 สิทธิในเสรีภ�พ	ทั้งหมดนี้เป็นเร่ืองที่

สังคมใดจะใช้ม�ตรก�รต่อชีวิต	กระทบต่อร่�งก�ย	กระทบต่อเสรีภ�พ	

เป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญอย่�งดียิ่ง	

ขออธิบ�ยคำ�ว่�	“กฎหม�ย”	ให้เข้�ใจง่�ยๆ	ว่�	 เหมือนกับ 

ก�รใช้มีด	 ถ้�เร�มองมีด	ก็มีหล�ยลักษณะ	 ตั้งแต่มีดที่ใช้อยู่บน 

โต๊ะอ�ห�ร	มีดโกนหนวด	 มีดหมอผ่�ตัด	 หรือมีดปังตอ	 มันก็ต้องใช้ 

ปาฐกถาพิเศษ
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ ์กิตยารักษ์

ให้ถูกกับเรื่อง	 เพร�ะถ้�เร�เลือกที่จะใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยอ�ญ�	

สิ่งที่ต�มม�ที่สำ�คัญ	ก็คือ	เร�จำ�เป็นต้องเข�้ใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

กับสิทธิพื้นฐ�นของคนในสังคม	 เพร�ะว่�ถ้�เร�ใช้ม�ตรก�รท�งอ�ญ� 

หม�ยคว�มว่�	กระบวนก�รที่จะให้อำ�น�จเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�ร

ที่จะใช้ค้นห�คว�มจริง	 ม�ตรก�รบังคับต่อสิทธิเสรีภ�พเพ่ือให้ได้ 

คว�มจริง	ซึ่งก็ต้องคำ�นึงถึงคว�มสมดุลที่จะให้คนที่ถูกกล่�วห�ในคดี 

คนที่เกี่ยวข้องกับคดีได้รับคว�มคุ้มครองด้วย	 เพร�ะฉะนั้นสิ่งที่ต�มม� 

ในก�รใช้กฎหม�ยอ�ญ�	ก็คือ	ต้องเข้�ใจถึงผลที่จะกระทบและต้อง 

คำ�นึงถึงสิ่งที่จะต้องสร้�งม�ทดแทน	หรือทำ�ให้เกิดคว�มสมดุล	

ยกตัวอย่�งเช่น	เร�เคยมีแนวคิดที่อย�กให้คนที่นั่งอยู่ 

เบ�ะหลงัรถใสเ่ข็มขัดนริภยั	 ผมเคยฟงัม�ตรก�รของคนทีเ่กีย่วข้องกับ 

คว�มปลอดภัยว่�	คนที่นั่งเบ�ะหลังรถและไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย	แม้รถวิ่ง 

๖๐	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 เวล�ชนกันนั้น	 เหมือนกับรถตกลงม�จ�ก 

ตึก	๓	 ชั้น	 ถ�มว่�มันดีไหมที่จะใส่เข็มขัดนิรภัย	 มันดีแน่	 แต่ว่�ถ้�ใคร 

ถูกบังคับโดยกฎหม�ยอ�ญ�ให้ใส่เข็มขัดนิรภัยเวล�นั่งเบ�ะหลังรถ 

สิ่งที่จะต�มม�	ก็คือ	ผู้โดยส�รจะถูกเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�ตรวจสอบว่� 

ได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือไม่	ก�รที่บุคคลถูกกระทบต่อสิทธิพ้ืนฐ�น 

หรือคว�มเป็นส่วนตัว	ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่จะเป็นม�ตรก�ร 

ท่ีเร�อย�กให้เกิดขึ้นนั้น	 ก็คือก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 ยิ่งไปกว่�นั้น 

ถ้�เกิดเร�ตระหนักว่�	 ก�รให้อำ�น�จเจ้�หน้�ท่ีโดยท่ีมีก�รตรวจสอบ

ท่ีดี	 เร�อ�จจะไม่ได้คว�มจริงท่ีถูกต้อง	 มันก็จะยิ่งเป็นปัญห�ไปใหญ่	

เพร�ะฉะนั้นข้อแรกที่อย�กจะตั้งข้อสังเกต	ก็คือ	 ในเมื่อกฎหม�ย 

มีหล�ยลักษณะ	 หล�ยรูปแบบ	 ก�รที่จะเลือกกฎหม�ยอ�ญ�ม�ใช้ 

ในก�รกำ�กับพฤติกรรมของคนในสังคมต้องเลือกให้ดี	 ถ้�ไม่ดีจะ 
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ประเด็นแรกท่ีจะม�พูด	คือ	เร่ืองของกฎหม�ยอ�ญ�ที่พิเศษ 

เมื่อเทียบกับกฎหม�ยอื่นๆ	 คว�มจริงแล้วกฎหม�ย	ก็คือ	เครื่องมือ 

สำ�คัญในก�รที่จะกำ�กับพฤติกรรมของคนในสังคม	หรือนำ�นโยบ�ย

ที่สำ�คัญไปสู่ก�รท่ีจะทำ�ให้สังคมเกิดคว�มสงบสุข	 และมีคว�มเจริญ

ก้�วหน้�กับคนทุกคนในสังคม	 แต่ว่�กฎหม�ยน้ันมีหล�ยลักษณะ

หล�ยประเภท	 กฎหม�ยอ�ญ�นั้นเป็นกฎหม�ยท่ีมีไว้เพื่อดำ�เนินก�ร

กับพฤติกรรมที่เร�คิดว่�กระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

อันดีของประช�ชน	 เพร�ะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกฎหม�ยอ�ญ�จะต้อง 

โยงไปถึงเรื่อง	 “โทษท�งอ�ญ�”	เพร�ะว่�โทษท�งอ�ญ�มีผลกระทบ

โดยตรงต่อสิทธิพื้นฐ�นของมนุษย์	ตั้งแต่สิทธิในชีวิต	 โดยก�รพร�ก 

ชีวิตไปจ�กเข�	 สิทธิในร่�งก�ย	 สิทธิในเสรีภ�พ	ทั้งหมดนี้เป็นเร่ืองที่

สังคมใดจะใช้ม�ตรก�รต่อชีวิต	กระทบต่อร่�งก�ย	กระทบต่อเสรีภ�พ	

เป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญอย่�งดียิ่ง	

ขออธิบ�ยคำ�ว่�	“กฎหม�ย”	ให้เข้�ใจง่�ยๆ	ว่�	 เหมือนกับ 

ก�รใช้มีด	 ถ้�เร�มองมีด	ก็มีหล�ยลักษณะ	 ตั้งแต่มีดที่ใช้อยู่บน 

โต๊ะอ�ห�ร	มีดโกนหนวด	 มีดหมอผ่�ตัด	 หรือมีดปังตอ	 มันก็ต้องใช้ 

ปาฐกถาพิเศษ
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ ์กิตยารักษ์

ให้ถูกกับเรื่อง	 เพร�ะถ้�เร�เลือกที่จะใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยอ�ญ�	

สิ่งที่ต�มม�ที่สำ�คัญ	ก็คือ	เร�จำ�เป็นต้องเข�้ใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

กับสิทธิพื้นฐ�นของคนในสังคม	 เพร�ะว่�ถ้�เร�ใช้ม�ตรก�รท�งอ�ญ� 

หม�ยคว�มว่�	กระบวนก�รที่จะให้อำ�น�จเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�ร

ที่จะใช้ค้นห�คว�มจริง	 ม�ตรก�รบังคับต่อสิทธิเสรีภ�พเพ่ือให้ได้ 

คว�มจริง	ซึ่งก็ต้องคำ�นึงถึงคว�มสมดุลที่จะให้คนที่ถูกกล่�วห�ในคดี 

คนที่เกี่ยวข้องกับคดีได้รับคว�มคุ้มครองด้วย	 เพร�ะฉะนั้นสิ่งที่ต�มม� 

ในก�รใช้กฎหม�ยอ�ญ�	ก็คือ	ต้องเข้�ใจถึงผลที่จะกระทบและต้อง 

คำ�นึงถึงสิ่งที่จะต้องสร้�งม�ทดแทน	หรือทำ�ให้เกิดคว�มสมดุล	

ยกตัวอย่�งเช่น	เร�เคยมีแนวคิดที่อย�กให้คนที่นั่งอยู่ 

เบ�ะหลงัรถใสเ่ข็มขัดนริภยั	 ผมเคยฟงัม�ตรก�รของคนทีเ่กีย่วข้องกับ 

คว�มปลอดภัยว่�	คนที่นั่งเบ�ะหลังรถและไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย	แม้รถวิ่ง 

๖๐	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 เวล�ชนกันนั้น	 เหมือนกับรถตกลงม�จ�ก 

ตึก	๓	 ชั้น	 ถ�มว่�มันดีไหมที่จะใส่เข็มขัดนิรภัย	 มันดีแน่	 แต่ว่�ถ้�ใคร 

ถูกบังคับโดยกฎหม�ยอ�ญ�ให้ใส่เข็มขัดนิรภัยเวล�นั่งเบ�ะหลังรถ 

สิ่งที่จะต�มม�	ก็คือ	ผู้โดยส�รจะถูกเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�ตรวจสอบว่� 

ได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือไม่	ก�รที่บุคคลถูกกระทบต่อสิทธิพ้ืนฐ�น 

หรือคว�มเป็นส่วนตัว	ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่จะเป็นม�ตรก�ร 

ท่ีเร�อย�กให้เกิดขึ้นนั้น	 ก็คือก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 ยิ่งไปกว่�นั้น 

ถ้�เกิดเร�ตระหนักว่�	 ก�รให้อำ�น�จเจ้�หน้�ท่ีโดยท่ีมีก�รตรวจสอบ

ท่ีดี	 เร�อ�จจะไม่ได้คว�มจริงท่ีถูกต้อง	 มันก็จะยิ่งเป็นปัญห�ไปใหญ่	

เพร�ะฉะนั้นข้อแรกที่อย�กจะตั้งข้อสังเกต	ก็คือ	 ในเมื่อกฎหม�ย 

มีหล�ยลักษณะ	 หล�ยรูปแบบ	 ก�รที่จะเลือกกฎหม�ยอ�ญ�ม�ใช้ 

ในก�รกำ�กับพฤติกรรมของคนในสังคมต้องเลือกให้ดี	 ถ้�ไม่ดีจะ 
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เกิดปร�กฏก�รณ์กฎหม�ยอ�ญ�เฟ้อ	 รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดแจ้ง 

กฎหม�ยอ�ญ�ใช้กับสิ่งที่เป็นคว�มผิดร้�ยแรงเท่�นั้น	 เพร�ะเรื่องนี้ 

เป็นเรื่องใหญ่ม�ก	 ถ้�เร�ใช้กฎหม�ยอ�ญ�ม�กเกินไป	 มันจะนำ�ม� 

ซึ่งคว�มเสื่อมของกฎหม�ย	 เพร�ะกระบวนก�รของสิ่งท่ีเร�ได้รับ 

อ�จจะไม่ได้คุ้มค่�กับสิ่งที่เร�เสียไป	

ประก�รแรก	 ก่อนที่เร�จะพูดถึงก�รลงโทษท�งอ�ญ� 

กับม�ตรฐ�นสิทธิมนุษยชน	 เร�จะต้องเข้�ใจตรงนี้ร่วมกันก่อน 

และก็มีอีกหล�ยๆ	เร่ืองที่ไม่ต้องใช้โทษท�งอ�ญ�ก็ได้	ให้ใช้ม�ตรก�ร

ท�งปกครองแทนก็ได้เช่นกัน	

ประเด็นที่สอง	 นอกจ�กที่เร�จะชอบใช้กฎหม�ยอ�ญ�และ 

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กันม�กแล้ว	 เร�ชอบใช้โทษที่รุนแรงด้วย 

ก�รใช้โทษท่ีรุนแรง	ตั้งแต่ผมรับร�ชก�รม�จนพ้นจ�กร�ชก�รม�แล้ว 

ก็ยังเห็นว่�	รัฐบ�ลทุกยุคทุกสมัยนิยมที่จะแก้ปัญห�สังคมท่ีหว�ดกลัว 

ต่ออ�ชญ�กรรมโดยก�รใช้โทษที่รุนแรงทั้งนั้น	เพร�ะบ�งคร้ังอ�จจะ 

ง่�ยในก�รที่จะแก้กฎหม�ยว่�	 เร�มีโทษที่รุนแรงแล้วไม่ต้องห่วง 

ประช�ชนต้องก�รรัฐบ�ลที่คุ้มครองประช�ชนได้	 รัฐบ�ลก็คุ้มครอง

ประช�ชนโดยก�รบอกว่�เร�มีกฎหม�ยที่รุนแรงแล้ว	 เพร�ะฉะน้ัน 

มีแนวโน้มของรัฐบ�ลจะเลือกใช้โทษที่รุนแรงเพื่อคว�มอบอุ่นใจให้

กับประช�ชนที่ไม่รู้	 ท่ีอ่�นแต่สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน	 ว่�ต้องลงโทษ 

ให้หนัก	ให้ส�สม	รัฐบ�ลก็สนองตอบ	เร�จัดก�รเต็มที่	ได้ผลทั้งสองท�ง	

ประช�ชนก็อุ่นใจ	รัฐบ�ลก็ดูด	ี

แต่ว่�	ถ้�เร�ศึกษ�หรือเข้�ใจข้อมูลของนักวิช�ก�ร	จะพบว่�	

คว�มรุนแรงของก�รลงโทษไม่ได้มีคว�มหม�ยกับพฤติกรรมของคน 

ในสังคมเท่�กับคว�มแน่นอนของก�รถูกลงโทษ	 คว�มแน่นอนของ 

ก�รท่ีจะถูกลงโทษ	 แม้ว่�โทษจะไม่รุนแรง	จะมีผลโดยตรงต่อ 

ผลคว�มยับยั้ง	(deterrent)	ที่จะเกิดขึ้น	 อันนี้เป็นง�นวิจัยตั้งแต่ 

หล�ยสิบปีก่อนที่ผมเป็นนักศึกษ�	

ในประเด็นท่ี	๒	นี้	 นอกจ�กเร�ใช้กฎหม�ยอ�ญ�กันม�กแล้ว	

เร�ยังใช้โทษที่รุนแรงเกินสมควรอีกด้วย	 ยกตัวอย�่งเช่น	 ก�รประก�ศ

สงคร�มกับย�เสพติด	 หลังจ�กนั้น	๒-๓	ปี	ได้มีก�รประก�ศชัยชนะ 

ผลของมัน	คือ	ทำ�ให้แนวคิดที่มองว่�ใครก็ต�มที่เข้�ไปเก่ียวข้องกับ 

ย�เสพติดเป็นผู้ร้�ยของมนุษยช�ติท่ีสำ�คัญท่ีสุด	 ทำ�ให้ปัจจุบัน 

ในเรือนจำ�มี นักโทษคดีที่ เ ก่ียวข้องกับย�เสพติดประม�ณ 

๓๑๘,๐๐๐	 คน	 (ร้อยละ	๗๕	จ�กนักโทษทั้งหมด)	 สรุปก็คือ 

ก�รประก�ศสงคร�มกับย�เสพติด	 มันอ�จจะไม่เป็นคำ�ตอบที่ 

ถูกต้องที่สุด	เพร�ะปัญห�นี้ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบัน	

ประเด็นที่	๓	 หัวใจสำ�คัญในก�รที่จะนำ�กฎหม�ยอ�ญ�ม�ใช ้

ได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสมต�มหลักของสิทธิมนุษยชน	มี	๒	ส่วน	คือ	

๑.		หลักสัดส่วนในก�รลงโทษ	

๒.		หลักคว�มจำ�เป็น	

เพร�ะฉะนั้นเมื่อเร�จะลงโทษใครด้วยกฎหม�ยอ�ญ�	เร�ต้อง

คำ�นึงถึงจิตใจว่�โทษนั้นสมควรม�กน้อยเพียงใด	 เพื่อถ้�เข�ได้โอก�ส 

ออกม�เจอกับสังคม	เข�จะกลับตัวกลับใจได้	

จริงๆ	แล้ว	พอพูดถึงเรื่องโทษท�งอ�ญ�	 มันไม่ได้มีโทษแค่

ประห�รชีวิตหรือจำ�คุก	ยังมีโทษอีกม�กม�ย	เช่น	โทษปรับ	โทษกักขัง	

เป็นต้น	 แต่ส่ิงที่สำ�คัญม�กกว่�นั้นในระดับของสหประช�ช�ติ	คือ 

คว�มจำ�เป็นที่ในหล�ยๆ	ประเทศต้องปฏิรูปก�รลงโทษท�งอ�ญ� 
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เกิดปร�กฏก�รณ์กฎหม�ยอ�ญ�เฟ้อ	 รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดแจ้ง 

กฎหม�ยอ�ญ�ใช้กับสิ่งที่เป็นคว�มผิดร้�ยแรงเท่�นั้น	 เพร�ะเรื่องนี้ 

เป็นเรื่องใหญ่ม�ก	 ถ้�เร�ใช้กฎหม�ยอ�ญ�ม�กเกินไป	 มันจะนำ�ม� 

ซึ่งคว�มเสื่อมของกฎหม�ย	 เพร�ะกระบวนก�รของสิ่งท่ีเร�ได้รับ 

อ�จจะไม่ได้คุ้มค่�กับสิ่งที่เร�เสียไป	

ประก�รแรก	 ก่อนที่เร�จะพูดถึงก�รลงโทษท�งอ�ญ� 
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ให้หนัก	ให้ส�สม	รัฐบ�ลก็สนองตอบ	เร�จัดก�รเต็มที่	ได้ผลทั้งสองท�ง	
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ได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสมต�มหลักของสิทธิมนุษยชน	มี	๒	ส่วน	คือ	
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เป็นต้น	 แต่ส่ิงที่สำ�คัญม�กกว่�นั้นในระดับของสหประช�ช�ติ	คือ 
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และใช้ม�ตรก�รท�งเลือกที่ไม่ควบคุมคนให้ม�กขึ้น	 และในปัจจุบัน 

ทั่วโลกได้มีก�รรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง	“ก�รไม่ควบคุม”	กันม�กขึ้น	

ยกตัวอย่�งเช่น	 ก�รรณรงค์เม�ไม่ขับ	คร้ังแรกได้มีก�รคิด 

กันว่�	ถ้�จะนำ�ไปขังคุกก็ไม่อย�กทำ�เพร�ะมันมีผลกระทบ	 ก็เลย 

คิดว่�คนที่เม�และขับ	เร�ควรให้เข�ไปทำ�ง�นบริก�รสังคมไหม 

พ�เข�ไปดูแลผลกระทบจ�กคนเม�แล้วขับ	 ถ้�จะเป็นคนที่เม� 

แล้วขับที่ทำ�ร้�ยตัวเองหรือผู้อ่ืนให้พิก�ร	 รวมถึงก�รให้เข้�อบรม 

เกี่ยวกับก�รเม�แล้วขับด้วย	

ในปัจจุบันนี้ท�งเลือกลงโทษท�งอ่ืนมีม�ก	 ไม่ต้องใช้ 

คว�มรุนแรง	 เช่น	 ก�รคุมคว�มประพฤติ	 ถ้�ใครฝ่�ฝืนเง่ือนไข 

ก�รคุมประพฤติที่ให้โอก�สไม่จำ�คุกแล้ว	 แต่ต้องม�ร�ยง�นตัว 

แต่ถ�้ฝ�่ฝนืใหม้หีนว่ยเฉพ�ะกจิทีไ่ปนำ�ตวัม�ไดท้นัท	ีหรอืก�รร�ยง�นตวั 

ผ�่นเครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกส	์ ซ่ึงสิง่เหล�่น้ีมนัส�ม�รถปรบักระบวนก�ร 

ท่ีไม่ต้องใช้โทษจำ�คุกโดยไม่จำ�เป็น	 โดยมีกระบวนก�รที่เหม�ะสม 

ม�กกว่�	 เพ่ือที่จะทำ�ให้คนที่ทำ�คว�มผิดได้สำ�นึกและสังคม 

ก็ปลอดภัย	 เช่นเดียวกับเรื่องคว�มรุนแรงกับผู้หญิง	 ถ้�ถ�มผู้หญิง 

ที่ถูกส�มีใช้คว�มรุนแรง	 อย�กให้ส�มีติดคุกไหม?	 เข�ก็ไม่อย�ก 

แต่ต้องก�รให้เลิกนิสัยแบบนี้	เป็นต้น

เรื่องต่อไปที่สำ�คัญที่เป็นแนวคิดนั้น	ก็คือ	แนวคิดยุติธรรม

สม�นฉันท์	 	 (Restorative	 Justice)	 แนวคิดนี้มองว่�คว�มผิด 

ที่ เกิดขึ้นไม่ได้ มีผลกระทบต่อรัฐอย่�งเดียว	 แต่กระทบกับ 

ผู้เสียห�ย	กระทบต่อชุมชน	 เพร�ะฉะน้ันกระบวนก�รท่ีให้ชุมชน 

ให้คนที่กระทำ�คว�มผิด	 ให้ผู้เสียห�ย	เข้�ม�พูดคุยกัน	 เพื่อที่จะห� 

ท�งออกเมื่อมันเกิดคว�มเสียห�ยขึ้นแล้ว	จะเยียวย�คว�มเสียห�ย 

ก�รสำ�นึก	 คว�มตระหนักไม่ให้ทำ�ผิดอีกนั้น	 ควรทำ�อย่�งไรในบ้�นเร� 

จริงๆ	ในศ�ลท่�นก็นำ�ม�ใช้	 แต่ก็ต้องไปดูคุณภ�พอีกว่�	 ก�รท่ี 

ม�คุยกันแล้วก็ส�ม�รถที่จะไม่ถูกจำ�คุก	 แต่ก็ต้องมีกระบวนก�ร 

ให้เกิดคว�มสำ�นึกและตระหนักถึงก�รกระทำ�คว�มผิดด้วย	

สำ�หรับแนวคิดน้ี	 ประเทศท่ีริเริ่มในสมัยก่อนที่เป็นหลัก 

คือ	แคน�ด�	ได้มีก�รผลักดันเรื่องนี้ในระดับสหประช�ช�ติ	ปัจจุบัน 

ท�งแคน�ด�ได้ชวนสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย	

(องค์ก�รมห�ชน)	 ในก�รท่ีจะเข้�ไปร่วมมือกัน	 และแคน�ด�ก็

สนใจม�กในกรณีศึกษ�ของไทยท่ีศ�ลไทยใช้คว�มพย�ย�มเรื่องนี้ 

ตลอดเวล�	๑๐	ปีที่ผ่�นม�	ส�ม�รถลดคดีในศ�ลได้ม�ก

ประเด็นต่อม�	เมื่อเร�ต้องตัดสินใจว่�เร�ต้องใช้ก�รลงโทษ 

ท�งอ�ญ�คือ	 ก�รจำ�คุกที่เร�ใช้ม�กที่สุด	แต่ในเมื่อเร�จะต้องลงโทษ 

จำ�คุกใครแล้ว	เร�ก็ต้องคำ�นึงถึงม�ตรฐ�นของสิทธิมนุษยชนด้วย 

เพร�ะว่�ในกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและ 

สิทธิท�งก�รเมือง	(ICCPR)	ข้อ	๑๐	กำ�หนดว่�	จุดประสงค์หลักของ 

เรือนจำ�คือ	ก�รแก้ไขฟื้นฟูและส่งเสริมก�รกลับสู่สังคมให้แก่ 

ผู้ต้องขังอย่�งมีประสิทธิภ�พ	ซ่ึงเงื่อนไขคือ	ก�รที่ต้องเค�รพใน 

สิทธิพ้ืนฐ�นของคว�มเป็นมนุษย์ของเข�เป็นเรื่องสำ�คัญม�ก 

ซึ่งเป็นท่ีน่�ยินดีที่ประเทศของเร�	 โดยก�รนำ�ของพระเจ้�หล�นเธอ	

พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ�ทรงเริ่มในเร่ืองของม�ตรฐ�นผู้ต้องขังหญิง 

ทำ�ให้ประเทศไทยของเร�	 แม้จะได้งบประม�ณน้อยในเรื่องนี้	 ก็มี 

เรอืนจำ�ทีท่�งสถ�บันเพือ่ก�รยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย	ร่วมกบัองคก์�ร

ระหว่�งประเทศได้เข้�ไปประเมินเป็นเรือนจำ�ต้นแบบอยู่หล�ยแห่ง 

ในประเทศ	เช่นเดียวกับผู้ต้องขังช�ย	 มีก�รพัฒน�ปรับปรุงสภ�พ 

เรือนจำ�ขึ้นใหม่เช่นกัน
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และใช้ม�ตรก�รท�งเลือกที่ไม่ควบคุมคนให้ม�กขึ้น	 และในปัจจุบัน 

ทั่วโลกได้มีก�รรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง	“ก�รไม่ควบคุม”	กันม�กขึ้น	

ยกตัวอย่�งเช่น	 ก�รรณรงค์เม�ไม่ขับ	คร้ังแรกได้มีก�รคิด 
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คิดว่�คนที่เม�และขับ	เร�ควรให้เข�ไปทำ�ง�นบริก�รสังคมไหม 

