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คำนำ
  การ	ยตุ	ิโทษ	ประหาร	ชวีติ	ทัว่	โลก	เริม่	ม	ีความ	เปน็	ไป	ได	้เมือ่	ประเทศ	สมาชกิ	สว่น	
ใหญ่	ของ	สมัชชา	ใหญ่	แห่ง	สหประชาชาติ	 ลง	มติ	เสียง	ส่วน	มาก	ให้	พัก	การ	ใช้	โทษ	
ประหาร	ชีวิต	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2550	และ	พ.ศ	2551

 แต่	ด้วย	เหตุการณ์	อัน	หลาก	หลาย	ใน	ประวัติศาสตร์	 ช่วง	เวลา	ที่	เรา	กำลัง	ใกล้	
เข้า	สู่	การ	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็น	ช่วง	เวลา	ที่	กระแส	เรื่อง	ยา	เสพ	ติด	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	
แพร่	หลาย	ทั่ว	โลก	 จน	นำ	ไป	สู่	การ	เชื่อม	โยง	สอง	สิ่ง	เข้า	ด้วย	กัน	ทั้งนี้	 หลาย	คน	ที่	
ต่อ	ต้าน	ยา	เสพ	ติด	ทั้ง	ชนิด	เก่า	และ	ใหม่	กำลัง	ตก	อยู่	ใน	กับ	ดัก	แห่ง	ความ	คิด	ใน	การ	
ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	แบบ	เดิมๆ	ที่	สมัย	ก่อน	ก็	ไม่	ได้	ช่วย	ทำให้	ลัทธิ	การ	ใช้	เวท	มนต์	
คาถา	หรอื	ความ	เหน็	นอกรตี	หาย	ไป	แม	้กระทัง่	ยบัยัง้	พฤตกิรรม	ลกั	ขโมย	สตัว	์เลีย้ง	
ถึง	กระนั้น	คน	เหล่า	นี้	กลบั	มี	ความ	เชือ่	ว่า	การ	ลงโทษ	ใน	รูป	แบบ	นี้	จะ	หยดุ	ยั้ง	ผู้	ผลติ	
และ	ผู้	ค้า	ยา	เสพ	ติด	ได้	

 ใน	สังคม	ที่	เจริญ	และ	เป็น	ประชาธิปไตย	 เมื่อ	ไม่	นาน	มา	นี้	มี	การ	ยอมรับ	ว่าการ	
ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	 คือ	ชะตา	กรรม	ของ	ผู้	มี	ความ	ผิด	ฐาน	ฆ่า	คน	ตาย	โดย	เจตนา	
ซึ่ง	ใน	แต่ละ	ประเทศ	ก็	เข้า	ใจ	คำๆ	นี้	 เหมือน	กัน	ว่า	คือ	อะไร	แต่	ไม่	ได้	มี	การ	ลงโทษ	
ประหาร	ชวีติ	ตอ่	คด	ียา	เสพ	ตดิ	เหมอืน	กนั	เพราะ	การ	ตคีวาม	ของ	คำ	วา่	คด	ีอกุฉกรรจ	์
ต่าง	กัน	 ประเทศ	ที่	มี	ความ	เชื่อ	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สามารถ	แก้	ปัญหา	ยา	เสพ	
ติด	ได้	 จะ	ตัดสิน	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	โดย	ใช้	เกณฑ์	ปริมาณ	ยา	เสพ	ติด	เป็น	หลัก	 
ขณะ	ที่	ประเทศ	อื่น	 ใช้	การ	ลงโทษ	ใน	แบบ	คดี	ที่	ไม่	อุกฉกรรจ์	 บาง	คน	ที่	ถูก	ประหาร	
ชีวิต	ทันที	ตาม	จำนวน	ยา	เสพ	ติด	ที่	ผลิต	หรือ	ครอบ	ครอง	 โดย	ไม่	อิง	ถึง	ดุล	พินิจ	ของ	
ศาล	หรือ	ความ	ปราณี	ใดๆ	ซึ่ง	ประเทศ	เหล่า	นั้น	มี	จำนวน	ของ	ผู้	กระทำ	ผิด	คดี	ยา	
เสพ	ติด	ที่	ถูก	ประหาร	มี	มาก	กว่า	คดี	ฆ่า	คน	ตาย	

 ดัง	นั้น	 ปัญหา	ต่างๆ	 จึง	เกิด	ขึ้น	ใน	ระบบ	ยุติธรรม	 ความ	ร่วม	มือ	สากล	ที่	ไม่	
สามารถ	พัฒนา	ไป	ไกล	กระบวนการ	ป้องกัน	โดย	ชอบ	ด้วย	กฎหมาย	ความ	แออัด	
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ใน	เรือน	จำ	เพราะ	ละเลย	ไม่	แก้	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	ด้วย	วิธี	อื่น	และ	การ	ละเมิด	สิทธิ	 
มนุษย	ชน

 จาก	ประเดน็	ปญัหา	เหลา่	นี	้จงึ	ได	้เกดิ	สมัมนา	ครัง้	นี	้ขึน้	จดุยนื	ของ	เรา	คอื	ยนืยนั	
ความ	คิด	ที่	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไม่	สามารถ	แก้ไข	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	ได้	 และ	การ	
ลงโทษ	ด้วย	วิธี	นี้	ต่อ	คดี	ดัง	กล่าว	 	คือ	สิ่ง	ที่	ไม่	ถูก	ต้อง	และ	ไม่มี	ประสิทธิภาพ	ซึ่ง	ต่อ	
คดี	อื่น	ๆ 	ก็	เช่น	กัน	ทั้งนี้	 ได้	มี	การนำ	เสนอ	แถลงการณ์	 โดย	คณะ	กรรมาธิการ	สิทธิ	
มนุษย	ชน	องค์การ	สหประชาชาติ	ที่	มี	ใจความ	เดียวกัน	นี้	 ต่อ	ตัวแทน	ของ	รัฐบาล	
ไทย	ใน	ที่	กรุง	เจนี	วา	 ช่วง	ที่	มี	ประชุม	รายงาน	เกี่ยว	กับ	สิทธิ	มนุษย	ชน	 ถึง	กระนั้น	
เวลา	ได้	ล่วง	เลย	มา	สาม	ปี	แต่	ไม่มี	ความ	คืบ	หน้า	ใดๆ	จึง	น่า	จะ	ถึง	เวลา	ที่	ต้อง	มี	การ	
พิจารณา	นโยบาย	ของ	สหประชาชาติ	ที่	มี	ต่อ	กรณี	ยา	เสพ	ติด	อีก	ครั้ง

 แม้ว่า	การนำ	เสนอ	นโยบาย	ด้าน	ยา	เสพ	ติด	จะ	มิได้	อยู่	ใน	อำนาจ	หน้าที่	ของ	เรา	
แต่	ใน	ทางการ	แก้ไข	ปัญหา	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	ต้อง	ได้	รับ	การ	หยิบยก	ขึ้น	มา	 เพื่อ	ให้	
โทษ	ประหาร	ชีวิต	ที่	ไม่	สม	เหตุ	สม	ผล	และ	ไม่	ตรง	กับ	ความ	เป็น	จริง	ได้	ถูก	ยกเลิก	ไป	
จริง	อยู่	ที่	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	กระทบ	ต่อ	ความ	ศิวิไลซ์	ทั่ว	โลก	แต่	การ	ที่	จะ	มิ	ให้	ความ	
ศิวิไลซ์	ถดถอย	ลง	การ	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	คือ	สิ่ง	สำคัญ

มีนาคม		2553		

ดร.แดนทอง		บรีน	
ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	(สสส.)
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 1. ยา เสพ ติด และ โทษ ประหาร ชีวิต

 การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สำหรับ	ความ	ผิด	คดี	ยา	เสพ	ติด	นั้น	อิง	อาศัย	อยู่	กับ	การ	

มี	อยู่	ของ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 ซึ่ง	เป็นการ	ลงโทษ	ที่	ถูก	ต้อง	ตาม	กฎหมาย	ไทย	ดัง	นั้น	

ใน	การ	พิจารณา	ประเด็น	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	 ซึ่ง	เกี่ยวข้อง	กับ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	จะ	

ตอ้ง	พเิคราะหถ์งึ	การ	กำหนด	โทษ	ประหาร	ชวีติ	สำหรบั	อาชญากรรม	ทกุ	รปู	แบบ	เปน็	

อันดับ	แรก	และ	วิเคราะห์	ถึง	การ	กำหนด	โทษ	ซึ่ง	มี	ลักษณะ	เฉพาะ	ของ	โทษ	ประหาร	

ชีวิต	สำหรับ	คดี	ยา	เสพ	ติด	เป็น	อันดับ	สอง

	 1.1	โทษประหารชีวิตในฐานะการลงโทษอาชญากรรมทุกรูปแบบ

	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	ถูก	บัญญัติ	ไว้	ใน	กฎหมาย	ไทย	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	

ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	ประชาชน	ชาว	ไทย	ส่วน	ใหญ่	มี	หลัก	ฐาน	เพียง	เล็ก	น้อย	ใน	

สว่น	ของ	รฐับาล	ไม	่วา่	จะ	เปน็	ผูน้ำ	ทางการ	เมอืง	หรอื	นโยบาย	ของ	พรรคการเมอืง	ใน	

ความ	พยายาม	ตัง้	คำถาม	ตอ่	โทษ	ประหาร	ชวีติ	การ	ลงโทษ	จนถงึ	แก	่ชวีติ	นัน้	เกดิ	ขึน้	

เป็น	ประจำ	ใน	ศาล	ไทย	โดย	เฉพาะ	ใน	ปี	พ.ศ.	2551	นี้	มี	คดี	ถึง	57	คดี	ที่	ได้	รับ	การ	

ตัดสิน	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	อย่างไร	ก็ตาม	ใน	ช่วง	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2547-2551	นั้น	

ไม่มี	การประหาร	ชีวิต	เกิด	ขึ้น	ซึ่ง	เข้าใจ	กัน	ว่า	สาเหตุ	ที่	ไม่มี	การ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	มา	

จาก	เหตผุล	เพือ่	เฉลมิ	ฉลอง	การ	ครบ	รอบ	การ	ครอง	ราชย	์ของ	ในหลวง	และ	ตอ่	มา	ใน	

เดอืน	สงิหาคม	พ.ศ.	2552	ได	้ม	ีการ	ตดัสนิ	ลงโทษ	ประหาร	ชวีติ	นกัโทษ	ชาย	สอง	คน	

ความ	ผิด	คดี	ยา	เสพ	ติด	ซึ่ง	เป็นการ	ยืนยัน	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ยัง	คง	มี	ผล	บังคับ	ใช้	

ใน	ประเทศ	ไทย

	 ขณะ	เดียวกัน	ใน	ระดับ	นานาชาติ	ประเทศ	ต่างๆ	มี	การ	ดำเนิน	การ	เพื่อ	ยุติ	โทษ	

ประหาร	ชีวิต	อย่าง	รวดเร็ว	ขณะ	นี้	มี	ประเทศ	179	ประเทศ	กำลัง	พิจารณา	เพิก	ถอน	
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โทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	มี	เพียง	25	ประเทศ	เท่านั้น	ที่	ยัง	คง	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่

	 การ	ปฏเิสธ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	เปน็	ผล	สบื	เนือ่ง	มา	จาก	จติสำนกึ	ดา้น	ศลี	ธรรม	และ	

การ	พัฒนา	ค่า	นิยม	แบบ	อารยะ	ที่	ไม่	ต้องการ	การ	กระทำ	อัน	โหด	ร้าย	ป่า	เถื่อน	และ	

ลา้	หลงั	เพราะ	ชวีติ	เปน็	สิง่	ศกัดิ	์สทิธิ	์ไมม่	ีใคร	จะ	สามารถ	พราก	ไป	ได	้มาตรการ	การ	

แก	้แคน้	ดว้ย	ตา	ตอ่ตา	ชวีติ	ตอ่	ชวีติ	จงึ	เปน็	สิง่	ที	่นา่	ชงิชงั	ควบคู	่ไป	กบั	จติสำนกึ	ดา้น	

ศีล	ธรรม	คือ	การ	ตระหนัก	ถึง	ความ	จริง	ที่	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	ไม่มี	ประโยชน์	ใน	

การ	ป้องกัน	อาชญากรรม	และ	ไม่	ได้	มี	ความ	จำเป็น	 การ	ลงโทษ	ด้วย	การ	ประหาร	

ชีวิต	ไม่	สามารถ	ทำให้	คลาย	ความ	เจ็บ	ปวด	จาก	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ลบ	เลือน	ไป	

ได้	 ความ	เสีย	หาย	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	กระทำ	ของ	อาชญากร	ใน	สังคม	สามารถ	แก้ไข	

ให้	ดี	ที่สุด	ได้	ด้วย	การ	สำนึก	ผิด	และ	การ	ปฏิรูป	กฎหมาย	อาญา	รวม	ทั้ง	การ	เยียวยา	

ครอบครัว	ผู้	เสีย	หาย	แทนที่	จะ	สร้าง	ความ	พึง	พอใจ	ด้วย	การ	แก้	แค้น	

	 การ	ปฏิเสธ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	บัญญัติ	ไว้	ใน	ข้อ	3	

	 ของ	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิทธิ	มนุษย	ชน	(UDHR)
	 คน	ทกุ	คน	ม	ีสทิธิ	ใน	การ	ดำรง	ชวีติ	เสรภีาพ	และ	ความ	มัน่คง	แหง่	ตวั	ตน	สทิธิ	ขอ้	

นี	้เปน็	สทิธิ	ขัน้	พืน้	ฐาน	ของ	สทิธิ	มนษุย	ชน	ทัง้หมด	และ	อยู	่บน	พืน้	ฐาน	ของ	ธรรมชาติ	

มนุษย์	 ผู้	ซึ่ง	 “มีเหตุผลและมโนธรรม”	 ตาม	ข้อ	 1	 ของ	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	

สิทธิ	มนุษย	ชน	 	ความ	พยายาม	ที่	จะ	ลิดรอน	สิทธิ	โดย	การ	เอา	ชีวิต	ใน	กระบวนการ	

ยุติธรรม	นั้น	 ถือ	ได้	ว่า	 เป็นการ	ปฏิเสธ	หลัก	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิทธิ	มนุษย	ชน	

ซึ่ง	หลัก	การ	ที่	สำคัญ	ยิ่ง	นี้	 ได้	ถูก	นำ	มา	อธิบาย	ไว้	ใน	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	

สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	ข้อ	6	ดังนี้

	 1.	มนุษย์	ทุก	คน	มี	สิทธิ	ที่	จะ	มี	ชีวิต	มา	แต่	กำเนิด	สิทธิ	นี้	ต้อง	ได้	รับ	การ	คุ้มครอง	

โดย	กฎหมาย	บุคคล	จะ	ต้อง	ไม่	ถูก	ทำให้	เสีย	ชีวิต	โดย	อำเภอ	ใจ

	 2.	 ใน	ประเทศ	ที่	ยัง	มิได้	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	อาจ	
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กระทำ	ได้	เฉพาะ	คดี	อกุฉกรรจ์	ทีส่ดุ	ตาม	กฎหมาย	ที	่ใช	้บงัคบั	ใน	ขณะ	กระทำ	ความ	

ผิด	และ	ไม่	ขัด	ต่อ	บทบัญญัติ	แห่ง	กติกา	นี้	 และ	ต่ออ	นุ	สัญญา	ว่า	ด้วย	การ	ป้องกัน	

และ	การ	ลงโทษ	อาชญากรรม	ล้าง	เผ่า	พันธ์	ุ	 การ	ลงโทษ	เช่น	ว่า	นี้	จะ	กระทำ	ได้	ก็	แต่	

โดย	คำ	พิ	พาก	ษา	ถึงที่	สุด	ของ	ศาล	ที่	มี	อำนาจ

	 3.	ใน	กรณี	ที่	การ	ทำให้	เสีย	ชีวิต	มี	ลักษณะ	เป็น	อาชญากรรม	ล้าง	เผ่า	พันธ์	ุ	ย่อม	

