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พระวชิรเกล้า    ทนุด้าวสยามมินทร์
เอกองค์ นวมินทร์      ธ สถิต หทัยราษฎร์

องค์พระสยามมินทร์   ศิขรินทร์รวิราช
ทั้งราชินีนาถ  นฤบาลสยามรัฐ
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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำาท่ีสำาคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลจากการ
ดำาเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยท่ัวไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำาคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ท่ีจริงคำาว่ากระบวนการยุติธรรมเป็น
คำาที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของคนไทยทุกคน 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

การแก้ไขปญัหาเหลา่นี ้จึงเปน็ภาระของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย จะตอ้งรว่มกันแสวงหาแนวทาง ความคดิ ในการแกไ้ขปญัหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำารงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้

จงึเหน็ไดว่้า กระบวนการยตุธิรรมไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวั แตเ่ปน็เร่ืองทีท่กุคนพงึทราบ และมคีวามเขา้ใจวา่กระบวนการยตุธิรรม
เป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งม่ัน
และต้ังใจจริงท่ีจะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเร่ิมท่ีจะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง หากในอนาคตองค์กรท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำาเนิน
งานน้ี ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีส่ำาคญัมากๆ คอื ศนูยฯ์ นีจ้ะตอ้งมุง่มัน่และแนว่แนใ่นวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวอ้ยา่งมัน่คง เพือ่กอ่ใหเ้กดิศรัทธา เชือ่ถอื เปน็
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำารงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม 

มีนักกฎหมายจำานวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำารงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำาได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำานวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำาเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำาเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

*  ถอดเทปคำากล่าวอำานวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำานวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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  ศ ธานินทร์  กรัยวิเชียร  อดีตองคมนตรี
  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
  ท่านผู้หญิง บุตรี  วีระไวทยะ  ประจำาสำานักพระราชวังพิเศษ
  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์  อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ  สัตย์สงวน อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์   อดีตกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
                                       ใหญ่บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม  วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกจิ   ประธานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์  สหชาติ พิพิธกุล  อดีตผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พนัตร ีดร อภิเษก มนเฑยีรวเิชยีรฉาย อาจารย์ประจำาภาควชิาประวตัศิาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เรียงรายช่ือตามลำาดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำาคัญในการให้คำาปรึกษาแนะนำาในเรื่องท่ีทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจท่ีประสงค์จะนำาข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้อง
กับความรู้ความ ชำานาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำาดับถัดไป
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คุณเขตขัณฑ์  ดำารงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,

M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์
ปริญญาเอกสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)

ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์  สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ  เดชานิพนธ์
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University

d Aix-Marseille III, France,
Docteur de Troisime Cycle University de

Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

ศ.ดร. ธวัชชัย  ตันฑุลานิ
Ph.D. (Chemistry),

Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),

Chiang Mai University

ผศ.ดร. ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)

LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)

S.J.D. (Wisconsin)

รศ.ดร. พิษณุ  เสงี่ยมพงษ์
B.A. (International Studies),
The American University

MPA (Public Policy and Management),
The Ohio State University

Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration), Saint Louis University

ผศ ดร นพพล วิทย์วรพงษ์
P.P.E. (University of Oxford)

M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics

(University of North Carolina, Chapel Hill)
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กรรมการผูอ้ำานวยการฯ ไดร้บัเชญิเปน็ประธานในพธิวีางพานพุม่เพือ่เตรยีมการใน
พิธีรับเสด็จพระราชดำาเนิน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา   ในการเสด็จพระราชดำาเนินโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 
ทอดพระเนตรศนูยก์ารเรยีนรูศ้าสตรพ์ระราชา และทรงประกอบพระราชกรณยีกจิ
ตามคำากราบบังคมทูลของทางโรงเรียน

ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมการวางพานพุ่ม

กิจกรรมต่าง ๆ
ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมการวางพานพุ่ม

ขบวนดุริยางค์ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในงานเตรียมการจัดวาง
พานพุ่มเพื่อรับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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อ ดร  อมร วาณิชวิวัฒน์ 

กรรมการผู้อำานวยการศูนย์ศึกษา

วิจัยฯ และญาติมิตร ถวายผ้า

พระกฐินและจตุปัจจัยไทยทาน 

ประจำาปีพุทธศักราช  2562  ณ 

วัดพระพุทธบาทเขาหนาม เหนือ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อ วัน

อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ภาพต่อเนื่องกิจกรรมงานทอด

กฐิน
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อาจารย์ พันตรี ดร อภิเษก มณเฑียร
วิเชียรฉาย ที่ปรึกษาของศูนย์ศึกษา
วิ จัย และอาจารย์ประจำาภาควิชา
ประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ได้เดินทางมาบรรยาย
พิเศษให้กับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
ในหัวข้อวิ ชา  ประวั ติศาสตร์ของ
อาชญากรรมคอปกขาว

กรรมการผู้อำานวยการฯ นำานิสิตในวิชา
อาชญากรรมธุรกิจฟังการบรรยายพิเศษ 
ณ ศาลอุทธรณ์ โดยมีท่านอนุรักษ์ สง่า
อารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
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ด้วยรำาลึกในความกรุณาของอดีตท่านประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นอย่างสูง

ในการรับเป็นประธานท่ีปรึกษาฯ ให้กับองค์กร และขณะน้ีสังขารของท่านได้ผ่านพิธีพระราชทานเพลิงเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว พวกเราต่างม่ันใจว่า ด้วยประจักษ์พยานแห่งคุณูปการของท่านจะนำาท่านไปสู่ในทิพยภูมิอัน

เป่ียมด้วยความสุขอันเกิดด้วยคุณงามความดีและความเพียรท่ีท่านอุทิศตนและพละกำาลังเพ่ือชาติบ้านเมือง

ในอายุขัยของท่าน ในฐานะกรรมการผู้อำานวยการฯ ของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขอน้อมรำาลึกในความเสียสละและ

ความเมตตาของท่านท่ีมีต่อพวกเราในองค์กรและต่อปวงชนชาวไทยท้ังมวล มา ณ ท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึง

ข้อถกเถียงเร่ืองโทษประหารชีวิตยังคงเป็นประเด็นทางสังคมและปัญหาในกระบวนการยุติธรรมท่ียากต่อการ

หาข้อยุติ ด้วยบริบทของสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ ทัศนคติ รวมท้ังผลกระทบในการกฎหมายการเมืองการ

ปกครอง อย่างไรก็ดีการนำาเสนอข้อเท็จจริงในแนวทางการศึกษาของ Professor Roger Hood ในฐานะท่ี

ปรึกษาแห่งองค์การสหประชาชาติในการรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิต เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจและเห็น

ควรนำามาพิจารณาให้เกิดความชัดเจนหรือทำาการศึกษาต่อยอดแนวความคิดน้ีต่อไป 

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย จึงขอนำาบทความของ Professor Hood ซ่ึงกรรมการผู้

อำานวยการฯ เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยออกเผยแพร่อีกคร้ังหน่ึง หลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงส่งผลไปถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา ท่ียังคงมี

การบัญญัติโทษดังกล่าวไว้ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแม้จะรับรอง “สิทธิการมีชีวิตอยู่ต่อไป (right to live) ของปุถุชน

คนท่ัวไป แต่ไดยกเว้นการกระทำาอันอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณีท่ีเป็นการดำาเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมาย

บรรณาธิการวารสาร และกรรมการผู้อำานวยการฯ ต้องขอบพระคุณ ท่านประธานกรรมการและประธานเจ้า

หน้าท่ีผู้บริหาร แห่ง บริษัท ปตท สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) คุณพงศธร  ทวีสิน เป็นอย่าง

สูง ท่ีให้การสนับสนุนองค์กรของเราในการจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับท่ี 2/2562 (กรกฎาคม 

ถึง ธันวาคม 2562) ในคร้ังน้ี ด้วยความกรุณาท่ีเห็นความสำาคัญของการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับความยุติธรรม

และความเป็นธรรมทางสังคมสู่สาธารณะโดยไม่มุ่งหวังกำาไร
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Abolition of the Death Penalty:

 China in World Perspective

 Professor Roger Hood

1  Introduction

 Since the late 1990s the European Union (EU) has been engaged with China 
in dialogues, seminars and projects aimed to create and then develop a debate that 
would be conducive to the abolition of the death penalty in China. It is timely, there-
fore, to reflect on what has been achieved since then and, in particular, on where China 
now stands in relation to its justification for retaining the death penalty, its attempts 
to curtail the use of capital punishment, and the prospects for complete abolition. 
I have been fortunate to have participated in at least a dozen meetings since 1999 
where reform of the death penalty in China has been discussed. This article, therefore, 
reflects my own perception of how the debate has developed over the last decade.

 It is fair to say that the starting point from the Chinese side was that the death 
penalty would be abolished sometime in the future ‘when the time is right’. But this 
was certainly likely to be in the far distant future. Indeed, some Chinese commenta-
tors referred to the very long time-span between when the possibility of abolition 
was first raised in European nations and its final abolition, implying that such a long 
process, maybe as long as 100 years, was somehow inevitable. Furthermore, they 
noted that the United States (US) and Japan still retained the death penalty, even 
though they had achieved a high level of socio-economic development. The reasons 
put forward both to explain and justify why the death penalty remained essential to 
the maintenance of order and stability in China were varied, but included the belief 
that retribution based on the notion of ‘a life for a life’ was deeply embedded in 
Chinese culture; that it, therefore, had the overwhelming public support of over 95 
per cent of the population;  
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that ignoring this support might cause social instability; and that China was not only the 

largest and most populous country in the world but also not yet sufficiently economically 

developed that it could do away with an effective criminal sanction. It was argued that 

the death penalty was ‘indispensable’ as a deterrent and when increased in use had 

led to a large fall in crime rates in China (although, as usual, no figures were supplied). 

The early meetings were characterised by a vigorous defense of China’s position, as well 

as by claims that the new Criminal Code of 1997  already complied with international 

standards regarding the scope of capital punishment, as set out in Article 6(2) of the In-

ternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which states that ‘In countries 

that have not already abolished the death penalty, sentence of death may be imposed 

only for the most serious crimes …’  This limitation was subsequently redefined in Safe-

guard 1 of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death 

Penalty adopted by the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) in 1984 as 

‘intentional crimes with lethal or extremely grave consequences’.  The Chinese scholars 

were referring to Article 48 of the 1997 Criminal Code which restricted the death penalty 

to the ‘most serious crimes’ and to the fact that the death penalty no longer applied 

to hooliganism, petty theft and ‘speculative profiteering’, nor to those who committed 

a capital crime when under 18 years of age or to pregnant women.  However, the death 

penalty could still be imposed for a wide range of crimes, 68 to be precise. Although 

it was often claimed that the category of ‘most serious crimes’ largely encompassed 

violent offences, there was no doubt that it was also enforced for serious economic 

offences, corruption, certain sex offences, trading in narcotics, and several other types 

of non-lethal crime. The debate was stifled by the complete lack of any statistical data 

to show how many persons were sentenced to death each year in China, how many 

of them after appeal were executed, and for which categories of offence. No one from 

the Chinese side that I can recall argued openly at that time for the lifting of the state 

imposed secrecy that surrounds capital punishment. It may be that scholars saw no 

hope of publication while the probable number of those executed remained so high — 

estimates ranged from a few thousand to 15,000 per annum  — that to publish the real 
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number would harm China’s international reputation. The pursuit of vigorous enforce-

ment of the death penalty came home to the European delegates during an EU-China 

Human Rights Seminar in Beijing in the spring of 2001 at which the death penalty was a 

major item on the agenda, but during which a ‘strike hard’ campaign was reported to 

have resulted in over 1,000 executions within one month. 

Eight years later, in 2009, I can report that the discussions have in many ways been 

transformed. The reform of the death penalty is, according to a senior retired judge of 

the Supreme People’s Court, now ‘at the top of the agenda’. The former defensiveness 

has largely evaporated and the debate has come to centre on how abolition might 

be achieved and what lessons can be learned from experiences abroad in this regard; 

how, pending eventual abolition, pre-trial and fair trial procedures with adequate legal 

defence in cases liable to the death penalty can be brought into line with international 

standards to guarantee procedural justice;  how the number of citizens put to death can 

be restricted and the infliction of the death penalty be based on more rational criteria 

and made more equitably, again in line with international human rights standards; and 

how public opinion can be moderated and cultural attitudes changed to make abolition 

acceptable to Chinese people, both the masses and the legislative and judicial elites. The 

subject is now being gradually, even if not fully, opened up to research, both on the way 

in which justice is administered and on public attitudes towards the death penalty. The 

return of the review of all death penalty verdicts from the provincial High Courts to the 

Supreme People’s Court at the beginning of 2007 has been of particular significance, for it 

signaled the introduction of measures, including the development of guidelines, aimed to 

ensure more consistency combined with greater parsimony in the types of crime actually 

punished by death and the number of persons who are in practice executed — in fact, 

to replace previous practices with a policy aimed to impose the death penalty ‘strictly, 

cautiously and fairly … on a tiny number of serious criminal offenders.’  The implication 

of this policy statement and the insistence on review finally (in 2007) marked the end 

of ‘strike hard’ campaigns (Yanda) during which thousands had been put to death,  and, 

as late as March 2007, the inhumane practice of parading condemned criminals 
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through the streets and at sentencing rallies prior to their execution. This was part of 

the project for Constructing a Socialist Harmonious Society, the criminal policy of which 

was to ‘Combine Punishment with Leniency’.  Furthermore, a firm commitment was 

made in the UN Human Rights Council in March 2007 by China’s representative, Mr La 

Yifan, that ‘The death penalty’s scope of application was to be reviewed shortly, and 

it was expected that this scope would be reduced, with the final aim of abolishment’. 

Although the Chinese authorities still insist that the death penalty is needed in current 

socio-economic circumstances and that the issue is one of reform and not abolition at 

this stage, and although it is impossible to verify the pace of change in the use of the 

death penalty while the figures remain under the cloud of state secrecy,  no one can 

doubt that a movement towards restriction and eventual abolition has got under way. 

And even though China has yet to ratify the ICCPR, which it signed in 1998, despite 

hopes that it would do so in the year of the Olympic Games to mark its commitment to 

human rights, it does appear to be firmly on the path laid down by the United Nations 

(UN) in 1971 ‘that, in order fully to guarantee the right to life, provided for in Article 3 

of the Universal Declaration of Human Rights, the main objective to be pursued is that 

of progressively restricting the number of offences for which capital punishment may be 

imposed, with a view to the desirability of abolishing this punishment in all countries’.  

The purpose of this article is to place these developments in China within an interna-

tional context; to demonstrate that a ‘new dynamic’ is at work, based on human rights 

principles and their application in international law; to show what lessons may be learned 

from international developments; and finally to raise the question of what prospects 

there may be for China to abolish the death penalty sooner rather than later. 
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2  The Movement for Death Penalty Reform:  
    How Far and How Fast has it Progressed?
 
 Let us return to the proposition that the road to abolition must inevitably 
be long and that the goal can only be reached in stages. It is true that the 

abolitionist movement, which had had its roots in the 18th century European 

Enlightenment, had spread since the early to mid-19th century rather slowly 

through the countries of Western Europe, South America and in a minority 

of states of the US. By the end of 1988, a mere 20 years ago, it still encom-

passed only 52 of the then 180 member states of the UN, only 35 of whom 

had eliminated it altogether from their penal and military codes — the re-

maining 17 reserving it for crimes against the state and under military law in 

time of war. Yet since the end of the 1980s there has been a transformation 

in the number of countries that have abolished capital punishment and in the 

speed with which they have done so. By the end of June 2009, the number 

of abolitionist nations had reached 103 (95 of them having abolished it for 

all crimes in civil and military law, in peacetime and in time of war, plus 8 

for all ordinary crimes, except military crimes or espionage in time of war). 

In the US, the states of New Jersey (2007) and New Mexico (2009) abolished 

capital punishment and the death penalty has not been reinstated in New 

York State after the state Supreme Court had found it to be unconstitutional 

in 2004. 

Among the 93 countries that retain the death penalty in law, only 48 have 

executed anyone within the past 10 years — only a quarter of all nations. 

The remaining 45 are classified by the UN as being abolitionist de facto, not 

having executed anyone for at least 10 years. Of these, Amnesty International 

regards 35 of them as truly ‘abolitionist in practice’, having a settled policy 

not to carry out executions. Thus, when these 35 are added to the countries 

that are abolitionist in law, 71 per cent (138) of states no longer inflict or 

intend to inflict the ultimate penalty.  Ninety-two per cent (95) of the 103
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 abolitionist countries have now completely abolished the death penalty, 
in peacetime and in wartime, under civil as well as military law, a much higher 
proportion than at the end of 1988, when only two-thirds of abolitionist countries 
(35 of 52) had abolished it for all crimes.  At the UN General Assembly in Decem-
ber 2008, 106 countries voted in favour of a resolution calling for a world-wide 
moratorium on death sentences and executions, with only 46 countries voting 
against it (see below page 9).  In short, a new dynamic has been at work.

3 The Ideology of the ‘New Dynamic’

 So why has this movement towards universal abolition made such 
headway over the last 20 years? What has been the motivating force and by 
what political processes has the goal been achieved? 
There can be no doubt that the latest wave of abolition has been influenced 
greatly by the process of democratisation in Europe, including the former Soviet 
empire, and freedom from colonialism and post-colonial repression in Africa 
and several other parts of the world, including Cambodia in Asia. Foremost 
among these influences has been the development of international human 
rights law through international covenants and treaties and their extension 
through protocols to include the abolition of the death penalty, most notably 
Protocol No. 2 to the ICCPR (1989), Protocols Nos. 6 (1982) and 13 (2002) to 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR),  and the Protocol to the American Convention on Human 
Rights to Abolish the Death Penalty (1990),  as well as new democratically 
inspired constitutions in many countries that embody the right to life. William 
Schabas, who has provided an excellent account of the role played by the 
UN in the movement to abolish the death penalty, notes that the adoption 
of Protocol No. 2 to the ICCPR in 1989, was perhaps ‘influenced by the heady 
atmosphere that accompanied the end of the Cold War … that seemed to in-
augurate a new era for the promotion of human rights at the United Nations’.  
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This new dynamic embraced the view that capital punishment should not be 

regarded simply as a weapon of national criminal justice policy to be enforced 

according to a government’s assessment of its value as a crime control measure, 

nor as an issue to be judged in terms of local cultural or socio-political values. 

Capital punishment should instead be treated as a fundamental violation of 

universal human rights: not only the right to life but the right to be free from 

excessive, repressive and tortuous punishments — including the risk that an 

innocent or undeserving person may be executed. Altogether, by the beginning 

of 2009, 77 countries had ratified and a further four had signed one or other 

of the international treaties or conventions mentioned above which bar the 

imposition and reintroduction of capital punishment. 

But it has needed political leadership and judicial support to bring about aboli-

tion. Nowhere has it been led by grassroots public opinion, although opinion 

favouring capital punishment has been changed once abolition has become 

established — it becomes defined as a barbarity of the past. A well-known 

example is the dete rmination of President Mitterrand of France who stood for 

election in 1981 on a manifesto that included abolition of the death penalty 

despite 63 per cent of the general public being in favour of capital punish-

ment. He was elected and after abolition, was re-elected. This showed that 

the public were ready to accept leadership on this issue and subsequently 

France has become one of the leading nations in Europe to protest against 

capital punishment wherever it occurs in the world. In many countries in Eastern 

Europe and former Soviet Central Asia, as well as in Africa, the Head of State 

has led the way in bringing about abolition. But of even greater significance for 

the international movement has been the political momentum provided by 

the commitment of the Council of Europe since 1994 and then of the power-

ful EU since 1998 not only to a ‘death penalty free’ continent but, through a 

diplomatic offensive, to work to convince ‘third countries’ that 
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‘the abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human 
dignity and the progressive development of human rights’.  
The premise of the anti-capital punishment movement is that the execution of 
captive citizens, whatever crimes they had committed and wherever they reside 
in the world, is a fundamental denial of their humanity and right to existence. 
Countries of the EU and several others such as Canada and South Africa bar 
the extradition of persons who might face the death penalty without a solid 
assurance from the requesting country that the person concerned will not, if 
convicted, be sentenced to death or executed. In other words, the issue has 
moved from utilitarian deterrent considerations to the normative rejection of 
state killing of convicted prisoners as an arm of criminal justice. A striking state-
ment of the primacy of human rights over considerations of public opinion or 
other utilitarian arguments that a government may put forward for retention 
of the death penalty was the judgment of Mr Justice Chaskalson in the case 
of State v Makwanyane before the South African Constitutional Court in 1995:

Public opinion may have some relevance to the enquiry, but in itself is no 
substitute for the duty vested in the Courts to interpret the Constitution and 
to uphold its provisions without fear or favour. If public opinion were to be 
decisive, there would be no need for constitutional adjudication. The protec-
tion of rights could then be left to parliament, which has a mandate from the 
public, and is answerable to the public for the way its mandate is exercised 
… The very reason … for vesting the power of judicial review in the courts, 
was to protect the rights of minorities and others who cannot protect their 
rights adequately through the democratic process. Those who are entitled to 
claim this protection include the social outcasts and marginalized people in 
our society. It is only if there is a willingness to protect the worst and weakest 
amongst us that all of us can be secure that our own rights will be protected. 
To the same effect, in 2003, the European Court of Human Rights in the case 
of Öcalan v Turkey declared that the imposition of the death penalty within 
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Europe could no longer be protected by Article 2 of the ECHR,  but must now 
be regarded as a cruel, inhuman and degrading punishment banned by Article 
3 of the ECHR (which is mirrored in Article 7 of the ICCPR). 

4  The Impact of the ‘New Dynamic’

Largely under the influence of these ideas, the abolitionist movement has 
spread to a far greater range of nations across the globe. In Europe, only Belarus 
now retains capital punishment and has continued to carry out executions, 
although on a diminishing scale. The fact that it abstained on the moratorium 
resolution at the UN in 2007 and 2008,  and that it has aspirations to join the 
Council of Europe indicate that it will probably not be long before capital 
punishment, already much restricted, is abandoned altogether. The only other 
country of the former Soviet Union that retains capital punishment is Tajikistan, 
but there has been a moratorium on all executions since 2004.
In South America only three small countries hang on to it,  although none have 
carried out an execution for at least 10 years. There have been no executions 
in communist Cuba since 2003 and Cuba abstained on the recent moratorium 
resolution at the UN. In the Central America state of Guatemala, where no ex-
ecutions have taken place since 2000, both the President and Secretary of State 
for Human Rights have spoken out strongly in favour of abolition and in 2004, 
the Supreme Court proposed a new Penal Code without capital punishment.  
In the African region, there has been a remarkable conversion to abolition. Fif-
teen countries are now completely abolitionist  and another 21 are abolitionist 
de facto,  whereas 20 years ago only the small island states of Seychelles (in 
1979 for ordinary crimes only) and Cape Verde (in 1981) had abolished capital 
punishment.  In November of 2008, a resolution calling for a moratorium on 
all executions in African countries was adopted by the African Commission on 
Human and Peoples’ Rights. 
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 Although most countries in the Middle East and North Africa, where Islam is 
the dominant religion, retain the death penalty, several of them — Tunisia, 
Algeria and Morocco — have not carried out any judicial executions for over 
10 years, nor have executions occurred frequently in most of the Arab Gulf 
States. Abolition is being considered in both Jordan and Morocco (both of 
which abstained in the moratorium vote at the UN in December 2008 along 
with five other retentionist Muslim countries, while Somalia voted in favour). 
It is notable that several secular states with large Muslim majorities have al-
ready joined the abolitionist movement such as Albania, Azerbaijan, Bosnia-
Herzegovina, Turkey, Turkmenistan and Senegal. Furthermore, only a handful 
of retentionist Muslim countries make regular and large scale use of capital 
punishment as a crime control measure: Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Iraq and 
Yemen. Whether and at what speed retentionist Muslim countries will accept 
the human rights perspective on the death penalty will depend on whether 
political stability can be achieved, whether governments remain politically and 
legally dominated by followers of fundamentalist interpretations of Islam, or 
whether they move towards secular democratic government, which allows 
for a more modern, ‘scientific’ and less authoritarian interpretation of Islam.  
Overall, the prospects for a steady movement towards abolition in the Muslim 
world are not nearly as bleak as some may have imagined. 
The death penalty has yet to be abolished in the Anglophone Commonwealth 
island states of the Caribbean, but all except three of them may be classi-
fied as ‘thwarted’ executioners.  They have been thwarted by the activities 
of dedicated human rights lawyers who have challenged the constitutionality 
of the death penalty, particularly the mandatory death penalty, and many 
aspects of the procedures leading to conviction, sentence and beyond. But so 
far, attempts to abolish capital punishment (as in Jamaica in 2008) have been 
unsuccessful, mainly because of the very high homicide rates that currently 
blight these countries. Nevertheless, capital punishment is largely symbolic, 
and the issue now for these countries is to face the fact that experience has 
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shown that the death penalty cannot be applied without the violation not only 
of the right to life but of freedom from cruel, inhuman, or degrading treatment 
or punishment, both of which are, in fact, protected by their constitutions. In 
Asia and Africa, the Commonwealth countries that retain and wish to continue 
to execute offenders are now in a minority. When one examines the incidence 
of executions, it becomes clear that only five of the nine ‘actively retention-
ist’ Commonwealth nonMuslim countries (Botswana, India, Malaysia, Singapore 
and Uganda) have carried out any executions within the five years (2003–2007 
inclusive) and only one of them (Singapore) has conducted an execution in 
every one of these five years. Furthermore, in all these countries the rate of 
executions has been falling: most notable is Singapore where the number of 
persons put to death fell from a reported 76 in 1994 to 19 in 2003 and to only 
two in 2007.  Thus, it appears evident that most retentionist Commonwealth 
countries maintain the power to sentence to death for local political reasons 
and that in doing so they believe that it is necessary to reject the view that the 
issue is one that should be decided by reference to international customary 
human rights norms. Nevertheless, the movement in most of these countries 
is clearly in the direction of abolition through restriction.  
While only four Asian states (Nepal, Bhutan, Cambodia, and the Philippines) have 
so far completely abolished the death penalty, six others are now abolitionist 
de facto, including most recently South Korea.  In India — with the second 
largest population in the world, and thus a useful comparison with China — 
death penalty is in principle to be imposed in only the ‘rarest of rare’ cases. 
Although there is a good deal of evidence that this standard is not always 
strictly interpreted,  the fact of the matter is that the executive branch of gov-
ernment has used its power to delay executions through the clemency process 
so that very few persons have been executed — and then only sporadically. 
The last execution took place in 2004, the first since 1997.  The death penalty 
is retained, but purely for symbolic purposes: a few executions now and then 
cannot be regarded as a tool of criminal justice in such a populous country.
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It appears that India could easily abolish capital punishment without it having 
any serious internal political consequences.
Elsewhere in Asia no executions have been carried out in Taiwan since 2006 
as it is now officially on the road to abolition.  As a commitment to a human 
rights agenda, Taiwan endorsed the ICCPR in May 2009 as part of its domestic 
law and undertook to ensure that all its practices conformed to the ICCPR.  It 
may be that Thailand, where there have been no executions since the new 
constitution was adopted in 2007, will also embrace abolition. Vietnam, like 
China, has entered into dialogues with the EU, on the scope of capital pun-
ishment and it is indicative of a more open mind on the issue, despite the 
secrecy which surrounds data on executions that Vietnam chose to abstain at 
the UN on the moratorium resolution in December 2007 and again in 2008.  
The Japanese government continues to protest that capital punishment is a 
matter for its own sovereignty and that it is a criminal justice, not a human 
rights issue. Nevertheless, abolition is being openly debated and the Japan 
Federation of Bar Associations, along with an anti-death penalty organisation 
known as ‘Forum 90’, have brought many human rights abuses associated 
with the secretive administration of capital punishment to the attention of 
the Japanese public and parliament.  The fact that the annual relatively small 
number of executions varies according to the willingness of different Ministers 
of Justice to sign execution orders, shows how contentious a subject capital 
punishment has become in Japan. North Korea may well be affected by South 
Korea’s new status as an abolitionist de facto nation which is moving clearly 
in the direction of abolition de jure. In Malaysia too, there are signs of change. 
In 2006, the Malaysian Bar Association called for the abolition of the death 
penalty and the Malaysian Cabinet Minister in charge of law was reported as 
saying: ‘I welcome the proposal. For me, a life is a life. No one has the right to 
take someone else’s life, even if that person has taken another life’.  
The position taken by the US may well have a crucial influence on China’s 
decision whether or not to abolish capital punishment. Despite the fact that 
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many believe, as Franklin Zimring has put it, that: ‘the endgame in the effort to 
purge the United States of the death penalty has already been launched,’  the 
US has, yet to embrace the aspiration, embodied in Article 6 of the ICCPR and 
UN Resolutions, to abolish the death penalty in due course. So what, briefly, 
are the prospects that the US will abandon capital punishment? 
The government of the US made its position clear in its response to the 7th 
UN Survey on Capital Punishment and the Implementation of the Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty in 2005:

We believe that in democratic societies the criminal justice system — includ-
ing the punishment prescribed for the most serious and aggravated crimes 
— should reflect the will of the people freely expressed and appropriately 
implemented through their elected representatives. 