พ�เข�ไปดูแลผลกระทบจ�กคนเม�แล้วขับ	 ถ้�จะเป็นคนที่เม� 

แล้วขับที่ทำ�ร้�ยตัวเองหรือผู้อ่ืนให้พิก�ร	 รวมถึงก�รให้เข้�อบรม 

เกี่ยวกับก�รเม�แล้วขับด้วย	

ในปัจจุบันนี้ท�งเลือกลงโทษท�งอ่ืนมีม�ก	 ไม่ต้องใช้ 

คว�มรุนแรง	 เช่น	 ก�รคุมคว�มประพฤติ	 ถ้�ใครฝ่�ฝืนเง่ือนไข 

ก�รคุมประพฤติที่ให้โอก�สไม่จำ�คุกแล้ว	 แต่ต้องม�ร�ยง�นตัว 
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เพร�ะฉะนั้น	ก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เข้�ใจถึงสิทธิมนุษยชน 

ของผู้ต้องขังมีคว�มสำ�คัญม�ก	 และคนท่ีสำ�คัญที่สุดที่ต้องได้รับ 

ก�รยกย่องคือ	คนของกรมร�ชทัณฑ์	 เพร�ะว่�ถ้�สภ�พเรือนจำ� 

มันแย่ขน�ดนั้นมันก็มีปัญห�	แต่คนที่จะอยู่ในนั้นตลอดทั้งช่วงร�ชก�ร	

คือ	คนของกรมร�ชทัณฑ์	

ประเด็นสุดท้�ย	 สิ่งที่พูดม�ทั้งหมดเป็นโจทย์ที่สำ�คัญในเรื่อง 

ของก�รกำ�หนดนโยบ�ยท�งอ�ญ�	ต้องยอมรับว่�	ก�รจะทำ�สังคม 

ให้พัฒน�ก้�วหน้�	 นโยบ�ยอ�ญ�กับกฎหม�ยท�งอ�ญ�เป็นเร่ือง 

ท่ีสำ�คัญ	 จริงๆ	แล้ว	ถ้�จะลงลึกไปกว่�นี้	ก�รลดคดีท�งอ�ชญ�กรรม 

คือ	ก�รสร้�งสังคมที่เข้มแข็ง	ยกตัวอย่�งเช่น	เมื่อ	๕๐-๖๐	ปี	ก่อน 

มีก�รปลูกฝิ่นในช�ยแดนภ�คเหนือกันม�ก	 คนท่ีปลูกฝิ่น	คือ 

พวกช�วเข�มีร�ยได้เล็กๆ	น้อยๆ	 ในขณะนั้นมีก�รตัดสินใจด้�น 

คว�มมั่นคงด้วยว่�	 เพ่ือไม่ให้มีก�รแพร่กระจ�ยของย�เสพติดควร

จะทำ�อย่�งไร	 แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 

มห�ภูมิพลอดุลยเดช	รัชก�ลที่	๙	 ท่�นทรงมองเห็นว่�	ก�รไป 

ปร�บปร�มโดยไม่ได้ให้โอก�สในก�รพัฒน�	 คงไม่ยั่งยืน	 และ 

ไม่เป็นธรรมด้วย	ท่�นจึงริเริ่มในก�รพัฒน�ให้โอก�สในก�รที่ให้ 

ช�วเข�รู้จักที่จะปลูกพืชเชิงพ�ณิชย์ม�แทนฝิ่น	 เปิดโอก�สในก�ร 

ให้คว�มรู้ท�งก�รเกษตร	ท�งก�รตล�ด	 สร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ผลที่ได้ต�มม�	โครงก�รหลวงประสบคว�มสำ�เร็จม�ก	เป็นต้น	

เพร�ะฉะนั้น	ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่�	 ก�รพัฒน�กับ 

เร่ืองก�รก่ออ�ชญ�กรรมมีคว�มเชื่อมโยงกัน	 ก�รพัฒน�ที่ทำ�ให้ 

ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่�งพอเพียง	 ไม่เกิดคว�มคว�มเหลื่อมล้ำ� 

ท�งสังคม	 เกิดคว�มรักในถิ่นฐ�นที่ตนเองอยู่	 ก็ส�ม�รถทำ�ให้ 

ก�รก่ออ�ชญ�กรรมหมดไปได	้

กล่�วโดยสรุปได้	๕	ข้อ	ดังนี้

ข้อท่ีหน่ึง	 กฎหม�ยอ�ญ�ไม่ใช่ม�ตรก�รเดียวที่เร�มีท�งกฎหม�ย 

มีกฎหม�ยอื่นอีกม�กม�ย	 ใช้กฎหม�ยอ�ญ�เท่�ที่จำ�เป็น 

อย่�ทำ�ให้กฎหม�ยอ�ญ�เฟ้อ	 ถ้�มันเฟ้อแล้วมันจะส่งผล

ม�กม�ยทั้งผลกระทบต่อกระบวนก�รท�งยุติธรรม	ก�รเสีย

โอก�สและต�มม�ด้วยคว�มเสื่อมของกฎหม�ย

ข้อที่สอง	 ถ้�เร�จะตอ้งใชโ้ทษท�งอ�ญ�	ตอ้งใชโ้ดยคำ�นงึถึงหลกัสดัสว่น

ที่เหม�ะสมและหลักคว�มจำ�เป็น

ข้อท่ีส�ม	 ก�รใช้โทษจำ�คุกม�กเกินไป	 เพ่ิมก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล

ให้มีระบบที่ดีม�รองรับ	 เช่น	 ง�นของกรมร�ชทัณฑ์ 

กรมคุมประพฤติ	 ง�นที่ต้องม�ดูคนอยู่นอกเรือนจำ�	 ต้องมี

ก�รส่งเสริม	เป็นต้น

ข้อท่ีส่ี	 คว�มเชื่อในศักยภ�พชุมชน	 ต้องมีก�รส่งเสริมให้ชุมชน 

เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งเต็มที่ในทุกเรื่องในกิจกรรมฟื้นฟู 

ก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ของผู้กระทำ�คว�มผิดในก�รรองรับ

กลับเข้�สู่สังคม	 เพร�ะว่�อ�ชญ�กรรมมันเกิดในชุมชน 

แล้วก็ย้อนกลับไปสู่ชุมชน

ข้อท่ีห้�	 ถ้�เร�กำ�หนดนโยบ�ยท�งอ�ญ�โดยมีหลักสิทธิขั้นพื้นฐ�น

ของมนษุย	์และแนวคดิก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื	เชือ่ไดว่้�ก�รใช้

นโยบ�ยไม่ใช่แค่เป็นก�รจัดก�รกับปัญห�เฉพ�ะหน้�เท�่นั้น	

แต่มันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คว�มมั่นคงของมนุษย์ที่แท้จริง
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ข้อท่ีห้�	 ถ้�เร�กำ�หนดนโยบ�ยท�งอ�ญ�โดยมีหลักสิทธิขั้นพื้นฐ�น

ของมนษุย	์และแนวคดิก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื	เชือ่ไดว่้�ก�รใช้
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	คำ�กล่�วของนักกฎหม�ยหรือนักปร�ชญ์ท่ียิ่งใหญ่ม�ก 

และมีอิทธิพลต่อวงก�รกฎหม�ยอ�ญ�ทั่วโลก	คือ	Cesare	 Beccaria	

ได้พูดไว้ตอนหนึ่งว่�	

 “เพื่อไม่ให้โทษท�งอ�ญ�ใดก็ต�มเป็นก�รกระทำ�ท่ี
รุนแรงโดยคนหน่ึงหรือหล�ยคนตอ่ประช�ชน โทษท�งอ�ญ� 
จึงต้องเปิดเผย จำ�เป็น และรุนแรงน้อยทีสุ่ดต�มสถ�นก�รณ์
ที่ปร�กฏ และได้สัดส่วนกับคว�มผิด และต้องเป็นโทษที่
กำ�หนดโดยกฎหม�ย”                            

นี่คือ	จุดเริ่มต้นของแนวคิดท�งอ�ญ�ที่รัฐทั้งหล�ยจะลงโทษ

กับผู้กระทำ�ผิด	จะต้องสอดคล้องกับหลักก�รได้สัดส่วน	 อ�ชญ�กร

สร้�งคว�มเสียห�ยม�ก	รัฐจำ�เป็นที่จะต้องลงโทษม�ก	อ�ชญ�กรสร�้ง 

คว�มเสียห�ยน้อย	 รัฐจำ�เป็นที่จะต้องลงโทษเบ�	 และไม่มีคว�ม 

จำ�เป็นใดเลยที่ต้องลงโทษรุนแรงเกินสัดส่วน	 หลักนี้ทำ�ให้มี 

คว�มเปลี่ยนแปลงม�กม�ยในระบบกฎหม�ยอ�ญ�ทั่วโลก	

บรรยายพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ปกป้อง ศรีสนิท

ระบบเรือนจำ จะต้องประกอบ

ด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษที่มี

วัตถุประสงค์สำ�คัญในการฟื้นฟู

แก้ไขผู้กระทำ�ความผิดและสังคม

“

”
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ระบบเรือนจำ จะต้องประกอบ
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การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

มอีกีคำ�กล่�วทีส่ำ�คญัเชน่กนั	นัน่คอื	กตกิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ย 

สิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	(ICCPR)	 ในข้อ	๑๐	ย่อหน้�ที่	๓ 

แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในก�รลงโทษท�งอ�ญ�ในระบบส�กลปัจจุบัน	

มีคว�มสำ�คัญ	คือ	เป็นรัฐธรรมนูญสิทธิมนุษยชนของโลก	และมี 

ประเทศ	๑๖๙	ประเทศท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 เป็นภ�คี 

ของ	ICCPR	และ	ICCPR	ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนไว้หล�กหล�ยม�ก 

รวมถึงในข้อ	๑๐	ได้กล่�วไว้ในเรื่องของก�รลงโทษท�งอ�ญ�ไว้ว่�

 “ระบบเรือนจำ�จะต้องประกอบด้วยก�รปฏิบัตติอ่นักโทษ 
ท่ีมวีตัถปุระสงคส์ำ�คญัในก�รฟืน้ฟูแก้ไขผู้กระทำ�คว�มผิด 
และสังคม”

ในท้ังสองคำ�กล่�วนี้จะเห็นได้ว่�	มีสิ่งที่จะต้องคำ�นึงถึง 

อย่�งแรก	คือ	ก�รไดส้ดัสว่น	และอย่�งทีส่อง	คอื	เรือ่งของสทิธมินษุยชน 

ซ่ึงประเทศไทยเป็นสม�ชิกของ	ICCPR	 ต้องดำ�เนินก�รต�มนั้น 

กล่�วคือ	 ทำ�อย่�งไรให้โทษท�งอ�ญ�ในประเทศเป็นโทษที่ลงไปเพื่อ

ให้เกิดก�รฟื้นฟ	ูแก้ไข	และนำ�ผู้ที่กระทำ�ผิดในอดีตกลับไปสู่สังคมได้

สทิธมินษุยชน	คือ	สทิธิของคว�มเปน็มนษุย	์(Right	of	Human) 

ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐ�นอันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน	 ไม่ว่�จะมีเช้ือช�ติ 

เผ่�พันธุ์	 ศ�สน�	 ฐ�นะ	หรือข้อแตกต่�งใดๆ	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ 

ที่ติดตัวมนุษย์ม�แต่ดั้งเดิม	 และไม่อ�จโอนให้ผู้อื่นหรือถูกพร�กจ�ก 

สิทธิน้ีได้ด้วยวิธีก�รใดๆ	 ถ้�เร�พูดถึงสิทธิมนุษยชนในเชิงวิช�ก�ร 

มอียูห่ล�ยระดบัและมีอยูห่ล�ยประเภท	 สทิธมินษุยชนบ�งสถ�นก�รณ์

อ�จจะถูกระงับใช้หรือถูกยุติก�รใช้ชั่วคร�วได้โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉินต่�งๆ	 แต่ใน	ICCPR	ได้จัดขั้นในสิทธิมนุษยชนอีกแบบหนึ่ง 

เรียกว่�	 สิทธิที่ไม่อ�จถูกพักใช้ได้	(non-derogable	 rights)	หม�ยถึง	

สิทธิที่ได้รับคว�มคุ้มครองสูงสุด	 รัฐทั้งหล�ยไม่ว่�จะอยู่ในสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉิน	 เหตุก�รณ์ไม่สงบ	 จะไม่ส�ม�รถขอระงับใช้ได้	 แปลว่�	 สิทธิ

เหล�่นี	้ตดิตวัมนษุยท์กุคนไมว่�่กรณใีดๆ	รฐัจะตอ้งคุม้ครองเสมอ	ไดแ้ก	่

๑.	 สิทธิในก�รมีชีวิตอยู่	

๒.	 สิทธิที่จะปร�ศจ�กก�รถูกทรม�น	

๓.	 สทิธทิีถู่กคุม้ครองจ�กก�รถูกบงัคบัให้สญูห�ยหรอือุ้มห�ย	

๔.	 สิทธิที่จะปร�ศจ�กก�รถูกเอ�ตัวลงเป็นท�ส	

๕.	 สิทธิที่ปร�ศจ�กก�รถูกจำ�คุกเพียงเพร�ะไม่มีเงินชำ�ระหนี้

ท�งแพ่ง

๖.	 สิทธิที่จะได้รับก�รคุ้มครองไม่ถูกกฎหม�ยอ�ญ�ย้อนหลัง

ม�ถูกลงโทษ

	โทษท�งอ�ญ�	ส�ม�รถแบ่งออกเป็นได้	๒	มุม	คือ	

๑.	 ก�รกำ�หนดโทษในกฎหม�ยโดยฝ่�ยนิติบัญญัติ	

๒.	 ก�รลงโทษโดยคำ�พิพ�กษ�ของฝ่�ยตุล�ก�ร	

ฝ่�ยนิติบัญญัติมีหน้�ที่กำ�หนดคว�มผิด	กำ�หนดบทลงโทษ 

และกำ�หนดม�เป็นช่วงของก�รลงโทษ	 เมื่อฝ่�ยนิติบัญญัติได้บัญญัติ 

โทษต�มกฎหม�ยม�แล้ว	 ฝ่�ยตุล�ก�รก็มีหน้�ที่จัดก�รลงโทษให้ 

เหม�ะสมกับผู้กระทำ�คว�มผิดแต่ละคน	 โดยใช้หลักก�รได้สัดส่วน 

และหลกัสทิธมินษุยชน	ฝ�่ยตลุ�ก�รจะกำ�หนดโทษสงูกว�่ทีฝ่�่ยนติบิญัญตัิ

กำ�หนดไว้ไม่ได้	หรือต่ำ�กว่�ไม่ได้ในกรณีมีโทษขั้นต่ำ�

	ก�รกำ�หนดโทษในกฎหม�ยโดยฝ่�ยนิติบัญญัติ	 จะมีก�รแบ่ง

อ�ชญ�กรเปน็	๒	ประเภท	ไดแ้ก	่“อ�ชญ�กรใหญ”่	(le	grand	criminel)	

และ“อ�ชญ�กรเล็ก”	(le	petit	criminel)	
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 “ระบบเรือนจำ�จะต้องประกอบด้วยก�รปฏิบัตติอ่นักโทษ 
ท่ีมวีตัถปุระสงคส์ำ�คญัในก�รฟืน้ฟูแก้ไขผู้กระทำ�คว�มผิด 
และสังคม”

ในทั้งสองคำ�กล่�วนี้จะเห็นได้ว่�	มีสิ่งที่จะต้องคำ�นึงถึง 
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สทิธมินษุยชน	คือ	สทิธิของคว�มเปน็มนษุย	์(Right	of	Human) 

ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐ�นอันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน	 ไม่ว่�จะมีเช้ือช�ติ 

เผ่�พันธุ์	 ศ�สน�	 ฐ�นะ	หรือข้อแตกต่�งใดๆ	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ 

ที่ติดตัวมนุษย์ม�แต่ดั้งเดิม	 และไม่อ�จโอนให้ผู้อื่นหรือถูกพร�กจ�ก 

สิทธิน้ีได้ด้วยวิธีก�รใดๆ	 ถ้�เร�พูดถึงสิทธิมนุษยชนในเชิงวิช�ก�ร 

มอียูห่ล�ยระดบัและมีอยูห่ล�ยประเภท	 สทิธมินษุยชนบ�งสถ�นก�รณ์

อ�จจะถูกระงับใช้หรือถูกยุติก�รใช้ชั่วคร�วได้โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉินต่�งๆ	 แต่ใน	ICCPR	ได้จัดขั้นในสิทธิมนุษยชนอีกแบบหนึ่ง 
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ฉุกเฉิน	 เหตุก�รณ์ไม่สงบ	 จะไม่ส�ม�รถขอระงับใช้ได้	 แปลว่�	 สิทธิ

เหล�่นี	้ตดิตวัมนษุยท์กุคนไมว่�่กรณใีดๆ	รฐัจะตอ้งคุม้ครองเสมอ	ไดแ้ก	่

๑.	 สิทธิในก�รมีชีวิตอยู่	

๒.	 สิทธิที่จะปร�ศจ�กก�รถูกทรม�น	
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คว�มแตกต่�งของทั้งสองประเภท	คือ	

อ�ชญ�กรใหญ	่ผลกระทบตอ่รฐัม�กกว�่ผูเ้สยีห�ย	วัตถปุระสงค์

ในก�รลงโทษ	ข่มขู่	ยับยั้ง	รูปแบบของก�รลงโทษหลัก	จำ�คุกระยะย�ว	

อ�ชญ�กรเลก็	ผลกระทบต่อผูเ้สยีห�ยม�กกว�่รฐั	วตัถปุระสงค์

ในก�รลงโทษ	 ฟ้ืนฟูผู้กระทำ�คว�มผิดและเยียวย�ผู้เสียห�ย	 รูปแบบ 

ของก�รลงโทษหลัก	จำ�คุกระยะสั้นและปรับ

	ก�รลงโทษโดยคำ�พิพ�กษ�ของฝ�่ยตุล�ก�ร	(เม่ือฝ่�ยนติบิญัญตัิ

กำ�หนดโทษออกม�แล้ว)	 บทบ�ทสำ�คัญที่จะลงโทษผู้กระทำ�ผิดให้ 

เหม�ะสม	 ต้องคำ�นึงถึง	 ๒	 ปัจจัยสำ�คัญ	 คือ	 ก�รคำ�นึงถึงเหตุภววิสัย 

ในก�รลงโทษ	(objectivity)	และก�รคำ�นึงถึงเหตุอัตวิสัยในก�รลงโทษ 

(subjectivity)	ก�รคำ�นงึถงึเหตภุววสิยัในก�รลงโทษ	 ในสหรฐัอเมรกิ� 

ศ�ลฎีก�และศ�ลมลรัฐใช้ก�รทดสอบที่เรียกว่�	“proportionality	

test”	 เพ่ือนำ�ม�ใช้ประกอบดุจพินิจในก�รลงโทษในคว�มผิดต่�งๆ 

ให้สอดคล้องกับหลักคว�มได้สัดส่วน	

เกณฑ์	proportionality	test	มีทั้งหมด	๓	ข้อ	คือ		

(๑)	 คว�มรุนแรงของก�รกระทำ�คว�มผิด	 หม�ยถึง	 ให้ศ�ล

พิจ�รณ�ว่�ผู้กระทำ�ได้กระทำ�คว�มผิดที่รุนแรงเพียงใด

(๒)	 ก�รเปรียบเทียบกับคดีอ่ืน	หม�ยถึง	ให้ศ�ลที่พิจ�รณ�

กำ�หนดโทษคดีนี้ไปเปรียบเทียบกับคดีอื่นว่�ในคดีอื่น 

ที่มีลักษณะก�รกระทำ�ที่รุนแรงกว่�คดีนี้	 ศ�ลในคดีนั้น

ลงโทษรุนแรงเพียงใด	 ซ่ึงศ�ลในคดีนี้ควรจะลงโทษ 

ไม่เกินไปกว่�คดีอื่นที่รุนแรงกว�่คดีนี้			

(๓)	 ก�รเปรียบเทียบกับศ�ลอื่น	 หม�ยถึง	 ให้ศ�ลพิจ�รณ�

ว่�ในคดีแบบเดียวกันนี้ในศ�ลอื่นลงโทษเพียงใด 

ซึ่งศ�ลควรจะลงโทษใกล้เคียงกันกับที่ศ�ลอ่ืนลงโทษ 

ในคดีลักษณะเดียวกัน

ต่อม�ในส่วนของก�รคำ�นึงถึงเหตุอัตวิสัยในก�รลงโทษ	 คือ	

หลักก�รใช้โทษให้เหม�ะสมกับผู้กระทำ�คว�มผิดแต่ละคน	ซึ่งแยกเป็น	

๒	ช่วง	คือ

๑.	 ช่วงศ�ลตัดสินลงโทษ	(personnalisation	des	peines)

๒.	 ชว่งขณะผูก้ระทำ�คว�มผดิกำ�ลังรับโทษ	(individualization	

des	peines)

ช่วงที่หนึ่ง	 ช่วงที่ศ�ลตัดสินลงโทษ	 ช่วงนี้ศ�ลต้องคำ�นึงถึง 

เหตุภววิสัยในก�รลงโทษและเหตุอัตวิสัยในก�รลงโทษ	 ก่อนท่ีจะ 

กำ�หนดโทษให้กับจำ�เลยแต่ละคน	

ช่วงที่สอง	คือ	ช่วงขณะผู้กระทำ�คว�มผิดกำ�ลังรับโทษ	 เป็น

ช่วงท่ีจำ�เลยอยู่ในเรือนจำ�แล้วกำ�ลังรับโทษ	 จำ�เลยมีสิทธิท่ีจะได้รับ 

ก�รปรับรับโทษให้เหม�ะสมกับจำ�เลย	 ถ้�จำ�เลยมีพฤติก�รณ์ดีขึ้น 

และจำ�เลยส�ม�รถฟื้นฟูแก้ไขพร้อมกลับไปเป็นคนดีได้แล้ว	

หลักก�รนี้ปร�กฏอยู่ชัดเจนม�ก	ทั้งท�งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ในฝรั่งเศส	 เพร�ะประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ฝรั่งเศส	 ม�ตร�	 ๑๓๒-๑ 

วรรคสอง	และวรรคส�ม	เขียนไว้ชัดเจนเลยว่�	

“โทษท�งอ�ญ�ทุกสถ�น	 ท่ีกำ�หนดโดยศ�ลจะต้องถูก

นำ�ม�ปรับใช้ให้เข้�กับผู้กระทำ�คว�มผิดแต่ละคน	 ภ�ยใต้

บังคับของกฎหม�ย	 ศ�ลพิจ�รณ�ลักษณะ	 คว�มรุนแรง	

และรูปแบบก�รลงโทษ	 โดยพิจ�รณ�จ�กพฤติก�รณ์

ของคว�มผิด	 และลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำ�คว�มผิด 
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เช่นเดียวกันกับสถ�นะท�งก�ยภ�พ	 ท�งครอบครัว 

ท�งสงัคมของผูก้ระทำ�คว�มผดิ	เพือ่ใหก้�รลงโทษผูก้ระทำ� 

คว�มผิดน้ัน	 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของก�รลงโทษ 

ที่กำ�หนดไว้ใน	ม�ตร�	๑๓๐-๑”	

เมื่อประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ฝรั่งเศสบัญญัติไว้ในประมวล 

ท้ังสองเหตุ	 ศ�ลฝรั่งเศสจึงต้องคำ�นึงทั้งสองเหตุ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ฝรั่งเศส	ม�ตร�	๑๓๐-๑

“เพ่ือที่จะคุ้มครองสังคมป้องกันไม่ให้เกิดก�รกระทำ� 

คว�มผิดครั้งใหม่	และรักษ�สมดุลของสังคม	 ในลักษณะที่

เค�รพประโยชนข์องผูเ้สยีห�ย	โทษท�งอ�ญ�ตอ้งมีหน�้ทีเ่พ่ือ

๑.	 ก�รลงโทษผู้กระทำ�คว�มผิด

๒.	 ชว่ยในก�รปรับปรงุผูก้ระทำ�คว�มผดิและนำ�ผู้กระทำ�

คว�มผิดกลับสู่สังคม”

	 โดยเฉพ�ะโทษปรับ	 ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ฝรั่งเศส 

ม�ตร�	๑๓๒-๒๐

“เมือ่คว�มผดิถกูลงโทษปรบั	ศ�ลส�ม�รถกำ�หนดโทษปรบั 

ด้วยจำ�นวนค�่ปรบันอ้ยกว�่ทีก่ำ�หนดในกฎหม�ยได	้จำ�นวนค�่ปรบั 

ท่ีศ�ลใหค้ำ�นงึถงึร�ยไดแ้ละภ�ระค�่ใชจ้�่ยของผูก้ระทำ�ผดิ”

แตใ่นประเทศไทยยงัไมม่มี�ตร�แบบนีบ้ญัญตัไิว	้และขอ้จำ�กดั 

ของกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย	คือ	ศ�ลไทยคำ�นึงถึงเหตุภววิสัยใน 

ก�รลงโทษ	 (objectivity)	 เป็นหลัก	 เช่น	 คดีย�เสพติดผู้กระทำ� 

คว�มผิดมีบทบ�ทม�กม�ย	 ทั้งหัวหน้�	 หรือตัวลูกน้องเอง	 ทุกวันนี้ 

เร�ใชว้ธิกี�รนบัเม็ดลง	หม�ยถงึ	ถ้�ผู้กระทำ�คว�มผิดมปีรมิ�ณย�เท�่กัน 

เปิด“ยี่ต๊อก”	 หรือแนวท�งก�รลงโทษของศ�ล”	 (sentencing 

guideline)	 ม�ลงเท่�กัน	 ซึ่งถ้�เร�เอ�ลักษณะส่วนตัวแบบแนวคิด 

ของกฎหม�ยฝร่ังเศสเข้�ม�คำ�นึง	 จะเห็นได้เลยว่�ส�ม�รถปรับโทษ 

ให้เหม�ะสมกับพฤติก�รณ์ของผู้กระทำ�คว�มผิดร�ยใหญ่	ร�ยย่อย 

ได้อย่�งน่�สนใจกว�่ก�รใช้ยี่ต๊อก	

	ประเด็นเรื่องก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับสิทธิมนุษยชน

๑.	 โทษประห�รชีวิต

๒.	 ก�รกำ�หนดโทษจำ�คุกโดยคำ�นึงถงึเหตุภววิสัยประกอบกับ

เหตุอัตวิสัย	

๓.	 ก�รใช้โซ่ตรวนกับนักโทษ	

๔.	 โทษปรับที่ไม่เป็นธรรม	

๕.	 ระบบประวตัอิ�ชญ�กร	(criminal	record)	ทีไ่มเ่ปดิโอก�ส

ให้มีก�รนำ�ผู้ที่กลับตัวได้เข้�สู่สังคม

ประเด็นแรก	คือ	โทษประห�รชีวิต	 คว�มจริงแล้ว	ICCPR 

ไม่ได้ห้�มก�รประห�รชีวิต	 แต่ก็ไม่ได้ขัดขว�งก�รยกเลิกโทษ 

ประห�ร	 แถมยังสนับสนุนให้ยกเลิกอีกด้วย	 แต่อย่�งไรก็ต�ม 

กตกิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิ�งก�รเมอืง	(ICCPR) 

ส�ม�รถยอมรับก�รประห�รชีวิตได้เฉพ�ะคว�มผิดร้�ยแรงสูงสุด

เท่�นั้น	 (most	 serious	 crimes)	 รวมถึงห้�มประห�รชีวิตเด็ก 

หญิงต้ังครรภ์	 และให้ประห�รได้เฉพ�ะเม่ือผ่�นกระบวนก�รยุติธรรม 

ที่เป็นธรรมและให้สิทธิจำ�เลยในก�รต่อสู้คดีอย่�งเป็นธรรม	

ในประเทศไทยยังมีคว�มผิดที่มีโทษประห�รชีวิตสถ�นเดียว

และยังมีคว�มผิดที่ไม่เข้�เกณฑ์	most	serious	crimes	อยู่ด้วย 
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เช่น	 คว�มผิดที่เก่ียวข้องกับย�เสพติดซึ่งในท�งส�กลไม่นับว่�เป็น 

most	serious	crimes	อีกแล้ว

ประเด็นที่สอง	คือ	ก�รกำ�หนดโทษจำ�คุกโดยคำ�นึงถึง 

เหตุภววิสัยประกอบกับเหตุอัตวิสัย	 ซึ่งในประเทศไทยประสบ 

ปัญห�นักโทษล้นเรือนจำ�	ร้อยละ	๗๐	เป็นนักโทษคดีย�เสพติด 

ข้อจำ�กัดของศ�ลไทย	คือ	“ย่ีต๊อก”	 ท่ีกำ�หนดโทษโดยคำ�นึงถึงเพียง 

“เหตุภววิสัย”	 ตัวอย่�ง	นักโทษล้นเรือนจำ�	 ผู้ต้องขังทั้งหมด 

ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	 จำ�นวน	 ๓๐๐,๙๑๐	 คน	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	๑	ก.ค.	