เปน็	ที	่เขา้ใจ	วา่	ขอ้	นี	้มไิด	้ให	้อำนาจ	รฐั	ภาค	ีใด	แหง่	กตกิา	นี	้ใน	อนั	ที	่จะ	เลีย่ง	จาก	พนัธ	

กรณี	ใด	ที่	มี	ตาม	บทบัญญัติ	แห่ง	อนุสัญญา	ว่า	ด้วย	การ	ป้องกัน	และ	การลงโทษ	

อาชญากรรม	ล้าง	เผ่า	พันธ์	ุ

	 4.	บคุคล	ใด	ตอ้ง	คำพ	ิพาก	ษา	ประหาร	ชวีติ	ยอ่ม	ม	ีสทิธ	ิขออภยั	โทษ	หรอื	ลด	หยอ่น	

ผ่อน	โทษ	ตาม	คำพิ	พาก	ษา	การ	นิรโทษ	กรรม	การ	อภัยโทษ	หรือ	การ	ลด	หย่อน	ผ่อน	

โทษ	ตาม	คำพิ	พาก	ษา	ประหาร	ชีวิต	อาจ	ให้	ได้	ใน	ทุก	กรณี

	 5.	บุคคล	อายุ	ต่ำ	กว่า	18	ปี	กระทำ	ความ	ผิด	จะ	ถูก	พิ	พาก	ษา	ประหาร	ชีวิต	มิได้	

และ	จะ	ดำเนิน	การ	ประหาร	ชีวิต	สตรี	ขณะ	มี	ครรภ์	มิได้

	 6.	รฐั	ภาค	ีใด	แหง่	กตกิา	นี	้จะ	ยก	ขอ้	นี	้ขึน้	อา้ง	เพือ่	ประวงิ	หรอื	ขดั	ขวาง	การ	ยกเลกิ	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	มิ	ได้

	 สิทธิ	อัน	ชอบ	ธรรม	สมบูรณ์	ที่	จะ	มี	ชีวิต	ได้	รับ	การ	ยืนยัน	ใน	ข้อ	ย่อย	ที่	 1	 อย่างไร	

ก็ตาม	ใน	ข้อ	ย่อย	ที่	 2	 ได้	มี	การ	สงวน	ไว้	ว่า	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	อาจ	จะ	กำหนด	ใช้ได้	

หากว่า	 “โดยคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอำนาจ”	 ซึ่ง	เป็น	ข้อความ	ที่	ขัด	

แย้ง	กับ	ที่	บัญญัติ	ไว้	ใน	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิทธิ	มนุษย	ชน	โดย	รัฐ	ที่	ยัง	คง	ใช้	โทษ	

ประหาร	ชีวิต	อยู่	มัก	จะ	อ้าง	ถึง	ข้อความ	นี้	อย่าง	กว้าง	ขวาง	เพื่อ	เป็น	ข้อ	แก้ตัว	ใน	การ	

มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ใน	กฎหมาย	ของ	ตน	อย่างไร	ก็ตาม	ความ	มุ่ง	หมาย	ใน	ข้อ	ย่อย 

	ที่	2	นั้น	มี	ความ	แตก	ต่างจากข้ออ้างของรัฐที่คงใช้โทษประหารชีวิต	“ใน	ประเทศ	

ที	่ยงั	มไิด	้ยกเลกิ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชวีติ	อาจ	กระทำ	ได	้เฉพาะ	คด	ี

อกุฉกรรจ	์ทีส่ดุ	ตาม	กฎหมาย	ที	่ใช	้บงัคบั	ใน	ขณะ	กระทำ	ความ	ผดิ...”	นัน้	เปน็การ	เปดิ	
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โอกาส	ให้	เฉพาะ	ประเทศ	ที่	ยัง	มิได้	มี	การ	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชั่วคราว	เท่านั้น	 สำหรับ	

ประเทศ	ที่	ยัง	มี	โทษ	ประหาร	แบบ	ถาวร	ไม่	สามารถ	อ้าง	 ข้อ	ย่อย	ที่	 2	นี้	ได้	ซึ่ง	จะ	ขัด	

กับ	ข้อ	ย่อย	ที่	6

	 การ	ร่าง	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	

เริ่ม	ต้น	ใน	ปี	พ.ศ.	 2490	ซึ่ง	ขณะ	นั้น	มี	เพียง	แปด	ประเทศ	เท่านั้น	ที่	ยุติ	การ	ใช้	โทษ	

ประหาร	ชีวิต	และ	ช่วง	เวลา	ของ	การ	ร่าง	กติกา	ได้	มี	ความ	พยายาม	อย่าง	หนัก	ที่	จะ	

ยกเลิก	การ	บังคับ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	แม้ว่า	ประเทศ	ภาคี	ส่วน	ใหญ่	ยัง	คง	ต้องการ	

ให้	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ก็ตาม	ทั้งนี้	 ได้	มี	ความ	ตระหนัก	ว่า	 ประเทศ	ส่วน	ใหญ่	ยัง	

ไมม่	ีความ	พรอ้ม	และ	อาจ	จะ	เกดิ	กรณ	ีไม	่ลง	นาม	ใน	กตกิา	ระหวา่ง	ประเทศ	ดงั	กลา่ว	

ได้	ได้	มี	การ	เรียก	ร้อง	ให้	ประเทศ	ภาคี	ยุติ	การ	บังคับ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ซึ่ง	การ	ยุติ	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	ได้	รับ	การ	คาด	หมาย	สำหรับ	 	 “ประเทศ	ที่	ยัง	มิได้	ยกเลิก	โทษ	

ประหาร	ชวีติ”	วา่	จะ	ม	ีการ	ดำเนนิ	การ	ยกเลกิ	ตอ่	ไป	ซึง่	ใน	ความ	หมาย	นี	้นัน้	ขอ้	ยอ่ย	

ดัง	กล่าว	ได้	รับ	ตีความ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	โดย	สมาชิก	คณะ	กรรมาธิการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	

แหง่	สหประชาชาต,ิ	ผู	้แทน	พเิศษ	แหง่	สหประชาชาต	ิและ	นกั	วชิา	การ	ตา่งๆ	ขอ้	อา้ง	

ของ	ประเทศ	ต่างๆ	ที่	ยัง	คง	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	คือ	ข้อความ	นี้	เป็นการ	อนุญาต	ถาวร	

ให	้ม	ีการ	ตดัสนิ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	นัน้	คดัคา้น	อยา่ง	ชดัเจน	ใน	วรรค	สดุทา้ย	ใน	ขอ้	ยอ่ย	

ที่	6	“รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยกข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิงหรือขัดขวางการ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้”

	 ความ	หมาย	โดย	นยั	ของ	ขอ้	ที	่7	สำหรบั	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ม	ีการ	บญัญตั	ิไว	้เชน่	กนั	

“บคุคล	จะ	ถกู	ทรมาน	หรอื	ได	้รบั	การ	ปฏบิตั	ิหรอื	การ	ลงโทษ	ที	่โหด	รา้ย	ไร	้มนษุยธรรม	

หรือ	ต่ำช้า	มิได้	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	บุคคล	จะ	ถูก	ใช้	ใน	การ	ทดลอง	ทางการ	แพทย์	

หรือ	ทาง	วิทยาศาสตร์	โดย	ปราศ	จาก	ความ	ยินยอม	อย่าง	เสรี	ของ	บุคคล	นั้น	มิได้”

สภาวะ	การ	คุม	ขัง	ของ	นักโทษ	ใน	เรือน	จำ	บาง	ขวาง	นั้น	นักโทษ	ถูก	ใส่	โซ่	ตรวน	ถาวร	

เผชญิ	ขัน้	ตอน	ทาง	กฎหมาย	ที	่ชกัชา้	เนิน่	นาน	และ	แนน่อน	วา่	กระบวนการ	ประหาร	



11http://deathpenaltythailand.blogspot.com  :  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

ยาเสพติดและโทษประหารชีวิต

ชีวิต	ทั้งหมด	เป็นการ	ทารุณ	กรรม	ไร้	มนุษยธรรม	และ	ย่ำยี	ศักดิ์	ศรี	ความ	เป็น	มนุษย์		

แมแ้ต	่ใน	ชว่ง	เวลา	สัน้	ๆ 		ของ	ความ	ตาย	นัน้	ไมม่	ีความ	เจบ็	ปวด	กต็าม	แต	่ความ	จรงิ	

ไม	่ได	้เปน็	เชน่	นัน้	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ไม	่สามารถ	หลบ	หน	ีจาก	ความ	ทรมาน	อนั	เนือ่ง	มา	จาก	

การ	รอ	คอย	และ	การ	ล่วง	รู้	ความ	ตาย

	 การ	ชี้	ชัด	ท้าย	สุด	ใน	เจตนา	ที่	ระบุ	ไว้	ใน	ข้อ	ย่อย	ที่	 6	 เพื่อ	ดำเนิน	การ	ยกเลิก	โทษ	

ประหาร	ชีวิต	นั้น	นำ	มา	สู่	การ	บัญญัติ	พิธีสาร	ฉบับ	ที่	 2	 ซึ่ง	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

ใน	ทุก	กรณี	และ	ปฏิเสธ	ไม่	ให้	มี	การนำ	โทษ	มา	ใช้	ใหม่	เมื่อ	ยกเลิก	ไป	แล้ว	 เห็น	ได้	

อย่าง	ชัดเจน	ถึง	เจตจำนง	ใน	การ	ดำเนิน	การ	ของ	ประเทศ	ต่างๆ	 ใน	การ	ดำเนิน	

การ	เพื่อ	ลง	นาม	ใน	ข้อ	ตกลง	นี้	 ซึ่ง	เป็น	ผล	มา	จาก	การ	ยอมรับ	ความ	หมาย	ของ	 

ข้อ	ที่	 6	 อย่าง	ยินยอม	พร้อมใจ	และ	ยอมรับ	การ	จำกัด	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ตาม	ที่	ระบุ 

	ไว้	ในวรรค	สอง	

	 การ	ตีความ	นี้	พบ	ใน	การ	อ้าง	เหตุผล	รอบ	สุดท้าย	ใน	การ	โหวต	เสียง	ข้าง	มาก	

ใน	สมัชชา	ใหญ่	องค์การ	สหประชาชาติ	ว่า	ด้วย	การ	พัก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 ใน	วัน	

ที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2550	และ	ใน	การ	ยืนยัน	การ	พัก	โทษ	ใน	ปี	ถัด	มา	ของ	สมัชชา	

ใหญ่	องค์การ	สหประชาชาติ	 ใน	มติ	รับรอง	ด้วย	คะแนน	เสียง	ข้าง	มาก	104	 เสียง 

ไม่	เห็น	ด้วย	54	เสียง	และ	งด	ออก	เสียง	29	เสียง		ให้	เป็น	ไป	ตาม	วัตถุประสงค์	และ	

หลัก	การ	ตาม	กฎบัตร	ของ	สหประชาชาติ	 โดย	ให้	ระลึก	ถึง	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	

สิทธิ	มนุษย	ชน	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง		

อนสุญัญา	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิเดก็	ระลกึ	เชน่	กนั	วา่	มต	ิตอ่	เรือ่ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ที	่คง	อยู	่ใน	

ช่วง	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา	โดย	คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	ซึ่ง	มี	มติ	2005/59	ครั้ง	

ล่าสุด	ได้	มี	การ	เรียก	ร้อง	รัฐ	ที่	คง	ไว้	ซึ่ง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ให้	ยกเลิก	โดย	สิ้น	เชิง	และ	มี	

มติ	ให้	พัก	โทษ	ประหาร	ชีวิต

	 ระลกึ	วา่	คณะคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน	ชดุ	กอ่น	ได	้ม	ีการ	พยายาม	ยกเลกิ	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	ซึ่ง	คณะ	มนตรี	สิทธิ	มนุษย	ชน	สามารถ	ทำงาน	ต่อย	อด	ประเด็น	นี้	
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ออก	ไป	ได้	พิจารณา	ว่าการ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็นการ	ทำลาย	ศักดิ์	ศรี	ความ	เป็น	

มนุษย์	และ	การ	พัก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็นการ	เสริม	สร้าง	และ	พัฒนา	สิทธิ	มนุษย	ชน	

ให้	ก้าวหน้า	ที่	ผ่าน	มายัง	ไม่มี	ข้อ	ค้น	พบ	ใด	ที่	แสดง	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สามารถ	ใช้	

เป็น	มาตรการ	ข่มขู่	ได้	 ทั้งนี้	ความ	ล้ม	เหลว	หรือ	ความ	ผิด	พลาด	ของ	กระบวนการ	

ยุติธรรม	ซึ่ง	ตัดสิน	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไป	แล้ว	มิ	อาจ	เรียก	กลับ	คืน	มา	และ	แก้ไข	ใหม่	

ได้	 ยินดี	ต่อ	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	หลาย	ประเทศ	ที่	นับ	วัน	จะ	เพิ่ม	จำนวน	ขึ้น	ใน	การ	พัก	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	รวม	ถึง	อีก	หลาย	ประเทศ	ที่	มี	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต

	 ที่	ประชุม	สมัชชา	สหประชาชาติ	 เรียก	ร้อง	ให้	ทุก	รัฐ	 ทุก	ประเทศ	ที	ยัง	มี	โทษ	

ประหาร	อยู่	ขอ	ให้

	 1)	 จำกัด	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	ลด	จำนวน	ลักษณะ	โทษ	ที่	เข้า	ข่าย	การ	

ประหาร	ชีวิต	ลง

	 2)	มี	การ	พัก	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 เพื่อ	นำ	ไป	สู่	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

ต่อ	ไป

	 1.2	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ใน	ฐานะ	บท	ลงโทษ	คดี	ยา	เสพ	ติด	ที่	เกี่ยวข้อง	 	

	 	 กับ	อาชญากรรม

	 ขณะ	ที่	จำนวน	ประเทศ	ที่	มี	การ	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ใน	

ชว่ง	ยีส่บิ	ป	ีมา	นี	้จำนวน	ของ	ประเทศ	ที	่ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	การ	ปราบ	ปราม	คด	ียา	

เสพ	ติด	ก็	เพิ่ม	ขึ้น	ด้วย	เช่น	กัน	ประเทศ	บาง	แห่ง	ยัง	คง	ยึด	มั่น	กับ	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	

ชีวิต	 และ	ครึ่ง	หนึ่ง	ของ	ประเทศ	เหล่า	นี้	ได้	ออก	กฎหมาย	เพื่อ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

สำหรบั	คด	ียา	เสพ	ตดิ	ขณะ	ที	่การ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	ถกู	อา้ง	วา่	เปน็	ความ	ชอบ	ธรรม	

สำหรับ	การ	ลักลอบ	ขน	ยา	เสพ	ติด,	 การ	เพาะ	ปลูก,	 การ	ผลิต,	 การนำ	เข้า	และ	การ	

สง่	ออก	ยา	เสพ	ตดิ	แต	่ใน	รฐั	สว่น	ใหญ่	นัน้	บรรทดัฐาน	มา	จาก	ปรมิาณ	ที	่ครอบ	ครอง	
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ยา	เสพ	ติด	ดัง	นั้น	ผู้	ที่	ครอบ	ครอง	ยา	เสพ	ติด	ใน	ปริมาณ	50.1	กรัม	จะ	ถูก	พิจารณา	

ว่า	เป็น	 “ผู้ค้า”	 ซึ่ง	มี	โทษ	ถึง	ขั้น	ประหาร	ชีวิต	ใน	ฐานะ	คดี	อุกฉกรรจ์	 ส่วน	ผู้	ที่	ครอบ	

ครอง	ยา	เสพ	ติด	ปริมาณ	49.9	กรัม	นั้น	สามารถ	รอดพ้น	จาก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไป	