However, there have been some signs of change and recognition of norms that 
have been established elsewhere in the world. The decisions of the US Supreme 
Court to ban the execution of the so-called mentally retarded  and of juveniles 
convicted of murders committed before the age of 18,  both cited worldwide 
condemnation of these practices as embodied in the UN Safeguards. To what 
extent a perhaps less conservative Supreme Court in the future will build on 
these judgments, as capital punishment comes under more and more critical 
scrutiny in the US, remains to be seen. In the meantime, international criticism 
has continued unabated. Thus, in July 2006, the UN Human Rights Committee, 
when considering the report by the US under Article 40 of the ICCPR, included 
in its observations a statement calling for a moratorium to be placed on capital 
sentences ‘bearing in mind the desirability of abolishing the death penalty’.
In fact, there has been a very low incidence of executions in all but a handful 
of southern states. Fourteen of the 35 states that currently retain the death 
penalty have executed no more than six people over the past 30 years and 
two of them have executed no one.
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Eighty per cent of executions since 1976 have been carried out in just nine 
states.  No wonder that the death penalty has been described by Carol and 
Jordan Steiker as ‘A Tale of Two Nations’.  Given the concerns widely expressed 
about the possibility of error and the impossibility of extinguishing all possibility 
of arbitrariness and discrimination, given the excessive and costly delays in the 
administration of capital punishment and the cruelty inherent in the ‘death 
row’ phenomenon and the administration of execution, it seems likely that 
many more states that retain the death penalty but rarely carry out execu-
tions will follow the example of New Jersey, New York and New Mexico and 
abolish it altogether. This would leave a few ‘outliers’ and maybe in the end 
only Texas as an executing state. At that stage it would be possible for the US 
Supreme Court to rule that because the majority of states had abandoned the 
death penalty, ‘the evolving standards of decency that mark the progress of a 
maturing society’  would no longer tolerate the use of such an inhuman and 
degrading punishment in the US. If this comes to pass, supporters in the wider 
world of the view that capital punishment is not inconsistent with respect for 
human dignity and human rights will receive a body blow.

5 Speedy Routes to Abolition

 When one examines the paths taken by the 54 nations that first abolished 
the death penalty either for ordinary crime in peacetime or for all crimes since 
the end of 1988,  one finds that by the end of June 2009, 51 of them (94 per 
cent) had abolished it for all crimes completely and another three countries 
solely for murder and other ordinary crimes.  Forty-three of the 51 had gone 
straight from retaining the death penalty to complete abolition, without first 
abolishing it for ‘ordinary’ crimes only. In other words, 84 per cent moved 
straight from retention of the death penalty for murder and sometimes other 
‘ordinary’ crimes as well as military crimes and crimes against the state to 
complete abolition ‘in one go’. Taking into account those countries that first 
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abolished capital punishment by legislation and later introduced it into the con-
stitution, over half of the countries that have joined the abolitionist movement 
and abolished capital punishment completely since 1988 have also ensured 
through their own constitutions, usually related to the article specifying the 
right to life and/or freedom from cruel and inhuman punishment or treatment, 
or through interpretation of the constitution by the courts, as for example in 
Hungary and South Africa,  that the death penalty cannot be reintroduced. 
How swiftly did abolition follow from the last execution? According to Marc 
Ancel, writing in the early 1960s, many countries that abolished capital pun-
ishment had first suspended executions for a considerable period of time and 
become abolitionist de facto before abolishing it in law.  The theory was that 
the public had to get used to the law not being enforced in practice before they 
would accept that executions were not necessary. Yet in the last 20 years, only 
a minority, 21 (39 per cent) of the 54 countries that first abolished the death 
penalty since the beginning of 1989 (including the three that abolished it for 
ordinary crimes only) had been through a 10-year abolitionist de facto stage. 
The majority moved much faster to remove capital punishment by law. For 
example, Turkmenistan abolished capital punishment in 1999, just two years 
after the last execution; South Africa in 1995 just four years after. Thus, the pat-
tern of a long drawn-out process leading to abolition was not observed in well 
over half of those countries that have embraced abolition in the last 20 years. 

6 Other Indicators of the ‘New Dynamic’

 Where abolition has not yet been achieved, there has been a move-
ment, in line with Article 6(2) of the ICCPR, to restrict the number of crimes 
for which the penalty is death, to make it discretionary rather than mandatory 
(the latest country in the process of doing so being Barbados), and generally 
to restrict the number of people actually executed. Let me take two examples 
where there has yet to be a moratorium.
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The new Belarus Criminal Code of 1999 provides for death penalty for 15 fewer 
offences (in 14 rather than 29 articles) than the Code of 1960, and it can now 
only be imposed ‘when it is dictated by special aggravating circumstances as 
well as an exceptional danger posed by the offender’.  Vietnam reduced the 
number of offences for which the death penalty can be imposed from 
44 to 29 in 1999 and plans are in place to revise the Penal Code to reduce the 
number to 12, excluding economic crimes.  China has yet to take this legisla-
tive leap.
About a third (32 of the 94) of the countries that have not yet abolished capital 
punishment in law still retain it for certain dangerous drugs offences, about 28 
for some sexual offences, and about 22 for various non-violent serious property 
or economic offences (including armed robbery not leading to death).  But, as 
far as I have been able to ascertain, there were reports of only 15 countries 
having carried out at least one execution for one or other of these types of 
offences in the five years from 2002 to 2006, including China. This suggests 
that executions for crimes other than murder (except for drug related offences 
in about seven countries), are now very rare events. Indeed, it appears that 
the norm in retentionist countries is to maintain capital punishment, pending 
abolition, as an exceptional discretionary sentence and for intentional murder 
only — a limitation laid down by the United Nations Special Rapporteur on 
Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. 
Also, the number of countries that carry out executions regularly is now very 
small. In 2008, only 25 countries were known to Amnesty International to have 
carried out a judicial execution, compared with 40 twelve years earlier in 1997.  
In the US, 42 of the 51 US state jurisdictions had no executions in 2008. While 
in 1999, 98 persons were executed in the US, only 37 were in 2008, half (18) 
of them in Texas. With the exception of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Pakistan, 
the number of executions annually recorded appears to be falling almost 
everywhere. Furthermore, only three nations are known by Amnesty Interna-
tional to have executed at least 100 people in 2008: China (by far the largest 



17
ปีที่ 14  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

number), Iran and Saudi Arabia — and only eight countries had executed more 
than 15 people. 
It is also highly significant that the death penalty was excluded as a punish-
ment by the UN Security Council when it established the International Criminal 
Tribunals to deal with atrocities in the former Yugoslavia in 1993 and Rwanda 
in 1994, and later in Sierra Leone, Lebanon and Cambodia. Nor is it available 
as a sanction for genocide, other grave crimes against humanity and war crimes 
in the Statute of the International Criminal Court. established in 1998.  This has 
raised the inevitable question: if capital punishment is not available for these 
atrocious crimes, why should it be the punishment for lesser crimes?
Several attempts had been made by abolitionist states since 1994 to bring 
a resolution before the UN calling for an international moratorium on death 
sentences and executions so that the effects could be studied. One indicator 
of the way in which the debate is moving is the quite dramatic decrease in 
recent years in the number of countries which continue to oppose such resolu-
tions. As recently as 2005 at the UN Commission on Human Rights, 66 countries 
dissociated themselves from a resolution calling for a world-wide moratorium 
on executions largely on the grounds that it was ‘divisive’ and an attempt to 
impose the will of the majority on the minority, even a form of cultural im-
perialism and an attack on sovereignty.  Some of these countries denied that 
the death penalty is a question of ‘human rights’ and insisted that it was one 
of criminal justice practice, to be decided by citizens of nations and by their 
political leaders on the basis of local opinion, circumstances and culture. Yet, 
two years later, in December 2007 at the UN General Assembly only 54 coun-
tries voted against a similar resolution, with 104 in favour. A year after that 
the number of objectors had shrunk to only 46 — eight fewer countries than 
the year before and 20 fewer countries than a mere three years earlier — and 
the number that abstained had risen from 29 to 34. Taken together, the facts 
reviewed above suggest that many, probably the majority, of retentionist coun-
tries are not wedded to, or reliant upon, executions to enforce criminal law.
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Thus, the remaining retentionist states should not be regarded as a ‘rump’ of 
states committed to continuing executions: many of them appear to be moving 
towards a minimal and marginal use of capital punishment where it continues 
merely to serve a symbolic purpose rather than being regarded as a necessary 
element of penal practice. This portends a further increase in the number of 
abolitionist countries as they come in the not too distant future to accept the 
ideology of the new human rights dynamic. 

7 Prospects in China

 As mentioned in the Introduction, the last few years have witnessed a 
distinct change in the discourse, evidenced by the willingness of the Chinese 
authorities to discuss the death penalty in human rights seminars and dialogues 
with European countries, the gradual opening up of the subject to research, 
and the attempt to guard against wrongful conviction and control the incidence 
of executions through review of all death penalty verdicts by the Supreme 
People’s Court. 
But how important has been the impact on China of the ‘new dynamic’ based 
on an acceptance that the death penalty is a violation of human rights — the 
right to life and the right to be free of tortuous, cruel and inhuman punish-
ments and treatments? It is true that in the debate at the UN General Assembly 
in December 2007 on the resolution for a world-wide moratorium on death 
sentences and executions, China voted against the motion. The reason given 
by the Chinese spokesperson was reported as follows: 

… in today’s world, the issue was a matter of judicial process to decide on 
the use of or a moratorium on the death penalty, and not a matter of human 
rights. It was each country’s right, on the basis of cultural background and other 
factors, when to use that punishment. Each state should be able to exercise 
that right without interference. The issue should be solved through dialogue. 
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However, as Nicola Macbean, an expert on China, has stressed: ‘In staking its 
claim to legitimacy, to both an international and domestic audience, the Chi-
nese government can no longer ignore the dominant discourse of human rights.’  
At a workshop held in Guangdong and Beijing in June 2009 under the auspices 
of the Great Britain-China Centre, the Death Penalty Project, and the CCLS of 
Beijing Normal University, as part of the EU funded ‘Moving the Debate Forward’ 
project, it appeared to be widely accepted that the human rights movement 
to abolish the death penalty in all countries was an ‘irreversible trend’. As 
Professor Zhao Bingzhi put it: 

The fast headway of abolition in the globe is amazing and exciting. These latest 
changes present a clear signal to us: abolition is an inevitable international 
tide and trend as well as a signal showing the broad-mindedness of civilised 
countries … abolition has become an international obligation … Although such 
influence will not lead to an instant effect, it facilitates … restricting the scope 
of crimes to which death penalty is applicable as much as possible and the 
execution of a minimum number. 

Furthermore, he called for the regular publication of statistics showing the ac-
tual number of people sentenced to death and executed alongside vigorous 
attempts to promote positive attitudes towards abolition among the public. 
Professor Zhao put forward two more proposals. First, the reduction by the 
legislature (not simply through the review procedure of the Supreme People’s 
Court) in the crimes subject to capital punishment so as to restrict it to crimes 
of violence resulting in death, ‘highly serious crimes endangering national se-
curity’ and military crimes committed during a war. Second, the introduction 
of a system to provide clemency and pardons, as required by the ICCPR and 
the ECOSOC Safeguards.
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 For example, Professor Mo Hongxian of Wuhan University Law School, who 
also called for the authorities to provide the public with information on the 
application of the death penalty and insisted that ‘public opinions do not 
necessarily represent justice’, drew a distinction between what she called an 
oughtto-be point of view in which public opinion ‘should not influence the ap-
plication of the death penalty’ and a what-it-is point of view, ‘that it is almost 
impossible, politically, to separate the question of the death penalty from the 
influence of public opinions’. She hoped that the policy of strictly restricting 
the application of the death penalty ‘would reduce the public’s inclination 
towards revenging justice against crimes’ and thus ‘when the time is ripe we 
may temporarily suspend the sentencing of the death penalty’. Then, ‘if the 
public gradually accepts it and shows no repulsion, we may then abolish the 
death penalty in the Criminal Law.’  How long this process might take became 
a matter of speculation, with some suggesting that it would be a long process, 
while others hoped for a more speedy resolution. 
The EU-China project on Moving the Debate Forward has shed light on this is-
sue by funding a large scale public opinion survey of nearly 4,500 citizens (a 70 
per cent response rate) in three different provinces, devised by the Max Planck 
Institute for International Criminal Law in Freiburg, Germany, and conducted by 
the Research Center for Contemporary China at Peking University. The findings 
from this survey will be published in China and Freiburg alongside a survey 
of the opinions of criminal justice personnel conducted by Wuhan University 
Law School.  An outstanding finding from the public opinion survey was the 
low level of interest and knowledge and the relatively high proportion of re-
spondents who had no firm opinion on the subject of the death penalty. Less 
than three per cent said they were ‘very interested’ and only 26 per cent were 
interested at all. Thus, almost three quarters were either ‘not very interested’ 
or ‘not interested at all’ in the subject. When asked how much knowledge 
they had about the death penalty in China, only 1.3 per cent said they had a 
lot of knowledge and less than a third ‘some knowledge’. Therefore, almost 
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seven out of ten citizens had little or no knowledge about the use of the death 
penalty in their own country and so it was not surprising that no more than 11 
per cent had even heard of the ICCPR. 
As regards being in favour or opposing the death penalty, 58 per cent were 
definitely in favour — by no means a very high proportion when compared 
with the experience of European countries when they abolished capital pun-
ishment. For example, as already mentioned, in France, 63 per cent of the 
general public was opposed to abolition at the time when it was abolished 
and yet the government was re-elected.  In China, moreover, while only 14 
per cent said they opposed capital punishment, as many as 28 per cent were 
recorded as being ‘unsure’. When asked whether China should speed up the 
process to abolish the death penalty, only 53 per cent were opposed and a 
further 33 per cent were ‘unsure’. This can hardly be said to indicate a fervent 
desire for capital punishment of a kind that would make abolition politically 
impossible to achieve.
More evidence to suggest that attitudes were not hardened and inflexible on 
this subject came forth when respondents were asked whether they supported 
the death penalty for specific crimes. For only two crimes, well over half the 
respondents supported the use of capital punishment: for murder (77 per 
cent) and intentional injury causing death (60 per cent); and just over a half 
supported it for drug dealing (54 per cent) and sexual abuse of a girl under the 
age of 14 (52 per cent). For no other category of offence for which the death 
penalty can presently be imposed was there a majority in favour of capital 
punishment, suggesting that the government would not have great opposition 
to expunging most of the 68 capital offences from the criminal code so as to 
comply, pending complete abolition, with the meaning and spirit of Article 
6(2) of the ICCPR and Safeguard 1 of the ECOSOC Safeguards. Furthermore, 
there was evidence that the members of public surveyed, despite their general 
endorsement of the death penalty, would wish to see it imposed only in the 
most extreme cases of murder.
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This was evident when they were provided with ‘scenarios’ of a crime with 
various aggravating and mitigating features. For instance, the death penalty was 
supported by less than 50 per cent of respondents even for a man who had 
served two previous prison sentences for robbery and who now had robbed a 
convenience store of 2,000 Yuan and killed the store-owner by shooting him 
in the head.
Further questions revealed that respondents made greatly varying estimates 
of the number of persons executed annually in China and two-thirds simply 
said that they did not know the number. As many as 64 per cent said that 
the Chinese government should publish the figures and only 16 per cent said 
they definitely should not. Although Article 212 of China’s Criminal Proce-
dure Law of 1996 provides for the publication of every execution of a death 
sentence and all courts have to prepare written records of the execution, 
the government has yet to collate and publish this data. No one knows how 
representative the reports of executions in newspapers are of all executions 
carried out in the country annually. Such secrecy and lack of transparency and 
accountability makes it impossible for either the supporters or opponents of 
capital punishment to debate the issue on the basis of the realities of how 
often it is administered, for what types of offences and offenders, and under 
what circumstances. If China were to ratify the ICCPR, it would be more likely 
to take account of Resolution 1989/64 of the UN Economic and Social Coun-
cil calling for the publication of such information. The United Nations Special 
Rapporteur, Professor Philip Alston, has stigmatised the failure of states to do 
so as a violation of human rights standards. 
Increased knowledge could well prove effective in changing attitudes and 
opinions: the survey showed that a high proportion of the population were 
concerned about wrongful convictions and only 25 per cent of respondents 
said that they would support the death penalty if it were proven that innocent 
people had been executed. Furthermore, almost 70 per cent of the general 
public thought that the death penalty was not equitably administered, be-
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ing more likely to be imposed on poor and ‘grassroots’ people than a rich 
person or an official or a relative of an official. When, as in surveys in the US, 
respondents were asked whether they would support the death penalty if 
various alternatives were available, a substantially lower proportion definitely 
opposed abolition. If the death penalty were replaced by life imprisonment 
with the possibility of parole, those who said they would still favour the death 
penalty accounted for only 38 per cent of the Chinese general population 
and those in favour of abolition increased from 14 to 31 per cent with 30 per 
cent remaining undecided. On the other hand, if the alternative maximum 
sentence was to be the very harsh penalty of life with no possibility of parole 
and an obligation to make restitution, under a quarter would oppose abolition 
and half definitely favour it. It seems, therefore, that although 78 per cent of 
those surveyed said they agreed with the statement ‘people who take a life 
deserve to be punished by having their own life taken’, this was more an ex-
pression of the idea of proportional punishment than a demand for retributive 
justice of exactly the same type. As far as the survey of 455 criminal justice 
practitioners  was concerned, less than half (48 per cent) agreed with the ‘life 
for a life’ principle but they strongly supported the death penalty on grounds 
of its purported general deterrent effects. As many as 91 per cent supported 
the death penalty in general and a much lower proportion than in the general 
population believed that innocent persons had been executed or that the sys-
tem discriminated against poor or grassroots citizens. However, like the general 
public, the majority did not support the use of the death penalty for economic 
offences and would be much more likely to support abolition if the alternative 
punishment was a more severe form of imprisonment. But in their case, the 
proportion who would continue to support the death penalty fell below half 
(to 33 per cent) only if the substituted sentence would be life imprisonment 
both without parole and an obligation to make restitution.
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Such a penalty of ‘life without hope’ would also be challenged on human 
rights grounds, but the response indicates that these professionals are not 
wedded to extracting literally a ‘life for a life’; they were much more wedded 
to utilitarian considerations of general deterrence and incapacitation. As might 
be expected, the findings really indicate that those who are responsible for 
administering the death penalty have a stronger belief in the legitimacy of what 
they do. While the majority favoured improvements in the due process provi-
sions of the criminal law in line with the principle of legality, it appears that 
relatively few of them have as yet embraced the view of the death penalty as 
an international human rights issue.
Taken together, the two surveys suggest firstly that public opinion is not likely 
to be so hostile to further restriction and abolition of the death penalty as 
has been supposed and that it is the practitioners of criminal justice that need 
most to be educated further about the realities of capital punishment and the 
human rights issues that are inevitably involved in administrating this cruel, 
inhuman and degrading punishment. Those who use the ‘Asian values’ or 
‘Chinese culture’ argument for retaining the death penalty should recognise 
that there is strong evidence close to hand that Chinese people have been 
able to live contentedly under penal regimes where there is no capital punish-
ment. The Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau prove that 
amply. Indeed, although the majority of the Hong Kong population favoured 
capital punishment prior to the abolition of the death penalty by the colonial 
British regime, there has, as Johnson and Zimring have emphatically shown, 
been no serious calls or pressure there for its reintroduction and furthermore 
a continuing decline in the homicide rate. 
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8 Conclusion

Many Chinese scholars had hoped and some expected that the Chinese gov-
ernment would ratify the ICCPR before the Olympic Games of 2008 as a signal 
of China’s commitment to human rights. Despite this disappointment, pressure 
continues to grow within China to make further reforms in domestic law so as 
to ensure that it comes into line with international human rights standards, 
especially as regards fair trial standards and the limitation of the scope of 
capital punishment in law and practice so that it complies with the modern 
interpretation of Article 6(2) of the ICCPR limiting the use of the death penalty 
solely to wilful murder, pending complete abolition. 
Further progress will depend on the extent to which the academic and judi-
cial elite can influence policy makers to accept that the question of whether 
a modern state should employ the death penalty has advanced to the point 
when it ought no longer to be conceived narrowly as an acceptable form of 
crime control governed entirely by national sovereignty. The new human rights 
dynamic embraces a wider and more and more often internationally accepted 
conception of the limits of state power over the right of all citizens, including 
those who have committed the most serious crimes, to respect for their life 
and freedom from cruel, inhuman and degrading punishment. The experience 
of other countries shows that once capital punishment is defined as a violation 
of a human right, it can no longer be justified on other political or utilitarian 
grounds. Further advancement towards abolition of the death penalty in China 
will require political leaders to come to understand and accept, as many of its 
leading scholars are coming to accept, this point of view. 
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การยกเลิกโทษประหาร:กรณีศึกษาประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในมุมมองนานาชาติ

โดย ศาสตราจารย์ โรเจอร์ ฮู้ด (Roger Hood) 

แปลภาษาไทยโดย ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ 
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การยกเลิกโทษประหาร:

กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในมุมมองนานาชาติ

โดย ศาสตราจารย์ โรเจอร์ ฮู้ด (Roger Hood) 

แปลภาษาไทยโดย ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ 

บทความนีผู้เ้ขยีนมคีวามประสงค์จะกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของโทษประหารทีเ่รียบเรยีงขึน้
จากการถกเถยีงอภปิรายในรอบ ๑๐ ปทีีผ่า่นมาในหมู่นกัวชิาการและแวดวงศาลยตุธิรรมของ
จีน โดยปรากฏชัดเจนว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากท่าทีที่แข็งกร้าวไปสู่ความเต็มใจ
มากขึน้ทีเ่ริม่จะยอมรบัแนวทางทีใ่หค้วามเคารพตอ่สิทธมินษุยชนอันส่งผลถงึการคัดค้านโทษ
ประหาร ซึง่ถอืไดว้า่เปน็ปรากฏการณ์ท่ีถูกสรา้งและพฒันาข้ึนมารากเหงา้แหง่ความเคล่ือนไหว
ของวงการสิทธิมนุษยชนนานาชาติโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันโดยกลุ่มประเทศที่มุ่ง
ผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหาร (abolitionists) ท้ังหลายในยุโรป บทความได้ชี้ให้เห็น
ถึงแนวคิดอุดมการณ์ใหม่ที่เพียงในห้วงระยะเวลาไม่นานนักได้มีอิทธิพลทำาให้หลายประเทศ
มีการปรับตัวและเหลืออยู่อีกไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังคงยึดโยงอยู่กับแนวคิดเดิม แต่ประเทศ
ดังกล่าวก็ได้เริ่มที่จะบังคับใช้โทษประหารอย่างระมัดระวังและมีข้อกำาหนดที่เข้มงวดรัดกุม
มากกวา่ท่ีผา่นๆ มา บทความไดจ้บลงทีก่ารอภปิรายถกเถยีงของหมู่นกัวชิาการของจนีตอ่แรง
ผลกัดนัของแนวคิดในการลม้เลกิโทษประหารเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ทีช่าวจนียงัมทีศันคต ิ
“ชีวิตต้องทดแทนด้วยชีวิต” ซ่ึงยังคงเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้คนจำานวนมากยังคงคัดค้าน
การยกเลิกโทษประหารอยู่ อย่างไรก็ดีทางออกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ได้รับมาจากข้อมูล
การวิจัยที่ค้นพบใหม่นี้ ยืนยันว่าการยกเลิกโทษประหารนั้น กลไกหรือบุคคลที่จะต้องรับเอา
แนวคิดใหม่นี้ให้ได้หาใช่ประชาชนทั่วไปเป็นสำาคัญแต่อยู่ที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และผู้นำาทางการเมืองท่ีจะต้องยอมรับถึงแนวคิดใหม่ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่จะไม่ยอมรับ
การลงโทษประหารชีวิตนี้ให้ได้ในที่สุด
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๑. บทนำา

 นับแต่ปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ เป็นต้นมา สหภาพยุโรป (อียู) ได้เข้ามามีบทบาทใน
การแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเห็นกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลากหลายรูปแบบท้ังการ
สัมมนาและโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นการนำาไปสู่การยกเลิกโทษประหารในประเทศจีน ทำาให้เป็น
เวลาอันเหมาะควรอย่างย่ิงท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังจุดยืนของประเทศ
จีนในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลท่ียังคงกำาหนดให้มีโทษประหารไว้ กระท่ังความพยายาม
ในการใช้โทษประหารเท่าท่ีจำาเป็นอันจะนำาไปสู่การยกเลิกอย่างสมบูรณ์ในท่ีสุด ส่ิงท่ีผู้เขียน
ได้รับจากการเข้าร่วมการสัมมนานับคร้ังไม่ถ้วนนับแต่ ค.ศ. ๑๙๙๙ เก่ียวข้องกับประเด็นโทษ
ประหารในประเทศจีนน้ี คือ ความพยายามในการปฏิรูป โดยบทความจะได้สะท้อนให้เห็นถึง
ทัศนความคิดเห็นของผู้เขียนต่อการถกเถียงในเร่ืองน้ีท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลา ๑๐ ปีเต็ม 