๒๕๖๐)	 จำ�นวนคว�มจุม�ตรฐ�น	๒๑๗,๐๐๐	 คน	 (จำ�นวนเรือนจำ� 

๑๔๔	แห่ง)	 อัตร�ส่วนของผู้ต้องขังต่อพื้นที่ม�ตรฐ�นร้อยละ	๑๔๔.๘	

ผู้ต้องขังระหว่�งสอบสวนกับพิจ�รณ�	จำ�นวน	 ๕๙,๗๘๔	 คน 

(ร้อยละ	๑๙.๙	ของผู้ต้องขังทั้งหมด)	 รวมถึง	ประเทศไทยมีจำ�นวน 

ผู้ต้องขังม�กที่สุดอันดับ	๖	ของโลก	 รองจ�กสหรัฐอเมริก�	 จีน 

บร�ซิล	 รัสเซีย	 อินเดีย	 และประเทศไทยยังมีอัตร�ส่วนผู้ต้องขัง 

ต่อประช�กรม�กเป็นอันดับ	๙	ของโลก	(อัตร�ส่วน	ผู้ต้องขัง	๔๔๕	คน	

ต่อประช�กร	๑๐๐,๐๐๐	คน)	เป็นต้น	

ข้อเสนอในก�รนำ�หลักก�รลงโทษโดยคำ�นึงเหตุภววิสัย 

ประกอบกั บ เหตุ อั ต วิ สั ย 	 ให้ ก � รลง โทษสอดคล้ อ งกั บ 

หลักสิทธิมนุษยชน	 ICCPR	 ข้อ	 ๑๐	 (๓)	 เพื่อฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำ� 

คว�มผิดจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึง	“เหตุภววิสัย”	 ประกอบกับ 

“เหตุอัตวิสัย”	 โดยใช้หลักก�รลงโทษให้เหม�ะสมกับผู้กระทำ� 

คว�มผิดแต่ละคน	 เพื่อให้ศ�ลทร�บข้อมูลที่เป็นลักษณะของ 

ผู้กระทำ�ผิด	 ควรนำ�ประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 

ม�ตร�	๑๓๘	ท่ีให้พนักง�นสอบสวนมีอำ�น�จทำ�สำ�นวนบุคลิกลักษณะ

ของผู้กระทำ�คว�มผิด	 เพื่อให้ทร�บคว�มเป็นม�แห่งชีวิตและ 

คว�มประพฤติอันเป็นอ�จิณของผู้ต้องห�	 เอ�ม�ใช้ในสำ�นวน 

สอบสวนด้วย	 และกำ�หนดย่ีต๊อกให้เป็นช่วงกว้�งๆ	หรือยกเลิกเม่ือ 

เวล�เหม�ะสม	แล้วให้ศ�ลใช้ดุลพินิจอย�่งเต็มที่

ประเด็นท่ีส�ม	คือ	ก�รใช้โซ่ตรวนกับนักโทษ	 จ�กม�ตรฐ�น 

ขั้นต่ำ�ของสหประช�ช�ติต่อผู้ต้องขัง	 จะพบว่�เหล็กหรือโซ่ตรวน 

ไม่อ�จจะถูกนำ�ม�ใช้ได้	 หม�ยถึง	 ไม่ว่�จะคุมขังอย่�งไร	 โซ่ตรวน 

ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้	 เนื่องจ�กขัดต่อม�ตรฐ�นของสหประช�ช�ติ 

ส่วนเครื่องพันธน�ก�รอื่นๆ	 เช่น	 กุญแจมือ	 ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ 

เฉพ�ะเมื่อก�รขนย้�ยผู้กระทำ�ผิดไปศ�ล	 และเมื่อไปถึงที่ทำ�ก�รศ�ล

แล้วก็ต้องปลดออก

ประเด็นที่สี่	คือ	โทษปรับที่ไม่เป็นธรรม	 กฎหม�ยไทย 

บ�งฉบับกำ�หนดโทษปรับขั้นต่ำ�และขั้นสูง	รวมถึงในส่วนของยี่ต๊อก 

ก็มีก�รกำ�หนดโทษโดยคำ�นึงถึงเหตุภววิสัย	 ผลคือคนมีเงินจ่�ย 

ค่�ปรับก็จ่�ยไป	 คนไม่มีก็ถูกกักขัง	 โดยไม่คำ�นึงถึงเหตุอัตวิสัยเลย 

เช่น	 ร�ยได้	 ค่�ใช้จ่�ย	 ทรัพย์สิน	 ภ�ระครอบครัวที่ต้องดูแลไม่ถูกนำ� 

ม�คำ�นึงถึงก่อนกำ�หนดโทษปรับ	 เพื่อจะทำ�ให้ก�รลงโทษเหม�ะสม 

กับผู้กระทำ�คว�มผิดแต่ละคนอย่�งเป็นธรรมสอดคล้องกับ 

หลักสิทธิมนุษยชนม�กกว่�ระบบที่เป็นอยู่

ประเด็นที่ห้�	คือ	ระบบประวัติอ�ชญ�กร	(criminal	record) 

ปัจจุบันทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรของไทยยังไม่เปิดโอก�สให้ 

ผู้กระทำ�ผิดกลับตัวเข้�สู่สังคม	ยังไม่สอดคล้องกับ	ICCPR	 ในข้อ	๑๐ 

ซึ่งในไทยใครก็ต�มที่ผ่�นม�จ�กเรือนจำ�แล้วก็ต�ม	 แม้พ้นโทษ 

ม�แล้วกี่ปี	 ไม่ส�ม�รถลบประวัติทะเบียนออกได้	 ซึ่งก็ไม่ส�ม�รถ
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บรรลุต�มวัตถุประสงค์ก�รลงโทษต�มหลักสิทธิมนุษยชนได้ 

เพร�ะต้องก�รให้ผู้กระทำ�ผิดกลับเข้�สู่สังคมแต่ก็ยังคงมีประวัติ 

อ�ชญ�กรอยู่	 จึงไม่สอดคล้องกับหลักก�รดังกล่�ว	 ยกตัวอย่�ง 

กฎหม�ยของสิงคโปร์	 ในทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรของสิงคโปร์ 

ใครก็ต�มท่ีผ่�นเรือนจำ�ม�มีประวัติอ�ชญ�กร	 ให้โอก�สพิสูจน์ 

ตัวเอง	 ๕	 ปี	 หลังจ�กนั้น	๕	ปีผ่�นไป	 ถ้�ไม่เคยทำ�ผิดซ้ำ�อีก	ส�ม�รถ

ทำ�ง�นเป็นหลักเป็นแหล่งและไม่เป็นปัญห�สังคมแล้ว	 ส�ม�รถ 

ขอลบชื่อออกจ�กทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรได้	 เช่นเดียวกับ 

ฝรั่งเศส	เป็นต้น	 เพร�ะฉะนั้นจึงมีข้อเสนอในเร่ืองดังกล่�วนี้ว่� 

ต้องเริ่มจ�กก�รออกกฎหม�ยพระร�ชบัญญัติทะเบียนประวัติ 

อ�ชญ�กรและควรอยู่ในประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 

รวมถึงต้องแยกทะเบียนเป็นระดับลับสุดยอดกับทะเบียนเปิดเผย 

และเปิดโอก�สให้ผู้ที่เป็นนักโทษแล้วส�ม�รถยื่นขอลบชื่อออกจ�ก 

ทะเบียนที่เปิดเผยได้

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�มีเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์	

๒	อย่�งที่ต้องคำ�นึงถึงทั้งฝ่�ยนิติบัญญัติและฝ่�ยตุล�ก�ร	คือ	

๑.	 หลกัคว�มไดส้ดัสว่น	(proportionality)	จะตอ้ง

ลงโทษใหไ้ดส้ดัสว่น	และสอดคล้องกับก�รกระทำ� 

ที่ผู้กระทำ�ผิดทำ�คว�มผิด	

๒.	 หลักสิทธิมนุษยชนใน	ICCPR	 ข้อ	๑๐	ที่แสดง 

ให้เห็นชัดเจนเลยว่�รัฐภ�คี	 ICCPR	 ท่ีลงโทษ 

ผู้กระทำ�คว�มผิด	 ต้องทำ�ไปเพื่อก�รฟื้นฟูแก้ไข	

ทำ�ให้ผู้กระทำ�คว�มผิดส�ม�รถกลับเข้�ม� 

เป็นคนดีของสังคมให้ได้

ด้วยเหตุนี้	 ถ้�คำ�นึงถึงหลักคว�มได้สัดส่วนและ 

หลักสิทธิมนุษยชนในก�รลงโทษ	 โดยนำ�เหตุอัตวิสัยกับ 

เหตุภววิสัยเข้�ม�ประกอบดุลพินิจศ�ลในก�รลงโทษ 

จะส�ม�รถแก้ปัญห�นักโทษล้นเรือนจำ�ได้	จะส�ม�รถ 

สร้�งคว�มเป็นธรรมในก�รลงโทษได้และเป็นก�รลงโทษ 

ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของส�กล

สรุปการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
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นมสัก�รพระคณุเจ้�และกร�บสวสัดแีขกผู้มเีกยีรตทิกุท�่นครบั 

ในช่วงนี้จะเป็นก�รสนทน�พูดคุยแบบสบ�ยๆ	 หัวข้อคือ	มุมมอง 

จ�กศ�สนิกต่อโทษประห�ร	ซึ่งวันนี้จะมี	๓	ศ�สน�	 ได้แก่	ศ�สน�พุทธ	

ศ�สน�คริสต	์และอิสล�ม	

เวล�พูดถึงเรื่องมุมมองของศ�สน�ต่อโทษประห�ร	เวล�เร� 

ต้ังคำ�ถ�มว่�	ควรจะคงโทษประห�รไว้หรือไม่?	 เร�ก็จะตอบคำ�ถ�ม 

บนพื้นฐ�นหลักสิทธิมนุษยชน	เร�ถือว่�โทษประห�รเป็นก�รละเมิด 

สิทธิขั้นพื้นฐ�นคือ	สิทธิในชีวิต	สิทธิในชีวิตถ่�ยโอนไม่ได้	 ไม่ว่�จะ 

เป็นคนเชื้อช�ติ	 ศ�สน�	 เพศอะไร	 เป็นคนดี	 คนเลว	 ไม่สมควรจะถูก 

ประห�ร	อันนี้เป็นแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	
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แต่ถ้�เร�พูดถึงเรื่องโทษประห�รในท�งศ�สน�	 ถ้�มองใน

ประวติัศ�สน�นัน้ไมม่ปีญัห�ตรงไหนเลยท่ีมปัีญห�เกีย่วกบัโทษประห�ร 

กล่�วคือ	ในประวัติศ�สน�ไม่ได้คัดค้�นโทษประห�ร	 เพร�ะว่�ศ�สน� 

เจริญม�ในรัฐที่มีโทษประห�รเจ็ดชั่วโคตร	 ตัดหัวประจ�นอย่�งนี้	

เพร�ะถ้�เร�ไปศึกษ�พุทธศ�สน�ในยุคอโศกธรรมร�ช�	 พระเจ้�อโศก 

ก็มีตำ�น�นว่�	มีก�รเอ�คำ�บรรย�ยในพระไตรปิฎกไปออกแบบ 

ในก�รสร้�งคุกเพื่อใช้ลงโทษนักโทษ	 ก็แสดงว่�ศ�สน�ก็ไม่ได้มี 

ปัญห�กับโทษประห�รชีวิตเท่�ใด	

ในยุคกล�งก�รแขวนคอให้ต�ยทั้งเป็นก็ไม่เป็นปัญห�อะไร	

ปัจจุบันบ�งประเทศที่ยังเป็นรัฐศ�สน�	 ก็ยังมีโทษประห�รชีวิต 

คนรักร่วมเพศ	เป็นต้น	และที่สำ�รวจโดยทั่วไปก็คือ	ประเทศที่ยัง

คงโทษประห�รชีวิตอยู่	 	 ก็ดูเหมือนเป็นประเทศที่เคร่งศ�สน�และ 

มีคว�มเจริญท�งศ�สน�	 จึงทำ�ให้มุมมองวันนี้มีคว�มท้�ท�ยว่� 

พระคณุเจ�้และวทิย�กรอกีทัง้สองท�่น	จะมองโทษประห�รชวีติอย�่งไร	

ควรจะคงไว้หรือควรจะยกเลิกด้วยหลักก�รและเหตุผลอะไร	

ญ�ติโยมท้ังหล�ยมีคว�มสนใจในเร่ืองของ	“มุมมองท�ง 

ศ�สน�ต่อโทษประห�รชีวิต”	ศ�สน�มีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่�งไรบ้�ง 

อ�ตม�ม�ในวันนี้ไม่ได้ต้องก�รที่จะม�โปรยอังค�ร	 ไม่ได้ม�บอกว่� 

ตัวเองเลือกท�งไหน	 ตกลงว่�ต้องประห�รหรือไม่ประห�รดี 

แต่ม�ในวันนี้	ต้องก�รที่จะนำ�เสนอในมุมมองท�งพระพุทธศ�สน� 

ว่�มีท่�ทีกับเรื่องนี้อย่�งไรบ้�ง	 ประเด็นท่ีจะนำ�เสนอมีท้ังหมด 

๕	กรอบ	 มีวิ ธี คิดแล้วแนวปฏิบัติของท�งพระพุทธศ�สน� 

ว่�มีท่�ทีต่อประเด็นทั้ง	๕	 น้ีอย่�งไร	 ต้องกลับไปดูเวล�ที่ 

เร�พูดถึงก�รประห�รชีวิต	 วิกิพีเดียได้อธิบ�ยไว้ท�ง	 Oxford	 และ	

Cambridge	 Dictionary	 เร่ืองของ	Capital	 Punishment	รวมถึง 

เรื่องของ	 Dead	 Penalty	 เป็นกระบวนก�รท�งกฎหม�ยซึ่ง 

ประเมินก�รโดยรัฐเพื่อลงโทษผู้กระทำ�ผิด	เร�จะเห็นได้ชัดเลยว่� 
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เจริญม�ในรัฐที่มีโทษประห�รเจ็ดชั่วโคตร	 ตัดหัวประจ�นอย่�งนี้	
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ว่�มีท่�ทีกับเรื่องนี้อย่�งไรบ้�ง	 ประเด็นท่ีจะนำ�เสนอมีท้ังหมด 

๕	กรอบ	 มีวิ ธี คิดแล้วแนวปฏิบัติของท�งพระพุทธศ�สน� 

ว่�มีท่�ทีต่อประเด็นทั้ง	๕	 น้ีอย่�งไร	 ต้องกลับไปดูเวล�ที่ 

เร�พูดถึงก�รประห�รชีวิต	 วิกิพีเดียได้อธิบ�ยไว้ท�ง	 Oxford	 และ	

Cambridge	 Dictionary	 เร่ืองของ	Capital	 Punishment	รวมถึง 
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เวล�พูดถึงโทษประห�รชีวิตทีไรก็จะพูดถึงเร่ืองของรัฐ	รัฐม�จ�กไหน 

ก็ม�จ�กพลเมือง	 พลเมืองรับรู้และรู้สึกต่อสถ�นก�รณ์นี้อย่�งไร 

ก็จะส่งคว�มคิดส่งแนวท�งผ่�นกระบวนก�รท่ีม�ของกฎหม�ย 

และรัฐ	 พอม�ดูถึงพจน�นุกรมฯ	ก็อธิบ�ยไว้คล�ยคลึงกันกับ 

วิถีตะวันตกเรื่องของกฎหม�ยที่ลงโทษผู้กระทำ�ผิดต่�งๆ	 รวมท้ัง 

กระบวนก�รท�งอ�ญ�ด้วย	

ทีนี้มองเรื่องทฤษฎี	 แนวคิดเกี่ยวกับโทษประห�รชีวิตมีอยู่ 

๒	แนวคิด	ท่ีพย�ย�มจะโต้กันตลอดม�	 แนวคิดในยุคแรกๆ	ใน 

ยุคหินก็จะมองก�รประห�รชีวิต	คือก�รแก้แค้น	 ก�รชดใช้คว�มผิด 

เวล�มีใครคนใดคนหนึ่งข่มขืนก็จะถูกตัดอวัยวะเพศทิ้งไป	 เวล�มี 

ใครขโมยของก็จะถูกตัดมือทิ้งไป	ก็จะเห็นว่�เป็นแบบน้ีม�ตลอด 

ยุคแรกๆ	ของมนุษย์	 ในช่วงที่ผ่�นม�	ต�ต่อต�ฟันต่อฟันนั้น 

คือแนวคิดวิธีปฏิบัติแบบด้ังเดิม	 แต่ว่�เวล�ผ่�นไปเริ่มมีแนวคิด 

ม�กขึ้น	 คนหนึ่งข่มขืนก็จะถูกตัดอวัยวะเพศทิ้ง	 เวล�มีใครขโมยของ 

ก็จะถูกตัดมือทิ้ง	 เลยมีทฤษฎีป้องปร�มคว�มผิด	 เป็นทฤษฎี 

ก�รลงโทษผู้กระทำ�คว�มผิดให้เข็ดให้หล�บ	 ให้มีแนวท�งที่จะใช้ 

ชีวิตต่อไปให้หว�ดกลัว	เป็นต้น	 แต่มองลึกทฤษฎีก�รแก้แค้น	เร�ต้อง

เข้�ใจเข�เหมือนกันว่�ทำ�ไมเข�ถึงคิดแบบนั้น

เรื่องที่	๑	 ที่ทำ�ให้เกิดแนวคิด	คือ	เป็นก�รยุติธรรมอยู่แล้ว 

กลุ่มนี้จะมีคว�มเชื่อว่�ต�ต่อต�	ฟันต่อฟัน	 มันก็ยุติธรรมอยู่แล้ว 

ก�รที่น�ย	 A	 ไปฆ่�น�ย	 B	 น�ย	A	 ก็ต้องถูกฆ่�ให้ต�ยต�มไป 

เป็นคว�มถูกต้องอยู่แล้ว	เป็นมุมมองแบบเดิม

แบบที่	 ๒	 เป็นคว�มถูกต้องแล้ว	 ก�รที่ไปฆ่�ใครแล้วถูก 

ฆ่�ต�ม	เป็นก�รชดเชยท�งจิตวิทย�กับคนที่สูญเสียซึ่งมีคว�มทุกข์ 

คว�มทรม�นม�ก	คนที่เป็นพ่อแม่	ลูกของเร�ถูกฆ่�ต�ย	เร�เลี้ยงม� 

ต้ังหล�ยป	ีก็จะมคีว�มทรม�นม�กกบัคว�มเสยีใจ	 ฉะนัน้	วธิกี�รเยียวย�

ที่ดีที่สุดคือ	จะต้องฆ�่คนที่ฆ่�ให้ต�ยต�มคนที่ถูกฆ่�ไป	ซึ่งอ�จจะทำ�ให ้

พ่อแม่เข�เกิดคว�มรู้สึกท่ีดีข้ึนได้	 คำ�อธิบ�ยของเพลโต	อธิบ�ยว่� 

ก�รลงโทษผู้กระทำ�ผิดไม่ควรเป็นไปด้วยเหตุผลเพื่อตอบแทน 

สิ่งที่เข�กระทำ�	เพร�ะถ้�เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่�	สังคมได้เลือกวิธีก�ร 

ที่ช่ัวร้�ยตอบโต้วิธีก�รท่ีชั่วร้�ยเหมือนกัน	 น่ีเป็นเหตุผลท่ีเพลโต 

พย�ย�มที่จะป้องกัน

ข้อท่ีหน่ึง	 ก�รใช้คว�มรุนแรงแก้ไขคว�มรุนแรงไม่มีท�ง 

จบส้ิน	 หรือก�รท่ีคว�มรุนแรงไม่ได้รับคว�มเยียวย�เป็นก�รใช้อธรรม

ตอบโต้ด้วยอธรรม	 อันน้ีคือพ้ืนฐ�นแนวคิดท่ีถอดรหัสออกม�จ�ก 

เพลโตว่�	ไม่ได้ดีกว่�กันหรอก	ก�รที่เข�ฆ่�คนต�ยแล้วไปฆ่�เข� 

ไม่ต่�งกันเลย	 เป็นแค่ก�รเปลี่ยนระยะเวล�	 เปลี่ยนสถ�นก�รณ์ 

เปลี่ยนผู้กระทำ�ผิดเท่�นั้นเอง	แต่ว่�ทฤษฎีก�รป้องปร�มคว�มผิด 

กลับมองเป็นเรื่องที่น่�สนใจม�กในสังคม	ที่จะมองว่�

(๑)	 ชีวิตที่มีค่�ม�ก	กว่�จะได้ชีวิตน้ีม�	ถ้�เป็นศ�สน�คริสต์ 

ชีวิตนี้ได้ม�จ�กพระเจ้�	ฉะน้ันก�รทำ�ล�ยสิ่งที่พระเจ้�ให้ม�ขัดกับ

แนวท�ง	 แม้กระทั่งศ�สน�พุทธเองก็เหมือนกัน	แล้วก�รมองชีวิต 

ที่มีคุณค่�คือก�รให้โอก�สแก่ชีวิต	 ไม่มีใครที่ไม่เคยกระทำ�คว�มผิด 

ฉะนั้นเมื่อทำ�คว�มผิด	 ถ้�เร�ให้โอก�สคนท่ีกระทำ�คว�มผิด	ก็จะได้

โอก�สในก�รพัฒน�ตัวเองฝึกฝนตัวเองขึ้นม�	 แล้วส�ม�รถกลับไป 

ช่วยสังคมให้ดีกว�่เดิมก็ได้

(๒)	 แนวคิดและคว�มคิดในก�รแก้แค้นในท�งพระพุทธ

ศ�สน�		พระพทุธศ�สน�มองชวีติและคณุค�่ชวีติเวล�ทีม่กี�รทำ�ผดิพล�ด 
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ม�กขึ้น	 คนหนึ่งข่มขืนก็จะถูกตัดอวัยวะเพศทิ้ง	 เวล�มีใครขโมยของ 