ได้	ใน	ฐานะ	“ผู้ใช้ยา”	และ	ไม่	ได้	เกี่ยวข้อง	กับคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง	ทั้งนี้	ใน	หลาย	

ประเทศ	นั้น	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	ผล	บังคับ	ใช้	กับ	ปริมาณ	ยา	เสพ	ติด	ที่	ครอบ	ครอง	

โดย	ไม่มี	การ	พิจารณา	ถึงว่า	การ	ก่อ	ให้	เกิด	อาชญากรรม	หรือ	ไม่	

	 ใน	การ	พจิารณา	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	คด	ียา	เสพ	ตดิ	จะ	ตอ้ง	พจิารณา	ถงึ	ความ	

ชดัเจน	ของ	ขอ้ความ	ซึง่	กำหนดการ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	ฐานะ	มาตรการ	ชัว่คราว	

ที่	ว่า	“การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทำได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	ใน	วรรค	ที่	

2	ของ	ข้อ	ย่อย	ที่	6	ซึ่ง	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	

เมือง	ได้	กล่าว	ย้ำ	ใน	วรรค	แรก	และ	เป็น	หัวข้อ	ที่	คณะ	กรรมาธิการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	

องค์การ	สหประชาชาติ,	 ผู้	แทน	พิเศษ	สหประชาชาติ	และ	นัก	วิชา	การ	อภิปราย	กัน	

อย่าง	สืบ	เนื่อง	 ความ	หมาย	สำคัญ	ของ	การ	ตีความ	คือ	คดี	ยา	เสพ	ติด	ที่	เกี่ยวข้อง	

กับ	อาชญากรรม	นั้น	ไม่	สามารถ	พิจารณา	ได้	ว่า	เป็น	 “คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	 ภาย	ใต้	

ความ	หมาย	ของ	กติกา	นี้	 แล้ว	ทำไม	ถึง	เป็น	เช่น	นั้น	 	 สิ่ง	ที่	แสดง	ให้	เห็น	เป็น	อันดับ	

แรก	ของ	การ	ไม่มี	ข้อ	ตกลง	กัน	เกี่ยว	กับ	ความ	หมาย	ของ	คำ	ว่า	 “คดีอุฉกรรจ์ที่สุด”

คอื	การ	ไมม่	ีการ	ให	้คำ	จำกดั	ความ	ใน	ทาง	ปฏบิตั	ิเปน็	บรรทดัฐาน	ถงึ	ปรมิาณ	ยา	เสพ	

ติด	ตัวอย่าง	เช่น	 ใน	ประเทศ	เนเธอร์แลนด์	 การ	ครอบ	ครอง	และ	การ	ขาย	กัญชา	

ไม่	ได้	เป็น	อาชญากรรม	ขณะ	ที่	ใน	ประเทศ	อนุรักษ์	นิยม	นั้น	 สิ่ง	เหล่า	นี้	ถือว่า	เป็น	

เรื่อง	น่า	รังเกียจ	และ	เป็น	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ความ	หมาย	โดย	นัย	ก็	คือ	ว่า	 ชาว	

เนเธอรแ์ลนด	์ไมม่	ีสำนกึ	ทาง	ศลี	ธรรม	ใน	ประเทศ	ศร	ีลงักา		การ	ครอบ	ครอง	เฮโรอนี	

เพียง	2	กรัม	ก็	ถือ	เป็น	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ขณะ	ที่	ประ	เทศ	ใกล้ๆ	อย่าง	อินเดีย	นั้น	

อาชญากรรม	รา้ย	แรง	คอื	การ	ครอบ	ครอง	เฮโรอนี	ใน	ปรมิาณ	1	กโิลกรมั	ซึง่	เปน็	เรือ่ง	

ยาก	มาก	ที่	จะ	จำแนก	ว่า	อะไร	คือ	“อุกฉกรรจ์ที่สุด” 
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	 การ	ใช้	ข้อความ	 “คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	 นั้น	เป็น	สิ่ง	ตกทอด	มา	จาก	การ	อภิปราย	

อัน	ยาวนาน	ระหว่าง	การ	ร่าง	กติกา	นี้	 “ข้อกฎหมายมักจะถูกวิพากษ์บ่อยครั้ง

ระหว่างการร่างกติกา และผู้แทนประเทศบางประเทศได้หยิบยกกรณีสนับสนุน

โดยเฉพาะสำหรับคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งกติกานี้ถูกโจมตีว่า ให้ความแตกต่างมาก

เกินไปในการปฏิบัติของรัฐที่ยุติโทษประหารชีวิตและความด้อยประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบรัฐบางแห่งที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตอยู่”	 ซึ่ง	ความ	หมาย	ของ	

ข้อความ	นี้	ควร	จะ	ต้อง	มี	การ	ตีความ	 ใน	 “หลักการป้องกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผู้ที่กำลังเผชิญโทษประหารชีวิต”	 ซึ่ง	ได้	รับ	การ	รับรอง	ใน	ปี	พ.ศ.	 2527	 โดย	สภา	

เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	สหประชาชาติ	 (UN	Economic	and	Social	Council	

-	ECOSOC)	และ	ต่อ	มา	ได้	รับ	การ	รับรอง	อย่าง	เป็น	ทางการ	จาก	สมัชชา	ใหญ่	แห่ง	

สหประชาชาติ		‘คดี	อุกฉกรรจ์	ที่สุด’	นั้น	หมาย	ถึง	อาชญากรรม	ที่	มี	เจตนา	ให้	ถึงแก่	

ชีวิต	หรือ	เจตนา	ให้	เกิด	ผล	เสีย	หาย	ร้าย	แรง	ที่สุด	ตาม	มา	คำ	คำ	นี้	ได้	รับ	การ	หยิบยก	

ขึ้น	มา	วิ	พาก	ษ์	วิจารณ์	โดย	สมาชิก	และ	คณะ	กรรมการ	ของ	คณะ	กรรมาธิการ	สิทธิ	

มนุษย	ชน	องค์การ	สหประชาชาติ	รวม	ทั้ง	ผู้	แทน	พิเศษ	ของ	สหประชาชาติ	ใน	ทาง	

ปฏบิตั	ิแลว้	ความ	เหน็	สว่น	ใหญ	่คอื		“คดีอกุฉกรรจ์ทีส่ดุ”		ที	่กลา่ว	ถงึ	ใน	กตกิา	นัน้	ควร	

จำกัด	ที่	อาชญากรรม	โดย	เจตนา	ซึ่ง	ใน	บริบท	นี้	เรา	สามารถ	มอง	ไป	ยัง	การ	ตีความ	

โดย	เฉพาะ	ของ	กรณี	ประเทศ	ไทย	ใน	รายงาน	การ	สังเกตการณ์	เบื้อง	ต้น	ของ	กติกา	

ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	ทางการ	เมือง	และ	สิทธิ	พลเมือง:	คณะ	กรรมการ	สิทธิ	

มนษุย	ชน	แหง่	สหประชาชาต	ิบนัทกึ	ขอ้	กงัวล	ตอ่	ประเทศ	ไทย	วา่	โทษ	ประหาร	ชวีติ	

ไม่	ได้	จำกัด	เฉพาะ	“คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	ใน	ความ	หมาย	ของ	ข้อ	ที่	6		วรรค	2		และ	

มี	การนำ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไป	ใช้	กับ	คดี	ยา	เสพ	ติด	คณะ	กร	รม	การ	ฯ	มี	ความ	เสียใจ	

ที่	ถึง	แม้ว่า	จะ	มี	การ	แก้ไข	กฎหมาย	อาญา	ใน	ปี	พ.ศ.	 2546	 	 ยกเลิก	การ	ประหาร	

ชีวิต	บุคคล	ที่	มีอายุ	ต่ำ	กว่า	18	ปี	แต่	รัฐ	ภาคี	ยัง	ไม่	ได้	มี	การ	เพิก	ถอน	กฎหมาย	ตาม	 

ข้อ	6	วรรค	3	
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	 รัฐ	ภาคี	ควร	ทบทวน	การ	บังคับ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ต่อ	ความ	ผิด	ที่	เกี่ยวข้อง	

กับ	คดี	การ	ลักลอบ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	เพื่อ	ลด	ประเภท	ของ	คดี	อาชญากรรม	ซึ่ง	มี	บท	

ลงโทษ	ดว้ย	การ	ประหาร	ชวีติ	กตกิา	ระหวา่ง	ประเทศ	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิพลเมอืง	และ	สทิธ	ิ

ทางการ	เมือง	 เห็น	ได้	อย่าง	ชัดเจน	ว่า	 การ	กำหนด	บท	ลงโทษ	สำหรับ	คดี	ยา	เสพ	

ติด	ถึง	ขั้น	ประหาร	ชีวิต	นั้น	ขัด	แย้ง	กับ	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	

และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	 ซึ่ง	ประเทศ	ไทย	ได้	ลง	นาม	ใน	กติกา	นั้น	 อาจ	จะ	มี	คำถาม	

ว่า	 ทำไม	ทนายความ	ซึ่ง	ต่อสู้	ให้	กับ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ใน	คดี	ยา	เสพ	ติด	ไม่มี	

การ	ยื่น	คำร้อง	ต่อ	กระบวน	การยุติธรรม	ที่	ขัด	แย้	งกับกฏ	หมาย	ระหว่าง	ประเทศ	 

(ใน	บท	สรุป	รายงาน	การ	สังเกตการณ์	ประเทศ	ไทย	คณะ	กรรมการ	ตั้ง	ข้อ	สังเกต	ว่า	 

“ด้วย	ความ	กังวล	ที่	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไม่	ได้	จำกัด	เฉพาะ	 “คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	 ใน	

วรรค	ที่	 2	และ	มี	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	กับ	คดี	การ	ลักลอบ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	ซึ่ง	เป็น	

คำ	อธิบาย	ที่	สมบูรณ์	แบบ	ที่สุด	ขณะ	นี้	ว่า	คดี	ยา	เสพ	ติด	ไม่	ได้	อยู่	ใน	ระดับ	ความ	ผิด	

ที่	จะ	ตัดสิน	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ตาม	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	

และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง

	 ซึง่	ขอ้	สงัเกต	ใน	รายงาน	ฉบบั	นี	้ได	้แสดง	ให	้เหน็	วา่	ดว้ย	กฎหมาย	ระหวา่ง	ประเทศ	

และ	ด้วย	พันธะ	สัญญา	ของ	ประเทศ	ไทย	ต่อ	กติกา	สิทธิ	ระหว่าง	ประเทศ	นั้น	คดี	ยา	

เสพ	ติด	ไม่	สมควร	ต้อง	โทษ	ถึง	ขั้น	ประหาร	ชีวิต	 ซึ่ง	ความ	ล้ม	เหลว	ของ	ประเทศ	ไทย	

ใน	การ	ดำเนิน	ตาม	พันธะ	สัญญา	นั้น	มา	จาก	สาเหตุ	สอง	ประการ	คือ	

	 1)	ความ	เชื่อ	ที่	ว่า	คดี	ยา	เสพ	ติด	เป็น	ส่วน	ประกอบ	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	 โทษ	

ประหาร	ชีวิต	จึง	มี	ความ	ชอบ	ธรรม	

	 2)	 ความ	ยึด	มั่น	ถือ	มั่น	ที่	ว่า	 ประเทศ	ไทย	แตก	ต่าง	จาก	ประ	เท	ศอื่นๆ	 และ	มี	

วิธี	การ	ที่	แตก	ต่าง	ใน	การ	แก้	ปัญหา	คดี	ยา	เสพ	ติด	ใน	ประเทศ	 ซึ่ง	เป็น	ข้อ	อ้าง	ที่	

ยับยั้ง	การ	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	ใน	การ	แก้	ต่าง	กับ	ประ	เท	ศอื่นๆ	ที่	ไม่	เห็น	ด้วย 

	กับ	ประเทศ	ไทย	
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	 ถึง	แม้ว่า	ยา	เสพ	ติด	เป็น	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	อย่าง	ไม่	ต้อง	สงสัย	และ	จะ	ต้อง	มี	

การ	ลงโทษ	ที	่เดด็	ขาด	แต	่คด	ียา	เสพ	ตดิ	ก	็ไม	่ได	้เปน็	“คดีอกุฉกรรจ์ทีส่ดุ”	ดว้ย	เหตผุล	

ดัง	ต่อ	ไป	นี้:

	 การ	ขาย	ยา	เสพ	ติด	จำนวน	20	กรัม	ให้	กับ	ผู้	ซื้อ	 ไม่	ได้เป็น	 “อาชญากรรมโดย

เจตนาให้ถึงแก่ชีวิตหรือเจตนาให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงที่สุดตามมา”	 ผู้	ค้า	ยา	

เสพ	ติด	ไม่	ได้	 “เจตนา”	 ให้	ผู้	ใช้	ยา	เสพ	ติด	ถึงแก่	ความ	ตาย	เหมือน	กับ	กรณี	ของ	 

ฆาต	กร	ซึ่ง	ต้องการ	ยิง	หรือ	ใช้	มีด	จ้วง	แทง	เหยื่อ	อัน	ที่	จริง	ผู้	ค้า	ยา	ต้องการ	ให้	ผู้	เสพ	

ยา	มี	ชีวิต	รอด	เพื่อ	ที่	จะ	ได้	เป็น	ลูกค้า	ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	ดู	เหมือน	ว่า	ความ	ตาย	ของ	ผู้	

เสพ	ยา	ที่	ใช้	ยา	เกิน	ขนาด	หรือ	ใช้	ยา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	นั้น	ได้	กลาย	เป็น	เจตนา	ใน	ความ	

หมาย	ของ	ตำรวจ	ทั้ง	ที่	ผู้	ค้า	ไม่	ได้	มี	เจตนา	เช่น	นั้น	นอกจาก	นั้น	 ผู้	ซื้อ	ยา	มี	เจตนา	ที่	

จะ	ซื้อ	ยา	ด้วย	ตนเอง	หรือ	อย่าง	น้อย	ก็	มี	เจตนา	ด้วย	ตนเอง	มา	ก่อน	จน	กระทั่ง	การ	

เสพ	ติด	นั้น	ส่ง	ผล	ให้	ต้อง	เสพ	ยา	มาก	เกิน	ไป	แต่	ยัง	ไม่	ถึง	ขั้น	มาก	ที่สุด	ดัง	นั้น	จึง	ต้อง	

พิจารณา	เจตนา	ของ	ผู้	ซื้อ	ยา	ด้วย	เช่น	กัน

	 ผู้	ขาย	ยา	ผู้	ทำ	หน้าที่	ขนส่ง	หรือ	คน	อื่น	ๆ 	ที่	มี	ส่วนร่วม	ใน	กระบวนการ	ค้า	ยา	เป็น	

เพียง	ฟัน	เฟือง	ตัว	หนึ่ง	ใน	ธุรกิจ	ยา	เสพ	ติด	เท่านั้น	 อย่าง	ที่	ทราบ	กัน	ดี	ว่า	คน	ที่	ถูก	จับ	

หรอื	ลงโทษ	เปน็	เพยีง	แค	่“คนตวัเลก็ๆ ”	นกั	คา้	ยา	เสพ	ตดิ	ราย	ใหญ	่ม	ีความ	ฉลาด	และ	

ม	ีประสบการณ	์ที	่จะ	เอา	ตวั	รอด	ได	้โดย	ไมม่	ีหลกั	ฐาน	การ	กระทำ	ผดิ	ซึง่	เจา้	พอ่คา้	ยา	

เสพ	ติด	ราย	ใหญ่	จะ	ถูก	จับ	ใน	คดี	หลีก	เลี่ยง	ภาษี	หรือ	คดี	อื่น	ๆ 	มาก	กว่า	ฆาต	รกร	ตัว	

จริง	ถูก	เข้าใจ	ความ	หมาย	ผิดๆ	 ว่า	เป็น	 “พระเอก”	 ผู้	ซึ่ง	ดำเนิน	การ	ขั้น	เด็ด	ขาด	กับ	