คงไม่เป็นการเกินเลยในการเร่ิมต้นด้วยการกล่าวว่าในมุมมองของประเทศจีนเช่ือว่าในอนาคต
น้ันโทษประหารจะต้องถูกยกเลิกไป ความจริงนักวิจารณ์ในเร่ืองน้ีของจีนก็เร่ิมมีการต่ืนตัวนับ
แต่ประเทศต่างๆ ในยุโรปเร่ิมดำาเนินการกระท่ังเป็นผลสำาเร็จ ซ่ึงหากจะถามนักวิจารณ์เหล่าน้ัน
ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดคงเป็นเร่ืองท่ีต้องอาศัยเวลา อาจเป็นไปได้ท่ีจะต้องยาวนานถึง ๑๐๐ ปี
นับจากน้ี แต่พวกเขาก็เช่ือว่าการยกเลิกจะต้องเกิดข้ึนได้ในท่ีสุด นอกจากน้ันยังมีการมองไปถึง
บทเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นท่ียังคงโทษประหารไว้แม้จะมีระดับของการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงก็ตาม ทำาให้มีการนำาไปอ้างว่าน่ีคือเหตุผลหน่ึงท่ีทำาให้การท่ีประเทศ
จีนยังคงโทษดังกล่าวไว้เป็นส่ิงสมเหตุสมผล ท้ังน้ีหลายคนยังคงมีความเช่ือในแง่ของการแก้แค้น
ทดแทน (retribution) และมองว่า “ชีวิตต้องทดแทนด้วยชีวิต (a life for a life)” ท่ียังคงหย่ัง
รากลึกในวัฒนธรรมของชาวจีน ทำาให้ประชาชนจำานวนมากถึงร้อยละ ๙๕  ต่างเห็นด้วยว่าหาก
ยกเลิกโทษประหารไปจะทำาให้สังคมส่ันคลอน ต้องไม่ลืมว่าประเทศจีนคือประเทศท่ีย่ิงใหญ่ใน
แง่ของจำานวนประชากรแต่ยังคงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ท่ัวถึงเพียงพอท่ีจะทำาให้คน
เลือกเอาส่ิงท่ีมีประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาอาชญากรรมอย่างได้ผลทันตา เพราะคำาตอบท่ี
ได้รับก็คือพวกเขาเห็นว่าเม่ือใดท่ีบังคับใช้โทษประหารชีวิตจะพบว่าอัตราการเกิดอาชญากรรม
จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ท้ังน้ีในความคิดของผู้เขียนมองว่าเร่ืองเหล่าน้ีคือคำากล่าวด้วยวาจาแต่
ปราศจากตัวเลขข้อมูลอ้างอิงท่ีชัดเจนว่าลดลงจริงหรือไม่อย่างไร) 
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมหลายคร้ังในช่วงปีแรกๆ ของการต่ืนตัวในการรณรงค์ยกเลิก
โทษประหาร  ทางการจีนมักมีจุดยืนอย่างเหนียวแน่นโดยอ้างว่าการปฏิรูปประมวลกฎหมาย
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อาญาในปี ค.ศ. ๑๙๙๗  น้ันได้ดำาเนินไปตามมาตรฐานท่ีระบุไว้ในมาตรา ๖(๒) ของพันธะ
สัญญานานาชาติว่าด้วยสิทธิพลเรือนและการเมือง (ซ่ึงต่อไปในการแปลจะเรียกเพียงว่า “ไอซี
ซีพีอาร์”) ท่ีระบุว่าประเทศภาคีท่ียังไม่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตสามารถดำาเนินการได้กับ
อาชญากรรมร้ายแรงภายใต้เง่ือนไขบางประการ  ท้ังน้ีบทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อจำากัดท่ีมีการ
ระบุอยู่ในข้อยกเว้นข้อท่ี ๑ ของรายละเอียดว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและรับประกันสิทธิ
ของผู้ท่ีต้องโทษประหาร ซ่ึงจัดร่างข้ึนโดยคณะมนตรีทางด้านสังคมและเศรษฐกิจขององค์การ
สหประชาชาติ (ซ่ึงต่อไปในการแปลจะเรียกเพียงว่า “ECOSOC”) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ท่ีระบุ
ไว้ใช้สำาหรับกรณี “อาชญากรรมท่ีมีความประสงค์ร้ายและเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมส่วนใหญ่”  
โดยนักวิชาการชาวจีนมักอ้างถึงมาตรา ๔๘ ของประมวลกฎหมายอาญาปี ค.ศ. ๑๙๙๗ น้ี ว่า
ปัจจุบันโทษประหารไม่ได้ใช้บังคับกับแกงค์อันธพาล การลักเล็กขโมยน้อยรวมท้ังพวกค้ากำาไร
เกินควรอีกต่อไปและยังไม่รวมถึงผู้กระทำาความผิดท่ีมีอายุต่ำากว่า ๑๘ ปีหรือผู้มีครรภ์อีกด้วย  
อย่างไรก็ตามโทษประหารในความเป็นจริงยังถูกนำามาใช้กับอาชญากรรมประเภทต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง นับจำานวนได้ถึง ๖๘ ประเภทความผิด แม้จะมีการอ้างว่าอาชญากรรมร้ายแรงส่วน
ใหญ่มักเก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรงท่ีเป็นข้อหาฉกรรจ์ ซ่ึงน่ันก็หมายความว่าโทษประหาร
ถูกนำาไปใช้กับข้อหาอุกฉกรรจ์แทบทุกประเภทน่ันเอง ไม่ว่าจะเป็น โทษฐานเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ 
การฉ้อราษฏร์บังหลวง ความผิดต่อเพศในบางลักษณะ การค้ายาเสพติด รวมท้ังอาชญากรรมท่ี
ไม่ได้มุ่งหมายเอาชีวิตผู้อ่ืนอีกหลายประเภทด้วยกัน การถกเถียงยังคงถูกวิจารณ์ภายใต้การขาด
ข้อมูลตัวเลขสถิติท่ีจะบ่งบอกให้ทราบถึงจำานวนของผู้ท่ีถูกประหารชีวิตท่ีแท้จริงของประเทศ
จีนในแต่ละปี รวมท้ังมีจำานวนเท่าใดท่ีมีการอุทธรณ์ภายหลังรับทราบคำาพิพากษาแล้วยังคง
ถูกประหารและการประหารชีวิตน้ันเป็นไปตามโทษสถานใดกันบ้างอย่างแน่ชัด เท่าท่ีผู้เขียน
จดจำาได้จากการร่วมสัมมนาไม่มีนักวิชาการคนใดของประเทศจีนสามารถเปิดเผยหรือระบุได้
ว่าเร่ืองดังกล่าวท่ีถือเป็น “ช้ันความลับ” น้ี จะถูกยกเลิกได้เม่ือใด น่ันอาจเป็นเพราะพวกเขาคง
ตระหนักดีว่าตัวเลขของการประหารชีวิตในประเทศจีนน้ันสูงมากและคงเปล่าประโยชน์ท่ีจะนำา
ตัวเลขมาตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือให้เกิดผลในทางเปล่ียนแปลงใดๆ ได้ ซ่ึงเข้าใจว่าในแต่ละปีนักโทษ
ประหารของจีนน่าจะอยู่ท่ีระหว่าง สองสามพันคนไปกระท่ังอาจถึงหน่ึงหม่ืนห้าพันคน   และ
การนำาตัวเลขข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ยังมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของประเทศจีนในประชาคมโลก 
น่าสนใจกว่าน้ันคือในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ขณะท่ีการรณรงค์โดยตัวแทนประชาคมยุโรป
ด้วยการเข้ามาจัดการประชุมสัมมนาร่วมกันในประเด็นสิทธิมนุษยชนถึงกรุงปักก่ิง ปรากฏว่าใน
เดือนเดียวกันน้ันประเทศจีนมีการประหารนักโทษไปเป็นจำานวนถึง ๑,๐๐๐ คน
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แปดปีต่อมา คือ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ น้ี ผู้เขียนใคร่ยืนยันความเปล่ียนแปลงอย่างน้อยในแวดวง
ของการอภิปรายในเวทีต่างๆ ซ่ึงได้รับคำาตอบจากผู้พิพาษษาอาวุโสของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่า การปฏิรูปการลงโทษประหารถือเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนผู้ท่ีเคยคัดค้ายอย่าง
แข็งขันก็ค่อยๆ ร่อยหรอลงไปและประเด็นในการถกเถียงได้ย้ายไปท่ีการแสวงหาทางให้ได้
ผลสัมฤทธิของการยกเลิกโทษประหารด้วยการพิจารณาว่าประสบการณ์ของท่ีอ่ืนๆ น้ันเป็น
เช่นไรและกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมไม่ว่าจะในข้ันตอนใดจะสามารถปรับเข้ากับ
มาตรฐานของนานาชาติได้อย่างไร  จะทำาอย่างไรให้จำานวนของผู้ถูกประหารอยู่ในปริมาณท่ี
จำากัด โดยให้โทษประหารต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลอันสมควรเป็นไปอย่างเสมอภาค
สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสิทธิมนุษยชนนานาชาติ จะทำาอย่างไรให้ทัศนคติของคนส่วน
ใหญ่และวัฒนธรรมส่วนรวมสามารถปรับแก้เพ่ือให้การยกเลิกโทษประหารสามารถเป็นท่ี
ยอมรับได้ของสังคมชาวจีนซ่ึงคงไม่เพียงเฉพาะประชาชนท่ัวไปแต่ต้องบุคลากรท่ีเป็นแกนนำาทาง
ด้านกระบวนการยุติธรรมและศาลเองจะต้องปรับเปล่ียนทัศนคติดังกล่าวให้ได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึง
ประเด็นท้ังหมดท่ีกล่าวถึงน้ีกำาลังกลายเป็นส่ิงท่ีมีการนำาไปศึกษาวิจัยท้ังในแง่มุมเก่ียวกับการท่ี
กระบวนการยุติธรรมจีนจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร พร้อมท้ังทำาการสำารวจความคิดเห็น
ของคนส่วนใหญ่กันอีกคร้ังต่อโทษประหาร โดยมีการศึกษาย้อนกลับไปพิจารณาถึงคำาพิพากษา
ประหารชีวิตท่ีผ่านมาต้ังแต่ศาลช้ันต้นไปกระท่ังถึงศาลฎีกาเร่ิมมาต้ังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ มีการ
ส่งสัญญาณถึงการนำามาตรการใหม่ๆ มาใช้ มีการพัฒนาแนวทางการปฏบัติด้วยจุดมุ่งหมายท่ี
จะแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนอันเกิดจากประเภทของโทษท่ีหลากหลายเกินความจำาเป็น (ถึง
แท้จริงแล้วเป็นแค่การปรับแก้กรรมวิธีด้ังเดิมโดยการนำาเอาแนวนโยบายการประหารชีวิตแบบ
ใหม่ท่ีมีความเข้มงวดรัดกุมระมัดระวังและให้ความเป็นธรรมมากข้ึนมาใช้กับกลุ่มนักโทษท่ีเป็น
เพียงกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่มเท่าน้ัน)  แต่ก็ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการส้ินสุดการใช้ระบบไม้แข็ง (strike 
hard หรือ Yanda) ซ่ึงมีผลให้มีนักโทษจำานวนนับพันต้องถูกประหารไป  รวมท้ังวิธีการท่ีขาด
เมตตาธรรมด้วยการนำาจำาเลยเดินแห่แหนไปตามถนนหนทางและรอบหลักประหารก่อนการ
ถูกประหารจริงก็ได้ระงับไป  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นผลงานของโครงการสร้างสรรสังคมสมานฉันท์
ด้วยการนำาวิธีการลงโทษอย่างมีเมตตาธรรมมาใช้  นอกจากน้ีทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งองค์การสหประชาชาติยังยืนหยัดในพันธกิจท่ีพยายามอย่างย่ิงยวดในการบรรลุเป้าหมาย
สุดท้ายคือการยกเลิกโทษประหารให้ได้ ดังท่ีตัวแทนของประเทศจีน Mr La Yifan ได้กล่าวไว้
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ 
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ถึงแม้ว่าทางการจีนจะยังคงยืนยันว่าโทษประหารเป็นส่ิงจำาเป็นในสภาพการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจปัจจุบันและเห็นว่าการยกเลิกในเวลาน้ีอาจไม่เหมาะสมโดยมุ่งไปท่ีการปฏิรูประบบ
ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึนเป็นสำาคัญและแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดทราบถึงตัวเลขข้อมูลท่ีแท้จริงของผู้ถูก
ตัดสินประหารตามแนวนโยบายซ่ึงถือเป็นช้ันความลับของทางการจีน  ก็ถือได้ว่าขณะน้ีประเทศ
จีนกำาลังก้าวไปในทิศทางของการมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารในอนาคต ย่ิงไปกว่าน้ันประเทศจีน
ยังได้ลงนามให้สัตยาบันต่อ “ไอซีซีพีอาร์ (ICCPR)” ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ และด้วยความหวังท่ีจะให้
กีฬาโอลิมปิคเป็นจุดเร่ิมต้นของการแน่วแน่ต่อการจรรโลงสิทธิมนุษยชนในประเทศ ซ่ึงปรากฏ
เป็นจริงเป็นจังแล้วว่าหลายส่ิงหลายอย่างได้เป็นไปตามหลักการแห่งองค์การสหประชาชาติในปี 
ค.ศ. ๑๙๗๑ ท่ีให้หลักประกันสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดซ่ึงบรรจุอยู่ในมาตรา ๓ ของปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท้ังน้ีด้วยวัตถุประสงค์สำาคัญเพ่ือจะอนุวัติกระบวนการจำากัดข้อกล่าว
หาต่างๆ ท่ีนำาไปสู่การลงโทษประหารให้มีจำานวนน้อยลงและมีอยู่อย่างจำากัดมากท่ีสุดอันจะนำา
ไปสู่การยกเลิกโทษดังกล่าวในทุกประเทศท่ัวโลกต่อไป 

ซ่ึงวัตถุประสงค์สำาคัญของบทความน้ีก็คือต้องการนำากรณีศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้
เป็นจุดสนใจของประชาคมโลกเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีมีกลไกการขับเคล่ือนท่ีทำางาน
อย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประยุกต์เข้ากับระบบกฏหมาย
ระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นบทเรียนสำาหรับการเรียนรู้ของประชาคมโลกเพ่ือท่ีจะต้ังคำาถามใน
การแสวงหาคำาตอบหรือแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการให้สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถยกเลิก
การลงโทษประหารในเร็ววัน 
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๒. กระบวนการในการปฏิรูปการลงโทษประหารชีวิต: จะมีพัฒนาการไปได้ไกลแค่ไหนและ
จะกระทำาได้รวดเร็วเพียงใด?

ขอย้อนกลับไปยังแนวความคิดหรือสมมติฐานท่ีว่าการยกเลิกโทษประหารเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีก
เล่ียงได้ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาและดำาเนินการอย่างเป็นข้ันเป็นตอน ความจริงแล้วกระบวนการ
ยกเลิกโทษประหารมีมาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๘ ในยุคของแสงสว่างแห่งปัญญาในยุโรป (Eu-
ropean Enlightenment) ต่อเน่ืองไปกระท่ังถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี ๑๙ แม้จะเป็นพัฒนาการ
ท่ีค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร ปรากฏอยู่ในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตก ทวีปอเมริกาใต้และใน
บางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปลายปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ประมาณย่ีสิบปีท่ีแล้วมาน้ีเอง
ก็ยังคงมีประเทศต่างๆ มากถึง ๕๒ ประเทศท่ัวโลกจากจำานวนประมาณ ๑๘๐ ประเทศท่ีเป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติแต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายเช่นว่าน้ีอยู่ มีเพียง ๓๕ ประเทศ
ท่ีมีการยกเลิกโทษดังกล่าวอย่างส้ินเชิงจากประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอาญาทหาร 
และยังมีอีก ๑๗ ประเทศ ท่ียังคงสงวนการลงโทษไว้สำาหรับอาชญากรรมท่ีเป็นภัยต่อความ
ม่ันคงแห่งรัฐและปรากฏอยู่กฎหมายอาญาทหารท่ีบังคับใช้เม่ือประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม แต่
เม่ือส้ินทศวรรษ ๑๙๘๐ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงและปรับตัวขนานใหญ่ในหลายประเทศท่ีเร่ิม
มีการยกเลิกโทษดังกล่าวด้วยกระบวนการท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง กระท่ังปลายเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. ๒๐๐๙ พบว่าประเทศท่ีมีการยกเลิกโทษประหารมีจำานวนมากถึง ๑๐๓ ประเทศท่ัวโลก 
(ในจำานวนน้ี ๙๕ ประเทศมีการยกเลิกในข้อหาทุกประเภท ในกฎหมายทุกชนิด ไม่ว่าจะในยาม
สันติหรือยามสงคราม รวมท้ัง ๘ ประเทศท่ียกเลิกโทษท่ีใช้ในยามปกติเว้นไว้สำาหรับกฏหมาย
อาญาทหารเก่ียวข้องกับการจารกรรมในยามสงคราม) ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง มลรัฐ
นิวเจอซ่ี (ค.ศ. ๒๐๐๗) และมลรัฐนิวเม็กซิโก (ค.ศ. ๒๐๐๙) ได้ยกเลิกโทษประหารและในมลรัฐ
นิวยอร์คไม่มีการนำากลับมาใช้อีกเลยภายหลังท่ีศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เป็นต้นมา

ในจำานวน ๙๓ ประเทศท่ียังคงโทษประหารไว้ในกฎหมาย มีเพียง ๔๘ ประเทศท่ีมีการประหาร
ชีวิตจริงในรอบสิบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงถือเป็นประมาณหน่ึงในส่ีของประเทศท้ังหมดท่ัวโลก อีก ๔๕ 
ประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์การสหประชาชาติให้เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการยกเลิกโทษ
ประหารในทางพฤตินัย (de facto) เน่ืองด้วยไม่มีการประหารชีวิตผู้ใดเลยเป็นระยะเวลารวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในจำานวนน้ีองค์กรนิรโทษกรรมสากล (International Amnesty) เห็นว่ามีอยู่
ด้วยกัน ๓๕ ประเทศท่ีถือได้ว่ามีการยกเลิกในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะมีการออกนโยบายท่ี
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จะไม่ลงโทษประหารชีวิตใดๆ อีกต่อไป ซ่ึงร้อยละ ๗๑ (หรือ ๑๓๘ ประเทศ) ของประเทศต่างๆ 
ท่ัวโลกอาจกล่าวได้ว่าไม่ประสงค์และมิได้ดำาเนินการบังคับใช้การลงโทษประหารชีวิตอีกต่อไป  
ท้ังน้ี ร้อยละ ๙๒ (๙๕ ประเทศ) ของจำานวนประเทศท่ีมีการยกเลิกโทษประหาร (๑๐๓ ประเทศ) 
ปัจจุบันได้ยกเลิกโทษประหารอย่างส้ินเชิงแล้วท้ังในภาวะสงครามและในยามสันติท้ังกฏหมาย
พลเรือนและกฎหมายอาญาทหารซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงข้ึนจากปลายปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ซ่ึงขณะน้ัมี
เพียง ๒ ใน ๓ (หรือ ๓๕ ประเทศ จาก ๕๒ ประเทศ)  ท่ีมีการยกเลิกโทษประหารท้ังหมดใน
อาชญากรรมทุกประเภท ในท่ีประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ 
มีประเทศ ๑๐๖ ประเทศท่ีได้ลงมติให้การสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยการระงับการลงโทษประหาร
และการประหารชีวิตนักโทษซ่ึงมีประเทศทังหมด ๔๖ ประเทศท่ีคัดค้าน (ซ่ึงรายช่ือประเทศ
ต่างๆ ปรากฏอยู่ภายในหัวข้อท่ี ๔ ว่าด้วยผลกระทบของพลวัติใหม่)  ซ่ึงอาจกล่าวได้โดยย่อว่า
ผลพวงของพลวัติท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีกำาลังทำางานได้อย่างดีย่ิง
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๓. อุดมการณ์ว่าด้วยพลวัติใหม่

อะไรคือสาเหตุทำาให้แนวคิดว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในรอบย่ีสิบ
ปีท่ีผ่านมา? อะไรคือแรงผลักดันและมีกระบวนการทางการเมืองในแง่มุมใดบ้างท่ีสามารถนำามา
ซ่ึงความสำาเร็จดังกล่าว?

ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยว่ากระแสความคิดในการยกเลิกโทษประหารมีอิทธิพลสำาคัญจาก
กระบวนการทำาให้เป็นประชาธิปไตย (democratization) ในยุโรป รวมท้ังอดีตสหภาพโซเวียต 
แม้กระท่ังการได้อิสรภาพจากดินแดนในอาณานิคมต่างๆ รวมท้ังปรากฏการณ์แห่งการกดข่ี
ภายหลังยุคอาณานิคมในอัฟริกากับอีกหลายแห่งท่ัวโลกรวมท้ังกรณีกัมพูชาในเอเชีย ก่อนหน้า
เหตุการณ์เหล่าน้ีคือแรงผลักดันสำาคัญซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจากกฏหมายสิทธิมนุษยชนสากลโดย
ผ่านกระบวนการดำาเนินการภายใต้พันธะสัญญาข้อตกลงและกระบวนการทางการทูตเพ่ือนำา
เอาประเด็นว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารเข้ามาเป็นวาระในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
หลักปฏิบัติหมายเลข ๒ ของ ไอซีซีพีอาร์( ICCPR) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ หลักปฏบัติหมายเลข ๖ (ปี 
ค.ศ. ๑๙๘๒) หมายเลข ๑๓ (ค.ศ. ๒๐๐๒) มาถึงอนุสัญญาภาคพ้ืนยุโรปว่าด้วยการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและหลักการว่าด้วยเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (ECHR)   ข้อปฏิบัติอันเน่ืองมาจากอนุสัญญา
อเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการยกเลิกโทษประหาร (ปี ค.ศ. ๑๙๙๐)  รวมท้ังรัฐธรรมนูญ
ท่ีเป็นประชาธิปไตยของหลายประเทศท่ัวโลกท่ีบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของการมีชีวิตอยู่รอดเอาไว้
อย่างชัดเจน วิลเลียม ชาฟบ์ (William Schabas) ผู้มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันแนวทางการ
ยกเลิกโทษประหารขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่า การรับเอาแนวทางปฏิบัติหมายเลข 
๒ ของ ไอซีซีพีอาร์ (ICCPR) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ น่าจะเกิดข้ึนจากการยุติลงของ “สงครามเย็น 
(cold war) ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นการประกาศศักราชใหม่ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิมนุษย
ชนแห่งองค์การสหประชาชาติข้ึนมา 

พลวัติใหม่น้ีได้นำาเอามุมมองแนวคิดเก่ียวกับโทษประหารซ่ึงเห็นว่ามิได้เป็นเพียงอาวุธในเชิงนิติ
นโยบาย (criminal justice policy) ของประเทศต่างๆ ในการบังคับใช้ท่ีได้ผล ในฐานะเป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมอาชญากรรม และมิได้มองว่าเป็นเร่ืองท่ีถูกจำากัดอยู่ภายใต้กรอบของค่า
นิยมทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของท้องถ่ินน้ันๆ เท่าน้ัน การลงโทษประหารในมุมมอง
ใหม่ยังถูกมองว่าควรจะมีการแทนท่ีด้วยความคิดท่ีว่ามันคือ “การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ัน
พ้ืนฐานของมวลมนุษยชาติในโลกน้ีเหมือนๆ กัน”  ไม่เพียงแต่สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด แต่รวมถึง
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สิทธิในการมีเสรีภาพจากการถูกลงโทษท่ีเกินเลย การกดข่ีทรมานต่างๆ รวมท้ังการลดความเส่ียง
ท่ีจะมิให้คนบริสุทธ์ิหรือผู้ท่ีเป็นเยาวชนต้องรับโทษดังกล่าว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในช่วงเร่ิมต้นของปี 
ค.ศ. ๒๐๐๙ มีประเทศท้ังหมด ๗๗ ประเทศได้ร่วมลงนามในสัตยาบันและมีอีก ๔ ประเทศท่ีมี
การลงนามสัญญาระหว่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีจะไม่ดำาเนินการนำาโทษประหารกลับมาใช้อีก

ท้ังน้ีจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องอาศัยการขับเคล่ือนและแรงสนับสนุนจากผู้นำาท้ังทางการเมือง
และทางกระบวนการยุติธรรมในการยกเลิกโทษน้ี เพราะพบแล้วว่าลำาพังเพียง “คนรากหญ้า” 
ไม่สามารถดำาเนินการได้เอง แม้ว่าทัศนคติของผู้คนจะเปล่ียนไปในทางยอมรับมากข้ึนเม่ือการ
ยกเลิกโทษประหารมีผลบังคับใช้ (หลายคนมองว่าการกำาหนดโทษดังกล่าวคือความป่าเถ่ือนของ
ผู้คนในอดีต) ตัวอย่างของผู้นำาในการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัด อาทิ กรณีของประธานาธิบดีมิตเต
อรอง (President Mitterand) แห่งประเทศฝร่ังเศส ท่ีได้ลงแข่งขันชิงตำาแหน่งในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ 
ได้มีแนวนโยบายในการหาเสียงชัดเจนว่าจะยกเลิกโทษประหารท้ังท่ีในเวลาน้ันผู้คนร้อยละ ๖๓ 
มีทัศนคติในทางยอมรับการลงโทษประหาร แต่เขาก็ได้รับการเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีและ
หลังการยกเลิกโทษประหารเขาก็ยังได้รับเลือกกลับเข้ามาอีกคร้ัง น่ีคือตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า
สาธารณชนน้อมรับแนวคิดของผู้นำาในประเด็นดังกล่าวและผลท่ีตามมาคือ ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศสได้กลายเป็นประเทศผู้นำาประเทศหน่ึงในการต่อต้านการลงโทษประหารไม่ว่าจะมีการ
ลงโทษดังกล่าวท่ีใดในโลก สำาหรับหลายประเทศในยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศสหภาพ
โซเวียตเดิม เอเชียกลาง และในอัฟริกา พบว่าผู้นำาของรัฐได้เป็นผู้นำาในการนำาการยกเลิกโทษ
ประหาร แต่แรงหนุนเน่ืองท่ีมีมายาวนานและต่อเน่ืองน้ันเกิดข้ึนจากกระบวนการของนานาชาติ
ในการผลักดันเร่ืองน้ีซ่ึงมีแรงส่งอันทรงอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีมาจากประชาคมยุโรป (Council) 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ รวมท้ังการใช้อิทธิพลโดยตรงของสหภาพยุโรป (EU) มาต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๘ 
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้ทวีปยุโรปเป็นทวีปท่ีปราศจากการลงโทษประหาร (death penalty 
free continent) กระท่ังการใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพ่ือจะสร้างความเช่ือม่ันให้ประเทศโลก
ท่ีสามเห็นความสำาคัญของการยกเลิกโทษดังกล่าวและเพ่ิมการให้ความสำาคัญกับเร่ืองศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์และการสร้างพัฒนาการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดข้ึนได้จริง 
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จุดยืนในกระบวนการต่อต้านการลงโทษประหารอยู่ท่ีมุมมองว่า “การลงโทษประหารชีวิตต่อ
มนุษย์คนหน่ึงคนใดในโลกเปรียบได้กับการปฏิเสธหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความเป็นมนุษย์และ
หลักว่าด้วยสิทธิแห่งการมีชีวิตอยู่รอด” หลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และอีกหลาย
ประเทศท่ัวโลก อาทิ ประเทศคานาดา และสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ได้มีการห้ามการเนรเทศบุคคล
ซ่ึงอาจต้องเดินทางไปรับโทษประหารชีวิตออกนอกประเทศของตนหากไม่ได้รับการรับรองอย่าง
สนิทใจจากประเทศผู้ร้องขอได้ว่า เม่ือบุคคลดังกล่าวหากต้องรับโทษจริงจะไม่มีการลงโทษ
ประหารหรือมีการประหารชีวิตเกิดข้ึน  กล่าวอีกนัยหน่ึงประเด็นท่ีเคยมองว่าเป็นเร่ืองของการก
ระทำาท่ีเป็นการยับย้ังการกระทำาผิดเพ่ือประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ (utilitarian deterrent) 
ได้แปรเปล่ียนมาเป็น “บรรทัดฐาน” ในการปฏิเสธอำานาจรัฐในการประหัตประหารผู้ต้องโทษ
ซ่ึงเท่ากับเป็นการใช้โทษประหารเสมือน “อาวุธ” อย่างหน่ึงของกระบวนการยุติธรรม โดยมี
คำากล่าวท่ีน่าประทับใจของ ผู้พิพากษา ชาร์คาลสัน (Justice Chaskalson) ผู้นำาทางด้านสิทธิ
มนุษยชนผู้หน่ึงท่ีพาดพิงถึงกลุ่มแนวคิดของผู้ท่ีสนับสนุนการลงโทษน้ีท่ีว่าหากมีการยกเลิก
โทษประหารไปรัฐบาลจะไม่สามารถขจัดเน้ือร้ายออกไปจากสังคมได้ โดยได้กล่าวไว้ในกรณีคดี
ระหว่าง  “State V Makwanyane”  ดังน้ีคือ 

“ความคิดเห็นของสาธารณชนอาจเทียบไปไม่ต่างกับการท่ีใครคนหน่ึงมีความสงสัยและต้ัง
ประเด็นปัญหาข้ึนมา แต่ไม่สามารถเปรียบได้กับหน้าท่ีอันสำาคัญของศาลท่ีจะต้องตีความ
รัฐธรรมนูญและจะต้องยึดม่ันในหลักการโดยปราศจากความลำาเอียงความกลัวเกรงหรืออคติ
ใดๆ ถ้าความคิดของสาธารณชนต้องการอะไรท่ีตรงไปตรงมา ก็คงไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องมี
การบัญญัติเร่ืองต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการปกป้องสิทธิก็คงมอบหมายให้รัฐสภาทำาหน้าท่ี
น้ีไปในฐานะได้รับฉันทานุมัติจากปวงชน ซ่ึงก็ควรตอบสนองความต้องการของปวงชนให้ได้ แต่
เหตุผลท่ีสำาคัญท่ีสุดและไม่อาจละเลยได้ น่ันคือ หน้าท่ีของศาลน้ันจะต้องปกป้องคุ้มครองผู้ด้อย
โอกาส ผู้ไร้อำานาจท่ีจะปกป้องคุ้มครองตนเองได้จากอำานาจท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึงทุกอย่างเป็นไป
ภายใต้กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย และคงทราบดีว่าผู้ท่ีอยู่ในข่ายของการได้รับสิทธิ
ในการปกป้องคุ้มครองน้ีก็คือ บรรดาผู้ด้อยโอกาสในสังคมท้ังหลาย คนท่ีขาดสิทธิเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐานท่ีพึงมีพึงได้ (maginalised people) ซ่ึงน่ันหมายความว่าหากเราต้องการอยู่ในสังคม
อย่างสันติสุขและสิทธิเสรีภาพของพวกเราได้รับการคุ้มครอง บุคคลเหล่าน้ีจำาเป็นจะต้องได้รับ
การปกป้องคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกัน ”
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ในเร่ืองคล้ายกันน้ีเกิดข้ึนในคดีภายใต้การดูแลของศาลชำานัญพิเศษเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของ
สหภาพยุโรปในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ คู่กรณีระหว่าง “Ocalan V Turkey” ซ่ึงมีคำาแถลงของศาล
ออกมาว่าการลงโทษประหารชีวิตในยุโรปไม่อยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติใดๆ ตามมาตรา ๒ ของ 
ECHR  แต่ถือเป็นการปฏิบัติอันปราศจากมนุษยธรรม โหดร้ายป่าเถ่ือนและเป็นการลงโทษท่ี
ถูกห้ามโดย มาตรา ๓ ของ ECHR (ท้ังน้ีข้อแถลงดังกล่าวได้สะท้อนหลักการเดียวกันท่ีปรากฏ
อยู่ในมาตรา ๗ ของไอซีซีพีอาร์ ICCPR) 

