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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำ�ที่สำ�คัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการ
ดำ�เนินชีวติ ตามปกติของผูค้ นโดยทัว่ ไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำ�คัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ ริงคำ�ว่ากระบวนการยุตธิ รรมเป็น
คำ�ที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไขปัญหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำ�รงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมไม่ใช่เรือ่ งไกลตัว แต่เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการยุตธิ รรม
เป็นกระบวนการที่จะนำ�ไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้ไม่นานนัก แต่มคี วามมุง่ มัน่
และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำ�เนิน
งานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทีส่ �ำ คัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นีจ้ ะต้องมุง่ มัน่ และแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมัน่ คง เพือ่ ก่อให้เกิดศรัทธา เชือ่ ถือ เป็น
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำ�รงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำ�นวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำ�รงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำ�ได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำ�นวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำ�เร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำ�เนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำ�กล่าวอำ�นวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำ�นวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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ศ ธานินทร์ กรัยวิเชียร		
นายพลากร สุวรรณรัฐ		
ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ		
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล			

อดีตองคมนตรี
องคมนตรี
ประจำ�สำ�นักพระราชวังพิเศษ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน
อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์ อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คุณรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พันตรี ดร อภิเษก มนเฑียรวิเชียรฉาย อาจารย์ประจำ�ภาควิชาประวัตศิ าสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร)
Professor Anthony Heath อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey อดีตอาจารย์ประจำ�สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามลำ�ดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำ�ข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้อง
กับความรู้ความ ชำ�นาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำ�ดับถัดไป
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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.

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 Louisนวาคม
University
ปีที่ 14
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ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ

Ph.D. (Chemistry),
Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),
Chiang Mai 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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ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)
LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)
S.J.D. (Wisconsin)

คุณเขตขัณฑ์ ดำ�รงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,
M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

กิจกรรมต่าง ๆ

ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการฯ ได้รบั เชิญเป็นประธานในพิธวี างพานพุม่ เพือ่ เตรียมการใน
พิธีรับเสด็จพระราชดำ�เนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ในการเสด็จพระราชดำ�เนินโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรูศ้ าสตร์พระราชา และทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ตามคำ�กราบบังคมทูลของทางโรงเรียน

ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมการวางพานพุ่ม
7
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ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมการวางพานพุ่ม

ขบวนดุริยางค์ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในงานเตรียมการจัดวาง
พานพุ่มเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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อ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
กรรมการผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษา
วิจัยฯ และญาติมิตร ถวายผ้า
พระกฐินและจตุปัจจัยไทยทาน
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2562 ณ
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม เหนือ
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อ วัน
อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ภาพต่อเนื่องกิจกรรมงานทอด
กฐิน

9

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

อาจารย์ พันตรี ดร อภิเษก มณเฑียร
วิ เชี ย รฉาย ที่ ป รึ ก ษาของศู น ย์ ศึ ก ษา
วิ จั ย และอาจารย์ ป ระจำ � ภาควิ ช า
ประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุ ล จอมเกล้ า ได้ เ ดิ น ทางมาบรรยาย
พิเศษให้กับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ในหั ว ข้ อ วิ ช า ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
อาชญากรรมคอปกขาว

กรรมการผู้อำ�นวยการฯ นำ�นิสิตในวิชา
อาชญากรรมธุรกิจฟังการบรรยายพิเศษ
ณ ศาลอุทธรณ์ โดยมีท่านอนุรักษ์ สง่า
อารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
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ด้วยรำ�ลึกในความกรุณาของอดีตท่านประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นอย่างสูง
ในการรับเป็นประธานทีป่ รึกษาฯ ให้กบั องค์กร และขณะนีส้ งั ขารของท่านได้ผา่ นพิธพี ระราชทานเพลิงเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว พวกเราต่างมัน่ ใจว่า ด้วยประจักษ์พยานแห่งคุณปู การของท่านจะนำ�ท่านไปสูใ่ นทิพยภูมอิ นั
เปีย่ มด้วยความสุขอันเกิดด้วยคุณงามความดีและความเพียรทีท่ า่ นอุทศิ ตนและพละกำ�ลังเพือ่ ชาติบา้ นเมือง
ในอายุขยั ของท่าน ในฐานะกรรมการผูอ้ �ำ นวยการฯ ของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ขอน้อมรำ�ลึกในความเสียสละและ
ความเมตตาของท่านทีม่ ตี อ่ พวกเราในองค์กรและต่อปวงชนชาวไทยทัง้ มวล มา ณ ทีน่ อ้ี กี ครัง้ หนึง่
ข้อถกเถียงเรือ่ งโทษประหารชีวติ ยังคงเป็นประเด็นทางสังคมและปัญหาในกระบวนการยุตธิ รรมทีย่ ากต่อการ
หาข้อยุติ ด้วยบริบทของสังคมวัฒนธรรม ความเชือ่ ทัศนคติ รวมทัง้ ผลกระทบในการกฎหมายการเมืองการ
ปกครอง อย่างไรก็ดกี ารนำ�เสนอข้อเท็จจริงในแนวทางการศึกษาของ Professor Roger Hood ในฐานะที่
ปรึกษาแห่งองค์การสหประชาชาติในการรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวติ เป็นกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจและเห็น
ควรนำ�มาพิจารณาให้เกิดความชัดเจนหรือทำ�การศึกษาต่อยอดแนวความคิดนีต้ อ่ ไป
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย จึงขอนำ�บทความของ Professor Hood ซึง่ กรรมการผู้
อำ�นวยการฯ เป็นผูแ้ ปลเป็นภาษาไทยออกเผยแพร่อกี ครัง้ หนึง่ หลังการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ซึง่ ส่งผลไปถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา ทีย่ งั คงมี
การบัญญัตโิ ทษดังกล่าวไว้ โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแม้จะรับรอง “สิทธิการมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป (right to live) ของปุถชุ น
คนทัว่ ไป แต่ไดยกเว้นการกระทำ�อันอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณีทเ่ี ป็นการดำ�เนินการโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
บรรณาธิการวารสาร และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการฯ ต้องขอบพระคุณ ท่านประธานกรรมการและประธานเจ้า
หน้าทีผ่ บู้ ริหาร แห่ง บริษทั ปตท สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) คุณพงศธร ทวีสนิ เป็นอย่าง
สูง ทีใ่ ห้การสนับสนุนองค์กรของเราในการจัดพิมพ์วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน” ฉบับที่ 2/2562 (กรกฎาคม
ถึง ธันวาคม 2562) ในครัง้ นี้ ด้วยความกรุณาทีเ่ ห็นความสำ�คัญของการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับความยุตธิ รรม
และความเป็นธรรมทางสังคมสูส่ าธารณะโดยไม่มงุ่ หวังกำ�ไร
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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, therefore, 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 commentators 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 International 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 Safeguard 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 enforcement 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 international 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 encompassed 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 remaining 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
5
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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 December 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 inaugurate 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 abolition. 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 punishment. 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 powerful EU since 1998 not only to a ‘death penalty free’ continent but, through a
diplomatic offensive, to work to convince ‘third countries’ that
7
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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 statement 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 protection 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 executions 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. Fifteen 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.
9
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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 already joined the abolitionist movement such as Albania, Azerbaijan, BosniaHerzegovina, 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 classified 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 retentionist’ 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 government 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.
11
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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 punishment 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 — including 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.
13
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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 executions 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 constitution, 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 punishment 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 pattern 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 movement, 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.
15
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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 legislative 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 International to have executed at least 100 people in 2008: China (by far the largest
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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 punishment 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 resolutions. 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 imperialism 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 countries 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 countries are not wedded to, or reliant upon, executions to enforce criminal law.
17
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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 punishments 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.
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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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 Chinese 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 actual 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 security’ 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 application 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 issue 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 respondents 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 punishment. 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.
21
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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 Procedure 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 Council 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, beปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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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 expression 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 system 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 provisions 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 punishment. 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 government 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 judicial 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

