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ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักสูตรรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
……………………………………………..
๑. หัวข้อข่าว
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานคุ้มครอง
พยาน ชั้น ๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่ว มกับมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายที่ทางานทั้งในและ
ต่ า งประเทศ โดยพั น ต ารวจเอก ณรั ช ต์ เศวตนั น ทน์ อธิ บ ดี ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ เป็ น ประธาน
การประชุ ม นางสาวเอมอร เสี ย งใหญ่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ธ นกร
สถานานนท์ ผู้อานวยการสานักงานคุ้มครองพยาน นายสมชาย คมกริส ผู้อานวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
พร้ อ มด้ ว ยหน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ ร้ อ ยต ารวจโท ดร.อุ ทั ย อาทิ เ วช อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
นางสาวปริ ญญา บุ ญฤทธิ์ฤทัย กุล ผู้อานวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ดร.แดนทอง บรีน
ประธานที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมและ
พิทักษ์สิ ทธิ์ ผู้ แทนจากส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ผู้ แทนจากส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสานักงานกิจการยุติธรรม และที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ
โชคประจักษ์ชัด และคณะ เพื่อร่วมกันหารือหลักสูตรรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะใช้สาหรับดาเนินการในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการศึกษาความเป็นได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
๒. สาระของข่าว
การประชุ มหารื อ ในครั้ ง นี้ เพื่อพิ จารณาหลั กสู ต รรณรงค์ เ ปลี่ ย นแปลงโทษประหารชีวิ ตตาม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะใช้ดาเนินการในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้ในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหาร
ชีวิต พร้อมทั้ง เพื่อรับทราบแนวทาง มาตรการต่างๆ มารองรับ หากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหาร
ชีวิต
โดยในหลักอาชญาวิทยาแล้ว วัตถุประสงค์ที่ใช้ลงโทษผู้กระทาความผิดที่มีมาแต่สมัยโบราณและ
แพร่หลายที่สุด แม้กระทั่งในปัจจุบัน ระบบแรก คือ การลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน (Punishment as
a Retribution, retaliation or revenge) ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้น ซึ่งผู้กระทา
ความผิดสมควรจะได้รับการโต้ตอบด้วยการลงโทษอย่างสาสมกับความผิดที่ได้กระทาขึ้น เช่น ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นตาย
โดยเจตนาก็สมควรจะได้รับโทษให้ตายตกไปตามกัน ทั้งนี้ เพื่อเน้นให้เห็นผลกรรมที่ได้กระทาไว้ต่อผู้อื่น แต่ต่อมา
เริ่มมีพัฒ นาการว่า การลงโทษควรเป็นการปรั บปรุ งหรื อแก้ไขฟื้นฟู (Punishment as a means of
Reformation or Rehabilitation) เพื่อเป็นการปรับปรุงและแก้ไขผู้กระทาความผิดโดยการใช้โทษจาคุก เพื่อ
ขัดเกลาจิตใจ และนิสัย ให้กลับคืนคนดีสู่สังคมต่อไป
จาก หลักทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นว่า การลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือการฆ่าให้ตายตกไป
ตามกัน คงไม่อาจใช้ได้ดีเสมอไป เพราะแม้เราจะนาตัวผู้กระทาความผิดไปประหารชีวิต แต่ปัญหาอาชญากรรม

๒
ในประเทศไทยเองก็มิอาจลดน้อยลงได้ กลับยิ่งจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้จะยังคงมีโทษประหารชีวิตก็ตาม เมื่ อเป็นเช่นนั้น
หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสาคัญต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต เพราะกว่า ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก ได้มีการ
ยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต ทั้ งทางกฎหมายและทางปฏิ บั ติแ ล้ ว เช่ น ประเทศออสเตรเลี ย กั ม พู ช า แคนนาดา
ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน สเปน เป็นต้น เหลืออยู่เพียง ๕๘ ประเทศเท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ
ประเทศไทย ที่ ยั ง ใช้ โ ทษประหารชี วิต อยู่ และประเทศไทยเองก็มั กจะถู กกดดั นจากนานาประเทศให้ ยกเลิ ก
โทษประหารชีวิตเช่นกัน ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงเห็นว่าควรมีการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหาร
ชีวิตในประเทศไทย เพราะหากกระบวนการยุติธรรมยังมีความเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติและตัดสินที่ผิดพลาด และ
นักโทษกว่าร้อยละ ๙๐ ในเรือนจาก็เป็นคนจน ไม่มีโอกาสต่อสู้คดี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเองก็ควรที่ต้อง
กลับมาพิจารณาว่า “โทษประหารชีวิตจะช่วยลดอาชญากรรมได้จริงหรือ ๆ เพียงแค่ใช้ตัดสินกับคนไม่มีทางสู้
คนจนเท่านั้น” ซึ่งเราในฐานะคนทางานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชน จึงไม่อาจละเลยหรือมองข้ามไปได้
แม้กระแสสังคมจะมองว่า “เราทาไมต้องมาดาเนินการเรื่องนี้ เรามาช่วยคนผิดหรือ แต่หากมองลึกๆ จริงๆ แล้ว
“เราช่วยคนที่จะตกเป็นเหยื่อทางสังคมให้ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นเอง”
รูปภาพกิจกรรม