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	บาง	อย่าง	นัก	ค้า	ยา	เสพ	ติด	เป็น	บุคคล	ใน	ความ	คลุมเครือ	 เป็น	ผี	

ร้าย	ที่	อิง	อาศัย	อยู่	กับ	ความ	อ่อนแอ	ของ	ผู้	อื่น	

	 3)	คด	ียา	เสพ	ตดิ	เปน็	ความ	ลม้	เหลว	ของ	สงัคม	เพราะ	ผู	้ใช	้ยา	เสพ	ตดิ	ไม	่สามารถ	

แสวงหา	ความ	พงึ	พอใจ	ใน	วฒันธรรม	มติรภาพ	และ	ปฏ	ิสมัพนัธ	์ทาง	สงัคม	กบั	ผู	้อืน่	

ราย	รอบ	และ	เมื่อ	ล้ม	เหลว	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	พวก	เขา	จึง	หัน	ไป	สู่	ยา	เสพ	ติด	
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โทษ	ประหาร	ชวีติ	จงึ	ไม่	สามารถ	แก้	ปญัหา	ความ	ลม้	เหลว	สว่น	บคุคล	หรอื	ความ	ลม้	

เหลว	ของ	สังคม	ซึ่ง	เป็น	สาเหตุ	ของ	วัฒนธรรม	ยา	เสพ	ติด	ได้	 การ	แก้	ปัญหา	จึง	ต้อง	

อาศัย	การ	มี	ส่วน	ร่วม	จาก	ทุก	ภาค	ส่วน	ของ	สังคม

	 4)	เมือ่	พจิารณา	บรรทดัฐาน	ของ	การ	ลงโทษ	ใน	คด	ียา	เสพ	ตดิ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	

อาจ	จะ	ถกู	บงัคบั	ใช	้สำหรบั	การ	ครอบ	ครอง	เฮโรอนี	บรสิทุธิ	์ปรมิาณ	20	กรมั	มาตกร	

สำหรับ	อาชญากรรม	ทั้งหมด	จึง	ขึ้น	อยู่	กับ	ปริมาณ	การ	ลงโทษ	สำหรับ	การ	ครอบ	

ครอง	ยา	เสพ	ติด	19.5	กรัม	อาจ	จะ	ไม่	ถึงแก่	ชีวิต	แต่	หาก	ครอบ	ครอง	20.5	จะ	ถูก	

ลงโทษ	ถึง	ชีวิต	มี	ความ	แตก	ต่าง	อย่าง	ชัดเจน

	 5)	 บรรทัดฐาน	การ	ลงโทษ	ได้	เปิด	ประตู	ให้	มี	เกิด	การ	ทุจริต	อย่าง	ใหญ่	หลวง	

ไม่ใช่	เรื่อง	ยาก	ที่	จะ	จินตนาการ	ได้	ว่า	เจ้า	หน้าที่	ตำรวจ	ที่	ทุจริต	สามารถ	ใช้	ช่อง	ทาง	

ทำให้	ปริมาณ	ยา	เสพ	ติด	เพิ่ม	ขึ้น	หรือ	ลด	ลง	เพื่อ	สร้าง	ความ	แตก	ต่าง	 จาก	การ	ตั้ง	

ข้อ	สังเกต	ของ	ผู้	เข้า	ร่วม	สัมมนา	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ทั่ว	ประเทศ	พบ	ว่า	 กระบวนการ	

ยุติธรรม	ของ	ไทย	ไม่	น่า	เชื่อ	ถือ	ถ้า	อย่าง	นั้น	ความ	แตก	ต่าง	ระหว่าง	คดี	อุกฉกรรจ์	

และ	คดี	อุกฉกรรจ์	ที่สุด	จะ	กำหนด	ได้	ด้วย	เงิน	สินบน	หรือ	ไม่	

	 สาเหตุ	สำคัญ	ลำดับ	ที่	สอง	ของ	ความ	ลังเล	ใน	การนำ	คดี	ยา	เสพ	ติด	ออก	จาก	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	คือ	ความ	เห็น	ที่	ว่า	ประเทศ	ไทย	นับ	เป็น	กรณี	พิเศษ	ที่	ยัง	ต้องการ	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่	ใน	การ	ประชุม	สัมมนา	เรื่อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เมื่อ	เร็ว	ๆ 	นี้	เจ้า	

หน้าที่	ระดับ	สูง	ของ	กระทรวง	ยุติธรรม	อ้าง	ว่า	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	ความ	จำเป็น	ใน	

ประเทศ	ไทย	เพราะ	“ที่นี่เป็นประเทศที่มีความรุนแรงมากที่สุดในโลก”	ผม	ไม่	เชื่อ	

ว่า	นี่	เป็น	ความ	จริง	แน่นอน	ว่า	ประเทศ	เม็กซิโก	มี	ความ	รุนแรง	มาก	กว่า	แต่	ขณะ	นี้	

เม็กซิโก	ก็	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	แล้ว	 ซึ่ง	การ	อ้าง	เหตุผล	ถึง	ความ	รุนแรง	ใน	ประเทศ	

นัน้	ไมม่	ีความ	สมัพนัธ์	กนั	คำถาม	ที	่เกีย่วขอ้ง	คอื	หากวา่	โทษ	ประหาร	ชวีติ	สามารถ	

ยบัยัง้	อาชญากรรม	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	ยา	เสพ	ตดิ	รวม	ทัง้	สามารถ	ปอ้งกนั	อาชญากร	รม 

	อื่น	ๆ 	 ได้	จริง	หรือ	หลัก	ฐาน	ที่	มี	ให้	เห็น	อยู่	ทั่วไป	ใน	ปัจจุบัน	นั้น	ตอบ	คำถาม	นี้	ได้	ว่า	
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“ไม่จริง”	 ซึ่ง	ประเด็น	นี้	จะ	ได้	นำ	มา	อภิปราย	ใน	ตอน	ต่อ	ไป	และ	เรา	อาจ	จะ	ได้	พบ	คำ	

ตอบ	ที่	นั่น							

	 1.3	บทสะท้อนจากการคงอยู่ของโทษประหารชีวิตในเมืองไทย

	 รายการ	โทรทัศน์	ยาม	เช้า	รายการ	หนึ่ง	ซึ่ง	ติดตาม	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	

นักโทษ	ชาย	คดี	ยา	เสพ	ติด	สอง	ราย	ได้	เชิญ	ชวน	ให้	ผู้	ชม	โทรศัพท์	หรือ	ส่ง	ข้อความ	

แสดง	ความ	คิด	เห็น	กับ	เรื่อง	ดัง	กล่าว	 ใน	การ	ทำการ	สำรวจ	อย่าง	ไม่	เป็น	ทางการ	

และ	ประเด็น	ดัง	กล่าว	ไม่	ได้	รับ	การ	อธิบาย	ชัดเจน	นั้น	ผู้	ชม	ส่วน	ใหญ่	ถึง	ร้อย	ละ	เก้า	

สิบ	เห็น	ด้วย	กับ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 ซึ่ง	บาง	ครั้ง	เป็นการ	ใช้	อารมณ์	มาก	เกิน	ไป	เพื่อ	

เรียก	ร้อง	ให้	มี	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	แล้ว	ทำไม	ใน	ที่	อื่น	ๆ 	ทั่ว	โลก	ไม่มี	

การ	สนับสนุน	การ	ลงโทษ	เช่น	นี้	เล่า	

	 คำ	ตอบ	แรก	คือ	ความ	โกรธ	แค้น	ต่อ	ผู้	กระทำ	ผิด	นั้น	เกิด	ขึ้นและ	แพร่	ขยาย	ไป	ทั่ว	

“ความเลวร้าย”	ถูก	มอง	เป็น	ความ	เกลียด	ชัง	ซึ่ง	แตก	ต่าง	จาก	“ความดีงาม”	และ	

ความ	เลว	รา้ย	นัน้	สมควร	อยา่ง	ยิง่	ที	่จะ	ตอ้ง	ได	้รบั	โทษ	ทณัฑ	์ตาม	ความ	ผดิ	ที	่ได	้กระทำ	

ลง	ไป	แรง	จงูใจ	เปน็	สว่น	หนึง่	ของ	การ	แก	้แคน้	อำนาจ	แรง	จงูใจ	ที	่ม	ีความ	เกลยีด	ชงั	

จะ	เสริม	ความ	สามารถ	ที่	จะ	นำ	สังคม	ไป	สู่	ความโหด	ร้าย	รุนแรง	ยิ่ง	ขึ้น	ประเทศ	ไทย	

ได	้รบั	การ	ยกยอ่ง	วา่	เปน็	สงัคม	ใน	อดุมคต	ิดว้ย	ความ	เจรญิ	รุง่เรอืง	ใน	อดตี	ความ	โหด	

ร้าย	และ	อาชญากรรม	ซึ่ง	เพิ่ม	จำนวน	ขึ้น	ขณะ	นี้	นั้น	เป็น	ผล	มา	จาก	มุม	มอง	ใน	การ	

แก้ไข	ปัญหา	ที่	ผิด	พลาด	เนื่องจาก	มอง	ว่า	ปัญหา	อาชญากรรม	นั้น	ผู้	กระทำ	ความ	

ผดิ	เปน็ตน้	เหต	ุของ	ปญัหา	ที	่สำคญั	แต	่ไม	่ได	้มอง	ถงึ	สาเหต	ุทีแ่ท	้จรงิ	ที	่เกดิ	จาก	สภาพ	

สงัคม	ดงั	นัน้	การ	แก	้ปญัหา	จงึ	มุง่	ไป	ที	่การ	ตดั	ผู	้กระทำ	ความ	ผดิ	ออก	จาก	สงัคม	โดย	

การ	ประหาร	ชีวิต	นั่นเอง	

	 การ	เพิก	เฉย	ต่อ	สิ่ง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ที่	อื่น	ๆ 	และ	การ	เพิก	เฉย	ต่อ	ความ	เปลี่ยนแปลง	
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ทาง	ความ	คิด	ของ	โลก	ที่	มี	ต่อ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 ผู้คน	ตระหนัก	ดี	ว่า	 สหรัฐอเมริกา	

เป็น	หนึ่ง	ใน	ประเทศ	ที่	ยัง	คง	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่	และ	คาด	หวัง	ว่า	สหรัฐอเมริกา	

ซึ่ง	สนับสนุน	สิทธิ	มนุษย	ชน	ใน	ประ	เท	ศอื่นๆ	 จะ	ต้อง	เป็น	ตัวอย่าง	ที่	ดี	 ซึ่ง	พวก	เขา	

แทบ	ไม่	ตระหนัก	เลย	ว่า	 แม้	แต่	ใน	อเม	ริกา	 จำนวน	ของ	รัฐ	ที่	ยุติ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

มี	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	 และ	พวก	เขา	ไม่	ได้	ตระหนัก	ว่า	 ประเทศ	ส่วน	ใหญ่	ยุติ	การ	ใช้	โทษ	

ประหาร	ชวีติ	แลว้	และ	ใน	แตล่ะ	ป	ีตวัเลข	ของ	ประเทศ	ที	่จะ	ยตุ	ิโทษ	นี	้ม	ีเพิม่	ขึน้	เรือ่ย	ๆ 	 

เมื่อ	เร็ว	ๆ 	 นี้	 สมาชิก	รัฐสภา	ของ	ไทย	คน	หนึ่ง	ถาม	คำถาม	ต่อ	นัก	วิจัย	ชาว	ฝรั่งเศส	

ว่า	 วิธี	ประหาร	ชีวิต	แบบ	ไหน	ที่	ใช้	กัน	อยู่	ใน	ฝรั่งเศส	 นัก	วิจัย	ตอบ	คำถาม	อย่าง	

ไม่	คิด	ด้วย	ถ้อยคำ	ประชด	ประชัน	ว่า	 “แน่นอนล่ะ กิโยติน”	 องค์	ความ	รู้	ได้	ถูก	ปิด 

	กั้น	ลง	เพราะ	คำ	ตอบ	นั้น	ถูก	นำ	มา	อ้างอิง	ว่า	เป็น	ความ	จริง	

	 การ	โต้	แย้ง	ทาง	ศีล	ธรรม	เป็น	สิ่ง	ที่ไม่	ค่อย	ได้ยิน	กัน	ใน	หมู่	ผู้นำของ	ไทย	 เมื่อ	ศีล	

ธรรม	ถูก	พิจารณา	ว่า	เป็น	ประเด็น	 “ศาสนา”	 ศีล	ธรรม	จึง	ถูก	เพิก	เฉย	พระ	สงฆ์	เอง	

ก็ได้	ตั้ง	ประเด็น	ว่า	ไม่มี	การ	สอน	เรื่อง	ศีล	ธรรม	ใน	การ	ศึกษา	ของ	ไทย	ดัง	นั้น	จึง	มี	

ความ	เข้าใจ	เพียง	น้อย	นิด	ต่อ	พื้น	ฐาน	ทาง	ศีล	ธรรม	ใน	การ	เคารพ	ต่อ	ชีวิต	มนุษย์		

	 เป็น	เรื่อง	แปลก	ประหลาด	มาก	แม้ว่า	หลัก	ธรรม	ลำดับแรก	ของ	ศาสนา	พุทธ	คือ	

การ	เคารพ	ตอ่	ชวีติ	มนษุย	์“ฉนั	จะ	ไม	่ฆา่	สตัว	์ตดั	ชวีติ”	ซึง่	เกดิ	ผล	เพยีง	นอ้ย	นดิ	ใน	ทาง	

ปฏบิตั	ิใน	ชว่ง	ป	ีที	่ผา่น	มา	นี	้ทหาร	และ	ตำรวจ	ไทยดำ	เนนิ	การ	เขน่	ฆา่	โดย	ปราศ	จาก	

การ	รายงาน		

	 การ	เคารพ	ต่อ	อำนาจ	และ	ประเพณี	เป็น	อำนาจ	สำคัญ	ในสังคม	อะไร	ก็ตาม	ที่	

ถูก	สั่ง	มา	จาก	เบื้อง	บน	ต้อง	เป็น	ความ	ถูก	ต้อง	 ใน	คำ	กล่าว	ที่	ชวน	ให้	ฉุกคิด	ของ	พระ	

สงฆ์	ซึ่ง	องค์กร	ของ	ท่าน	สนับสนุน	โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	ท่าน	ได้	ให้	สัมภาษณ์	ว่า	ใน	

ความ	เปน็	พระ	สงฆ	์ทา่น	ตอ่	ตา้น	การ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	แต	่ใน	ความ	เปน็	พลเมอืง	

ไทย	นั้น	มีหน้า	ที่	ต้อง	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	เคารพ	อำนาจ	รัฐ	และ	ท่าน	สนับสนุน	การ	ใช้	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	
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	 สุดท้าย	คือ	 ยัง	มี	แนวคิดอนุรักษ์นิยม	อัน	หยั่ง	ราก	ฝัง	ลึกซึ่ง	ต้อนรับ	การ	

เปลี่ยนแปลง	อย่าง	เชื่อง	ช้า	 ไม่มี	การ	ให้	ความ	สนใจ	สิ่ง	ใหม่	ๆ 	 ที่	เป็น	ประโยชน์	 

ผล	ที	่ตาม	มา	ก	็คอื	ผูค้น	ไมม่ี	ความ	ตระหนกั	ถงึ	ความ	กา้วหนา้	ขอ	งอาชญ	วทิยา	และ	

การ	ทำความ	เข้าใจ	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	ไม่มี	ผล	ต่อ	การ	ยับยั้ง	อาชญากรรม

	 หาก	เรา	รอ	ประชามติ	เพื่อ	ให้	เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง	ต่อ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	อย่าง	

พลิก	ผัน	 ประเทศ	ไทย	คงจะ	จบ	ลง	ด้วย	การ	เป็น	ประเทศ	ที่	ยัง	คง	ใช้	โทษ	ประหาร	

ชีวิต	เป็น	ประเทศ	สุดท้าย	ของ	โลก		มี	เพียง	ผู้นำ	ที่	เปี่ยม	ไป	ด้วย	ศีล	ธรรม	เท่านั้น	ที่	จะ	