บทความนีผ้ เู้ ขียนมีความประสงค์จะกล่าวถึงความเปลีย่ นแปลงของโทษประหารทีเ่ รียบเรียงขึน้
จากการถกเถียงอภิปรายในรอบ ๑๐ ปีทผี่ า่ นมาในหมูน่ กั วิชาการและแวดวงศาลยุตธิ รรมของ
จีน โดยปรากฏชัดเจนว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากท่าทีที่แข็งกร้าวไปสู่ความเต็มใจ
มากขึน้ ทีเ่ ริม่ จะยอมรับแนวทางทีใ่ ห้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอันส่งผลถึงการคัดค้านโทษ
ประหาร ซึง่ ถือได้วา่ เป็นปรากฏการณ์ทถ่ี กู สร้างและพัฒนาขึน้ มารากเหง้าแห่งความเคลือ่ นไหว
ของวงการสิทธิมนุษยชนนานาชาติโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันโดยกลุ่มประเทศที่มุ่ง
ผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหาร (abolitionists) ทั้งหลายในยุโรป บทความได้ชี้ให้เห็น
ถึงแนวคิดอุดมการณ์ใหม่ที่เพียงในห้วงระยะเวลาไม่นานนักได้มีอิทธิพลทำ�ให้หลายประเทศ
มีการปรับตัวและเหลืออยู่อีกไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังคงยึดโยงอยู่กับแนวคิดเดิม แต่ประเทศ
ดังกล่าวก็ได้เริ่มที่จะบังคับใช้โทษประหารอย่างระมัดระวังและมีข้อกำ�หนดที่เข้มงวดรัดกุม
มากกว่าทีผ่ า่ นๆ มา บทความได้จบลงทีก่ ารอภิปรายถกเถียงของหมูน่ กั วิชาการของจีนต่อแรง
ผลักดันของแนวคิดในการล้มเลิกโทษประหารเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีช่ าวจีนยังมีทศั นคติ
“ชีวิตต้องทดแทนด้วยชีวิต” ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้คนจำ�นวนมากยังคงคัดค้าน
การยกเลิกโทษประหารอยู่ อย่างไรก็ดีทางออกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ได้รับมาจากข้อมูล
การวิจัยที่ค้นพบใหม่นี้ ยืนยันว่าการยกเลิกโทษประหารนั้น กลไกหรือบุคคลที่จะต้องรับเอา
แนวคิดใหม่นี้ให้ได้หาใช่ประชาชนทั่วไปเป็นสำ�คัญแต่อยู่ที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และผู้นำ�ทางการเมืองที่จะต้องยอมรับถึงแนวคิดใหม่ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่จะไม่ยอมรับ
การลงโทษประหารชีวิตนี้ให้ได้ในที่สุด
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๑. บทนำ�
นับแต่ปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ เป็นต้นมา สหภาพยุโรป (อียู) ได้เข้ามามีบทบาทใน
การแลกเปลีย่ นมุมมองความคิดเห็นกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลากหลายรูปแบบทัง้ การ
สัมมนาและโครงการต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นการนำ�ไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารในประเทศจีน ทำ�ให้เป็น
เวลาอันเหมาะควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ จุดยืนของประเทศ
จีนในประเด็นต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเหตุผลทีย่ งั คงกำ�หนดให้มโี ทษประหารไว้ กระทัง่ ความพยายาม
ในการใช้โทษประหารเท่าที่จำ�เป็นอันจะนำ�ไปสู่การยกเลิกอย่างสมบูรณ์ในที่สุด สิ่งที่ผ้เู ขียน
ได้รบั จากการเข้าร่วมการสัมมนานับครัง้ ไม่ถว้ นนับแต่ ค.ศ. ๑๙๙๙ เกีย่ วข้องกับประเด็นโทษ
ประหารในประเทศจีนนี้ คือ ความพยายามในการปฏิรปู โดยบทความจะได้สะท้อนให้เห็นถึง
ทัศนความคิดเห็นของผูเ้ ขียนต่อการถกเถียงในเรือ่ งนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในรอบระยะเวลา ๑๐ ปีเต็ม
คงไม่เป็นการเกินเลยในการเริม่ ต้นด้วยการกล่าวว่าในมุมมองของประเทศจีนเชือ่ ว่าในอนาคต
นัน้ โทษประหารจะต้องถูกยกเลิกไป ความจริงนักวิจารณ์ในเรือ่ งนีข้ องจีนก็เริม่ มีการตืน่ ตัวนับ
แต่ประเทศต่างๆ ในยุโรปเริม่ ดำ�เนินการกระทัง่ เป็นผลสำ�เร็จ ซึง่ หากจะถามนักวิจารณ์เหล่านัน้
ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดคงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยเวลา อาจเป็นไปได้ทจ่ี ะต้องยาวนานถึง ๑๐๐ ปี
นับจากนี้ แต่พวกเขาก็เชือ่ ว่าการยกเลิกจะต้องเกิดขึน้ ได้ในทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ยังมีการมองไปถึง
บทเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่ ทีย่ งั คงโทษประหารไว้แม้จะมีระดับของการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมทีส่ งู ก็ตาม ทำ�ให้มกี ารนำ�ไปอ้างว่านีค่ อื เหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้การทีป่ ระเทศ
จีนยังคงโทษดังกล่าวไว้เป็นสิง่ สมเหตุสมผล ทัง้ นีห้ ลายคนยังคงมีความเชือ่ ในแง่ของการแก้แค้น
ทดแทน (retribution) และมองว่า “ชีวติ ต้องทดแทนด้วยชีวติ (a life for a life)” ทีย่ งั คงหยัง่
รากลึกในวัฒนธรรมของชาวจีน ทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนมากถึงร้อยละ ๙๕ ต่างเห็นด้วยว่าหาก
ยกเลิกโทษประหารไปจะทำ�ให้สงั คมสัน่ คลอน ต้องไม่ลมื ว่าประเทศจีนคือประเทศทีย่ ง่ิ ใหญ่ใน
แง่ของจำ�นวนประชากรแต่ยงั คงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ทว่ั ถึงเพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้คน
เลือกเอาสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุดในการแก้ปญ
ั หาอาชญากรรมอย่างได้ผลทันตา เพราะคำ�ตอบที่
ได้รบั ก็คอื พวกเขาเห็นว่าเมือ่ ใดทีบ่ งั คับใช้โทษประหารชีวติ จะพบว่าอัตราการเกิดอาชญากรรม
จะลดลงอย่างเห็นได้ชดั (ทัง้ นีใ้ นความคิดของผูเ้ ขียนมองว่าเรือ่ งเหล่านีค้ อื คำ�กล่าวด้วยวาจาแต่
ปราศจากตัวเลขข้อมูลอ้างอิงทีช่ ดั เจนว่าลดลงจริงหรือไม่อย่างไร)
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมหลายครัง้ ในช่วงปีแรกๆ ของการตืน่ ตัวในการรณรงค์ยกเลิก
โทษประหาร ทางการจีนมักมีจดุ ยืนอย่างเหนียวแน่นโดยอ้างว่าการปฏิรปู ประมวลกฎหมาย
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อาญาในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ นั้นได้ด�ำ เนินไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในมาตรา ๖(๒) ของพันธะ
สัญญานานาชาติวา่ ด้วยสิทธิพลเรือนและการเมือง (ซึง่ ต่อไปในการแปลจะเรียกเพียงว่า “ไอซี
ซีพอี าร์”) ทีร่ ะบุวา่ ประเทศภาคีทย่ี งั ไม่มกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ สามารถดำ�เนินการได้กบั
อาชญากรรมร้ายแรงภายใต้เงือ่ นไขบางประการ ทัง้ นีบ้ ทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นข้อจำ�กัดทีม่ กี าร
ระบุอยูใ่ นข้อยกเว้นข้อที่ ๑ ของรายละเอียดว่าด้วย การให้ความคุม้ ครองและรับประกันสิทธิ
ของผูท้ ต่ี อ้ งโทษประหาร ซึง่ จัดร่างขึน้ โดยคณะมนตรีทางด้านสังคมและเศรษฐกิจขององค์การ
สหประชาชาติ (ซึง่ ต่อไปในการแปลจะเรียกเพียงว่า “ECOSOC”) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ทีร่ ะบุ
ไว้ใช้ส�ำ หรับกรณี “อาชญากรรมทีม่ คี วามประสงค์รา้ ยและเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมส่วนใหญ่”
โดยนักวิชาการชาวจีนมักอ้างถึงมาตรา ๔๘ ของประมวลกฎหมายอาญาปี ค.ศ. ๑๙๙๗ นี้ ว่า
ปัจจุบนั โทษประหารไม่ได้ใช้บงั คับกับแกงค์อนั ธพาล การลักเล็กขโมยน้อยรวมทัง้ พวกค้ากำ�ไร
เกินควรอีกต่อไปและยังไม่รวมถึงผูก้ ระทำ�ความผิดทีม่ อี ายุต�ำ่ กว่า ๑๘ ปีหรือผูม้ คี รรภ์อกี ด้วย
อย่างไรก็ตามโทษประหารในความเป็นจริงยังถูกนำ�มาใช้กบั อาชญากรรมประเภทต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง นับจำ�นวนได้ถงึ ๖๘ ประเภทความผิด แม้จะมีการอ้างว่าอาชญากรรมร้ายแรงส่วน
ใหญ่มกั เกีย่ วข้องกับการใช้ความรุนแรงทีเ่ ป็นข้อหาฉกรรจ์ ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่าโทษประหาร
ถูกนำ�ไปใช้กบั ข้อหาอุกฉกรรจ์แทบทุกประเภทนัน่ เอง ไม่วา่ จะเป็น โทษฐานเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ
การฉ้อราษฏร์บงั หลวง ความผิดต่อเพศในบางลักษณะ การค้ายาเสพติด รวมทัง้ อาชญากรรมที่
ไม่ได้มงุ่ หมายเอาชีวติ ผูอ้ น่ื อีกหลายประเภทด้วยกัน การถกเถียงยังคงถูกวิจารณ์ภายใต้การขาด
ข้อมูลตัวเลขสถิติท่จี ะบ่งบอกให้ทราบถึงจำ�นวนของผู้ท่ถี ูกประหารชีวิตที่แท้จริงของประเทศ
จีนในแต่ละปี รวมทั้งมีจำ�นวนเท่าใดที่มีการอุทธรณ์ภายหลังรับทราบคำ�พิพากษาแล้วยังคง
ถูกประหารและการประหารชีวิตนั้นเป็นไปตามโทษสถานใดกันบ้างอย่างแน่ชัด เท่าที่ผ้เู ขียน
จดจำ�ได้จากการร่วมสัมมนาไม่มีนักวิชาการคนใดของประเทศจีนสามารถเปิดเผยหรือระบุได้
ว่าเรือ่ งดังกล่าวทีถ่ อื เป็น “ชัน้ ความลับ” นี้ จะถูกยกเลิกได้เมือ่ ใด นัน่ อาจเป็นเพราะพวกเขาคง
ตระหนักดีวา่ ตัวเลขของการประหารชีวติ ในประเทศจีนนัน้ สูงมากและคงเปล่าประโยชน์ทจ่ี ะนำ�
ตัวเลขมาตีพมิ พ์เผยแพร่เพือ่ ให้เกิดผลในทางเปลีย่ นแปลงใดๆ ได้ ซึง่ เข้าใจว่าในแต่ละปีนกั โทษ
ประหารของจีนน่าจะอยูท่ ร่ี ะหว่าง สองสามพันคนไปกระทัง่ อาจถึงหนึง่ หมืน่ ห้าพันคน และ
การนำ�ตัวเลขข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ยงั มีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของประเทศจีนในประชาคมโลก
น่าสนใจกว่านัน้ คือในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ขณะทีก่ ารรณรงค์โดยตัวแทนประชาคมยุโรป
ด้วยการเข้ามาจัดการประชุมสัมมนาร่วมกันในประเด็นสิทธิมนุษยชนถึงกรุงปักกิง่ ปรากฏว่าใน
เดือนเดียวกันนัน้ ประเทศจีนมีการประหารนักโทษไปเป็นจำ�นวนถึง ๑,๐๐๐ คน
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แปดปีตอ่ มา คือ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ นี้ ผูเ้ ขียนใคร่ยนื ยันความเปลีย่ นแปลงอย่างน้อยในแวดวง
ของการอภิปรายในเวทีตา่ งๆ ซึง่ ได้รบั คำ�ตอบจากผูพ้ พิ าษษาอาวุโสของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่า การปฏิรปู การลงโทษประหารถือเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนผูท้ เ่ี คยคัดค้ายอย่าง
แข็งขันก็ค่อยๆ ร่อยหรอลงไปและประเด็นในการถกเถียงได้ย้ายไปที่การแสวงหาทางให้ได้
ผลสัมฤทธิของการยกเลิกโทษประหารด้วยการพิจารณาว่าประสบการณ์ของที่อ่นื ๆ นั้นเป็น
เช่นไรและกระบวนการยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรมไม่วา่ จะในขัน้ ตอนใดจะสามารถปรับเข้ากับ
มาตรฐานของนานาชาติได้อย่างไร จะทำ�อย่างไรให้จำ�นวนของผู้ถูกประหารอยู่ในปริมาณที่
จำ�กัด โดยให้โทษประหารตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุผลอันสมควรเป็นไปอย่างเสมอภาค
สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสิทธิมนุษยชนนานาชาติ จะทำ�อย่างไรให้ทศั นคติของคนส่วน
ใหญ่และวัฒนธรรมส่วนรวมสามารถปรับแก้เพื่อให้การยกเลิกโทษประหารสามารถเป็นที่
ยอมรับได้ของสังคมชาวจีนซึง่ คงไม่เพียงเฉพาะประชาชนทัว่ ไปแต่ตอ้ งบุคลากรทีเ่ ป็นแกนนำ�ทาง
ด้านกระบวนการยุตธิ รรมและศาลเองจะต้องปรับเปลีย่ นทัศนคติดงั กล่าวให้ได้ดว้ ยเช่นกัน ซึง่
ประเด็นทัง้ หมดทีก่ ล่าวถึงนีก้ �ำ ลังกลายเป็นสิง่ ทีม่ กี ารนำ�ไปศึกษาวิจยั ทัง้ ในแง่มมุ เกีย่ วกับการที่
กระบวนการยุตธิ รรมจีนจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร พร้อมทัง้ ทำ�การสำ�รวจความคิดเห็น
ของคนส่วนใหญ่กนั อีกครัง้ ต่อโทษประหาร โดยมีการศึกษาย้อนกลับไปพิจารณาถึงคำ�พิพากษา
ประหารชีวติ ทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่ศาลชัน้ ต้นไปกระทัง่ ถึงศาลฎีกาเริม่ มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ มีการ
ส่งสัญญาณถึงการนำ�มาตรการใหม่ๆ มาใช้ มีการพัฒนาแนวทางการปฏบัตดิ ว้ ยจุดมุง่ หมายที่
จะแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนอันเกิดจากประเภทของโทษทีห่ ลากหลายเกินความจำ�เป็น (ถึง
แท้จริงแล้วเป็นแค่การปรับแก้กรรมวิธดี ง้ั เดิมโดยการนำ�เอาแนวนโยบายการประหารชีวติ แบบ
ใหม่ทม่ี คี วามเข้มงวดรัดกุมระมัดระวังและให้ความเป็นธรรมมากขึน้ มาใช้กบั กลุม่ นักโทษทีเ่ ป็น
เพียงกลุม่ เล็กๆ บางกลุม่ เท่านัน้ ) แต่กถ็ อื เป็นจุดเริม่ ต้นของการสิน้ สุดการใช้ระบบไม้แข็ง (strike
hard หรือ Yanda) ซึง่ มีผลให้มนี กั โทษจำ�นวนนับพันต้องถูกประหารไป รวมทัง้ วิธกี ารทีข่ าด
เมตตาธรรมด้วยการนำ�จำ�เลยเดินแห่แหนไปตามถนนหนทางและรอบหลักประหารก่อนการ
ถูกประหารจริงก็ได้ระงับไป สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นีเ้ ป็นผลงานของโครงการสร้างสรรสังคมสมานฉันท์
ด้วยการนำ�วิธีการลงโทษอย่างมีเมตตาธรรมมาใช้ นอกจากนี้ทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งองค์การสหประชาชาติยงั ยืนหยัดในพันธกิจทีพ่ ยายามอย่างยิง่ ยวดในการบรรลุเป้าหมาย
สุดท้ายคือการยกเลิกโทษประหารให้ได้ ดังทีต่ วั แทนของประเทศจีน Mr La Yifan ได้กล่าวไว้
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๗
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ถึงแม้ว่าทางการจีนจะยังคงยืนยันว่าโทษประหารเป็นสิ่งจำ�เป็นในสภาพการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจปัจจุบนั และเห็นว่าการยกเลิกในเวลานีอ้ าจไม่เหมาะสมโดยมุง่ ไปทีก่ ารปฏิรปู ระบบ
ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ เป็นสำ�คัญและแม้วา่ จะไม่มผี ใู้ ดทราบถึงตัวเลขข้อมูลทีแ่ ท้จริงของผูถ้ กู
ตัดสินประหารตามแนวนโยบายซึง่ ถือเป็นชัน้ ความลับของทางการจีน ก็ถอื ได้วา่ ขณะนีป้ ระเทศ
จีนกำ�ลังก้าวไปในทิศทางของการมุง่ สูก่ ารยกเลิกโทษประหารในอนาคต ยิง่ ไปกว่านัน้ ประเทศจีน
ยังได้ลงนามให้สตั ยาบันต่อ “ไอซีซพี อี าร์ (ICCPR)” ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ และด้วยความหวังทีจ่ ะให้
กีฬาโอลิมปิคเป็นจุดเริม่ ต้นของการแน่วแน่ตอ่ การจรรโลงสิทธิมนุษยชนในประเทศ ซึง่ ปรากฏ
เป็นจริงเป็นจังแล้วว่าหลายสิง่ หลายอย่างได้เป็นไปตามหลักการแห่งองค์การสหประชาชาติในปี
ค.ศ. ๑๙๗๑ ทีใ่ ห้หลักประกันสิทธิในการมีชวี ติ อยูร่ อดซึง่ บรรจุอยูใ่ นมาตรา ๓ ของปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง้ นีด้ ว้ ยวัตถุประสงค์ส�ำ คัญเพือ่ จะอนุวตั กิ ระบวนการจำ�กัดข้อกล่าว
หาต่างๆ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารลงโทษประหารให้มจี �ำ นวนน้อยลงและมีอยูอ่ ย่างจำ�กัดมากทีส่ ดุ อันจะนำ�
ไปสูก่ ารยกเลิกโทษดังกล่าวในทุกประเทศทัว่ โลกต่อไป
ซึง่ วัตถุประสงค์ส�ำ คัญของบทความนีก้ ค็ อื ต้องการนำ�กรณีศกึ ษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้
เป็นจุดสนใจของประชาคมโลกเพือ่ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทีม่ กี ลไกการขับเคลือ่ นทีท่ �ำ งาน
อย่างเป็นระบบบนพืน้ ฐานหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประยุกต์เข้ากับระบบกฏหมาย
ระหว่างประเทศเพือ่ ให้เป็นบทเรียนสำ�หรับการเรียนรูข้ องประชาคมโลกเพือ่ ทีจ่ ะตัง้ คำ�ถามใน
การแสวงหาคำ�ตอบหรือแนวทางทีเ่ ป็นไปได้ในการให้สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถยกเลิก
การลงโทษประหารในเร็ววัน
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๒. กระบวนการในการปฏิรปู การลงโทษประหารชีวติ : จะมีพฒ
ั นาการไปได้ไกลแค่ไหนและ
จะกระทำ�ได้รวดเร็วเพียงใด?
ขอย้อนกลับไปยังแนวความคิดหรือสมมติฐานทีว่ า่ การยกเลิกโทษประหารเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจหลีก
เลี่ยงได้ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาและดำ�เนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ความจริงแล้วกระบวนการ
ยกเลิกโทษประหารมีมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ในยุคของแสงสว่างแห่งปัญญาในยุโรป (European Enlightenment) ต่อเนือ่ งไปกระทัง่ ถึงช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ แม้จะเป็นพัฒนาการ
ทีค่ อ่ นข้างใช้เวลาพอสมควร ปรากฏอยูใ่ นประเทศกลุม่ ยุโรปตะวันตก ทวีปอเมริกาใต้และใน
บางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปลายปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ประมาณยีส่ บิ ปีทแ่ี ล้วมานีเ้ อง
ก็ยงั คงมีประเทศต่างๆ มากถึง ๕๒ ประเทศทัว่ โลกจากจำ�นวนประมาณ ๑๘๐ ประเทศทีเ่ ป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติแต่ยงั คงบังคับใช้กฎหมายเช่นว่านีอ้ ยู่ มีเพียง ๓๕ ประเทศ
ทีม่ กี ารยกเลิกโทษดังกล่าวอย่างสิน้ เชิงจากประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอาญาทหาร
และยังมีอีก ๑๗ ประเทศ ที่ยังคงสงวนการลงโทษไว้สำ�หรับอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความ
มัน่ คงแห่งรัฐและปรากฏอยูก่ ฎหมายอาญาทหารทีบ่ งั คับใช้เมือ่ ประเทศเข้าสูภ่ าวะสงคราม แต่
เมือ่ สิน้ ทศวรรษ ๑๙๘๐ พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวขนานใหญ่ในหลายประเทศทีเ่ ริม่
มีการยกเลิกโทษดังกล่าวด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง กระทัง่ ปลายเดือนมิถนุ ายน
ค.ศ. ๒๐๐๙ พบว่าประเทศทีม่ กี ารยกเลิกโทษประหารมีจ�ำ นวนมากถึง ๑๐๓ ประเทศทัว่ โลก
(ในจำ�นวนนี้ ๙๕ ประเทศมีการยกเลิกในข้อหาทุกประเภท ในกฎหมายทุกชนิด ไม่วา่ จะในยาม
สันติหรือยามสงคราม รวมทัง้ ๘ ประเทศทีย่ กเลิกโทษทีใ่ ช้ในยามปกติเว้นไว้ส�ำ หรับกฏหมาย
อาญาทหารเกีย่ วข้องกับการจารกรรมในยามสงคราม) ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง มลรัฐ
นิวเจอซี่ (ค.ศ. ๒๐๐๗) และมลรัฐนิวเม็กซิโก (ค.ศ. ๒๐๐๙) ได้ยกเลิกโทษประหารและในมลรัฐ
นิวยอร์คไม่มีการนำ�กลับมาใช้อีกเลยภายหลังที่ศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เป็นต้นมา
ในจำ�นวน ๙๓ ประเทศทีย่ งั คงโทษประหารไว้ในกฎหมาย มีเพียง ๔๘ ประเทศทีม่ กี ารประหาร
ชีวติ จริงในรอบสิบปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ ถือเป็นประมาณหนึง่ ในสีข่ องประเทศทัง้ หมดทัว่ โลก อีก ๔๕
ประเทศได้รับการจัดอันดับโดยองค์การสหประชาชาติให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีการยกเลิกโทษ
ประหารในทางพฤตินยั (de facto) เนือ่ งด้วยไม่มกี ารประหารชีวติ ผูใ้ ดเลยเป็นระยะเวลารวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี ในจำ�นวนนีอ้ งค์กรนิรโทษกรรมสากล (International Amnesty) เห็นว่ามีอยู่
ด้วยกัน ๓๕ ประเทศทีถ่ อื ได้วา่ มีการยกเลิกในทางปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงเพราะมีการออกนโยบายที่
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จะไม่ลงโทษประหารชีวติ ใดๆ อีกต่อไป ซึง่ ร้อยละ ๗๑ (หรือ ๑๓๘ ประเทศ) ของประเทศต่างๆ
ทัว่ โลกอาจกล่าวได้วา่ ไม่ประสงค์และมิได้ด�ำ เนินการบังคับใช้การลงโทษประหารชีวติ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ ร้อยละ ๙๒ (๙๕ ประเทศ) ของจำ�นวนประเทศทีม่ กี ารยกเลิกโทษประหาร (๑๐๓ ประเทศ)
ปัจจุบนั ได้ยกเลิกโทษประหารอย่างสิน้ เชิงแล้วทัง้ ในภาวะสงครามและในยามสันติทง้ั กฏหมาย
พลเรือนและกฎหมายอาญาทหารซึง่ เป็นสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ จากปลายปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ซึง่ ขณะนัม้ ี
เพียง ๒ ใน ๓ (หรือ ๓๕ ประเทศ จาก ๕๒ ประเทศ) ทีม่ กี ารยกเลิกโทษประหารทัง้ หมดใน
อาชญากรรมทุกประเภท ในทีป่ ระชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเมือ่ เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘
มีประเทศ ๑๐๖ ประเทศทีไ่ ด้ลงมติให้การสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยการระงับการลงโทษประหาร
และการประหารชีวติ นักโทษซึง่ มีประเทศทังหมด ๔๖ ประเทศทีค่ ดั ค้าน (ซึง่ รายชือ่ ประเทศ
ต่างๆ ปรากฏอยูภ่ ายในหัวข้อที่ ๔ ว่าด้วยผลกระทบของพลวัตใิ หม่) ซึง่ อาจกล่าวได้โดยย่อว่า
ผลพวงของพลวัตทิ เ่ี กิดขึน้ ใหม่นก้ี �ำ ลังทำ�งานได้อย่างดียง่ิ
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๓. อุดมการณ์วา่ ด้วยพลวัตใิ หม่
อะไรคือสาเหตุท�ำ ให้แนวคิดว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วในรอบยีส่ บิ
ปีทผ่ี า่ นมา? อะไรคือแรงผลักดันและมีกระบวนการทางการเมืองในแง่มมุ ใดบ้างทีส่ ามารถนำ�มา
ซึง่ ความสำ�เร็จดังกล่าว?
ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยว่ากระแสความคิดในการยกเลิกโทษประหารมีอิทธิพลสำ�คัญจาก
กระบวนการทำ�ให้เป็นประชาธิปไตย (democratization) ในยุโรป รวมทัง้ อดีตสหภาพโซเวียต
แม้กระทั่งการได้อิสรภาพจากดินแดนในอาณานิคมต่างๆ รวมทั้งปรากฏการณ์แห่งการกดขี่
ภายหลังยุคอาณานิคมในอัฟริกากับอีกหลายแห่งทัว่ โลกรวมทัง้ กรณีกมั พูชาในเอเชีย ก่อนหน้า
เหตุการณ์เหล่านี้คือแรงผลักดันสำ�คัญซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากกฏหมายสิทธิมนุษยชนสากลโดย
ผ่านกระบวนการดำ�เนินการภายใต้พนั ธะสัญญาข้อตกลงและกระบวนการทางการทูตเพือ่ นำ�
เอาประเด็นว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารเข้ามาเป็นวาระในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักปฏิบตั หิ มายเลข ๒ ของ ไอซีซพี อี าร์( ICCPR) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ หลักปฏบัตหิ มายเลข ๖ (ปี
ค.ศ. ๑๙๘๒) หมายเลข ๑๓ (ค.ศ. ๒๐๐๒) มาถึงอนุสญ
ั ญาภาคพืน้ ยุโรปว่าด้วยการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและหลักการว่าด้วยเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน (ECHR) ข้อปฏิบตั อิ นั เนือ่ งมาจากอนุสญ
ั ญา
อเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการยกเลิกโทษประหาร (ปี ค.ศ. ๑๙๙๐) รวมทัง้ รัฐธรรมนูญ
ทีเ่ ป็นประชาธิปไตยของหลายประเทศทัว่ โลกทีบ่ ญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับสิทธิของการมีชวี ติ อยูร่ อดเอาไว้
อย่างชัดเจน วิลเลียม ชาฟบ์ (William Schabas) ผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการผลักดันแนวทางการ
ยกเลิกโทษประหารขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวไว้วา่ การรับเอาแนวทางปฏิบตั หิ มายเลข
๒ ของ ไอซีซพี อี าร์ (ICCPR) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ น่าจะเกิดขึน้ จากการยุตลิ งของ “สงครามเย็น
(cold war) ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นการประกาศศักราชใหม่วา่ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิมนุษย
ชนแห่งองค์การสหประชาชาติขน้ึ มา
พลวัตใิ หม่นไ้ี ด้น�ำ เอามุมมองแนวคิดเกีย่ วกับโทษประหารซึง่ เห็นว่ามิได้เป็นเพียงอาวุธในเชิงนิติ
นโยบาย (criminal justice policy) ของประเทศต่างๆ ในการบังคับใช้ทไ่ี ด้ผล ในฐานะเป็น
เครือ่ งมือในการควบคุมอาชญากรรม และมิได้มองว่าเป็นเรือ่ งทีถ่ กู จำ�กัดอยูภ่ ายใต้กรอบของค่า
นิยมทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของท้องถิน่ นัน้ ๆ เท่านัน้ การลงโทษประหารในมุมมอง
ใหม่ยงั ถูกมองว่าควรจะมีการแทนทีด่ ว้ ยความคิดทีว่ า่ มันคือ “การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้
พืน้ ฐานของมวลมนุษยชาติในโลกนีเ้ หมือนๆ กัน” ไม่เพียงแต่สทิ ธิในการมีชวี ติ อยูร่ อด แต่รวมถึง
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สิทธิในการมีเสรีภาพจากการถูกลงโทษทีเ่ กินเลย การกดขีท่ รมานต่างๆ รวมทัง้ การลดความเสีย่ ง
ทีจ่ ะมิให้คนบริสทุ ธิห์ รือผูท้ เ่ี ป็นเยาวชนต้องรับโทษดังกล่าว ซึง่ จะเห็นได้วา่ ในช่วงเริม่ ต้นของปี
ค.ศ. ๒๐๐๙ มีประเทศทัง้ หมด ๗๗ ประเทศได้รว่ มลงนามในสัตยาบันและมีอกี ๔ ประเทศทีม่ ี
การลงนามสัญญาระหว่างประเทศอืน่ ๆ เพิม่ เติมทีจ่ ะไม่ด�ำ เนินการนำ�โทษประหารกลับมาใช้อกี
ทั้งนี้จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการขับเคลื่อนและแรงสนับสนุนจากผู้นำ�ทั้งทางการเมือง
และทางกระบวนการยุตธิ รรมในการยกเลิกโทษนี้ เพราะพบแล้วว่าลำ�พังเพียง “คนรากหญ้า”
ไม่สามารถดำ�เนินการได้เอง แม้วา่ ทัศนคติของผูค้ นจะเปลีย่ นไปในทางยอมรับมากขึน้ เมือ่ การ
ยกเลิกโทษประหารมีผลบังคับใช้ (หลายคนมองว่าการกำ�หนดโทษดังกล่าวคือความป่าเถือ่ นของ
ผูค้ นในอดีต) ตัวอย่างของผูน้ �ำ ในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั อาทิ กรณีของประธานาธิบดีมติ เต
อรอง (President Mitterand) แห่งประเทศฝรัง่ เศส ทีไ่ ด้ลงแข่งขันชิงตำ�แหน่งในปี ค.ศ. ๑๙๘๑
ได้มแี นวนโยบายในการหาเสียงชัดเจนว่าจะยกเลิกโทษประหารทัง้ ทีใ่ นเวลานัน้ ผูค้ นร้อยละ ๖๓
มีทศั นคติในทางยอมรับการลงโทษประหาร แต่เขาก็ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดีและ
หลังการยกเลิกโทษประหารเขาก็ยงั ได้รบั เลือกกลับเข้ามาอีกครัง้ นีค่ อื ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่า
สาธารณชนน้อมรับแนวคิดของผูน้ �ำ ในประเด็นดังกล่าวและผลทีต่ ามมาคือ ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรัง่ เศสได้กลายเป็นประเทศผูน้ �ำ ประเทศหนึง่ ในการต่อต้านการลงโทษประหารไม่วา่ จะมีการ
ลงโทษดังกล่าวทีใ่ ดในโลก สำ�หรับหลายประเทศในยุโรปตะวันออก และกลุม่ ประเทศสหภาพ
โซเวียตเดิม เอเชียกลาง และในอัฟริกา พบว่าผูน้ �ำ ของรัฐได้เป็นผูน้ �ำ ในการนำ�การยกเลิกโทษ
ประหาร แต่แรงหนุนเนือ่ งทีม่ มี ายาวนานและต่อเนือ่ งนัน้ เกิดขึน้ จากกระบวนการของนานาชาติ
ในการผลักดันเรือ่ งนีซ้ ง่ึ มีแรงส่งอันทรงอิทธิพลทางการเมืองทีม่ มี าจากประชาคมยุโรป (Council)
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ รวมทัง้ การใช้อทิ ธิพลโดยตรงของสหภาพยุโรป (EU) มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๘
ไม่วา่ จะเป็นการรณรงค์ให้ทวีปยุโรปเป็นทวีปทีป่ ราศจากการลงโทษประหาร (death penalty
free continent) กระทัง่ การใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพือ่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ประเทศโลก
ที่สามเห็นความสำ�คัญของการยกเลิกโทษดังกล่าวและเพิ่มการให้ความสำ�คัญกับเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และการสร้างพัฒนาการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึน้ ได้จริง
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จุดยืนในกระบวนการต่อต้านการลงโทษประหารอยูท่ ม่ี มุ มองว่า “การลงโทษประหารชีวติ ต่อ
มนุษย์คนหนึง่ คนใดในโลกเปรียบได้กบั การปฏิเสธหลักการพืน้ ฐานว่าด้วยความเป็นมนุษย์และ
หลักว่าด้วยสิทธิแห่งการมีชวี ติ อยูร่ อด” หลายประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป (EU) และอีกหลาย
ประเทศทัว่ โลก อาทิ ประเทศคานาดา และสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ได้มกี ารห้ามการเนรเทศบุคคล
ซึง่ อาจต้องเดินทางไปรับโทษประหารชีวติ ออกนอกประเทศของตนหากไม่ได้รบั การรับรองอย่าง
สนิทใจจากประเทศผู้ร้องขอได้ว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวหากต้องรับโทษจริงจะไม่มีการลงโทษ
ประหารหรือมีการประหารชีวติ เกิดขึน้ กล่าวอีกนัยหนึง่ ประเด็นทีเ่ คยมองว่าเป็นเรือ่ งของการก
ระทำ�ทีเ่ ป็นการยับยัง้ การกระทำ�ผิดเพือ่ ประโยชน์สขุ ของคนส่วนใหญ่ (utilitarian deterrent)
ได้แปรเปลีย่ นมาเป็น “บรรทัดฐาน” ในการปฏิเสธอำ�นาจรัฐในการประหัตประหารผูต้ อ้ งโทษ
ซึง่ เท่ากับเป็นการใช้โทษประหารเสมือน “อาวุธ” อย่างหนึง่ ของกระบวนการยุตธิ รรม โดยมี
คำ�กล่าวทีน่ า่ ประทับใจของ ผูพ้ พิ ากษา ชาร์คาลสัน (Justice Chaskalson) ผูน้ �ำ ทางด้านสิทธิ
มนุษยชนผู้หนึ่งที่พาดพิงถึงกลุ่มแนวคิดของผู้ท่ีสนับสนุนการลงโทษนี้ท่ีว่าหากมีการยกเลิก
โทษประหารไปรัฐบาลจะไม่สามารถขจัดเนือ้ ร้ายออกไปจากสังคมได้ โดยได้กล่าวไว้ในกรณีคดี
ระหว่าง “State V Makwanyane” ดังนีค้ อื
“ความคิดเห็นของสาธารณชนอาจเทียบไปไม่ต่างกับการที่ใครคนหนึ่งมีความสงสัยและตั้ง
ประเด็นปัญหาขึ้นมา แต่ไม่สามารถเปรียบได้กับหน้าที่อันสำ�คัญของศาลที่จะต้องตีความ
รัฐธรรมนูญและจะต้องยึดมั่นในหลักการโดยปราศจากความลำ�เอียงความกลัวเกรงหรืออคติ
ใดๆ ถ้าความคิดของสาธารณชนต้องการอะไรทีต่ รงไปตรงมา ก็คงไม่มคี วามจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมี
การบัญญัตเิ รือ่ งต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการปกป้องสิทธิกค็ งมอบหมายให้รฐั สภาทำ�หน้าที่
นีไ้ ปในฐานะได้รบั ฉันทานุมตั จิ ากปวงชน ซึง่ ก็ควรตอบสนองความต้องการของปวงชนให้ได้ แต่
เหตุผลทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ และไม่อาจละเลยได้ นัน่ คือ หน้าทีข่ องศาลนัน้ จะต้องปกป้องคุม้ ครองผูด้ อ้ ย
โอกาส ผูไ้ ร้อ�ำ นาจทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองตนเองได้จากอำ�นาจทัง้ หลายทัง้ ปวง ซึง่ ทุกอย่างเป็นไป
ภายใต้กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย และคงทราบดีวา่ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นข่ายของการได้รบั สิทธิ
ในการปกป้องคุม้ ครองนีก้ ค็ อื บรรดาผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมทัง้ หลาย คนทีข่ าดสิทธิเสรีภาพขัน้
พืน้ ฐานทีพ่ งึ มีพงึ ได้ (maginalised people) ซึง่ นัน่ หมายความว่าหากเราต้องการอยูใ่ นสังคม
อย่างสันติสขุ และสิทธิเสรีภาพของพวกเราได้รบั การคุม้ ครอง บุคคลเหล่านีจ้ �ำ เป็นจะต้องได้รบั
การปกป้องคุม้ ครองด้วยเช่นเดียวกัน ”