ก็จะถูกตัดมือทิ้ง	 เลยมีทฤษฎีป้องปร�มคว�มผิด	 เป็นทฤษฎี 
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เข้�ใจเข�เหมือนกันว่�ทำ�ไมเข�ถึงคิดแบบนั้น

เรื่องที่	๑	 ที่ทำ�ให้เกิดแนวคิด	คือ	เป็นก�รยุติธรรมอยู่แล้ว 
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ในชีวิตขึ้นม�	ในนิย�มพุทธศ�สน�มี	๒	คำ�	รูปกับอรูป	คำ�ว่�	ก�ย	ใจ	รูป	

ชวีติ	กลิน่	ส	ีจะมรี�่งก�ยเปน็รปู	ส่วนอรปู	มชีวิีต	กลิน่	สี	เปน็น�มเปน็ใจ 

เร�ต้องมองแยกกัน	ชีวิต	ประห�รชีวิต	คือ	ก�รประห�รท้ังก�ยกับใจ 

ไปพร้อมๆ	กัน	ไม่ได้ประห�รเฉพ�ะร่�งก�ยท่ีกระทำ�ผิด	แต่ประห�รใจ

ไปด้วยทั้งสองอย่�ง	ก็คือ	จบไปพร้อมๆ	กันนั้น	คือ	ก�รประห�ร	

ทนีีค้ณุค�่ของชวีติอยูท่ีไ่หน	กลบัม�ดทูีพ่ระไตรปฎิก	เล่มที	่๒๕	

พดูถงึเรือ่งก�รเกดิเปน็มนษุยน์ัน้	ย�กเยน็เหลอืเกนิ		พระพทุธเจ�้อปุม�

เหมือนกับเต่�ตัวหนึ่งต�บอด	 น้ำ�เต็มโลกใบนี้	 เต่�ตัวหนึ่งลอยคออยู่ 

กล�งทะเล	 เต่�ต�บอด	ร้อยปีโผล่ม�ครั้งหนึ่ง	 รูแอกนิดเดียว	 โผล่ให้ 

ตรงกับรูแอก	 น้ำ�เต็มโลกแล้ว	 เร�จะรู้ได้ไงว่�อยู่ตรงไหน	 ลองคิดดูว่� 

มันย�กเหลือเกิน	 แล้วชีวิตก�รเกิดเป็นมนุษย์ย�กกว่�ร้อยเท่�

พันเท่�	 น่ันคือ	 ชีวิตมนุษย์ที่เร�เห็น	 พระพุทธเจ้�ว�งท่�ทีต่อ 

ก�รปฏิบัติต่อชีวิตมนุษย์	ต่อก�รฆ่�อย่�งไร	 พระพุทธเจ้�ประก�ศ 

ไว้กับพระสงฆ์	๑,๒๕๐	รูป	 ประโยคแรกที่พระพุทธเจ้�กล่�วคือ 

ก�รไม่ทำ�บ�ปทั้งปวงผ่�นนิย�มศีล	๕	เป็นหลักปฏิบัติต่อสังคม 

หลักศีล	๕	ข้อแรก	ก�รไม่ฆ่�สัตว์แสดงว่�	พระพุทธศ�สน�ปฏิเสธ 

คว�มรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพ�ะคว�มรุนแรงโดยก�รฆ่�ชีวิต 

ของคนอื่น	 เกณฑ์ก�รวัดก�รทำ�ผิดศีล	๕	ตัวชี้วัดว่�มีอะไรบ้�ง 

รู้ว่�สัตว์นั้นมีชีวิต	มีจิตคิดจะฆ่�	มีคว�มพย�ย�มที่จะฆ่�สัตว์ต�ย 

ด้วยคว�มพย�ย�มฆ่�ครบองค์นี้เมื่อใด	แสดงว่�ศีลข้อท่ีหนึ่งข�ด 

นั้นคือ	ก�รไม่ทำ�บ�ปทั้งปวง		

ข้อที่สอง	 พระพุทธเจ้�ได้ว�งอะไรเอ�ไว้	บุคคลว่�ฆ่�ผู้อื่น 

ไม่ชื่อว่�เป็นบรรพชิต	“บรรพชิต”	ไม่ได้หม�ยถึงพระ	บรรพชิต 

แปลว�่	ผู้เว้นจ�กบ�ป		อุดมก�รณ์พระพุทธศ�สน�จะต้องไม่เข้�ไปฆ่�	

ประหัตประห�รผู้ใดทั้งสิ้น	อันนี้คือหลักก�ร	

ก�รประก�ศหลักก�รแบบนี้	 ต้องก�รจะชี้ให้เห็นว่� 

อินเดียสมัย น้ันมีก�รฆ่�ม�กม�ย	 ฆ่�สัต ว์บูช�เจ้�แม่ก�ลี  

พระพุทธเจ�้จงึตอ้งก�รประก�ศจดุยืนว�่	พทุธเร�จะตอ้งไมท่ำ�แบบนัน้ 

ไม่ว่�จะเป็นคนหรือสัตว์ก็ฆ่�ไม่ได้	ฉะนั้นจึงเป็นจุดยืนของเร�	 จุดยืน 

ที่เป็นวิธีก�ร	 มี	๖	ประก�ร	 อ�ตม�หยิบม�	๑	ข้อเท่�นั้น	อนูปฆ�โต 

คือ	ต้องไม่เข้�ไปฆ่�เข้�ไปทำ�ร้�ยเข�	วิธีดำ�เนินก�รของพุทธต้อง 

ไม่ดำ�เนินด้วยก�รฆ่�	เป็นอยู่ด้วยก�รฆ่�	หลักก�ร	๓	อุดมก�รณ์	๔ 

วิธีก�ร	๖	 พูดถึงก�รฆ่�ทั้งส้ินเลยว่�นั่นไม่ใช้จุดยืนของพุทธศ�สน� 

แลว้ท�่นเหน็ไหมว�่	ขน�ดฆ�่มด	ฆ่�สุนัข	ฆ่�แพะตวัหนึง่ยงัฆ�่ไมไ่ดเ้ลย

นับประส�อะไรกับก�รฆ่�มนุษย์	 ฉะนั้นหลักก�รฆ่�จึงไม่สอดคล้อง

กับพระพุทธศ�สน�ท้ังสิ้น	 ถ้�ผิดแล้วต้องฆ่�	ฆ่�อะไรแล้วอย่�งไร 

ฆ่�ม้�	 ฆ่�คนนี้	คือ	สิ่งที่พระพุทธเจ้�พูดถึงก�รฆ่�เหมือนกันใน 

เกสปุตตสูตร	 ได้กล่�วถึงเหตุก�รณ์ที่พระพุทธเจ้�ไปเจอน�ยเกสีที่เป็น 

คนฝึกม้�	มีก�รซักถ�มกัน	ดังนี้	
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พระพุทธเจ้� “เกสีเธอนี้ฝึกม้าเก่งมากเลยเธอมีวิธีการฝึก
ม้าอย่างไร”

นายเกสี “พระพุทธเจ้าค่ะ  ข้าพระพุทธเจ้ามีวิธีการ 
ในการฝกึมา้ ใช้วธีิการนุม่นวลพดูดีๆ  บอกดีๆ ”  

พระพุทธเจ้� “แล้วถ้าไม่ฟังล่ะ”
นายเกส ี “ข้าพระองค์จะใช้วิธีรุนแรงการเตือนแรงๆ 

ใช้แส้ตี เพื่อเป็นการเตือนบอกใช ้
ความรุนแรงขึ้นมาหน่อยแล้ว” 

พระพุทธเจ้� “ถ้าม้าไม่เชื่อเจ้าล่ะ” 
นายเกส ี “ข้าพระองค์ก็ฆ่าม้าทิ้งสิพระเจ้าค่ะ 

นุ่มนวลก็แล้ว เตือนรุนแรงก็แล้ว ไม่เชื่อก็
ต้องฆ่าทิ้ง”  
“พระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ทรงฝึกสาวก
ของพระองค์อย่างไร” 

พระพุทธเจ้� “เหมือนกับเธอเลย เกสี”
นายเกส ี “เหมือนข้าพระองค์อย่างไง”
พระพุทธเจ้� “เราก็ใช้วิธีการนุ่มนวลในการบอกสาวกเรา 

ไม่เชื่อ เราก็ใช้การเตือนแรงๆ สะกิดแรงๆ 
ต่อหน้าสงฆ์”

น�ยเกสี “เป็นไปได้ไง พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า”
พระพุทธเจ้�  “เราฆ่าเหมือนกันแต่เราฆ่าแบบอริยวินัย 

เป็นการฆ่าแบบคนมีอริยะ เป็นการฆ่าแบบ
อารยชน” 

น�ยเกสี “ฆ่าอย่างไง”  

แบบอย�่งของฆ�่	คอื	ก�รลงกรรมทณัฑ	์ตวัอย�่งทีพ่ระพทุธเจ�้สัง่ให้

ฆ�่เปน็คนแรก	คอื	พระฉันนะทีเ่ปน็คนจงูม�้พ�เจ้�ช�ยสทิธตัถะไปออกบวช 

ทีแ่มน้่ำ�อโนม�		กอ่นปรนิพิพ�นพระพทุธเจ�้บอกว�่	เมือ่เร�ปรนิพิพ�นแลว้ 

ให้จัดก�รลงกรรมทัณฑ์พระฉันนะ	คือ	ฆ่�พระฉันนะโดยก�รลง 

อริยวินัย	 แล้วฆ่�อริยวินัยทำ�อย่�งไร	คือ	ก�รให้ออกนอกพื้นที่สงฆ์

ไปจัดพื้นที่ให้อยู่ใหม่	 ไม่ต้องให้ผลประโยชน์ไม่ต้องให้อะไรทั้งนั้น 

เพ่ือทีเ่ข�จะได้มโีอก�สดูตัวเอง	วิเคร�ะหตั์วเอง	สนใจตัวเอง	เตือนตัวเอง 

ผดิพล�ดอะไรบ�้ง	เป็นก�รกกัตวัเอง	หรอืใหอ้ยูใ่นคกุนัน้เอง		พระพทุธเจ�้

จึงได้พูดไว้	ก�รลงทัณฑ์นั้นเป็นก�รสั่งสอน	บัณฑิตย่อมเข้�ใจเช่นนั้น 

หลกัก�รเหล่�น้ี	นีคื่อก�รฆ่�แบบอ�รยชนต�มแนวท�งของพระพุทธศ�สน�

สรุปท�งศ�สน�พุทธในมุมมองของพุทธศ�สนิกชนที่ม� 

ในวนันี	้ ไมใ่ช่ว�่จะสนบัสนนุหรอืไม่สนบัสนนุ	เพยีงแคม่�อธบิ�ยอดุมก�รณ ์

และหลักก�รและยนืยนัว่�	พระพุทธเจ�้ไดใ้ห้แนวท�งกับพุทธศ�สนกิชน

ไว้อย่�งไร		

๑.	 ชีวิตได้ม�ด้วยคว�มย�กลำ�บ�ก		

๒.	 ก�รเข�้ไปบัน่ทอนเข้�ไปลดทอนสิง่ทีไ่ดม้�ดว้ยคว�มย�กลำ�บ�ก	

ก�รปลิดชีวิตน้ันเกิดขึ้นเวล�ที่เร�พูดถึงก�รฆ่�	เร�มักจะพูดถึงก�รฆ่� 

ร่�งก�ยของเข�	 ถ้�ร่�งก�ยนี้ทำ�ผิด	เร�ก็ต้องยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้น 

แตค่ว�มเปน็จรงิแลว้	นอกเหนอืจ�กก�รฆ�่แลว้ยงัมวีธีิก�รอืน่	อะไรคอื 

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมที่ชักนำ�ให้เข�ไปฆ่�นั้นก็คือ	กิเลสเป็น 

ตัวชักนำ�ชักพ�ไปในสิ่งท่ีไม่ดีไม่ง�ม	 ทำ�ไมไม่สร้�งกระบวนก�ร 

กล่อมเกล�ไม่ให้เกิดกิเลส	 ไม่ให้กิเลสฆ่�คน	 แต่ห�วิธีก�รฆ่�กิเลส 

อย่�งท่ีได้ยกตัวอย่�งไป	 สุดท้�ยไม่ว่�อย่�งไรก็ต้องห�วิธีแก้ปัญห� 

ข้ึนม�ได้	 กล�ยเป็นคนดีขึ้นม�ได้	 เอ�คว�มดีคว�มส�ม�รถม�พัฒน�

ให้เกิดประโยชน์	เป็นสร้�งโลกทัศน์ใหม่เปลี่ยนสังคมดีง�มให้เกิดขึ้น
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พระพุทธเจ้� “เกสีเธอนี้ฝึกม้าเก่งมากเลยเธอมีวิธีการฝึก
ม้าอย่างไร”

นายเกสี “พระพุทธเจ้าค่ะ  ข้าพระพุทธเจ้ามีวิธีการ 
ในการฝกึมา้ ใช้วธีิการนุม่นวลพดูดีๆ  บอกดีๆ ”  

พระพุทธเจ้� “แล้วถ้าไม่ฟังล่ะ”
นายเกส ี “ข้าพระองค์จะใช้วิธีรุนแรงการเตือนแรงๆ 

ใช้แส้ตี เพื่อเป็นการเตือนบอกใช ้
ความรุนแรงขึ้นมาหน่อยแล้ว” 

พระพุทธเจ้� “ถ้าม้าไม่เชื่อเจ้าล่ะ” 
นายเกสี “ข้าพระองค์ก็ฆ่าม้าทิ้งสิพระเจ้าค่ะ 

นุ่มนวลก็แล้ว เตือนรุนแรงก็แล้ว ไม่เชื่อก็
ต้องฆ่าทิ้ง”  
“พระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ทรงฝึกสาวก
ของพระองค์อย่างไร” 

พระพุทธเจ้� “เหมือนกับเธอเลย เกสี”
นายเกส ี “เหมือนข้าพระองค์อย่างไง”
พระพุทธเจ้� “เราก็ใช้วิธีการนุ่มนวลในการบอกสาวกเรา 

ไม่เชื่อ เราก็ใช้การเตือนแรงๆ สะกิดแรงๆ 
ต่อหน้าสงฆ์”

น�ยเกสี “เป็นไปได้ไง พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า”
พระพุทธเจ้�  “เราฆ่าเหมือนกันแต่เราฆ่าแบบอริยวินัย 

เป็นการฆ่าแบบคนมีอริยะ เป็นการฆ่าแบบ
อารยชน” 

น�ยเกสี “ฆ่าอย่างไง”  

แบบอย�่งของฆ�่	คอื	ก�รลงกรรมทณัฑ	์ตวัอย�่งทีพ่ระพทุธเจ�้สัง่ให้

ฆ�่เปน็คนแรก	คอื	พระฉันนะทีเ่ปน็คนจงูม�้พ�เจ้�ช�ยสทิธตัถะไปออกบวช 

ทีแ่มน้่ำ�อโนม�		กอ่นปรนิพิพ�นพระพทุธเจ�้บอกว�่	เมือ่เร�ปรนิพิพ�นแลว้ 

ให้จัดก�รลงกรรมทัณฑ์พระฉันนะ	คือ	ฆ่�พระฉันนะโดยก�รลง 

อริยวินัย	 แล้วฆ่�อริยวินัยทำ�อย่�งไร	คือ	ก�รให้ออกนอกพื้นที่สงฆ์

ไปจัดพื้นที่ให้อยู่ใหม่	 ไม่ต้องให้ผลประโยชน์ไม่ต้องให้อะไรทั้งนั้น 

เพ่ือทีเ่ข�จะได้มโีอก�สดูตัวเอง	วิเคร�ะหตั์วเอง	สนใจตัวเอง	เตือนตัวเอง 

ผดิพล�ดอะไรบ�้ง	เป็นก�รกกัตวัเอง	หรอืใหอ้ยูใ่นคกุนัน้เอง		พระพทุธเจ�้

จึงได้พูดไว้	ก�รลงทัณฑ์นั้นเป็นก�รสั่งสอน	บัณฑิตย่อมเข้�ใจเช่นนั้น 

หลกัก�รเหล่�น้ี	นีคื่อก�รฆ่�แบบอ�รยชนต�มแนวท�งของพระพุทธศ�สน�

สรุปท�งศ�สน�พุทธในมุมมองของพุทธศ�สนิกชนที่ม� 

ในวนันี	้ ไมใ่ช่ว�่จะสนบัสนนุหรอืไม่สนบัสนนุ	เพยีงแคม่�อธบิ�ยอดุมก�รณ ์

และหลักก�รและยนืยนัว่�	พระพุทธเจ�้ไดใ้ห้แนวท�งกับพุทธศ�สนกิชน

ไว้อย่�งไร		

๑.	 ชีวิตได้ม�ด้วยคว�มย�กลำ�บ�ก		

๒.	 ก�รเข�้ไปบัน่ทอนเข้�ไปลดทอนสิง่ทีไ่ดม้�ดว้ยคว�มย�กลำ�บ�ก	

ก�รปลิดชีวิตน้ันเกิดขึ้นเวล�ที่เร�พูดถึงก�รฆ่�	เร�มักจะพูดถึงก�รฆ่� 

ร่�งก�ยของเข�	 ถ้�ร่�งก�ยนี้ทำ�ผิด	เร�ก็ต้องยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้น 

แตค่ว�มเปน็จรงิแลว้	นอกเหนอืจ�กก�รฆ�่แลว้ยงัมวีธีิก�รอืน่	อะไรคอื 

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมที่ชักนำ�ให้เข�ไปฆ่�นั้นก็คือ	กิเลสเป็น 

ตัวชักนำ�ชักพ�ไปในสิ่งท่ีไม่ดีไม่ง�ม	 ทำ�ไมไม่สร้�งกระบวนก�ร 

กล่อมเกล�ไม่ให้เกิดกิเลส	 ไม่ให้กิเลสฆ่�คน	 แต่ห�วิธีก�รฆ่�กิเลส 

อย่�งท่ีได้ยกตัวอย่�งไป	 สุดท้�ยไม่ว่�อย่�งไรก็ต้องห�วิธีแก้ปัญห� 

ข้ึนม�ได้	 กล�ยเป็นคนดีขึ้นม�ได้	 เอ�คว�มดีคว�มส�ม�รถม�พัฒน�

ให้เกิดประโยชน์	เป็นสร้�งโลกทัศน์ใหม่เปลี่ยนสังคมดีง�มให้เกิดขึ้น
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ในฐ�นะทีเ่ปน็ผูแ้ทนศ�สน�ครสิต์	(ค�ทอลกิ)	ข�้พเจ�้ขอแสดง

ทัศนะจ�กมุมมองคำ�สอนของคริสต์ศ�สน�	 จุดยืนของพระศ�สนจักร

ค�ทอลิกซึง่มีคว�มชัดเจนพอสมควรในประเดน็ทีเ่ร�กำ�ลงัสมัมน�ครัง้นี	้

กล�่วคือ	ไม่เห็นด้วยกับโทษประห�รชีวิต	จึงขอให้ยกเลิกโทษประห�ร

ชีวิต	 	 พระศ�สนจักรปร�รถน�ให้เกิดคว�มเป็นจริงกับประเทศไทยนี้

และรณรงค์เรื่องนี้ม�ตลอด

หลักก�รของศ�สน�คริสต์	 คือ	 ยึดถือก�รเผยคว�มจริงของ

พระเจ�้จ�กพระคมัภรีไ์บเบลิ	ซึง่เปรยีบเสมอืนหอ้งสมดุแหง่ปรชี�ญ�ณ 

ขน�ดใหญ่	 	 คริสต์ศ�สนิกชนเป็นผู้ที่มีคว�มเชื่อในพระผู้เป็นเจ้� 

พระผูส้ร�้งสรรพสิง่	จดุสงูสดุในก�รสร�้ง	คือ	ชีวติมนุษย	์และศนูยก์ล�ง

ของก�รเป็นมนุษย์	 คือ	 “ศักดิ์ศรีของก�รเป็นมนุษย์	 ที่ถูกสร้�งต�ม 

ภ�พลักษณ์ของพระเจ้�”	 มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน	 รับผิดชอบ

สังคมร่วมกัน	 วันนี้จึงขออนุญ�ตอ้�งอิงข้อสอนใจจ�กพระคัมภีร์ 

ไบเบิล	๒	-	๓	เรื่อง	

ต�มที่ได้กล่�ว	ศ�สน�คริสต์เชื่อว่�	 มนุษย์ถูกสร้�งข้ึนม�ต�ม

ภ�พลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้�	ชีวิตเป็นของพระเจ้�	จึงเป็นพื้นฐ�นที่ว�่	

ทำ�ไมถึงฆ่�ชีวิตมนุษย์ไม่ได้	

คว�มจริงในพระคัมภีร์คงอยู่ถ�วรแบบอมตะ	ซึ่งไม่มีใครอ�จ

เปลี่ยนแปลงได้	 แต่ว่�โดยแสงสว่�งจ�กพระเจ้�ชี้นำ�ให้มีก�รพัฒน� 

คว�มคดิท�งเทววิทย�	ซึง่ดำ�เนนิอยูเ่สมอทกุยุค	ทุกสมยั	เพ่ือคว�มเข�้ใจ 

คว�มหม�ยท่ีแท้จริงในพระคัมภีร์และสอดคล้องกับก�รเจริญชีวิต 

ของมนุษย์

ในพระคัมภีร	์ปฐมก�ล	บทที่	๔	พูดถึงฆ�ตกรคนแรกของโลก	

เรื่องร�วของพี่น้องสองคน	ก�อิน	กับ	อ�แบล	พี่ช�ยก�อิน	มีอ�ชีพทำ�

เกษตรกรรมก�รปลูกพืชผล	สว่นอ�แบลมีอ�ชพีเล้ียงแกะ	อ�แบลพูดว�่	

ชวีติเข�มีอ�ชพีก�รเลีย้งสตัวต์อ้งคดัเลอืกแกะตวัทีด่ทีีส่ดุ	เพือ่ถว�ยบชู�

ให้กับพระผู้เป็นเจ้�	 	 ส่วนก�อินทำ�อ�ชีพปลูกพืช	 ต้องเอ�พืชผลไปให้

กับพระผู้เป็นเจ้�เหมือนกัน	แต่คิดว�่คงไม่จำ�เป็นต้องเอ�ผลไม้ที่ดีที่สุด 

ไปใหพ้ระผูเ้ปน็เจ�้	จงึเอ�ผลไมอ้ะไรกไ็ดไ้ปถว�ยพระองค	์	โดยลมืไปว่� 

ก�รที่ถว�ยบูช�พระผู้เป็นเจ้�ต้องเลือกสิ่งดีๆ		

ดว้ยจติใจงดง�มของอ�แบล	พระเจ�้จงึประท�นพระพรม�กม�ย	

เป็นที่โปรดปร�น	ก�อินจึงเกิดคว�มอิจฉ�น้องช�ย	จึงมีคว�มคิดท่ีจะ

ฆ่�น้องช�ย	 และเข�ได้ฆ่�น้องช�ย	 แม้ว่�ไม่มีใครเห็น	 แต่ใครเล่�จะ 

หนีพ้นส�ยพระเนตรของพระเจ้�ไปได้	 และใครเล่�จะหนีมโนธรรม 

หรือจะหลอกลวงต่อตนเองได้	 ไม่ว่�คุณคิดอะไร	 รู้สึกอะไร	 ทำ�อะไร 

โดยไมม่ใีครเหน็	แต่พระผูเ้ปน็เจ�้ทรงเหน็และรบัรูทุ้กสิง่ทีท่กุคนกระทำ�	
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ในฐ�นะทีเ่ปน็ผูแ้ทนศ�สน�ครสิต์	(ค�ทอลกิ)	ข�้พเจ�้ขอแสดง
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ค�ทอลกิซึง่มคีว�มชัดเจนพอสมควรในประเดน็ทีเ่ร�กำ�ลงัสมัมน�ครัง้นี	้
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ก�อนิพย�ย�มหลบซอ่นคว�มผดิต�มทีม่โนธรรมติเตียน	พระเจ้�

จึงถ�มก�อินว�่	

“เจ้�ทำ�อะไรลงไป	น้องช�ยไปไหน”	

ก�อินตอบว่�	“ผมไม่รู้	เข�ไปไหน	ผมต้องรับผิดชอบชีวิตของ

น้องช�ยด้วยหรือ?”	