๔. ผลกระทบอันเน่ืองมาจากพลวัติใหม่

เป็นท่ียอมรับว่าด้วยอิทธิพลของแนวความคิดใหม่ในมุมมองเก่ียวกับการยกเลิกโทษประหารได้
แพร่กระจายออกไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวท้ังโลก ในยุโรปมีเพียงประเทศเบลารุส (Belarus) ท่ี
ยังคงกำาหนดโทษประหารไว้และยังคงดำาเนินการลงโทษดังกล่าวอยู่อย่างต่อเน่ืองแม้ว่าจะลด
น้อยลงก็ตาม ซ่ึงในท่ีสุดแล้วเบราลุสจะต้องเลิกโทษดังกล่าวไปในท่ีสุดเน่ืองด้วยความต้องการ
ท่ีจะร่วมในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและยังเห็นได้จากการท่ีเคยงดออกเสียงในการร่วมลงนาม
ระงับการลงโทษประหารในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และ ๒๐๐๘  นอกจากน้ียังมีอดีตประเทศในเครือ
อดีตสหภาพโซเวียตอีกหน่ึงประเทศคือ ทาจิสถาน (Tajikstan) แต่ได้ร่วมลงนามในการระงับ
การลงโทษประหารไว้ช่ัวคราวในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ 

สำาหรับในประเทศกลุ่มอเมริกาใต้มีเพียงสามประเทศเล็กๆ ท่ียังคงยืนยันในการคงโทษประหาร
ไว้  แม้ว่าประเทศเหล่าน้ีในรอบสิบปีท่ีผ่านมาจะมิได้มีการลงโทษประหารใดๆ เลย ท่ีน่าสนใจ
คือไม่มีการประหารชีวิตในประเทศคอมมิวนิสต์อย่างประเทศคิวบามาต้ังแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ 
แม้คิวบาจะงดออกเสียงในการร่วมลงนามระงับการลงโทษประหาร ณ องค์การสหประชาชาติ 
ส่วนในอเมริกากลาง ประเทศกัวเตมาลาไม่มีการดำาเนินการประหารชีวิตนักโทษมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 
๒๐๐๐ ท้ังประธานและเลขาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่าจะมีการ
ยกเลิกโทษดังกล่าวในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยศาลฎีกาของประเทศจะได้นำาเสนอกฏหมายอาญา
ฉบับใหม่ท่ีไม่มีบทลงโทษประหารชีวิตรวมอยู่ในน้ัน 
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ในขณะท่ีมีเพียงส่ีประเทศในเอเชีย (เนปาล ภูฏาน กัมพูชา และฟิลิปปินส์) ท่ีได้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตลงไปอย่างสมบูรณ์ มีหกประเทศท่ีดำาเนินการยกเลิกในทางพฤตินัยรวมท้ังประเทศ
เกาหลีใต้  สำาหรับประเทศอินเดียซ่ึงมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนทำาให้เหมาะท่ีจะนำามาเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษา โดยการลงโทษ
ประหารชีวิตในประเทศจีนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่เกิดข้ึนบ่อยนัก ถึงแม้ว่าจะมีประจักษ์
พยานท่ีสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เป็นความจริงเสมอไป  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
พบอีกว่าฝ่ายบริหารของประเทศอินเดียได้ใช้อำานาจในการหน่วงเหน่ียวกระบวนการลงโทษ
ประหารทำาให้มีน้อยคนท่ีถูกประหารชีวิตจริงๆ ในท่ีสุด เพราะจะต้องผ่านกระบวนการขอ
ความเป็นธรรมต่างๆ หลายข้ันตอน ซ่ึงทำาให้มีการลงโทษไม่มากนักและถึงจะมีก็เป็นเพียงบาง
ช่วงบางเวลา โดยการลงโทษประหารชีวิตคร้ังล่าสุดมีข้ึนเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ซ่ึงเป็นคร้ังแรกนับ
จากปี ค.ศ. ๑๙๙๗  แม้ว่าโทษประหารจะยังคงมีอยู่ แต่พบว่ามีเพียงเพ่ือคงไว้ในลักษณะของ 
“สัญลักษณ์” เพราะเม่ือเทียบกับจำานวนประชากรท่ีมหาศาลและการประหารชีวิตท่ีเกิดข้ึนเพียง
สองสามราย ทำาให้เช่ือได้ว่าประเทศอินเดียไม่น่าจะมีปัญหาทางการเมืองท่ีบานปลายหากมีการ
ยกเลิกโทษประหารในวันข้างหน้า

สำาหรับส่วนอ่ืนของทวีปเอเชียพบว่าไม่มีการลงโทษประหารชีวิตเลยในประเทศไต้หวันนับแต่ปี 
ค.ศ. ๒๐๐๖ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในช่วงของการเดินทางไปสู่การยกเลิกโทษประหาร  ในฐานะมีพันธะ
กรณีต่อการรณรงค์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทำาให้ไต้หวันลงนามรับรองข้อกำาหนดของไอซีซีพีอาร์ 
(ICCPR) ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ โดยเป็นไปตามข้อกำาหนดส่วนหน่ึงของกฏหมาย
ภายในประเทศและเพ่ือความม่ันใจท่ีจะดำาเนินการไปตามแนวทางของไอซีซีพีอาร์ (ICCPR)  
ความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการยกเลิกโทษประหารก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะภายหลัง
การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ยังไม่มีการประหารชีวิตนักโทษอีกเลย ในกรณีของ
ประเทศเวียดนามน้ันเช่นเดียวกับกรณีของประเทศจีนท่ีเร่ิมมีพันธกรณีในการเจรจาร่วมกับกลุ่ม
สหภาพยุโรปซ่ึงพบว่าเวียดนามมีความเปิดกว้างในประเด็นดังกล่าวแม้ว่าด้วยข้อจำากัดของการ
ถือเป็นเร่ืองลับต่อการเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับการลงโทษประหารชีวิตในเวียดนามทำาให้มีการ
งดออกเสียงในการรับรองมติให้มีการระงับการลงโทษประหารเป็นการช่ัวคราวในการประชุม
สหประชาติเม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ และในปี ค.ศ. ๒๐๐๘  ในกรณีประเทศญ่ีปุ่นทาง
รัฐบาลได้คัดค้านการยกเลิกโทษประหารว่า เป็นเร่ืองภายในขอบข่ายอธิปไตยของแต่ละประเทศ
และเป็นประเด็นทางด้านกระบวนการยุติธรรมหาได้เป็นเร่ืองของสิทธิมนุษยชนใดๆ เลย กระน้ัน
ก็ตามการยกเลิกโทษประหารได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างเปิดเผยท้ังในท่ีสาธารณะและใน
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สมาคมเนติบัณฑิตของประเทศญ่ีปุ่น รวมท้ังยังมีองค์กรต่อต้านการลงโทษประหารชีวิตท่ีเรียก
ตัวเองว่า “กลุ่มฟอร่ัม ๙๐” ซ่ึงได้เปิดประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการท่ีเช่ือม
โยงเข้ากับการลงโทษประหารชีวิตให้เป็นท่ีสนใจของประชาชนท่ัวไปและสมาชิกรัฐสภา  ด้วย
เหตุท่ีการลงโทษประหารชีวิตในญ่ีปุ่นข้ึนอยู่กับความเต็มใจในการลงนามคำาส่ังของรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้องกับการยุติธรรมหลายคน ทำาให้เห็นได้ว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นเร่ืองท่ียังไม่ลง
รอยกันเท่าใดนักในประเทศน้ี สำาหรับประเทศเกาหลีเหนือน้ันอาจได้รับผลสะท้อนกลับจากการ
ท่ีประเทศเกาหลีใต้ได้ถูกยกสถานะให้เป็นประเทศท่ีมีการยกเลิกโทษประหารในทางพฤตินัยไป
แล้วและกำาลังเดินหน้าไปสู่การยกเลิกอย่างเป็นทางการในท่ีสุด ในกรณีของประเทศมาเลเซีย
ถือได้ว่ามีสัญญาณบ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เนติบัณฑิตย
สภาของประเทศมาเลเซียได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกโทษประหารและมีรายงานว่ารัฐมนตรีท่ีรับ
ผิดชอบดูแลทางด้านกฎหมายได้กล่าวชัดเจนว่า “เขาพร้อมท่ีจะรับข้อเสนอ สำาหรับตัวเขาชีวิต
ของคนหน่ึงคนก็คือชีวิตของคนคนหน่ึง ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะอ้างสิทธิใดๆ ในการเอาชีวิตผู้
อ่ืนได้แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะเคยเอาชีวิตผู้อ่ืนมาก่อนหน้าน้ี”   บทบาทของสหรัฐอเมริกาอาจ
มีอิทธิพลบางประการต่อแนวทางการตัดสินใจของประเทศจีนท่ีจะยกเลิกการลงโทษประหาร
หรือไม่ แม้จะมีผู้รู้หลายคนเช่ือว่าขณะน้ีกระบวนการในการดึงให้สหรัฐอเมริกายุติการลงโทษ
ประหารได้เร่ิมต้นข้ึนแล้ว ดังเช่นความเห็นของแฟรงคลิน ซิมริง (Franklin Zimring)  อย่างไร
ก็ดีสหรัฐอเมริกายังไม่ดำาเนินการใดๆ อย่างแจ้งชัดนักโดยเฉพาะการยึดถือตามแนวทางใน
มาตรา ๖ ของข้อกำาหนดไอซีซีพีอาร์ (ICCPR) และมติขององค์การสหประชาชาติท่ีกำาหนดให้
มีการยกเลิกโทษประหารภายในกรอบเวลาอันเหมาะสม ทำาให้น่าสนใจท่ีจะคำานึงถึงเหตุปัจจัย
ใดๆ บ้างท่ีจะส่งผลให้สหรัฐอเมริกายกเลิกโทษดังกล่าว

ท้ังน้ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนองตอบต่อการสำารวจขององค์การ
สหประชาชาติในคร้ังที ๗ ว่าด้วยการลงโทษประหารและแนวทางปฏิบัติเพ่ือปกป้องคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องโทษประหารในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ความตอนหน่ึงว่า

“ เราเช่ือม่ันในสังคมประชาธิปไตยว่ากระบวนการยุติธรรมซ่ึงรวมไปถึงการลงโทษต่อ
อาชญากรรมท่ีมองว่าเป็นเร่ืองอันตรายและเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม ทำาให้การลงโทษจำาเป็น
ต้องให้โอกาสประชาชนกลุ่มน้ีในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและมีกระบวนการท่ีเหมาะ
สมในทางปฏิบัติผ่านตัวแทนของพวกเขาท่ีได้รับการเลือกเข้ามา (สมาชิกรัฐสภา) 
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อย่างไรก็ดีในท่ีอ่ืนๆ ท่ัวโลกก็ได้ปรากฏสัญญาณของความเปล่ียนแปลงและการยอมรับต่อ
บรรทัดฐานใหม่ คำาพิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาท่ีระบุไว้ชัดเจนท่ีจะไม่มีการลงโทษ
ประหารผู้มีจิตบกพร่อง รวมท้ังเยาวชนอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี ในขณะก่อคดีฆาตกรรม ได้ส่งผล
ทำาให้เกิดการต่ืนตัวเห็นพ้องท่ีจะประณามการประหารชีวิตบุคคลประเภทดังกล่าวกระท่ังทาง
องค์การสหประชาชาติได้บรรจุไว้เป็นข้อกำาหนดสำาหรับปกป้องบุคคลเหล่าน้ีไว้ด้วย ส่วนใน
อนาคตศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาจะจริงจังกับข้อกำาหนดอย่างท่ีทางองค์การสหประชาชาติได้
วางหลักไว้น้ีมากน้อยแค่ไหนเป็นส่ิงท่ีจะต้องติดตามกันต่อไป ในขณะท่ีนานาชาติยังคงวิพากษ์
ถกเถียงเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวอยู่อย่างต่อเน่ือง อาทิ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ คณะ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติในวาระของการพิจาณารายงานในส่วน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสัมพันธ์กับมาตรา ๔๐ ของไอซีซีพีอาร์ ได้มีการเพ่ิมเติมข้อสังเกต
ในการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายุติการลงโทษประหารเป็นการช่ัวคราวโดยคาดหวังเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะให้โทษประหารหมดไปในสหรัฐอเมริกาในท่ีสุด ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงการประหารชีวิตใน
สหรัฐอเมริกาในภาพรวมน้ันถือว่าน้อยมาก เว้นแต่ยังคงมีการดำาเนินการอยู่ในมลรัฐทางตอนใต้ 
แต่ใน ๑๔ รัฐจากจำานวน ๓๕ รัฐท่ียังคงมีการกำาหนดโทษประหารชีวิตไว้น้ันมีการประหารไม่
เกิน ๖ คนในรอบระยะเวลา ๓๐ ปีท่ีผ่านมา และ ๒ มลรัฐในจำานวนน้ันไม่มีการประหารชีวิตผู้
ใดเลย นอกจากน้ีร้อยละ ๘๐ ของการประหารชีวิตนับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๖ เป็นต้นมา มีการประ
หารจริงๆ อยู่ใน ๙ มลรัฐ  ทำาให้ไม่น่าประหลาดใจท่ีข้อเขียนของ Carol และ Jordan Steiker 
ได้กล่าวไว้ว่าการประหารชีวิตเปรียบเสมือนเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความเหมือนบนแตกต่าง (A 
Tale of Two Nations)  ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความผิดพลาดและความยากท่ี
จะไม่มีการใช้อำานาจในทางท่ีผิดหรือมีการใช้อคติในทางหน่ึงทางใดเข้ามาในการตัดสินใจ รวมท้ัง
การถ่ายทอดภาพแห่งความโหดร้ายสู่สังคมผ่านปรากฏการณ์ในการประหารชีวิตนักโทษ ทำาให้
เช่ือว่าในบรรดารัฐต่างๆ ท่ียังคงการกำาหนดโทษประหารเอาไว้แต่แทบไม่มีการประหารชีวิตจริงๆ 
จะเดินรอยตามรัฐต่างๆ เช่น นิวเจอร์ซี  นิวยอร์คและนิวเม็กซิโกท่ีเคยมีลักษณะคล้ายๆ กันและ
ได้ยกเลิกโทษประหารไปในท่ีสุด ซ่ึงจะทำาให้อาจเหลือเพียงรัฐเท็กซัสท่ีจะยังคงโทษประหารไว้
เพียงรัฐเดียว ซ่ึงเม่ือถึงเวลาน้ันก็น่าเช่ือว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาจะได้ออกคำาส่ังให้ยกเลิก
โทษประหารในทุกรัฐโดยยึดเอาแนวทางการพิจารณาท่ียึดถือหลักแห่งเมตตาธรรมและการ
เห็นถึงวิธีการท่ีชัดเจนว่าเป็นการลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อย่างย่ิง และเป็นการก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมท่ีเติบโตเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ (maturing society)  ซ่ึงหากสหรัฐอเมริกาสามารถ
บรรลุเป้าหมายน้ีได้จะทำาให้ประเทศต่างๆ ท่ีไม่เช่ือถือแนวคิดน้ีคงได้รับผลกระทบต่อการตัดสิน
ใจดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้
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๕. ทางลัดสู่การล้มเลิกโทษประหารชีวิต

หากพิจารณาถึงประเทศต่างๆ ที่มีการยกเลิกโทษประหารสำาหรับคดีอาชญากรรมทั่วๆ ไปใน

ยามไม่มีศึกสงครามทั้งหมด ๕๔ ประเทศนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๘  ก็จะพบว่าในปลายเดือน

มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ ที่ผ่านมา ๕๑ ประเทศ (หรือร้อยละ ๙๔) ได้ยกเลิกโทษประหารในทุก

ประเภทคดีอย่างสมบูรณ์ ซึ่ง ๓ ประเทศที่เหลือได้มีการยกเลิกเพียงในคดีฆาตกรรมและคดี

อาชญากรรมทัว่ไป  ทัง้นี ้๔๓ ประเทศในจำานวน ๕๑ ประเทศไดบ้รรลกุารยกเลกิโทษประหาร

ท้ังหมดอย่างบริบูรณ์ในทันทีโดยไม่จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการยกเลิกในโทษอาชญากรรม

ทั่วไปก่อนแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่งร้อยละ ๘๔ ได้ดำาเนินการยกเลิกโทษประหารในทุก

ลักษณะโทษพร้อมๆ กัน ทั้งในคดีฆาตกรรม คดีอาชญากรรมทั่วไปอื่นๆ รวมทั้งคดีอาญา

ทหารและคดีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐไปในคราวเดียว ซึ่งประเทศที่มีการยกเลิกโทษ

ประหารในข้ันเริ่มต้นโดยผ่านกระบวนการทางรัฐสภาในเวลาต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงใน

สาระสำาคัญของรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่อยู่ในกลุ่มของการ

ยกเลิกโทษประหารโดยปริยายนับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๘ เป็นต้นมาส่วนมากจะทำาการแก้ไขเพิ่ม

เติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดและปราศจากอันตราย

หรือการลงโทษหรือปราศจากการได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณกรรม ซึ่งในบางประเทศก็

อาศยัการตคีวามรฐัธรรมนญูจากศาล เชน่ ในกรณขีองประเทศฮงัการแีละสาธารณรฐัอฟัรกิา

ใต้  ซึ่งมีคำาสั่งมิให้นำาโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ได้

หากมกีารตัง้คำาถามวา่การยกเลกิโทษประหารนัน้มีความรวดเรว็มากหรอืนอ้ยจากการลงโทษ

ประหารท่ีดำาเนนิการไปครัง้สดุทา้ย คงตอ้งพิจารณาจากขอ้เขยีนของ Marc Ancel ในชว่งตน้

ของทศวรรษ ๑๙๖๐ ทีก่ลา่ววา่ในประเทศสว่นมากทีมี่การยกเลิกโทษประหารเร่ิมตน้จากการ

ระงับการประหารชีวิตมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรและได้ยกเลิกโทษดังกล่าวในเวลาต่อ

มาในทางพฤตินัยก่อนที่จะมีการบัญญัติไว้เป็นกฏหมาย  ซึ่งอาจสรุปเป็นทฤษฎีได้ว่าก่อนจะ

ยกเลกิโทษประหารตอ้งทำาให้ประชาชนเกิดความคุน้เคยและเกิดการยอมรับไดว่้าโทษประหาร

ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำาเป็นอีกต่อไป และในห้วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีเพียง ๒๑ ประเทศ

จากจำานวน ๕๔ ประเทศ (ร้อยละ ๓๙) ทีเ่ริ่มต้นด้วยการยกเลิกโทษประหารนับตั้งแต่
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ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ (รวมทั้งสามประเทศที่มีการยกเลิกเพียงเฉพาะในส่วนที่เป็นอาชญากรรม

ท่ัวไปในเบื้องต้น) ซ่ึงได้เข้าสู่การยกเลิกโทษประหารในทางพฤตินัยเป็นระยะเวลานานราว 

๑๐ ปี โดยประเทศส่วนใหญ่ได้เคลื่อนเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารในทางนิตินัยอย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างเช่น ประเทศเตอร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) ซึ่งได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในปี 

ค.ศ. ๑๙๙๙ ใช้เวลาเพียง ๒ ปีภายหลังการลงโทษประหารชีวิตในครั้งสุดท้าย ส่วนสาธารณ

รำฐอัฟริกาใต้ได้มีการยกเลิกโทษประหารในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ใช้เวลาเพียง ๔ ปี ภายหลังการ

ลงโทษประหารคร้ังสุดท้าย จึงสามารถสรุปได้ว่า การที่ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการ

ตัดสินใจยกเลิกโทษประหารนั้นไม่ปรากฏอยู่ในกระบวนการของประเทศส่วนใหญ่มากกว่า

ครึ่งหนึ่งเลยในห้วงระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา

๖. ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงพลวัตใหม่ (New Dynamic)

ในหลายแหง่ท่ีการยกเลกิโทษประหารยงัไมบ่รรลเุปา้หมายแตไ่ดก้อ่เกดิกระบวนการบางอยา่ง

ที่สอดคล้องกับมาตรา ๖(๒) ของไอซีซีพีอาร์ ซึ่งมีการจำากัดจำานวนประเภทอาชญากรรมที่มี

โทษถึงประหารชีวิต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจเข้ามาแทนที่การบังคับลงโทษที่ไม่

อาจหลีกเล่ียงได้ (ซึ่งประเทศล่าสุดที่กล่าวถึงนี้คือบาร์เบโดส) และทำาให้จำานวนของนักโทษ

ทีถ่กูประหารชีวติจรงิลดลงดว้ย หากจะเปรยีบเทยีบในสองกรณทีีย่งัคงไมมี่การพกัหรอืระงับ

การลงโทษประหารชวีติเปน็การชัว่คราว ดังเชน่กฎหมายอาญาของประเทศเบลารสุในป ีค.ศ. 

๑๙๙๙ ที่กำาหนดโทษประหารไว้เป็นจำานวนลดลงถึง ๑๕ แขนง (หรือมีการกำาหนดไว้ ๑๔ 

มาตรา แทนที่จะเป็น ๒๙ มาตรา) เมื่อเทียบกับกฎหมายอาญาในปี ค.ศ. ๑๙๖๐  และใน

ปัจจุบันจะลงโทษได้ก็เพียงกรณีที่มีการกระทำาที่เป็นเหตุร้ายแรงอย่างที่สุดหรือภัยอันตราย

ที่เกิดจากการกระทำาของจำาเลยอย่างเห็นได้ชัด  กรณีของประเทศเวียดนามได้ลดจำานวน

ข้อหาที่นำาไปสู่การลงโทษประหารจากเดิม ๔๔ ข้อหาเป็น ๒๙ ข้อหา ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ และ

มีแผนการที่จะทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อจะลดลงอีกให้เหลือเพียง ๑๒ ข้อหา 

โดยกนัขอ้หาทีเ่ก่ียวข้องกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิออกไป  ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศ

จีนถือว่าก้าวหน้าไปมาก

ในราว ๑ ใน ๓ ของประเทศต่างๆ (๓๒ ประเทศจาก ๙๔ ประเทศ) ที่ยังไม่มีการยกเลิกโทษ
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ประหารบรรจุไว้ในกฎหมายยังคงลงโทษประหารกับคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะที่ ๒๘ 

ประเทศจะลงโทษประหารในคดีความผิดต่อเพศ และอีก ๒๒ ประเทศมีการลงโทษในคดี

ร้ายแรงเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเรื่องของทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงข้อหาปล้นโดย

ใช้อาวุธก็ไม่มีการลงโทษประหารแต่อย่างใด)  ทั้งนี้จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่ปรากฏว่ามีเพียง ๑๕ 

ประเทศเทา่นัน้ทีด่ำาเนนิการประหารชวีตินกัโทษอยา่งนอ้ยหนึง่คนในขอ้หาทีอ่ยูใ่นขา่ยทีก่ลา่ว

ถึงนี้ในระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึง ๒๐๐๖ ซึ่งรวมถึงประเทศจีน ทำาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการ

ลงโทษประหารสำาหรับอาชญากรรมที่มิใช่เป็นการฆาตกรรม (เว้นแต่คดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด

ในประมาณ ๗ ประเทศ) ถือได้ว่ามีการลงโทษดังกล่าวน้อยมาก ถึงจะเป็นที่ยอมรับกันว่า

ในประเทศที่ยังคงโทษประหารไว้นี้ยังไม่ต้องการไปสู่ขั้นของการยกเลิกอย่างเด็ดขาดแต่ก็ได้

มีการใช้ดุลยพินิจเป็นพิเศษในการตัดสินพิพากษาและเน้นไปที่การลงโทษกับคดีฆาตกรรม

เท่านั้น ซ่ึงถือว่าเป็นข้อจำากัดท่ีปรากฏอยู่ในข้อกำาหนดของที่ยังคงพอยอมรับได้โดยคณะผู้

แทนพิเศษว่าด้วยการวิสามัญฆาตกรรม การใช้กฏพิเศษหรือการประหารชีวิตโดยการชี้ขาด

ของคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เช่นเดียวกันกับกรณีของประเทศต่างๆ ที่ดำาเนินการประหารชีวิตนักโทษอย่างเป็นปกติใน

ปัจจุบันได้เหลือน้อยลงมาก เช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ มีเพียง ๒๕ ประเทศเท่านั้นซึ่งเป็นข้อมูล

ขององค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ที่มีการประหารชีวิตด้วยคำา

พิพากษาของศาล เทียบกับจำานวน ๔๐ ประเทศ ในสิบสองปีที่แล้ว คือ ค.ศ. ๑๙๙๗  กรณี

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาปรากฏวา่ ๔๒ เขตอำานาจศาลในจำานวน ๕๑ แหง่ไมม่กีารประหารชี

วิตใดๆ เลยในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ครึ่งหนึ่งของเขตอำานาจศาลดังกล่าว (จำานวน ๑๘ แห่งอยู่ในมล

รัฐเท็กซัส ยกเว้นเพียงกรณีของประเทศอิหร่าน อิรัค ซาอุดิอาระเบีย และปากีสถาน แต่ประ

เทศอืน่ๆ ตวัเลขของการประหารชวีตินกัโทษตอ่ปีไดล้ดลง ยิง่กวา่นัน้พบวา่มีเพยีง ๓ ประเทศ

ในขอ้มลูขององคก์รนริโทษกรรมสากลทีม่กีารประหารชวีตินกัโทษจำานวน ๑๐๐ คนในปี ค.ศ. 