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

38

ในเรือ่ งคล้ายกันนีเ้ กิดขึน้ ในคดีภายใต้การดูแลของศาลชำ�นัญพิเศษเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนของ
สหภาพยุโรปในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ คูก่ รณีระหว่าง “Ocalan V Turkey” ซึง่ มีค�ำ แถลงของศาล
ออกมาว่าการลงโทษประหารชีวติ ในยุโรปไม่อยูภ่ ายใต้หลักการปฏิบตั ใิ ดๆ ตามมาตรา ๒ ของ
ECHR แต่ถอื เป็นการปฏิบตั อิ นั ปราศจากมนุษยธรรม โหดร้ายป่าเถือ่ นและเป็นการลงโทษที่
ถูกห้ามโดย มาตรา ๓ ของ ECHR (ทัง้ นีข้ อ้ แถลงดังกล่าวได้สะท้อนหลักการเดียวกันทีป่ รากฏ
อยูใ่ นมาตรา ๗ ของไอซีซพี อี าร์ ICCPR)
๔. ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากพลวัตใิ หม่
เป็นทีย่ อมรับว่าด้วยอิทธิพลของแนวความคิดใหม่ในมุมมองเกีย่ วกับการยกเลิกโทษประหารได้
แพร่กระจายออกไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ ทัง้ โลก ในยุโรปมีเพียงประเทศเบลารุส (Belarus) ที่
ยังคงกำ�หนดโทษประหารไว้และยังคงดำ�เนินการลงโทษดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะลด
น้อยลงก็ตาม ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วเบราลุสจะต้องเลิกโทษดังกล่าวไปในทีส่ ดุ เนือ่ งด้วยความต้องการ
ทีจ่ ะร่วมในกลุม่ สมาชิกสหภาพยุโรปและยังเห็นได้จากการทีเ่ คยงดออกเสียงในการร่วมลงนาม
ระงับการลงโทษประหารในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และ ๒๐๐๘ นอกจากนีย้ งั มีอดีตประเทศในเครือ
อดีตสหภาพโซเวียตอีกหนึง่ ประเทศคือ ทาจิสถาน (Tajikstan) แต่ได้รว่ มลงนามในการระงับ
การลงโทษประหารไว้ชว่ั คราวในปี ค.ศ. ๒๐๐๔
สำ�หรับในประเทศกลุม่ อเมริกาใต้มเี พียงสามประเทศเล็กๆ ทีย่ งั คงยืนยันในการคงโทษประหาร
ไว้ แม้วา่ ประเทศเหล่านีใ้ นรอบสิบปีทผ่ี า่ นมาจะมิได้มกี ารลงโทษประหารใดๆ เลย ทีน่ า่ สนใจ
คือไม่มีการประหารชีวิตในประเทศคอมมิวนิสต์อย่างประเทศคิวบามาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓
แม้ควิ บาจะงดออกเสียงในการร่วมลงนามระงับการลงโทษประหาร ณ องค์การสหประชาชาติ
ส่วนในอเมริกากลาง ประเทศกัวเตมาลาไม่มกี ารดำ�เนินการประหารชีวติ นักโทษมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.
๒๐๐๐ ทัง้ ประธานและเลขาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่าจะมีการ
ยกเลิกโทษดังกล่าวในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยศาลฎีกาของประเทศจะได้น�ำ เสนอกฏหมายอาญา
ฉบับใหม่ทไ่ี ม่มบี ทลงโทษประหารชีวติ รวมอยูใ่ นนัน้
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ในขณะทีม่ เี พียงสีป่ ระเทศในเอเชีย (เนปาล ภูฏาน กัมพูชา และฟิลปิ ปินส์) ทีไ่ ด้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวติ ลงไปอย่างสมบูรณ์ มีหกประเทศทีด่ �ำ เนินการยกเลิกในทางพฤตินยั รวมทัง้ ประเทศ
เกาหลีใต้ สำ�หรับประเทศอินเดียซึ่งมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนทำ�ให้เหมาะที่จะนำ�มาเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษา โดยการลงโทษ
ประหารชีวติ ในประเทศจีนอาจกล่าวได้วา่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เกิดขึน้ บ่อยนัก ถึงแม้วา่ จะมีประจักษ์
พยานทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เป็นความจริงเสมอไป ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
พบอีกว่าฝ่ายบริหารของประเทศอินเดียได้ใช้อำ�นาจในการหน่วงเหนี่ยวกระบวนการลงโทษ
ประหารทำ�ให้มีน้อยคนที่ถูกประหารชีวิตจริงๆ ในที่สุด เพราะจะต้องผ่านกระบวนการขอ
ความเป็นธรรมต่างๆ หลายขัน้ ตอน ซึง่ ทำ�ให้มกี ารลงโทษไม่มากนักและถึงจะมีกเ็ ป็นเพียงบาง
ช่วงบางเวลา โดยการลงโทษประหารชีวติ ครัง้ ล่าสุดมีขน้ึ เมือ่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ซึง่ เป็นครัง้ แรกนับ
จากปี ค.ศ. ๑๙๙๗ แม้วา่ โทษประหารจะยังคงมีอยู่ แต่พบว่ามีเพียงเพือ่ คงไว้ในลักษณะของ
“สัญลักษณ์” เพราะเมือ่ เทียบกับจำ�นวนประชากรทีม่ หาศาลและการประหารชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ เพียง
สองสามราย ทำ�ให้เชือ่ ได้วา่ ประเทศอินเดียไม่นา่ จะมีปญ
ั หาทางการเมืองทีบ่ านปลายหากมีการ
ยกเลิกโทษประหารในวันข้างหน้า
สำ�หรับส่วนอืน่ ของทวีปเอเชียพบว่าไม่มกี ารลงโทษประหารชีวติ เลยในประเทศไต้หวันนับแต่ปี
ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วงของการเดินทางไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหาร ในฐานะมีพนั ธะ
กรณีตอ่ การรณรงค์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทำ�ให้ไต้หวันลงนามรับรองข้อกำ�หนดของไอซีซพี อี าร์
(ICCPR) ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ โดยเป็นไปตามข้อกำ�หนดส่วนหนึง่ ของกฏหมาย
ภายในประเทศและเพื่อความมั่นใจที่จะดำ�เนินการไปตามแนวทางของไอซีซีพีอาร์ (ICCPR)
ความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการยกเลิกโทษประหารก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะภายหลัง
การมีรฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ยังไม่มกี ารประหารชีวติ นักโทษอีกเลย ในกรณีของ
ประเทศเวียดนามนัน้ เช่นเดียวกับกรณีของประเทศจีนทีเ่ ริม่ มีพนั ธกรณีในการเจรจาร่วมกับกลุม่
สหภาพยุโรปซึง่ พบว่าเวียดนามมีความเปิดกว้างในประเด็นดังกล่าวแม้วา่ ด้วยข้อจำ�กัดของการ
ถือเป็นเรือ่ งลับต่อการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการลงโทษประหารชีวติ ในเวียดนามทำ�ให้มกี าร
งดออกเสียงในการรับรองมติให้มกี ารระงับการลงโทษประหารเป็นการชัว่ คราวในการประชุม
สหประชาติเมือ่ เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ และในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ในกรณีประเทศญีป่ นุ่ ทาง
รัฐบาลได้คดั ค้านการยกเลิกโทษประหารว่า เป็นเรือ่ งภายในขอบข่ายอธิปไตยของแต่ละประเทศ
และเป็นประเด็นทางด้านกระบวนการยุตธิ รรมหาได้เป็นเรือ่ งของสิทธิมนุษยชนใดๆ เลย กระนัน้
ก็ตามการยกเลิกโทษประหารได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างเปิดเผยทัง้ ในทีส่ าธารณะและใน
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สมาคมเนติบณ
ั ฑิตของประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ ยังมีองค์กรต่อต้านการลงโทษประหารชีวติ ทีเ่ รียก
ตัวเองว่า “กลุม่ ฟอรัม่ ๙๐” ซึง่ ได้เปิดประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการทีเ่ ชือ่ ม
โยงเข้ากับการลงโทษประหารชีวติ ให้เป็นทีส่ นใจของประชาชนทัว่ ไปและสมาชิกรัฐสภา ด้วย
เหตุทก่ี ารลงโทษประหารชีวติ ในญีป่ นุ่ ขึน้ อยูก่ บั ความเต็มใจในการลงนามคำ�สัง่ ของรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องกับการยุติธรรมหลายคน ทำ�ให้เห็นได้ว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ยังไม่ลง
รอยกันเท่าใดนักในประเทศนี้ สำ�หรับประเทศเกาหลีเหนือนัน้ อาจได้รบั ผลสะท้อนกลับจากการ
ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ได้ถกู ยกสถานะให้เป็นประเทศทีม่ กี ารยกเลิกโทษประหารในทางพฤตินยั ไป
แล้วและกำ�ลังเดินหน้าไปสูก่ ารยกเลิกอย่างเป็นทางการในทีส่ ดุ ในกรณีของประเทศมาเลเซีย
ถือได้วา่ มีสญ
ั ญาณบ่งบอกถึงความเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เนติบณ
ั ฑิตย
สภาของประเทศมาเลเซียได้เรียกร้องให้มกี ารยกเลิกโทษประหารและมีรายงานว่ารัฐมนตรีทร่ี บั
ผิดชอบดูแลทางด้านกฎหมายได้กล่าวชัดเจนว่า “เขาพร้อมทีจ่ ะรับข้อเสนอ สำ�หรับตัวเขาชีวติ
ของคนหนึง่ คนก็คอื ชีวติ ของคนคนหนึง่ ไม่วา่ ใครก็ไม่สามารถจะอ้างสิทธิใดๆ ในการเอาชีวติ ผู้
อืน่ ได้แม้วา่ บุคคลดังกล่าวจะเคยเอาชีวติ ผูอ้ น่ื มาก่อนหน้านี”้ บทบาทของสหรัฐอเมริกาอาจ
มีอทิ ธิพลบางประการต่อแนวทางการตัดสินใจของประเทศจีนทีจ่ ะยกเลิกการลงโทษประหาร
หรือไม่ แม้จะมีผรู้ หู้ ลายคนเชือ่ ว่าขณะนีก้ ระบวนการในการดึงให้สหรัฐอเมริกายุตกิ ารลงโทษ
ประหารได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว ดังเช่นความเห็นของแฟรงคลิน ซิมริง (Franklin Zimring) อย่างไร
ก็ดีสหรัฐอเมริกายังไม่ดำ�เนินการใดๆ อย่างแจ้งชัดนักโดยเฉพาะการยึดถือตามแนวทางใน
มาตรา ๖ ของข้อกำ�หนดไอซีซพี อี าร์ (ICCPR) และมติขององค์การสหประชาชาติทก่ี �ำ หนดให้
มีการยกเลิกโทษประหารภายในกรอบเวลาอันเหมาะสม ทำ�ให้นา่ สนใจทีจ่ ะคำ�นึงถึงเหตุปจั จัย
ใดๆ บ้างทีจ่ ะส่งผลให้สหรัฐอเมริกายกเลิกโทษดังกล่าว
ทัง้ นีร้ ฐั บาลสหรัฐอเมริกาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนองตอบต่อการสำ�รวจขององค์การ
สหประชาชาติในครัง้ ที ๗ ว่าด้วยการลงโทษประหารและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิของผูต้ อ้ งโทษประหารในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ความตอนหนึง่ ว่า
“ เราเชื่อมั่นในสังคมประชาธิปไตยว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งรวมไปถึงการลงโทษต่อ
อาชญากรรมทีม่ องว่าเป็นเรือ่ งอันตรายและเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม ทำ�ให้การลงโทษจำ�เป็น
ต้องให้โอกาสประชาชนกลุม่ นีใ้ นการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและมีกระบวนการทีเ่ หมาะ
สมในทางปฏิบตั ผิ า่ นตัวแทนของพวกเขาทีไ่ ด้รบั การเลือกเข้ามา (สมาชิกรัฐสภา)
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อย่างไรก็ดีในที่อ่ืนๆ ทั่วโลกก็ได้ปรากฏสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงและการยอมรับต่อ
บรรทัดฐานใหม่ คำ�พิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาที่ระบุไว้ชัดเจนที่จะไม่มีการลงโทษ
ประหารผูม้ จี ติ บกพร่อง รวมทัง้ เยาวชนอายุต�ำ่ กว่า ๑๘ ปี ในขณะก่อคดีฆาตกรรม ได้สง่ ผล
ทำ�ให้เกิดการตืน่ ตัวเห็นพ้องทีจ่ ะประณามการประหารชีวติ บุคคลประเภทดังกล่าวกระทัง่ ทาง
องค์การสหประชาชาติได้บรรจุไว้เป็นข้อกำ�หนดสำ�หรับปกป้องบุคคลเหล่านี้ไว้ด้วย ส่วนใน
อนาคตศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาจะจริงจังกับข้อกำ�หนดอย่างทีท่ างองค์การสหประชาชาติได้
วางหลักไว้นม้ี ากน้อยแค่ไหนเป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องติดตามกันต่อไป ในขณะทีน่ านาชาติยงั คงวิพากษ์
ถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ คณะ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติในวาระของการพิจาณารายงานในส่วน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีส่ มั พันธ์กบั มาตรา ๔๐ ของไอซีซพี อี าร์ ได้มกี ารเพิม่ เติมข้อสังเกต
ในการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายุตกิ ารลงโทษประหารเป็นการชัว่ คราวโดยคาดหวังเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะให้โทษประหารหมดไปในสหรัฐอเมริกาในที่สุด ซึ่งโดยข้อเท็จจริงการประหารชีวิตใน
สหรัฐอเมริกาในภาพรวมนัน้ ถือว่าน้อยมาก เว้นแต่ยงั คงมีการดำ�เนินการอยูใ่ นมลรัฐทางตอนใต้
แต่ใน ๑๔ รัฐจากจำ�นวน ๓๕ รัฐทีย่ งั คงมีการกำ�หนดโทษประหารชีวติ ไว้นน้ั มีการประหารไม่
เกิน ๖ คนในรอบระยะเวลา ๓๐ ปีทผ่ี า่ นมา และ ๒ มลรัฐในจำ�นวนนัน้ ไม่มกี ารประหารชีวติ ผู้
ใดเลย นอกจากนีร้ อ้ ยละ ๘๐ ของการประหารชีวติ นับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๖ เป็นต้นมา มีการประ
หารจริงๆ อยูใ่ น ๙ มลรัฐ ทำ�ให้ไม่นา่ ประหลาดใจทีข่ อ้ เขียนของ Carol และ Jordan Steiker
ได้กล่าวไว้วา่ การประหารชีวติ เปรียบเสมือนเป็นปรากฏการณ์ทม่ี คี วามเหมือนบนแตกต่าง (A
Tale of Two Nations) ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความผิดพลาดและความยากที่
จะไม่มกี ารใช้อ�ำ นาจในทางทีผ่ ดิ หรือมีการใช้อคติในทางหนึง่ ทางใดเข้ามาในการตัดสินใจ รวมทัง้
การถ่ายทอดภาพแห่งความโหดร้ายสูส่ งั คมผ่านปรากฏการณ์ในการประหารชีวติ นักโทษ ทำ�ให้
เชือ่ ว่าในบรรดารัฐต่างๆ ทีย่ งั คงการกำ�หนดโทษประหารเอาไว้แต่แทบไม่มกี ารประหารชีวติ จริงๆ
จะเดินรอยตามรัฐต่างๆ เช่น นิวเจอร์ซี นิวยอร์คและนิวเม็กซิโกทีเ่ คยมีลกั ษณะคล้ายๆ กันและ
ได้ยกเลิกโทษประหารไปในทีส่ ดุ ซึง่ จะทำ�ให้อาจเหลือเพียงรัฐเท็กซัสทีจ่ ะยังคงโทษประหารไว้
เพียงรัฐเดียว ซึง่ เมือ่ ถึงเวลานัน้ ก็นา่ เชือ่ ว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาจะได้ออกคำ�สัง่ ให้ยกเลิก
โทษประหารในทุกรัฐโดยยึดเอาแนวทางการพิจารณาที่ยึดถือหลักแห่งเมตตาธรรมและการ
เห็นถึงวิธกี ารทีช่ ดั เจนว่าเป็นการลดทอนศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่างยิง่ และเป็นการก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมทีเ่ ติบโตเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ (maturing society) ซึง่ หากสหรัฐอเมริกาสามารถ
บรรลุเป้าหมายนีไ้ ด้จะทำ�ให้ประเทศต่างๆ ทีไ่ ม่เชือ่ ถือแนวคิดนีค้ งได้รบั ผลกระทบต่อการตัดสิน
ใจดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
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๕. ทางลัดสู่การล้มเลิกโทษประหารชีวิต
หากพิจารณาถึงประเทศต่างๆ ที่มีการยกเลิกโทษประหารสำ�หรับคดีอาชญากรรมทั่วๆ ไปใน
ยามไม่มีศึกสงครามทั้งหมด ๕๔ ประเทศนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ก็จะพบว่าในปลายเดือน
มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ ที่ผ่านมา ๕๑ ประเทศ (หรือร้อยละ ๙๔) ได้ยกเลิกโทษประหารในทุก
ประเภทคดีอย่างสมบูรณ์ ซึ่ง ๓ ประเทศที่เหลือได้มีการยกเลิกเพียงในคดีฆาตกรรมและคดี
อาชญากรรมทัว่ ไป ทัง้ นี้ ๔๓ ประเทศในจำ�นวน ๕๑ ประเทศได้บรรลุการยกเลิกโทษประหาร
ทั้งหมดอย่างบริบูรณ์ในทันทีโดยไม่จำ�เป็นต้องผ่านกระบวนการยกเลิกในโทษอาชญากรรม
ทั่วไปก่อนแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่งร้อยละ ๘๔ ได้ดำ�เนินการยกเลิกโทษประหารในทุก
ลักษณะโทษพร้อมๆ กัน ทั้งในคดีฆาตกรรม คดีอาชญากรรมทั่วไปอื่นๆ รวมทั้งคดีอาญา
ทหารและคดีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐไปในคราวเดียว ซึ่งประเทศที่มีการยกเลิกโทษ
ประหารในขั้นเริ่มต้นโดยผ่านกระบวนการทางรัฐสภาในเวลาต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสำ�คัญของรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่อยู่ในกลุ่มของการ
ยกเลิกโทษประหารโดยปริยายนับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๘ เป็นต้นมาส่วนมากจะทำ�การแก้ไขเพิ่ม
เติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดและปราศจากอันตราย
หรือการลงโทษหรือปราศจากการได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณกรรม ซึ่งในบางประเทศก็
อาศัยการตีความรัฐธรรมนูญจากศาล เช่น ในกรณีของประเทศฮังการีและสาธารณรัฐอัฟริกา
ใต้ ซึ่งมีคำ�สั่งมิให้นำ�โทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ได้
หากมีการตัง้ คำ�ถามว่าการยกเลิกโทษประหารนัน้ มีความรวดเร็วมากหรือน้อยจากการลงโทษ
ประหารทีด่ �ำ เนินการไปครัง้ สุดท้าย คงต้องพิจารณาจากข้อเขียนของ Marc Ancel ในช่วงต้น
ของทศวรรษ ๑๙๖๐ ทีก่ ล่าวว่าในประเทศส่วนมากทีม่ กี ารยกเลิกโทษประหารเริม่ ต้นจากการ
ระงับการประหารชีวิตมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรและได้ยกเลิกโทษดังกล่าวในเวลาต่อ
มาในทางพฤตินัยก่อนที่จะมีการบัญญัติไว้เป็นกฏหมาย ซึ่งอาจสรุปเป็นทฤษฎีได้ว่าก่อนจะ
ยกเลิกโทษประหารต้องทำ�ให้ประชาชนเกิดความคุน้ เคยและเกิดการยอมรับได้วา่ โทษประหาร
ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำ�เป็นอีกต่อไป และในห้วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีเพียง ๒๑ ประเทศ
จากจำ�นวน ๕๔ ประเทศ (ร้อยละ ๓๙) ทีเ่ ริ่มต้นด้วยการยกเลิกโทษประหารนับตั้งแต่