ฉะนั้นก�อินที่ได้ฆ่�น้องช�ยของเข�	ก็ต้องได้รับเคร�ะห์กรรม

ในสิง่ทีเ่ข�ทำ�ลงไป	เข�ตอ้งรบัผดิชอบในพฤตกิรรมของเข�อย่�งแนน่อน	

แตไ่มใ่ชก่�รเอ�ชีวติแทนชวีติ	พระเจ�้ทำ�เครือ่งหม�ยบนตวัเข�ไมใ่หใ้คร

ฆ�่เข�	เหมือนกับกฎหม�ยที่ต้องมีบทลงโทษ	ก�รที่คนหนึ่งทำ�ผิดต้องมี

บทลงโทษทีเ่หม�ะสม	ในสิง่ทีเ่ข�ทำ�	แตเ่ข�ต้องมสีิง่ทีต่อ้งทำ�ใหเ้ข�มกี�ร

เปลี่ยนแปลงท่�ทีชีวิต	สำ�นึกในคว�มผิด

เร่ืองที่	 ๒	 จ�กพระวจนะของพระเจ้�	 บทท่ี	๘	 เขียนโดย 

นักบุญยอห์น	ซ่ึงเป็นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสังคมช�วยิว	ในกฎหม�ยของ 

ช�วยวินัน้แรงม�ก	โดยเฉพ�ะผูห้ญงิทีท่ำ�ผดิประเวณหีรอืมชู้ี	ถ�้ถกูจบัได้ 

ต้องให้ฝูงชนเอ�หินทุ่มจนต�ย	 (ส่วนผู้ช�ยถ้�ทำ�ผิดประเวณีมีโทษ 

อย่�งไร	ไม่ได้กล่�ว)		

วนัหนึง่	เข�จบัผูห้ญงิซึง่ทำ�ผดิประเวณไีด	้ล�กตวัเธอม�ตอ่หน�้

พระเยซู	 และฟ้องพระองค์	 ลองใจจับผิดพระเยซูว่�จะตัดสินอย่�งไร 

ถ้�บอกพวกเข�ให้ทุ่มหินได้	 พวกเข�จะว่�คว�มเมตต�ท่ีพระองค์ 

สอนอยู่ไหนล่ะ	 ถ้�บอกว่�ห้�มเอ�หินทุ่ม	 พวกเข�จะกล่�วห�พระเยซู

ว่�เป็นกบฏต่อกฎหม�ยของโมเสส	คือ	โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง		

แตพ่ระเยซกูไ็มโ่ตต้อบอะไร	อยูน่ิง่ๆ	พระองคเ์อ�นิว้เขยีนอะไร

บ�งอย่�งบนพื้นแผ่นหิน		แต่ไม่มีใครรู้ว�่ท่�นเขียนอะไร		พวกเข�จึงยิ่ง

รมุเร�้ท�้ท�ยพระองคว์�่	พวกเข�ตอ้งทำ�อย�่งไรดกีบัหญงิคนชัว่ทีถ่กูจบั

ม�ได้	คว�มผิดนี้ต้องเอ�ก้อนหินทุ่มให้ต�ยสถ�นเดียว	

พระเยซเูงยหน�้ขึน้และตอบสัน้ๆ	ว�่	ในพวกท่�นใครบ�้งทีไ่มเ่คย

ทำ�บ�ปหรอืทำ�ผดิในชีวิตบ้�ง	ใครเกิดม�ไมเ่คยมข้ีอบกพรอ่งเลย	ถ�้ใคร

คดิว�่ตนเปน็คนดบีรบิรูณข์อใหห้ยบิกอ้นหนิกอ้นแรกทุม่ผูห้ญงิคนนีก้อ่น	

เพียงเท่�นั้น	 พวกเข�ต่�งถอยออกไปทีละคนสองคน	 จนไม่มี

ใครหลงเหลืออยู่ที่นั่นเลย	 ย่ิงแก่เท่�ไหร่	 เข�ยิ่งถอยไปก่อนเพร�ะอ�จ

ทำ�บ�ปม�กกว่�คนอื่น	

ที่สุดพระเยซูจึงถ�มผู้หญิงคนนั้นว่�	 ไม่มีใครลงโทษเจ้�เลย 

เหรอ	จงกลับไปเถอะ	แล้วประพฤติตนเองใหม่	อย่�ทำ�ผิดอีกนะ	

ท�งศ�สน�คริสต์ให้คว�มสำ�คัญด้�นกฎหม�ย	 และเน้น 

คว�มยุติธรรมในสังคมเสมอ	 แต่ว่�เหนือกฎหม�ยก็ยังมีกฎแห่ง 

คว�มเมตต�อยู่	ต้องมีคว�มสมดุล
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เรื่องที่	 ๓	 จ�กพระคัมภีร์	 จดหม�ยของเซนต์ปอลถึงฟิเลโมน		

กฎหม�ยช�วโรมันค่อนข�้งแรง	เรื่องของท�ส	ถ้�ท�สทำ�ผิดหนักขึ้นม�	

โทษอ�จถึงต�ยจ�กน้ำ�มือน�ยท�ส	

วนัหนึง่มเีศรษฐคีนหน่ึงชือ่	ฟิเลโมน	เข�มที�สคนหนึง่ทำ�ผดิม�ก 

ชื่อ	โอเนซีมุส	 เพร�ะคว�มหิวจึงขโมยของเล็กน้อย	 ก็เลยหนีไป 

เพร�ะถ�้อยูอ่�จมโีทษถงึกบัต�ย	เข�หนไีปห�เซนตป์อล	(นกับญุเป�โล)	

ซึ่งขณะนั้นท่�นอยู่ในคุก	ท่�นจึงสอนและเตือนสติโอเนซีมุส	 จ�กน้ัน

ท�สโอเนซีมุสจึงรับคว�มเชื่อ	 เป็นช�วคริสต์	เป�โลจึงเขียนจดหม�ย

ถึงเพื่อนที่ชื่อฟิเลโมน	 ระบุว่�บัดนี้โอเนซีมุสเป็นผู้มีคว�มศรัทธ� 

ในพระเจ้�	 สำ�นึกในคว�มผิดที่กระทำ�	 ขอให้รับเข�	 ดูแลเข�เยี่ยง 

นอ้งช�ย	ไมใ่ชท่�ส	 ทกุคนเปน็มนษุยเ์ท�่เทยีมกันและศักดิศ์รพีงึเค�รพ		

ฉะน้ันอยู่กันแบบไม่ใช่ท�สกับน�ยอยู่กันแบบพ่ีน้อง	 จุดหลักของ 

ศ�สน�คริสต์จะสอนเรื่องที่สูงสุด	 คือ	เรื่องที่ต้องเมตต�	 ต้องรู้จักอภัย 

ให้กัน	ก�รให้โอก�สผู้ทำ�ผิดเปล่ียนท่�ที	 และให้คว�มสำ�คัญในก�ร 

เยียวย�แก่ผู้ที่เป็นเหยื่อที่เสียห�ย	

โดยสรุปของศ�สน�คริสต์ไม่เห็นด้วยกับโทษประห�ร	 เพร�ะ 

น่�จะมีวิธีก�รอื่นที่เหม�ะสมกว่�	 หลักก�รของท�งคริสต์ต้องพัฒน�

ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ให้สูงส่งที่สุด	พระศ�สนจักรไม่อย�กแก้ปัญห�

ที่ปล�ยเหตุ

ส�ส์นของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ผ่�นท�งวีดีโอถึง 

สมชัช�โลก	ครัง้ที	่๖	เพือ่ก�รต่อต�้นโทษประห�รชวีติ	ณ	กรุงออสโล	ระหว�่ง 

วนัที	่๒๑	-	๒๓	มถุิน�ยน	ค.ศ.	๒๐๑๖	มีใจคว�มสำ�คัญ	ดังน้ี	“เครือ่งหม�ย

แหง่คว�มหวงัประก�รหนึง่	คอื	ก�รทีป่ระช�ชนทัว่ไปแสดงคว�มคดิเห็น

ม�กยิ่งขึ้นที่ว่�		ไม่เห็นด้วยกับโทษประห�รชีวิต		คว�มจริงแล้วสำ�หรับ

สมัยนี้โทษประห�รชีวิตไม่เป็นที่ยอมรับกัน		ไม่ว่�โทษของผู้กระทำ�ผิด

จะร้�ยแรงแค่ไหน	 	 เพร�ะนี่เป็นก�รละเมิดต่อชีวิต	 ซึ่งจะละเมิดมิได้ 

และยังเป็นก�รละเมิดต่อศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ด้วย	เช่นเดียวกัน

สิ่งนี้ขัดแย้งกับแผนก�รของพระเจ้�	 สำ�หรับปัจเจกบุคคลและสังคม 

รวมถึงคว�มยุติธรรมอันทรงพระเมตต�ของพระเจ้�	 	 ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับเป้�หม�ยอันชอบธรรมแห่งก�รลงโทษ	ไม่มีคว�มยุติธรรมต่อ 

ผู้กระทำ�ผิด	ตรงกันข้�มมีแต่ส่งเสริมก�รแก้แค้น			

พระบญัญตัพิระเจ้�	“ห้�มฆ�่คน”	มคีณุค�่สงูสดุซึง่ใชท้ัง้สำ�หรบั

ผู้บริสุทธิ์และผู้ที่กระทำ�ผิด	 พวกเร�ต้องไม่ลืมว่�สิทธิอันจะละเมิดมิได้ 

ต่อชีวิตที่พระเจ้�ประท�นให้ม�นั้นเป็นสิทธิของบรรด�นักโทษด้วย	

วันนี้	 ข้�พเจ้�ขอสนับสนุนทุกคนให้ช่วยกันไม่เพียงแต่ให้มี 

ก�รยกเลกิโทษประห�รเท�่นัน้	แตข่อรอ้งใหม้กี�รทำ�สภ�พของเรอืนจำ� 

ให้ดีขึ้นด้วย	 เพ่ือที่พวกเข�จะได้ให้คว�มเค�รพต่อศักด์ิศรีของ 

คว�มเป็นมนุษย์แก่ผู้ที่ถูกจองจำ�ด้วย	 ก�รทำ�ให้เกิดคว�มยุติธรรม 

ไม่ได้หม�ยถึง	ก�รห�วิธีก�รทำ�โทษเพร�ะเห็นแก่ก�รลงโทษ			แต่เป็น 

ก�รสร�้งหลกัประกนัว่�	เป�้หม�ยพ้ืนฐ�นของก�รลงโทษ	คอื	ก�รทำ�ให้

ผู้กระทำ�คว�มผิดได้มีโอก�สกลับใจ	เปลี่ยนแปลง	แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม	่		

ปัญห�น้ีต้องมีก�รจัดก�รด้วยกรอบที่กว้�งกว่�ระบบ 

ก�รลงโทษเพื่อคว�มยุติธรรม	 ต้องมีก�รเปิดประตูให้ผู้กระทำ�ผิด 

กลับคืนสู่สังคม	 ไม่ควรมีก�รลงโทษใดๆ	ที่ทำ�ให้นักโทษหมดส้ิน 

คว�มหวัง	ก�รลงโทษเพื่อเห็นแก่ก�รลงโทษโดยไม่มีพื้นที่สำ�หรับ 

คว�มหวัง	นั่นคือ	ก�รทรม�น	ไม่ใช่ก�รลงโทษ
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ในท�งศ�สน�อิสล�มนั้น	 ชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้�	 

เป็นสิ่งที่สงวนสิทธิ์เอ�ไว้ผู้ใดจะละเมิดมิได้	 เพร�ะพระองค์	คือ 

ผู้ทรงสร้�ง	 พระผู้ทรงประท�นชีวิตให้	 ชีวิตไม่ใช่ของเร�	 แต่ชีวิตเป็น 

สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงประท�นให้	 ในคัมภีร์อัลกุรอ�นนั้นได้ระบุไว้ถึง

คำ�สั่งข้อหนึ่ง	คว�มว่�	

“และจงอย่�ฆ่�ชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้�มไว้	 นอกจ�กโดยคว�ม

ยตุธิรรมและกฎหม�ยเท�่นัน้	ท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัช�แกส่เูจ�้นัน้	ก็เพือ่

สูเจ้�จะได้ใช้สติปัญญ�”	

มนษุยไ์มไ่ดเ้ปน็คนกำ�หนด	พระผูเ้ปน็เจ้�เป็นคนกำ�หนด	แนน่อน

ว�่ก�รละเมดิในชวีติ	ถอืว�่เปน็โทษใหญท่ีสุ่ด	เพร�ะชวีติของมนษุยเ์ปน็

ท่ีหนึง่	เนือ่งจ�กพระองคไ์ดท้รงประก�ศไวเ้องว�่	แนแ่ทเ้ร�ไดย้กเกยีรติ

เผ่�พันธุ์ของอ�ดัม	ซึ่งมนุษย์เร�ทุกคนเป็นเผ่�พันธุ์ของอ�ดัม	

อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่�	 ช�วมุสลิมเชื่อในวันแห่งก�รฟ้ืน

คืนชีพ	วันแห่งก�รพิพ�กษ�	และพระผู้เป็นเจ�้ได้มีประก�ศว�่	สิ่งแรก	

คือ	 พระผู้เป็นเจ้�จะทรงชำ�ระคว�มจ�กเลือด	 บุคคลใดไปละเมิดใน

เลือดหรือชีวิตโดยมิชอบ	 แน่นอนว่�เป็นโทษใหญ่ที่จะถูกชำ�ระคว�ม 

ในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก	 ดังนั้น	ในศ�สน�อิสล�มก็มององค์ประกอบ 

ของมนษุย	์ประกอบดว้ย	ก�ยกบัจติ	กค็อืร่�งกบัวญิญ�ณ	ก�รไปละเมดิ

ต่อบุคคลม	ี๒	ลักษณะ	กล่�วคือ	

๑.	 ละเมิดต่อชีวิตคือทั้งก�ยและจิต	

๒.	 ละเมิดต่ออวัยวะหรือก่อให้เกิดคว�มสูญเสียในร่�งก�ย 

ซึ่งมีอยู่ในกฎหม�ยอ�ญ�อิสล�มชัดเจนถึงโทษในก�รกระทำ�ผิด		

โดยรวมช�วมุสลิมมองเรื่องของชีวิตแบบนี้	 เช่นเดียวกับ 

ในทุกข้อห้�มจะมีข้อยกเว้น	 ในทุกคำ�สั่งใช้ก็จะมีบทเฉพ�ะก�ล 

เพร�ะอิสล�มพูดถึงเรื่องกฎหม�ย	 มีหลักนิติธรรมอิสล�ม	 เมื่อคนมี 

หล�กหล�ยประเภท		
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“และจงอย่�ฆ่�ชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้�มไว้	 นอกจ�กโดยคว�ม

ยตุธิรรมและกฎหม�ยเท�่นัน้	ท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัช�แกส่เูจ�้นัน้	ก็เพือ่

สูเจ้�จะได้ใช้สติปัญญ�”	

มนษุยไ์มไ่ดเ้ปน็คนกำ�หนด	พระผูเ้ปน็เจ้�เป็นคนกำ�หนด	แนน่อน

ว�่ก�รละเมดิในชวีติ	ถอืว�่เปน็โทษใหญท่ีสุ่ด	เพร�ะชวีติของมนษุยเ์ปน็

ทีห่นึง่	เนือ่งจ�กพระองคไ์ดท้รงประก�ศไวเ้องว�่	แนแ่ทเ้ร�ไดย้กเกยีรติ

เผ่�พันธุ์ของอ�ดัม	ซึ่งมนุษย์เร�ทุกคนเป็นเผ่�พันธุ์ของอ�ดัม	

อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่�	 ช�วมุสลิมเชื่อในวันแห่งก�รฟ้ืน

คืนชีพ	วันแห่งก�รพิพ�กษ�	และพระผู้เป็นเจ�้ได้มีประก�ศว�่	สิ่งแรก	

คือ	 พระผู้เป็นเจ้�จะทรงชำ�ระคว�มจ�กเลือด	 บุคคลใดไปละเมิดใน

เลือดหรือชีวิตโดยมิชอบ	 แน่นอนว่�เป็นโทษใหญ่ที่จะถูกชำ�ระคว�ม 

ในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก	 ดังนั้น	ในศ�สน�อิสล�มก็มององค์ประกอบ 

ของมนษุย	์ประกอบดว้ย	ก�ยกบัจติ	กค็อืร่�งกบัวญิญ�ณ	ก�รไปละเมดิ

ต่อบุคคลม	ี๒	ลักษณะ	กล่�วคือ	

๑.	 ละเมิดต่อชีวิตคือทั้งก�ยและจิต	

๒.	 ละเมิดต่ออวัยวะหรือก่อให้เกิดคว�มสูญเสียในร่�งก�ย 

ซึ่งมีอยู่ในกฎหม�ยอ�ญ�อิสล�มชัดเจนถึงโทษในก�รกระทำ�ผิด		

โดยรวมช�วมุสลิมมองเรื่องของชีวิตแบบนี้	 เช่นเดียวกับ 

ในทุกข้อห้�มจะมีข้อยกเว้น	 ในทุกคำ�สั่งใช้ก็จะมีบทเฉพ�ะก�ล 

เพร�ะอิสล�มพูดถึงเรื่องกฎหม�ย	 มีหลักนิติธรรมอิสล�ม	 เมื่อคนมี 

หล�กหล�ยประเภท		
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บทลงโทษว่�ด้วยก�รประห�รชีวิตน้ัน	 อิสล�มกำ�หนดไว้ 

ท่ีกำ�หนดนี้ไม่ใช่ศ�สด�เป็นผู้กำ�หนด	 ห�กแต่เป็นพระผู้เป็นเจ้� 

พระผู้ทรงสิทธิในชีวิตนั้น	 เมื่อบุคคลใดละเมิดต่อชีวิตผู้อื่น	บุคคลผู้นี้ 

เท่�กับเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�น	 แต่ในอิสล�มได้ว�ง 

กฎเกณฑ์ไว้ว่�	 ก�รฆ่�เกิดขึ้นจริง	แยกเป็นฆ่�โดยเจตน�หรือฆ่�โดย 

ไม่เจตน�หรือฆ่�แบบก่ึงมีเจตน�	 ในแต่ละก�รฆ่�จะมีบทลงโทษ 

แต่ในทุกก�รฆ�่จะมีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่�	ข้ออนุโลม	โดยให้สิทธิแก่ผู้เป็น 

ญ�ติของผู้ถูกฆ�ตกรรมนั้นว่�	 ท่�นจะเลือกให้ดำ�เนินคดีให้ถึงที่สุด 

นัน่กค็อื	ก�รฆ�่ใหต้�ยตกต�มกนัไป	เน่ืองจ�กอสิล�มคำ�นงึถงึจิตใจของ

คว�มเป็นปุถุชนธรรมด�	คนธรรมด�มีคว�มแค้นอยู่ในใจ

เร�จะทำ�อย่�งไรที่ไม่ให้เกิดก�รต�มฆ่�ล้�งแค้น	 แต่ผ่�น

กระบวนก�รท�งด้�นกฎหม�ย	 ก�รพิจ�รณ�คดีคว�มโดยศ�ล 

ซ่ึงอิสล�มไม่ได้พูดเฉพ�ะเรื่องโลกนี้	 แต่มันมีเรื่องของโลกหน้� 

คนที่จะเป็นศ�ล	คือ	เท่�กับเอ�ตัวลงไปในนรกคร่ึงหนึ่งแล้ว 

เพร�ะฉะน้ันคนเป็นศ�ลจะต้องให้ชัดเจน	 คดีใดก็ต�มถ้�เกิดคว�ม 

คลุมเครือ	โทษสูงสุดนั้นเป็นอันว่�ยก	ถ�้แค่คลุมเครือเท่�นั้น	

ประเดน็ตอ่ม�	ในอสิล�มมองว�่โทษประห�รเปน็เรือ่งทีจ่ำ�ตอ้งม ี

แต่โทษที่รุนแรงมันไม่จำ�เป็นต้องใช้เสมอไป	ถ้�คนได้รับก�รพัฒน�ท�ง

จติใจ	คนมีจรยิธรรมในก�รครองตนไมไ่ปละเมดิสิง่ใด	กฎหม�ยประห�ร

ชวีติ	ก็คอืจะไมม่กี�รใช	้แต่ตอ้งระวงัใหด้	ีเพร�ะว�่กฎหม�ยของพระเจ�้

กับกฎหม�ยของมนุษย์มันไม่เหมือนกัน		

กฎหม�ยของมนุษย์ยังไงเมื่อผ่�นไป	๓๐	ปี	อ�จจะมีก�ร

เดินขบวนให้มีก�รประห�รชีวิตอีกครั้งก็ได้	ต่อม�ปีอีก	๓๐	ปี	 อ�จจะ 

เรียกร้องให้ยกเลิกอีกคร้ังก็เป็นไปได้	แต่อิสล�มถือว่�สิทธิในก�ร 

อโหสิกรรมไม่เอ�โทษแก่บุคคลที่เป็นอ�ชญ�กร	คือ	ญ�ติพี่น้อง 

ถ้�ห�กว่�ท�งญ�ติซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้องบอกว่�ไม่ถือเอ�คว�มถึงที่สุด 

ไม่เอ�ชีวิตของผู้ฆ่�	อภัยให้	 แต่อิสล�มเห็นคุณค่�ของชีวิตมนุษย์ไม่ได้

กำ�หนดแค่น้ัน	 กำ�หนดว่�ผู้ใดละเมิด	 แต่ว่�ไม่ถูกเอ�ชีวิต	ผู้ที่เป็นญ�ต ิ

พ่ีน้องต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนค่�ชีวิตนั้น 

เป็นอูฐ	 ๑๐๐	 ตัว	 คิดเป็นเงินมห�ศ�ล	 ในขณะเดียวกันถ้�ท�งโน้น 

บอกว่�ไม่เอ�	 เร�ยกโทษให้หมดเลย	 อโหสิกรรม	 เร�อภัยให้	ไม่ติดใจ

เอ�คว�ม	ยกในส่วนค�่สินไหมนั้นก็ได้	ไม่เอ�เลยก็ได้	

แต่เรือ่งนียั้งคงอยู่ในระบบก�รศ�ลของอิสล�ม	คอื	กฎหม�ยยัง

กำ�หนดอีกว่�	ประห�รชีวิตยังมีอยู่	 	แต่ต้องชัดเจนเด็ดข�ด	ถ้�มีคว�ม

คลุมเครือนิดเดียว	 โทษลดลงทันท	ี สรุปถ�มว่�อิสล�มเห็นด้วยหรือไม่

กับก�รยกเลิกกฎหม�ยประห�รชีวิต?	

จริงๆ	แล้วมันไม่ใช่เร่ืองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	 มันเป็นเรื่อง

ของก�รคงอยู่ของม�ตรก�รบ�งอย่�งเพื่อรักษ�ชีวิต	 เหตุนั้นพระเจ้�

ซึ่งทรงดำ�รัสว่�	 สำ�หรับพวกท่�นในก�รประห�รชีวิตให้ต�ยตกต�มกัน

ไป	ในก�รไปฆ่�ชีวิตคน	เป็นก�รรักษ�ชีวิต	คือ	ถ้�ไม่มีโทษนี้แล้วทุกวัน

นี้เหิมเกริมกันหนักข้อกันไปอีก	
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บทลงโทษว่�ด้วยก�รประห�รชีวิตน้ัน	 อิสล�มกำ�หนดไว้ 

ที่กำ�หนดนี้ไม่ใช่ศ�สด�เป็นผู้กำ�หนด	 ห�กแต่เป็นพระผู้เป็นเจ้� 

พระผู้ทรงสิทธิในชีวิตนั้น	 เมื่อบุคคลใดละเมิดต่อชีวิตผู้อื่น	บุคคลผู้นี้ 

เท่�กับเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�น	 แต่ในอิสล�มได้ว�ง 

กฎเกณฑ์ไว้ว่�	 ก�รฆ่�เกิดขึ้นจริง	แยกเป็นฆ่�โดยเจตน�หรือฆ่�โดย 

ไม่เจตน�หรือฆ่�แบบก่ึงมีเจตน�	 ในแต่ละก�รฆ่�จะมีบทลงโทษ 

แต่ในทุกก�รฆ่�จะมีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่�	ข้ออนุโลม	โดยให้สิทธิแก่ผู้เป็น 

ญ�ติของผู้ถูกฆ�ตกรรมนั้นว่�	 ท่�นจะเลือกให้ดำ�เนินคดีให้ถึงที่สุด 

นัน่กค็อื	ก�รฆ�่ใหต้�ยตกต�มกนัไป	เน่ืองจ�กอสิล�มคำ�นงึถงึจิตใจของ

คว�มเป็นปุถุชนธรรมด�	คนธรรมด�มีคว�มแค้นอยู่ในใจ

เร�จะทำ�อย่�งไรที่ไม่ให้เกิดก�รต�มฆ่�ล้�งแค้น	 แต่ผ่�น

กระบวนก�รท�งด้�นกฎหม�ย	 ก�รพิจ�รณ�คดีคว�มโดยศ�ล 

ซึ่งอิสล�มไม่ได้พูดเฉพ�ะเรื่องโลกนี้	 แต่มันมีเรื่องของโลกหน้� 

คนที่จะเป็นศ�ล	คือ	เท่�กับเอ�ตัวลงไปในนรกคร่ึงหนึ่งแล้ว 

เพร�ะฉะนั้นคนเป็นศ�ลจะต้องให้ชัดเจน	 คดีใดก็ต�มถ้�เกิดคว�ม 

คลุมเครือ	โทษสูงสุดนั้นเป็นอันว่�ยก	ถ�้แค่คลุมเครือเท่�นั้น	

ประเดน็ตอ่ม�	ในอสิล�มมองว�่โทษประห�รเปน็เรือ่งทีจ่ำ�ตอ้งม ี

แต่โทษที่รุนแรงมันไม่จำ�เป็นต้องใช้เสมอไป	ถ้�คนได้รับก�รพัฒน�ท�ง

จติใจ	คนมีจรยิธรรมในก�รครองตนไมไ่ปละเมดิสิง่ใด	กฎหม�ยประห�ร

ชวีติ	กค็อืจะไมม่กี�รใช	้แต่ตอ้งระวงัใหด้	ีเพร�ะว�่กฎหม�ยของพระเจ�้

กับกฎหม�ยของมนุษย์มันไม่เหมือนกัน		

กฎหม�ยของมนุษย์ยังไงเมื่อผ่�นไป	๓๐	ปี	อ�จจะมีก�ร

เดินขบวนให้มีก�รประห�รชีวิตอีกครั้งก็ได้	ต่อม�ปีอีก	๓๐	ปี	 อ�จจะ 

เรียกร้องให้ยกเลิกอีกคร้ังก็เป็นไปได้	แต่อิสล�มถือว่�สิทธิในก�ร 

อโหสิกรรมไม่เอ�โทษแก่บุคคลที่เป็นอ�ชญ�กร	คือ	ญ�ติพี่น้อง 

ถ้�ห�กว่�ท�งญ�ติซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้องบอกว่�ไม่ถือเอ�คว�มถึงที่สุด 

ไม่เอ�ชีวิตของผู้ฆ่�	อภัยให้	 แต่อิสล�มเห็นคุณค่�ของชีวิตมนุษย์ไม่ได้

กำ�หนดแค่น้ัน	 กำ�หนดว่�ผู้ใดละเมิด	 แต่ว่�ไม่ถูกเอ�ชีวิต	ผู้ที่เป็นญ�ต ิ

พ่ีน้องต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนค่�ชีวิตนั้น 

เป็นอูฐ	 ๑๐๐	 ตัว	 คิดเป็นเงินมห�ศ�ล	 ในขณะเดียวกันถ้�ท�งโน้น 

บอกว่�ไม่เอ�	 เร�ยกโทษให้หมดเลย	 อโหสิกรรม	 เร�อภัยให้	ไม่ติดใจ

เอ�คว�ม	ยกในส่วนค�่สินไหมนั้นก็ได้	ไม่เอ�เลยก็ได้	

แต่เรือ่งนียั้งคงอยู่ในระบบก�รศ�ลของอิสล�ม	คอื	กฎหม�ยยัง

กำ�หนดอีกว่�	ประห�รชีวิตยังมีอยู่	 	แต่ต้องชัดเจนเด็ดข�ด	ถ้�มีคว�ม

คลุมเครือนิดเดียว	 โทษลดลงทันท	ี สรุปถ�มว่�อิสล�มเห็นด้วยหรือไม่

กับก�รยกเลิกกฎหม�ยประห�รชีวิต?	