สร้าง	ความ	เปลี่ยนแปลง	หรือ	ให้การ	ศึกษา	เพื่อ	ปรับ	ทัศนคติ	อัน	จะ	นำ	ไป	สู่	ความ	

เข้าใจ	ที่	ว่า	 ชีวิต	นั้น	ไม่	ได้	สามารถ	จะ	ทำให้	จบ	สิ้น	ลง	ด้วย	คำ	สั่ง	ของ	ใคร	หรือ	ด้วย	 

เหตุ	ผล	ใดๆ	ก็ตาม
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 2. ยาเสพติดและโทษประหารชีวิต 

	 	 2.1	 ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากที่สุด1 

	 ฝิ่น/ตลาดเฮโรอีน	

	 ประเทศ	อัฟกานิสถาน	ซึ่ง	เป็น	แหล่ง	ปลูก	ฝิ่น	ที่	สำคัญ	ที่สุด	ของ	โลก	มี	อัตรา	การ	

ปลูก	ลด	ลง	19	เปอร์เซ็นต์	ใน	ปี	2551	ดัง	นั้น	พื้นที่	ทั้งหมด	ใน	สาม	ประเทศ	หลัก	ที่	

มี	การ	ปลูก	ฝิ่น	อยู่	จึง	ลด	ลง	อยู่	ที่	 189,000	 เฮกตาร์	 แม้ว่า	จะ	มี	การ	เพิ่ม	ปริมาณ	ขึ้น	

เล็ก	น้อย	ใน	ประเทศ	พม่า	และ	ประเทศ	ลาว	ก็ตาม	

	 ผลผลติ	ที	่ได	้จาก	ฝิน่	ลด	ลง	ไป	จาก	จำนวน	ทัง้	สิน้	8,000	ตนั	ซึง่	จำนวน	ที	่เหลอื	ยงั	

อยู	่ใน	ระดบั	สงู	มาก	แม	้ม	ีการ	ลด	แลว้	กต็าม	ใน	ขณะ	ที	่การ	จบักมุ	ฝิน่	ยงั	เทา่	เดมิ	และ	

มี	ระดับ	สูง	ขึ้น	ใน	ปี	2550	เนื่อง	มา	จาก	การ	จับกุม	มอร์ฟีน	ลด	ลง	อย่าง	มาก

	 การ	จบักมุ	ฝิน่	และ	เฮโรอนี	เพิม่	ขึน้	33%	และ	14%	ตาม	ลำดบั	แมว้า่	การ	ลกัลอบ	

ค้า	ฝิ่น	จะ	มี	อยู่	ทั่ว	โลก	แต่	เมื่อ	ปี	2550	มี	รายงาน	ว่าการ	จับกุม	มาก	กว่า	2ใน3	มา	

จาก	ประเทศ	ใน	แถบ	เอเชยี	ตะวนั	ตก	เฉยีง	ใต	้สว่น	ยโุรป	ม	ีการ	รายงาน	ถงึ	การ	จบักมุ	

ฝิ่น	ที่	ใหญ่	ที่สุด	อันดับ	สอง	ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	มา	จาก	ประเทศ	แถบ	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้

ฝิ่น	ยัง	คง	เป็น	ปัญหา	สำคัญ	ระดับ	โลก	ใน	ด้าน	การ	บำบัด	รักษา	ผู้	เสพ	ฝิ่น	ส่วน	ใหญ่ 

1ข้อมูลนี้มาจาก	UNODC	World	Drugs	Report,	UN,	New	York,	2009
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	อยู่	ใน	แถบ	เอเชีย	 ระดับ	การ	ใช้	ยา	สูงสุด	 (ตาม	สัดส่วน	ของ	ประชากร	ใน	กลุ่ม	อายุ	

15	–	64	ป)ี	พบ	วา่การ	ซือ้	ขาย	ยา	เสพ	ตดิ	สว่น	ใหญ	่มา	จาก	เสน้	ทาง	ใกล้ๆ 	กบั	ประเทศ	

อัฟกานิสถาน	

	 สำนกังาน	ยา	เสพ	ตดิ	และ	อาชญากรรม	แหง่	องคก์าร	สหประชาชาต	ิ(UNODC)	

ประมาณ	การ	ตัวเลข	ผู้	เสพ	ฝิ่น	อย่าง	น้อย	1	ครั้ง	เมื่อ	ปี	2550	อยู่	ระหว่าง	15	–	21	

ล้าน	คน	ทั่ว	โลก

 ยาเสพติดความเห็นการติดเชื้อเอชไอวี

	 มี	รายงาน	ถึง	ผู้	ติด	เชื้อ	เอช	ไอ	วี	ที่	เกิด	จาก	การ	ใช้	เข็ม	ฉีดยา	ร่วม	กัน	กว่า	 120	

ประเทศ	และ	มี	การ	แพร่	เชื้อ	อย่าง	รวดเร็ว	ใน	กลุ่ม	ผู้	ใช้	สาร	เสพ	ติด

	 จาก	รายงาน	พบ	วา่	คา่	กึง่กลาง	ของ	การ	แพร	่เชือ้	เอช	ไอ	ว	ีที	่อยู	่ระหวา่ง	20	-40	%	

มี	อยู่	5	ประเทศ	คือ	สเปน	(39.7%)	รัส	เซีย	(37.2%)	เวียดนาม	(33.9%)	กัมพูชา	

(22.8%)	และ	ลิเบีย	(22.0%)	และ	มี	มาก	กว่า	40%	ใน	9	ประเทศ	คือ	เอส	โท	เนีย	

(72.1%)	อา	เจน	ติ	นา	(49.7%)	บราซิล	(48.0%)	เคนยา	(42.9%)	พม่า	(42.6%)	

ไทย	(42.5%)	อินโดนีเซีย	(42.5%)	ยูเครน	(41.8%)	และ	เนปาล	(41.4%)

ผลผลิตฝนในประเทศไทย (ตัน)

ไมมีขอมูลแยกเปนรายป

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

2545

3 2 5 4 8 8 6 6

9

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
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 ตลาดกัญชา(Cannabismarket)

ใน	ป	ี2551	UNODC	ประมาณ	การ	พืน้ที	่กลาง	แจง้	ที	่ใช	้ใน	การ	เพาะ	ปลกู	กญัชา	ไว	้ที	่

200,000	–	641,800	เฮก	เตอร	์และ	ยงั	ม	ีพืน้ที	่ใน	การ	เพาะ	ปลกู	กญัชา	อกี	หลาย	แหง่	

ทัว่	โลก	ที	่ยงั	ไม	่ได	้ม	ีการ	คาด	การ	ไว	้ทัง้	ใน	ที	่รม่	และ	กลาง	แจง้	ดงั	นัน้	จงึ	เปน็	ไป	ไม	่ไดท้ี	่

จะ	ม	ีขอ้มลู	ที	่แมน่ยำ	ใน	การ	ผลติ	ฝิน่	และ	โคเคน	ผลผลติ	ที	่ได	้จาก	กญัชา	ทัง้หมด	อยู	่

ที่	ประมาณ	13,300	-	66,100	ตัน	และ	ผลผลิต	จาก	ยาง	ของ	กัญชา	อยู่	ที่	ประมาณ	

2,200	-	9,900	ตัน	

	 การ	จับกุม	กัญชา	ทั้งหมด	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ปี	2550	เป็น	จำนวน	5,600	ตัน	ซึ่ง	การ	จับ	

ยึด	กัญชา	ส่วน	ใหญ่	มา	จาก	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	และ	เม็กซิโก	ทั้งนี้	มี	รายงาน	มา	

จาก	ประเทศ	ใน	แถบ	ยุโรป	ตอน	กลาง	และ	ทาง	ตะวัน	ตก	ว่า	มี	การ	จับ	ยึด	ยาง	กัญชา	

ใน	ปริมาณ	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	ประมาณ	1,300	ตัน	เมื่อ	เทียบ	กับ	ปี	2549	ซึ่ง	การ	จับกุม	มาก	

กว่า	1	ใน	3	จะ	อยู่	ใน	พื้นที่	ดัง	กล่าว	

	 ใน	ปี	 2550	UNODC	ประมาณ	การ	ตัวเลข	ของ	ผู้	ที่	เสพ	ยา	เสพ	ติด	ชนิด	กัญชา	

อยา่ง	นอ้ย	1	ครัง้	อยู	่ระหวา่ง	143	–	190	ลา้น	คน	ทัว่	โลก	การ	เสพ	กญัชา	ม	ีแนว	โนม้	

เพิม่	ขึน้	ใน	หลาย	ๆ 	ประเทศ	ใน	แถบ	ละ	ต	ินอ	เม	รกิา	และ	แอฟรกิา	ขณะ	ที	่ม	ีการ	ศกึษา	

พบ	ว่า	มี	การ	ใช้	ยา	ลด	ลง	ใน	ตลาด	หลัก	ๆ 	ใน	แถบ	อเมริกาเหนือ	และ	ยุโรป	ตะวัน	ตก	

โดย	เฉพาะ	ใน	กลุ่ม	วัย	รุ่น	

 ความเห็นต่อการเสพกัญชาในประเทศไทย 

	 ใน	ปี	 2551	 ประเทศ	ไทย	 พบ	ว่า	มี	การ	ใช้	

ยา	เสพ	ติด	อย่าง	แพร่	หลาย	ใน	กลุ่ม	นักเรียน	ที่	

มีอายุ	ระหว่าง	13	–	15	ปี	ประมาณ	6.1%	ใน	

ปี	 2550	 การ	สำรวจ	สำมะโนครัว	ไทย	พบ	ว่า	มี	

การ	ใช้	กัญชา	อย่าง	แพร่	หลาย	ใน	กลุ่ม	คน	ทั่วไป	
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ประมาณ	1.2%	(มีอายุ	ระหว่าง	12	–	65	ปี)	สำหรับ	ประเทศ	ฟิลิปปินส์	ข้อมูล	จาก	

องค์การ	อนามัย	โลก	เมื่อ	ปี	 2545	 รายงาน	ผล	การ	สำรวจ	นักเรียน	ที่	มีอายุ	ระหว่าง	

13	-15	ปี	(มี	การ	ใช้	อย่าง	แพร่	หลาย	ประมาณ	6.7%)	พบ	ว่า	มี	การ	ใช้	ยา	สูง	กว่า	ผล	

การ	สำรวจ	สำมะโนครัว	ใน	ครั้ง	ที่	ผ่าน	มา	เช่น	เดียวกัน	 (ใน	ปี	 2551	มี	การ	ใช้	อยู่	ที่	

ประมาณ	0.8%)			

 ตลาดยากระตุ้นประสาทประเภทแอมเฟตามีน

	 ใน	ปี	 2550	UNODC	มี	การ	ประมาณ	การ	ผลิต	สาร	กระตุ้น	ประสาท	กลุ่ม	ที่	 1	

คือ	แอมเฟ	ตา	มีน	 (amphetamine)	อยู่	ที่	ระหว่าง	230	 -	640	ตัน	การ	ผลิต	ยา	อี	

(ecstasy)	ซึ่ง	เป็น	ยาก	ลุ่ม	ที่	2	อยู่	ที่	ระหว่าง	72	-	137	ตัน	ยา	กระตุ้น	ประสาท	ประ	

เภท	แอมเฟ	ตา	มนี	นัน้	ผลติ	ได	้ทกุ	ที	่เพราะ	ม	ีตน้ทนุ	ตำ่	สามารถ	ยา้ย	ฐาน	การ	ผลติ	ได	้

อย่าง	รวดเร็ว	ยิ่ง	ไป	กว่า	นั้น	กลุ่ม	อาชญากรรม	ที่	มี	ลักษณะ	จัด	ตั้ง	ได้	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	และ	

มี	กระบวนการ	ผลิต	ที่	ซับ	ซ้อน	มาก	ขึ้น	อีก	ด้วย	

	 จาก	สถิติ	ใน	ปี	 2550	มี	การ	จับกุม	ยา	แอมเฟ	ตา	มีน	ได้	เกือบ	 52	ตัน	 จาก	ทั่ว	

โลก	และ	ใน	ปี	เดียวกัน	นั้น	เอง	มี	การ	จับ	ยา	แอมเฟ	ตา	มีน	เป็น	หลัก	และ	พบ	ว่า	มี	การ	

จบักมุ	ยา	เสพ	ตดิ	ใน	กลุม่	ยา	อ	ีเพิม่	ขึน้	ดว้ย	การ	ลกัลอบ	คา้	ยา	แอมเฟ	ตา	มนี	ม	ีภายใน	

แต่ละ	ภูมิภาค	แต่	สาร	ตั้ง	ต้น	ที่	ใช้	ใน	การ	ผลิต	ยา	แอมเฟ	ตา	มีน	นั้น	มี	การ	ลักลอบ	 
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ขาย	ทั่ว	โลก

	 รูป	แบบ	การ	ใช้	แอมเฟ	ตา	มีน	ใน	แต่ละ	ภูมิภาค	จะ	มี	ความ	แตก	ต่าง	กัน	 แถบ	

เอเชีย	ตะวัน	ออก	และ	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	 ผู้	เริ่ม	ใช้	ยา	จะ	เสพ	ยา	เมท	แอมเฟ	

ตา	มีน	 (Methamphetamine)	แถบ	ตะวันออกใกล้	และ	ตะวันออกกลาง	 เม็ด	ยา	

ที่	ขาย	จะ	คล้าย	กับ	Captagon	ซึ่ง	บรรจุ	แอมเฟ	ตา	มีน	อยู่	 ซึ่ง	มี	การ	ใช้	ยา	นี้	ทั่ว	ทั้ง	

ภูมิภาค	ใน	แถบ	ยุโรป	ผู้	เริ่ม	ใช้	จะ	เสพ	ยา	แอมเฟ	ตา	มีน	ใน	ปี	2550	ทั่ว	ทั้ง	โลก	มี	ผู้	

เสพ	แอมเฟ	ตา	มีน	อย่าง	น้อย	1	ครั้ง	ที่	มีอายุ	ระหว่าง	15	–	64	ปี	กว่า	16	–	51	ล้าน	

คน	ใน	ขณะ	ที่	จำนวน	ผู้	ที่	ใช้	ยา	อี	อยู่	ที่	ประมาณ	12	–	24	ล้าน	คน	ทั่ว	โลก		

	 (1)	 กลุ่ม	ยา	แอมเฟ	ตา	มีน	ครอบคลุม	ถึง	ยา	เมท	แอมเฟ	ตา	มีน	ยา	แอมเฟ	ตา	

มีน	 รวม	ไป	ถึง	กลุ่ม	ที่	ไม่	เฉพาะ	เจาะจง	ว่า	เป็น	ยา	แอมเฟ	ตา	มีน	 (เช่น	แคป	ตา	กอน	

(Captagon)	เมท	คาทิ	โนน	(methcathinone)	เฟเนทิล	ลีน	(fenetylline)	เมทิล	เฟ	

นิ	เดต	(methylphenidate)	และ	อื่น	ๆ )	

	 (2)	 กลุ่ม	ยา	อี	ครอบคลุม	ถึง	MDMA	MDA	และ	MDEA/MDE	(ยา	อี	เหมือน	

กัน	แต่	ชื่อ	เรียก	ต่าง	กัน)	อย่างไร	ก็ตาม	ข้อ	จำกัด		forensic	capacity	มัก	จะ	ทำให้	

เกิด	ความ	สับสน	ใน	ส่วน	ผสม	ที่แท้	จริง	ของ	ยา	อี	“ecstacy”

	 ยา	เมท	แอมเฟ	ตา	มนี	ใน	รปู	แบบ	เมด็	(ยา	บา้)	พบ	ใน	เอเชยี	ตะวนั	ออก	และ	เอเชยี	

ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	 ปรากฏ	ใน	พม่า	ที่	มี	การนำ	เข้า	มา	ตาม	แนว	ชายแดน	ประเทศ	