43

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ (รวมทั้งสามประเทศที่มีการยกเลิกเพียงเฉพาะในส่วนที่เป็นอาชญากรรม
ทั่วไปในเบื้องต้น) ซึ่งได้เข้าสู่การยกเลิกโทษประหารในทางพฤตินัยเป็นระยะเวลานานราว
๑๐ ปี โดยประเทศส่วนใหญ่ได้เคลื่อนเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารในทางนิตินัยอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น ประเทศเตอร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) ซึ่งได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในปี
ค.ศ. ๑๙๙๙ ใช้เวลาเพียง ๒ ปีภายหลังการลงโทษประหารชีวิตในครั้งสุดท้าย ส่วนสาธารณ
รํฐอัฟริกาใต้ได้มีการยกเลิกโทษประหารในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ใช้เวลาเพียง ๔ ปี ภายหลังการ
ลงโทษประหารครั้งสุดท้าย จึงสามารถสรุปได้ว่า การที่ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการ
ตัดสินใจยกเลิกโทษประหารนั้นไม่ปรากฏอยู่ในกระบวนการของประเทศส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งหนึ่งเลยในห้วงระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา
๖. ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงพลวัตใหม่ (New Dynamic)
ในหลายแห่งทีก่ ารยกเลิกโทษประหารยังไม่บรรลุเป้าหมายแต่ได้กอ่ เกิดกระบวนการบางอย่าง
ที่สอดคล้องกับมาตรา ๖(๒) ของไอซีซีพีอาร์ ซึ่งมีการจำ�กัดจำ�นวนประเภทอาชญากรรมที่มี
โทษถึงประหารชีวิต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจเข้ามาแทนที่การบังคับลงโทษที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ (ซึ่งประเทศล่าสุดที่กล่าวถึงนี้คือบาร์เบโดส) และทำ�ให้จำ�นวนของนักโทษ
ทีถ่ กู ประหารชีวติ จริงลดลงด้วย หากจะเปรียบเทียบในสองกรณีทยี่ งั คงไม่มกี ารพักหรือระงับ
การลงโทษประหารชีวติ เป็นการชัว่ คราว ดังเช่นกฎหมายอาญาของประเทศเบลารุสในปี ค.ศ.
๑๙๙๙ ที่กำ�หนดโทษประหารไว้เป็นจำ�นวนลดลงถึง ๑๕ แขนง (หรือมีการกำ�หนดไว้ ๑๔
มาตรา แทนที่จะเป็น ๒๙ มาตรา) เมื่อเทียบกับกฎหมายอาญาในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ และใน
ปัจจุบันจะลงโทษได้ก็เพียงกรณีที่มีการกระทำ�ที่เป็นเหตุร้ายแรงอย่างที่สุดหรือภัยอันตราย
ที่เกิดจากการกระทำ�ของจำ�เลยอย่างเห็นได้ชัด กรณีของประเทศเวียดนามได้ลดจำ�นวน
ข้อหาที่นำ�ไปสู่การลงโทษประหารจากเดิม ๔๔ ข้อหาเป็น ๒๙ ข้อหา ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ และ
มีแผนการที่จะทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อจะลดลงอีกให้เหลือเพียง ๑๒ ข้อหา
โดยกันข้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกไป ซึง่ หากเปรียบเทียบกับประเทศ
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
ประเทศเท่านัน้ ทีด่ �ำ เนินการประหารชีวติ นักโทษอย่างน้อยหนึง่ คนในข้อหาทีอ่ ยูใ่ นข่ายทีก่ ล่าว
ถึงนี้ในระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ถึง ๒๐๐๖ ซึ่งรวมถึงประเทศจีน ทำ�ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการ
ลงโทษประหารสำ�หรับอาชญากรรมที่มิใช่เป็นการฆาตกรรม (เว้นแต่คดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ในประมาณ ๗ ประเทศ) ถือได้ว่ามีการลงโทษดังกล่าวน้อยมาก ถึงจะเป็นที่ยอมรับกันว่า
ในประเทศที่ยังคงโทษประหารไว้นี้ยังไม่ต้องการไปสู่ขั้นของการยกเลิกอย่างเด็ดขาดแต่ก็ได้
มีการใช้ดุลยพินิจเป็นพิเศษในการตัดสินพิพากษาและเน้นไปที่การลงโทษกับคดีฆาตกรรม
เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อจำ�กัดที่ปรากฏอยู่ในข้อกำ�หนดของที่ยังคงพอยอมรับได้โดยคณะผู้
แทนพิเศษว่าด้วยการวิสามัญฆาตกรรม การใช้กฏพิเศษหรือการประหารชีวิตโดยการชี้ขาด
ของคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เช่นเดียวกันกับกรณีของประเทศต่างๆ ที่ดำ�เนินการประหารชีวิตนักโทษอย่างเป็นปกติใน
ปัจจุบันได้เหลือน้อยลงมาก เช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ มีเพียง ๒๕ ประเทศเท่านั้นซึ่งเป็นข้อมูล
ขององค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ที่มีการประหารชีวิตด้วยคำ�
พิพากษาของศาล เทียบกับจำ�นวน ๔๐ ประเทศ ในสิบสองปีที่แล้ว คือ ค.ศ. ๑๙๙๗ กรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่า ๔๒ เขตอำ�นาจศาลในจำ�นวน ๕๑ แห่งไม่มกี ารประหารชี
วิตใดๆ เลยในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ครึ่งหนึ่งของเขตอำ�นาจศาลดังกล่าว (จำ�นวน ๑๘ แห่งอยู่ในมล
รัฐเท็กซัส ยกเว้นเพียงกรณีของประเทศอิหร่าน อิรัค ซาอุดิอาระเบีย และปากีสถาน แต่ประ
เทศอืน่ ๆ ตัวเลขของการประหารชีวติ นักโทษต่อปีได้ลดลง ยิง่ กว่านัน้ พบว่ามีเพียง ๓ ประเทศ
ในข้อมูลขององค์กรนิรโทษกรรมสากลทีม่ กี ารประหารชีวติ นักโทษจำ�นวน ๑๐๐ คนในปี ค.ศ.
๒๐๐๘ ได้แก่ประเทศจีน (เท่าทีม่ ขี อ้ มูลคือมีจ�ำ นวนการประหารนักโทษมากทีส่ ดุ ) รองลงมาคือ
อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย นอกนั้นมีเพียง ๘ ประเทศที่มีการประหารชีวิตนักโทษมากกว่า
๑๕ คนในรอบปีนั้น
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ที่สำ�คัญและน่าที่จะนำ�มาพิจารณาคือกรณีที่ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ไม่กำ�หนดการลงโทษประหารชีวิตภายหลังการตั้งศาลพิเศษขึ้นเพือพิจารณาผู้เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ในราวันดา ปี ค.ศ. ๑๙๙๔
และล่าสุดคือในกรณีของ เซียราลีโอน เลบานอน และกัมพูชา นอกจากนั้นในข้อหา “การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ (genocide)” ซึ่งจริงๆ ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและรวม
ไปถึงอาชญากรรมทางสงครามอืน่ ๆ ก็ไม่มกี ารบัญญัตโิ ทษทีว่ า่ นีใ้ นบทบัญญัตขิ องศาลยุตธิ รรม
ทางอาญาระหว่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ไม่สามารถเลี่ยงที่จะ
ตัง้ คำ�ถามต่อไปได้วา่ หากเช่นในคดีรา้ ยแรงเช่นกรณีทยี่ กมาข้างต้นยังไม่มกี ารลงโทษประหาร
ชีวติ ต่อผูก้ ระทำ�ผิด ดังนัน้ เหตุใดทีอ่ าชญากรรมทีร่ า้ ยแรงน้อยกว่าจึงยังคงมีการลงโทษเช่นว่านี้
ถือได้ว่ามีความพยายามอย่างยิ่งในบรรดาประเทศที่ได้มีการยกเลิกโทษประหารไปแล้วมา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ ทีจ่ ะนำ�การระงับการลงโทษประหารชีวติ ไปสูก่ ารออกเป็นมติขององค์การ
สหประชาชาติเพื่อจะได้มีการศึกษาถึงผลจากการระงับโทษดังกล่าว ตัวชี้วัดประการหนึ่งคือ
การทีม่ ขี อ้ ถกเถียงน้อยลงในบรรดาประเทศทีย่ งั คงมีการต่อต้านมติขององค์การสหประชาชาติ
ในการระงับโทษประหารชีวติ ไว้ชวั่ คราว โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติพบว่า ๖๖ ประเทศ ยังคงมีข้อกล่าวอ้างต่างๆ ในการไม่เข้าร่วม
ดำ�เนินการตามมตินี้โดยอ้างถึงเรื่องของการสร้างความแตกแยกในหมู่สมาชิกและเป็นการใช้
กฏหมู่มาบีบบังคับประเทศกลุ่มรวมไปถึงการอ้างลัทธิจักรวรรดินิยมและการรุกรานอำ�นาจ
อธิปไตยของประเทศต่างๆ หลายประเทศได้มองว่า การลงโทษประหารชีวติ เป็นคนละเรือ่ งกับ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนและยืนยันว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ เป็นเรือ่ ง
ที่ผ่านการกลั่นกรองโดยประชาชน ผู้นำ�และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในสังคมนั้นบนพื้น
ฐานความเหมาะสมของสภาพการณ์และวัฒนธรรม แต่ในสองปีถดั มาคือในเดือนธันวาคม ค.ศ.
๒๐๐๗ ทีป่ ระชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมเี พียง ๕๔ ประเทศทีแ่ สดงความคัดค้านมติ
นี้ โดยมี ๑๐๔ ประเทศเห็นด้วย และเพียงหนึ่งปีต่อมาจำ�นวนของประเทศที่คัดค้านได้ลดลง
เหลือเพียง ๔๖ ประเทศ มีจ�ำ นวน ๘ ประเทศน้องลงกว่าปีกอ่ นหน้าและมีจ�ำ นวน ๒๐ ประเทศ
น้อยลงกว่าเมื่อสามปีก่อนหน้านี้ในขณะที่ประเทศซึ่งงดออกเสียง (abstained) มีตัวเลขเพิ่ม
ขึ้นคือ ๒๙ ประเทศ เป็น ๓๔ ประเทศ
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เมือ่ พิจารณาด้วยข้อมูลทัง้ หมดแล้วสามารถกล่าวได้วา่ ประเทศทีส่ นับสนุนการคงโทษประหาร
ไว้นั้นมิได้ใช้โทษประหารเป็นเครื่องมือในการทำ�ให้กฎหมายอาญามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแต่
อย่างใด ซึ่งไม่ควรมองว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีความสำ�คัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการยกเลิกโทษ
ประหารในอนาคต เพราะแท้จริงแล้วหลายประเทศในจำ�นวนนี้กำ�ลังพยายามลดการใช้โทษ
ประหารให้เหลือน้อยหรือเท่าที่จำ�เป็นในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเน้นเป็นสิ่งที่จำ�เป็นและขาด
มิได้ในการลงโทษทางอาญา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มจำ�นวนของประเทศที่พร้อม
จะยกเลิกโทษประหารในอนาคตอันใกล้ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกการขับเคลื่อนของพลวัตทาง
ด้านสิทธิมนุษยชนนั่นเอง
๗. ความคาดหวังต่อสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดังได้กล่าวถึงในบทนำ�ว่าในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมาได้ปรากฏความเปลีน่ แปลงทีเ่ ห็นได้ชดั ในแง่
ของการถกเถียงอภิปรายและความตัง้ ใจจริงของทางการจีนทีห่ นั มาให้ความสนใจประเด็นโทษ
ประหารชีวติ กับสิทธิมนุษยชนในเวทีการสัมมนาต่างๆ รวมทัง้ ยังมีโอกาสเจรจาหารือกับหลาย
ประเทศในยุโรป นอกจากนีย้ งั มีการเผยให้เห็นถึงประเด็นการศึกษาวิจยั และความพยายามที่
จะหยุดยัง้ ปัญหาการตัดสินคดีทผี่ ดิ พลาดทีน่ �ำ ไปสูก่ ารลงโทษประหารผิดตัวโดยการทีศ่ าลฎีกา
ของจีนได้ทำ�การทบทวนการมีคำ�สั่งประหารชีวิตทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน
แต่สำ�คัญที่สุดคือจะต้องทำ�ให้ประเทศจีนยอมรับให้ได้ว่าพลวัตใหม่ที่กำ�ลังเกิดขึ้น คือ การ
เข้าใจว่าการลงโทษประหารชีวิตนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะในแง่ของการมี
สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด การมีสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ทารุณกรรมรวมทั้งการลงโทษหรือการ
ปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม ทั้งนี้เป็นความจริงที่ในการถกเถียงเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหาร
ในที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๐๗ ในญัตติว่าด้วยการยกเลิกโทษ
ประหารเป็นการชั่วคราวทั่วทั้งโลก ซึ่งประเทศจีนได้คัดค้านญัตติดังกล่าว ทั้งนี้โฆษกของจีน
ได้ให้เหตุผลตามรายงานที่ได้รับมาดังนี้คือ
... ในโลกทุกวันนีป้ ระเด็นว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารเป็นการชัว่ คราวทัว่ ทัง้ โลกถือเป็นเรือ่ ง
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ของกระบวนการยุติธรรมทางศาลหาได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใดๆ เลย ถือเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวของแต่ละประเทศซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่เหมือน
กันในการปรับใช้กบั การลงโทษ นัน่ หมายถึงแต่ละรัฐย่อมสามารถดำ�เนินการใดๆ ภายใต้สทิ ธิ
อันชอบธรรมนีไ้ ด้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ทางออกของปัญหาทีว่ า่ พึงกระทำ�ด้วยการ
เจรจาพูดคุยกันมากกว่า
อย่างไรก็ตามดังที่ Nicola Macbean ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนได้เน้นย้ำ�ไว้
ว่า “การที่จีนจะอ้างประเด็นสิทธิอันชอบธรรมต่อผู้ติดตามเรื่องดังกล่าวทั้งในเวทีนานาชาติ
และเวทีภายในประเทศ จะอย่างไรก็คงไม่สามารถเพิกเฉยหรือไม่สนใจต่อประเด็นหลักว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนได้”
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นที่กวงดง (Guangdong) และปักกิ่ง (Beijing) ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ ภายใต้ความเอื้อเฟื้อของโครงการศึกษาปัญหาการลงโทษประหาร ใน
สังกัดของศูนย์ศึกษาสหราชอาณาจักรและจีน ร่วมกับ CLLS แห่งมหาวิทยาลัยประจำ�กรุง
ปักกิ่งซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการเจรจาพูดคุยในประเด็นปัญหาการ
ยกเลิกโทษประหารของยุโรป พบว่ามีการยอมรับอย่างกว้างขวางในความสำ�คัญของการอาศัย
ประเด็นว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำ�ไปสู่การยกเลิกโทษ
ประหารของทุกประเทศทั่วโลก ดังที่ศาสตราจารย์ Zhao Bingzhi ได้กล่าวไว้ว่า
... ปรากฏการณ์ของการยกเลิกโทษประหารในเวลานี้ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนับเป็นสิ่งที่น่า
ทึ่งและน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง ความเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้ได้สะท้อนให้เห็นสัญญาณที่ชัดเจน
สำ�หรับพวกเราว่า การยกเลิกโทษประหารนั้นเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงของนานาชาติที่
ยากต่อการหยุดยัง้ อันเกิดขึน้ เพราะความใจกว้างของเหล่าอารยประเทศทัว่ โลก... การยกเลิก
โทษประหารดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่าจะไม่
อาจเห็นผลได้ในเร็ววันนี้แต่การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้นำ�ไปสู่การจำ�กัดขอบเขตของประเภท
อาชญากรรมที่มีจำ�นวนแน่นอนชัดเจนและมีการลดจำ�นวนการประหารชีวิตจริงๆ ลงอย่าง
เห็นได้ชัด
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ยิง่ กว่านัน้ ศาสตราจารย์ Zhao ยังได้เรียกร้องให้มกี ารตีพมิ พ์ตวั เลขสถิตขิ องการลงโทษประหาร
และจำ�นวนผูถ้ กู ประหารออกมาอย่างสม่�ำ เสมอควบคูไ่ ปกับความมุง่ มัน่ ในการสนับสนุนให้เกิด
ดทัศนคติในทางบวกต่อการยกเลิกโทษประหารในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไป ศาสตราจารย์ Zhao มี
ข้อเสนอทีน่ า่ สนใจ ๒ ประการ ประการแรก เป็นหน้าทีข่ องฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ จี่ ะต้องลดจำ�นวน
ประเภทของอาชญากรรมที่มีการลงโทษด้วยการประหารเพื่อจำ�กัดให้มีเพียงเฉพาะการฆ่า
ผู้อื่นโดยใช้กำ�ลัง อาชญากรรมที่มีภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ และคดีอาญาทหารที่
ประพฤติผิดในยามสงคราม โดยไม่เพียงแต่ยึดเอาเฉพาะการพิจารณาทบทวนคดีของศาลฏี
กาอย่างที่ผ่านมา ประการที่สอง ต้องมีการวางระบบการขออภัยโทษและการให้อภัยโทษให้
เป็นไปตามคำ�แนะนำ�และแนวทางป้องกันปัญหาของ ICCPR และ ECOSOC
เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยสำ�คัญที่ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนทางนำ�ไปสู่การยกเลิก
โทษประหารคือ “ทัศนคติของประชาชน” เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อฝังใจกันว่าในวัฒนธรรมความ
เชือ่ ของชาวเอเชียและชาวจีนยังคงสนับสนุนการแก้แค้นทดแทนอย่างเห็นได้ชดั อาทิ ประเด็น
ว่าด้วยการทดแทนชีวิตด้วยชีวิต ตัวอย่างเช่นศาสตราจารย์ Mo Hongxian ประจำ�คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wuhan ผู้เรียกร้องให้ทางการเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยเหตุผลของการ
ใช้โทษประหารชีวิตในคดีนั้นๆ รวมทั้งยังคงยืนยันอีกว่าทัศนคติของสาธารณะอาจไม่ใช่ข้อ
บ่งชี้หรือเป็นตัวแทนของความยุติธรรมเสมอไป โดยเธอได้แบ่งแนวคิดออกเป็น ๒ สถานะที่
สำ�คัญ คือ ๑ เป็นแนวคิดหรือทัศนคติทวี่ า่ ด้วยสิง่ ทีค่ วร (ought-to-be) และสิง่ ทีไ่ ม่ควรมีสว่ น
ในการสนับสนุนหรือมีอิทธิพลต่อการลงโทษประหาร และ ๒ เป็นแนวคิดว่าด้วยทัศนคติของ
สิ่งที่เป็นอยู่จริง (what-it-is) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะแยกเอาแนวคิดการ
ลงโทษประหารออกจากสาธารณาชนได้ เธอยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าในการการออกนโยบาย
จำ�กัดการลงโทษประหารชีวิตจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดทัศนคติของประชาชนในที่สุด ซึ่งยังคง
สนับสนุนการทดแทนแก้แค้น และเมื่อถึงเวลานั้นเราอาจสามารถพักการลงโทษไว้ช่ัวคราว
รวมทั้งเมื่อประชาชนเริ่มยอมรับโดยดุษณี เราก็อาจก้าวไปสู่การยกเลิกโทษประหารในกฏ
หมายอาญาเลยก็ว่าได้ ส่วนระยะเวลาที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนคง
เป็นเรื่องของการคาดการณ์ซึ่งบางคนคิดว่ามันอาจต้องใช้เวลาอีกนานวัน ขณะที่บางคนเชื่อ
ว่าน่าจะมีทางออกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้
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สำ�หรับโครงการร่วมกันระหว่างประชาคมยุโรป (EU) และประเทศจีน ว่าด้วยการก้าวไปสูก่ าร
เจรจาหารือเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารนั้น ได้ให้ทุนสนับสนุนการสำ�รวจความคิดเห็น
ของกลุ่มประชากรเกือบ ๔,๕๐๐ คน ใน ๓ เมืองใหญ่ของสหราชอาณาจักร (โดยมีอัตราการ
ตอบรับแสดงความคิดเห็นร้อยละ ๗๐ ของจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด) โดยสถาบันกฏหมาย
อาญาระหว่างประเทศแม๊กซ์แพลงค์ (Max Planck) ณ เมืองไฟร์เบอร์ก (Freiburg) ประเทศ
เยอรมันนีและทางศูนย์ศึกษาวิจัยจีนยุคใหม่แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นผู้ดำ�เนินการสำ�รวจ
ทั้งนี้ผลการสำ�รวจจะมีการตีพิมพ์ต่อไปทั้งในประเทศจีนและ ณ เมืองไฟร์เบอร์กพร้อมๆ กับ
การดำ�เนินการสำ�รวจความคิดเห็นของบุคลากรทางด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำ�เนินการ
โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan)
อย่างไรก็ตามข้อมูลเท่าที่เปิดเผยได้จากการสำ�รวจที่เด่นๆ นั้นพบว่าผู้ตอบแบบสำ�รวจส่วน
ใหญ่ยังขาดความสนใจและไม่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยการลงโทษประหารเท่าที่ควร
น้อยกว่าร้อยละ ๓ ทีต่ อบว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมากและร้อยละ ๒๖ บอกว่ารูส้ กึ สนใจ นัน่ แปล
ความได้วา่ ในจำ�นวนประมาณ ๓ ใน ๔ ไม่รสู้ กึ มีความสนใจหรือไม่สนใจในประเด็นดังกล่าวเลย
แม้แต่นอ้ ย เมือ่ ถามถึงความรูข้ องผูต้ อบเกีย่ วกับการลงโทษประหารในประเทศจีน มีเพียงร้อย
ละ ๑.๓ ทีก่ ล่าวว่ามีความรูค้ อ่ นข้างมากและน้อยกว่าหนึง่ ในสามทีต่ อบว่ามีความรูบ้ า้ ง ทำ�ให้
เห็นได้วา่ เกือบ ๗ ใน ๑๐ คนของประชากรทีส่ �ำ รวจมีความรูน้ อ้ ยมากหรือไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ
การลงโทษประหารชีวติ ในประเทศของตนเลย ทำ�ให้ไม่นา่ ประหลาดใจว่ามากกว่าร้อยละ ๑๑
ไม่เคยได้ยินชื่อของไอซีซีพีอาร์ (ICCPR)
เมื่อสำ�รวจถึงความเห็นสนับสนุนการคัดค้านการลงโทษประหารพบว่าร้อยละ ๕๘ ตอบว่า
เห็นพ้องด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นจำ�นวนมากอย่างเป็นที่น่าสังเกตได้เมื่อเทียบกับการทำ�การ
สำ�รวจประชากรในยุโรปเมื่อครัง้ มีการยกเลิกโทษประหาร ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เคยกล่าว
ถึงก่อนหน้านี้ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบว่า มากถึงร้อยละ ๖๓ ของประชากรทั่วไป
ต่างคัดค้านการยกเลิกโทษประหารในเวลาทีม่ กี ารยุตกิ ารลงโทษประหารซึง่ ไม่มผี ลต่อรัฐบาล
ทีย่ กเลิกโทษนีเ้ พราะได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้ามาทำ�หน้าทีอ่ กี นอกจากนีใ้ นประเทศจีนเองมี
เพียงร้อยละ ๑๔ ที่ยังคงมีความคิดคัดค้านการยกเลิกโทษที่ว่านี้ ในขณะที่ร้อยละ ๒๘ แสดง
ความเห็นในเชิง “ไม่แน่ใจ” หากจะต้องมีการยกเลิกโทษดังกล่าวจริงๆ รวมทั้งเมื่อถามว่า
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ประเทศจีนสมควรเร่งรัดกระบวนการยกเลิกโทษประหารให้รวดเร็วขึ้นหรือไม่ มีเพียงร้อยละ
๕๓ ทีแ่ สดงความเห็นคัดค้าน ขณะทีร่ อ้ ยละ ๓๓ แสดงความเห็นในเชิง “ไม่แน่ใจ” ตัวเลขเหล่า
นีท้ �ำ ให้ยากต่อความเชือ่ ทีว่ า่ การยกเลิกโทษประหารในทางการเมืองจะไม่มที างเป็นไปได้ เมือ่
ความตัวเลขของการแสดงความเห็นด้วยกับการยกเลิกมีเป็นจำ�นวนมากเพียงนี้
นอกจากนัน้ ยังมีหลักฐานเพิม่ เติมอีกว่าทัศนคติของคนส่วนมากหาได้มคี วามเชือ่ ชนิดทีย่ ากต่อ
การเปลีย่ นแปลงอีกทัง้ มีความยืดหยุน่ อย่างมากโดยเฉพาะเมือ่ มีการถามความเห็นว่าพวกเขา
สนับสนุนการลงโทษประหารในคดีอาชญากรรมบางประเภทหรือไม่ โดยมีเพียงอาชญากรรม
สองประเภทที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบที่สนับสนุนการลงโทษประหาร ได้แก่คดีฆาตกรรม
(ร้อยละ ๗๗) การจงใจหรือมีเจตนาทำ�ร้ายให้ถึงแก่ความตาย (ร้อยละ ๖๐) นอกจากนั้น
มากกว่าครึง่ หนึง่ เช่นกันทีส่ นับสนุนการใช้โทษดังกล่าวกับการค้ายาเสพติด (ร้อยละ ๕๔) รวม
ทั้งคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงอายุต่ำ�กว่า ๑๔ ปี (มีผู้สนับสนุนการลงโทษ
ร้อยละ ๕๒) นอกจากนั้นแล้วคดีอื่นๆ ไม่ได้รับความเห็นชอบให้มีการลงโทษประหารจากผู้
ตอบแบบสำ�รวจส่วนใหญ่เลย สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ารัฐบาลจะไม่ได้รับแรงต้านใดๆ หากจะมี
การถอดถอนโทษทางอาญาอุกฉกรรจ์จำ�นวน ๖๘ ข้อหาออกไปจากประมวลกฏหมายอาญา
เพื่อจักได้เริ่มต้นการตอบสนอง ระงับยับยั้ง และเข้าสู่กระบวนการยกเลิกโทษประหารไปใน
ที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวทางในมาตรา ๖(๒) ของไอซีซีพีอาร์และแนวปฏิบัติ
เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อ ๑ ของแนวทางที่ ECOSOC เป็นผู้กำ�หนดขึ้น
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแม้จะยังคงมีคนจำ�นวนหนึ่งที่สนับสนุนการลงโทษ
ประหาร แต่ลึกๆ แล้วคนเหล่านี้มีความประสงค์ให้การลงโทษประหารใช้กับกรณีที่มีความ
ร้ายแรงเช่นคดีฆาตกรรม ซึ่งเป็นคำ�ตอบที่มักได้รับเมื่อมีการสมมติเหตุการณ์ให้ผู้ตอบคำ�ถาม
ในประเภทคดีรา้ ยแรงทีม่ กี ารใช้ก�ำ ลังประทุษร้ายจากลำ�ดับขัน้ ต่างๆ ทัง้ นีก้ ารลงโทษประหาร
ในการสำ�รวจมีผใู้ ห้การสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ รวมทัง้ ยังไม่ตอ้ งการให้ลงโทษในคดีทมี่ ี
ชายผูห้ นึง่ ทีก่ �ำ ลังรับโทษจากสองคดีอกุ ฉกรรจ์กอ่ นหน้านีใ้ นคดีปล้นและคดีลา่ สุดทีม่ กี ารปล้น
และฆ่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อเพื่อเงิน ๒,๐๐๐ หยวน ด้วยการยิงเข้าศรีษะถึงแก่ชีวิตอีกด้วย
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เมือ่ สอบถามต่อไปก็มสี งิ่ น่าสนใจทีค่ น้ พบคือผูต้ อบคำ�ถามส่วนมากมีความเห็นต่อจำ�นวนผูถ้ กู
ลงโทษประหารในแต่ละปีมีจำ�นวนแตกต่างกันออกไปโดยสองในสามตอบกลับมาว่าไม่ทราบ
เลยว่ามีจำ�นวนเท่าใดแน่ มากกว่าร้อยละ ๖๔ ต้องการให้รัฐบาลจีนตีพิมพ์จำ�นวนที่แท้จริง
มีเพียงร้อยละ ๑๖ ที่เห็นว่าไม่สมควรตีพิมพ์ แม้ว่าในมาตรา ๒๑๒ ของประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของจีน ค.ศ. ๑๙๙๖ จะได้กำ�หนดให้มีการตีพิมพ์การลงโทษประหาร
และยังกำ�หนดให้ศาลยุติธรรมทุกแห่งจะต้องตระเตรียมเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
ดำ�เนินการประหารชีวติ นักโทษ แต่กย็ งั ไม่พบว่าทางการจีนได้มกี ารรวบรวมหรือตีพมิ พ์ขอ้ มูล
เหล่านี้ออกมา ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าตัวเลขจากจำ�นวนการลงโทษประหารที่ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์คอื ตัวเลขของการประหารทีแ่ ท้จริงในแต่ละปีหรือไม่ ความลึกลับดังกล่าวรวมทัง้
การขาดธรรมาภิบาลความโปร่งใสที่เกิดขึ้นทำ�ให้เป็นการยากทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้าน
การลงโทษประหารจะนำ�มาเป็นประเด็นในการถกเถียงกันได้บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่
ว่าจะเป็นวิธีการบริหารจัดการ ประเภทของคดีหรืออาชญากร รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งหาก
ประเทศจีนให้สัตยาบันต่อ ไอซีซีพีอาร์ ได้เมื่อใด ก็มีความเป็นไปได้ที่จะดำ�เนินการให้เป็น
ไปตามมติท่ี ๑๙๘๙/๖๔ แห่งคณะมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การ
สหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการตีพิมพ์เยผแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษแห่งองค์การ
สหประชาชาติ Professor Phillip Alston ได้ประณามการทีร่ ฐั ต่างๆ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
ดังกล่าวว่าเป็นตราบาปและเป็นการละเมิดมาตรฐานแห่งสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
ด้วยความรูท้ มี่ มี ากขึน้ อาจช่วยในการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและความคิดเห็นของผูค้ นในสังคม
ได้ จากผลการสำ�รวจพบว่าสัดส่วนของประชากรที่เกรงกันว่าอาจมีการประหารผิดตัวนั้น
มีอยู่ในปริมาณที่สูงมาก มีเพียงร้อยละ ๒๕ ของผู้แสดงความคิดเห็นที่กล่าวว่ายังคงให้การ
สนับสนุนการลงโทษประหารถึงจะมีผู้บริสุทธิ์ถูกประหารไปก็ตาม ยิ่งกว่านั้นเกือบร้อยละ
๗๐ ของประชากรส่วนใหญ่ในการตอบคำ�ถามนี้เห็นว่าการลงโทษประหารที่เป็นอยู่ยังไม่
เป็นไปโดยเสมอภาคเพราะคนที่ถูกลงโทษมักเป็นคนยากจนหรือคนระดับล่างมากกว่าผู้มี
ฐานะ ข้าราชการรวมทั้งญาติมิตรของคนเหล่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำ�รวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ตอบแบบสำ�รวจถูกตั้งคำ�ถามว่าพวกเขายังคงสนับสนุนการลงโทษ
ประหารอยูห่ รือไม่หากว่ามีมาตรการในการลงโทษอืน่ ๆ รองรับแล้ว พบว่ากลุม่ ทีค่ ดั ค้านอย่าง
เต็มทีม่ อี ยูเ่ พียงจำ�นวนไม่มากนัก ในขณะทีก่ รณีประเทศจีนหากยืน่ เงือ่ นไขว่าหากจะนำ�วิธกี าร
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ลงโทษจำ�คุกตลอดชีวติ และมีการพักการลงโทษประกอบด้วยนัน้ โดยผูท้ ยี่ งั คงยืนยันสนับสนุน
การลงโทษนี้มีอยู่ราวร้อยละ ๓๘ และมีผลทำ�ให้ผู้ที่สนับสนุนการยกเลิกโทษประหารจะมี
จำ�นวนสูงขึ้นจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๓๑ โดยมีจำ�นวนร้อยละ ๓๐ ที่ยังไม่มีความเห็น
ในขณะเดียวกันเมื่อกำ�หนดเงื่อนไขว่า
หากการลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตจะต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามนั้นจริงๆ โดยปราศจากการ
ให้โอกาสพักการลงโทษและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลจากอาชญากรรมที่ก่อ
ขึ้นด้วย ปรากฏว่าผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นน้อยกว่าหนึ่งในสี่ที่ยังคงคัดค้านการยกเลิกโทษ
ประหารในขณะที่อีกกึ่งหนึ่งแสดงความเห็นสนับสนุนให้เลิกโทษประหาร ทำ�ให้สรุปได้ว่าถึง
แม้ร้อยละ ๗๘ ของการสำ�รวจจะกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับประโยคที่ว่า “ใครก็ตามที่เอาชีวิตผู้
อืน่ สมควรทีจ่ ะได้รบั โทษทีต่ อ้ งชดใช้ดว้ ยชีวติ เช่นเดียวกัน” ผลของการสำ�รวจสะท้อนให้เห็น
ว่าลึกๆ แล้วคนเหล่านี้ประสงค์ให้การลงโทษมีความเหมาะสมกับการกระทำ�ผิดมากกว่าคิดที่
จะให้กระบวนการยุติธรรมดำ�เนินการแก้แค้นทดแทนในวิธีการเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจากการสำ�รวจความเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจำ�นวน ๔๕๕ คน
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๔๘) เห็นด้วยกับหลักการที่เรียกกันว่า “ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต” แต่
เหตุผลที่สนับสนุนก็เพียงต้องการให้โทษประหารเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการกระทำ�ผิด
เป็นการทั่วไป โดยบุคลากรจำ�นวนร้อยละ ๙๑ สนับสนุนการลงโทษประหารเป็นการทั่วไป
และด้วยจำ�นวนที่น้อยกว่ากลุ่มประชากรทั่วๆ ไปที่มีการสอบถามความเห็น ได้แสดงความไม่
เชื่อถึงการที่โทษประหารอาจมีการลงโทษต่อผู้บริสุทธิ์และกระบวนการยุติธรรมมุ่งเอาผิดกับ
คนยากจนและคนระดับล่างอย่างมีนยั สำ�คัญ อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกลุม่ ประชากรทัว่ ๆ ไป
บุคลากรทางด้านกระบวนการยุตธิ รรมส่วนมากไม่สนับสนุนการลงโทษประหารชีวติ ต่อคดีทาง
เศรษฐกิจและยังปรารถนาให้มีการยกเลิกโทษดังกล่าวหากมีบทลงโทษอื่นๆ ที่มีความรุนแรง
เป็นทางเลือก ทั้งนี้เมื่อเสนอให้ใช้การลงจำ�คุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้โอกาสพักการลงโทษและ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลจากการกระทำ�ของตนเป็นการทดแทน ปรากฏว่าจำ�นวน
ผู้ที่ยังคงสนับสนุนโทษประหารได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๓๓) แม้ว่าแนวคิดว่าด้วย
การลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตแบบไม่ให้โอกาสเช่นนี้อาจขัดต่อหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชน
แต่กไ็ ด้สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรทางด้านกระบวนการยุตธิ รรมไม่ประสงค์ทจี่ ะยึดหลัก “การ
ใช้ชวี ติ ทดแทนด้วยชีวติ ” อย่างแท้จริง เพียงแต่ตอ้ งการให้การลงโทษเป็นไปในลักษณะส่งผล
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ในการควบคุมจำ�กัดอิสรภาพของผู้กระทำ�ผิดและยึดหลักการทดแทนให้สาสมกับการกระทำ�
ผิด ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย นั่นคือ ผลของการสำ�รวจได้บ่งชี้ว่าผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการให้มกี ารลงโทษประหารชีวติ ต่างเชือ่ มัน่ ในความชอบธรรมของสิง่ ทีต่ นได้กระทำ�
ลงไป ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็น
ธรรมอย่างแท้จริงตามหลักนิตธิ รรม (due process) ทางกฏหมายอาญาควบคูไ่ ปกับหลักแห่ง
ความชอบด้วยกฏหมาย (legality) นอกจากนั้นยังพบอีกว่ามีบุคลากรทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเพียงจำ�นวนน้อยที่ยังไม่ยอมรับว่การลงโทษประหารเป็นประเด็นว่าด้วยปัญหาสิทธิ
มนุษยชนของนานาชาติ
เมือ่ นำ�ผลของการสำ�รวจความเห็นของทัง้ สองกลุม่ พิจารณาประกอบกันจะพบว่าความคิดเห็น
ของกลุ่มประชากรทั่วๆ ไป หาได้คัดค้านอย่างหัวชนฝาต่อแนวคิดในการยกเลิกโทษประหาร
หรือการจำ�กัดการลงโทษทีว่ า่ นีด้ งั ทีอ่ าจคิดกันไว้ ในขณะทีบ่ คุ ลากรด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ต่างหากทีจ่ ะต้องได้รบั การให้ความรูถ้ งึ ความเป็นจริงของโทษประหารกับประเด็นว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที่ยากจะแยกแยะออกจากกันกับวิธีการลงโทษที่ปราศจากเมตตาธรรม โหดร้าย
ทารุณและเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ และสำ�หรับผู้ที่ยึดโยงกับสิ่งที่เรียกว่า
“ค่านิยมของชาวเอเซีย” หรือบ้างก็อ้าง “วัฒนธรรมของชาวจีน” ในการนำ�มาโต้แย้งเพื่อให้
คงการลงโทษประหารเอาไว้นั้นสมควรที่จะรับรู้ด้วยว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนชาวจีน
พึงพอใจทีจ่ ะดำ�รงชีวติ อยูก่ บั ระบบการลงโทษทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องมีการประหารชีวติ ได้ ซึง่ ตัวอย่าง
ที่ชัดเจนก็คือกรณีของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) และมาเก๊า (Macao) นั่นเอง
จะว่าไปแล้วชาวฮ่องกงส่วนมากเคยสนับสนุนการลงโทษประหารก่อนหน้าที่จะมีการยกเลิก
ไปภายใต้การปกครองของจักรวรรดินิยมอังกฤษ ดังที่ Johnson และ Zimring ได้ย้ำ�เน้นให้
เห็นว่านับจากการ
ยกเลิกโทษประหารเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้องให้มกี ารนำ�โทษดังกล่าวกลับมาใช้
ใหม่แต่อย่างใด รวมทั้งสถติคดีการฆาตกรรมก็ลดลงมาเป็นลำ�ดับขั้น
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๗ บทสรุป
นักวิชาการชาวจีนหลายต่อหลายท่านมีความคาดหวังว่าในที่สุดแล้วทางรัฐบาลจีนจะให้
สัตยาบันต่อ ไอซีซีพีอาร์ (ICCPR) ก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เพื่อ
เป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกเห็นถึงการยึดมั่นในหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของจีน แต่
แม้เรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นภายในประเทศจีนเองที่ต้องการ
ให้มีการปฏิรูปกฏหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของนานาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานในหลักว่าด้วยนิติธรรม (การได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรม หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fair trial) รวมทั้งการจำ�กัดการลงโทษประหารชีวิต
ในกฏหมายต่างๆ และกระบวนการลงโทษประหารจริงๆ ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะนำ�พาประเทศ
จีนไปสู่การยอมรับในการตีความใหม่ของมาตรา ๖(๒) ของไอซีซีพีอาร์ ที่มุ่งจำ�กัดการลงโทษ
ประหารชีวติ ให้เหลือเพียงเฉพาะการฆาตกรรมโดยเจตนาแทนทีก่ ารยกเลิกโทษประหารอย่าง
เบ็ดเสร็จไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว
นอกจากนี้ความก้าวหน้าที่เห็นได้เพิ่มเติมคือการที่ทั้งผู้นำ�ทางด้านสายงานวิชาการและ
กระบวนการยุติธรรมของศาลได้มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนในการร่างแนวนโยบายให้ยอมรับและ
ตระหนักว่าไม่ควรมองประเด็นปัญหาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรมในวงแคบเพียงแต่เฉพาะ
สิทธิสภาพเหนือดินแดนในปกครองของรัฐตนเองเท่านัน้ ซึง่ พลวัตใหม่แห่งหลักการสิทธิมนุษย
ชนได้รับการยอมรับเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติมากขึ้น เนื่องด้วยนานาชาติได้ยอมรับแนวคิดที่ให้
มีการจำ�กัดอำ�นาจแห่งรัฐที่มีต่อประชากรในการดูแลของตนรวมทั้งมีการจำ�กัดอำ�นาจรัฐต่อ
บุคคลที่ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงโดยยึดหลักการเคารพต่อการมีชีวิตอยู่และหลักการว่า
ด้วยอิสรภาพจากการถูกทารุณกรรม การไร้มนุษยธรรมและการลงโทษทีบ่ นั่ ทอนศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์อีกด้วย ในแง่ของประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าเมื่อการลงโทษ
ประหารถูกนิยามให้เท่ากับเป็นการ “ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ขึน้ มา ได้สง่ ผลให้ไม่สามารถอ้าง
ได้วา่ เป็นการดำ�เนินการไปตามวิถที างทางการเมืองหรือเพือ่ การควบคุมอาชญากรรมตามหลัก
การดำ�เนินการให้สาสมกับการกระทำ�ผิดได้อกี ต่อไป ทัง้ นีค้ วามก้าวหน้าทีจ่ ะมีได้ตอ่ ไปในการ
ยกเลิกโทษประหารในประเทศจีนจำ�เป็นต้องทำ�ให้ผนู้ �ำ ทางการเมืองมีความเข้าใจและยอมรับ
แนวความคิดนี้เช่นเดียวกับที่ผู้นำ�ทางสายวิชาการจำ�นวนมากได้ยอมรับเป็นที่เรียบร้อย
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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

ในระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา ผูเ้ ขียนมีโอกาสทีอ่ าจดีกว่าหลายๆ ท่านในการเข้าไปมีบทบาทใน
การขับเคลือ่ นกิจกรรมทางสังคมทีส่ �ำ คัญหลายเรือ่ ง ไม่วา่ จะเข้าไปเป็นสมาชิกสภาปฎิรปู แห่ง
ชาติ ด้านการเมือง เป็นกรรมการปฎิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม (ตำ�รวจ) และได้เป็น
กรรมการและโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) ทำ�ให้มสี ายสัมพันธ์ทดี่ กี บั สือ่ มวลชนหลาย
แขนง ทั้งในฐานะแหล่งข่าว รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข่องทางของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมการเมืองตามวาระโอกาสต่างๆ ข้อเขียนส่วนใหญ่ของอาจารย์ ดร
อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ จะปรากฎอยูใ่ นหนังสือพิมพ์ “ กรุงเทพธุรกิจ “ซึง่ เป็นการเขียนโดยไม่มคี า่
ตอบแทน เพือ่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนสำ�คัญในความเป็นกลางและความชัดเจนในจุดยืน
ทางความคิดของผูเ้ ขียนชนิดทีไ่ ม่มแี รงกดดันใดๆ การรวบรวมบทความในครัง้ นีจ้ ะคัดเลือกมา
เฉพาะบทความทีไ่ ด้รบั ความนิยมโดยคำ�นึงถึงจำ�นวนผูอ้ า่ นทีเ่ ข้าถึงทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึง่
บทความของอาจารย์ ดร อมรฯ ส่วนใหญ่มีผู้สนใจติดตามเป็นจำ�นวนมาก
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การบินไทยกับดุสติ ธานี
ท่านที่อ่านบทความแล้วอาจคิดว่าผมอคติหรือนิยมชมชอบใครเป็นพิเศษจึงมาเขียนถึงสอง
องค์กรนี้ แต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้รับเงินใครมาเขียนโปรโมทในแบบ Advertorial เพราะปกติ
เขียนบทความโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เลย การที่มาเขียนถึง “การบินไทย” อีกครั้งหนึ่ง
เพราะผมรูจ้ กั คนในการบินไทยเยอะมาก มีทงั้ เพือ่ นทีเ่ รียนหนังสือด้วยกัน คนรูจ้ กั มักคุน้ ไม่ใช่
ฟังความข้างเดียวแต่ตดิ ตามการแก้ปญ
ั หาของการบินไทยมาระยะเวลาหนึง่ แล้ว พบว่าปัญหา
ความล้มเหลวของการบินไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างที่ควรจะเป็น ในขณะที่ผมจะ
เชื่ออะไรจะต้องไปสัมผัสด้วยตนเองไม่เชื่อคำ�บอกเล่าหรือข้อความที่เขียนส่งต่อๆ กันมา จึง
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของสององค์กรทีน่ �ำ มากล่าวถึงในวันนีไ้ ด้แบบทะลุปรุโปร่ง
“การบินไทย” จะดีใจหรือเสียใจไม่ทราบได้ แต่อยากเล่าความจริงให้ทราบทั่วกันว่า เมื่อผม
สำ�เร็จปริญญาตรีจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผมเคยคิดจะสมัครเป็นพนักงานการบินไทย คิดเหมือน
เพือ่ นๆ หลายคนทีป่ ระสบความสำ�เร็จเป็นพนักงานถึงทุกวันนี้ เพราะชือ่ เสียงของการบินไทย
เวลานั้น ไม่ต่างจากบริษัทชั้นนำ�อย่าง ปูนซิเมนต์ไทย บริษัทน้ำ�มันใหญ่ๆ ทั้งของไทยและต่าง
ประเทศในเวลานั้น อาจจะเป็นโชคดีของผมหรือการบินไทยที่ผมได้งานที่อื่นก่อน เพราะถึงที่
สุดผมบอกไม่ได้วา่ ตำ�แหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุในองค์กรจะอยู่ ณ จุดใด แต่สว่ นตัวน่าจะ
ตัดสินใจไม่ผิด ที่กล่าวมานี้มิใช่เป็นการซ้ำ�เติม แต่เห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การเสีย
สละอย่างยิง่ ใหญ่ของฝ่ายบริหารต้องกระทำ�อย่างเร่งด่วน และน่าจะนำ�เยีย่ งอย่างของการแก้
ปัญหาสายการบินหลายแห่งในโลกนี้มาเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น แจแปนแอร์ไลน์ อีว่าแอร์
แม้แต่ บริติชแอร์เวย์ ซึ่งเคยเป็นสายการบินแห่งชาติอังกฤษยังต้องขายทิ้งไปเมื่อรัฐแบกรับ
ภาระไม่ได้จริงๆ แต่ของเราอุ้มแล้วอุ้มอีกยังคงขาดทุนต่อเนื่อง ทั้งที่ข้าราชการอย่างพวกผม
จำ�ได้ดีว่า สมัยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลถูกบังคับให้ซื้อตั๋วการบินไทยเท่านั้นด้วยราคาหน้าตั๋ว
ที่แพงกว่าตั๋วทั่วๆ ไป ด้วยข้ออ้างการเป็นสายการบินแห่งชาติ
เปลี่ยนบอร์ดหรือกรรมการบริหารมาหลายครั้ง เอาทั้งคนที่ทึกทักเอาเองว่าเก่งมีฝีมือเข้ามา
ก็ยังทำ�อะไรไม่กระเตื้องขึ้น เมื่อการเมืองเข้ามาก็ไม่มีมิติแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูป
ธรรม ต่างกับ “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นโรงแรมที่คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดและอยู่กับสังคมไทย
มากว่าครึง่ ศตวรรษ ผมเห็นวิธกี ารบริหารจัดการขององค์กรทีเ่ น้นการให้บริการเหมือนกันทัง้
สององค์กร แต่กระบวนการวิธีคิดต่างกันอย่างหาที่เปรียบมิได้ บางคนอาจมอง วอลลุ่มหรือ
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ปริมาณรายได้ต่างกัน จำ�นวนพนักงานการบินไทยเกือบสามหมื่น ดุสิตธานีเกือบพันคน จะ
เทียบได้อย่างไร ถ้าคิดแบบนี้เขาเรียกว่า “เอาปัญหามาเบี่ยงเบนเป้าหมาย” คือ ขาดความ
ใจกว้างในการเปิดโลกหรือตนเองออกมารับรูเ้ รือ่ งราวทีเ่ ป็นประโยชน์ ใครมีทศั นคติแบบนีถ้ า้
เป็นพนักงานในองค์กรของท่านทั้งหลายให้เอาไปต่อไว้ท้ายแถว
ผมคุ้นเคยกับ “ดุสิตธานี” ไม่ต่างกับ “การบินไทย” ในแง่ของการเป็นผู้ไปใช้บริการอย่าง
ยาวนาน ได้สัมผัสได้รู้ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณขององค์กรทั้งสองแห่ง คุ้นเคยกับทั้งพนักงาน
และฝ่ายบริหารจำ�นวนมาก ผมไปอังกฤษครั้งล่าสุดยังคงยืนหยัดใช้สายการบินไทย เพราะ
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ยอมรับว่า พนักงานบริการบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับ
ทั้งที่ประเทศไทยและฮีทโธรว์ ลอนดอน ทำ�งานกันเต็มที่น่าประทับใจ แต่ปัญหายังเป็นเรื่อง
ระบบการบริหารจัดการรวมทั้ง “เรื่องที่สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือต้องอาศัยความเสีย
สละของฝ่ายบริหาร เช่น ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการสิทธิประโยชน์หลายรายการ รวมถึง
ปัญหาความไม่โปร่งใสทีม่ คี นนำ�ออกมาเปิดโปงและเชือ่ ได้วา่ มีมลู อยูห่ ลายเรือ่ ง แต่ยงั ไม่ได้รบั
การจัดการอย่างจริงจัง” ในขณะที่ “ดุสิตธานี” เมื่อต้องรอระยะเวลาอีกสี่ห้าปีในการกลับมา
ของดุสิตธานีรูปโฉมใหม่ ฝ่ายบริหารของเขาทำ�งานอย่างหนักร่วมกับพนักงานทุกคนรวมใจ
เป็น “หนึ่งเดียว”
ผมเป็นนักเดินทางแม้แต่อยู่ในกรุงเทพวันดีคืนดี อยากให้รางวัลกับตัวเองก็ไปนอนพักอ่าน
หนังสือในโรงแรมใกล้ๆ ที่ทำ�งาน ดูการใช้ชีวิตของผู้คนรอบๆ ตัวตามแบบฉบับการเป็น “นัก
สังคมวิทยา” ได้ยนิ ได้ฟงั พนักงานโรงแรมอืน่ พูดถึง “ดุสติ ธานี” แล้วชืน่ ใจ ถือเป็นความสำ�เร็จ
ของฝ่ายบริหาร เพราะนั่นเป็นข้อมูลตรงที่มาจากคนอื่นที่ไม่มีประโยชน์ได้เสียกับองค์กร เขา
พูดถึงการที่ฝ่ายบริหารให้ความสำ�คัญกับพนักงานปฎิบัติการ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างแม้โรงแรม
จะต้องรอคอยการเปิดบริการใหม่อีกหลายปี ด้วยการหาซื้อสถานที่ใหม่เพื่อเปิดบริการให้
พนักงานได้มีงานทำ�ต่อเนื่อง พยายามหากลยุทธ์วิธีการใช้ทรัพยากรบุคคลเหมือนทรัพย์สิน
ที่มีคุณค่า จัดส่งพนักงานทำ�ความสะอาดที่มีประสบการณ์รู้งานมีความซื่อสัตย์ไปให้บริการ
โรงแรมอืน่ เพือ่ ให้เขามีงานทำ�กันต่อไป ทราบมาว่าพนักงานโรงแรมคือแขกชุดสุดท้ายของดุสติ
ธานีก่อนจะเริ่มการก่อสร้างตามโครงการใหม่ ผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารการบินไทย คิดเรื่องง่ายๆ
แบบนีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งทำ�เรือ่ งซับซ้อนไปลดหนีเ้ พิม่ รายได้ดว้ ยวิธกี ารอืน่ เพียงแต่หนั มาสนใจคน
ทำ�งานที่เป็นแหล่งสำ�คัญของรายได้องค์กรให้มากขึ้นให้เขามีขวัญกำ�ลังใจ และท่านต้องเป็น
ฝ่ายทุม่ เทเสียสละออกมาให้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์ ส่วนเรือ่ งเลวร้ายทีม่ ใี นองค์กรทัง้ ปัญหาพรรค
61

