กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร ๐-๒๑๔๑-๒๗๕๗, ๕๘
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๖๗๖ www.rlpd.moj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
จัดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การเข้าถึงความยุติธรรมและบทลงโทษประหารชีวิต”
……………………………………………..
๑. หัวข้อข่าว
เมื่ อวั น ศุ กร์ ที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้ องประชุ มส านั กงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๙ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม โดยการแต่งตั้งของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกั บ
แอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ประเทศไทย และสมาคมสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน (สสส.) ได้ เ ชิ ญ อธิ บ ดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “นโยบายและแนวทาง
การเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย” ในการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การเข้าถึงความยุติธรรมและบทลงโทษ
ประหารชีวิต ” โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนในหน่วยงานกระบวนการการยุติธรรม ตั้งแต่ ตารวจ
อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม นั ก วิ ช าการ ครอบครั ว ผู้ เ สี ย หายจากคดี
อาชญากรรม และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ ๓๕ คน
๒. สาระของข่าว
การจัดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การเข้าถึงความยุติธรรมและบทลงโทษประหารชีวิต ” ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้เสียหายและบทลงโทษประหารชีวิต รวมทั้งเพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตที่เหมาะสมต่อไป
สาหรับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการ
เลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย” ซึ่งได้กล่าวใน ๔ ประเด็นสาคัญ คือ
(๑) แนวคิดอาชญาวิทยา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา มี ๒ สานักคิดที่สาคัญ คือ สานักคิดดั้งเดิม หรือ
คลาสสิค (Classical School) ที่มุ่งเน้นการลงโทษเพื่อการข่มขู่ยับยั้ง ที่เน้น “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” กล่าวคือ
ใครกระทาอย่างไร ก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทานั้นของตน เช่น ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ก็สมควรที่จะได้รับโทษ
ให้ตายตกไปตามกัน เหมือนการใช้โทษประหารชีวิต เป็นต้น และสานักปฏิฐานนิยม (Positive school) ที่เน้น
การแก้ไขฟืน้ ฟู เพื่อเป็นการปรับปรุงและแก้ไขผู้กระทาความผิดโดยการใช้โทษจาคุกเพื่อขัดเกลาจิตใจ และนิสัยให้
กลับคืนคนดีสู่สังคม
(๒) นโยบายกระบวนการยุ ติ ธ รรม ก็ มี แ นวคิ ด อยู่ ๒ ประเภท กล่ า วคื อ การควบคุ ม
อาชญากรรม (Crime Control) ที่จะให้อานาจของรัฐมากในการควบคุมหรือป้องกัน ไม่ให้เกิดอาชญากรรม
ในสั ง คม โดยจะมีน โยบายที่ร วดเร็ ว เด็ ด ขาด เพื่อ คุ้ม ครองสั ง คม และอี กแนวคิ ดหนึ่ ง คือ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
(Due Process) ที่เน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสาคัญก่อนที่จะมีนโยบายใดนโยบายหนึ่ง
ออกมา

๒
โดยหากเราพิจารณาแล้วสังคมเราควรจะยืนอยู่ตรงจุดไหน ระหว่าง การแก้แค้น กับ การแก้ไข
ฟื้นฟู เพราะทุกวันนี้คนที่มีฐานะร่ารวยก็มีกาลังพอที่ จะต่อสู้คดีมากกว่าคนจนที่ไม่มีทางต่อสู้คดี และมักจะต้องถูก
ดาเนินคดีมากกว่าคนรวย หรือนโยบายกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน ว่าจะเน้น ควบคุมอาชญากรรมที่รวดเร็ว
เด็ดขาด หรือจะเน้นการคุ้มครองสิทธิประชาชน
(๓) สถานภาพของไทย ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕๘ ประเทศที่ยังคงใช้โ ทษประหารชีวิตอยู่
ซึ่งประเทศในแถบยุโรป โดยส่วนใหญ่ได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ ซึ่งเหตุที่
มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต เพราะเห็นว่า การประหารชีวิตถือว่าขัดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่
ไม่คุ้มค่าและไม่สมเหตุสมผล ทั้งยังเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอาจเป็นการเลือก
ปฏิบั ติกับ คนที่มีฐ านะยากจนไม่มีทางต่อสู้คดี ดังนั้น ระบบยุติธรรมทางอาญาย่อมมีความเสี่ ยงที่จะตัดสิ นคน
ผิ ดพลาดได้เช่น กัน และประเด็น ที่ส าคัญ คือ โทษประหารชีวิตทาให้ อาชญากรรมลดน้อยลงจริงหรือ เพราะ
ต่างประเทศได้มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างประเทศอเมริกา ซึ่งใช้โทษประหารชีวิต กับ ประเทศแคนาดา
ทีไ่ ด้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว พบว่า อาชญากรรมในประเทศแคนาดาน้อยกว่าประเทศอเมริกา เช่นเดียวกับการ
เปรียบเทียบระหว่างประเทศฮ่องกงที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว กับประเทศสิงคโปร์ที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต
อยู่ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีสัญญาณบวกในหลายประการ เกี่ย วกับการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต
กล่าวคือ
(๓.๑) การลงโทษประหารชี วิ ต ในประเทศไทย มี ค วามระมั ด ระวั ง เป็ น อย่ า งมาก จุ ด เด่ น ที่
ต่างประเทศไม่มี คือ การสามารถให้ผู้ต้องโทษยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ หลังจากศาลมีคาพิพากษา
(๓.๒) การยกเลิ กโทษประหารชีวิตกับเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี และห้ า มใช้การลงโทษ
ประหารชีวิตกับหญิงมีครรภ์อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(๓.๓) ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสาคัญ ในประเด็นยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งเดิมเคย
แสดงท่าทีคัดค้าน เป็น “งดออกเสียงไปก่อน” ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๕
(๓.๔) การประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ที่จะมีการผลักดัน “กฎหมายที่มีอัตรา
โทษประหารชีวิตได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้มีการยกเลิกให้เป็นโทษจาคุกตลอดชีวิต ” และจะสานต่อใน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ในการ “เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็น
โทษจาคุกตลอดชีวิต”
(๔) แนวทางผลักดัน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทีล่ ะเอียดอ่อนและกระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชนโดยรวม การเลิกโทษประหารชีวิตภายในระยะเวลาที่รวดเร็ วคงเป็นเป็นไปได้ยาก ต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควรและขึ้ น อยู่ กั บ แนวนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะเห็ น ความส าคั ญ และกล้ า ตั ด สิ น ใจในเชิ ง นโยบาย
เหมื อ นหลายประเทศ ซึ่ ง แนวนโยบายที่ จ ะผลั ก ดั น คงหนี ไ ม่ พ้ น “แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ที่จะพยายาม “เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็น
โทษจาคุกตลอดชีวิต” ซึ่งขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย
เพื่อร่วมกันรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อยกระดับกฎหมายภายในประเทศให้ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชน ต่อไป

๓