อินเดีย	จีน	และ	ไทย		

	 แหลง่	ที	่ม	ีการ	จบักมุ	ยา	เมท	แอมเฟ	ตา	มนี	ใน	เอเชยี	ตะวนั	ออก	และ	เอเชยี	ตะวนั	

ออก	เฉียง	ใต้	ระหว่าง	ปี	2545-25502	(รายงาน	โดย	รัฐ	ภาคี)

ไม่	ทราบ	(4.3%)

กัมพูชา	(1.1%)

ฮ่องกง	เขต	ปกครอง	ของ	จีน	(1.1%)

ลาว	(2.2%)
2รายงานจากแบบสอบถามประจำปีของ	UNODC	(Questionnaire	Data	/	DELTA)
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อินโดนีเซีย	(2.2%)

ญี่ปุ่น	(2.2%)

ไต้หวัน,	เขต	ปกครอง	ของ	จีน	(2.2%)

มาเลเซีย	(3.3%)

ไทย	(14.1%)

พม่า	(16.3%)

ฟิลิปปินส์	(22.8%)

จีน	(ไม่	ทราบ	จำนวน)

	 ใน	ออสเตรเลีย	ยัง	คง	มี	การนำ	เข้า	ซูโด	อี	เฟด	รีน	(Pseudoephedrine)	ซึ่ง	เป็น	

สาร	ตัง้	ตน้	ที	่ใช	้ใน	การ	ผลติ	ยา	บา้	โดย	การ	ขนสง่	ทาง	อากาศ	เมือ่	เดอืน	กรกฎาคม	ป	ี

2551	เจ้า	หน้าที่	ของ	ออสเตรเลีย	มี	การ	สกัด	จับ	ซูโด	อี	เฟด	รีน	ได้	850	กิโลกรัม	ซึ่ง	มี	

การ	ลักลอบ	ส่ง	สินค้า	มา	จาก	ประเทศ	ไทย		

	 ยา	เมท	แอมเฟ	ตา	มนี	เปน็	ยา	เสพ	ตดิ	ผดิ	กฎหมาย	ที	่ม	ีใช	้กนั	มาก	ทีส่ดุ	ใน	ประเทศ	

กัมพูชา	ญี่ปุ่น	ลาว	ฟิลิปปินส์	เกาหลี	และ	ไทย	ซึ่ง	ประเทศ	ไทย	นั้น	เป็น	ตลาด	ยา	

เมท	แอมเฟ	ตา	มีน	แหล่ง	ใหญ่	ท่ีสุด	ของ	ภูมิภาค	ลุ่ม	น้ำ	โขง	ใน	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	
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	 2.2.	โทษประหารคือวิธีการข่มขู่ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

	 	 ยาเสพติดหรือไม่	

	 การ	พัฒนา	ทาง	ด้าน	สังคมศาสตร์	และ	กฎหมาย	ได้	จุด	ประกาย	การ	โต้	เถียง	ใน	

เรือ่ง	ประสทิธภิาพ	ของ	โทษ	ประหาร	ที	่เปน็	ไป	เพือ่	ขม่ขู	่ม	ิให	้ผู	้ใด	กระทำ	ความ	ผดิ	นัน้	

ขึน้	อกี	ใน	คด	ีฆาตกรรม	ทัง้นี	้ผู	้เชีย่วชาญ	ทาง	กฎหมาย	และ	สงัคมศาสตร	์ได	้เปลีย่น	

แนวคดิ	ที	่วา่	นี	้ให	้กลาย	เปน็การ	เรยีก	รอ้ง	ตอ่	การ	เพิม่	ขึน้	ของ	โทษ	ประหาร	ซึง่	พวก	เขา	

อ้าง	ว่า	เป็นการ	ช่วย	ชีวิต	อีก	หลาย	ชีวิต	ได้	 (1)	หลาย	คน	ท้าทาย	ต่อ	หลัก	การ	นี้	 (2)	

ซึ่ง	กล่าว	ว่า	ไม่	น่า	เชื่อ	ถือ	 และ	ปฏิเสธ	นัย	ยะ	สำคัญ	ทาง	กฎหมาย	พร้อม	ย้ำ	เตือน	

ว่า	ความ	อันตราย	ต่อ	ศีล	ธรรม	และ	ความ	เสี่ยง	ใน	การ	ที่	มี	โทษ	ประหาร	ควร	นำ	มา	

พิจารณา	ร่วม	กับ	ข้อ	โต้	แย้	งอื่นๆ	ที่	เกี่ยว	กับ	โทษ	ประหาร

	 ถ้า	คำ	ตัดสิน	การ	ประหาร	ผิด	พลาด	ก็	ไม่	สามารถ	ใช้	เป็น	วิธี	การ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	

กระทำ	ความ	ผิด	อีก	ได้	ยิ่ง	ไป	กว่า	นั้น	จะ	ทำให้	ความ	ยุติธรรม	ของ	ศาล	และ	พื้น	ฐาน	

ทาง	ศีล	ธรรม	ของ	กฎหมาย	ถูก	ทำลาย	ลง	

	 ข้าพเจ้า	ออก	มา	ใน	วัน	นี้	เพื่อ	เชื่อม	โยง	ระบบ	กฎหมาย	ของ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	กับ	

คำถาม	ที่	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สามารถ	ใช้	เป็น	วิธี	การ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	ความ	

ผิด	อีก	ได้	ใน	คดี	ยา	เสพ	ติด	ได้	หรือ	ไม่	 ปรากฏ	ว่า	ไม่มี	หลัก	ฐาน	ทาง	สังคมศาสตร์	ที่	

แสดง	ให	้เหน็	วา่	โทษ	ประหาร	ชวีติ	สามารถ	ใช	้เปน็	วธิ	ีการ	ขม่ขู	่ม	ิให	้ผู	้ใด	กระทำ	ความ	

ผิด	อีก	ได้	ใน	กรณี	การ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	หรือ	คดี	ยา	เสพ	ติด	อื่นๆ	 เลย	แต่	ประเทศ	เพื่อน	

บ้าน	ของ	เรา	ยัง	มี	อัตรา	การ	ประหาร	ชีวิต	ผู้	ลักลอบ	ค้า	ยา	ค่อน	ข้าง	สูง	ซึ่ง	เป็น	วิธี	ไม่มี	

ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ควบคุม	การ	ลักลอบ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	โดย	ใช้	โทษ	ประหาร

	 การ	ศกึษา	ตา่งๆ	ได	้สะทอ้น	ประสบการณ	์ที	่เกดิ	ขึน้	ใน	ประเทศ	สหรฐัอเมรกิา	กบั	

ผล	กระทบ	ของ	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	เพื่อ	การ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	ความ	ผิด	นั้น	ขึ้น	

อีก	ใน	คดี	ฆาตกรรม	ใน	สหรัฐ	 รวม	ถึง	การ	คุม	ขัง	ผู้	กระทำ	ผิด	ฐาน	ยา	เสพ	ติด	อีก	ด้วย		
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ไมม่	ีประเทศ	ไหน	ทุม่	ทัง้	เวลา	และ	ความ	พยายาม	หา	คำ	ตอบ	ตอ่	คำถาม	นี	้ดว้ย	ความ	

ชัดเจน	ทาง	วิทยาศาสตร์	 ซึ่ง	บท	เรียน	ต่างๆ	 รวม	ถึง	ข้อ	สรุป	เหตุผล	จาก	งาน	วิจัย	นี้	

สามารถ	ปรับ	ใช้	กับ	ลักษณะ	การ	กระทำ	ความ	ผิด	ทุก	รูป	แบบ

	 สิง่	ที	่สำคญั	ทีส่ดุ	คอื	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	สหรฐั	ได	้รบั	การ	ดำเนนิ	การ	โดย	รฐั	ตา่งๆ	

ภาย	ใต้	กฎหมาย	และ	กระบวนการ	ที่	หลาก	หลาย	 	ความ	รู้	จาก	ประสบการณ์	ของ	

แต่ละ	รัฐ	ได้	สร้าง	เงื่อนไข	สำหรับ	การ	เรียน	รู้	ทดสอบ	โดย	ธรรมชาติ	ซึ่ง	ทำให้	เกิด	บท	

เรียน	เกี่ยว	กับ	โทษ	ประหาร	ภาย	ใต้	บริบท	ทาง	กฎหมาย	ที่	หลาก	หลาย	รูป	แบบ	รวม	

ไป	จนถงึ	สถาน	ที	่ที	่ใช	้โทษ	ประหาร	อยู	่บอ่ย	ครัง้	และ	ที	ๆ่ 	แทบ	จะ	ไม	่ใช	้เลย	จาก	ที	่กลา่ว	

มา	นี	้สหรฐั	เปน็	เพยีง	ประเทศ	เดยีว	ซึง่	ทำ	วจิยั	อยา่ง	เปน็	ระบบ	ดา้น	ความ	ถกู	ตอ้ง	ของ	

การ	ตัดสิน	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 ไม่	พบ	หลัก	ฐาน	ใดๆ	ที่	โทษ	ประหาร	สามารถ	ใช้	ข่มขู่	

มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	ความ	ผิด	นั้น	ขึ้น	อีก	ใน	คดี	ค้า	ยา	เสพ	ติด	จาก	การ	เปรียบ	เทียบ	ของ	

ประเทศ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และ	สิงคโปร์	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	อัตรา	ของ	การ	ใช้	โทษ	

ประหาร	ไมม่ี	ผล	ต่อ	ราคา	ยา	เสพ	ติด	หรอื	สัมพันธ์	กับ	จำนวน	ยา	เสพ	ติด	ที่	มี	อยู่	อย่าง	

ใน	อินโดนีเซีย	ราคา	ยา	เสพ	ติด	จะ	สูง	กว่า	สิงคโปร	์ทั้ง	ๆ 	ที่	ผู้	ค้า	ยา	ใน	สิงคโปร	์ เผชิญ	

กบั	ความ	เสีย่ง	สงู	กวา่	อตัรา	การ	คา้	ยา	เสพ	ตดิ	จะ	สงู	ตาม	การ	ใช	้ดงั	นัน้	ความ	จำเปน็	

ของ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ควร	จะ	ลด	น้อย	ถอย	ลง	ตาม	นั้น	แต่	สิงคโปร์	ยัง	คง	ตัดสิน	โทษ	

ประหาร	แก่	ผู้	ค้า	ยา	ใน	อัตรา	สูง	 สิ่ง	นี้	ขัด	แย้ง	กับ	หลัก	พื้น	ฐาน	ทฤษฎี	เศรษฐศาสตร์	

ของ	การ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	ความ	ผิด	นั้น	ขึ้น	อีก	 อัน	ที่	จริง	กลับ	เป็น	สิ่ง	ที่	ตรง	ข้าม	

ตอ่	หลกั	เศรษฐศาสตร	์ทัง้นี	้โทษ	ประหาร	คอื	กลยทุธ	์ที	่ไมม่	ีประสทิธภิาพ	ใน	การ	ขดั	

ขวาง	การ	ลักลอบ	ค้า	ยา	ได้	

	 หลัง	จาก	ใช้	งบ	ประมาณ	กว่า	พัน	ล้าน	เหรียญ	ใน	ช่วง	สอง	ทศวรรษ	ขณะ	นี้	เกิด	

ความ	เหน็	ตรง	กนั	ทา่มกลาง	นกั	วเิคราะห	์นโยบาย	ใน	สหรฐั	ที	่วา่	กล	ยทุธ	การ	ควบคมุ	

ยา	เสพ	ตดิ	ที	่หา้ม	จดัหา	และ	มาตรการ	ใน	การ	ปอ้งกนั	การ	จำหนา่ย	ยา	เสพ	ตดิ	นัน้	ไม	่

เป็น	ผล	ซึ่ง	ขนาด	ของ	ตลาด	ยา	เสพ	ติด	อัน	ผิด	กฎหมาย	นั้น	ใหญ่	เกิน	ไป	ที่	จะ	ควบคุม	
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เพียง	แค่	เพิ่ม	การ	ลงโทษ	ทาง	อาญา	บาง	ประการ	กับ	ผู้	ค้า	ปลีก	ย่อย	

	 ม	ีความ	เหน็	สอดคลอ้ง	กนั	ใน	สหรฐั	ที	่งาน	วจิยั	สงัคมศาสตร	์ได	้ผลติ	ชดุ	ความ	คดิ	

ออก	มา	วา่	วธิ	ีการ	ที	่ม	ีประสทิธภิาพ	ใน	การ	ควบคมุ	การ	คา้	ยา	เสพ	ตดิ	คอื	การ	ลด	ความ	

ต้องการ	ลง	โดย	วิธี	การ	ป้องกัน	การ	ให้การ	ศึกษา	และ	การ	บำบัด	รักษา

	 เมื่อ	คน	จำนวน	เพียง	เล็ก	น้อย	ที่	ต้อง	โทษ	ประหาร	จาก	คดี	ฆาตกรรม	ถูก	ประหาร	

โทษ	ดัง	กล่าว	จึง	ดู	ไม่	สม	เหตุ	สม	ผล	และ	ไม่	สามารถ	ใช้	เป็น	วิธี	การ	ขู่	มิ	ให้	กระทำ	ผิด	

ได	้เพราะ	ไมม่	ีผู	้กระทำ	ผดิ	คน	ใด	ตอ้ง	คดิ	วา่	ตนเอง	ได	้รบั	โทษ	กระนัน้	ความ	พยายาม	

ที่	จะ	เพิ่ม	โทษ	ประหาร	เพื่อ	เป็นการ	สกัด	กั้น	มิ	ให้	กระทำ	ผิด	ทำให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ใน	

การ	ตัดสิน	คดี	ผิด	พลาด	

	 จาก	ประสบการณ์	ใน	ประ	เท	ศสหรัฐอ	เม	ริกา	การ	จำ	คุก	ของ	ผู้	กระทำ	ผิด	คดี	ยา	

เสพ	ติด	เกือบ	หนึ่ง	ล้าน	คน	เป็น	จำนวน	ประมาณ	ครึ่ง	หนึ่ง	ของ	ประชากร	ที่	ถูก	คุม	ขัง	

แต	่อยา่งไร	กต็าม	ไมม่	ีประเทศ	ใด	ทุม่เท	เวลา	และ	ความ	อตุสาห	ะ	ใน	การ	ทดสอบ	ขอ้	

สงสยั	นี	้ดว้ย	ความ	แมน่ยำ	ทาง	วทิยาศาสตร	์และ	ดว้ย	บท	เรยีน	และ	เหตผุล	จาก	การ	

วิจัย	นี้	สามารถ	ปรับ	ใช้ได้	กับ	อาชญากรรม	ทุก	ประเภท	

	 ผู้	กระทำ	ผิด	ทั้ง	หลาย	มี	แนว	โน้ม	ที่	จะ	ไม่	กระทำ	ผิด	ถ้า	มี	ระบบ	กฎหมาย	ที่	มี	

ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล	ซึ่ง	ทำให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ต่อ	การ	ถูก	จับกุม	มาก	กว่า	

การ	ขม่ขู	่ดว้ย	โทษ	ประหาร	ใน	งาน	ศกึษา	ตา่งๆ	พบ	วา่	นกั	ทฤษฎ	ีดา้น	การ	สกดั	กัน้	ม	ิให	้

กระทำ	ผดิ	(deterrence)	เชือ่	วา่	ความ	เสีย่ง	ตอ่	การ	ถกู	ลงโทษ	จะ	ทำให	้ผู	้ที	่จะ	กระทำ	

ผิด	ไม่	คิด	ประกอบ	อาชญากรรม	ความ	เสี่ยง	ดัง	กล่าว	ขึ้น	อยู่	กับ	ประสิทธิภาพ	ของ	

ตำรวจ	ใน	การ	ตรวจ	สอบ	การ	กระทำ	ผิด	และ	มี	การ	ตอบ	สนอง	ต่อ	คดี	อย่าง	รวดเร็ว	

และ	เป็น	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	หรือ	อีก	ทาง	หนึ่ง	ความ	เสี่ยง	ต่อ	การ	ถูก	ลงโทษ	ภาย	