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

พวก ระบบอุปถัมภ์ เด็กเส้น ความรัว่ ไหล ไม่โปร่งใสจิปาถะ ค่อยๆ แก้ไขกันไปทีละเปลาะ ขอ
ให้มององค์กรเหมือนบ้านหลังทีส่ องดุจดัง่ ครอบครัวของท่าน แล้วทุกคนในองค์กรจะเกิดความ
ละอายไม่เรียกร้องอะไรเพื่อตัวเองอีกในขณะที่บริษัทกำ�ลังจะหายนะเยี่ยงนี้
เมื่อ “คำ�พูด” เป็น “นายคน”
ไม่กี่วันมานี้มีกรณี “คำ�พูดเป็นนายคน” อยู่สองเรื่องใหญ่ เรื่องแรก เมื่อฝ่ายกฎหมายของคุณ
ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆ อาทิ เรื่องของการได้รับพระราชทานยศ
“ร้อยเอก” ทำ�ให้เกิดกระแสถกเถียงจากการย้อนดูภูมิหลังของคุณธรรมนัส ผ่านประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มีกรณีทตี่ อ้ งนำ�มาพิจารณาให้ความรูโ้ ดยยึดหลักวิชาการแบบไม่เลือกข้าง
ได้ดงั ต่อไปนี้ ในกรณีค�ำ ชีแ้ จงของฝ่ายกฎหมายของคุณธรรมนัสฯ ได้ระบุรายการของช่วงเวลา
ต่างๆ ที่สังคมตั้งข้อสังเกตอย่างละเอียดลออ เรื่องนี้ขอให้ทุกฝ่ายทำ�ใจให้นิ่ง และพึงทำ�ความ
เข้าใจระเบียบวิธีการทางราชการ เพราะแต่ละหน่วยงานมีกระบวนการขั้นตอนว่าด้วยการ
เลือ่ นยศตำ�แหน่ง โดยเฉพาะข้าราชการตำ�รวจ ทหาร ทีอ่ าจมีขอ้ แตกต่างจากทางพลเรือนทัว่ ไป
จะต้องไปดูระเบียบของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตัง้ และเลือ่ นยศทหารว่า
มีข้อกำ�หนดอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้โดยส่วนตัวจากประสบการณ์มองว่า เป็นอำ�นาจ “ดุลยพินิจ”
ของหน่วยงานอยูส่ ว่ นหนึง่ ดังเคยมีปญ
ั หาทีผ่ มู้ อี �ำ นาจสัง่ บรรจุ มองเรือ่ งการล้างมลทิน ถือว่า
เป็นการล้างโทษแต่ไม่ได้ล้างการกระทำ�ความผิดที่ได้กระทำ�ไป ซึ่งสามารถใช้ดุลยพินิจไม่รับ
กลับเข้ารับราชการได้โดยมองถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเหมาะสมอื่นๆ แต่หาก “ต้น
สังกัด” รับแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หน่วยงานมีดุลยพินิจเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ส่วนเหตุที่จะนำ�ไปสู่การพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน มีกรณีเป็นไปได้หลายกรณี อาทิ การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 160 เช่น เรื่องการ
ฝ่าฝืนไม่ปฎิบตั ติ ามาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือต้องคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุกขณะ
อยู่ในตำ�แหน่ง หรือ การไปพบเจอลักษณะต้องห้ามในมาตรา 186 187 ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังกรณีทฝี่ า่ ยค้าน ฝ่ายรัฐบาลกำ�ลังเผชิญอยูก่ บั เรือ่ งของหุน้ สือ่ ต่างๆ
เป็นต้น ในกรณีของคุณธรรมนัส มีเรือ่ งคุณวุฒกิ ารศึกษา ไม่ขาดคุณสมบัตจิ ริง เพราะการเป็น
รัฐมนตรีต้องการคุณวุฒิปริญญาตรี แต่สำ�หรับปริญญาบัตรนอกเหนือจากนี้ หากตรวจสอบ
พบว่าเป็นไปดังคำ�กล่าวหา ก็อาจเทียบเคียงได้กับความผิดในเรื่องจริยธรรมหรือไม่ ดังกรณี
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมันนี นายคาร์ล กุ๊ตเตนเบอร์ก นักการเมืองหนุ่ม
อนาคตไกลทีห่ ลายคนเชือ่ ว่าจะก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ต้องพ้นตำ�แหน่งไปเมือ่ พบ
ว่าถูกกล่าวหาเรือ่ งการคัดลอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเมือ่ ปี 2011 ซึง่ เขาตัดสินใจยอมรับผิด
และดำ�เนินการลงโทษตนเองด้วยการ “ลาออก” ไป กรณีคณ
ุ ธรรมนัส ทราบว่า ฝ่ายค้านมีการ
ตัง้ กรรมาธิการพร้อมทัง้ อนุกรรมาธิการขึน้ มาตรวจสอบกรณีดงั กล่าวอยูถ่ งึ 2 ชุด หากไม่มมี ลู
ความจริง คุณธรรมนัสฯ มีสทิ ธิโดยชอบทีจ่ ะดำ�เนินการทางกฎหมายกับผูก้ ล่าวหาเขาอย่างถึงที่
สุด แต่หากพบการกระทำ�ทีเ่ ป็นการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
ถือว่า บุคคลนั้นจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีไปโดยปริยายไม่ต้องไปร้องขอให้องค์กรใด
มาถอดถอนแต่อย่างใด หากยังมีขอ้ สงสัย และขาดความชัดเจน ทางสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ยังสามารถเข้าชือ่ เพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญทำ�การวินจิ ฉัยว่า ขาดคุณสมบัตหิ รือไม่ นีค่ อื เรือ่ งแรก
อันเกิดจากการพูด การแถลง ให้ถ้อยคำ�หรือชี้แจง ที่สังคมจับตามอง
เรื่องถัดมาที่ “คำ�พูดยังคงเป็นนายคน” ได้แก่การที่ สส ท่านหนึ่งได้วิจารณ์ “รัฐธรรมนูญ”
ด้วยถ้อยคำ�เป็นภาษา “ต่างประเทศ” (แต่คนไทยคุน้ เคยดี) อย่างรุนแรง มีผตู้ งั้ คำ�ถามว่า เรือ่ ง
ดังกล่าวใครเป็นผู้เสียหาย เพราะรัฐธรรมนูญที่มีการร่างขึ้นโดย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ) ถ้าจะว่า กรธ เป็นผูเ้ สียหายในฐานะผูย้ กร่าง แล้วมีผมู้ ากล่าวหาว่าไม่ดบี กพร่องเช่นนัน้
เช่นนี้ หากเป็นการกล่าวเกินเลยให้เสียหาย หรือ ทำ�ให้ถกู ดูหมิน่ เกลียดชัง ก็ถอื เป็นผูเ้ สียหาย
ได้ทางหนึ่ง แต่มั่นใจว่า กรธ ในฐานะที่ได้มีการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึง กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น วิธีการในการจัดทำ� เผยแพร่รัฐธรรมนูญ ไปถึงกระบวนการผ่านประชามติแล้ว
ก็คงมีความชัดเจน ทำ�ให้สังคมได้รับรู้และสามารถเปรียบเทียบวุฒิภาวะกันได้เองว่า อะไรดี
อะไรเลวเป็นอย่างไร เรื่องนี้ถึงกับมีบางคนถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อมาตรา 112 ของประมวล
กฎหมายอาญาหรือไม่ สำ�หรับโดยส่วนตัวมองว่า การคิดเชือ่ มโยงเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ไม่บงั ควร เพราะ
กระบวนการทางการเมืองในวันนี้ เหตุผลหนึ่งของการมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เป็น
เจตนารมณ์หรือความชัดเจนให้เห็นตรงกันว่า การบริหารราชการแผ่นดิน และการเมืองนั้น
ไม่พงึ นำ�ไปเชือ่ มโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระองค์ได้ทรงมอบอำ�นาจต่างๆ ให้
องค์อ�ำ นาจหลักแห่งอำ�นาจอธิปไตยทัง้ สามตามรัฐธรรมนูญ ไปดำ�เนินการแล้ว ดังนัน้ หากจะ
มองกรณีทเี่ กิดขึน้ ผูท้ จี่ ะต้องถือว่าได้รบั ความเสียหายมากทีส่ ดุ คือ นายกรัฐมนตรี แต่ดว้ ยวุฒิ
ภาวะของท่าน แม้การที่ท่านถูกละเมิดจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ท่านคงเชื่อมั่นและมองออก
ว่า สังคมจะเป็นผู้ตัดสินได้เอง จึงไม่มีการตอบโต้หรือถือสาหาความ เพราะยิ่งเราเป็น “ผู้ทรง
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เกียรติ” มากเท่าใด การรับรู้ ตัดสินใจ การแสดงออกทาง กาย วาจา ใจ พึงต้องมีความสำ�รวม
จึงไม่น่าแปลกใจที่บางครั้งเคยได้ยินคนในกระบวนการยุติธรรมพูดให้ได้ยินในกรณีที่หาเหตุ
มายกเว้นไม่ดำ�เนินคดีหรือยกเว้นการกล่าวโทษได้ยาก ทำ�นองว่า “เข้าข่ายขาดเหตุอันควร
ปราณี” พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงยึดมั่นใน “กฎแห่งกรรม” ซึ่งชี้ชัดว่า ผู้ใดกระทำ�
กรรมใด ย่อมได้รับผลจากการกระทำ�นั้นเอง
อันเนื่องมาจากคำ�ว่า “ติ่ง”
Disruptive society ผมไม่เห็นด้วยว่าต้องไปหาคำ�วิริศมาหราอะไรมาแปลคำ�นี้ให้ต่างจาก
ความหมายของสภาวะสังคมที่มีความวุ่นวานสับสนอลหม่าน ถ้าจะพูดว่าตรงกับแนวคิดทาง
วิชาการของนักสังคมวิทยาทีถ่ กู กล่าวถึงเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างก็ตอ้ งเป็นแนวคิดว่าด้วย Anomie
ของ Emile Durkheim รวมทั้ง Robert K Merton ในเวลาต่อมา โดยDurkheim ใช้คำ�นี้
พูดถึงสังคมมนุษย์ที่พวกเราอยู่อาศัยร่วมกันมายาวนานร่วมร้อยกว่าปี สังคมในเวลานั้นเป็น
ช่วงรอยต่อของยุคปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรม สภาพความถ้อยทีถอ้ ยอาศัย ความผิดเพีย้ นของมนุษย์
ในสังคมเริม่ แผลงฤทธิจ์ ากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป จึงมีความละม้ายคล้ายคลึงกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัย
ผมต้องเรียนว่า เจตนาของการเขียนบทความชิ้นนี้นอกจากจะกล่าวถึงเรื่องที่ก�ำ ลังเป็นไปใน
สังคมของเราทุกวันนี้ ยังมีเจตนาแฝงเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในหลายวิชาที่ผม
กำ�ลังสอนอยู่ในภาคการศึกษานี้ให้กับนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น ท่านผู้อ่าน
ที่เหมือนจะรู้สึกได้กลิ่นอายของวิชาการเจือปนอยู่ก็อย่าได้ประหลาดใจ
คำ�ว่า “ติ่ง” ที่ผมยกมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบทความ จัดเป็นผลผลิตของการประดิษฐ์ถ้อยคำ�
ของคนยุคใหม่ที่ผมเห็นว่ามีนัยสำ�คัญในการบ่งบอกให้เห็นถึง “ส่วนเกิน” หรือ สิ่งที่อาจไม่มี
ความจำ�เป็น ไร้สาระในการต้องเอามาใส่ใจ หรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ควรกำ�จัดให้พ้นไป
ในเวลานี้สังคมไทยของเรามีสภาพที่เรียกว่า “ติ่ง” อยู่มากมาย ดังปรากฎในหลายเรื่องราวที่
ผมใคร่จะนำ�เสนอและหยิบยกมาให้ทา่ นทัง้ หลายช่วยกันคิดอ่านดังคำ�จำ�กัดความทีไ่ ด้เรียนให้
ทราบในเบื้องต้นถึงวิธีการในการมองปัญหาเรื่องติ่งว่าเราสมควรทำ�อะไรกับ “ติ่ง” ทั้งหลาย
ตั้งแต่บ่นๆ เพราะรำ�คาญกระทั่งต้องหาทางขจัดปัดเป่าให้ขาดจากการเป็นเสี้ยนหนามของ
ความสงบสุขในสังคม
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ยอมรับครับว่า การพูดถึง “ติง่ ” ในวันนีม้ ที มี่ าจากกรณีทเี่ กิดขึน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อันเนือ่ ง
มาจากความคลัง่ ไคล้ดาราของคนบางคนทีท่ �ำ ให้คนอีกหลายคนเดือดร้อน น่าอับอายขายหน้า
ไปกระทั่งถึงอาจมีคนโดนไล่ออกจากหน้าที่การงานทางราชการ เพราะการไปช่วยแฟนคลับ
ที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากสัมผัสใกล้ชิดดาราที่หากจะพูดกันเรื่องของรสนิยมก็ต้องบอก
ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากไม่ก้าวล่วง แต่ถ้าในส่วนตัวคงอาจตั้งคำ�ถามว่า ทำ�ไปเพื่อ? หรือมีอะไร
ดีกว่านี้ทำ�หรือไม่? เป็นอาทิ การวิจารณ์มากไปก็อาจถูกหาว่าย้อนยุคหรือหัวอนุรักษ์ เหมือน
กรณีภาพแห่งความขัดแย้งกรณีการเชิญชวนนักศึกษามาคัดเลือกผู้นำ�เชียร์ของมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งที่เกิดมุมมองอันหลากหลายและการเห็นต่างอันเนื่องจากทัศนคติรและการโหนกระ
แสตามๆ กันไปของคนหลายคน
กรณี “ติ่ง” หรือความน่ารำ�คาญในเรื่องที่กล่าวถึงสองสามเรื่องนี้อาจจัดเป็นเรื่องยังไม่น่าจะ
รุนแรงหรือ “ร้ายแรง” กระทัง่ เราต้องหาทางกำ�จัดเหมือน สิวเสีย้ นหรือฝีหนองทีเ่ ป็นสิง่ อันน่า
รังเกียจหรือเป็นพิษร้าย อย่างไรก็ตามมี “ติง่ ” บางประเภททีถ่ อื เป็นพิษภัยและเป็นการคุกคาม
ความสงบสุข รวมทั้งการพัฒนาบ้านเมืองที่จะต้องเร่งกำ�จัด “ติ่ง” เหล่านี้ให้พ้นไปให้จงได้
เริ่มตั้งแต่ “ติ่ง” ที่ปรากฏในคลิปเมื่อไม่นานมานี้ในกรณีมีผู้กล่าวหาว่า “มีชายไทย” ไป
อาละวาดบนเครื่องบินที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างถูกส่งตัวกลับฐานพยายามหลบหนีเข้า
เมือง ซึ่งเป็นกรณีอื้อฉาวที่ทราบกันดีของนักเดินทางว่าเหตุใดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
หรือเกาหลีใต้เหมือนจะมีความยากลำ�บากกระทัง่ เส้นทางการศึกษาดูงานของทางราชการใน
หลายครัง้ ต้องเปลีย่ นไปเยีย่ มเยือนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในอาเซียนด้วยกันแลดูจะได้รบั
ความสะดวกมากกว่า นี่คือตัวอย่างของ “ติ่ง” ที่ทำ�ลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคนส่วน
ใหญ่ที่มีกุศลจิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นเรื่องน่าอับอายไม่แพ้ “ติ่ง” ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
“ติ่ง” อีกลักษณะที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ ตามมามากมายตั้งแต่การทะเลาะเบาะแว้ง
เล็กๆ น้อยๆ ไปกระทั่งการฆ่าแกงเอาชีวิต ทั้งนี้เป็นผลมาจาก “ปมด้อยของคนบางคน” ที่
สร้างความเดือดร้อนรำ�คาญและบานปลายเป็นเรือ่ งร้ายแรงอืน่ ๆ เพราะสังคมเรานอกจากคลัง่
ไคล้ดารา ขอบดราม่ากันแล้ว ยัง “บ้าอำ�นาจเป็นนิจ” อยากเป็นคนที่คนรู้จักมีชื่อมีเสียง อัน
นำ�มาซึ่งปัญหาที่พบมาตั้งแต่มีส่วนร่วมในการปฎิรูปตำ�รวจ เรายังคงเห็นรถซึ่งไม่ระบุแน่ชัด
ว่าเป็นรถทางราชการ หรือ รถของบุคคลสำ�คัญท่านใดทีเ่ ป็นของเอกชน มีรถมอเตอร์ไซต์ของ
ทางราชการเช่น ตำ�รวจ หรือคนแต่งกายคล้ายตำ�รวจเปิดไซเรนหรือไฟสูง ขับนำ�ไปตามถนน
หนทาง บางทีรถเหล่านั้นก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือยังใช้ป้ายแดงทั้งที่ดูแล้วทั้ง
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สภาพรถและรุ่นของรถน่าจะไม่ใช่รถรุ่นใหม่ล่าสุดแต่อย่างใด เรายังจำ�กันได้ที่ก่อนหน้านี้มี
หนุ่มนักธุรกิจโพสต์ภาพในอินเตอร์เน็ตเอาปืนวางไว้บนตักแล้วถ่ายภาพให้เห็นว่ามีรถตำ�รวจ
วิ่งนำ�ทางให้ ด้วยความที่อาจไม่รู้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายกระทั่งต้องรีบไล่ลบภาพแทบไม่ทัน
แต่คดีก็เหมือนจะลืมๆ กันไปเป็นตัวอย่าง
นอกจากนี้เรายังเห็น “ติ่ง” ของพวกใช้รถใช้ถนนที่ยังขาดระเบียบวินัย คิดว่าเป็นรถที่ราคา
แพงทั้งที่อาจยังผ่อนไม่หมด หรือคิดว่ารถสูงใหญ่มีทัศนวิสัยดีกว่า ไปปิดช่องจราจรเลี้ยวซ้าย
ผ่านตลอดทัง้ ในเขตโรงพยาบาลหรือในขณะการจราจรคับคัง่ อย่างน่าละอายหรือแม้แต่ “ติง่ ”
ที่ชอบจอดรถข้างทางแวะกินข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ด้วยต้องการ โชว์ยี่ห้อรถเหมือนคนมี
ปมด้อย เมื่อมีเรื่องราวกันก็ไปติดหลงว่า ขับรถยี่ห้อดีกว่าคู่กรณีหรือละเมอเพ้อพกว่า ขับรถ
ยี่ห้อดังตำ�รวจต้องเกรงกลัว เรื่องเล็กๆ ที่มาจาก “ติ่ง” พวกนี้บางทีเลยบานปลายกลายเป็น
เรื่องใหญ่โต กล่าวได้ว่า ปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก “ปมด้อย” ของคนที่ฮึกเหิมพองขนเพราะ
ความหลงผิดในตน ถือเป็น “ติ่ง” ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เราต้องเร่งกำ�จัดทั้ง
ด้วยกฎหมายและการลงโทษทางสังคมเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง
นักฆ่าในครัวของคุณ
ผมแปลหัวเรื่องบทความวันนี้มาจากวลีในภาษาอังกฤษว่า Killer in the Kitchen เป็นวลีที่
ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดิการ์เดี้ยน (The Guardian) ของประเทศอังกฤษ ปกติ
ผมเป็นคนที่ชอบทานอาหารจำ�พวกไส้กรอกเป็นอย่างมาก แม้จะทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับภัย
อันตรายร้ายแรงของ ไนเตรตและไนไตรท์ที่อยู่ในอาหารที่ผ่านกรรมวิธีซึ่งมีทั้ง แฮม เบคอน
รวมอยู่ด้วย แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ทำ�ให้ผมตัดสินใจโยนไส้กรอกที่เพิ่งซื้อมาจากห้าง
สรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งทิ้งไป มิใช่ว่าจะเน่าเสียหรือมีสิ่งแปลกปลอมเป็นมดแมลงแต่
ประการใด
สาเหตุนนั้ เนือ่ งด้วยมีเพือ่ นสนิทได้สง่ ข้อความเกีย่ วกับประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ทีใ่ ห้ อาหารเนือ้ สัตว์ผา่ นกรรมวิธี (processed meat) เช่น เบคอน แฮม รวมทัง้ ไส้กรอก เป็น
อาหารทีม่ สี ารก่อมะเร็งอย่างชัดเจน ถ้าถามว่า รูม้ าตัง้ นานแล้วดังทีเ่ กริน่ นำ�มาทำ�ไมไม่เลิกทาน
มาตืน่ เต้นอะไรกับคำ�ประกาศขององค์การอนามยโลกในเวลานี้ ทีว่ า่ ถึงขนาดโยนทิง้ ไปเพราะ
ผู้ผลิตไส้กรอกราคาค่อนข้างแพงที่ผมซื้อมานั้น ถือว่ามีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของเขามาก มี
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การประกาศโดยใช้รหัสสากล INS ที่ระบุตัวเลข 251 และ 252 ซึ่งเมื่อไปเปิดตารางดูก็พบว่า
เป็นสารต้องห้ามดังว่าอย่างไม่ผิดเพี้ยน ที่สำ�คัญคือได้ไปอ่านบทความของหนังสือพิมพ์ภาษา
ต่างประเทศที่ว่า ทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ไม่ต้องมาถกเถียงกันอีก คล้ายๆ กับการใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นระยะเวลานานๆ แล้วน่าจะมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกัน
จะว่าไปแล้วการได้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของอังกฤษวันนั้น ทำ�ให้ได้ข้อมูลนอกเหนือไป
จากเรือ่ งของ “อาหารทีม่ พี ษิ ภัยต่อสุขภาพ” คือ ทราบถึงปัญหาของสิง่ พิมพ์ทเี่ ริม่ จะประคอง
ตัวกันได้ยากยิง่ ขึน้ เพราะมาในวันนีโ้ ลกธุรกิจแข่งขันกันสูง และโฆษณาของเขาลดน้อยลงมาก
เขาถึงขัน้ ขอรับบริจาคเงินผูอ้ า่ นคนละหนึง่ ปอนด์ เพือ่ ให้หนังสือพิมพ์ของเขายังคงรับใช้สงั คม
อยูไ่ ด้ ซึง่ เหมือนจะตรงกับข้อมูลของสิง่ พิมพ์ในสังคมไทยทีป่ รากฎการทยอยเลิกกิจการไปของ
หนังสือสิ่งพิมพ์หลายฉบับเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
สำ�หรับข้อคิดสำ�คัญอีกประการหนึ่ง แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงกันเป็นเวลา
ยาวนานแล้ว นั่นคือกรณีของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเนื้อสัตว์หลายแห่งของโลกที่ในประเทศ
ใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา ถึงกับจะต้องมีนกั ล้อบบี้ หรือแปลง่ายๆ คือ คนคอยวิง่ เต้นปกป้อง
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรเหล่านั้นประจำ�กันอยู่ตามรัฐสภากันเลยทีเดียว เพราะการโต้เถียง
เกี่ยวกับพิษภัยของอาหารเนื้อสัตว์ผ่านกรรมวิธีที่ว่า สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทหรือ
องค์กรเหล่านัน้ เมือ่ ใดทีม่ ขี า่ วในทางทำ�ให้สนิ ค้าผลิตภัณฑ์ของพวกเราไม่สามารถจำ�หน่ายได้
เป็นปกติ ย่อมสั่นสะเทือนถึงผลกำ�ไรทางธุรกิจที่แม้แต่ในประเทศไทย ด้วยความตื่นตัวของผู้
บริโภคเราเริ่มเห็นสินค้าดังกล่าว มักถูกนำ�มาขายลดราคา หรือ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มี
ปัญหาความอันตรายร้ายแรงของผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ถูกปกปิด กระทั่งแม้แต่ผมเองก็
ยังคล้ายจะเป็น “เหยื่อ” ที่ด้วยความคลุมเครือ หรือ การไม่กล้าฟันธงหรือชี้ชัดลงไปถึงภัย
อันตรายที่ว่า ด้วยข้ออ้างผลการศึกษาในห้องวิจัยทดลองกับโลกแห่งความเป็นจริง หรือ การ
อ้างจำ�นวนปริมาณการบริโภคเปรียบเทียบกับอันตรายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ ล้วนเป็น
“มายาภาพ” ทีพ่ ยายามกลบเกลือ่ นข้อความจริงมิให้ผบู้ ริโภคได้รบั รู้ กระทัง่ องค์การอนามัย
โลกเองก็ยงั อ้�ำ ๆ อึง้ ๆ อยูน่ าน ก่อนจะกล้าประกาศความเกีย่ วเนือ่ งของผลิตภัณฑ์เหล่านีก้ บั โรค
ร้ายแรง เพราะสารไนเตรตและไนไตรท์ เมือ่ เข้าสูก่ ระเพาะอาหารและลำ�ไส้ของมนุษย์แล้ว มัน
จะเข้าไปทำ�ลายเซลล์ของอวัยวะดังกล่าว ทานมากเท่าใดเซลล์ก็จะถูกทำ�ลายมากเท่านั้น จึง