๒๐๐๘ ไดแ้กป่ระเทศจนี (เทา่ทีม่ขีอ้มลูคอืมจีำานวนการประหารนกัโทษมากทีส่ดุ) รองลงมาคือ 

อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย นอกนั้นมีเพียง ๘ ประเทศที่มีการประหารชีวิตนักโทษมากกว่า 

๑๕ คนในรอบปีนั้น 
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ท่ีสำาคัญและน่าที่จะนำามาพิจารณาคือกรณีที่ทางคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ

ไม่กำาหนดการลงโทษประหารชีวิตภายหลังการตั้งศาลพิเศษขึ้นเพือพิจารณาผู้เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ในราวันดา ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ 

และล่าสุดคือในกรณีของ เซียราลีโอน เลบานอน และกัมพูชา นอกจากนั้นในข้อหา “การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ (genocide)” ซึ่งจริงๆ ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและรวม

ไปถงึอาชญากรรมทางสงครามอ่ืนๆ กไ็มม่กีารบญัญตัโิทษทีว่่านีใ้นบทบญัญตัขิองศาลยตุธิรรม

ทางอาญาระหว่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๘  สิ่งเหล่านี้ทำาให้ไม่สามารถเลี่ยงที่จะ

ตัง้คำาถามตอ่ไปได้วา่ หากเชน่ในคดรีา้ยแรงเช่นกรณทีีย่กมาขา้งตน้ยงัไม่มีการลงโทษประหาร

ชวีติต่อผูก้ระทำาผดิ ดงันัน้เหตใุดท่ีอาชญากรรมทีร่า้ยแรงนอ้ยกวา่จงึยงัคงมกีารลงโทษเชน่วา่นี ้     

ถือได้ว่ามีความพยายามอย่างยิ่งในบรรดาประเทศที่ได้มีการยกเลิกโทษประหารไปแล้วมา

ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ ท่ีจะนำาการระงับการลงโทษประหารชวีติไปสูก่ารออกเปน็มตขิององคก์าร

สหประชาชาติเพื่อจะได้มีการศึกษาถึงผลจากการระงับโทษดังกล่าว ตัวชี้วัดประการหนึ่งคือ

การทีม่ขีอ้ถกเถยีงน้อยลงในบรรดาประเทศทีย่งัคงมกีารตอ่ต้านมตขิององคก์ารสหประชาชาติ

ในการระงับโทษประหารชวิีตไวช่ั้วคราว โดยในป ีค.ศ. ๒๐๐๕ ในคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยสทิธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติพบว่า ๖๖ ประเทศ ยังคงมีข้อกล่าวอ้างต่างๆ ในการไม่เข้าร่วม

ดำาเนินการตามมตินี้โดยอ้างถึงเรื่องของการสร้างความแตกแยกในหมู่สมาชิกและเป็นการใช้

กฏหมู่มาบีบบังคับประเทศกลุ่มรวมไปถึงการอ้างลัทธิจักรวรรดินิยมและการรุกรานอำานาจ

อธิปไตยของประเทศตา่งๆ  หลายประเทศไดม้องว่า การลงโทษประหารชีวติเปน็คนละเรือ่งกบั

ปญัหาสทิธิมนุษยชนและยนืยนัวา่มนัเปน็เพียงสว่นหนึง่ของกระบวนการยตุธิรรมซึง่เปน็เรือ่ง

ที่ผ่านการกลั่นกรองโดยประชาชน ผู้นำาและความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในสังคมนั้นบนพื้น

ฐานความเหมาะสมของสภาพการณแ์ละวฒันธรรม แตใ่นสองปถีดัมาคือในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 

๒๐๐๗ ทีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตมิเีพยีง ๕๔ ประเทศทีแ่สดงความคดัคา้นมติ

นี้ โดยมี ๑๐๔ ประเทศเห็นด้วย และเพียงหนึ่งปีต่อมาจำานวนของประเทศที่คัดค้านได้ลดลง

เหลอืเพยีง ๔๖ ประเทศ มจีำานวน ๘ ประเทศนอ้งลงกวา่ปกีอ่นหนา้และมจีำานวน ๒๐ ประเทศ

น้อยลงกว่าเมื่อสามปีก่อนหน้านี้ในขณะที่ประเทศซึ่งงดออกเสียง (abstained) มีตัวเลขเพิ่ม

ขึ้นคือ ๒๙ ประเทศ เป็น ๓๔ ประเทศ  
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เมือ่พจิารณาดว้ยขอ้มลูทัง้หมดแลว้สามารถกลา่วไดว้า่ประเทศทีส่นบัสนนุการคงโทษประหาร

ไว้นั้นมิได้ใช้โทษประหารเป็นเคร่ืองมือในการทำาให้กฎหมายอาญามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแต่

อย่างใด ซึ่งไม่ควรมองว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีความสำาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการยกเลิกโทษ

ประหารในอนาคต เพราะแท้จริงแล้วหลายประเทศในจำานวนนี้กำาลังพยายามลดการใช้โทษ

ประหารให้เหลือน้อยหรือเท่าท่ีจำาเป็นในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเน้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นและขาด

มิได้ในการลงโทษทางอาญา สิ่งท่ีเกิดขึ้นนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงการเพ่ิมจำานวนของประเทศที่พร้อม

จะยกเลิกโทษประหารในอนาคตอันใกล้ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกการขับเคลื่อนของพลวัตทาง

ด้านสิทธิมนุษยชนนั่นเอง

๗. ความคาดหวังต่อสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดงัได้กลา่วถึงในบทนำาวา่ในชว่งสองสามปท่ีีผา่นมาไดป้รากฏความเปลีน่แปลงท่ีเหน็ไดช้ดัในแง่

ของการถกเถยีงอภปิรายและความตัง้ใจจรงิของทางการจนีทีห่นัมาให้ความสนใจประเดน็โทษ

ประหารชวีติกบัสทิธมินษุยชนในเวทีการสมัมนาตา่งๆ รวมทัง้ยงัมีโอกาสเจรจาหารอืกบัหลาย

ประเทศในยโุรป นอกจากนีย้งัมกีารเผยใหเ้หน็ถงึประเดน็การศกึษาวจิยัและความพยายามที่

จะหยดุยัง้ปญัหาการตัดสนิคดทีีผ่ดิพลาดทีน่ำาไปสูก่ารลงโทษประหารผดิตวัโดยการท่ีศาลฎกีา

ของจีนได้ทำาการทบทวนการมีคำาสั่งประหารชีวิตทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน

แต่สำาคัญที่สุดคือจะต้องทำาให้ประเทศจีนยอมรับให้ได้ว่าพลวัตใหม่ที่กำาลังเกิดขึ้น คือ การ

เข้าใจว่าการลงโทษประหารชีวิตนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะในแง่ของการมี

สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด การมีสิทธิท่ีจะไม่ถูกทรมาน ทารุณกรรมรวมทั้งการลงโทษหรือการ

ปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม ทั้งนี้เป็นความจริงท่ีในการถกเถียงเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหาร

ในที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๐๗ ในญัตติว่าด้วยการยกเลิกโทษ

ประหารเป็นการชั่วคราวทั่วทั้งโลก ซึ่งประเทศจีนได้คัดค้านญัตติดังกล่าว ทั้งนี้โฆษกของจีน

ได้ให้เหตุผลตามรายงานที่ได้รับมาดังนี้คือ

... ในโลกทกุวนันีป้ระเดน็วา่ดว้ยการยกเลกิโทษประหารเปน็การช่ัวคราวท่ัวทัง้โลกถอืเปน็เรือ่ง
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ของกระบวนการยุติธรรมทางศาลหาได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใดๆ เลย ถือเป็นสิทธิ

เฉพาะตัวของแต่ละประเทศซ่ึงมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่เหมือน

กนัในการปรบัใชก้บัการลงโทษ นัน่หมายถงึแตล่ะรฐัยอ่มสามารถดำาเนนิการใดๆ ภายใตส้ทิธิ

อนัชอบธรรมนีไ้ดโ้ดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ทางออกของปญัหาทีว่า่พงึกระทำาดว้ยการ

เจรจาพูดคุยกันมากกว่า 

อย่างไรก็ตามดังที่ Nicola Macbean ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนได้เน้นย้ำาไว้

ว่า “การที่จีนจะอ้างประเด็นสิทธิอันชอบธรรมต่อผู้ติดตามเรื่องดังกล่าวทั้งในเวทีนานาชาติ

และเวทภีายในประเทศ จะอยา่งไรกค็งไมส่ามารถเพกิเฉยหรอืไม่สนใจตอ่ประเดน็หลกัว่าดว้ย

สิทธิมนุษยชนได้” 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นที่กวงดง (Guangdong) และปักกิ่ง (Beijing) ในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ ภายใต้ความเอื้อเฟื้อของโครงการศึกษาปัญหาการลงโทษประหาร ใน

สังกัดของศูนย์ศึกษาสหราชอาณาจักรและจีน ร่วมกับ CLLS แห่งมหาวิทยาลัยประจำากรุง

ปักกิ่งซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการเจรจาพูดคุยในประเด็นปัญหาการ

ยกเลกิโทษประหารของยโุรป พบวา่มกีารยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในความสำาคญัของการอาศยั

ประเด็นว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงนำาไปสู่การยกเลิกโทษ

ประหารของทุกประเทศทั่วโลก ดังที่ศาสตราจารย์ Zhao Bingzhi ได้กล่าวไว้ว่า

... ปรากฏการณ์ของการยกเลิกโทษประหารในเวลานี้ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนับเป็นสิ่งที่น่า

ท่ึงและน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง ความเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้ได้สะท้อนให้เห็นสัญญาณที่ชัดเจน

สำาหรับพวกเราว่า การยกเลิกโทษประหารนั้นเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงของนานาชาติที่

ยากตอ่การหยดุยัง้ อนัเกดิขึน้เพราะความใจกวา้งของเหล่าอารยประเทศทัว่โลก... การยกเลกิ

โทษประหารดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่าจะไม่

อาจเห็นผลได้ในเร็ววันนี้แต่การขับเคล่ือนที่เกิดขึ้นได้นำาไปสู่การจำากัดขอบเขตของประเภท

อาชญากรรมที่มีจำานวนแน่นอนชัดเจนและมีการลดจำานวนการประหารชีวิตจริงๆ ลงอย่าง

เห็นได้ชัด 
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ยิง่กว่านัน้ศาสตราจารย ์Zhao ยงัไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารตพีมิพต์วัเลขสถติขิองการลงโทษประหาร

และจำานวนผูถู้กประหารออกมาอยา่งสม่ำาเสมอควบคูไ่ปกบัความมุง่มัน่ในการสนบัสนนุใหเ้กิด

ดทศันคตใินทางบวกตอ่การยกเลกิโทษประหารในหมู่ประชาชนทัว่ไป ศาสตราจารย ์Zhao มี

ข้อเสนอทีน่า่สนใจ ๒ ประการ ประการแรก เปน็หนา้ทีข่องฝา่ยนติบิญัญตัทิีจ่ะต้องลดจำานวน

ประเภทของอาชญากรรมที่มีการลงโทษด้วยการประหารเพื่อจำากัดให้มีเพียงเฉพาะการฆ่า

ผู้อื่นโดยใช้กำาลัง อาชญากรรมที่มีภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ และคดีอาญาทหารที่

ประพฤติผิดในยามสงคราม โดยไม่เพียงแต่ยึดเอาเฉพาะการพิจารณาทบทวนคดีของศาลฏี

กาอย่างที่ผ่านมา ประการที่สอง ต้องมีการวางระบบการขออภัยโทษและการให้อภัยโทษให้

เป็นไปตามคำาแนะนำาและแนวทางป้องกันปัญหาของ ICCPR และ ECOSOC

เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยสำาคัญที่ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนทางนำาไปสู่การยกเลิก

โทษประหารคือ “ทัศนคติของประชาชน” เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อฝังใจกันว่าในวัฒนธรรมความ

เช่ือของชาวเอเชียและชาวจนียังคงสนบัสนนุการแกแ้คน้ทดแทนอยา่งเหน็ไดช้ดั อาท ิประเดน็

ว่าด้วยการทดแทนชีวิตด้วยชีวิต ตัวอย่างเช่นศาสตราจารย์ Mo Hongxian ประจำาคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wuhan ผู้เรียกร้องให้ทางการเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยเหตุผลของการ

ใช้โทษประหารชีวิตในคดีนั้นๆ รวมทั้งยังคงยืนยันอีกว่าทัศนคติของสาธารณะอาจไม่ใช่ข้อ

บ่งชี้หรือเป็นตัวแทนของความยุติธรรมเสมอไป โดยเธอได้แบ่งแนวคิดออกเป็น ๒ สถานะที่

สำาคญั คอื ๑ เปน็แนวคดิหรอืทศันคตทิีว่า่ดว้ยส่ิงทีค่วร (ought-to-be) และส่ิงทีไ่ม่ควรมีส่วน

ในการสนับสนุนหรือมีอิทธิพลต่อการลงโทษประหาร และ ๒ เป็นแนวคิดว่าด้วยทัศนคติของ

สิ่งที่เป็นอยู่จริง (what-it-is) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะแยกเอาแนวคิดการ

ลงโทษประหารออกจากสาธารณาชนได้ เธอยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าในการการออกนโยบาย

จำากัดการลงโทษประหารชีวิตจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดทัศนคติของประชาชนในที่สุด ซึ่งยังคง

สนับสนุนการทดแทนแก้แค้น และเมื่อถึงเวลานั้นเราอาจสามารถพักการลงโทษไว้ชั่วคราว 

รวมทั้งเมื่อประชาชนเริ่มยอมรับโดยดุษณี เราก็อาจก้าวไปสู่การยกเลิกโทษประหารในกฏ

หมายอาญาเลยก็ว่าได้  ส่วนระยะเวลาที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนคง

เป็นเรื่องของการคาดการณ์ซึ่งบางคนคิดว่ามันอาจต้องใช้เวลาอีกนานวัน ขณะท่ีบางคนเชื่อ

ว่าน่าจะมีทางออกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้
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สำาหรับโครงการรว่มกนัระหวา่งประชาคมยโุรป (EU) และประเทศจนี วา่ดว้ยการกา้วไปสูก่าร

เจรจาหารือเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารนั้น ได้ให้ทุนสนับสนุนการสำารวจความคิดเห็น

ของกลุ่มประชากรเกือบ ๔,๕๐๐ คน ใน ๓ เมืองใหญ่ของสหราชอาณาจักร (โดยมีอัตราการ

ตอบรบัแสดงความคิดเห็นร้อยละ ๗๐ ของจำานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด) โดยสถาบนักฏหมาย

อาญาระหว่างประเทศแม๊กซ์แพลงค์ (Max Planck) ณ เมืองไฟร์เบอร์ก (Freiburg) ประเทศ

เยอรมันนีและทางศูนย์ศึกษาวิจัยจีนยุคใหม่แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นผู้ดำาเนินการสำารวจ 

ทั้งนี้ผลการสำารวจจะมีการตีพิมพ์ต่อไปทั้งในประเทศจีนและ ณ เมืองไฟร์เบอร์กพร้อมๆ กับ

การดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำาเนินการ

โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan) 

อย่างไรก็ตามข้อมูลเท่าที่เปิดเผยได้จากการสำารวจที่เด่นๆ นั้นพบว่าผู้ตอบแบบสำารวจส่วน

ใหญ่ยังขาดความสนใจและไม่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยการลงโทษประหารเท่าที่ควร 

นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๓ ท่ีตอบวา่เปน็เร่ืองท่ีนา่สนใจมากและรอ้ยละ ๒๖ บอกวา่รูสึ้กสนใจ นัน่แปล

ความไดว้า่ในจำานวนประมาณ ๓ ใน ๔ ไมรู่ส้กึมคีวามสนใจหรอืไมส่นใจในประเด็นดงักลา่วเลย

แมแ้ต่นอ้ย เมือ่ถามถงึความรู้ของผูต้อบเกีย่วกบัการลงโทษประหารในประเทศจนี มีเพยีงรอ้ย

ละ ๑.๓ ทีก่ลา่ววา่มคีวามรูค้อ่นขา้งมากและนอ้ยกวา่หนึง่ในสามทีต่อบวา่มคีวามรูบ้้าง ทำาให้

เหน็ไดว้า่เกือบ ๗ ใน ๑๐ คนของประชากรท่ีสำารวจมคีวามรูน้อ้ยมากหรอืไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบั

การลงโทษประหารชวีติในประเทศของตนเลย ทำาให้ไม่นา่ประหลาดใจวา่มากกวา่รอ้ยละ ๑๑ 

ไม่เคยได้ยินชื่อของไอซีซีพีอาร์ (ICCPR) 

เมื่อสำารวจถึงความเห็นสนับสนุนการคัดค้านการลงโทษประหารพบว่าร้อยละ ๕๘ ตอบว่า

เห็นพ้องด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นจำานวนมากอย่างเป็นที่น่าสังเกตได้เม่ือเทียบกับการทำาการ

สำารวจประชากรในยโุรปเมื่อครัง้มกีารยกเลิกโทษประหาร ยกตวัอย่างเช่นในกรณทีี่เคยกลา่ว

ถึงก่อนหน้านี้ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบว่า มากถึงร้อยละ ๖๓ ของประชากรทั่วไป

ต่างคดัคา้นการยกเลกิโทษประหารในเวลาท่ีมกีารยตุกิารลงโทษประหารซึง่ไมม่ผีลตอ่รฐับาล

ทีย่กเลกิโทษนีเ้พราะไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเข้ามาทำาหนา้ทีอี่ก  นอกจากนีใ้นประเทศจีนเองมี

เพียงร้อยละ ๑๔ ที่ยังคงมีความคิดคัดค้านการยกเลิกโทษที่ว่านี้ ในขณะที่ร้อยละ ๒๘ แสดง

ความเห็นในเชิง “ไม่แน่ใจ” หากจะต้องมีการยกเลิกโทษดังกล่าวจริงๆ รวมทั้งเม่ือถามว่า
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ประเทศจีนสมควรเร่งรัดกระบวนการยกเลิกโทษประหารให้รวดเร็วขึ้นหรือไม่ มีเพียงร้อยละ 

๕๓ ทีแ่สดงความเห็นคดัคา้น ขณะทีร่อ้ยละ ๓๓ แสดงความเหน็ในเชงิ “ไมแ่นใ่จ” ตวัเลขเหลา่

น้ีทำาใหย้ากตอ่ความเชือ่ท่ีวา่การยกเลกิโทษประหารในทางการเมอืงจะไมม่ทีางเปน็ไปได ้เมือ่

ความตัวเลขของการแสดงความเห็นด้วยกับการยกเลิกมีเป็นจำานวนมากเพียงนี้

นอกจากนัน้ยังมหีลกัฐานเพ่ิมเตมิอกีวา่ทัศนคตขิองคนสว่นมากหาไดมี้ความเชือ่ชนดิทีย่ากตอ่

การเปลีย่นแปลงอีกท้ังมคีวามยดืหยุน่อย่างมากโดยเฉพาะเมือ่มกีารถามความเหน็วา่พวกเขา

สนบัสนนุการลงโทษประหารในคดอีาชญากรรมบางประเภทหรอืไม ่โดยมเีพียงอาชญากรรม

สองประเภทที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบที่สนับสนุนการลงโทษประหาร ได้แก่คดีฆาตกรรม 

(ร้อยละ ๗๗) การจงใจหรือมีเจตนาทำาร้ายให้ถึงแก่ความตาย (ร้อยละ ๖๐) นอกจากน้ัน

มากกว่าครึง่หนึง่เชน่กนัท่ีสนบัสนนุการใชโ้ทษดงักลา่วกบัการคา้ยาเสพตดิ (รอ้ยละ ๕๔) รวม

ทั้งคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงอายุต่ำากว่า ๑๔ ปี (มีผู้สนับสนุนการลงโทษ

ร้อยละ ๕๒) นอกจากนั้นแล้วคดีอ่ืนๆ ไม่ได้รับความเห็นชอบให้มีการลงโทษประหารจากผู้

ตอบแบบสำารวจส่วนใหญ่เลย สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนว่ารัฐบาลจะไม่ได้รับแรงต้านใดๆ หากจะมี

การถอดถอนโทษทางอาญาอุกฉกรรจ์จำานวน ๖๘ ข้อหาออกไปจากประมวลกฏหมายอาญา 

เพื่อจักได้เริ่มต้นการตอบสนอง ระงับยับยั้ง และเข้าสู่กระบวนการยกเลิกโทษประหารไปใน

ที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวทางในมาตรา ๖(๒) ของไอซีซีพีอาร์และแนวปฏิบัติ

เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อ ๑ ของแนวทางที่ ECOSOC เป็นผู้กำาหนดขึ้น

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแม้จะยังคงมีคนจำานวนหนึ่งที่สนับสนุนการลงโทษ

ประหาร แต่ลึกๆ แล้วคนเหล่านี้มีความประสงค์ให้การลงโทษประหารใช้กับกรณีที่มีความ

ร้ายแรงเช่นคดีฆาตกรรม ซึ่งเป็นคำาตอบที่มักได้รับเมื่อมีการสมมติเหตุการณ์ให้ผู้ตอบคำาถาม

ในประเภทคดรีา้ยแรงท่ีมกีารใชก้ำาลงัประทุษรา้ยจากลำาดบัขัน้ตา่งๆ ทัง้นีก้ารลงโทษประหาร

ในการสำารวจมผู้ีให้การสนบัสนนุนอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ รวมทัง้ยงัไมต่อ้งการใหล้งโทษในคดทีีม่ี

ชายผูห้นึง่ทีก่ำาลงัรบัโทษจากสองคดีอกุฉกรรจก่์อนหนา้นีใ้นคดีปลน้และคดลีา่สดุทีมี่การปลน้

และฆ่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อเพื่อเงิน ๒,๐๐๐ หยวน ด้วยการยิงเข้าศรีษะถึงแก่ชีวิตอีกด้วย
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เมือ่สอบถามตอ่ไปกม็ส่ิีงนา่สนใจท่ีค้นพบคือผูต้อบคำาถามสว่นมากมคีวามเห็นตอ่จำานวนผูถ้กู

ลงโทษประหารในแต่ละปีมีจำานวนแตกต่างกันออกไปโดยสองในสามตอบกลับมาว่าไม่ทราบ

เลยว่ามีจำานวนเท่าใดแน่ มากกว่าร้อยละ ๖๔ ต้องการให้รัฐบาลจีนตีพิมพ์จำานวนที่แท้จริง

มีเพียงร้อยละ ๑๖ ที่เห็นว่าไม่สมควรตีพิมพ์ แม้ว่าในมาตรา ๒๑๒ ของประมวลกฏหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของจีน ค.ศ. ๑๙๙๖ จะได้กำาหนดให้มีการตีพิมพ์การลงโทษประหาร

และยังกำาหนดให้ศาลยุติธรรมทุกแห่งจะต้องตระเตรียมเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในการ

ดำาเนนิการประหารชีวตินกัโทษ แต่ก็ยงัไมพ่บวา่ทางการจนีไดมี้การรวบรวมหรอืตพีมิพข์อ้มลู

เหล่านี้ออกมา ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าตัวเลขจากจำานวนการลงโทษประหารที่ปรากฏในหน้า

หนงัสอืพมิพคื์อตวัเลขของการประหารทีแ่ทจ้รงิในแตล่ะปีหรอืไม่ ความลกึลบัดังกลา่วรวมทัง้

การขาดธรรมาภิบาลความโปร่งใสที่เกิดขึ้นทำาให้เป็นการยากท้ังฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้าน

การลงโทษประหารจะนำามาเป็นประเด็นในการถกเถียงกันได้บนพื้นฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ไม่

ว่าจะเป็นวิธีการบริหารจัดการ ประเภทของคดีหรืออาชญากร รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งหาก

ประเทศจีนให้สัตยาบันต่อ ไอซีซีพีอาร์ ได้เม่ือใด ก็มีความเป็นไปได้ที่จะดำาเนินการให้เป็น

ไปตามมติที่ ๑๙๘๙/๖๔ แห่งคณะมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การ

สหประชาชาติท่ีเรียกร้องให้มีการตีพิมพ์เยผแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษแห่งองค์การ

สหประชาชาติ Professor Phillip Alston ไดป้ระณามการทีร่ฐัตา่งๆ ไม่ปฏบิตัติามขอ้กำาหนด

ดังกล่าวว่าเป็นตราบาปและเป็นการละเมิดมาตรฐานแห่งสิทธิมนุษยชนอีกด้วย  

ดว้ยความรูท่ี้มมีากขึน้อาจชว่ยในการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละความคิดเห็นของผู้คนในสังคม

ได้ จากผลการสำารวจพบว่าสัดส่วนของประชากรที่เกรงกันว่าอาจมีการประหารผิดตัวนั้น

มีอยู่ในปริมาณที่สูงมาก มีเพียงร้อยละ ๒๕ ของผู้แสดงความคิดเห็นที่กล่าวว่ายังคงให้การ

สนับสนุนการลงโทษประหารถึงจะมีผู้บริสุทธิ์ถูกประหารไปก็ตาม ยิ่งกว่านั้นเกือบร้อยละ 

๗๐ ของประชากรส่วนใหญ่ในการตอบคำาถามนี้เห็นว่าการลงโทษประหารที่เป็นอยู่ยังไม่

เป็นไปโดยเสมอภาคเพราะคนที่ถูกลงโทษมักเป็นคนยากจนหรือคนระดับล่างมากกว่าผู้มี

ฐานะ ข้าราชการรวมทั้งญาติมิตรของคนเหล่านั้น เม่ือเปรียบเทียบกับผลสำารวจในประเทศ

สหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ตอบแบบสำารวจถูกตั้งคำาถามว่าพวกเขายังคงสนับสนุนการลงโทษ

ประหารอยูห่รอืไมห่ากวา่มมีาตรการในการลงโทษอืน่ๆ รองรบัแลว้ พบวา่กลุม่ทีค่ดัค้านอยา่ง

เตม็ทีม่อียูเ่พยีงจำานวนไมม่ากนกั ในขณะทีก่รณปีระเทศจนีหากยืน่เงือ่นไขว่าหากจะนำาวธิกีาร
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ลงโทษจำาคุกตลอดชวีติและมกีารพกัการลงโทษประกอบดว้ยนัน้โดยผู้ทีย่งัคงยนืยนัสนบัสนนุ

การลงโทษนี้มีอยู่ราวร้อยละ ๓๘ และมีผลทำาให้ผู้ที่สนับสนุนการยกเลิกโทษประหารจะมี

จำานวนสูงขึ้นจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๓๑ โดยมีจำานวนร้อยละ ๓๐ ที่ยังไม่มีความเห็น 

ในขณะเดียวกันเมื่อกำาหนดเงื่อนไขว่า

หากการลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตจะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามนั้นจริงๆ โดยปราศจากการ

ให้โอกาสพักการลงโทษและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลจากอาชญากรรมที่ก่อ

ข้ึนด้วย ปรากฏว่าผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นน้อยกว่าหนึ่งในสี่ที่ยังคงคัดค้านการยกเลิกโทษ

ประหารในขณะที่อีกกึ่งหนึ่งแสดงความเห็นสนับสนุนให้เลิกโทษประหาร ทำาให้สรุปได้ว่าถึง

แม้ร้อยละ ๗๘ ของการสำารวจจะกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับประโยคที่ว่า “ใครก็ตามที่เอาชีวิตผู้

อืน่ สมควรท่ีจะไดร้บัโทษทีต่อ้งชดใชด้ว้ยชวีติเชน่เดยีวกนั”  ผลของการสำารวจสะทอ้นให้เห็น

ว่าลึกๆ แล้วคนเหล่านี้ประสงค์ให้การลงโทษมีความเหมาะสมกับการกระทำาผิดมากกว่าคิดที่

จะให้กระบวนการยุติธรรมดำาเนินการแก้แค้นทดแทนในวิธีการเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากการสำารวจความเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจำานวน ๔๕๕ คน  

น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๔๘) เห็นด้วยกับหลักการที่เรียกกันว่า “ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต” แต่

เหตุผลที่สนับสนุนก็เพียงต้องการให้โทษประหารเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการกระทำาผิด

เป็นการทั่วไป โดยบุคลากรจำานวนร้อยละ ๙๑ สนับสนุนการลงโทษประหารเป็นการท่ัวไป 

และด้วยจำานวนที่น้อยกว่ากลุ่มประชากรทั่วๆ ไปที่มีการสอบถามความเห็น ได้แสดงความไม่

เชื่อถึงการที่โทษประหารอาจมีการลงโทษต่อผู้บริสุทธิ์และกระบวนการยุติธรรมมุ่งเอาผิดกับ

คนยากจนและคนระดบัลา่งอยา่งมนียัสำาคญั อยา่งไรกต็ามเชน่เดยีวกบักลุม่ประชากรทัว่ๆ ไป 

บคุลากรทางดา้นกระบวนการยตุธิรรมสว่นมากไมส่นบัสนนุการลงโทษประหารชวีติตอ่คดทีาง

เศรษฐกิจและยังปรารถนาให้มีการยกเลิกโทษดังกล่าวหากมีบทลงโทษอื่นๆ ที่มีความรุนแรง

เป็นทางเลือก ทั้งนี้เม่ือเสนอให้ใช้การลงจำาคุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้โอกาสพักการลงโทษและ

ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลจากการกระทำาของตนเป็นการทดแทน ปรากฏว่าจำานวน

ผู้ที่ยังคงสนับสนุนโทษประหารได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๓๓) แม้ว่าแนวคิดว่าด้วย

การลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตแบบไม่ให้โอกาสเช่นนี้อาจขัดต่อหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชน 

แตก่ไ็ด้สะทอ้นใหเ้หน็วา่บคุลากรทางดา้นกระบวนการยตุธิรรมไมป่ระสงคท์ีจ่ะยดึหลกั “การ

ใชชี้วติทดแทนดว้ยชวีติ” อยา่งแทจ้รงิ เพยีงแตต่อ้งการใหก้ารลงโทษเปน็ไปในลกัษณะสง่ผล
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ในการควบคุมจำากัดอิสรภาพของผู้กระทำาผิดและยึดหลักการทดแทนให้สาสมกับการกระทำา

ผิด ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย นั่นคือ ผลของการสำารวจได้บ่งชี้ว่าผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

บรหิารจัดการใหม้กีารลงโทษประหารชวีติต่างเชือ่ม่ันในความชอบธรรมของส่ิงทีต่นได้กระทำา

ลงไป ขณะท่ีคนส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็น

ธรรมอยา่งแทจ้รงิตามหลกันติธิรรม (due process) ทางกฏหมายอาญาควบคูไ่ปกบัหลกัแห่ง

ความชอบด้วยกฏหมาย (legality) นอกจากนั้นยังพบอีกว่ามีบุคลากรทางด้านกระบวนการ

ยุติธรรมเพียงจำานวนน้อยที่ยังไม่ยอมรับว่การลงโทษประหารเป็นประเด็นว่าด้วยปัญหาสิทธิ

มนุษยชนของนานาชาติ

เมือ่นำาผลของการสำารวจความเหน็ของทัง้สองกลุม่พจิารณาประกอบกันจะพบวา่ความคดิเหน็

ของกลุ่มประชากรทั่วๆ ไป หาได้คัดค้านอย่างหัวชนฝาต่อแนวคิดในการยกเลิกโทษประหาร

หรอืการจำากดัการลงโทษทีว่า่นีด้งัทีอ่าจคดิกันไว ้ในขณะทีบุ่คลากรดา้นกระบวนการยตุธิรรม