หลงั	การ	ถกู	จบักมุ	และ	ดำเนนิ	คด	ีการ	วจิยั	ทัง้	กบั	กลุม่	ตวัอยา่ง	ของ	ผู	้กระทำ	ผดิ	และ	

บุคคล	ทั่วไป	พบ	ว่าการ	รับ	รู้	ถึง	ความ	เสี่ยง	ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	มี	ผล	ต่อ	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	ผู้	ที่	

คิด	จะ	กระทำ	ความ	ผิด	 ซ่ึง	การ	ศึกษา	วิจัย	โดย	ท่ัวไป	ไม่	ได้	กล่าว	ถึง	ประเด็น	น้ี	มาก	นัก	
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แต่	เน้น	ไป	ที่	การ	ใช้	จ่าย	งบ	ประมาณ	หรือ	จำนวน	ตำรวจ	เสีย	มาก	กว่า

	 นอกจาก	นี	้พบ	วา่การ	ใช	้โทษ	ประหาร	ได	้ทำให	้คน	จำนวน	มาก	ที	่ไม	่สมควร	จะ	ได	้

รับ	โทษ	สูงสุด	เยี่ยง	นี้	ถูก	ตัดสิน	จาก	การ	วิจัย	ของ	ศาสตราจารย์	James	Liebman	

และ	Andrew	Gelman,	ที่	วิจัย	คดี	การ	ประหาร	ชีวิต	 5,760	คดี	ใน	สหรัฐ	ตั้ง	แต่	ปี	

2516	ถึง	 2538	จาก	การ	ศึกษา	พบ	ว่าการ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	ความ	ผิด	พลาด	

ถึง	สอง	ใน	สาม	และ	ถ้า	การ	ลงโทษ	ใน	รูป	แบบ	นี้	ยัง	มี	การ	ใช้	กัน	อีก	มาก	จำนวน	ของ	

ความ	เสี่ยง	ที่	ผู้	บริสุทธิ์	ถูก	ตัดสิน	คดี	ผิด	ก็	มี	ความ	เป็น	ไป	ได้	มาก	ขึ้น

 2.3.	การ	เพิ่ม	อัตรา	การ	ประหาร	ชีวิต	เป็นการ	เพิ่ม	อัตรา	การ	 	 	

	 	 ตัดสิน	ที่	ไม่	เป็น	ธรรม

	 เมือ่	พบ	เจอ	กบั	ความ	ไมม่	ีประสทิธภิาพ	ของ	การ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	เพือ่	ควบคมุ	

การ	ใช้	ยา	เสพ	ติด	และ	การ	ซื้อ	ขาย	ใน	ตลาด	ยา	เสพ	ติด	 สัญชาตญาณ	อัน	แรก	ของ	

กลุม่	ผู	้สนบัสนนุ	การ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	เพือ่	สกดั	กัน้	ยา	เสพ	ตดิ	ก	็คอื	การ	เพิม่	อตัรา	

การ	ประหาร	ชีวิต	การ	ขยาย	ตัว	ของ	แนว	โน้ม	นี้	เป็น	ไป	อย่าง	กว้าง	ขวาง	เห็น	ได้	จาก	

การ	วิ	สามัญ	ฆาตกรรม	2,900	ศพ	โดย	ตำรวจ	ไทย	ใน	ระหว่าง	การ	รณรงค์	การ	ต่อ	

ต้าน	ยา	เสพ	ติด	ใน	ปี	 2546	ผล	จาก	การ	ศึกษา	ด้าน	สังคมวิทยา	ถึง	ผล	ของ	การ	เพิ่ม	

ขึ้น	ของ	อัตรา	การ	ประหาร	ชีวิต	ที่	ไม่	ชอบ	ธรรม	ต่อ	การ	เพิ่ม	อัตรา	การ	ประหาร	ชีวิต	

สามารถ	อธบิาย	ได	้อยา่ง	ด	ีทีส่ดุ	จาก	การ	ศกึษา	ประสบการณ์	ของ	สหรฐัอเมรกิา	ซึง่	

ข้อมูล	ดัง	กล่าว	ได้	รับ	การ	เปิด	เผย	ต่อ	มา

	 ระหวา่ง	ป	ีพ.ศ.	2516	และ	ป	ีพ.ศ.	2538	ม	ีการ	ตดัสนิ	ลงโทษ	ประหาร	ชวีติ	5,760	

ราย	โดย	ประมาณ	ใน	สหรฐัอเมรกิา		313	ราย	(5.4%)	จาก	ทัง้หมด	ถกู	ประหาร	ชวีติ	

41%	ของ	คำพิ	พาก	ษา	ให้	ลง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ทั้งหมด	ถูก	เปลี่ยน	ใน	การ	อุทธรณ์	

โดยตรง	ต่อ	ศาลสูง	ของ	รัฐ	และ	40%	ถูก	เปลี่ยน	โดย	ศาล	แห่ง	สหพันธรัฐ	เมื่อ	รวม	
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การ	ทบทวน	โดย	ศาลสงู	ทัง้	สอง	ชัน้	อตัรา	ขอ้	ผดิ	พลาด	ซึง่	สง่	ผล	เสยี	หาย	ตอ่	ระบบ	โทษ	

ประหาร	ชีวิต	ของ	สหรัฐอเมริกา	มี	ถึง	68%	และ	82%	ของ	จำนวน	คดี	ทั้งหมด	ที่	ถูก	

เปลี่ยนแปลง	คำ	ตัดสิน	นั้น	ได้	รับ	กา	รพิ	พาก	ษา	ใหม่	ให้	ได้	รับ	โทษ	อย่าง	อื่น	นอกจาก	

การ	ประหาร	ชีวิต	โดย	ส่วน	ใหญ่	จะ	ถูก	ตัดสิน	ให้	ได้	รับ	โทษจำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	หรือ	จำ	

โทษ	ตลอด	ชีวิต	โดย	ปราศ	จาก	การ	ทำ	ทัณฑ์	บน/การ	อนุญาต	ให้	ออก	จาก	คุก	ก่อน	

โดย	มี	เงื่อนไข	จำนวน	เพียง	น้อย	นิด	คือ	 11%	ถูก	พิ	พาก	ษา	ให้	ได้	รับ	โทษ	ประหาร	

ชีวิต	และ	7%	พบ	ว่า	บริสุทธิ์	และ	ถูก	ปล่อย	ตัว	จาก	การ	คุม	ขัง	เหตุผล	ที่	มี	หลาย	คดี	

ถูก	เปลี่ยนแปลง	คำ	ตัดสิน	หรือ	ได้	รับ	การ	ปล่อย	ตัว	ไป	ก็	คือ	 “ความผิดพลาดอย่าง

ร้ายแรง”	 ของ	การ	พิจารณา	คดี	 ความ	ผิด	พลาด	อย่าง	ร้าย	แรง	นี้	เป็น	ประเภท	ของ	

ความ	ผิด	พลาด	ที่	ขัด	ขวาง	ความ	น่า	เชื่อ	ถือ	ของ	ข้อ	เท็จ	จริง	ที่	ใช้	พิสูจน์	การ	กระทำ	

ผิด	ใน	การ	พิจารณา	คดี	 ข้อ	ผิด	พลาด	เหล่า	นี้	ทำให้	ความ	มั่นใจ	ของ	สาธารณชน	ต่อ	

กฎหมาย	ลด	ลง	ไป	ข้อ	ผิด	พลาด	ทั่ว	ๆ 	ไป	ได้แก่	ทนาย	ที่	เป็น	ตัวแทน	ใน	การ	ต่อสู้	ทาง	

คดี	ไม่มี	ความ	สามารถ	(37%	ของ	คดี	ทั้งหมด	ที่	เปลี่ยน	แป	ลง	คำ	พิ	พาก	ษา)

	 อยัการ	ขดั	ขวาง	หรอื	ยดึ	เอา	หลกั	ฐาน	ที่	แสดง	วา่	จำเลย	บริสทุธิ์	หรอื	ไม่	ได้	กระทำ	

ความ	ผิด	นั้น	ๆ 	ไป(16%)

	 การ	ปฏบิตั	ิงาน	โดย	ม	ิชอบ	ของ	เจา้	หนา้ที	่ตำรวจ	ซึง่	ซอ่น	เรน้	หลกั	ฐาน	ไม	่ได	้สอบ	

ปากคำ	พยาน	อย่าง	เหมาะ	สม	โดย	พบ	ภาย	หลัง	ว่า	พยาน	นั้น	เชื่อ	ถือ	ไม่	ได้	และ	ซ่อน	

เรน้	หลกั	ฐาน	อืน่	ๆ 	(3%	ของ	คด	ีทัง้หมด	ที	่เปลีย่น	แป	ลง	คำ	พ	ิพาก	ษา)ความ	ผดิ	พลาด	

ของ	ประจกัษ	์พยาน	ใน	การ	ระบ	ุเจาะจง	สิง่	ที	่ได	้เหน็	อตัรา	ความ	ผดิ	พลาด	ที	่สงู	เปน็	สิง่	

ที่	มี	อยู่	โดย	ทั่วไป	ข้อ	ผิด	พลาด	ต่างๆ	เกิด	ขึ้น	มาก	กว่า	50%	ใน	คำ	พิ	พาก	ษา	ลงโทษ	

ประหาร	ชวีติ	ทัง้หมด	ใน	มาก	กวา่	90%	ของ	รฐั	ที	่การ	ลงโทษ	ประหาร	ชวีติ	อยา่ง	นอ้ย 

ห	นึง่	ราย	ถกู	นำ	มา	พจิารณา	อตัรา	ความ	ผดิ	พลาด	ที	่สงู	นี	้ยงั	คง	ม	ีอยู	่อยา่ง	กวา้ง	ขวาง		

เกอืบ	80%	ของ	เขต	ที่	มี	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	สหรัฐอเมรกิา	มี	อตัรา	ความ	ผดิ	

พลาด	เกดิ	ขึน้	ทัง้หมด	49%	หรอื	สงู	กวา่	นัน้	มาก	กวา่	สอง	ใน	สาม	นัน้	ม	ีอตัรา	ความ	ผดิ	
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พลาด	เกิด	ขึ้น	60%	หรือ	มาก	กว่า	นั้น	เกือบ	ครึ่ง	หนึ่ง	มี	อัตรา	ความ	ผิด	พลาด	เกิด	ขึ้น	

70%	หรอื	มาก	กวา่	อตัรา	ความ	ผดิ	พลาด	สงูสดุ	พบ	ใน	รฐั	ตา่งๆ	ซึง่	ระบบ	ยตุธิรรม	ทาง	

อาญา	ไม่มี	ประสิทธิภาพ	 รัฐ	ซึ่ง	มี	อัตรา	อาชญากรรม	ที่	สามารถ	จับกุม	ผู้	กระทำ	ผิด	

ได	้ตำ่	นัน่	คอื	ที	่ซึง่	ม	ีอาชญากรรม	มากมาย	ไม	่ได	้รบั	การ	แกไ้ข	ม	ีการ	ใช	้โทษ	ประหาร	

ชีวิต	บ่อย	ครั้ง	กว่า	 ผล	ก็	คือ	รัฐ	ต่างๆ	ที่	มี	การ	ใช้	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	บ่อย	ครั้ง	มี	อัตรา	

ของ	คด	ีฆาตกรรม	ที	่ได	้รบั	การ	ตดัสนิ	ประหาร	ชวีติ	ถกู	กลบั	คำ	พ	ิพาก	ษา	มาก	กวา่	ใน	

ทาง	ตรง	ข้าม	รัฐ	ที่	มี	การ	จับกุม	อาชญากร	ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผล	

สำหรับ	อาชญากรรม	ทุก	ประเภท	 ไม่	เพียง	แต่	คดี	ฆาตกรรม	เท่านั้น	มี	การ	ใช้	โทษ	

ประหาร	ชีวติ	น้อย	ครั้ง	กว่า	มาก	และ	เกิด	ข้อ	ผิด	พลาด	ขึ้น	น้อย	ครั้ง	รัฐ	เหล่า	นี้	คือ	ที่	ซึ่ง	

ได	้สรา้ง	ตวั	ยบัยัง้อาชญากรรมที	่เชือ่	ถอื	ได	้ขึน้	มา	โดย	การ	ม	ีความ	เปน็	ไป	ไดท้ี	่สงู	ใน	

การ	จบั	อาชญากร	ใน	การ	กระทำ	ความ	ผดิ	สิง่	นี	้ยงั	ได้	สะทอ้น	ไป	ใน	ทศิทาง	เดยีว	กบั	

ทฤษฎี	อาชญ	วิทยา	ซึ่ง	มี	อิทธิพล	ต่อ	พฤติกรรม	ของ	ผู้	กระทำ	ความ	ผิด	อาญา

	 การ	ตดัสนิ	ลงโทษ	ประหาร	ชวีติ	จำเลย	อยา่ง	ผดิ	พลาด	ตัง้	แต	่ครัง้	แรก	การ	ดำเนนิ	

กระบวนการ	ตรวจ	สอบ	ที	่ซบั	ซอ้น	เพือ่	หา	ขอ้	ผดิ	พลาด	การ	กกัขงั	ผูค้น	นบั	พนั	ภาย	ใต	้

เงื่อนไข	ของ	การ	รอ	ประหาร	ชีวิต	ใน	ขณะ	เวลา	เดียวกัน	นั้น	จาก	นั้น	ความ	พยายาม	

จัดการ	สอง	จาก	สาม	คดี	อีก	ครั้ง	หนึ่งและ	ต่อ	ๆ 	ไป	 ได้	สร้าง	ภาระ	ราคา	แพง	แก่	ผู้	เสีย	

ภาษี	 เหยื่อ	ของ	การ	กระทำ	ผิด	ซึ่ง	คือ	ครอบครัว	ของ	ผู้	กระทำ	ผิด	และ	ความ	ซื่อตรง	

ของ	ระบบ	ตุลาการ

	 อัตรา	การ	ลด	ลง	ของ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	การ	ประหาร	ชีวิต	มี	ความ	สำคัญ	มาก	กว่า	

อัตรา	การ	ลด	ลง	ของ	คดี	ฆาตกรรม	ส่ิง	ท่ี	บ่ง	บอก	ถึง	ความ	กังวล	อย่าง	มาก	ใน	สหรัฐ	เก่ียว	

กับ	ความ	ถูก	ต้อง	ความ	เป็น	ธรรม	และ	ความ	มี	ประสิทธิภาพ	ของ	โทษ	ประหาร	ชีวิต
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	 2.4.	ข้อโต้แย้งบางประการต่อโทษประหารชีวิตและการใช้โทษประหารชีวิต

	 	 ข่มขู่ยับยั้งต่อคดียาเสพติด	

	 ความ	ไม่	สม	เหตุ	สม	ผล	ของ	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เพื่อ	ข่มขู่	ยับยั้ง	ใน	คดี	

ฆาตกรรม	ก	็สะทอ้น	ออก	มา	ใน	คด	ียา	เสพ	ตดิ	เชน่	กนั	ยก	ตวัอยา่ง	เชน่	ผู	้กระทำ	ความ	

ผิด	คดี	ยา	เสพ	ติด	มัก	จะ	ประเมิน	ความ	เสี่ยง	ใน	การ	จับกุม	และ	ลงโทษ	ต่ำ	 ไม่	ว่า	จะ	

เป็นการ	ถูก	จำ	คุก	หรือ	การ	ประเมิน	ผลลัพธ์	ที่	ได้	จาก	การ	กระทำ	ซึ่ง	ใน	สหรัฐฯ	ไม่มี	

หลัก	ฐาน	ว่าการ	ข่มขู่	ถึง	โทษ	ที่	จะ	ได้	รับ	จะ	มี	ผล	สกัด	กั้น	ต่อ	คดี	ค้า	ยา	เสพ	ติด