เป็นสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้จ�ำ นวนผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคร้ายดังกล่าวมีจ�ำ นวนสูงขึน้ เพราะประชาชน
ผูบ้ ริโภคขาดการดูแลเอาใจใส่ ติดกับดักของนักวิง่ เต้นพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของบริษทั องค์กรที่
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ทำ�ธุรกิจด้านเนื้อสัตว์ คอยสกัดกั้นการให้ข้อมูลความจริง
โดยส่วนตัวผมแนะนำ�และให้นิสิตในชั้นเรียนที่สอนได้มีโฮกาสรับชมภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจ
2 เรื่อง คือ Daily Bread และ Food Inc ให้ได้เห็นพิษภัยของอาหารเนื้อสัตว์ที่ว่าอยู่เป็น
ประจำ�ในวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่าแรงกระทบกระเทือนครั้งสำ�คัญน่าจะเกิดจากคำ�ประกาศ
ขององค์การอนามัยโลกเป็นสำ�คัญ บริษัทห้างร้านผู้ผลิตสินค้าจะต้องปรับตัว เพราะมีวิธีการ
ถนอมอาหารหรือกรรมวิธใี นการปรุงรสและรักษาอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ดว้ ยวิธกี ารอืน่ ๆ ซึง่
ไม่ใช้สารอันตรายทั้งสองตัวนี้ได้อีกหลายวิธี แต่กินระยะเวลานานมาก อาทิ การผ่านกรรมวิธี
ก่อนมาถึงผูบ้ ริโภคในบางประเทศเช่น อิตาลี –ของอาหารทีเ่ รียกว่า Parma Ham ต้องใช้เวลา
ยาวนานถึง 18 เดือน ในขณะที่การใช้สารเคมีอันตรายประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
จึงต้องฝากความหวังมายังภาครัฐและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยกันสอดส่องดูแล
ประชาชนผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความปลอดภัยและได้บริโภคผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นกรรมวิธที ถี่ กู ต้อง ใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้โดยถ้วนหน้ากัน
“ความกล้าหาญ” “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ความเพ้อฝัน”
ด้วยเหตุทมี่ เี นือ้ ทีใ่ นการนำ�เสนอค่อนข้างจำ�กัดเพราะส่งต้นฉบับเป็นรายท้ายสุด จึงคิดอ่านอยู่
นานว่าน่าจะนำ�เสนอเรื่องที่จะต้องเข้าประเด็นแบบร่วมสมัยและสามารถเชิญชวนให้คนอ่าน
ได้คิดตาม ได้ช่วยกันตรวจสอบทั้งตัวท่านเองและหน่วยงานของทุกท่านว่ามีปัญหาเหล่านี้อยู่
ด้วยหรือไม่ ย่อมถือว่าเป็นการเชียนอันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยสมบูรณ์
ชื่อเรื่องอาจดูเหมือนจะไปรบทัพจับศึกกับใครถึงต้องมี “ความกล้าหาญ” แต่แท้จริงแล้ว คำ�
นีเ้ ป็นเรือ่ งของสามัญสำ�นึกในการแสดงความรับผิดชอบและปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคนเราด้วยความ
สุจริต เทีย่ งธรรม โดยไม่หวัน่ เกรงกับอิทธิพลหรือแรงบีบคัน้ ทีเ่ ข้ามาแทรกแซง ไม่วา่ จะเป็นจาก
ภายนอกหรือด้วยกิเลศ ตัณหา อคติสี่ประการ อันได้แก่ ความรัก โลภ โกรธ หลง ที่มักพกพา
ไปด้วยความอยากได้อยากมี รวมไปถึงความเกลียดชังริษยาอาฆาต อันเป็นบ่อเกิดแห่งการ
สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงในการตัดสินใจประกอบกิจการงานต่างๆ ของมนุษย์โดยทั่วไป
เป้าหมายการปฎิรูปประเทศ จึง“อยากได้” คนที่เราพูดกันติดปากว่า “ต้องทั้ง เก่ง และ ดี”
มาเป็นคนนำ�องค์กร หรือเป็นผูอ้ ยูใ่ นตำ�แหน่งทีเ่ มือ่ จะให้ตอ้ งปฎิบตั งิ านในหน้าที่ จำ�เป็นต้องมี
“ความกล้าหาญ” ด้วยประการทัง้ ปวง แต๋ทไี๋ ด้พบเห็นในหลายเหตุการณ์ในหลายองค์กรตาม
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ที่เป็นข่าวในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์บ้าง โลกเสมือนจริงบ้าง บางทีสะท้อนการก้าวไป
ไกลเกินเลย “ความกล้าหาญ” ขนาดทีพ่ ยายามจะมองว่า เป็นเรือ่ งของ “ความคิดสร้างสรรค์”
ยังดูวา่ น่าจะเลยเถิดกลายเป็นความฝันทีอ่ าจร่�ำ ร้องอยูใ่ นหัวจิตหัวใจของหัวหน้าหรือผูน้ �ำ องค์
กรนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว
ยอมรับครับว่า คนที่เอา “ความฝัน” มาสานต่อเป็นความสำ�เร็จมีไม่น้อย ตัวอย่างหนึ่ง คือ
Walter Elias Disney หลายคนอาจงงงงว่า “ใครเหรอ?” ถ้าอ่านชื่อหลังของเขาน่าจะคุ้น
กันดี เขาคือ เจ้าของ Disney World ที่มีอยู่หลายแห่งในโลกใบนี้ เป็นผู้ประสบความสำ�เร็จ
มาจากความฝันของเขาด้วยความบีบคั้นหลายๆ อย่างในวัยเด็ก แต่คำ�ว่า “Mickey Mouse”
ของเขาก็กลายมาเป็นแสลง (คำ�ทีม่ คี วามหมายสือ่ ไปคนละเรือ่ งกับคำ�ทีค่ นทัว่ ไปเข้าใจ) เพราะ
ความช่างฝันของดิสนีย์ ทำ�ให้คนที่อาจหมั่นไส้ เอาชื่อตัวการ์ตูนสุดโปรดของเขาไปล้อเลียน
เป็นคำ�ที่สื่อความหมายในทางเสียหาย เช่น Mickey Mouse Operation หมายถึงการต่อว่า
คนทีท่ �ำ อะไรแบบฉาบฉวย จับแพะชนแกะ เหมือนอย่างทีเ่ ราเห็นผูบ้ ริหารหลายองค์การเวลา
นี้ ที่บางทีคิดอ่านเรื่องอะไรดูๆ ไปเป็นที่ฮือฮา เหมือนจะดูดี ดูล้ำ� (สมัย) แต่มุมสะท้อนกลับที่
ก็มมี าก เพราะ “ความล้�ำ ” รวมทัง้ สิง่ ทีด่ เู หมือนจะสร้างสรรค์ เอาเข้าจริงอาจเข้าใจได้วา่ ทีท่ �ำ
อย่างนัน้ อย่างนีม้ นั เหมือนจะซ่อน “ความอยากส่วนตัว” ของบุคคลคนนัน้ มากกว่าหวังเห็นผล
ลัพทธ์ที่จะได้กับองค์กรหรือส่วนรวม
จึงถือว่า หากจะสนับสนุนบุคคลลักษณะนี้ให้ก้าวไปเป็นผู้บริหารในตำ�แหน่งที่มีความรับผิด
ชอบสูงยิง่ ขึน้ ไปน่าจะเป็นอันตราย เพราะนอกจากยังไม่เข้าข่ายผูม้ คี วามกล้าหาญ หรือมีความ
คิดสร้างสรรค์ แต่กลับมากล้นไปด้วย “ความเพ้อฝัน” ซึ่งพบเห็นว่าในเวลานี้กระบวนการ
ขายความฝันมีมาก ไม่ว่าจะข้าราชการหรือนักการเมือง รวมทั้งธุรกิจ แวดวงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่เขียนมาถึงตรงนี้เพื่อสะท้อนปัญหาและอยากเห็นบ้านเมืองของเรามี “คน
ดีจริง เก่งจริง” เข้ามาช่วยกันทำ�งานมากมาก โดยเฉพาะทางราชการหรือหน่วยงานทั้งหลาย
ที่เหมือนจะเน้นการจัด “อีเว้นท์” ใช้งบประมาณมากมายสำ�หรับประชาสัมพันธ์สร้างภาพ
ลักษณ์ของ “หน่วยงานและอาจพ่วงตนเองไปด้วยพร้อมๆ กัน ”เป็นภารกิจหลัก แต่งานใน
หน้าที่ให้ความสำ�คัญเป็นเรื่องรองอย่างน่ากังวลยิ่ง
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เอาอย่างจีน ทำ�อย่างจีน
มีคนส่งคลิปมาทางไลน์ซ�้ำ กันหลายกลุม่ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคมทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับการเดินสวนสนาม
ในวันชาติของจีนทีป่ กั กิง่ ผมเปิดดูนกึ ว่าประมาณห้านาที กลายเป็นคลิปทีเ่ ขาเอาเนือ้ หาแบบ
ให้สาระความรูเ้ ต็มอิม่ ไปโพสต์ไว้ในยูทปู ความยาวถึงห้าชัว่ โมง ปกติถา้ ไม่ใช่เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจหรือมีสาระคุณภาพให้ติดตามชม ถ้าเปิดทีวีผมจะรีบกดรีโมทไปดูรายการอื่นทันที แต่
เมือ่ ได้ชมเนือ้ หาการนำ�เสนอของสำ�นักข่าวแห่งชาติจนี ทีท่ �ำ การถ่ายทอดสดให้คนได้รบั ชมกัน
ทั่วโลกพบว่า เขานำ�เสนอน่าประทับใจและมีเกร็ดความรู้ที่สมควรนำ�มาถ่ายทอดเผยแพร่ให้
พวกเราได้รับรู้ทั่วกัน หากเป็นสมัยผมยังวัยรุ่นคงมีคนออกมาพูดว่านี่มันหนังโฆษณาชวนเชื่อ
ลืมบอกไปอีกเรือ่ งว่า บังเอิญไปเจอข่าว “ตำ�รวจฮ่องกงใช้กระสุนจริงยิงผูช้ มุ นุม” ผมเลยไปกด
ข่าวนัน้ อ่าน ปรากฏว่า มีชอ่ งยูทปู อีกช่องหนึง่ ไลฟ์หรือถ่ายทอดสดการชุมนุมในบางจุดแบบไม่
ตัดทอน ผมเลยเปิดดูพร้อมกันสองช่อง เวลามีเสียงปึงปังเสียงตะโกนโหวกเหวกโวยวายก็ละ
สายตาไปชมการประท้วง กดปุม่ พักยูทปู สวนสนามไว้ชวั่ คราว แต่ดแู ล้วเกิดความมัน่ ใจว่าฝ่าย
รัฐบาลจีนน่าจะคุมอยู่เลยหันมารับชมรายการพิเศษเกี่ยวกับวันชาติของจีนอย่างตั้งอกตั้งใจ
เจ็ดสิบปีผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดปีก ผมจำ�ได้ว่าคุณปู่ซึ่งท่านรักการอ่านหนังสือมาก ท่าน
ได้ซื้อหนังสือสมุดภาพภาษาจีนเป็นกรณีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนในสมัย มรว
คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ในวัย
ที่ประธานเหมาชราภาพมากถึงกรุงปักกิ่ง เป็นภาพหาดูได้ยาก การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
ไทยจีนในเวลานั้นเป็นเรื่องประหลาดสำ�หรับคนหลายคนที่ไม่เข้าใจและมีความหวาดระแวง
เกี่ยวกับลัทธิความเชื่ออุดมการณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ในสิ่งที่เราได้เห็นก้าวกระโดดอย่างที่บอกว่า “จีนมาไกลมาก” ด้วยลำ�แข้งของตัวเขา
เอง ไม่มีฟลุ๊ก จึงไม่ใช่สิ่งที่พูดเกินจริง ความสำ�เร็จในการทำ�ให้อัตราความยากจนของคนใน
ประเทศของเขาจากเกินครึ่งประเทศมาเหลือราวเปอร์เซ็นต์กว่าๆ ได้ในวันนี้ กระทั่งการเข้า
ถึงสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐานดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศในโลก ไม่ใช่
เรื่องฟลุ๊ก เพราะจีนยึดโยงกับแนวนโยบาย และการเมืองที่นิ่ง ถ้าจะบอกว่า เขามาได้ไกล
เพราะไม่มีนักการเมืองหรือกลุ่มคนที่กระหายอำ�นาจแต่ทำ�เพื่อตัวเองและพวกพ้องไม่น่าจะ
ผิดไปจากความจริง
แม้แต่รถตรวจพลสวนสนามของ สี จิน้ ผิง ก็ใช้รถยีห่ อ้ “หงฉี (Hongqi)” ทีผ่ ลิตในประเทศ ซึง่
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เป็นหน้าเป็นตาของเขา ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมรถในบ้านเรายังเป็นของต่างชาติและไม่ได้ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีอะไรให้กับคนในประเทศนอกจากสูบเอาหยาดเหงื่อแรงงาน ผลประโยชน์ได้กับ
เฉพาะกลุ่มนายทุนที่ขายรถราแบบขาดความรับผิดชอบ เช่น รถกระบะดาวน์ต่ำ�บางยี่ห้อที่
เห็นวิง่ กันเกลือ่ นทำ�ลายมลภาวะอย่างรุนแรงเพราะปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สงู มากแต่รฐั ยัง
ไม่ทำ�อะไร ภาษีประจำ�ปีในต่างประเทศเก็บตามค่าคาร์บอนที่ว่า อีกทั้งอุปกรณ์ส่วนควบของ
รถหลายประเภทที่ก่อให้เกิดความรำ�คาญ ยั่วยุ เช่น ไฟซีนอนที่มีความเข้มข้นเหมือนไฟสูง
การให้รถกระบะยกสูง รถตู้ ที่บดบังทัศนวิสัยวิ่งในเมืองกันเอิกเกริก ทั้งที่ในต่างประเทศรถ
ประเภทเหล่านี้ จะต้องมีการจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษ และต้องใช้ให้ถกู กับประเภทการใช้งาน
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเอาจริงเอาจังเพราะกลัวกระทบคะแนนนิยมรัฐบาล เราเลยเห็นเหตุการณ์
อุบัติภัยทางถนนที่คร่าชีวิตผู้คนปีละเป็นหมื่นคน ทั้งที่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เป็น “เรื่อง
ป้องกันได้” แต่คนไทยกับผู้มีอำ�นาจเหมือนจะมองเป็นเรื่องหยุมหยิม
เผลอไปคุยเรื่องรถ กลับมาเรื่องของจีนแบบตรงๆ กันต่อ ผมได้ฟังผู้ให้ความเห็นเป็นภาษา
อังกฤษในรายการเดียวกันนี้พูดถึงปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของจีนจับใจความได้ว่ามีดังต่อไปนี้
จีนใช้การลงทุนขนาดใหญ่ สร้างงานกระจายรายได้ ไม่เน้นแจกเงินฟรี ต้องทำ�งานมีผลงาน
ถึงจะได้เงิน กระบวนการของเขาสามารถคัดสรรได้ผู้นำ�ที่ดี มีวิสัยทัศน์ การเปิดประเทศเป็น
“หนีง่ ประเทศสองระบบ” คนฮ่องกงบางส่วนอาจไม่พอใจ อาจรังเกียจความเป็นจีน ไปยกย่อง
ฝรั่งเจ้าอาณานิคมอย่างน่าขบขัน แต่นี่เป็นวิธีคิดที่แยบยลเพราะมันคือผลประโยชน์แห่งชาติ
การทดสอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติที่จีนที่ทำ�ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่ากระทั่งแน่ใจว่าจะต้องไม่มีข้อผิด
พลาดได้ เพราะหากมีอะไรผิดขึน้ มามันจะกระทบคนทีเ่ ป็นประชากรนับพันล้าน ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
สำ�หรับส่วนตัวของผมยังต้องยกให้ “ความเป็นคนจีน” หรือทรัพยากรมนุษย์ ผมเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ รา
เรียกว่า “วัฒนธรรมหรือคุณธรรมความดีงาม” ทีช่ าวจีนส่วนใหญ่ยดึ ถือ การไม่ลมื ชาติก�ำ เนิด
ของตนเอง ความกตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราได้
ริเริ่มอาจจะก่อนจีนมาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยแนวทางของล้นเกล้าฯ สมเด็จพระภัทรมหาราช
ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสานต่อ รวมไปถึงแนวทางที่หลายฝ่ายเดินมาในทางที่ถูก
ที่ควร เหลือแต่ “คนไทยทุกคน” จะต้องลงมือทำ�ให้เป็นมรรคเป็นผล
ยังจำ�ได้ดีว่าขณะกำ�ลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ สั่งซื้อ
รัฐธรรมนูญจีนฉบับแปลเป็นภาษาไทยมาให้พวกเราอ่านเป็นหนังสือนอกเวลา (อ่านเสริมความ
รู้) เรื่องได้ยินไปถึงนักข่าว ลามไปยังนักวิชาการที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพากันพูดทำ�นองว่า
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“ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจะไปดูตัวอย่างจีนได้อย่างไร”
ผมสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยเป็นนักเดินทาง ความสำ�เร็จประการหนึ่งของอังกฤษในการเป็น
เจ้าอาณานิคมคือการรักชอบในการเดินทางเสาะแสวงหาทรัพยากรดั้นด้นไปทั่วโลก ผมเคย
เห็นคนจีนสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเมื่อราวสามสิบปีก่อนในเวลาที่จีนยังยากลำ�บากมาก ฝรั่ง
เห็นเป็นคนจีนก็ดูถูกดูแคลน แต่เขามุมานะ ทำ�งานในร้านฟาสต์ฟู้ดหาเงินมาเรียนหนังสือ ได้
ดีก็หลายคน อย่าง “แจ๊ก หม่า” ที่คนไทยรู้จักดี การที่คนไทยมีโลกทัศน์ที่กว้างได้ไปเห็นไป
สัมผัสสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเองทำ�ให้เราไม่ถกู หลอก มีคนมาบอกว่ากำ�ลังจะไปอเมริกาอยากได้อะไร
หรือไม่ ผมเลยฝากซือ้ เสือ้ มหาวิทยาลัยทีต่ วั เองเคยเรียนหนังสืออยูท่ ฟี่ ลอริดา้ รออยูน่ านเห็นว่า
เขากลับถึงเมืองไทยแล้วแต่ของยังไม่มา ทราบภายหลังว่า เขาอายทีโ่ กหกจึงไปแอบสัง่ ซือ้ จาก
“อีเบย์ (eBAY)” เว้ปไซต์ที่สั่งซื้อของได้ทั่วโลกมาให้เพื่อจะได้ไม่เสียหน้า ทำ�ให้เห็นถึงสิ่งที่คน
ไทยยังต้องแก้ให้ได้ คือ ต้องฝึกให้มคี วามละอายต่อบาป ขจัดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน ต้อง
มีความมุมานะบากบัน่ อย่ารักความสนุกสะดวกสบายมากเกินไป และพึงลดละเลิกการริษยา
อาฆาตพยาบาทต่อกัน มักถึงตนเองและพวกพ้องมากกว่าใช้ความฉลาดในทางทีส่ ร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม “เรามีคนเก่งมาก แต่พวกขี้โกงก็มีอยู่มาก ถ้าเราเอาคราบไคลความ
เหลวไหลพวกนี้ให้พ้นไปได้ เราจะสามารถก้าวเป็นผู้นำ�โลกได้ในชาตินี้”
คดี เงินดิจิตอล รายแรก ส่งสัญญาณเตือนภัยแล้ว
ในฐานะคนทำ�มาหากินโดยสุจริต ยอมรับว่าไม่งา่ ยครับจะทำ�งานให้ได้เงินมากขนาดเป็นหมืน่
เป็นแสนล้าน และแม้แต่หลักล้านสองล้านซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทำ�ได้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายดาย
ต้องกระเสือกกระสนใช้ความวิริยะอุตสาหะ ยิ่งคนที่รับราชการมาแต่ต้นแบบผู้เขียน จู่ๆ มี
เงินงอกเงยมาเป็นที่เพ่งเล็งรับรองได้ว่า ต้องถูกตั้งคำ�ถามมากมาย ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้บอก
ว่า คนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปกระทั่งล้านล้าน เป็นคนคดโกงหรือคนไม่ดีทุก
คนไป ความสำ�เร็จในการปัน้ ธุรกิจแล้วได้รบั ความเชือ่ ถือ มีคนนับหน้าถือตาเป็นเรือ่ งของความ
สามารถเฉพาะตัวที่เป็นไปได้ เหมือนในธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตที่เคยถามคนในวงการ
เขาได้มาเป็นชั้นเทพ (รายได้เข้ามาโดยไม่ต้องออกแรงมากเพราะมีลูกทีม) ก็เพราะเขาเข้ามา
ก่อนตัง้ แต่ยคุ เริม่ ต้นของกิจการ ทำ�ให้ธรุ กิจขายตรงบางธุรกิจก็ดี ธุรกิจแชร์ลกู โซ่ผดิ กฎหมายที่
พยายามลอกเลียนแบบ เห็นช่องทางกวาดเงินกินรบวบจึงได้หนั มาใช้กลวิธเี ดียวกัน คนทีเ่ ข้าไป
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ก็หลงเชือ่ ว่าตัวเองเป็นรายแรกๆ เหมือนธุรกิจทีไ่ ด้เอ่ยอ้างว่าใครมาก่อนก็ยดึ พืน้ ทีไ่ ด้กอ่ น คน
ทัว่ ไปพากันหลงเชื่อด้วยความโลภอยากได้อยากมีเหมือนเขา แต่เวลาเข้ามาเป็นรายแรกๆ ใน
กิจกรรมผิดกฎหมายดังว่านี้ คนแรกจริงๆ คือ คนก่อตัง้ วงแชร์ลกู โซ่ บางรายเอาอุปโลกน์ธรุ กิจ
ขายตรงขึน้ มาเองมีทงั้ สิน้ ค้าปลอมแปลงและไม่มคี ณ
ุ ภาพมาบังหน้า เขาก็บริหารและหารเฉลีย่
กันเรียบร้อยก่อนหลบลี้หนีหน้าว่า ใครจะได้จัดสรรปันส่วนไปคนละเท่าใด คนที่เป็นแมลง
หวี่แมลงเม่าที่เข้ามาเพราะความโลภ จึงกลายเป็นเหยื่อโดยคิดว่าตัวเองยังมีโอกาส เรียกว่ารู้
ว่าเสี่ยงเต็มประตูแต่คิดปลอบใจตัวเองว่า ยังไงก็มีโอกาสได้ เอาปันผลงวดแรกๆ ก็คุ้ม ถ้าเขา
โกงเดี๋ยวกองปราบหรือตำ�รวจก็คงไปไล่เบี้ยเอาให้ได้คืนมาบ้าง นี่คือคำ�ให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างในธุรกิจผิดกฎหมายที่เคยได้รับรู้มาว่าเขาทำ�มาหากินกันอย่างไร
มาวันนี้ดังได้เคยติติงเรื่องความล้ำ�สมัยของธุรกิจหลายประเภทที่วันนี้กลายมาเป็นปัญหาเช่น
เดียวกับธุรกิจผิดกฎหมาย พืน้ ฐานจากทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลมาจากการศึกษาวิจยั พบว่า แรงจูงใจ
ทั้งคนทำ�ธุรกิจผิดกฎหมายและตัวคนที่เป็นเหยื่อมีอยู่ร่วมกันประการสำ�คัญ คือ “ความฝัน”
คนทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจผิดกฎหมายเอง ฝันเฟือ่ งจะให้ตวั เองในอายุเฉลีย่ ทีพ่ บอยูใ่ นราวๆ
ยีส่ บิ ปลายๆ สามสิบต้นๆ อยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก คือ คนพวกนีอ้ ยากประสบความสำ�เร้จแบบ สตีฟ
จ๊อบ มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ จริงๆ มีชอื่ คนไทยทีเ่ คยสอบถามคนเหล่านีแ้ ล้วเขาพูดถึงอยูห่ ลายคน
แต่ไม่อยากนำ�เสนอเพราะจะกลายเป็นชี้ช่องหรืออาจไปพาดพิงโดยไม่จำ�เป็น เอาเป็นว่า ฝัน
เฟือ่ งอยากรวยอยากเด่นดังมีสนิ ทรัพย์และรถราคาแพงขับขีต่ งั้ แต่พน้ รัว้ มหาวิทยาลัย ในขณะ
ทีค่ นซึง่ อายุนอ้ ยๆ เข้ามาเป็นเหยือ่ นอกจากเป็นนอมินใี นการเข้ามาของคนเหล่านี้ ก็ยงั มีคนที่
ทำ�มาหากินเริ่มมีเงินมีทอง แต่ด้วยความอยากได้อยากมีมากยิ่งๆ ขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ เลยหันไป
ลองเช่นหุ้นบ้าง ค้าทองคำ�บ้าง บางคนไปติดการพนันอบายมุขต่างๆ ก็ไม่น้อย ทำ�ให้เหมือน
มีแม่เหล็กดึงดูดคนพวกนีเ้ ข้าหากัน เพราะมีคนเคยมาถามผมว่า “อาจารย์ครับทำ�ไมข่าวพวก
นี้มีให้ได้รับรู้กันมากมาย ทำ�ไมมันถึงยังมีปัญหาแชร์ลูกโซ่ มีเรื่องโกงกันทางการเงินทางธุรกิจ
แบบนั้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆ ได้?” ที่ผมเขียนมาก่อนหน้านี้ คือ คำ�ตอบที่ผมพูดให้คนเหล่านั้นฟัง
ซึ่งเขาก็เห็นด้วย และมองว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีใครโง่หรือฉลาดมากกว่าใครเท่าใดนักเว้นแต่
มนุษย์พิเศษที่อาจมีอยู่ในสัดส่วนที่ต้องไปค้นหากันในประชากรที่มีกันอยู่