ต่างหากทีจ่ะตอ้งไดรั้บการให้ความรู้ถงึความเปน็จรงิของโทษประหารกับประเดน็วา่ดว้ยสทิธิ

มนุษยชนที่ยากจะแยกแยะออกจากกันกับวิธีการลงโทษที่ปราศจากเมตตาธรรม โหดร้าย

ทารุณและเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ และสำาหรับผู้ที่ยึดโยงกับสิ่งที่เรียกว่า 

“ค่านิยมของชาวเอเซีย” หรือบ้างก็อ้าง “วัฒนธรรมของชาวจีน” ในการนำามาโต้แย้งเพื่อให้

คงการลงโทษประหารเอาไว้นั้นสมควรที่จะรับรู้ด้วยว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนชาวจีน

พงึพอใจทีจ่ะดำารงชวีติอยูกั่บระบบการลงโทษทีไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งมกีารประหารชวีติได ้ซึง่ตวัอยา่ง

ที่ชัดเจนก็คือกรณีของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) และมาเก๊า (Macao) นั่นเอง 

จะว่าไปแล้วชาวฮ่องกงส่วนมากเคยสนับสนุนการลงโทษประหารก่อนหน้าที่จะมีการยกเลิก

ไปภายใต้การปกครองของจักรวรรดินิยมอังกฤษ ดังที่ Johnson และ Zimring ได้ย้ำาเน้นให้

เห็นว่านับจากการ

ยกเลกิโทษประหารเปน็ตน้มากไ็มป่รากฏวา่มเีสียงเรยีกรอ้งให้มีการนำาโทษดงักล่าวกลับมาใช้

ใหม่แต่อย่างใด รวมทั้งสถติคดีการฆาตกรรมก็ลดลงมาเป็นลำาดับขั้น 
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๗ บทสรุป

นักวิชาการชาวจีนหลายต่อหลายท่านมีความคาดหวังว่าในที่สุดแล้วทางรัฐบาลจีนจะให้

สัตยาบันต่อ ไอซีซีพีอาร์ (ICCPR) ก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เพื่อ

เป็นการส่งสัญญาณให้ท่ัวโลกเห็นถึงการยึดม่ันในหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของจีน แต่

แม้เรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นภายในประเทศจีนเองที่ต้องการ

ให้มีการปฏิรูปกฏหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของนานาชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานในหลักว่าด้วยนิติธรรม (การได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น

ธรรม หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fair trial) รวมทั้งการจำากัดการลงโทษประหารชีวิต

ในกฏหมายต่างๆ และกระบวนการลงโทษประหารจริงๆ ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะนำาพาประเทศ

จีนไปสู่การยอมรับในการตีความใหม่ของมาตรา ๖(๒) ของไอซีซีพีอาร์ ที่มุ่งจำากัดการลงโทษ

ประหารชวีติใหเ้หลอืเพียงเฉพาะการฆาตกรรมโดยเจตนาแทนทีก่ารยกเลกิโทษประหารอยา่ง

เบ็ดเสร็จไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ความก้าวหน้าที่เห็นได้เพิ่มเติมคือการที่ทั้งผู้นำาทางด้านสายงานวิชาการและ

กระบวนการยุติธรรมของศาลได้มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนในการร่างแนวนโยบายให้ยอมรับและ

ตระหนกัวา่ไมค่วรมองประเดน็ปัญหาวา่ดว้ยการควบคมุอาชญากรรมในวงแคบเพยีงแตเ่ฉพาะ

สทิธสิภาพเหนอืดนิแดนในปกครองของรฐัตนเองเทา่นัน้ ซึง่พลวตัใหมแ่หง่หลกัการสทิธมินษุย

ชนได้รับการยอมรับเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติมากขึ้น เนื่องด้วยนานาชาติได้ยอมรับแนวคิดที่ให้

มีการจำากัดอำานาจแห่งรัฐที่มีต่อประชากรในการดูแลของตนรวมทั้งมีการจำากัดอำานาจรัฐต่อ

บุคคลที่ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงโดยยึดหลักการเคารพต่อการมีชีวิตอยู่และหลักการว่า

ด้วยอิสรภาพจากการถกูทารณุกรรม การไรม้นษุยธรรมและการลงโทษทีบ่ัน่ทอนศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย์อีกด้วย ในแง่ของประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าเมื่อการลงโทษ

ประหารถกูนยิามให้เท่ากบัเปน็การ “ละเมดิสทิธมินษุยชน” ขึน้มา ไดส้ง่ผลใหไ้มส่ามารถอา้ง

ไดว้า่เปน็การดำาเนนิการไปตามวถิทีางทางการเมอืงหรอืเพือ่การควบคมุอาชญากรรมตามหลกั

การดำาเนนิการใหส้าสมกับการกระทำาผดิไดอ้กีตอ่ไป ทัง้นีค้วามกา้วหนา้ทีจ่ะมไีดต้อ่ไปในการ

ยกเลกิโทษประหารในประเทศจนีจำาเป็นตอ้งทำาใหผู้น้ำาทางการเมืองมีความเขา้ใจและยอมรับ

แนวความคิดนี้เช่นเดียวกับที่ผู้นำาทางสายวิชาการจำานวนมากได้ยอมรับเป็นที่เรียบร้อย
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 รวมบทความที่ได้รับความนิยมของ 

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
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รวมบทความที่ได้รับความนิยมของ 

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

 เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

ในระยะเวลาหลายปทีีผ่า่นมา ผูเ้ขยีนมโีอกาสทีอ่าจดกีวา่หลายๆ ทา่นในการเข้าไปมีบทบาทใน
การขับเคลือ่นกิจกรรมทางสงัคมท่ีสำาคัญหลายเรือ่ง ไมว่า่จะเขา้ไปเปน็สมาชกิสภาปฎิรปูแหง่
ชาติ ด้านการเมอืง เปน็กรรมการปฎิรูปประเทศดา้นกระบวนการยตุธิรรม (ตำารวจ) และไดเ้ปน็
กรรมการและโฆษกกรรมการรา่งรฐัธรรมนญู (กรธ) ทำาใหม้สีายสมัพนัธท์ีด่กีบัสือ่มวลชนหลาย
แขนง ทั้งในฐานะแหล่งข่าว รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข่องทางของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมการเมืองตามวาระโอกาสต่างๆ ข้อเขียนส่วนใหญ่ของอาจารย์ ดร 
อมร วาณชิววิฒัน ์จะปรากฎอยูใ่นหนงัสอืพิมพ ์“ กรงุเทพธรุกจิ “ซึง่เปน็การเขยีนโดยไมม่คีา่
ตอบแทน เพือ่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึจุดยนืสำาคญัในความเปน็กลางและความชัดเจนในจุดยนื
ทางความคดิของผูเ้ขียนชนดิทีไ่มมี่แรงกดดนัใดๆ  การรวบรวมบทความในคร้ังน้ีจะคดัเลอืกมา
เฉพาะบทความทีไ่ดร้บัความนยิมโดยคำานงึถงึจำานวนผูอ้า่นทีเ่ขา้ถงึทางระบบอนิเตอรเ์นต็ ซึง่
บทความของอาจารย์ ดร อมรฯ ส่วนใหญ่มีผู้สนใจติดตามเป็นจำานวนมาก
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การบินไทยกับดุสิตธานี

ท่านที่อ่านบทความแล้วอาจคิดว่าผมอคติหรือนิยมชมชอบใครเป็นพิเศษจึงมาเขียนถึงสอง

องค์กรนี้ แต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้รับเงินใครมาเขียนโปรโมทในแบบ Advertorial เพราะปกติ

เขียนบทความโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เลย  การที่มาเขียนถึง “การบินไทย” อีกครั้งหนึ่ง

เพราะผมรูจั้กคนในการบนิไทยเยอะมาก มท้ัีงเพือ่นทีเ่รยีนหนงัสอืดว้ยกนั คนรูจ้กัมักคุน้ ไม่ใช่

ฟงัความขา้งเดยีวแตต่ดิตามการแกป้ญัหาของการบินไทยมาระยะเวลาหนึง่แล้ว พบวา่ปัญหา

ความล้มเหลวของการบินไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างที่ควรจะเป็น ในขณะที่ผมจะ

เชื่ออะไรจะต้องไปสัมผัสด้วยตนเองไม่เชื่อคำาบอกเล่าหรือข้อความที่เขียนส่งต่อๆ กันมา จึง

สามารถเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของสององคก์รทีน่ำามากลา่วถงึในวนันีไ้ดแ้บบทะลปุรุโปรง่

“การบินไทย” จะดีใจหรือเสียใจไม่ทราบได้ แต่อยากเล่าความจริงให้ทราบทั่วกันว่า เมื่อผม

สำาเรจ็ปรญิญาตรจีากรฐัศาสตร ์จฬุาฯ ผมเคยคิดจะสมัครเป็นพนกังานการบินไทย คิดเหมือน

เพือ่นๆ หลายคนท่ีประสบความสำาเร็จเปน็พนกังานถงึทกุวนันี ้เพราะชือ่เสยีงของการบนิไทย

เวลานั้น ไม่ต่างจากบริษัทชั้นนำาอย่าง ปูนซิเมนต์ไทย บริษัทน้ำามันใหญ่ๆ ทั้งของไทยและต่าง

ประเทศในเวลานั้น อาจจะเป็นโชคดีของผมหรือการบินไทยที่ผมได้งานที่อื่นก่อน เพราะถึงที่

สุดผมบอกไมไ่ดว้า่ตำาแหนง่สดุท้ายกอ่นเกษยีณอายใุนองคก์รจะอยู ่ณ จดุใด แต่สว่นตวันา่จะ

ตัดสินใจไม่ผิด ที่กล่าวมานี้มิใช่เป็นการซ้ำาเติม แต่เห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การเสีย

สละอยา่งยิง่ใหญข่องฝ่ายบรหิารตอ้งกระทำาอยา่งเรง่ดว่น และนา่จะนำาเยีย่งอยา่งของการแก้

ปัญหาสายการบินหลายแห่งในโลกนี้มาเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น แจแปนแอร์ไลน์ อีว่าแอร์ 

แม้แต่ บริติชแอร์เวย์ ซึ่งเคยเป็นสายการบินแห่งชาติอังกฤษยังต้องขายทิ้งไปเมื่อรัฐแบกรับ

ภาระไม่ได้จริงๆ แต่ของเราอุ้มแล้วอุ้มอีกยังคงขาดทุนต่อเนื่อง ทั้งที่ข้าราชการอย่างพวกผม

จำาได้ดีว่า สมัยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลถูกบังคับให้ซื้อตั๋วการบินไทยเท่านั้นด้วยราคาหน้าตั๋ว

ที่แพงกว่าตั๋วทั่วๆ ไป ด้วยข้ออ้างการเป็นสายการบินแห่งชาติ

เปล่ียนบอร์ดหรือกรรมการบริหารมาหลายครั้ง เอาทั้งคนที่ทึกทักเอาเองว่าเก่งมีฝีมือเข้ามา

ก็ยังทำาอะไรไม่กระเตื้องขึ้น เมื่อการเมืองเข้ามาก็ไม่มีมิติแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูป

ธรรม ต่างกับ “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นโรงแรมที่คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดและอยู่กับสังคมไทย

มากวา่ครึง่ศตวรรษ ผมเหน็วธิกีารบรหิารจดัการขององคก์รทีเ่นน้การใหบ้รกิารเหมอืนกนัทัง้

สององค์กร แต่กระบวนการวิธีคิดต่างกันอย่างหาที่เปรียบมิได้ บางคนอาจมอง วอลลุ่มหรือ
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ปริมาณรายได้ต่างกัน จำานวนพนักงานการบินไทยเกือบสามหม่ืน ดุสิตธานีเกือบพันคน จะ

เทียบได้อย่างไร ถ้าคิดแบบนี้เขาเรียกว่า “เอาปัญหามาเบี่ยงเบนเป้าหมาย” คือ ขาดความ

ใจกวา้งในการเปดิโลกหรอืตนเองออกมารับรูเ้รือ่งราวทีเ่ปน็ประโยชน ์ใครมทีศันคตแิบบนีถ้า้

เป็นพนักงานในองค์กรของท่านทั้งหลายให้เอาไปต่อไว้ท้ายแถว

ผมคุ้นเคยกับ “ดุสิตธานี” ไม่ต่างกับ “การบินไทย” ในแง่ของการเป็นผู้ไปใช้บริการอย่าง

ยาวนาน ได้สัมผัสได้รู้ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณขององค์กรทั้งสองแห่ง คุ้นเคยกับทั้งพนักงาน

และฝ่ายบริหารจำานวนมาก ผมไปอังกฤษครั้งล่าสุดยังคงยืนหยัดใช้สายการบินไทย เพราะ

อยากเห็นความเปล่ียนแปลง ยอมรับว่า พนักงานบริการบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับ

ทั้งที่ประเทศไทยและฮีทโธรว์ ลอนดอน ทำางานกันเต็มที่น่าประทับใจ แต่ปัญหายังเป็นเรื่อง

ระบบการบริหารจัดการรวมท้ัง “เร่ืองท่ีสามารถป้องกันการรั่วไหลหรือต้องอาศัยความเสีย

สละของฝ่ายบริหาร เช่น ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการสิทธิประโยชน์หลายรายการ รวมถึง

ปญัหาความไมโ่ปร่งใสท่ีมคีนนำาออกมาเปดิโปงและเชือ่ไดว้า่มมีลูอยูห่ลายเรือ่ง แตย่งัไมไ่ดร้บั

การจัดการอย่างจริงจัง” ในขณะที่ “ดุสิตธานี” เมื่อต้องรอระยะเวลาอีกสี่ห้าปีในการกลับมา

ของดุสิตธานีรูปโฉมใหม่ ฝ่ายบริหารของเขาทำางานอย่างหนักร่วมกับพนักงานทุกคนรวมใจ

เป็น “หนึ่งเดียว”

ผมเป็นนักเดินทางแม้แต่อยู่ในกรุงเทพวันดีคืนดี อยากให้รางวัลกับตัวเองก็ไปนอนพักอ่าน

หนังสือในโรงแรมใกล้ๆ ที่ทำางาน ดูการใช้ชีวิตของผู้คนรอบๆ ตัวตามแบบฉบับการเป็น “นัก

สงัคมวทิยา” ไดย้นิไดฟ้งัพนกังานโรงแรมอืน่พดูถงึ “ดสิุตธาน”ี แล้วชืน่ใจ ถอืเป็นความสำาเรจ็

ของฝ่ายบริหาร เพราะนั่นเป็นข้อมูลตรงที่มาจากคนอื่นที่ไม่มีประโยชน์ได้เสียกับองค์กร เขา

พูดถึงการที่ฝ่ายบริหารให้ความสำาคัญกับพนักงานปฎิบัติการ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างแม้โรงแรม

จะต้องรอคอยการเปิดบริการใหม่อีกหลายปี ด้วยการหาซื้อสถานที่ใหม่เพื่อเปิดบริการให้

พนักงานได้มีงานทำาต่อเนื่อง พยายามหากลยุทธ์วิธีการใช้ทรัพยากรบุคคลเหมือนทรัพย์สิน

ที่มีคุณค่า จัดส่งพนักงานทำาความสะอาดที่มีประสบการณ์รู้งานมีความซื่อสัตย์ไปให้บริการ

โรงแรมอ่ืนเพือ่ให้เขามงีานทำากนัต่อไป ทราบมาวา่พนกังานโรงแรมคอืแขกชดุสดุทา้ยของดสุติ

ธานีก่อนจะเริ่มการก่อสร้างตามโครงการใหม่ ผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารการบินไทย คิดเรื่องง่ายๆ 

แบบนีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งทำาเรือ่งซบัซอ้นไปลดหนีเ้พิม่รายไดด้ว้ยวธิกีารอ่ืน เพยีงแตหั่นมาสนใจคน

ทำางานที่เป็นแหล่งสำาคัญของรายได้องค์กรให้มากขึ้นให้เขามีขวัญกำาลังใจ และท่านต้องเป็น

ฝา่ยทุม่เทเสยีสละออกมาใหเ้หน็เปน็ทีป่ระจกัษ์ ส่วนเรือ่งเลวรา้ยทีมี่ในองค์กรทัง้ปัญหาพรรค



62
ปีที่ 14  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

พวก ระบบอุปถมัภ ์เด็กเสน้ ความรัว่ไหล ไมโ่ปรง่ใสจปิาถะ คอ่ยๆ แกไ้ขกนัไปทลีะเปลาะ ขอ

ใหม้ององคก์รเหมือนบา้นหลงัท่ีสองดจุดัง่ครอบครวัของทา่น แลว้ทกุคนในองคก์รจะเกดิความ

ละอายไม่เรียกร้องอะไรเพื่อตัวเองอีกในขณะที่บริษัทกำาลังจะหายนะเยี่ยงนี้

เมื่อ “คำาพูด” เป็น “นายคน”

ไม่กี่วันมานี้มีกรณี “คำาพูดเป็นนายคน” อยู่สองเรื่องใหญ่ เรื่องแรก เมื่อฝ่ายกฎหมายของคุณ 

ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆ อาทิ เรื่องของการได้รับพระราชทานยศ 

“ร้อยเอก” ทำาให้เกิดกระแสถกเถียงจากการย้อนดูภูมิหลังของคุณธรรมนัส ผ่านประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษา มกีรณทีีต่อ้งนำามาพจิารณาใหค้วามรูโ้ดยยดึหลักวชิาการแบบไมเ่ลอืกขา้ง

ไดด้งัตอ่ไปนี ้ในกรณคีำาชีแ้จงของฝา่ยกฎหมายของคณุธรรมนสัฯ ไดร้ะบุรายการของชว่งเวลา

ต่างๆ ที่สังคมตั้งข้อสังเกตอย่างละเอียดลออ เรื่องนี้ขอให้ทุกฝ่ายทำาใจให้นิ่ง และพึงทำาความ

เข้าใจระเบียบวิธีการทางราชการ เพราะแต่ละหน่วยงานมีกระบวนการขั้นตอนว่าด้วยการ

เลือ่นยศตำาแหน่ง โดยเฉพาะข้าราชการตำารวจ ทหาร ทีอ่าจมีข้อแตกตา่งจากทางพลเรอืนทัว่ไป  

จะตอ้งไปดรูะเบยีบของกองทพัหรอืกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแตง่ตัง้และเลือ่นยศทหารวา่ 

มีข้อกำาหนดอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้โดยส่วนตัวจากประสบการณ์มองว่า เป็นอำานาจ “ดุลยพินิจ” 

ของหนว่ยงานอยูส่ว่นหนึง่ ดงัเคยมปีญัหาทีผู่ม้อีำานาจสัง่บรรจุ มองเรือ่งการลา้งมลทนิ ถอืว่า

เป็นการล้างโทษแต่ไม่ได้ล้างการกระทำาความผิดที่ได้กระทำาไป ซึ่งสามารถใช้ดุลยพินิจไม่รับ

กลับเข้ารับราชการได้โดยมองถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเหมาะสมอื่นๆ แต่หาก “ต้น

สังกัด” รับแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หน่วยงานมีดุลยพินิจเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะแตกต่างกันไป

ส่วนเหตุที่จะนำาไปสู่การพ้นจากตำาแหน่งเม่ือเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน มีกรณีเป็นไปได้หลายกรณี อาทิ การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 160 เช่น เรื่องการ

ฝา่ฝนืไมป่ฎบิตัติามาตรฐานจรยิธรรมอยา่งรา้ยแรง หรอืตอ้งคำาพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จำาคุกขณะ

อยู่ในตำาแหน่ง หรือ การไปพบเจอลักษณะต้องห้ามในมาตรา 186 187 ในเรื่องเกี่ยวกับการ

ขดักนัแหง่ผลประโยชน ์ดงักรณทีีฝ่า่ยคา้น ฝา่ยรฐับาลกำาลงัเผชญิอยูก่บัเรือ่งของหุน้สือ่ตา่งๆ 

เปน็ตน้ ในกรณขีองคุณธรรมนสั มเีรือ่งคณุวฒิุการศึกษา ไม่ขาดคุณสมบัตจิรงิ เพราะการเปน็

รัฐมนตรีต้องการคุณวุฒิปริญญาตรี แต่สำาหรับปริญญาบัตรนอกเหนือจากนี้ หากตรวจสอบ

พบว่าเป็นไปดังคำากล่าวหา ก็อาจเทียบเคียงได้กับความผิดในเรื่องจริยธรรมหรือไม่ ดังกรณี
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมันนี นายคาร์ล กุ๊ตเตนเบอร์ก นักการเมืองหนุ่ม

อนาคตไกลทีห่ลายคนเชือ่วา่จะกา้วมาเป็นนายกรฐัมนตรคีนตอ่ไป ตอ้งพ้นตำาแหนง่ไปเม่ือพบ

วา่ถกูกลา่วหาเรือ่งการคัดลอกวทิยานพินธป์รญิญาเอกเมือ่ป ี2011 ซึง่เขาตดัสนิใจยอมรบัผดิ

และดำาเนนิการลงโทษตนเองดว้ยการ “ลาออก” ไป กรณคีณุธรรมนสั ทราบวา่ ฝา่ยคา้นมกีาร

ต้ังกรรมาธกิารพร้อมท้ังอนุกรรมาธกิารขึน้มาตรวจสอบกรณดีงักลา่วอยูถ่งึ 2 ชดุ หากไมม่มีลู

ความจรงิ คณุธรรมนสัฯ มสิีทธโิดยชอบท่ีจะดำาเนนิการทางกฎหมายกับผูก้ลา่วหาเขาอยา่งถงึที่

สดุ แตห่ากพบการกระทำาทีเ่ปน็การละเมดิจรยิธรรมอยา่งรา้ยแรงโดยรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั 

ถือว่า บุคคลนั้นจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีไปโดยปริยายไม่ต้องไปร้องขอให้องค์กรใด

มาถอดถอนแตอ่ยา่งใด หากยงัมขีอ้สงสยั และขาดความชดัเจน ทางสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

ยงัสามารถเข้าช่ือเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนญูทำาการวนิจิฉยัวา่ ขาดคณุสมบตัหิรอืไม่ นีค่อืเรือ่งแรก

อันเกิดจากการพูด การแถลง ให้ถ้อยคำาหรือชี้แจง ที่สังคมจับตามอง

เรื่องถัดมาที่ “คำาพูดยังคงเป็นนายคน” ได้แก่การที่ สส ท่านหนึ่งได้วิจารณ์ “รัฐธรรมนูญ” 

ดว้ยถอ้ยคำาเปน็ภาษา “ตา่งประเทศ” (แตค่นไทยคุ้นเคยด)ี อยา่งรนุแรง มีผู้ตัง้คำาถามวา่ เรือ่ง

ดังกล่าวใครเป็นผู้เสียหาย เพราะรัฐธรรมนูญที่มีการร่างข้ึนโดย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(กรธ) ถา้จะวา่ กรธ เปน็ผูเ้สยีหายในฐานะผูย้กรา่ง แลว้มผีูม้ากลา่วหาวา่ไมด่บีกพรอ่งเชน่นัน้

เชน่นี ้หากเป็นการกลา่วเกนิเลยให้เสยีหาย หรอื ทำาใหถ้กูดหูมิน่เกลยีดชงั กถ็อืเปน็ผูเ้สยีหาย

ได้ทางหนึ่ง แต่มั่นใจว่า กรธ ในฐานะที่ได้มีการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึง กระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็น วิธีการในการจัดทำา เผยแพร่รัฐธรรมนูญ ไปถึงกระบวนการผ่านประชามติแล้ว 

ก็คงมีความชัดเจน ทำาให้สังคมได้รับรู้และสามารถเปรียบเทียบวุฒิภาวะกันได้เองว่า อะไรดี

อะไรเลวเป็นอย่างไร เรื่องนี้ถึงกับมีบางคนถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อมาตรา 112 ของประมวล

กฎหมายอาญาหรอืไม ่สำาหรบัโดยสว่นตวัมองวา่ การคดิเชือ่มโยงเชน่นีเ้ป็นสิง่ไมบ่งัควร เพราะ

กระบวนการทางการเมืองในวันนี้ เหตุผลหนึ่งของการมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เป็น

เจตนารมณ์หรือความชัดเจนให้เห็นตรงกันว่า การบริหารราชการแผ่นดิน และการเมืองนั้น

ไมพ่งึนำาไปเชือ่มโยงไปถงึสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เพราะพระองคไ์ดท้รงมอบอำานาจตา่งๆ ให้

องคอ์ำานาจหลกัแห่งอำานาจอธปิไตยท้ังสามตามรฐัธรรมนญู ไปดำาเนนิการแลว้ ดงันัน้ หากจะ

มองกรณทีีเ่กดิข้ึน ผูท่ี้จะตอ้งถอืวา่ไดรั้บความเสยีหายมากทีส่ดุ คอื นายกรฐัมนตร ีแตด่ว้ยวฒุิ

ภาวะของท่าน แม้การที่ท่านถูกละเมิดจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ท่านคงเชื่อมั่นและมองออก

ว่า สังคมจะเป็นผู้ตัดสินได้เอง จึงไม่มีการตอบโต้หรือถือสาหาความ เพราะยิ่งเราเป็น “ผู้ทรง
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เกยีรติ” มากเทา่ใด การรบัรู ้ตดัสนิใจ การแสดงออกทาง กาย วาจา ใจ พงึตอ้งมคีวามสำารวม 

จึงไม่น่าแปลกใจที่บางครั้งเคยได้ยินคนในกระบวนการยุติธรรมพูดให้ได้ยินในกรณีที่หาเหตุ

มายกเว้นไม่ดำาเนินคดีหรือยกเว้นการกล่าวโทษได้ยาก ทำานองว่า “เข้าข่ายขาดเหตุอันควร

ปราณี”  พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงยึดมั่นใน “กฎแห่งกรรม” ซึ่งชี้ชัดว่า ผู้ใดกระทำา

กรรมใด ย่อมได้รับผลจากการกระทำานั้นเอง 

อันเนื่องมาจากคำาว่า “ติ่ง”

Disruptive society ผมไม่เห็นด้วยว่าต้องไปหาคำาวิริศมาหราอะไรมาแปลคำานี้ให้ต่างจาก

ความหมายของสภาวะสังคมที่มีความวุ่นวานสับสนอลหม่าน ถ้าจะพูดว่าตรงกับแนวคิดทาง

วชิาการของนกัสงัคมวทิยาทีถ่กูกลา่วถึงเปน็ทีรู้่จกัในวงกวา้งกต็อ้งเป็นแนวคิดวา่ดว้ย Anomie 

ของ Emile Durkheim รวมทั้ง Robert K Merton ในเวลาต่อมา  โดยDurkheim ใช้คำานี้

พูดถึงสังคมมนุษย์ที่พวกเราอยู่อาศัยร่วมกันมายาวนานร่วมร้อยกว่าปี   สังคมในเวลานั้นเป็น

ชว่งรอยตอ่ของยุคปฎวิตัอุิตสาหกรรม สภาพความถอ้ยทถีอ้ยอาศยั ความผดิเพีย้นของมนษุย์

ในสงัคมเริม่แผลงฤทธิจ์ากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป จงึมีความละม้ายคลา้ยคลงึกบัสภาพการณ์

ในปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัย

ผมต้องเรียนว่า เจตนาของการเขียนบทความชิ้นนี้นอกจากจะกล่าวถึงเรื่องที่กำาลังเป็นไปใน

สังคมของเราทุกวันนี้ ยังมีเจตนาแฝงเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในหลายวิชาที่ผม

กำาลังสอนอยู่ในภาคการศึกษานี้ให้กับนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น ท่านผู้อ่าน

ที่เหมือนจะรู้สึกได้กลิ่นอายของวิชาการเจือปนอยู่ก็อย่าได้ประหลาดใจ 

คำาว่า “ติ่ง” ที่ผมยกมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบทความ จัดเป็นผลผลิตของการประดิษฐ์ถ้อยคำา

ของคนยุคใหม่ที่ผมเห็นว่ามีนัยสำาคัญในการบ่งบอกให้เห็นถึง “ส่วนเกิน” หรือ สิ่งที่อาจไม่มี

ความจำาเป็น ไร้สาระในการต้องเอามาใส่ใจ หรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ควรกำาจัดให้พ้นไป 

ในเวลานี้สังคมไทยของเรามีสภาพที่เรียกว่า “ติ่ง” อยู่มากมาย ดังปรากฎในหลายเรื่องราวที่