จริงๆ	แล้วมันไม่ใช่เร่ืองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	 มันเป็นเรื่อง

ของก�รคงอยู่ของม�ตรก�รบ�งอย่�งเพื่อรักษ�ชีวิต	 เหตุนั้นพระเจ้�

ซึ่งทรงดำ�รัสว่�	 สำ�หรับพวกท่�นในก�รประห�รชีวิตให้ต�ยตกต�มกัน

ไป	ในก�รไปฆ่�ชีวิตคน	เป็นก�รรักษ�ชีวิต	คือ	ถ้�ไม่มีโทษนี้แล้วทุกวัน

นี้เหิมเกริมกันหนักข้อกันไปอีก	
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พุทธศ�สน�ไม่เห็นด้วยกับก�รฆ่�ทุกรูปแบบ	 เห็นว่� 

ก�รฆ�่เปน็เรือ่งผดิศลีธรรม	และก�รลงโทษเปน็ก�รปรบัพฤตกิรรม

ของคนให้ดีขึ้น	และเปลี่ยนพฤติกรรมของคน

ศ�สน�คริสต์นิก�ยค�ทอลิกไม่เหน็ด้วยกับโทษประห�ร

ชีวิตและอย�กให้ยกเลิก	 เพร�ะเชื่อว่�พระเจ้�สร้�งมนุษย์และ

มนุษย์มีศักดิ์ศรี	

ขอ้สงัเกตอย�่งหนึง่	คอื	เทววทิย�ของคริสตม์กี�รเปลีย่นแปลง

อยู่โดยตลอด	ศ�สน�คริสต์จะปะทะกับปรัชญ�ตะวันตกม�โดยตลอด

ตัง้แตยุ่คกรีกม�จนถงึสมยัใหม	่ก็จะมแีนวโนม้ก�รปรบัตัวทีจ่ะตคีว�ม

เร่ืองของพระเจ�้ใหม้กี�รสนบัสนนุเรือ่งสิทธเิสรภี�พต�มโลกสมยัใหม	่

ทัศนะของอิสล�ม	 ชีวิตมนุษย์	 คือ	 สิ่งที่พระเจ้�ประท�นม� 

เร�ไม่มีสิทธิละเมิดชีวิต	ก�รละเมิดชีวิต	เป็นภ�พใหญ่	แต่ก�รคงโทษ

ประห�รชีวิตไว้เป็นสิ่งจำ�เป็น	 แต่ก�รที่จะนำ�ไปสู่ก�รประห�รชีวิต 

ใครสักคน	ก็ต้องผ่�นก�รตัดสินโดยศ�ลที่ชัดเจนว่�มีคว�มผิดจริงๆ	

ปจัจบุนัองคก์�รนิรโทษกรรมส�กลกำ�ลงัรณรงค์ใหมี้ก�รยกเลกิ

โทษประห�รชีวิตทั้งหมด	ทีนี้ในแง่รูปธรรมว�่บทบ�ทของพุทธ	คริสต	์

และอิสล�ม	จะมีส่วนสนับสนุนหรือเสริมสร�้งคว�มเข้�ใจในก�รเห็น 

คุณค่�ของชีวิต	 ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน	 หรือก�รรณรงค์เรื่อง 

โทษประห�รชีวิตอย�่งไร

ในมุมมองของพุทธไม่ได้บอกว่�เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

ในมุมมองของโทษประห�ร	คริสต์ชัดเจนว่�ไม่เห็นด้วย	 อิสล�ม 

เห็นควรว�่ยังคงมีอยู่

สำ�หรับมุมมองของผมในฐ�นะผู้ดำ�เนินก�รอภิปร�ย 

ทกุศ�สน�สอนใหค้นไมเ่บยีดเบยีนชวีติกนั	แตผ่มสนบัสนนุแอมเนสตี้ 

ในก�รรณรงค์ยกเลิกโทษประห�ร	 และก็อย�กเรียกร้อง	 โดยเฉพ�ะ

คณะกรรมก�รสิทธมินษุยชนแห่งช�ตใิห้มีก�รรณรงคสิ์ทธอิย�่งอืน่ด้วย 

เช่น	สิทธิท�งก�รเมือง	ประช�ธิปไตยอะไรต่�งๆ	ผมก็ไม่อย�กจะเห็น

ทห�รตำ�รวจไปเยี่ยมบ้�นบ่อยนะครับ

68 69
ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน
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ที่จะคุยเป็นประเด็นหลักในหัวข้อย่อยคือเรื่อง 

โทษประห�รชีวิต	 ผมทำ�ง�นอยู่ที่	ไอลอร์	(ilaw)	ก็เป็น 

คนหนึ่งที่ติดต�มเรื่องโทษประห�รชีวิตม�เป็นเวล� 

กว่�	๑๐	 ปี	 และเห็นถึงพัฒน�ก�รและคว�มเปลี่ยนแปลง

ของเรื่องนี้ม�โดยตลอด	 ซึ่งก็ไม่ได้มีก�รเปลี่ยนแปลง 

ม�กนักในช่วง	๑๐	ปี	ที่ผ่�นม�	 เร�เหมือนจะยังย่ำ�อยู่กับที่

โดยมกีฎหม�ยทีเ่พิม่โทษประห�รชวีติออกม�เรือ่ยๆ	นะครบั	
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ยคุนีก้เ็ป็นยุคทีมี่ก�รต่อต้�นก�รคอรร์ปัชนั	จะมกีฎหม�ยทุจริต

ที่เพิ่มโทษประห�รชีวิตเข้�ไป	 ส่วนกฎหม�ยเดิมที่มีโทษประห�รชีวิต 

ก็ยังคงโทษประห�รชีวิตไว้เช่นเดิม	 โดยปัจจุบันนี้	ประเทศไทยมี 

กฎหม�ยประห�รชีวิตอยู่เป็นจำ�นวนม�กแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้	 ซึ่งใน 

ท�งปฏิบัติไม่ได้มีก�รนำ�ตัวนักโทษประห�รไปฉีดย�ให้ต�ยจริงๆ 

คือ	จะมีก�รคุมขังอยู่เรื่อยๆ	 มีโอก�สได้ลดโทษบ้�งต�มโอก�สต่�งๆ 

คือ	ค่�เฉลี่ยของบุคคลท่ีต้องโทษประห�รชีวิตจะติดคุกจริงประม�ณ 

๑๗	-	๒๐	ปี	เท�่นัน้	จงึไดร้บัก�รปลอ่ยตวั	ซ่ึงสถ�นก�รณข์องประเทศไทย

แบบนี้	 ในท�งปฏิบัติเกือบจะไม่ได้ใช้โทษประห�รชีวิต	 ในท�งส�กล 

นับว่�ประเทศที่มีโทษประห�รแต่ไม่มีก�รประห�รจริงๆ	ถึง	๑๐	ปี 

จะถือว่�ไม่มีโทษประห�รในท�งปฏิบัติ	

ประเทศไทยเร�มีก�รประห�รชีวิตครั้งสุดท้�ยในปี 

พ.ศ.	๒๕๕๒	 ตอนนี้ผ่�นม�	๘	ปี	แล้ว	 สถิติล่�สุดจ�กของแอมเนสตี้ 

มี	๒	ใน	๓	ของประเทศทั่วโลกยกเลิกโทษประห�รชีวิตไปแล้ว 

ถึง	๑๐๔	ประเทศ	

สำ�หรับพวกเร�หล�ยๆ	ท่�นท่ีติดต�มและก็ร่วมง�นกันม� 

แต่เช้�นะครับก็คงจะเห็นมุมมองที่หล�กหล�ยและม�กม�ยจริง 

และก็เป็นก�รสนทน�ที่ยังต้องคุยกันต่อไปอย่�งไม่มีที่สิ้นสุดและ 

แม้เร�จะเห็นว่�	ตัวอย่�งจ�กต่�งประเทศนี้แม้ว่�กฎหม�ยบ�งอย่�ง 

ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนจะถูกยกเลิกไปแล้ว	แต่นั่นก็ไม่ใช่ง�นที่สำ�เร็จ

ยังมีอะไรอีกหล�ยๆ	อย่�งที่ต้องดำ�เนินก�รเพื่อไม่ให้เรื่องพวกนี้กลับม�

อย�่งนอ้ยวนันีก้เ็ปน็ก�้วเลก็ๆ	ก�้วหนึง่ทีเ่ร�กไ็ด	้และอกีหล�ยๆ

ก�้วจ�กหล�กหล�ยๆ	เวทีก่อนหน้�นี้	และอีกหล�ยๆ	ก้�วที่เร�จะกลับ

ไปช่วยกันทำ�ต่อ
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ไปช่วยกันทำ�ต่อ
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สถิติจ�กก�รสำ�รวจขององค์กรที่ก่อตั้งเพื่อต่อต้�นก�รลงโทษ

ประห�รชีวิต	 เร่ิมต้นตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๒๐๑๓	 ได้มีก�รสำ�รวจประช�กร 

คนในยุโรป	 ได้คว�มว่�	 คนช่วงอ�ยุ	 ๖๐	 ปีข้ึนไป	 ประม�ณ	 ๖๔% 

ไม่เห็นด้วยกับก�รมีโทษประห�รชีวิต	 แต่ก็ยังมีผู้เห็นด้วยอยู่ 

ประม�ณ	 ๓๖%	 ช่วงอ�ยุ	 ๑๘	-	๓๔	 ปี	 ๕๗%	 ไม่เห็นด้วย	 ๔๓% 

เห็นด้วย	และช่วงอ�ยุ	๓๕	-	๕๙	ป	ี๕๕%	ไม่เห็นด้วย	๔๕%	เห็นด้วย 

จะเห็นได้ว่�เฉลี่ยทุกช่วงอ�ยุอยู่ที่	 ๕๘%	 ไม่เห็นด้วย	 แต่	๔๒% 

ยังเห็นด้วย

สำ�หรับอ�เซียน	 กัมพูช�	 ฟิลิปปินส์	 ได้ยกเลิกโทษ 

ประห�รชีวิตแล้ว	 บรูไน	 พม่�	 ล�ว	 ยกเลิกในท�งปฏิบัติแล้ว 

แต่อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	เวียดน�มและไทย	ยังคงโทษประห�รชีวิตไว้	

ประเทศไทยมีก�รประห�รชีวิตในปี	พ.ศ.	๒๔๗๘	-	๒๕๔๖ 

โดยใช้วิธีก�รยิงเป้�	ท้ังหมด	 ๓๑๙	 คน	 และในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖ 

ได้เปลี่ยนม�เป็นวิธีก�รฉีดย�แทน	 สม�คมสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน 

เห็นว่�	ก�รประห�รชีวิตเป็นก�รละเมิดสิทธิก�รมีชีวิต	 จึงได้มี 

ก�รทำ�วิจัยอย่�งต่อเนื่องม�หล�ยปีแล้ว	

เร�พบว่�	ก�รมีโทษประห�รชีวิตไม่ได้มีคว�มสัมพันธ์กับ 

เรื่องของก�รลดอ�ชญ�กรรม	 เร�ยังพบอีกว่�อ�ชญ�กรที่กระทำ� 

คว�มผิดขั้นรุนแรงถึงขั้นท่ีต้องฆ่�ผู้เสียห�ยนั้น	เกิดจ�กคว�มกลัวว่� 

ถ้�ถูกจับได้	 ก็จะถูกประห�รชีวิต	เพร�ะฉะนั้นจึงตัดสินใจฆ่�เหยื่อ 

ให้ต�ย	 เผื่อจะมีท�งรอด	 เพร�ะเมื่อเหยื่อต�ยไปก็จะไม่ส�ม�รถ 

ให้ก�รได้	 	 ดังนั้น	ก�รมีโทษประห�รชีวิตกับกล�ยเป็นตัวเร่งที่ทำ�ให้ 

ก�รกอ่อ�ชญ�กรรมมคีว�มรนุแรงม�กขึน้	นีเ่ปน็สิง่ทีเ่ร�พบจ�กง�นวจิยั	
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ในประเด็นต่อม�เก่ียวข้องกับทัศนคติของประช�ชนต่อ 

โทษประห�รชีวิตก็ได้เคยมีก�รสำ�รวจประช�กรไทยว่�คิดอย่�งไร	

พบว่�	คนส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องก�รให้มีโทษประห�รชีวิต	 แต่อย่�งไร

ก็ต�มประเทศไทยก็ได้เป็นภ�คีของกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วย 

สิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมืองด้วยก�รภ�คย�นุวัติ	 เมื่อวันที่ 

๒๙	ตุล�คม	๒๕๓๙	 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 

๒๙	มกร�คม	๒๕๔๐	ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติต�มกติก� 

ระหว่�งประเทศดังกล่�ว	 คือ	ก�รเค�รพในสิทธิของก�รมีชีวิตอยู่ 

ของมนุษย์	 เพร�ะฉะนั้น	 ต้องให้โอก�สแก่คนที่เคยกระทำ�คว�มผิด 

ให้ได้มีก�รปรับปรุงพฤตินิสัยภ�ยใต้ก�รดูแลของกรมร�ชทัณฑ	์			

ข้อเท็จจริงจ�กง�นวิจัยของเร�เช่นกัน	พบว่�	 ผู้กระทำ� 

คว�มผิดท�งอ�ญ�มักจะมีพื้นฐ�นของชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์	 ได้แก่ 

มีก�รศึกษ�ต่ำ�	มีปัญห�คว�มย�กจน	มีปัญห�ครอบครัวไม่อบอุ่น 

มีปัญห�ติดย�เสพติด	 ล้วนเป็นปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของก�รก่อ 

อ�ชญ�กรรมทั้งสิ้น	

ปัจจัยพ้ืนฐ�นเหล่�นี้	 เร�ต้องให้คว�มสำ�คัญในก�รแก้ไข 

ปัญห�จ�กต้นเหตุ	 ไม่ใช่เมื่อเกิดปัญห�แล้วใช้วิธีก�รลงโทษ 

อย่�งรุนแรง	ซึ่งเป็นก�รแก้ปัญห�ปล�ยเหตุโดยหวังว่�จะเป็น 

ก�รกำ�ร�บไม่ให้คนอื่นทำ�ต�ม	 ซึ่งก็ไม่ได้ผล	 เพร�ะอ�ชญ�กรรม 

ก็ไม่ได้ลดลง	 ดังนั้น	เร�จึงควรหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ปัญห� 

ที่ต้นเหตุให้ม�กขึ้น	ทำ�ให้คนเร�มีคุณภ�พของก�รเป็นคน	 มีก�ร

ศึกษ�	 มีร�ยได้ที่เพียงพอในก�รดูแลตัวเองและครอบครัว	 โดยไม่ต้อง 

ไปก่ออ�ชญ�กรรมทำ�ให้เกิดปัญห�กับสังคม	 	 เร�ต้องมีม�ตรก�ร 

รองรับด้วยว่�ทำ�อย่�งไรจึงจะป้องกันไม่ให้เกิดอ�ชญ�กรรม 

โดยสรุปก็คือว่�	 จุดยืนของภ�คประช�สังคมไม่เห็นด้วยกับก�รมี 

โทษประห�รชีวิต	 	 และเร�อย�กเห็นม�ตรก�รและกลไกใน 

ก�รทำ�ง�นเชิงรุกในก�รป้องกันก�รก่ออ�ชญ�กรรมซึ่งเป็นภ�รกิจ 

ของทุกภ�คส่วนในสังคมต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รทำ�ให้เป็นจริง	
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ปัจจุบันถึงจะไม่มีก�รประห�รชีวิตม�แล้ว	๘	ปี	ในท�งปฏิบัต ิ

แต่แอมเนสตี้ฯ	พบว่�	ยังคงมีนักโทษต้องโทษประห�รชีวิตอยู่เดิม 

และเพิ่มขึ้น	 ในอีก	๒	ปีข้�งหน้�	 ต�มข้อมูลของกรมคุ้มครอง 

สิทธิและเสรีภ�พ	กระทรวงยุติธรรม	 ห�กประเทศไทยไม่มีก�รลงโทษ 

ประห�รชีวิตในท�งปฏิบัติครบ	๑๐	ปี	 จะมีผลทำ�ให้ประเทศไทย 

เป็นประเทศที่พักก�รลงโทษประห�รชีวิตในท�งปฏิบัติต�มหลัก 

Moratorium	

อย่�งไรก็ต�ม	 เป็นเรื่องท้�ท�ยม�กว่�	จะทำ�อย่�งไรให้มี 

ก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในก�รบังคับใช้กฎหม�ยอ�ญ�	 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ยังคงมีก�รระว�งโทษประห�รชีวิตกว่�	๕๕ 

ฐ�นคว�มผิด	 ตัวอย่�งคดีย�เสพติดให้โทษ	 มีก�รปรับกฎหม�ย 

จ�กเดมิ	ห�กกระทำ�เพ่ือจำ�หน�่ยมโีทษประห�รชวีติ	แกเ้ปน็มโีทษจำ�คกุ 

ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่	๑	-	๕	ล้�นบ�ท	 หรือมีโทษประห�รชีวิต 

แม้จะดูเหมือนว่�กฎหม�ยมีพัฒน�ก�รและมีคว�มอะลุ่มอล่วย 

ม�กขึ้น	 แต่ที่ม�ของดุลพินิจศ�ลและม�ตรฐ�นคำ�พิพ�กษ� 

ยังคงเป็นคำ�ถ�มสำ�คัญ	 โดยแอมเนสตี้ฯ	ยืนยันและสนับสนุน 

กระบวนก�รพิจ�รณ�คดีที่เป็นธรรม	รอบด้�น	โปร่งใส	

นอกจ�กนี้	 ด้วยแอมเนสตี้ฯ	 เป็นองค์กรระหว่�งประเทศ 

ยึดหลักก�รทำ�ง�นต�มกระบวนก�รกฎหม�ยระหว่�งประเทศ	 

ในขณะเดียวกัน	ก็ติดต�มก�รทำ�ง�นด้�นแผนสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติ	 เร�พบก�รดำ�เนินก�รเพ่ือสนับสนุนก�รยกเลิกโทษ 

ประห�รชีวิต	 เช่น	 ก�รท่ีประเทศไทยให้สัตย�บันพิธีส�รเลือกรับ 

ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง	 และ 

ก�รยุติโทษประห�รชีวิตภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	อย่�งไรก็ต�ม	 ทัศนคติ 
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ต่อต้�นก�รยุติโทษประห�รของคนไทยก็ยังคงเป็นเร่ืองท้�ท�ย 

สิ่งที่แอมเนสตี้ฯ	 ยังยืนยันอยู่เสมอ	 คือ	 ก�รรณรงค์ให้ยุติโทษ 

ประห�รชีวิตไม่ใช่ก�รยกเลิกก�รลงโทษผู้กระทำ�คว�มผิด	 ผู้กระทำ�ผิด 

ควรได้รับก�รลงโทษ	 แต่ด้วยวิธีก�รอื่นหรือกระบวนก�รยุติธรรมท่ี 

ไม่มีก�รประห�รชีวิต	 เพร�ะก�รประห�รชีวิตไม่มีผลต่อก�รลดคดี

อ�ชญ�กรรม	 แอมเนสต้ีฯ	ยังคงติดต�มพัฒน�ก�รแผนสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติ	ฉบับที่	 ๔	 และสนับสนุนให้ประเทศไทยออกเสียงในมติ 

พักก�รใช้โทษประห�รชีวิตในท�งปฏิบัต	ิในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๑	

เร�ยังคงทำ�ง�นกับกระทรวงยุติธรรม	 ท้ังส่วนง�นวิจัย 

ก�รเกบ็ข้อมลูสถติติ�่งๆ	รวมถึงก�รทำ�ง�นระหว�่งประเทศ	และในฐ�นะ 

ที่แอมเนสตี้ฯ	เป็นองค์กรที่คนธรรมด�ร่วมเป็นสม�ชิก	เรียกร้อง 

ให้เกิดก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ปีนี้จะครบรอบ	๔๐	ปี 

ที่เร�เริ่มรณรงค์เรื่องก�รยุติโทษประห�รชีวิต	ซึ่งทำ�ให้ท�งแอมเนสตี้ฯ 

ได้รับร�งวัลโนเบล	ในปี	ค.ศ.	๑๙๗๗	 ในตอนน้ันมีเพียง	๑๖	ประเทศ 

ที่ไม่มีโทษประห�รชีวิต	๔๐	ปีผ่�นไป	 ๑๐๕	ประเทศไม่มีโทษ 

ประห�รชีวิตอีกต่อไปแล้ว	 แต่ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในร�ยชื่อ 

ประเทศที่ยังไม่ประก�ศยกเลิก	 เร�ก็หวังอย�กให้สังคมไทยเห็น 

พฒัน�ก�รและคว�มสำ�คญัในเรือ่งนี	้เพร�ะก�รยกเลกิโทษประห�รชวีติ	

คือ	ก�รยืนยันสิทธิในก�รมีชีวิต

Charlène	Martin	 ผู้แทนจ�กองค์กร	 ECPM	 (Ensemble 

contre	 la	 peine	 de	mort-Together	 against	 death	 penaly) 

ได้รณรงค์เพื่อก�รยกเลิกโทษประห�รทั่วโลก	ได้อภิปร�ยว่�	ถ้�พูดถึง 

องค์กร	 ECPM	 แล้ว	 เป็นองค์กรพัฒน�เอกชนของฝรั่งเศสซึ่งก่อตั้ง 

ขึ้นม�เมื่อ	ปี	ค.ศ.	๒๐๐๐	 โดยมีเป้�หม�ยให้มีก�รรวมตัวของผู้ที่ 

ต้องก�รให้มีก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิตทั่วโลก	เพื่อที่จะสร�้งแนวคิด

และกลยุทธ์ต่�งๆ	ที่จะเป็นท�งเลือกในก�รลงโทษท�งอ�ญ�และ 

ก�รยกเลิกโทษประห�ร	

	 ในปัจจุบันนี้	ยังมีประเทศที่คงใช้โทษประห�รชีวิตอยู่ 

หล�ยประเทศม�ก	 ซึ่งองค์กร	 ECPM	 ไม่ส�ม�รถเข้�ไปทำ�ง�น 

ในทุกๆ	ประเทศได้	แต่ก็มีโอก�สเข้�ม�ทำ�ง�นในภูมิภ�คเอเชียอยู่ 
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อย่�งเช่น	ม�เลเซีย	เป็นต้น	 และภูมิภ�คอื่นๆ	เช่น	เลบ�นอน	ตูนิเซีย	