73

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ของขวัญปีใหม่ที่คนไทย สังคมไทยอยากได้
คงไม่สามารถอวดรูไ้ ปได้ทกุ อย่างหรือเอาตัวเองเป็นทีต่ ง้ แล้วบอกกับใครๆ ได้วา่ สิง่ ทีจ่ ะเขียน
ต่อไปเป็นเรือ่ งทีค่ นไทยหรือสังคมไทยอยากได้อย่างถูกต้องไร้ทตี่ ิ แต่เชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ว่า หากสิง่
ทีจ่ ะเขียนถึงนีเ้ กิดขึน้ ได้ในสังคมไทย ประชาชนคนไทยและสังคมส่วนรวมจะมีความสุขและน่า
จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่านี้
ประการแรก ลด ละ เลิก ความ “มักง่าย ใจเร็วด่วนได้” ทั้งหลายทั้งปวง ขอเรียนว่ามิใช่คำ�
ด่าทอหรือติฉินนินทาว่าร้ายใคร แต่ความ “มักง่าย” อาจไปพ้องกับภาษาอังกฤษว่า carelessly ซึง่ หมายถึงความ ประมาท ความไม่ระมัดระวัง คนในสังคมบางทีชอบ “สร้างข่าว” หรือ
“สร้างความตระหนกตกใจเพื่อฉกฉวยโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของตัวเอง”
ด้วยความ มักง่าย คิดว่าคำ�ว่าร้ายไม่นานนักก็หายไปเพราะถือคติ “คนไทยลืมง่าย” แต่เราทัง้
หลาย “ป้องกันได้ แก้ไขทีต่ วั ตนแต่ละคนได้” ตัวอย่างเห็นได้ชดั กรณี 7 วันอันตรายทีม่ ใี ห้พดู
ถึงกันทุกเทศกาล จะบังคับไม่ให้นั่งท้ายกระบะ ก็มองว่าเป็นการกีดกั้นขัดขวางคนยากไร้ ทั้ง
ทีเ่ รือ่ งทีว่ า่ ไม่ใช่เรือ่ งของฐานะความมัง่ มีใดๆ เป็นเรือ่ งของความปลอดภัย แต่คนไทยบางกลุม่
เลือกเอาความสะดวกสบาย ทีก่ �้ำ กึง่ กับคำ�ว่า “มักง่าย” เป็นทีต่ งั้ มากกว่า ความห่วงใยในชีวติ
ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น แม้แต่ใ นการปฎิรูปประเทศบางคณะยังมีการคุยกันทำ�นองว่า
สังคมไทยบังคับใช้กฎหมายยากเพราะมีผู้มีอิทธิพลไปกำ�หนดให้เขาแบ่งงบประมาณลอยตัว
เขาจะไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้องกำ�หนดตัวเลขไปเลยว่าต้องให้มาเท่าใด โดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึง
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน เพราะคนคิดเขาตั้งสมมติฐานว่า สังคมไทยจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง แต่หากเราเชื่อว่า “เราทำ�ได้” เราต้องทำ�ได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ หรือคิดแบบ
ไสยศาสตร์ เพราะเมื่อเริ่มคิดเช่นนี้ ก็ย่อมมีการแสวงหาหนทางวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย
ให้ได้ แต่ถ้าคิดแบบที่ตั้งสมมติฐานกันนั้น ก็ง่าย ไม่ต้องทำ�อะไร ไม่ต้องคิดอะไรกันมากมาย
ประการทีส่ อง ลด ละ เลิก “ความเห็นแก่ตวั ” จริงๆ อยากให้อยูใ่ นข้อแรก แต่เกรงว่าจะเขียน
เครอบจักรวาลเกินไป เลยอยากจะนำ�มาขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะโดยหลักการนั้น
ใครเห็นแก่ตัวแล้วไซร้ ย่อมทำ�ทุกอย่างโดย “เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง” ขาด “จิตสาธารณะ” ขาด
“ความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผูอ้ นื่ ” จะเห็นได้วา่ เป็นพิษร้าย และเป็นสิง่ ทีย่ อมรับกันว่า มีอยูใ่ น
ตัวตนของมนุษย์ทุกคน จึงบอกให้เลิกได้ยาก แต่การบอกให้ “ลด ละ เลิก” พฤติกรรมที่เป็น
พิษเป็นภัยเยีย่ งนีไ้ ด้ ย่อมนำ�มาซึง่ ความผาสุก การอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นมิตรได้ ดังโครงการส่วน
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สพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่คนไทยทุกหมู่
เหล่าได้มีส่วนร่วมในการทำ�ความดีเพื่อส่วนรวม ในขณะที่หากพวกเราเดินทางสัญจรใช้รถใช้
ถนน เราจะพบพฤติกรรมน่ารังเกียจ ความไม่เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ความไร้วนิ ยั เมือ่ ไม่นานมานี้
เพิง่ มีรถหรูราคาแพงจอดรับลูกหลานอยูข่ า้ งทางโดยประมาทไม่มกี ารให้ไฟสัญญาณ ทำ�ให้รถ
จักรยานยนต์ทวี่ งิ่ มาหลบหลีกไม่ทนั เข้าไปชนในลักษณะหักหลบแล้วแต่ผขู้ บั ขีก่ เ็ สียชีวติ ไป ยัง
มีพฤติกรรมเยีย่ งนีอ้ กี มากทัง้ การจอดรถในทีห่ า้ มจอด ใช้ทจี่ อดแท็กซีร่ อรับลูกหลานญาติมติ ร
ใต้ทางรถไฟฟ้า การขับรถคร่อมเลนเกรงว่าคนอืน่ จะได้ทางหรือเกรงว่ารถทีแ่ ซงไปจะไปขวาง
ทางของตน การปกปิดซ่อนเร้นตัวเองในฟิมล์ทบึ แสง อ้างความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน แต่
ข้ออ้างเหล่านีอ้ าจกลายเป็น “ภัยสังคม” เมือ่ เกิดอาชญกากรรม เช่น ชนแล้วหนี การเกิดวิวาท
กันในทางสัญจร เพราะความทึบแสงของฟิมล์ทไี่ ม่อาจเรียกว่าฟิมล์กรองแสงนี้ จะช่วยซ่อนเร้น
และเมื่อขึ้นโรงขึ้นศาลก็ยากที่จะเอาตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษด้วยเหตุแห่ง “ความสงสัย” คือ
ขาดประจักษ์พยานที่จะห็นได้อย่างเด่นชัด การเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็ทำ�ได้ง่ายดาย
ประการที่สาม เชื่อว่า คนไทย สังคมไทย ต้องการ “ความจริงใจ การไม่พูดปดมดเท็จ เอา
รัดเอาเปรียบกัน” จะว่าไปแล้วสิ่งที่กล่าวถึงนี้เป็น “หนึ่งในศีลห้า” ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า” ได้ทรงให้แนวทางในการปฎิบัติตนเพื่อสันติสุขของสังคมมาเป็นเวลาช้านาน แต่สำ�หรับ
สังคมไทยของเราในทุกวันนี้ ปรากฏทัง้ แชร์ลกู โซ่ การหลอกลวงต่างๆ นานา ในสือ่ เอง ในช่อง
เคเบิลทีวีหลายแห่ง โฆษณาขายของทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ กระทั่งยาบำ�รุงร่างกายอวดอ้าง
สรรพคุณ ลามปามไปถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง โดยไม่มีผลการทดสอบหรืองานศึกษา
วิจัยใดๆ มารองรับ ยิ่งในสังคม
ประการที่สี่ เราอยากเห็นคนไทยทุกคนทำ�หน้าที่ของตนเองด้วย “ความรับผิดชอบ”
เราอาจเคยได้ยินคำ�พระที่ให้ศีลให้พรว่า “ ไปไหนมาไหนก็ให้พบแต่สิ่งดีๆ เจอแต่คนดี” หาก
เราฟังแล้วผ่านหูไปโดยไม่คดิ ตริตรองก็คงไม่รสู้ กึ รูส้ าอะไร แต่ การได้พบเจอ “แต่คนดีๆ” ถือว่า
เป็นกุศลและเป็นบุญยิง่ นัก หลายครัง้ หลายเหตุการณ์ คนทีถ่ กู จีป้ ล้น ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูก
กระทำ�ต่างๆ นานา ก็เพราะเขาอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลา ไปเจอกับคนไม่ดี หรือไปคบหากับคนไม่ดี
ซึ่งตรงนี้ไมอยากให้คิดไปถึงการสร้างกลุ่มก๊วน หรือ การเลือกคบคนที่ทรัพย์สิน สถานภาพ
ทางสังคมอย่างที่เป็นปัญหาให้เห็นกันอยู่เนืองๆ เพราะคำ�ว่า “ความรับผิดชอบ” ไม่เกี่ยวกับ
เรื่องการมีทรัพย์มากหรือมีสถานภาพทางสังคมที่สูง เราคงเห็นเด็กนักเรียนเก็บเงินนับหมื่น
บาทแต่ได้ค่าตอบแทนไม่มากนักแต่เขาก็ดีใจไม่อิดเอื้อนที่จะทำ�ความดี ต่างกับการทำ�ความ
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ดีแบบ “เสแสร้างแกล้งทำ�” ที่หลายคร้งก็เป็นข่าวครึกโครม เพราะไม่อาจแอบแฝงซึ่งผล
ประโยชน์ส่วนตนเอาไว้ได้มิดชิด หากทุกคนทำ�หน้าที่ในความดูแลรับผิดชอบ เหมือนอย่าง
“ศีลห้า” หรือ หน้าที่ของความเป็นคนไทยที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ก็เชื่อว่า เราจะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ในเร็ววัน
ที่น่าประทับใจและเห็นควรแยกแยะมาเป็นประเด็นเฉพาะต่างหาก เนื่องด้วยเคยให้ทรรศนะ
ในบทความก่อนหน้านีว้ า่ คนในประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ สวดมนต์ไหว้พระ พรทีเ่ ขาจะขอจะเป็นการ
ขอให้ประเทศชาติบา้ นเมืองมีความเจริญรุดหน้า เพราะเชือ่ ว่าหากชาติบา้ นเมืองเจริญสงบสุข
ชีวติ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าในสังคมจะสงบสุขตามไปด้วย ก็ปรากฏแล้วว่า ในวันศุกร์ทคี่ นไทย
จำ�นวนหนึ่งไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษฝรั่ง มีคนไทยอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งผู้เขียนเอง ได้ไปร่วม
สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถที่ลานพระบรม
รูปทรงม้า ได้มีโอกาสฟังคำ�เทศนาของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ความตอน
หนึง่ ว่า “ให้คนไทยตัง้ จิตให้แน่วแน่ในการทำ�ความดี และขอน้อมนำ�จิตใจให้ชาติบา้ นเมืองของ
เรามีความสุชความเจริญ” ถือได้ว่าเป็น พระราชดำ�รัสที่เปลี่ยนแนวทางความเชื่อของคนไทย
จำ�นวนหนึง่ ทีท่ �ำ บุญด้วยความคาดหวังให้ตวั เองเป็นสำ�คัญ หากคนไทยเปลีย่ นแนวคิดเช่นนีไ้ ด้
เราอาจได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนหลายประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงในเร็ววันนี้
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ประวัติการศึกษา
•
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 2556) ปปร 2560 และ วตท 2560
ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา D.Phil. (Sociology) มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด
สหราชอาณาจักร 1998-2004
ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารจัดการ Certificate in ‘Building a Business’
สถาบันบริหารธุรกิจ ซาอิด แห่งมหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford SAID Business School,
University of Oxford 2003
ปริญญาโททางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม M.S. (Criminology
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

ประสบการณ์ความชำ�นาญและงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจ :
•
•
•
		
•
•
		
•
•
•
•
•
		
•

การบริหารกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การต่อต้านการก่อการร้าย (counter terrorism) และประเด็นว่าด้วยความมั่นคง (national
security)
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ
การบริหารงานบุคคล, การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการผลประโยชน์
และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
เทคนิคในการเจรจาต่อรองทั้งในยามปกติและแก้ปัญหาวิกฤติ
ทักษะการนำ�เสนอ
การพูดในที่ชุมชนและการเขียนเรียงความ
กลยุทธว่าด้วยสื่อและการสื่อสารมวลชน
การตรวจสอบภายในรวมทั้งการวัดประเมินผลงานและเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
ผู้กระทำ�ผิด
สังคมวิทยาและการเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการในปัจจุบัน :
•
		
		
		
•
		
		
		

กรรมการผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
จัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ออกเผยแพร่สู่สาธารณะราย 6 เดือนโดยไม่คิดมูลค่าและ
ดำ�เนินงานทางด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรมในภาพรวม
(เว้ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย: www.thaijustice.org)
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปัญญาชนอ๊อกซ์ฟอร์ด ‘Oxford Initiative’:
ลักษณะของการดำ�เนินงานเป็นกลุ่มที่ร่วมกันถกเถียงอภิปรายด้วยความเป็นอิสระถึงปัญหา
ของโลกและสังคมไทยอย่างรอบด้านโดยการรวมตัวของสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และสมาชิกทั่วราชอาณาจักรอังกฤษ
79

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

•
		
		
•
•
•
•
•

เป็นคอลัมน์นิสต์ทั้งประจำ�และเฉพาะกิจให้แก่หนังสือพิมพ์หลายฉบัยด้วยกัน อาทิ เช่น
บางกอกโพสต์, หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, โลกวันนี้ และ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
เป็นสมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติ
เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUA).
เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (OESA)
เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
เป็นสมาชิกชมรมลูกกตัญญู

ประสบการณ์การทำ�งาน :
•
•
		
•
•
•
•
		
•
•
		
•
		

กรรมการบริหารร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี 1988-1989
เข้าร่วมการอบรมอภิปรายสัมมนาต่างๆ ในส่วนของการบริหารงานบุคคลรวมทั้งได้รับความรู้
ด้านการบริหารงานบุคคลจากการปฎิบัติงานจริง ในช่วงปี 1990-1991
หัวหน้างานฝึกอบรมบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย ระหว่างปี 1991-1993
อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี 1993-1995
อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี 1995
ร่วมงานวิจยั ปัญหาการจราจรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำ�เสนอต่อกระทรวง
มหาดไทยในระหว่างปี 1996 -1997
ผูป้ ระกาศข่าวทางสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 3 ระหว่างปี 1997 - 1998
คณะทำ�งานว่าด้วยปัญหาฟิมล์กรองแสงรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ในปี 2000
เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคพิเศษของธนาคารกรุงเทพ รุ่นที่ 7 (SIP 7)
ในปี 1987

ประสบการณ์การสอน Teaching Experience (2002-ปัจจุบัน)
•
		
•
		

ผูบ้ รรยายพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรม และ
สังคม คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผุ้ บ รรยายพิ เ ศษในหมวดวิ ช าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ จั ด โดยคณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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•
•
		
•
•
•
		
•

เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาอาชญาวิทยา ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้ออาชญาวิทยา และหลักรัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็นผูบ้ รรยายพิเศษว่าด้วยหลักรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ณ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วย “มนุษย์กับสังคม” ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นผูบ้ รรยายพิเศษเกีย่ วกับ การเมืองและรัฐบาล (Politics and Government) ให้กบั สถาบัน
นานาชาติหลายแห่ง
เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง

ความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์:
อ่าน พูด เขียน ดีมาก ในภาษาอังกฤษ
พูด ในระดับดีมาก (ภาษาจีน)
โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS, Microsoft Word, Excel, Power Point

รางวัลเชิดชูเกียรติ
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
		
•

นักวิจัยรางวัลขั้นดี ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำ�ปี 2560 ในหัวข้อการวิจัย
“คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี”
โล่ห์รางวัลพระราชทานพร้อมจี้เพชร ในฐานะ “ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่” ในงาน
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2549
โล่ห์ทอง ในการประกวดเรียงความครบรอบการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพ
ครบรอบ 30 ปี
รางวัลผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549
อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช)
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองรายชื่อสำ�รองอันดับหนึ่ง (ภาคประชาสังคม)
อนุกรรมาธิการด้านอำ�นวยความยุติธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสภาผู้แทนราษฎร
อนุกรรมการวิชาการร่างหลักสูตร “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ รุน่ ที่ 1” ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำ�นักงาน ปปช. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
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•
•
•
•

ทุจริตในภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
อนุกรรมการข้าราชการตำ�รวจ (ก.ตร.)
กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ก.ป.ช.)
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ�ปี 2558
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนมักกะสันพิทยา ประจำ�ปี 2556
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