ผมใครจ่ะนำาเสนอและหยบิยกมาใหท้า่นทัง้หลายชว่ยกันคดิอา่นดงัคำาจำากดัความท่ีไดเ้รียนให้

ทราบในเบื้องต้นถึงวิธีการในการมองปัญหาเรื่องติ่งว่าเราสมควรทำาอะไรกับ “ติ่ง” ทั้งหลาย 

ต้ังแต่บ่นๆ เพราะรำาคาญกระทั่งต้องหาทางขจัดปัดเป่าให้ขาดจากการเป็นเสี้ยนหนามของ

ความสงบสุขในสังคม
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ยอมรบัครบัวา่ การพูดถงึ “ติง่” ในวนันีม้ท่ีีมาจากกรณทีีเ่กิดขึน้ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอนัเนือ่ง

มาจากความคล่ังไคลด้าราของคนบางคนท่ีทำาใหค้นอกีหลายคนเดอืดร้อน นา่อบัอายขายหนา้

ไปกระทั่งถึงอาจมีคนโดนไล่ออกจากหน้าที่การงานทางราชการ เพราะการไปช่วยแฟนคลับ

ที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากสัมผัสใกล้ชิดดาราที่หากจะพูดกันเรื่องของรสนิยมก็ต้องบอก

ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากไม่ก้าวล่วง แต่ถ้าในส่วนตัวคงอาจตั้งคำาถามว่า ทำาไปเพื่อ? หรือมีอะไร

ดีกว่านี้ทำาหรือไม่? เป็นอาทิ การวิจารณ์มากไปก็อาจถูกหาว่าย้อนยุคหรือหัวอนุรักษ์ เหมือน

กรณีภาพแห่งความขัดแย้งกรณีการเชิญชวนนักศึกษามาคัดเลือกผู้นำาเชียร์ของมหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งที่เกิดมุมมองอันหลากหลายและการเห็นต่างอันเนื่องจากทัศนคติรและการโหนกระ

แสตามๆ กันไปของคนหลายคน

กรณี “ติ่ง” หรือความน่ารำาคาญในเรื่องที่กล่าวถึงสองสามเรื่องนี้อาจจัดเป็นเรื่องยังไม่น่าจะ

รนุแรงหรอื “รา้ยแรง” กระท่ังเราตอ้งหาทางกำาจดัเหมือน สวิเสีย้นหรอืฝหีนองทีเ่ปน็สิง่อนันา่

รังเกยีจหรอืเปน็พษิรา้ย อยา่งไรกต็ามม ี“ติง่” บางประเภททีถื่อเป็นพษิภยัและเป็นการคุกคาม

ความสงบสุข รวมทั้งการพัฒนาบ้านเมืองที่จะต้องเร่งกำาจัด “ติ่ง” เหล่านี้ให้พ้นไปให้จงได้ 

เริ่มต้ังแต่ “ต่ิง” ที่ปรากฏในคลิปเมื่อไม่นานมานี้ในกรณีมีผู้กล่าวหาว่า “มีชายไทย” ไป

อาละวาดบนเคร่ืองบินที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างถูกส่งตัวกลับฐานพยายามหลบหนีเข้า

เมือง ซึ่งเป็นกรณีอ้ือฉาวที่ทราบกันดีของนักเดินทางว่าเหตุใดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

หรอืเกาหลใีตเ้หมอืนจะมคีวามยากลำาบากกระทัง่ เส้นทางการศึกษาดงูานของทางราชการใน

หลายครัง้ตอ้งเปลีย่นไปเยีย่มเยอืนประเทศบา้นใกล้เรอืนเคียงในอาเซยีนดว้ยกนัแลดจูะไดร้บั

ความสะดวกมากกว่า นี่คือตัวอย่างของ “ติ่ง” ที่ทำาลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคนส่วน

ใหญ่ที่มีกุศลจิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นเรื่องน่าอับอายไม่แพ้ “ติ่ง” ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

“ติ่ง” อีกลักษณะที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ ตามมามากมายตั้งแต่การทะเลาะเบาะแว้ง

เล็กๆ น้อยๆ ไปกระทั่งการฆ่าแกงเอาชีวิต ทั้งนี้เป็นผลมาจาก “ปมด้อยของคนบางคน” ที่

สรา้งความเดือดรอ้นรำาคาญและบานปลายเปน็เรือ่งรา้ยแรงอืน่ๆ เพราะสงัคมเรานอกจากคลัง่

ไคล้ดารา ขอบดราม่ากันแล้ว ยัง “บ้าอำานาจเป็นนิจ” อยากเป็นคนที่คนรู้จักมีชื่อมีเสียง อัน

นำามาซึ่งปัญหาที่พบมาตั้งแต่มีส่วนร่วมในการปฎิรูปตำารวจ เรายังคงเห็นรถซ่ึงไม่ระบุแน่ชัด

วา่เป็นรถทางราชการ หรอื รถของบุคคลสำาคญัทา่นใดทีเ่ปน็ของเอกชน มีรถมอเตอรไ์ซต์ของ

ทางราชการเช่น ตำารวจ หรือคนแต่งกายคล้ายตำารวจเปิดไซเรนหรือไฟสูง ขับนำาไปตามถนน

หนทาง บางทีรถเหล่านั้นก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือยังใช้ป้ายแดงทั้งที่ดูแล้วทั้ง
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สภาพรถและรุ่นของรถน่าจะไม่ใช่รถรุ่นใหม่ล่าสุดแต่อย่างใด เรายังจำากันได้ที่ก่อนหน้านี้มี

หนุ่มนักธุรกิจโพสต์ภาพในอินเตอร์เน็ตเอาปืนวางไว้บนตักแล้วถ่ายภาพให้เห็นว่ามีรถตำารวจ

วิ่งนำาทางให้ ด้วยความที่อาจไม่รู้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายกระทั่งต้องรีบไล่ลบภาพแทบไม่ทัน 

แต่คดีก็เหมือนจะลืมๆ กันไปเป็นตัวอย่าง

นอกจากนี้เรายังเห็น “ต่ิง” ของพวกใช้รถใช้ถนนท่ียังขาดระเบียบวินัย คิดว่าเป็นรถที่ราคา

แพงทั้งที่อาจยังผ่อนไม่หมด หรือคิดว่ารถสูงใหญ่มีทัศนวิสัยดีกว่า ไปปิดช่องจราจรเลี้ยวซ้าย

ผา่นตลอดทัง้ในเขตโรงพยาบาลหรอืในขณะการจราจรคับค่ังอยา่งนา่ละอายหรอืแม้แต ่“ติง่” 

ที่ชอบจอดรถข้างทางแวะกินข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ด้วยต้องการ โชว์ยี่ห้อรถเหมือนคนมี

ปมด้อย เมื่อมีเรื่องราวกันก็ไปติดหลงว่า ขับรถยี่ห้อดีกว่าคู่กรณีหรือละเมอเพ้อพกว่า ขับรถ

ยี่ห้อดังตำารวจต้องเกรงกลัว เรื่องเล็กๆ ที่มาจาก “ติ่ง” พวกนี้บางทีเลยบานปลายกลายเป็น

เรื่องใหญ่โต กล่าวได้ว่า ปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก “ปมด้อย” ของคนที่ฮึกเหิมพองขนเพราะ

ความหลงผิดในตน ถือเป็น “ติ่ง” ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เราต้องเร่งกำาจัดทั้ง

ด้วยกฎหมายและการลงโทษทางสังคมเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

นักฆ่าในครัวของคุณ

ผมแปลหัวเรื่องบทความวันนี้มาจากวลีในภาษาอังกฤษว่า Killer in the Kitchen เป็นวลีที่

ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดิการ์เดี้ยน (The Guardian) ของประเทศอังกฤษ ปกติ

ผมเป็นคนที่ชอบทานอาหารจำาพวกไส้กรอกเป็นอย่างมาก แม้จะทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับภัย

อันตรายร้ายแรงของ ไนเตรตและไนไตรท์ที่อยู่ในอาหารที่ผ่านกรรมวิธีซึ่งมีทั้ง แฮม เบคอน 

รวมอยู่ด้วย แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ทำาให้ผมตัดสินใจโยนไส้กรอกที่เพิ่งซ้ือมาจากห้าง

สรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งท้ิงไป มิใช่ว่าจะเน่าเสียหรือมีสิ่งแปลกปลอมเป็นมดแมลงแต่

ประการใด

สาเหตน้ัุนเนือ่งด้วยมเีพ่ือนสนทิไดส่้งข้อความเกีย่วกับประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

ทีใ่ห ้อาหารเนือ้สตัวผ์า่นกรรมวธิ ี(processed meat) เชน่ เบคอน แฮม รวมทัง้ไสก้รอก เปน็

อาหารทีม่สีารกอ่มะเรง็อยา่งชดัเจน ถา้ถามวา่ รูม้าต้ังนานแลว้ดงัทีเ่กริน่นำามาทำาไมไมเ่ลกิทาน 

มาตืน่เต้นอะไรกบัคำาประกาศขององคก์ารอนามยโลกในเวลานี ้ทีว่า่ถงึขนาดโยนทิง้ไปเพราะ

ผู้ผลิตไส้กรอกราคาค่อนข้างแพงที่ผมซื้อมานั้น ถือว่ามีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของเขามาก มี
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การประกาศโดยใช้รหัสสากล INS ที่ระบุตัวเลข 251 และ 252 ซึ่งเมื่อไปเปิดตารางดูก็พบว่า

เป็นสารต้องห้ามดังว่าอย่างไม่ผิดเพี้ยน ที่สำาคัญคือได้ไปอ่านบทความของหนังสือพิมพ์ภาษา

ต่างประเทศที่ว่า ทำาให้ได้ข้อมูลที่ไม่ต้องมาถกเถียงกันอีก คล้ายๆ กับการใช้โทรศัพท์มือถือ

เป็นระยะเวลานานๆ แล้วน่าจะมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกัน

จะว่าไปแล้วการได้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของอังกฤษวันนั้น ทำาให้ได้ข้อมูลนอกเหนือไป

จากเรือ่งของ “อาหารท่ีมพิีษภยัตอ่สขุภาพ” คอื ทราบถงึปญัหาของสิง่พมิพท์ีเ่ริม่จะประคอง

ตัวกนัได้ยากย่ิงขึน้ เพราะมาในวนันีโ้ลกธรุกจิแขง่ขนักนัสงู และโฆษณาของเขาลดนอ้ยลงมาก 

เขาถงึข้ันขอรบับรจิาคเงนิผูอ่้านคนละหนึง่ปอนด ์เพือ่ให้หนงัสือพมิพข์องเขายงัคงรบัใชสั้งคม

อยูไ่ด ้ซึง่เหมอืนจะตรงกบัขอ้มลูของสิง่พมิพใ์นสงัคมไทยทีป่รากฎการทยอยเลกิกจิการไปของ

หนังสือสิ่งพิมพ์หลายฉบับเมื่อไม่นานที่ผ่านมา

สำาหรับข้อคิดสำาคัญอีกประการหนึ่ง แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงกันเป็นเวลา

ยาวนานแล้ว นั่นคือกรณีของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเนื้อสัตว์หลายแห่งของโลกที่ในประเทศ

ใหญ่ๆ อยา่งสหรฐัอเมรกิา ถงึกบัจะตอ้งมนีกัลอ้บบี ้หรอืแปลงา่ยๆ คอื คนคอยวิง่เตน้ปกปอ้ง

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรเหล่านั้นประจำากันอยู่ตามรัฐสภากันเลยทีเดียว เพราะการโต้เถียง

เกี่ยวกับพิษภัยของอาหารเนื้อสัตว์ผ่านกรรมวิธีที่ว่า สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทหรือ

องคก์รเหลา่นัน้ เมือ่ใดทีม่ขีา่วในทางทำาใหส้นิคา้ผลติภณัฑข์องพวกเราไมส่ามารถจำาหนา่ยได้

เป็นปกติ ย่อมสั่นสะเทือนถึงผลกำาไรทางธุรกิจที่แม้แต่ในประเทศไทย ด้วยความตื่นตัวของผู้

บริโภคเราเริ่มเห็นสินค้าดังกล่าว มักถูกนำามาขายลดราคา หรือ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มี 

ปัญหาความอันตรายร้ายแรงของผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ถูกปกปิด กระทั่งแม้แต่ผมเองก็

ยังคล้ายจะเป็น “เหยื่อ” ท่ีด้วยความคลุมเครือ หรือ การไม่กล้าฟันธงหรือชี้ชัดลงไปถึงภัย

อันตรายที่ว่า ด้วยข้ออ้างผลการศึกษาในห้องวิจัยทดลองกับโลกแห่งความเป็นจริง หรือ การ

อ้างจำานวนปริมาณการบริโภคเปรียบเทียบกับอันตรายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ ล้วนเป็น 

“มายาภาพ” ทีพ่ยายามกลบเกลือ่นขอ้ความจรงิมใิหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้ กระทัง่องคก์ารอนามยั

โลกเองก็ยงัอ้ำาๆ อึง้ๆ อยูน่าน กอ่นจะกลา้ประกาศความเกีย่วเนือ่งของผลติภณัฑเ์หลา่นีก้บัโรค

รา้ยแรง เพราะสารไนเตรตและไนไตรท์ เมือ่เขา้สูก่ระเพาะอาหารและลำาไสข้องมนษุยแ์ลว้ มัน

จะเข้าไปทำาลายเซลล์ของอวัยวะดังกล่าว ทานมากเท่าใดเซลล์ก็จะถูกทำาลายมากเท่านั้น  จึง

เปน็สาเหตสุำาคญัทีท่ำาใหจ้ำานวนผูเ้สยีชวีติดว้ยโรครา้ยดงักล่าวมจีำานวนสงูขึน้ เพราะประชาชน

ผู้บรโิภคขาดการดแูลเอาใจใส ่ตดิกับดกัของนกัวิง่เตน้พทิกัษผ์ลประโยชนข์องบรษิทัองคก์รที่
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ทำาธุรกิจด้านเนื้อสัตว์ คอยสกัดกั้นการให้ข้อมูลความจริง 

โดยส่วนตัวผมแนะนำาและให้นิสิตในชั้นเรียนที่สอนได้มีโฮกาสรับชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ 

2 เรื่อง คือ Daily Bread และ Food Inc ให้ได้เห็นพิษภัยของอาหารเนื้อสัตว์ที่ว่าอยู่เป็น

ประจำาในวิชาที่เกี่ยวข้อง  แต่พบว่าแรงกระทบกระเทือนครั้งสำาคัญน่าจะเกิดจากคำาประกาศ

ขององค์การอนามัยโลกเป็นสำาคัญ บริษัทห้างร้านผู้ผลิตสินค้าจะต้องปรับตัว เพราะมีวิธีการ

ถนอมอาหารหรอืกรรมวิธใีนการปรุงรสและรกัษาอาหารประเภทเนือ้สตัวด์ว้ยวธีิการอืน่ๆ ซึง่

ไม่ใช้สารอันตรายทั้งสองตัวนี้ได้อีกหลายวิธี แต่กินระยะเวลานานมาก อาทิ การผ่านกรรมวิธี

กอ่นมาถงึผูบ้รโิภคในบางประเทศเชน่ อติาล ี–ของอาหารทีเ่รยีกวา่ Parma Ham ตอ้งใชเ้วลา

ยาวนานถึง 18 เดือน ในขณะที่การใช้สารเคมีอันตรายประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

จึงต้องฝากความหวังมายังภาครัฐและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

ประชาชนผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความปลอดภยัและไดบ้รโิภคผลิตภณัฑ์ทีผ่่านกรรมวิธทีีถ่กูตอ้ง ใน

ระยะเวลาอันใกล้นี้โดยถ้วนหน้ากัน

“ความกล้าหาญ”  “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ความเพ้อฝัน”

ด้วยเหตุทีม่เีนือ้ทีใ่นการนำาเสนอค่อนขา้งจำากดัเพราะสง่ตน้ฉบบัเปน็รายทา้ยสดุ จงึคดิอา่นอยู่

นานว่าน่าจะนำาเสนอเรื่องที่จะต้องเข้าประเด็นแบบร่วมสมัยและสามารถเชิญชวนให้คนอ่าน

ได้คิดตาม ได้ช่วยกันตรวจสอบทั้งตัวท่านเองและหน่วยงานของทุกท่านว่ามีปัญหาเหล่านี้อยู่

ด้วยหรือไม่ ย่อมถือว่าเป็นการเชียนอันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยสมบูรณ์

ชื่อเรื่องอาจดูเหมือนจะไปรบทัพจับศึกกับใครถึงต้องมี “ความกล้าหาญ” แต่แท้จริงแล้ว คำา

นีเ้ปน็เรือ่งของสามญัสำานกึในการแสดงความรบัผดิชอบและปฎบิตัหิน้าทีข่องคนเราดว้ยความ

สุจรติ เทีย่งธรรม โดยไมห่วัน่เกรงกับอทิธพิลหรอืแรงบีบคัน้ทีเ่ขา้มาแทรกแซง ไม่วา่จะเป็นจาก

ภายนอกหรือด้วยกิเลศ ตัณหา อคติสี่ประการ อันได้แก่ ความรัก โลภ โกรธ หลง ที่มักพกพา

ไปด้วยความอยากได้อยากมี รวมไปถึงความเกลียดชังริษยาอาฆาต อันเป็นบ่อเกิดแห่งการ

สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงในการตัดสินใจประกอบกิจการงานต่างๆ ของมนุษย์โดยทั่วไป

เป้าหมายการปฎิรูปประเทศ จึง“อยากได้” คนที่เราพูดกันติดปากว่า “ต้องทั้ง เก่ง และ ดี” 

มาเป็นคนนำาองคก์ร หรือเปน็ผูอ้ยูใ่นตำาแหนง่ทีเ่ม่ือจะใหต้อ้งปฎบิตังิานในหนา้ที ่จำาเปน็ตอ้งมี 

“ความกลา้หาญ” ดว้ยประการทัง้ปวง แตท๋ีไ๋ดพ้บเหน็ในหลายเหตกุารณใ์นหลายองคก์รตาม
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ที่เป็นข่าวในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์บ้าง โลกเสมือนจริงบ้าง บางทีสะท้อนการก้าวไป

ไกลเกนิเลย “ความกลา้หาญ” ขนาดทีพ่ยายามจะมองวา่ เปน็เรือ่งของ “ความคดิสรา้งสรรค”์ 

ยงัดวูา่นา่จะเลยเถดิกลายเปน็ความฝนัทีอ่าจร่ำารอ้งอยูใ่นหวัจติหวัใจของหวัหนา้หรอืผูน้ำาองค์

กรนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

ยอมรับครับว่า คนที่เอา “ความฝัน” มาสานต่อเป็นความสำาเร็จมีไม่น้อย ตัวอย่างหนึ่ง คือ 

Walter Elias Disney หลายคนอาจงงงงว่า “ใครเหรอ?”  ถ้าอ่านชื่อหลังของเขาน่าจะคุ้น

กันดี เขาคือ เจ้าของ Disney World ที่มีอยู่หลายแห่งในโลกใบนี้ เป็นผู้ประสบความสำาเร็จ

มาจากความฝันของเขาด้วยความบีบคั้นหลายๆ อย่างในวัยเด็ก แต่คำาว่า “Mickey Mouse” 

ของเขาก็กลายมาเปน็แสลง (คำาทีม่คีวามหมายสือ่ไปคนละเรือ่งกบัคำาทีค่นทัว่ไปเขา้ใจ) เพราะ

ความช่างฝันของดิสนีย์ ทำาให้คนที่อาจหมั่นไส้ เอาชื่อตัวการ์ตูนสุดโปรดของเขาไปล้อเลียน

เป็นคำาที่สื่อความหมายในทางเสียหาย เช่น Mickey Mouse Operation หมายถึงการต่อว่า 

คนท่ีทำาอะไรแบบฉาบฉวย จับแพะชนแกะ เหมอืนอยา่งทีเ่ราเหน็ผูบ้รหิารหลายองคก์ารเวลา

นี้ ที่บางทีคิดอ่านเรื่องอะไรดูๆ ไปเป็นที่ฮือฮา เหมือนจะดูดี ดูล้ำา (สมัย) แต่มุมสะท้อนกลับที่

กม็มีาก เพราะ “ความล้ำา” รวมทัง้สิง่ทีดู่เหมอืนจะสรา้งสรรค์ เอาเขา้จรงิอาจเขา้ใจไดว้า่ทีท่ำา

อยา่งน้ันอยา่งนีม้นัเหมอืนจะซ่อน “ความอยากสว่นตวั” ของบคุคลคนนัน้มากกวา่หวงัเหน็ผล

ลัพทธ์ที่จะได้กับองค์กรหรือส่วนรวม 

จึงถือว่า หากจะสนับสนุนบุคคลลักษณะนี้ให้ก้าวไปเป็นผู้บริหารในตำาแหน่งที่มีความรับผิด

ชอบสงูยิง่ข้ึนไปนา่จะเปน็อนัตราย เพราะนอกจากยงัไมเ่ขา้ข่ายผูม้คีวามกลา้หาญ หรอืมีความ

คิดสร้างสรรค์ แต่กลับมากล้นไปด้วย “ความเพ้อฝัน” ซึ่งพบเห็นว่าในเวลานี้กระบวนการ

ขายความฝันมีมาก ไม่ว่าจะข้าราชการหรือนักการเมือง รวมทั้งธุรกิจ แวดวงการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ที่เขียนมาถึงตรงนี้เพื่อสะท้อนปัญหาและอยากเห็นบ้านเมืองของเรามี “คน

ดีจริง เก่งจริง” เข้ามาช่วยกันทำางานมากมาก โดยเฉพาะทางราชการหรือหน่วยงานทั้งหลาย

ท่ีเหมือนจะเน้นการจัด “อีเว้นท์” ใช้งบประมาณมากมายสำาหรับประชาสัมพันธ์สร้างภาพ

ลักษณ์ของ “หน่วยงานและอาจพ่วงตนเองไปด้วยพร้อมๆ กัน ”เป็นภารกิจหลัก แต่งานใน

หน้าที่ให้ความสำาคัญเป็นเรื่องรองอย่างน่ากังวลยิ่ง 
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เอาอย่างจีน ทำาอย่างจีน

มคีนสง่คลปิมาทางไลนซ์้ำากนัหลายกลุม่เมือ่วนัที ่1 ตลุาคมทีผ่า่นมาเกีย่วกบัการเดินสวนสนาม

ในวนัชาติของจีนทีป่กักิง่ ผมเปดิดนูกึวา่ประมาณหา้นาท ีกลายเปน็คลปิทีเ่ขาเอาเนือ้หาแบบ

ใหส้าระความรูเ้ตม็อิม่ไปโพสตไ์วใ้นยทูปู ความยาวถงึหา้ชัว่โมง ปกติถา้ไม่ใชเ่ร่ืองทีอ่ยูใ่นความ

สนใจหรือมีสาระคุณภาพให้ติดตามชม ถ้าเปิดทีวีผมจะรีบกดรีโมทไปดูรายการอื่นทันที แต่

เมือ่ไดช้มเนือ้หาการนำาเสนอของสำานกัขา่วแห่งชาตจินีทีท่ำาการถา่ยทอดสดให้คนไดร้บัชมกนั

ทั่วโลกพบว่า เขานำาเสนอน่าประทับใจและมีเกร็ดความรู้ที่สมควรนำามาถ่ายทอดเผยแพร่ให้

พวกเราได้รับรู้ทั่วกัน หากเป็นสมัยผมยังวัยรุ่นคงมีคนออกมาพูดว่านี่มันหนังโฆษณาชวนเชื่อ 

ลมืบอกไปอีกเรือ่งวา่ บงัเอญิไปเจอขา่ว “ตำารวจฮ่องกงใชก้ระสนุจรงิยงิผูช้มุนมุ” ผมเลยไปกด

ขา่วนัน้อ่าน ปรากฏวา่ มชีอ่งยทูปูอกีชอ่งหนึง่ไลฟห์รอืถา่ยทอดสดการชมุนมุในบางจดุแบบไม่

ตัดทอน ผมเลยเปิดดูพร้อมกันสองช่อง เวลามีเสียงปึงปังเสียงตะโกนโหวกเหวกโวยวายก็ละ

สายตาไปชมการประทว้ง กดปุม่พกัยทูปูสวนสนามไวช้ัว่คราว แตด่แูล้วเกดิความม่ันใจวา่ฝ่าย

รัฐบาลจีนน่าจะคุมอยู่เลยหันมารับชมรายการพิเศษเกี่ยวกับวันชาติของจีนอย่างตั้งอกตั้งใจ

เจ็ดสิบปีผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดปีก ผมจำาได้ว่าคุณปู่ซึ่งท่านรักการอ่านหนังสือมาก ท่าน

ได้ซ้ือหนังสือสมุดภาพภาษาจีนเป็นกรณีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนในสมัย มรว 

คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ในวัย

ที่ประธานเหมาชราภาพมากถึงกรุงปักกิ่ง เป็นภาพหาดูได้ยาก การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง

ไทยจีนในเวลานั้นเป็นเรื่องประหลาดสำาหรับคนหลายคนที่ไม่เข้าใจและมีความหวาดระแวง

เกี่ยวกับลัทธิความเชื่ออุดมการณ์ที่แตกต่างกัน 

แต่ในสิ่งที่เราได้เห็นก้าวกระโดดอย่างที่บอกว่า “จีนมาไกลมาก” ด้วยลำาแข้งของตัวเขา

เอง ไม่มีฟลุ๊ก จึงไม่ใช่สิ่งท่ีพูดเกินจริง ความสำาเร็จในการทำาให้อัตราความยากจนของคนใน

ประเทศของเขาจากเกินคร่ึงประเทศมาเหลือราวเปอร์เซ็นต์กว่าๆ ได้ในวันนี้ กระทั่งการเข้า

ถึงสาธารณสุข การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศในโลก ไม่ใช่

เร่ืองฟลุ๊ก เพราะจีนยึดโยงกับแนวนโยบาย และการเมืองที่นิ่ง ถ้าจะบอกว่า เขามาได้ไกล

เพราะไม่มีนักการเมืองหรือกลุ่มคนที่กระหายอำานาจแต่ทำาเพื่อตัวเองและพวกพ้องไม่น่าจะ

ผิดไปจากความจริง 

แมแ้ตร่ถตรวจพลสวนสนามของ สี จิน้ ผงิ กใ็ชร้ถยีห่อ้ “หงฉี (Hongqi)” ทีผ่ลติในประเทศ ซึง่
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เปน็หนา้เปน็ตาของเขา ขณะทีอ่ตุสาหกรรมรถในบ้านเรายงัเป็นของตา่งชาตแิละไม่ไดถ้า่ยทอด

เทคโนโลยีอะไรให้กับคนในประเทศนอกจากสูบเอาหยาดเหงื่อแรงงาน ผลประโยชน์ได้กับ

เฉพาะกลุ่มนายทุนท่ีขายรถราแบบขาดความรับผิดชอบ เช่น รถกระบะดาวน์ต่ำาบางยี่ห้อที่

เหน็วิง่กนัเกลือ่นทำาลายมลภาวะอยา่งรุนแรงเพราะปลอ่ยคารบ์อนไดออ๊กไซดส์งูมากแตร่ฐัยงั

ไม่ทำาอะไร ภาษีประจำาปีในต่างประเทศเก็บตามค่าคาร์บอนที่ว่า อีกทั้งอุปกรณ์ส่วนควบของ

รถหลายประเภทที่ก่อให้เกิดความรำาคาญ ยั่วยุ เช่น ไฟซีนอนที่มีความเข้มข้นเหมือนไฟสูง 

การให้รถกระบะยกสูง รถตู้ ที่บดบังทัศนวิสัยวิ่งในเมืองกันเอิกเกริก ทั้งที่ในต่างประเทศรถ

ประเภทเหลา่นี ้จะตอ้งมกีารจดัเกบ็ภาษใีนอตัราพเิศษ และตอ้งใช้ใหถ้กูกบัประเภทการใช้งาน  

เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเอาจริงเอาจังเพราะกลัวกระทบคะแนนนิยมรัฐบาล เราเลยเห็นเหตุการณ์

อุบัติภัยทางถนนที่คร่าชีวิตผู้คนปีละเป็นหมื่นคน ทั้งที่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เป็น “เรื่อง

ป้องกันได้” แต่คนไทยกับผู้มีอำานาจเหมือนจะมองเป็นเรื่องหยุมหยิม

เผลอไปคุยเรื่องรถ กลับมาเรื่องของจีนแบบตรงๆ กันต่อ ผมได้ฟังผู้ให้ความเห็นเป็นภาษา

อังกฤษในรายการเดียวกันนี้พูดถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จของจีนจับใจความได้ว่ามีดังต่อไปนี้ 