แคเมอรูน	และโมร็อกโก	เป็นต้น	

ECPM	จะมวีธิกี�รทำ�ง�นรว่มกบัองคก์รทอ้งถิน่ในประเทศต�่งๆ 

ดังกล่�ว	 โดยจะมีก�รจัดประชุมระดับโลกต่อต้�นโทษประห�รชีวิต 

ทุกๆ	๓	ปี	ครั้งต่อไปจะจัดที่เบลเยียม	ในปี	ค.ศ.	 ๒๐๑๙	

ในประเทศไทยนั้น	 ท�ง	 ECPM	 ยังไม่มีโครงก�รพิเศษ	แต่ก็ 

หวังว่�ในอน�คต	 ประเทศไทยก็จะร่วมกันจัดก�รประชุมระดับโลก

เกี่ยวกับก�รต่อต้�นโทษประห�รชีวิต	 และท�ง	 ECPM	 รู้สึกดีใจที่ 

ในวันน้ีได้เห็นหล�ยๆ	คนท่ีสนใจในเร่ืองนี้	 และมีก�รขับเคลื่อนใน 

สังคมไทยเพื่อที่จะต่อต้�นโทษประห�รชีวิต	

ในก�รทำ�ง�นนัน้	กจ็ะทำ�ง�นรว่มกบัหล�ยๆ	ภ�คสว่นในสงัคม

และหล�กหล�ยอ�ชีพ	 เช่น	 ทน�ยคว�ม	 สม�ชิกรัฐสภ�	 เจ้�หน้�ที่ 

ก�รทูต	 ส่วนดิฉันเองก็จะทำ�ง�นร่วมกับครูอ�จ�รย์	 ที่จะทำ�ง�น 

ให้คว�มรู้แก่นักเรียนนักศึกษ�เกี่ยวกับเรื่องนี้	 ซึ่งก็อย�กจะพูดถึง 

เรื่องนี้ในวันนี้	

ในฝร่ังเศสนั้น	 มีก�รยกเลิกโทษประห�ร	 ต้ังแต่ปี	๒๕๒๔ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่�ในปัจจุบันน้ีมีนักเรียนระดับมัธยมท่ีไม่เคยรู้จัก 

โทษประห�รชวีติ	เพร�ะว่�เกดิม�หลงัจ�กทีไ่ดย้กเลกิโทษประห�รชวีติ

ไปแล้ว	

ในง�นของฉันเอง	ก็คือ	ก�รเข้�ไปในโรงเรียนมัธยมเพ่ือคุยกับ

ครแูละนกัเรียน	 ถงึเร่ืองคว�มเช่ือมโยงระหว�่งก�รลงโทษประห�รชีวติ 

ทีเ่ปน็ก�รละเมดิสทิธมินุษยชน	กบัพดูถงึบทบ�ทของกระบวนก�รยตุธิรรม	

บ�งครั้งครูก็จะตั้งคำ�ถ�มว่�	 ทำ�ไมถึงต้องม�พูดคุยเรื่องนี้ด้วย 

เพร�ะว�่ฝรั่งเศสได้มีก�รยกเลิกโทษประห�รไปน�นแล้ว	แต่ที่จริงแล้ว 

มันเป็นเร่ืองที่จำ�เป็นต้องพูด	เนื่องจ�กเย�วชนในฝร่ังเศสก็ยังไม่เคย

เห็นโทษประห�รชีวิต	 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	ในโลกยังคงใช้โทษ

ประห�รชีวิตอยู่	 จึงเป็นเร่ืองของก�รสม�นฉันท์	 คว�มกลมเกลียว	

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในระดับโลก	 เนื่องจ�กเย�วชนวัยนี้ 

ไม่ได้เกิดในยุคที่มีก�รใช้โทษประห�รชีวิต	 ก็จะไม่เคยมีโอก�สที่จะ 

คิดถึงเรื่องนี้	 ในปัจจุบันก็มีโอก�สเฉพ�ะมีอ�ชญ�กรรมรุนแรงเกิดขึ้น

ในสังคม	ก็จะมีก�รพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นม�	

คว�มท้�ท�ยที่เป็นอุปสรรคม�กที่สุด	ก็คือ	 ก�รทำ�ยังไงให้

เย�วชนเข้�ใจคว�มแตกต่�งระหว่�งคว�มรู้สึกแค้นที่ตัวเองมีและ 

ก�รข�ดคว�มมั่นคงในชีวิต	 ซึ่งแตกต่�งจ�กคว�มยุติธรรมว่�ควรจะ

เป็นเช่นไร
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อย่�งเช่น	ม�เลเซีย	เป็นต้น	 และภูมิภ�คอื่นๆ	เช่น	เลบ�นอน	ตูนิเซีย	

แคเมอรูน	และโมร็อกโก	เป็นต้น	

ECPM	จะมวีธิกี�รทำ�ง�นรว่มกบัองคก์รทอ้งถิน่ในประเทศต�่งๆ 

ดังกล่�ว	 โดยจะมีก�รจัดประชุมระดับโลกต่อต้�นโทษประห�รชีวิต 

ทุกๆ	๓	ปี	ครั้งต่อไปจะจัดที่เบลเยียม	ในปี	ค.ศ.	 ๒๐๑๙	

ในประเทศไทยนั้น	 ท�ง	 ECPM	 ยังไม่มีโครงก�รพิเศษ	แต่ก็ 

หวังว่�ในอน�คต	 ประเทศไทยก็จะร่วมกันจัดก�รประชุมระดับโลก

เกี่ยวกับก�รต่อต้�นโทษประห�รชีวิต	 และท�ง	 ECPM	 รู้สึกดีใจที่ 

ในวันนี้ได้เห็นหล�ยๆ	คนท่ีสนใจในเร่ืองนี้	 และมีก�รขับเคลื่อนใน 

สังคมไทยเพื่อที่จะต่อต้�นโทษประห�รชีวิต	

ในก�รทำ�ง�นนัน้	กจ็ะทำ�ง�นรว่มกบัหล�ยๆ	ภ�คสว่นในสงัคม

และหล�กหล�ยอ�ชีพ	 เช่น	 ทน�ยคว�ม	 สม�ชิกรัฐสภ�	 เจ้�หน้�ที่ 

ก�รทูต	 ส่วนดิฉันเองก็จะทำ�ง�นร่วมกับครูอ�จ�รย์	 ที่จะทำ�ง�น 

ให้คว�มรู้แก่นักเรียนนักศึกษ�เกี่ยวกับเรื่องนี้	 ซึ่งก็อย�กจะพูดถึง 

เรื่องนี้ในวันนี้	

ในฝร่ังเศสนั้น	 มีก�รยกเลิกโทษประห�ร	 ต้ังแต่ปี	๒๕๒๔ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่�ในปัจจุบันน้ีมีนักเรียนระดับมัธยมท่ีไม่เคยรู้จัก 

โทษประห�รชวีติ	เพร�ะว่�เกดิม�หลงัจ�กทีไ่ดย้กเลกิโทษประห�รชวีติ

ไปแล้ว	

ในง�นของฉันเอง	ก็คือ	ก�รเข้�ไปในโรงเรียนมัธยมเพ่ือคุยกับ

ครแูละนกัเรียน	 ถงึเร่ืองคว�มเช่ือมโยงระหว�่งก�รลงโทษประห�รชีวติ 

ทีเ่ปน็ก�รละเมดิสทิธมินุษยชน	กบัพดูถงึบทบ�ทของกระบวนก�รยตุธิรรม	

บ�งครั้งครูก็จะตั้งคำ�ถ�มว่�	 ทำ�ไมถึงต้องม�พูดคุยเรื่องนี้ด้วย 

เพร�ะว�่ฝรั่งเศสได้มีก�รยกเลิกโทษประห�รไปน�นแล้ว	แต่ที่จริงแล้ว 

มันเป็นเร่ืองที่จำ�เป็นต้องพูด	เนื่องจ�กเย�วชนในฝร่ังเศสก็ยังไม่เคย

เห็นโทษประห�รชีวิต	 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	ในโลกยังคงใช้โทษ

ประห�รชีวิตอยู่	 จึงเป็นเร่ืองของก�รสม�นฉันท์	 คว�มกลมเกลียว	

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในระดับโลก	 เนื่องจ�กเย�วชนวัยนี้ 

ไม่ได้เกิดในยุคที่มีก�รใช้โทษประห�รชีวิต	 ก็จะไม่เคยมีโอก�สที่จะ 

คิดถึงเรื่องนี้	 ในปัจจุบันก็มีโอก�สเฉพ�ะมีอ�ชญ�กรรมรุนแรงเกิดขึ้น

ในสังคม	ก็จะมีก�รพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นม�	

คว�มท้�ท�ยที่เป็นอุปสรรคม�กที่สุด	ก็คือ	 ก�รทำ�ยังไงให้

เย�วชนเข้�ใจคว�มแตกต่�งระหว่�งคว�มรู้สึกแค้นที่ตัวเองมีและ 

ก�รข�ดคว�มมั่นคงในชีวิต	 ซึ่งแตกต่�งจ�กคว�มยุติธรรมว่�ควรจะ

เป็นเช่นไร
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ภรรย�ช�วฝรัง่เศสของนกัโทษประห�รช�วอเมรกินั		ซึง่ปฏิเสธ 

ข้อกล่�วห�ว่�เป็นฆ�ตกรและต้องโทษม�กกว่�	๒๐	ปีแล้ว	เธอได้ 

พย�ย�มต่อสู้เพื่อให้ส�มีพ้นโทษโดยเฉพ�ะด้วยผลพิสูจน์	ดีเอ็นเอ	

อย่�งแรกดิฉันขอแบ่งปันประสบก�รณ์ใน	๒	เรื่อง	ได้แก่		

เร่ืองแรก	คือ	ประสบก�รณ์ส่วนตัวในฐ�นะที่เป็นภรรย�ของ

นักโทษประห�รที่สหรัฐอเมริก�		

เรื่องท่ีสอง	คือ	ประสบก�รณ์ในฐ�นะที่เป็นนักเคลื่อนไหว 

ท�งสังคมในฝรั่งเศส	โดยดิฉันไม่ได้เกิดในยุคที่โทษประห�รยกเลิกแล้ว 

และดิฉันเองเป็นนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้ให้มีก�รยกเลิกโทษประห�ร	

ก่อนอ่ืน	 ดิฉันจะกล่�วถึงประสบก�รณ์ส่วนตัว	 ซึ่งเป็นเรื่องที ่

พูดไปแล้ว	 ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยๆ	 ดิฉันจะรู้สึกเขินอ�ย	 ไม่ได้หม�ยถึงว่� 

ดฉินัรูส้กึอบัอ�ย	ซึง่	“คว�มอบัอ�ย”	นัน้	เปน็คนละเรือ่งกบัคว�มเขนิอ�ย 

ดิฉันสังเกตว่�วัฒนธรรมท�งสังคมก็จะพูดถึงผู้ เสียห�ยและ 

ครอบครัวของผู้เสียห�ย	 แต่อีกด้�นหนึ่งก็มีคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น 

ในหล�ยๆ	ด้�นที่มองไม่เห็นและไม่มีใครพูดถึง	 ส�มีของดิฉัน 

ถูกตัดสินรับโทษประห�รชีวิตที่มลรัฐเท็กซัส	เมื่อเดือนมีน�คม 

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	 ในคดีฆ�ตกรรมคน	๓	คน	 และเร�ก็ได้ต่อสู้เรื่องน้ีม� 

๒๐	กว่�ปีแล้ว	ซึ่งกว่�จะได้รับก�รตรวจ	DNA	ก็ใช้เวล�น�นถึง	๑๕	ปี	

ในคดีของส�มีของดิฉันนั้น	 ๙๕%	ของหลักฐ�นไม่ได้รับ 

ก�รตรวจสอบท�ง	 DNA	 ในตอนแรกมีก�รตรวจสอบแต่เมื่อผล 

ก�รตรวจสอบไม่พบว�่เกีย่วขอ้งกบัส�ม	ีท�งตำ�รวจกไ็มไ่ดต้รวจสอบตอ่ 

เพร�ะเห็นว่�ไม่เป็นประโยชน์ต่อคดี	 ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ส�มี 

ของดิฉันก็ได้รอดพ้นคดีประห�รชีวิตม�แล้ว	๓	ครั้ง	โดยมีก�รกำ�หนด 

วันที่จะประห�ร	 มีครั้งหนึ่งที่รอดอย่�งหวุดหวิดเพียง	๒๕	 น�ที 

โดยมีก�รแทรกแซงของศ�ลสูงสุดของสหรัฐอเมริก�	 แต่หลังจ�กนั้น 

ก็ใช้เวล�อีก	๓	เดือนกว่�ศ�ลสูงสุดจะตัดสินว�่จะรับคดีหรือไม่รับคดี	

สุดท้�ยศ�ลสูงสุดก็ได้รับคดี	 ในระหว่�งน้ันกฎหม�ยของ 

มลรัฐเท็กซัสมีก�รเปลี่ยนแปลง	 ทำ�ให้ก�รเข้�ถึงหลักฐ�นท�งคดี

ได้ง่�ยขึ้น	 แต่อย่�งไรก็ต�ม	 ผู้พิพ�กษ�ของมลรัฐเท็กซัสก็ยังลงชื่อ 

ในคำ�พิพ�กษ�	ให้มีวันที่ประห�รอีกครั้งหนึ่งในปี	๒๕๕๔	

ตลอดระยะเวล�ที่ดำ�เนินกระบวนก�รนี้	 ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกต

หล�ยๆ	อย่�งและได้เรียนรู้หล�ยๆ	อย่�งที่ไม่ได้ถูกพูดถึงกันนักใน

สังคม	เช่น	ผลกระทบที่เกิดกับลูกของนักโทษประห�ร	ทุกเวล�พวกเข� 
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ภรรย�ช�วฝรัง่เศสของนกัโทษประห�รช�วอเมรกินั		ซึง่ปฏิเสธ 

ข้อกล่�วห�ว่�เป็นฆ�ตกรและต้องโทษม�กกว่�	๒๐	ปีแล้ว	เธอได้ 

พย�ย�มต่อสู้เพื่อให้ส�มีพ้นโทษโดยเฉพ�ะด้วยผลพิสูจน์	ดีเอ็นเอ	

อย่�งแรกดิฉันขอแบ่งปันประสบก�รณ์ใน	๒	เรื่อง	ได้แก่		

เรื่องแรก	คือ	ประสบก�รณ์ส่วนตัวในฐ�นะที่เป็นภรรย�ของ

นักโทษประห�รที่สหรัฐอเมริก�		

เรื่องที่สอง	คือ	ประสบก�รณ์ในฐ�นะที่เป็นนักเคลื่อนไหว 

ท�งสังคมในฝรั่งเศส	โดยดิฉันไม่ได้เกิดในยุคที่โทษประห�รยกเลิกแล้ว 

และดิฉันเองเป็นนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้ให้มีก�รยกเลิกโทษประห�ร	

ก่อนอ่ืน	 ดิฉันจะกล่�วถึงประสบก�รณ์ส่วนตัว	 ซึ่งเป็นเรื่องที ่

พูดไปแล้ว	 ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยๆ	 ดิฉันจะรู้สึกเขินอ�ย	 ไม่ได้หม�ยถึงว่� 

ดฉินัรูส้กึอบัอ�ย	ซึง่	“คว�มอบัอ�ย”	นัน้	เปน็คนละเรือ่งกบัคว�มเขนิอ�ย 

ดิฉันสังเกตว่�วัฒนธรรมท�งสังคมก็จะพูดถึงผู้ เสียห�ยและ 

ครอบครัวของผู้เสียห�ย	 แต่อีกด้�นหนึ่งก็มีคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น 

ในหล�ยๆ	ด้�นที่มองไม่เห็นและไม่มีใครพูดถึง	 ส�มีของดิฉัน 

ถูกตัดสินรับโทษประห�รชีวิตที่มลรัฐเท็กซัส	เมื่อเดือนมีน�คม 

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	 ในคดีฆ�ตกรรมคน	๓	คน	 และเร�ก็ได้ต่อสู้เรื่องน้ีม� 

๒๐	กว่�ปีแล้ว	ซึ่งกว่�จะได้รับก�รตรวจ	DNA	ก็ใช้เวล�น�นถึง	๑๕	ปี	

ในคดีของส�มีของดิฉันนั้น	 ๙๕%	ของหลักฐ�นไม่ได้รับ 

ก�รตรวจสอบท�ง	 DNA	 ในตอนแรกมีก�รตรวจสอบแต่เมื่อผล 

ก�รตรวจสอบไม่พบว�่เกีย่วขอ้งกบัส�ม	ีท�งตำ�รวจกไ็มไ่ดต้รวจสอบตอ่ 

เพร�ะเห็นว่�ไม่เป็นประโยชน์ต่อคดี	 ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ส�มี 

ของดิฉันก็ได้รอดพ้นคดีประห�รชีวิตม�แล้ว	๓	ครั้ง	โดยมีก�รกำ�หนด 

วันที่จะประห�ร	 มีครั้งหนึ่งที่รอดอย่�งหวุดหวิดเพียง	๒๕	 น�ที 

โดยมีก�รแทรกแซงของศ�ลสูงสุดของสหรัฐอเมริก�	 แต่หลังจ�กนั้น 

ก็ใช้เวล�อีก	๓	เดือนกว่�ศ�ลสูงสุดจะตัดสินว�่จะรับคดีหรือไม่รับคดี	

สุดท้�ยศ�ลสูงสุดก็ได้รับคดี	 ในระหว่�งน้ันกฎหม�ยของ 

มลรัฐเท็กซัสมีก�รเปลี่ยนแปลง	 ทำ�ให้ก�รเข้�ถึงหลักฐ�นท�งคดี

ได้ง่�ยขึ้น	 แต่อย่�งไรก็ต�ม	 ผู้พิพ�กษ�ของมลรัฐเท็กซัสก็ยังลงชื่อ 

ในคำ�พิพ�กษ�	ให้มีวันที่ประห�รอีกครั้งหนึ่งในปี	๒๕๕๔	

ตลอดระยะเวล�ที่ดำ�เนินกระบวนก�รนี้	 ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกต

หล�ยๆ	อย่�งและได้เรียนรู้หล�ยๆ	อย่�งที่ไม่ได้ถูกพูดถึงกันนักใน

สังคม	เช่น	ผลกระทบที่เกิดกับลูกของนักโทษประห�ร	ทุกเวล�พวกเข� 
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จะตอ้งคดิว�่	พ่อจะถกูประห�รเมือ่ใด	จะถกูประห�รหรอืไม	่และบคุคล 

ที่จะได้รับผลกระทบอีกคนหนึ่ง	คือ	ทน�ยแก้ต่�งของจำ�เลย 

ซึ่งหล�ยๆ   ครั้ง	ทน�ยก็จะถูกมองว่�ทำ�ต�มหน้�ที่เพียงเท่�นั้น 

แต่ที่จริงแล้ว	พวกเข�ก็เป็นคนมีจิตใจที่อย�กจะช่วยเหลือจำ�เลย 

ของเข�	และเปน็ภ�ระหนกัทีม่ชีวีติของลกูคว�มอยูใ่นกำ�มอื	แต่สดุท้�ย

ก็ต้องเสียลูกคว�มไป	ก็มีผลกระทบต่อจิตใจ	

ยังมีผู้คุมในเรือนจำ�ที่รู้จักนักโทษเหล่�นี้เป็นเวล�หล�ยๆ	ปี 

สุดท้�ยผู้คุมเรือนจำ�ก็ต้องมีส่วนร่วมในก�รประห�รมีผลกระทบต่อ 

จิตใจอย่�งม�ก	 แต่ไม่มีก�รเยียวย�	 ไม่มีช่องที่พวกเข�จะได้รับ 

ก�รบำ�บัดแต่อย่�งใด		

นอกจ�กนี	้ท�งเร�ก็ไดท้ำ�ง�นกบัผูเ้สยีห�ยดว้ย	ก็จะเหน็ไดช้ดั

ว่�โทษประห�รนั้น	ทิ้งร่องรอยและบ�ดแผลท�งจิตใจเอ�ไว้	

โดยสรปุ	ตวัดฉินัเริม่เปน็นกัเคลือ่นไหวทีจ่ะยกเลกิโทษประห�ร 

ในฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยที่เป็นวัยรุ่น	 ตัวกระตุ้นที่ทำ�ให้ดิฉันได้เริ่ม 

เคลื่อนไหว	คือ	เมื่อได้ข่�วว่�มีผู้ช�ยอ�ยุแค่	๒๒	ปี	 ถูกประห�รชีวิต 

ด้วยเครื่องตัดคอ	 ก็รู้สึกว่�คนที่อ�ยุน้อยก็ถูกประห�รได้	จึงได้ 

มีก�รเคล่ือนไหวและตลอดประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�	 ทำ�ให้เข้�ใจว่� 

ก�รเคลื่อนไหวในระดับช�ติย�กแค่ไหน	 ก�รเคลื่อนไหวระดับ 

น�น�ช�ตินั้นยิ่งย�กลำ�บ�ก		

สิ่งท่ีจะทำ�ให้เร�เคลื่อนไหวไปด้วยกันได้	 คือ	 คว�มส�มัคคี 

และคว�มกลมเกลียว	 เชื่อว่�เร�ทุกคนมีค่�นิยมร่วมกัน	 ถึงแม้ว่�จะ

มีอะไรแตกต่�งกันหล�ยๆ	อย่�ง	 แต่ค่�นิยมท่ีทุกๆ	คนต้องก�รก็คือ 

โลกที่สันติ	ไม่ใช่สำ�หรับเร�เอง	แต่เพื่อลูกหล�นที่จะสืบทอดต่อไปด้วย	

ในก�รสร้�งกลยุทธ์ในระดับน�น�ช�ติให้ได้นั้น	 พวกเร�จะ

ต้องร่วมมือกัน	 คุยแลกเปล่ียนกัน	 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีสูตรสำ�เร็จที ่

เร�จะทำ�ให้สำ�เรจ็ได้	 เพร�ะฉะนัน้ก�รพดูคยุกย็งัเปน็เรือ่งทีส่ำ�คญัทีส่ดุ	

รวมถึงแนวคิดจ�กทุกๆ	ฝ่�ยก็เป็นประโยชน์และมีคุณค่�
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ท่�นผู้มีเกียรติ	 ดิฉันในน�มคณะกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 ผู้จัดง�นสัมมน�ท�งวิช�ก�ร 

ในวนันี	้ซ�บซึง้ในพระมห�กรณุ�ธคิณุของพระเจ�้หล�นเธอ 

พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ�ที่ทรงเสด็จเปิดง�นสัมมน�นี้

คว�มรูจ้�กวิทย�กรทุกท�่นทีไ่ดถ้�่ยทอดประสบก�รณ	์

รวมถึง	ท่�น	จิลส์	 ก�ร�ชง	 เอกอัครร�ชทูตฝร่ังเศส 

ประจำ�ประเทศไทย	 ได้พูดถึงบทเรียนก�รเคลื่อนไหว 

อันย�วน�นถึง	๒๑๗	ป	ีในก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิต

คว�มคิดเรื่องยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์ของท่�น

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	กิตติพงษ์	กิตย�รักษ	์คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งหลักกฎหม�ยอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน 

ที่รองศ�สตร�จ�รย์	 ปกป้อง	ศรีสนิท	 ถ่�ยทอด	มีคว�ม

สอดคลอ้งกบัหลกัก�รท�งศ�สน�ทกุศ�สน�	ท่ีเชือ่ในคว�ม

เมตต�ใหอ้ภยักนั	และคว�มเปน็พีน่อ้งกนัของมนษุยช�ติ

ประสบก�รณ์รณรงค์ของคนไทย	 คนฝร่ังเศสก็มี

คุณค�่ให้ผู้เข�้ร่วมสัมมน�ทุกท่�นได้เรียนรู้ร่วมกัน

ท้ังน้ี	คณะกรรมก�รสทิธิมนษุยชนแหง่ช�ตจิะนำ�ไป 

ส�นต่อเพื่อสร้�งสังคมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง	

	 	 	 ขอขอบคุณทุกท่�น
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คำ�สั่งประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
ที่  ๑๓ /๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมก�รเพื่อจัดง�นสัมมน�วิช�ก�ร
หัวข้อ ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

                                        ----------------------------------------------

ด้วยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ สถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศส
ประจำ�ประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม สถ�บันเพ่ือก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
เพื่อสิทธิมนุษยชน และก�รพัฒน� จะร่วมจัดโครงก�รสัมมน�วิช�ก�ร หัวข้อ ก�รลงโทษท�ง
อ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและส�ม�รถได้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือผลักดันให้บังเกิดผลได้อย่�งแท้จริง อ�ศัยอำ�น�จ 
ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๑๗ 
และม�ตร� ๑๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมก�รเพ่ือจัดง�นสัมมน�วิช�ก�ร หัวข้อ ก�รลงโทษ 
ท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีองค์ประกอบและหน�้ที่และอำ�น�จ ดังนี้

๑.	 องค์ประกอบ
๑.๑	 คณะที่ปรึกษา

๑) ศ�สตร�จ�รย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตย�รักษ์
  (ผู้อำ�นวยก�รสถ�บนัเพ่ือก�รยุติธรรมแหง่ประเทศไทย (องค์ก�รมห�ชน))  
๒) ศ�สตร�จ�รย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
  (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
๓) น�ยวิษณุ วรัญญู
  (รองประธ�นศ�ลปกครองสูงสุด)   
๔) Mr. Fabian Forni
  (Counsellor for culture and cooperation, French Embassy)

๑.๒	 คณะกรรมการดำาเนินงาน 
๑) น�ยช�ติช�ย สุทธิกลม ประธ�นกรรมก�ร
๒)   น�งประก�ยรัตน ์ ต้นธีรวงศ์ รองประธ�นกรรมก�ร

๓) เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ กรรมก�ร
๔) ผู้แทนสถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศส   กรรมก�ร
   ประจำ�ประเทศไทย
๕) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม   กรรมก�ร
๖) ผู้แทนสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย กรรมก�ร 
๗) ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� กรรมก�ร 
๘)  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ยและคด ี   กรรมก�ร 
๙) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิจัยและวิช�ก�ร   กรรมก�ร