จีนใช้การลงทุนขนาดใหญ่ สร้างงานกระจายรายได้ ไม่เน้นแจกเงินฟรี ต้องทำางานมีผลงาน

ถึงจะได้เงิน กระบวนการของเขาสามารถคัดสรรได้ผู้นำาที่ดี มีวิสัยทัศน์ การเปิดประเทศเป็น 

“หนีง่ประเทศสองระบบ” คนฮอ่งกงบางสว่นอาจไมพ่อใจ อาจรงัเกยีจความเปน็จนี ไปยกย่อง

ฝรั่งเจ้าอาณานิคมอย่างน่าขบขัน แต่นี่เป็นวิธีคิดที่แยบยลเพราะมันคือผลประโยชน์แห่งชาติ  

การทดสอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติท่ีจีนท่ีทำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่ากระทั่งแน่ใจว่าจะต้องไม่มีข้อผิด

พลาดได ้เพราะหากมอีะไรผดิขึน้มามนัจะกระทบคนทีเ่ป็นประชากรนบัพันลา้น ทีส่ำาคญัท่ีสุด

สำาหรบัสว่นตวัของผมยงัตอ้งยกให ้“ความเปน็คนจีน” หรอืทรัพยากรมนษุย ์ผมเชือ่ในสิง่ท่ีเรา

เรียกวา่ “วฒันธรรมหรือคุณธรรมความดงีาม” ทีช่าวจนีสว่นใหญย่ดึถอื การไม่ลมืชาตกิำาเนดิ

ของตนเอง ความกตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราได้

ริเริ่มอาจจะก่อนจีนมาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยแนวทางของล้นเกล้าฯ สมเด็จพระภัทรมหาราช 

ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสานต่อ รวมไปถึงแนวทางที่หลายฝ่ายเดินมาในทางที่ถูก

ที่ควร เหลือแต่ “คนไทยทุกคน” จะต้องลงมือทำาให้เป็นมรรคเป็นผล

ยังจำาได้ดีว่าขณะกำาลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ สั่งซื้อ

รฐัธรรมนญูจีนฉบับแปลเป็นภาษาไทยมาใหพ้วกเราอ่านเปน็หนงัสอืนอกเวลา (อา่นเสรมิความ

รู้) เรื่องได้ยินไปถึงนักข่าว ลามไปยังนักวิชาการที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพากันพูดทำานองว่า 
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“ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจะไปดูตัวอย่างจีนได้อย่างไร”

ผมสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยเป็นนักเดินทาง ความสำาเร็จประการหนึ่งของอังกฤษในการเป็น

เจ้าอาณานิคมคือการรักชอบในการเดินทางเสาะแสวงหาทรัพยากรด้ันด้นไปทั่วโลก ผมเคย

เห็นคนจีนสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเมื่อราวสามสิบปีก่อนในเวลาที่จีนยังยากลำาบากมาก ฝรั่ง

เห็นเป็นคนจีนก็ดูถูกดูแคลน แต่เขามุมานะ ทำางานในร้านฟาสต์ฟู้ดหาเงินมาเรียนหนังสือ ได้

ดีก็หลายคน  อย่าง “แจ๊ก หม่า” ที่คนไทยรู้จักดี การที่คนไทยมีโลกทัศน์ที่กว้างได้ไปเห็นไป

สมัผสัสิง่ตา่งๆ ดว้ยตัวเองทำาใหเ้ราไมถ่กูหลอก มีคนมาบอกวา่กำาลงัจะไปอเมรกิาอยากไดอ้ะไร

หรอืไม ่ผมเลยฝากซ้ือเส้ือมหาวิทยาลัยท่ีตวัเองเคยเรยีนหนงัสอือยูท่ี่ฟลอรดิา้ รออยูน่านเหน็วา่

เขากลบัถงึเมอืงไทยแลว้แตข่องยงัไมม่า ทราบภายหลังว่า เขาอายทีโ่กหกจงึไปแอบส่ังซือ้จาก 

“อีเบย์ (eBAY)” เว้ปไซต์ที่สั่งซื้อของได้ทั่วโลกมาให้เพื่อจะได้ไม่เสียหน้า ทำาให้เห็นถึงสิ่งที่คน

ไทยยงัตอ้งแกใ้หไ้ด ้คอื ตอ้งฝกึใหม้คีวามละอายตอ่บาป ขจดัความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตน ตอ้ง

มคีวามมมุานะบากบัน่ อยา่รกัความสนกุสะดวกสบายมากเกนิไป และพงึลดละเลกิการรษิยา

อาฆาตพยาบาทตอ่กนั มกัถึงตนเองและพวกพ้องมากกวา่ใชค้วามฉลาดในทางทีส่รา้งสรรคเ์ป็น

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม “เรามีคนเก่งมาก แต่พวกข้ีโกงก็มีอยู่มาก ถ้าเราเอาคราบไคลความ

เหลวไหลพวกนี้ให้พ้นไปได้ เราจะสามารถก้าวเป็นผู้นำาโลกได้ในชาตินี้”

คดี เงินดิจิตอล รายแรก ส่งสัญญาณเตือนภัยแล้ว

ในฐานะคนทำามาหากนิโดยสจุริต ยอมรับวา่ไมง่า่ยครับจะทำางานใหไ้ดเ้งนิมากขนาดเปน็หมืน่

เป็นแสนล้าน และแม้แต่หลักล้านสองล้านซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทำาได้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายดาย 

ต้องกระเสือกกระสนใช้ความวิริยะอุตสาหะ ยิ่งคนที่รับราชการมาแต่ต้นแบบผู้เขียน จู่ๆ มี

เงินงอกเงยมาเป็นท่ีเพ่งเล็งรับรองได้ว่า ต้องถูกต้ังคำาถามมากมาย ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้บอก

ว่า คนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปกระทั่งล้านล้าน เป็นคนคดโกงหรือคนไม่ดีทุก

คนไป ความสำาเรจ็ในการปัน้ธรุกจิแลว้ได้รบัความเชือ่ถอื มคีนนบัหนา้ถือตาเปน็เรือ่งของความ

สามารถเฉพาะตัวท่ีเป็นไปได้ เหมือนในธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตที่เคยถามคนในวงการ 

เขาได้มาเป็นชั้นเทพ (รายได้เข้ามาโดยไม่ต้องออกแรงมากเพราะมีลูกทีม) ก็เพราะเขาเข้ามา

กอ่นตัง้แตย่คุเริม่ตน้ของกจิการ ทำาใหธ้รุกจิขายตรงบางธรุกจิกด็ ีธรุกจิแชรล์กูโซผ่ดิกฎหมายที่

พยายามลอกเลยีนแบบ เหน็ชอ่งทางกวาดเงนิกนิรบวบจงึได้หันมาใชก้ลวธิเีดยีวกัน คนทีเ่ข้าไป
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กห็ลงเชือ่วา่ตัวเองเปน็รายแรกๆ เหมอืนธรุกจิทีไ่ดเ้อย่อ้างวา่ใครมากอ่นกย็ดึพืน้ทีไ่ดก้อ่น คน

ทัว่ไปพากนัหลงเชื่อดว้ยความโลภอยากไดอ้ยากมเีหมอืนเขา แตเ่วลาเข้ามาเปน็รายแรกๆ ใน

กจิกรรมผิดกฎหมายดงัวา่นี ้คนแรกจริงๆ คือ คนกอ่ตัง้วงแชรล์กูโซ ่บางรายเอาอปุโลกนธ์รุกจิ

ขายตรงขึน้มาเองมทีัง้สิน้คา้ปลอมแปลงและไมม่คุีณภาพมาบงัหนา้ เขากบ็รหิารและหารเฉลีย่

กันเรียบร้อยก่อนหลบล้ีหนีหน้าว่า ใครจะได้จัดสรรปันส่วนไปคนละเท่าใด คนที่เป็นแมลง

หวี่แมลงเม่าที่เข้ามาเพราะความโลภ จึงกลายเป็นเหยื่อโดยคิดว่าตัวเองยังมีโอกาส เรียกว่ารู้

ว่าเสี่ยงเต็มประตูแต่คิดปลอบใจตัวเองว่า ยังไงก็มีโอกาสได้ เอาปันผลงวดแรกๆ ก็คุ้ม ถ้าเขา

โกงเดี๋ยวกองปราบหรือตำารวจก็คงไปไล่เบี้ยเอาให้ได้คืนมาบ้าง นี่คือคำาให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม

ตัวอย่างในธุรกิจผิดกฎหมายที่เคยได้รับรู้มาว่าเขาทำามาหากินกันอย่างไร

มาวันนี้ดังได้เคยติติงเรื่องความล้ำาสมัยของธุรกิจหลายประเภทที่วันนี้กลายมาเป็นปัญหาเช่น

เดยีวกับธรุกจิผิดกฎหมาย พ้ืนฐานจากท่ีไดร้วบรวมข้อมลูมาจากการศึกษาวจัิยพบวา่ แรงจงูใจ

ทั้งคนทำาธุรกิจผิดกฎหมายและตัวคนที่เป็นเหยื่อมีอยู่ร่วมกันประการสำาคัญ คือ “ความฝัน” 

คนทีเ่ป็นผู้ประกอบการธรุกจิผดิกฎหมายเอง ฝนัเฟือ่งจะใหต้วัเองในอายเุฉลีย่ทีพ่บอยูใ่นราวๆ 

ยีส่บิปลายๆ สามสบิตน้ๆ อยูเ่ปน็จำานวนมาก คอื คนพวกนีอ้ยากประสบความสำาเรจ้แบบ สตฟี 

จอ๊บ มารก์ ซักเคอร์เบร์ิก จริงๆ มชีือ่คนไทยทีเ่คยสอบถามคนเหลา่น้ีแลว้เขาพดูถงึอยูห่ลายคน

แต่ไม่อยากนำาเสนอเพราะจะกลายเป็นชี้ช่องหรืออาจไปพาดพิงโดยไม่จำาเป็น เอาเป็นว่า ฝัน

เฟ่ืองอยากรวยอยากเดน่ดงัมสีนิทรัพยแ์ละรถราคาแพงขับขีต่ัง้แตพ่น้รัว้มหาวทิยาลยั ในขณะ

ท่ีคนซึง่อายนุอ้ยๆ เข้ามาเปน็เหยือ่นอกจากเปน็นอมนิใีนการเขา้มาของคนเหลา่นี ้กย็งัมีคนที่

ทำามาหากินเริ่มมีเงินมีทอง แต่ด้วยความอยากได้อยากมีมากยิ่งๆ ขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ เลยหันไป

ลองเช่นหุ้นบ้าง ค้าทองคำาบ้าง บางคนไปติดการพนันอบายมุขต่างๆ ก็ไม่น้อย ทำาให้เหมือน

มแีมเ่หลก็ดึงดดูคนพวกนีเ้ขา้หากนั เพราะมีคนเคยมาถามผมว่า “อาจารยค์รบัทำาไมขา่วพวก

นี้มีให้ได้รับรู้กันมากมาย ทำาไมมันถึงยังมีปัญหาแชร์ลูกโซ่ มีเรื่องโกงกันทางการเงินทางธุรกิจ

แบบนั้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆ ได้?” ที่ผมเขียนมาก่อนหน้านี้ คือ คำาตอบที่ผมพูดให้คนเหล่านั้นฟัง 

ซึ่งเขาก็เห็นด้วย และมองว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีใครโง่หรือฉลาดมากกว่าใครเท่าใดนักเว้นแต่

มนุษย์พิเศษที่อาจมีอยู่ในสัดส่วนที่ต้องไปค้นหากันในประชากรที่มีกันอยู่
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ของขวัญปีใหม่ที่คนไทย สังคมไทยอยากได้

คงไมส่ามารถอวดรูไ้ปไดท้กุอยา่งหรอืเอาตวัเองเปน็ทีต่ง้แลว้บอกกบัใครๆ ไดว้า่ สิง่ทีจ่ะเขยีน

ต่อไปเปน็เรือ่งทีค่นไทยหรือสงัคมไทยอยากได้อยา่งถูกตอ้งไรท้ีต่ ิแตเ่ช่ือม่ันอยา่งยิง่วา่ หากสิง่

ทีจ่ะเขยีนถงึนีเ้กดิขึน้ไดใ้นสงัคมไทย ประชาชนคนไทยและสังคมสว่นรวมจะมคีวามสขุและนา่

จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่านี้

ประการแรก ลด ละ เลิก ความ “มักง่าย ใจเร็วด่วนได้” ทั้งหลายทั้งปวง ขอเรียนว่ามิใช่คำา

ด่าทอหรือติฉินนินทาว่าร้ายใคร แต่ความ “มักง่าย” อาจไปพ้องกับภาษาอังกฤษว่า care-

lessly ซ่ึงหมายถงึความ ประมาท ความไม่ระมดัระวงั คนในสงัคมบางทีชอบ “สรา้งขา่ว” หรอื 

“สร้างความตระหนกตกใจเพื่อฉกฉวยโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของตัวเอง” 

ด้วยความ มกังา่ย คดิวา่คำาวา่ร้ายไมน่านนกัก็หายไปเพราะถอืคต ิ“คนไทยลมืงา่ย”  แตเ่ราทัง้

หลาย “ปอ้งกนัได ้แกไ้ขทีต่วัตนแตล่ะคนได”้ ตวัอยา่งเห็นไดช้ดั กรณ ี7 วนัอันตรายทีมี่ให้พดู

ถึงกันทุกเทศกาล จะบังคับไม่ให้นั่งท้ายกระบะ ก็มองว่าเป็นการกีดกั้นขัดขวางคนยากไร้ ทั้ง

ท่ีเรือ่งทีว่า่ไมใ่ชเ่ร่ืองของฐานะความมัง่มใีดๆ เปน็เรือ่งของความปลอดภยั แตค่นไทยบางกลุม่ 

เลอืกเอาความสะดวกสบาย ทีก่้ำากึง่กบัคำาว่า “มกังา่ย” เปน็ทีต่ัง้มากกวา่ ความหว่งใยในชวีติ

ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น แม้แต่ใ นการปฎิรูปประเทศบางคณะยังมีการคุยกันทำานองว่า 

สังคมไทยบังคับใช้กฎหมายยากเพราะมีผู้มีอิทธิพลไปกำาหนดให้เขาแบ่งงบประมาณลอยตัว 

เขาจะไมใ่หเ้ตม็เมด็เตม็หนว่ย ตอ้งกำาหนดตวัเลขไปเลยวา่ตอ้งใหม้าเทา่ใด โดยไม่ตอ้งคำานงึถงึ

ประสิทธิภาพในการทำางาน เพราะคนคิดเขาตั้งสมมติฐานว่า สังคมไทยจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง แต่หากเราเชื่อว่า “เราทำาได้” เราต้องทำาได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ หรือคิดแบบ

ไสยศาสตร์ เพราะเมื่อเริ่มคิดเช่นนี้ ก็ย่อมมีการแสวงหาหนทางวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย

ให้ได้ แต่ถ้าคิดแบบที่ตั้งสมมติฐานกันนั้น ก็ง่าย ไม่ต้องทำาอะไร ไม่ต้องคิดอะไรกันมากมาย

ประการทีส่อง ลด ละ เลกิ “ความเห็นแกต่วั” จรงิๆ อยากใหอ้ยูใ่นขอ้แรก แตเ่กรงวา่จะเขยีน

เครอบจักรวาลเกินไป เลยอยากจะนำามาขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะโดยหลักการนั้น

ใครเห็นแก่ตัวแล้วไซร้ ย่อมทำาทุกอย่างโดย “เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง” ขาด “จิตสาธารณะ” ขาด 

“ความเหน็อกเหน็ใจ เขา้ใจผูอ้ืน่” จะเหน็ไดว้า่เปน็พษิรา้ย และเปน็สิง่ทีย่อมรบักันวา่ มอียูใ่น

ตัวตนของมนุษย์ทุกคน จึงบอกให้เลิกได้ยาก แต่การบอกให้ “ลด ละ เลิก” พฤติกรรมที่เป็น

พษิเปน็ภยัเย่ียงนีไ้ด้ ยอ่มนำามาซึง่ความผาสกุ การอยู่รว่มกนัอยา่งเป็นมิตรได ้ดงัโครงการสว่น
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สพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่คนไทยทุกหมู่

เหล่าได้มีส่วนร่วมในการทำาความดีเพื่อส่วนรวม ในขณะที่หากพวกเราเดินทางสัญจรใช้รถใช้

ถนน เราจะพบพฤตกิรรมนา่รงัเกยีจ ความไมเ่หน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ ความไรว้นิยั เม่ือไมน่านมานี้

เพิง่มรีถหรูราคาแพงจอดรับลูกหลานอยูข่า้งทางโดยประมาทไมม่กีารใหไ้ฟสญัญาณ ทำาให้รถ

จกัรยานยนตท์ีว่ิง่มาหลบหลกีไมทั่นเขา้ไปชนในลกัษณะหกัหลบแลว้แต่ผูข้บัขีก่เ็สยีชวีติไป ยงั

มพีฤตกิรรมเยีย่งนีอ้กีมากทัง้การจอดรถในทีห่า้มจอด ใชท้ีจ่อดแทก็ซีร่อรบัลูกหลานญาตมิิตร

ใตท้างรถไฟฟา้ การขบัรถครอ่มเลนเกรงวา่คนอืน่จะไดท้างหรอืเกรงวา่รถทีแ่ซงไปจะไปขวาง

ทางของตน การปกปดิซอ่นเร้นตวัเองในฟิมลท์บึแสง อา้งความเปน็สว่นตวั สทิธมินษุยชน แต่

ขอ้อ้างเหลา่นีอ้าจกลายเปน็ “ภัยสงัคม” เมือ่เกดิอาชญกากรรม เชน่ ชนแลว้หน ีการเกดิวิวาท

กนัในทางสญัจร เพราะความทบึแสงของฟิมลท์ีไ่มอ่าจเรยีกวา่ฟมิลก์รองแสงนี ้จะชว่ยซอ่นเรน้

และเมื่อขึ้นโรงขึ้นศาลก็ยากที่จะเอาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษด้วยเหตุแห่ง “ความสงสัย” คือ 

ขาดประจักษ์พยานที่จะห็นได้อย่างเด่นชัด การเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็ทำาได้ง่ายดาย

ประการที่สาม เชื่อว่า คนไทย สังคมไทย ต้องการ “ความจริงใจ การไม่พูดปดมดเท็จ เอา

รัดเอาเปรียบกัน” จะว่าไปแล้วสิ่งที่กล่าวถึงนี้เป็น “หนึ่งในศีลห้า” ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า” ได้ทรงให้แนวทางในการปฎิบัติตนเพื่อสันติสุขของสังคมมาเป็นเวลาช้านาน แต่สำาหรับ

สงัคมไทยของเราในทกุวนันี ้ปรากฏทัง้แชรล์กูโซ ่การหลอกลวงต่างๆ นานา ในสือ่เอง ในชอ่ง

เคเบิลทีวีหลายแห่ง โฆษณาขายของทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ กระทั่งยาบำารุงร่างกายอวดอ้าง

สรรพคุณ ลามปามไปถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง โดยไม่มีผลการทดสอบหรืองานศึกษา

วิจัยใดๆ มารองรับ ยิ่งในสังคม

ประการที่สี่ เราอยากเห็นคนไทยทุกคนทำาหน้าที่ของตนเองด้วย “ความรับผิดชอบ”

เราอาจเคยได้ยินคำาพระที่ให้ศีลให้พรว่า “ ไปไหนมาไหนก็ให้พบแต่สิ่งดีๆ เจอแต่คนดี” หาก

เราฟงัแลว้ผา่นหไูปโดยไมค่ดิตรติรองก็คงไมรู่ส้กึรูส้าอะไร แต ่การไดพ้บเจอ “แต่คนดีๆ ” ถอืวา่

เปน็กศุลและเปน็บญุยิง่นกั หลายคร้ังหลายเหตกุารณ ์คนทีถ่กูจีป้ลน้ ถกูเอารดัเอาเปรยีบ ถกู

กระทำาต่างๆ นานา ก็เพราะเขาอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลา ไปเจอกับคนไม่ดี หรือไปคบหากับคนไม่ดี 

ซึ่งตรงน้ีไมอยากให้คิดไปถึงการสร้างกลุ่มก๊วน หรือ การเลือกคบคนที่ทรัพย์สิน สถานภาพ

ทางสังคมอย่างที่เป็นปัญหาให้เห็นกันอยู่เนืองๆ เพราะคำาว่า “ความรับผิดชอบ” ไม่เกี่ยวกับ

เรื่องการมีทรัพย์มากหรือมีสถานภาพทางสังคมที่สูง เราคงเห็นเด็กนักเรียนเก็บเงินนับหม่ืน

บาทแต่ได้ค่าตอบแทนไม่มากนักแต่เขาก็ดีใจไม่อิดเอื้อนที่จะทำาความดี ต่างกับการทำาความ
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ดีแบบ “เสแสร้างแกล้งทำา” ที่หลายคร้งก็เป็นข่าวครึกโครม เพราะไม่อาจแอบแฝงซึ่งผล

ประโยชน์ส่วนตนเอาไว้ได้มิดชิด หากทุกคนทำาหน้าที่ในความดูแลรับผิดชอบ เหมือนอย่าง 

“ศีลห้า” หรือ หน้าที่ของความเป็นคนไทยที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ก็เชื่อว่า เราจะเห็นความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ในเร็ววัน

ที่น่าประทับใจและเห็นควรแยกแยะมาเป็นประเด็นเฉพาะต่างหาก เนื่องด้วยเคยให้ทรรศนะ

ในบทความกอ่นหนา้นีว้า่ คนในประเทศญีปุ่น่เมือ่สวดมนตไ์หวพ้ระ พรทีเ่ขาจะขอจะเปน็การ 

ขอใหป้ระเทศชาตบิา้นเมอืงมคีวามเจรญิรดุหนา้ เพราะเชือ่วา่หากชาตบ้ิานเมืองเจรญิสงบสุข 

ชวีติประชาชนทกุหมูเ่หลา่ในสงัคมจะสงบสขุตามไปดว้ย กป็รากฏแลว้วา่ ในวนัศกุรท์ีค่นไทย

จำานวนหนึ่งไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษฝรั่ง มีคนไทยอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งผู้เขียนเอง ได้ไปร่วม

สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถที่ลานพระบรม

รูปทรงม้า ได้มีโอกาสฟังคำาเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ความตอน

หน่ึงวา่ “ใหค้นไทยตัง้จติให้แนว่แนใ่นการทำาความด ีและขอนอ้มนำาจติใจใหช้าตบิา้นเมอืงของ

เรามีความสุชความเจริญ” ถือได้ว่าเป็น พระราชดำารัสที่เปลี่ยนแนวทางความเชื่อของคนไทย

จำานวนหนึง่ทีท่ำาบญุดว้ยความคาดหวงัให้ตวัเองเปน็สำาคญั หากคนไทยเปลีย่นแนวคิดเชน่นีไ้ด ้

เราอาจได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนหลายประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงในเร็ววันนี้
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  and Criminal Justice) มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา School of 

  Criminology and Criminal Justice, The Florida State University, USA 1992-1993

 • ปริญญาโททางด้านการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.A. (Public 

  Administration)

  Faculty of Political Science, Thammasat University, Thailand 1990-1997
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 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. (Political 

  Science) 

 • Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand 1987-1990

ประสบการณ์ความชำานาญและงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจ :
 • การบริหารกระบวนการยุติธรรม

 • กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 • การต่อต้านการก่อการร้าย (counter terrorism) และประเด็นว่าด้วยความมั่นคง (national 

  security)

 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ

 • การบรหิารงานบคุคล, การฝกึอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย,์ การบริหารจัดการผลประโยชน์

  และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์

 • เทคนิคในการเจรจาต่อรองทั้งในยามปกติและแก้ปัญหาวิกฤติ

 • ทักษะการนำาเสนอ

 • การพูดในที่ชุมชนและการเขียนเรียงความ

 • กลยุทธว่าด้วยสื่อและการสื่อสารมวลชน

 • การตรวจสอบภายในรวมทั้งการวัดประเมินผลงานและเทคนิคการสืบสวนสอบสวน

  ผู้กระทำาผิด

 • สังคมวิทยาและการเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ได้ดำาเนินการในปัจจุบัน : 

 • กรรมการผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

  จัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ออกเผยแพร่สู่สาธารณะราย 6 เดือนโดยไม่คิดมูลค่าและ

  ดำาเนนิงานทางดา้นการใหข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการปรบัปรงุกระบวนการยติุธรรมในภาพรวม

  (เว้ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย: www.thaijustice.org) 

 • ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปัญญาชนอ๊อกซ์ฟอร์ด ‘Oxford Initiative’: 

  ลักษณะของการดำาเนินงานเป็นกลุ่มที่ร่วมกันถกเถียงอภิปรายด้วยความเป็นอิสระถึงปัญหา 

  ของโลกและสังคมไทยอย่างรอบด้านโดยการรวมตัวของสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และสมาชิกทั่วราชอาณาจักรอังกฤษ
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 • เป็นคอลัมน์นิสต์ทั้งประจำาและเฉพาะกิจให้แก่หนังสือพิมพ์หลายฉบัยด้วยกัน อาทิ เช่น 

  บางกอกโพสต์, หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, โลกวันนี้ และ 

  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 • เป็นสมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติ  

 • เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUA).

 • เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (OESA)

 • เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

 • เป็นสมาชิกชมรมลูกกตัญญู

ประสบการณ์การทำางาน : 

 • กรรมการบริหารร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี 1988-1989

 • เข้าร่วมการอบรมอภิปรายสัมมนาต่างๆ ในส่วนของการบริหารงานบุคคลรวมทั้งได้รับความรู้

  ด้านการบริหารงานบุคคลจากการปฎิบัติงานจริง ในช่วงปี 1990-1991

 • หัวหน้างานฝึกอบรมบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย ระหว่างปี 1991-1993

 • อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี 1993-1995

 • อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี 1995 

 • รว่มงานวจิยัปัญหาการจราจรของภาควิชาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา นำาเสนอตอ่กระทรวง 

  มหาดไทยในระหว่างปี 1996 -1997 

 • ผูป้ระกาศขา่วทางสถานวีทิยแุละโทรทศันก์องทพับกช่อง 7 และชอ่ง 3 ระหวา่งป ี 1997 - 1998

 • คณะทำางานว่าด้วยปัญหาฟิมล์กรองแสงรถยนต์ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดย รัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงคมนาคม  ในปี 2000 

 • เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคพิเศษของธนาคารกรุงเทพ รุ่นท่ี 7 (SIP 7)  

  ในปี 1987

ประสบการณ์การสอน Teaching Experience (2002-ปัจจุบัน)

 • ผูบ้รรยายพเิศษหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาอาชญาวทิยา การบรหิารงานยตุธิรรม และ 

  สังคม คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ผุ้บรรยายพิเศษในหมวดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาอาชญาวิทยา ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้ออาชญาวิทยา และหลักรัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ  

  สามพราน  จังหวัดนครปฐม

 • เปน็ผูบ้รรยายพเิศษว่าด้วยหลกัรฐัศาสตรแ์ละสงัคมวทิยา ณ วทิยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย

 • เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วย “มนุษย์กับสังคม” ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • เปน็ผูบ้รรยายพเิศษเกีย่วกบั การเมอืงและรัฐบาล (Politics and Government) ใหก้บัสถาบนั 

  นานาชาติหลายแห่ง

 • เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง

ความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์: 

 อ่าน พูด เขียน ดีมาก ในภาษาอังกฤษ

 พูด ในระดับดีมาก (ภาษาจีน)

 โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS, Microsoft Word, Excel, Power Point

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

 • นักวิจัยรางวัลขั้นดี ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำาปี 2560 ในหัวข้อการวิจัย

  “คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี”

 • โล่ห์รางวัลพระราชทานพร้อมจ้ีเพชร ในฐานะ “ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่” ในงาน 

  วันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม  2549

 • โล่ห์ทอง ในการประกวดเรียงความครบรอบการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพ

  ครบรอบ 30 ปี

 • รางวัลผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี

 • สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549

 • อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช)

 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรายชื่อสำารองอันดับหนึ่ง (ภาคประชาสังคม)

 • อนุกรรมาธิการด้านอำานวยความยุติธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสภาผู้แทนราษฎร

 • อนกุรรมการวชิาการรา่งหลกัสูตร “การพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ รุน่ที ่1” ของสำานกังาน 

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 • อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำานักงาน ปปช. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
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  ทุจริตในภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน

 • อนุกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.)

 • กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ก.ป.ช.)

 • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2558

 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนมักกะสันพิทยา ประจำาปี 2556