๑๐) ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นคลัง   กรรมก�ร
๑๑)   น�งส�วเกศริน เตียวสกุล   กรรมก�รและเลข�นุก�ร 
๑๒)   น�งส�วเกษรินทร์ เพิ่มพูล   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร
๑๓)  น�ยปรัชญ� ศรีจันทร์    ผู้ช่วยเลข�นุก�ร                

๒.	 หน้าที่และอำานาจ
๒.๑ จดัเตรยีมคว�มพรอ้มก่อนก�รจดัสมัมน�วิช�ก�ร หัวขอ้ ก�รลงโทษท�งอ�ญ�

กับหลักสิทธิมนุษยชน บริห�รจัดก�รด้�นงบประม�ณ ด้�นบุคคล ด้�นข้อมูลวิช�ก�ร ด้�นก�ร
จัดเตรียมหรือจัดทำ�เอกส�รประกอบก�รสัมมน�และเผยแพร่ ด�้นก�รเตรียมสถ�นที่ ด้�นก�ร
ประส�นง�นร่วมกันระหว่�งหนว่ยง�นภ�ยในและภ�ยนอกสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนษุยชน 
แห่งช�ติ

๒.๒ ดำ�เนนิก�รสมัมน�วชิ�ก�ร หัวขอ้ ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลกัสทิธิมนษุยชน 
                   ๒.๓ จดัทำ�เอกส�รสรุปผลก�รสมัมน� ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะจ�กก�รสมัมน� 

๒.๔ ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติหรือประธ�น
กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมอบหม�ย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่�ก�รดำ�เนินก�รดังกล�่วจะแล้วเสร็จ

    สั่ง  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๖๐

     (น�ยวัส ติงสมิตร)
    ประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
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คำ�สั่งประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
ที่  ๑๓ /๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมก�รเพื่อจัดง�นสัมมน�วิช�ก�ร
หัวข้อ ก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

                                        ----------------------------------------------

ด้วยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ สถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศส
ประจำ�ประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม สถ�บันเพ่ือก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
เพื่อสิทธิมนุษยชน และก�รพัฒน� จะร่วมจัดโครงก�รสัมมน�วิช�ก�ร หัวข้อ ก�รลงโทษท�ง
อ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและส�ม�รถได้ข้อคิดเห็น 
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ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๑๗ 
และม�ตร� ๑๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมก�รเพ่ือจัดง�นสัมมน�วิช�ก�ร หัวข้อ ก�รลงโทษ 
ท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีองค์ประกอบและหน�้ที่และอำ�น�จ ดังนี้

๑.	 องค์ประกอบ
๑.๑	 คณะที่ปรึกษา

๑) ศ�สตร�จ�รย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตย�รักษ์
  (ผู้อำ�นวยก�รสถ�บนัเพ่ือก�รยุติธรรมแหง่ประเทศไทย (องค์ก�รมห�ชน))  
๒) ศ�สตร�จ�รย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
  (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
๓) น�ยวิษณุ วรัญญู
  (รองประธ�นศ�ลปกครองสูงสุด)   
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๑๑)   น�งส�วเกศริน เตียวสกุล   กรรมก�รและเลข�นุก�ร 
๑๒)   น�งส�วเกษรินทร์ เพิ่มพูล   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร
๑๓)  น�ยปรัชญ� ศรีจันทร์    ผู้ช่วยเลข�นุก�ร                
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กับหลักสิทธิมนุษยชน บริห�รจัดก�รด้�นงบประม�ณ ด้�นบุคคล ด้�นข้อมูลวิช�ก�ร ด้�นก�ร
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แห่งช�ติ
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    สั่ง  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑.	 หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	ม�ตร�	๒๔๗	(๓) 

และ(๕)	 บัญญัติให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีหน้�ที่และอำ�น�จ 

เสนอแนะม�ตรก�รหรอืแนวท�งในก�รสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนตอ่รฐัสภ�	

คณะรัฐมนตร	ีและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	รวมตลอดทั้งก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย	

กฎ	ระเบยีบ	หรือคำ�ส่ังใดๆ	เพือ่ใหส้อดคล้องกบัหลักสิทธมินษุยชน		และสร้�งเสรมิ 

ทุกภ�คส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน	 ประกอบกับ

หลักก�รว่�ดว้ยสถ�นะและหน�้ทีข่องสถ�บนัแหง่ช�ตเิพือ่ก�รคุม้ครองและสง่เสรมิ 

สิทธิมนุษยชน	 (หลักก�รป�รีส)	 	 ให้หลักเกณฑ์ประก�รหนึ่งเกี่ยวกับแนวท�ง 

ดำ�เนนิง�นของสถ�บันสทิธิมนุษยชนแห่งช�ติว�่	ควรมคีว�มรบัผดิชอบในก�รเสนอ

คว�มเหน็	ข้อเสนอแนะ	และร�ยง�นตอ่รฐับ�ล	รฐัสภ�	และหน่วยง�นอืน่ๆ	ในเรือ่ง 

ก�รคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	โดยคว�มเห็น	ข้อเสนอแนะ	และร�ยง�น 

ดังกล่�วควรครอบคลุมถึงบทบัญญัติของกฎหม�ยหรือก�รบริห�รด้�นต่�งๆ 

รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรตุล�ก�รที่จะมุ่งรักษ�และขย�ยก�รคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน	 เพ่ือประกันว่�บทบัญญัติเหล่�นี้สอดคล้องกับหลักก�รพื้นฐ�น 

ของสิทธิมนุษยชน	 โดยท่ีองค์ก�รตุล�ก�รเป็นสถ�บันหลักประก�รหนึ่งของ

กระบวนก�รยุติธรรม	 มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รคุ้มครองและป้องกันบุคคลจ�ก 

ก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน		

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๘	มีผลกระทบ 

ต่อสิทธิ	 เสรีภ�พของบุคคลและผู้เก่ียวข้อง	 โดยกำ�หนดโทษแก่ผู้กระทำ�คว�มผิด 

๕	สถ�น	ได้แก่	ประห�รชีวิต	จำ�คุก	กักขัง	ปรับ	และริบทรัพย์สิน	จึงมีข้อถกเถียง 

ที่ยืดเยื้อม�จนถึงปัจจุบันว่�	วัตถุประสงค์ของก�รลงโทษท�งอ�ญ�เพื่อแก้ไขฟื้นฟ ู

ผู้กระทำ�คว�มผิดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม	 มิใช่เพื่อก�รมุ่งเน้นก�รนำ�ตัวผู้กระทำ� 

คว�มผิดม�ลงโทษ	 เพื่อยับยั้งผู้กระทำ�คว�มผิดและป้องกันสังคมให้มี 

โครงการการสัมมนาทางวิชาการ		
เรื่อง	การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน	

คว�มปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ	แตมุ่ง่เนน้ก�รชดใชเ้ยยีวย�เหยือ่อ�ชญ�กรรม 

เพือ่สร�้งคว�มสม�นฉนัท์และปรองดองใหเ้กดิขึน้ในสังคม	อนัเป็นวิธีก�รท่ีใช้ทฤษฎี 

อ�ชญ�วิทย�แนวสันติวิธี	 และก�รไม่ใช้คว�มรุนแรง	 ถือเป็นก�รนำ�กระบวนก�ร

ยุติธรรมท�งเลือกม�ใช้ในคดีอ�ญ�ให้สอดคล้องกับหลักก�รสิทธิมนุษยชน 

วธิปีฏิบัติต่อผู้กระทำ�คว�มผิดโดยไมใ่ชเ้รอืนจำ�	เป็นแนวท�งทีอ่งคก์�รสหประช�ช�ติ

ส่งเสริมและแนะนำ�ให้ประเทศสม�ชิกด้วยก�รกำ�หนดม�ตรก�รรองรับที่เรียกว่�	

“ท�งเลือกแทนก�รควบคุมกักขัง”	(alternatives	to	incarceration)

ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมในก�รลงโทษท�งอ�ญ�ของประเทศไทยมี 

พฒัน�ก�รทีค่วรแก่ก�รสำ�รวจคว�มเคลือ่นไหวว่�	ก�รลงโทษท�งอ�ญ�ในปจัจุบนั

มีคว�มสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนม�กน้อยประก�รใด	อ�ทิ	จำ�นวนผู้ต้องขัง

ที่อยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดี	และไทยยังคงติดกลุ่มประเทศ	๑	ใน	๔	ของโลก

ที่ยังไม่ยกเลิกโทษประห�รชีวิต	แม้ว่�ศ�ลไทยจะยังมีคำ�พิพ�กษ�ให้ประห�รชีวิต

ในคดีย�เสพติด	แต่ก็เว้นว่�งจ�กก�รประห�รชีวิตม�แล้ว	๘	ปี	และต�มม�ตรฐ�น

ของสหประช�ช�ติถอืว่�ในประเทศทีม่โีทษประห�รชวิีตแต่ไมม่กี�รบงัคบัประห�ร

จริงในระยะ	๑๐	ปี	ให้ถือว่�ไม่มีโทษประห�รชีวิตแล้ว

ประเทศไทยไดเ้ข�้รว่มประชมุและร�ยง�นทบทวนสถ�นก�รณส์ทิธิมนษุยชน 

ของประเทศไทย	 (UPR)	 ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ 

ณ	นครเจนีว�	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เมื่อวันที่	๑๑	พฤษภ�คม	๒๕๕๙	นั้น	

ประเทศไทยไดร้บัขอ้เสนอแนะจ�กประเทศสม�ชกิเกีย่วกบัก�รยกเลกิโทษประห�ร

ชวิีตกลบัม�พจิ�รณ�ต�มแผนสทิธิมนษุยชนแหง่ช�ต	ิฉบบัท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑)		

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	ชุดที่	๒	ได้ออกร�ยง�นผลก�รพิจ�รณ�

ที่	๑๒๙/๒๕๕๘	เมื่อวันที่		๒๔	มีน�คม	๒๕๕๘	เรื่อง	ข้อเสนอแนะนโยบ�ยและ 

ข้อเสนอในก�รปรับปรุงกฎหม�ยเก่ียวกับโทษประห�รชีวิต	 โดยให้คว�มเห็นว่� 

ควรมีก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิตอย่�งเป็นข้ันตอนและค่อยเป็นค่อยไป 

โดยเสนอให้มีก�รรณรงค์ท�งสังคมและปรับแก้กฎหม�ยที่นำ�ไปสู่ก�รยกเลิก 

โทษประห�รชีวิตในที่สุด	

อย่�งไรก็ต�ม	 ขณะที่ประเด็นก�รลงโทษท�งอ�ญ�นี้	 ยังมีข้อถกเถียง 

แตกเป็นสองฝ่�ย	กลับมีกรณีก�รเพิ่มบทลงโทษท�งอ�ญ�ในคดีอ่ืนๆ	ม�กข้ึน 

อย่�งมีนัยสำ�คัญด้วย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 
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คณะรัฐมนตร	ีและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	รวมตลอดทั้งก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย	

กฎ	ระเบยีบ	หรือคำ�สัง่ใดๆ	เพือ่ใหส้อดคล้องกบัหลักสิทธมินษุยชน		และสร้�งเสรมิ 

ทุกภ�คส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน	 ประกอบกับ

หลกัก�รว่�ดว้ยสถ�นะและหน�้ทีข่องสถ�บนัแหง่ช�ตเิพือ่ก�รคุม้ครองและสง่เสรมิ 

สิทธิมนุษยชน	 (หลักก�รป�รีส)	 	 ให้หลักเกณฑ์ประก�รหนึ่งเกี่ยวกับแนวท�ง 

ดำ�เนนิง�นของสถ�บนัสทิธมินุษยชนแห่งช�ติว�่	ควรมคีว�มรบัผดิชอบในก�รเสนอ

คว�มเหน็	ขอ้เสนอแนะ	และร�ยง�นตอ่รฐับ�ล	รฐัสภ�	และหน่วยง�นอืน่ๆ	ในเรือ่ง 

ก�รคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	โดยคว�มเห็น	ข้อเสนอแนะ	และร�ยง�น 

ดังกล่�วควรครอบคลุมถึงบทบัญญัติของกฎหม�ยหรือก�รบริห�รด้�นต่�งๆ 

รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรตุล�ก�รที่จะมุ่งรักษ�และขย�ยก�รคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน	 เพ่ือประกันว่�บทบัญญัติเหล่�นี้สอดคล้องกับหลักก�รพื้นฐ�น 

ของสิทธิมนุษยชน	 โดยท่ีองค์ก�รตุล�ก�รเป็นสถ�บันหลักประก�รหนึ่งของ

กระบวนก�รยุติธรรม	 มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รคุ้มครองและป้องกันบุคคลจ�ก 

ก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน		

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๘	มีผลกระทบ 

ต่อสิทธิ	 เสรีภ�พของบุคคลและผู้เก่ียวข้อง	 โดยกำ�หนดโทษแก่ผู้กระทำ�คว�มผิด 

๕	สถ�น	ได้แก่	ประห�รชีวิต	จำ�คุก	กักขัง	ปรับ	และริบทรัพย์สิน	จึงมีข้อถกเถียง 

ที่ยืดเยื้อม�จนถึงปัจจุบันว่�	วัตถุประสงค์ของก�รลงโทษท�งอ�ญ�เพื่อแก้ไขฟื้นฟ ู

ผู้กระทำ�คว�มผิดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม	 มิใช่เพื่อก�รมุ่งเน้นก�รนำ�ตัวผู้กระทำ� 

คว�มผิดม�ลงโทษ	 เพื่อยับยั้งผู้กระทำ�คว�มผิดและป้องกันสังคมให้มี 

โครงการการสัมมนาทางวิชาการ		
เรื่อง	การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน	

คว�มปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ	แตมุ่ง่เนน้ก�รชดใชเ้ยยีวย�เหยือ่อ�ชญ�กรรม 

เพือ่สร�้งคว�มสม�นฉนัท์และปรองดองใหเ้กดิขึน้ในสังคม	อนัเป็นวิธีก�รท่ีใช้ทฤษฎี 

อ�ชญ�วิทย�แนวสันติวิธี	 และก�รไม่ใช้คว�มรุนแรง	 ถือเป็นก�รนำ�กระบวนก�ร

ยุติธรรมท�งเลือกม�ใช้ในคดีอ�ญ�ให้สอดคล้องกับหลักก�รสิทธิมนุษยชน 

วธิปีฏิบัติต่อผู้กระทำ�คว�มผิดโดยไมใ่ชเ้รอืนจำ�	เป็นแนวท�งทีอ่งคก์�รสหประช�ช�ติ

ส่งเสริมและแนะนำ�ให้ประเทศสม�ชิกด้วยก�รกำ�หนดม�ตรก�รรองรับที่เรียกว่�	

“ท�งเลือกแทนก�รควบคุมกักขัง”	(alternatives	to	incarceration)

ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมในก�รลงโทษท�งอ�ญ�ของประเทศไทยมี 

พฒัน�ก�รทีค่วรแก่ก�รสำ�รวจคว�มเคลือ่นไหวว่�	ก�รลงโทษท�งอ�ญ�ในปจัจุบนั

มีคว�มสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนม�กน้อยประก�รใด	อ�ทิ	จำ�นวนผู้ต้องขัง

ที่อยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดี	และไทยยังคงติดกลุ่มประเทศ	๑	ใน	๔	ของโลก

ที่ยังไม่ยกเลิกโทษประห�รชีวิต	แม้ว่�ศ�ลไทยจะยังมีคำ�พิพ�กษ�ให้ประห�รชีวิต

ในคดีย�เสพติด	แต่ก็เว้นว่�งจ�กก�รประห�รชีวิตม�แล้ว	๘	ปี	และต�มม�ตรฐ�น
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คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	ชุดที่	๒	ได้ออกร�ยง�นผลก�รพิจ�รณ�
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ควรมีก�รยกเลิกโทษประห�รชีวิตอย่�งเป็นข้ันตอนและค่อยเป็นค่อยไป 

โดยเสนอให้มีก�รรณรงค์ท�งสังคมและปรับแก้กฎหม�ยที่นำ�ไปสู่ก�รยกเลิก 

โทษประห�รชีวิตในที่สุด	

อย่�งไรก็ต�ม	 ขณะที่ประเด็นก�รลงโทษท�งอ�ญ�นี้	 ยังมีข้อถกเถียง 

แตกเป็นสองฝ่�ย	กลับมีกรณีก�รเพิ่มบทลงโทษท�งอ�ญ�ในคดีอ่ืนๆ	ม�กข้ึน 

อย่�งมีนัยสำ�คัญด้วย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 
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สถ�นเอกอคัรร�ชทตูฝรัง่เศสประจำ�ประเทศไทย	กระทรวงยุตธิรรม	และสถ�บนัเพือ่ 

ก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย	จึงเห็นควรจัดสัมมน�ท�งวิช�ก�รครั้งนี้	โดยถือเป็น

อกีโอก�สหนึง่ท่ีจะได้แสดงเหตุผล	สร�้งคว�มเข�้ใจเพือ่เปลีย่นแปลงโทษท�งอ�ญ�

ให้สอดคล้องต�มหลักสิทธิมนุษยชน	

๒.	 ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	

ยุทธศ�สตรท์ี	่๒	เนน้ก�รดำ�เนนิง�นทีก่อ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร�้ง 

ของภ�ครัฐและภ�คเอกชนโดยก�รขับเคลื่อนและผลักดันอย่�งเป็นระบบ 

เพื่อป้องกันและแก้ปัญห�ด้�นสิทธิมนุษยชน	

กลยทุธท์ี	่๒.๑	เนน้ภ�รกิจในด�้นก�รใหข้อ้เสนอแนะนโยบ�ย	และขอ้เสนอ

ในก�รปรบัปรงุกฎหม�ยทีส่ำ�คัญต่อรัฐสภ�และคณะรัฐมนตร	ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

หลักสิทธิมนุษยชน	

๓.	 วัตถุประสงค ์ 

๓.๑	 เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ต่อรัฐสภ�	 คณะรัฐมนตรี	 และหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมตลอดทัง้ก�รแกไ้ขปรบัปรงุกฎหม�ย	กฎ	ระเบยีบ	หรือคำ�สัง่ใดๆ	เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสทิธิมนุษยชน	โดยเฉพ�ะทีเ่ก่ียวกบัก�รลงโทษอ�ญ�กบัหลกัสทิธมินษุยชน		

๓.๒	 เพือ่ส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข�้ใจด้�นสิทธมินษุยชนใหห้นว่ยง�นทีบ่งัคบั

ใช้กฎหม�ย	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของหลักสิทธิมนุษยชน

๔.	 กลุ่มเป้าหมาย		ประม�ณ	๒๑๐	คน	ประกอบด้วย	

๔.๑	 บุคล�กรในหน่วยง�นกระบวนก�รยุติธรรม	 จำ�นวน	๑๐๐	คน

๔.๒	 บุคล�กรในหน่วยง�นนิติบัญญัติ	 จำ�นวน			๒๐	คน

๔.๓	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฯ	 	  

					 	 จำ�นวน			๔๐	คน

๔.๔	 ภ�คประช�สังคม	 จำ�นวน			๒๐	คน

๔.๕	 สถ�บันก�รศึกษ�	 จำ�นวน			๒๐	คน

๔.๖	 องค์กรระหว�่งประเทศ	 จำ�นวน			๑๐	คน

๕.	 วิธีดำาเนินการ 

๕.๑	 ก�รแสดงนิทรรศก�ร

๕.๒	 ก�รสัมมน�วิช�ก�ร	ประกอบด้วย

	 ๕.๒.๑	 ก�รป�ฐกถ�และบรรย�ยพิเศษ

	 ๕.๒.๒	 ก�รอภิปร�ย	

๕.๓	 ก�รฉ�ยส�รคดี

๕.๔	 ก�รจัดทำ�เอกส�ร	ประกอบด้วย

	 ๕.๔.๑	 เอกส�รประกอบก�รสัมมน�

	 ๕.๔.๒	 หนังสือสรุปผลก�รสัมมน�

๖.	 ระยะเวลาดำาเนินการ

ระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยน	 ๒๕๖๐-มีน�คม	 ๒๕๖๑	 และกำ�หนดก�ร

สัมมน�ในวันท่ี	๑๘	ธันว�คม	๒๕๖๐	 โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมสัปด�ห์ 

วันสิทธิมนุษยชนส�กล

๗.	 สถานทีด่ำาเนนิการ	 โรงแรมร�ม�	ก�รเ์ดนส	์ถนนวภิ�วดรีงัสติ	กรงุเทพมห�นคร

๘.	 องค์กรร่วมจัด

๘.๑	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ		

๘.๒	 สถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย			

๘.๓	 กระทรวงยุติธรรม	

๘.๔	 สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

๘.๕	 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน�

๙.	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

๙.๑	 ขอ้เสนอแนะม�ตรก�รหรอืแนวท�งในก�รพฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�น

เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือกับองค์ก�รตุล�ก�รในก�รคุ้มครองและป้องกันก�รละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

๙.๒	 คว�มร่วมมือระหว่�งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติและ 

หน่วยง�นในกระบวนก�รยตุธิรรมในก�รผลกัดนั	เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะทีไ่ด้เกีย่วกบั

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนำ�ไปปรับใช้
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ก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย	จึงเห็นควรจัดสัมมน�ท�งวิช�ก�รครั้งนี้	โดยถือเป็น

อกีโอก�สหนึง่ท่ีจะไดแ้สดงเหตุผล	สร�้งคว�มเข�้ใจเพือ่เปลีย่นแปลงโทษท�งอ�ญ�

ให้สอดคล้องต�มหลักสิทธิมนุษยชน	

๒.	 ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	

ยทุธศ�สตรท์ี	่๒	เนน้ก�รดำ�เนนิง�นทีก่อ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร�้ง 

ของภ�ครัฐและภ�คเอกชนโดยก�รขับเคลื่อนและผลักดันอย่�งเป็นระบบ 
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หลักสิทธิมนุษยชน	

๓.	 วัตถุประสงค ์ 

๓.๑	 เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งในก�รส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ต่อรัฐสภ�	 คณะรัฐมนตรี	 และหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมตลอดทัง้ก�รแกไ้ขปรบัปรงุกฎหม�ย	กฎ	ระเบยีบ	หรือคำ�สัง่ใดๆ	เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสทิธิมนุษยชน	โดยเฉพ�ะทีเ่ก่ียวกบัก�รลงโทษอ�ญ�กบัหลกัสทิธมินษุยชน		

๓.๒	 เพือ่สง่เสริมคว�มรู้คว�มเข�้ใจด้�นสิทธมินษุยชนใหห้นว่ยง�นทีบ่งัคบั

ใช้กฎหม�ย	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของหลักสิทธิมนุษยชน

๔.	 กลุ่มเป้าหมาย		ประม�ณ	๒๑๐	คน	ประกอบด้วย	

๔.๑	 บุคล�กรในหน่วยง�นกระบวนก�รยุติธรรม	 จำ�นวน	๑๐๐	คน

๔.๒	 บุคล�กรในหน่วยง�นนิติบัญญัติ	 จำ�นวน			๒๐	คน

๔.๓	 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฯ	 	  

					 	 จำ�นวน			๔๐	คน

๔.๔	 ภ�คประช�สังคม	 จำ�นวน			๒๐	คน

๔.๕	 สถ�บันก�รศึกษ�	 จำ�นวน			๒๐	คน

๔.๖	 องค์กรระหว�่งประเทศ	 จำ�นวน			๑๐	คน

๕.	 วิธีดำาเนินการ 

๕.๑	 ก�รแสดงนิทรรศก�ร

๕.๒	 ก�รสัมมน�วิช�ก�ร	ประกอบด้วย

	 ๕.๒.๑	 ก�รป�ฐกถ�และบรรย�ยพิเศษ

	 ๕.๒.๒	 ก�รอภิปร�ย	

๕.๓	 ก�รฉ�ยส�รคดี

๕.๔	 ก�รจัดทำ�เอกส�ร	ประกอบด้วย

	 ๕.๔.๑	 เอกส�รประกอบก�รสัมมน�

	 ๕.๔.๒	 หนังสือสรุปผลก�รสัมมน�

๖.	 ระยะเวลาดำาเนินการ

ระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยน	 ๒๕๖๐-มีน�คม	 ๒๕๖๑	 และกำ�หนดก�ร

สัมมน�ในวันท่ี	๑๘	ธันว�คม	๒๕๖๐	 โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมสัปด�ห์ 

วันสิทธิมนุษยชนส�กล

๗.	 สถานทีด่ำาเนนิการ	 โรงแรมร�ม�	ก�รเ์ดนส	์ถนนวภิ�วดรีงัสติ	กรงุเทพมห�นคร

๘.	 องค์กรร่วมจัด

๘.๑	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ		

๘.๒	 สถ�นเอกอัครร�ชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย			

๘.๓	 กระทรวงยุติธรรม	

๘.๔	 สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

๘.๕	 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน�

๙.	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

๙.๑	 ขอ้เสนอแนะม�ตรก�รหรอืแนวท�งในก�รพฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�น

เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือกับองค์ก�รตุล�ก�รในก�รคุ้มครองและป้องกันก�รละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับก�รลงโทษท�งอ�ญ�กับหลักสิทธิมนุษยชน

๙.๒	 คว�มร่วมมือระหว่�งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติและ 

หน่วยง�นในกระบวนก�รยตุธิรรมในก�รผลกัดนั	เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะทีไ่ด้เกีย่วกบั

ก�รลงโทษท�งอ�ญ�ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนำ�ไปปรับใช้