	 ศาสตราจารย์	Jonathan	Caulkins	แห่ง	มหาวิทยาลัย	Carnegie	Mellon	ให้	

ความ	เหน็	วา่การ	ลงโทษ	ที	่รนุแรง	มไิด	้ม	ีผล	ตอ่	การ	สกดั	กัน้	ตอ่	การ	คา้	ยา	เสพ	ตดิ	หรอื	

มไิด้	ทำให	้ม	ีการ	ใช้	งบ	ประมาณ	สาธารณะ	ม	ีประสทิธภิาพ	ยิง่	ขึน้	ทัง้นี้	ราคา	ยา	เสพ	

ตดิ	ความ	บรสิทุธิ	์ของ	สาร	และ	การ	ใช	้ยา	เสพ	ตดิ	ตา่ง	ไม	่ได	้แสดง	ภาว	การณ	์เปลีย่น	

แป	ลง	ใดๆ	แม้	ต้อง	สุ่ม	เสี่ยง	ต่อ	บท	ลงโทษ	ขั้น	รุนแรง	หรือ	นโยบาย	 “สงคราม	ยา	เสพ	

ติด”	 ใน	สหรัฐอเมริกา	 ใน	ทาง	กลับ	กัน	ราคา	ยา	เสพ	ติด	กลับ	มี	แนว	โน้ม	ลด	ลง	 เนื้อ	

ยา	เพิ่ม	ความ	บริสุทธิ์	มาก	ขึ้น	ทั้ง	ๆ 	ที่	มี	การ	ขยาย	เวลา	การ	ลงโทษ	จำ	คุก	ยาวนาน	ขึ้น	

ใน	ช่วง	25	ปี	ที่	ผ่าน	มา		

	 มี	ข้อมูล	ว่า	เหล่า	ผู้	ค้า	รู้	เรื่อง	การ	ลงโทษ	ดี	 แต่	ไม่	ได้	ใส่ใจ	 ซึ่ง	ผู้	กระทำ	ความ	ผิด	

เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	ที่	ถูก	จำ	คุก	เป็น	ผู้	จำหน่าย	ระดับ	กลาง	และ	ผู้	ค้า	ส่ง	คือ	กลุ่ม	ที่	

เสี่ยง	ต่อ	การ	ลงโทษ	ขั้น	รุนแรง	 กระนั้น	ก็ตาม	การ	ใช้	โทษ	เพื่อ	เป็น	มาตรการ	ข่มขู่	

ไม่	ได้	ทำให้	แรง	จูงใจ	เข้า	สู่	ตลาด	ค้า	ยา	เสพ	ติด	ลด	น้อย	ลง	เลย	จาก	การ	วิจัย	ที่	เมือง	

นิว	ยอร์ค	ซิตี้	พบ	ว่า	ค่า	อัตรา	การ	กระทำ	ผิด	ซ้ำ	(recidivism	rates)	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	

คดี	ยา	เสพ	ตดิ	จะ	คงที่	ไม่	วา่	จะ	ลงโทษ	ระดบั	ใด	และ	อตัรา	ของ	ผู้	กระทำ	ผดิ	หนา้	ใหม่	

ก็	ไม่	ได้	ผกผัน	ตาม	อัตรา	การ	จำ	คุก	ของ	ผู้	ค้า	ฯ	ใน	แต่ละ	ปี	แต่	อย่าง	ใด

	 ดงั	นัน้	มาตรการ	การ	ลด	ความ	ตอ้งการ	ใช	้ยา	ด	ูเหมอืน	จะ	เปน็	วธิ	ีที	่ม	ีประสทิธภิาพ	
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มาก	กว่า	 การ	ศึกษา	ชุด	หนึ่ง	พบ	ว่า	ระดับ	การ	ติด	ยา	เสพ	ติด	ของ	เยาวชน	ลด	ลง	ใน	

ระดับ	หนึ่ง	ใน	ช่วง	ปี	 2533-2542	แม้	ราคา	ของ	ยา	ที่	ซื้อ	ขาย	ตาม	ท้อง	ถนน	ได้	ลด	ลง	

เพราะ	มี	การ	ปรับ	เรื่อง	ความ	บริสุทธิ์	ของ	เนื้อ	ยา	 ซึ่ง	เป็น	ทศวรรษ	ที่	รัฐบาล	สหรัฐฯ	 

ทุ่ม	งบ	ประมาณ	กว่า	พัน	ล้าน	ใน	การ	ควบคุม	จำนวน	ยา	เสพ	ติด	ใน	ท้อง	ตลาด	

นอกจาก	นี้	รายงาน	ชุด	ใหม่	ได้	แสดง	ว่า	ความ	ต้องการ	ยา	เสพ	ติด	สามารถ	ควบคุม	

หรอื	ลด	ลง	ได	้ผา่น	การ	บำบดั	ดงั	นัน้	โครงการ	บำบดั	ที	่วางแผน	มา	ด	ีและ	ม	ีผล	ใน	ทาง	

ปฏบิตั	ิกลาย	เปน็	มาตรการ	ที	่ม	ีประสทิธภิาพ	ใน	การ	ควบคมุ	การ	ใช	้ยา	และ	ลด	ขนาด	

ตลาด	การ	ซื้อ	ขาย	ยา	เสพ	ติด

	 2.5.	การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่มิให้ผู้ใดกระทำความผิดนั้นขึ้นอีก:	

	 	 กรณีของประเทศอินโดนีเซีย	

	 การ	เปรียบ	เทียบ	กรณี	ศึกษา	ของ	ประเทศ	อินโดนีเซีย	และ	สิงคโปร์	เป็น	กรณี	

ศึกษา	ที่	ดี	มาก	ใน	การ	แสดง	ให้	เห็น	ถึง	ความ	ล้ม	เหลว	ใน	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ที่	เกี่ยว	

กับ	ยา	เสพ	ติด	ใน	ลักษณะ	ที่	มิ	ให้	มี	ผู้	กล้า	กระทำ	ความ	ผิด	ใน	ลักษณะ	เดียวกัน	นี้	อีก	

ตาม	ทฤษฎ	ีการ	ขม่ขู	่ยบัยัง้	(Deterrence	theory)	คาด	วา่	ราคา	ขายสง่	ยา	เสพ	ตดิ	จะ	

สูง	ขึ้น	ภาย	ใต้	เงื่อนไข	ที่	ว่า	ความ	เสี่ยง	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	ใน	ตาราง	ที่	2	จะ	เห็น	ว่า	ประเทศ	

สงิคโปร	์ประหาร	นกัโทษ	106	ราย	ชว่ง	ป	ี2542-2548	เทยีบ	กบั	ประเทศ	อนิโดนเีซยี	

ซึ่ง	ประหาร	7	ราย	และ	มาเลเซีย	10	ราย	ซึ่ง	เรา	สามารถ	คาด	คะเน	ได้	ว่า	ราคา	ยา	

เสพ	ติด	ใน	สิงคโปร์	ต้อง	สูง	กว่า	ประเทศ	อื่น	เพราะ	อัตรา	การ	ลงโทษ	สูง	กว่า	 ซึ่ง	การ	

ลงโทษ	มาก	กว่า	ครึ่ง	ใน	สิงคโปร์	จาก	ปี	ดัง	กล่าว	เป็น	คดี	ยา	เสพ	ติด

	 อย่างไร	ก็ตาม	ข้อมูล	จาก	UNOD	 ใน	ปี	 2546-2549	กลับ	แสดง	ว่า	ราคา	ส่ง	

ของ	เฮโรอีน	และ	โคเคน	ใน	สิงคโปร์	ต่ำ	กว่า	เกือบ	กึ่ง	หนึ่ง	ของ	ราคา	ใน	อินโดนีเซีย	

และราคา	ยา	เสพ	ตดิ	ใน	มาเลเซยี	ตำ่	กวา่	ที	่ขาย	กนั	ใน	อนิโดนเีซยี	โดย	ด	ูได	้จาก	ตาราง	
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ที่	2	ส่วน	ล่าง

	 จาก	ข้อมูลการ	สำรวจ	ชุด	เดียวกัน	แสดง	ให้	เห็น	ถึง	ยา	เสพ	ติด	แพร่	กระจาย	ใน	

สิงคโปร์	มาก	กว่า	อินโดนีเซีย	และ	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	ใน	สิงคโปร์	และ	มาเลเซีย	เพิ่ม	

มาก	ขึ้น	 ใน	ช่วง	เวลา	ดัง	กล่าว	มี	ผู้	ถูก	ประหาร	ทั้ง	สิ้น	 73	 ราย	ใน	สิงคโปร์	 เทียบ	กับ	

อินโดนีเซีย	2	ราย	แต่	การ	ลักลอบ	ขน	ยา	เสพ	ติด	กลับ	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	และ	ราคา	ยา	เสพ	

ติด	ลด	ลง	ใน	สิงคโปร์	ใน	ช่วง	เวลา	ดัง	กล่าว

ตาราง	ที่	2	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	ราคา	ค้า	ส่ง	ยา	เสพ	ติด	ใน	ประเทศ	อินโดนีเซีย

มาเลเซีย	สิงคโปร์	ช่วง	ปี2542-25483

 

 

ความ	ล้ม	เหลว	ใน	การ	ข่มขู่	ยับยั้ง	การ	กระทำ	ผิด	ใน	ประเทศ	สิงคโปร์	ภาย	ใต้	

เงื่อนไข	ดัง	กล่าว	เป็น	ใน	ทาง	ตรง	ข้าม	ของ	ทฤษฎี	เศรษฐศาสตร์	ของ	การ	ข่มขู่	ยับยั้ง 

การ	ทดสอบ	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	ที่สุด	ว่าการ	ใช้	การ	ลงโทษ	ด้วย	การ	ประหาร	เพื่อ	
3สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNODC),	รายงานยาเสพติดโลก,	รวบรวมมาจากข้อมูลหลายปี	http://www.unodc.org/unodc/world_drug_report.html,;	Amnesty	
International,	รายงานประจำปี	รวบรวมจากข้อมูลหลายปี:	http://web.amnesty.org/report2006/index-eng	และปีก่อนๆ
4อ้างแล้ว	3

อัตราการประหารชีวิต

ราคาคาสงยาเสพติด USD ตอกิโลกรัม (2546-2549)4

ป
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0
0
2
0
0
3
2

43
21
2
7
19
6
8

0
2
5
3
0
0
0

รวม

มาเลเซียอินโดนีเซีย สิงคโปร

7 106 10

ชนิด
โคเคน
เฮโรอีน

11,030
22,070

3,230
5,870

ไมมีประกาศ
9,885

มาเลเซียอินโดนีเซีย สิงคโปร
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เป็นการ	ข่มขู่	ได้	ผล	จริง	หรือ	ไม่	คือ	การ	แสดง	ให้	เห็น	ถึง	อัตรา	การ	ลักลอบ	ขน	ยา	เสพ	

ตดิ	หรอื	เปรยีบ	เทยีบ	ราคา	ยา	เสพ	ตดิ	ระหวา่ง	ประเทศ	ที	่ม	ีบท	ลงโทษ	แตก	ตา่ง	กนั	ซึง่	

ถา้	โทษ	ประหาร	เพิม่	จำนวน	มาก	ขึน้	ราคา	ยา	ตอ้ง	สงู	ขึน้	และ	การ	ลกัลอบ	ขน	ยา	เสพ	

ติด	ต้อง	ลด	ลง	แต่	การ	ลักลอบ	ขน	ยา	เสพ	ติด	กลับ	ไม่	ได้	ผันแปร	ตาม	วิธี	การ	ใช้	โทษ	

ประหาร	เพือ่	เปน็การ	ขม่ขู	่เมือ่	ผู	้กระทำ	ผดิ	ใดๆ	หรอื	ผู	้ลกัลอบ	คา้	ยา	เพยีง	จำนวน	เลก็	

น้อย	ถูก	ตัดสิน	ให้	ต้อง	โทษ	ประหาร	การ	ลงโทษ	ด้วย	วิธี	นี้	กลับ	ดู	ไม่	เป็น	เหตุ	เป็นผล	

เพราะ	ไม	่สามารถ	กำหนด	ได	้วา่การ	ทำ	ผดิ	แบบ	ไหน	ที	่ตอ้ง	ได	้รบั	โทษ	ประหาร	กนั	แน	่

ทั้งนี้	การ	ที่	มี	โทษ	ประหาร	แต่	ไม่มี	การ	ใช้	จริง	ใน	ทาง	ปฏิบัติ	ก็	ไม่	สามารถ	ใช้	สกัด	กั้น	

ขม่ขู	่ผู	้กระทำ	ผดิ	ได	้เชน่	กนั	เพราะ	เขา	เหลา่	นัน้	ไม	่ได	้คาด	หวงั	วา่	ตอ้ง	เปน็	ตนเอง	ที	่ได	้

รบั	โทษ	สงูสดุ	นี	้หรอื	การ	ที	่คง	โทษ	ประหาร	ไว	้เพือ่	เปน็	สญัลกัษณ	์ของ	สงัค	มนัน้ๆ		วา่	

ม	ีการ	ลงโทษ	แต	่ไม	่ได	้ใช	้ลงโทษ	บอ่ย	นกั	ก	็ไม	่เหมาะ	สม	เชน่	กนั	เพราะ	แมว้า่	จะ	ม	ีการ	

กระทำ	ผดิ	ใดๆ		แต่	ก	็ไม่	ได้	นำ	ไป	สู	่การ	ลงโทษ	สงูสดุ	ดงั	กลา่ว	บาง	คน	อาจ	ม	ีการ	แยง้	

ว่า	เรา	สามารถ	หลีก	เลี่ยง	ปัญหา	การ	ที่	แค่	ใช้	โทษ	ประหาร	เพื่อ	สกัด	กั้น	การ	กระทำ	

ผดิ	โดย	เพิม่	อตัรา	การ	ประหาร	ชวีติ	ไป	เลย	การ	กระทำ	ดงั	กลา่ว	ตอ้ง	เพิม่	จำนวน	คน	

ที่	ต้อง	ได้	รับ	โทษ	ประหาร	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 อีก	ต้อง	เสี่ยง	กับ	กรณี	ที่	มี	การ	ตัดสิน	ผิด	พลาด	

และ	การ	ลงโทษ	ผู้	บริสุทธิ์

	 2.6.	การตัดสินของศาลในอินโดนีเซีย
	 ใน	ประเทศ	อินโดนีเซีย	มี	การ	อุทธรณ์	ต่อ	โทษ	ประหาร	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ยา	เสพ	ติด	

ซึ่ง	ศาสตราจารย์	 Fagan	 ได้	ให้	ข้อ	โต้	แย้ง	 อย่างไร	ก็ตาม	ศาล	มี	คำ	กล่าว	ว่า	ผู้	ซึ่ง	

มิใช่	ประชากร	ชาว	อินโดนีเซีย	ไม่มี	สิทธิ	อุทธรณ์	ต่อ	กฎหมาย	ตาม	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	

ประเทศ	อินโดนีเซีย	มี	การ	คัดค้าน	คำ	ตัดสิน	ของ	ผู้พิ	พาก	ษา	ด้วย	9	ต่อ	 4เสียง	ใน	

ช่วง	ที่	มี	การ	อุทธรณ์	 ซึ่ง	ได้	หยิบยก	ข้อ	โต้	แย้ง	ที่	ประเทศ	ที่	ต้องการ	คง	โทษ	ประหาร	

ชวีติ	ไว	้มา	กลา่ว	ถงึ	ดว้ย	ซึง่	ใน	ขอ้	โต	้แยง้	ซึง่	ฟงั	ด	ูคอ่น	ขา้ง	ประหลาด	สกั	หนอ่ย	คอื	คำ	
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ตดัสนิ	ของ	ศาล	ที	่วา่	“เนือ่งจาก	ประเทศ	สมาชกิ	ASEAN	ทัง้หมด	ยงั	ม	ีโทษ	ประหาร	

ชีวิต	การ	ที่	อินโดนีเซีย	ประเทศ	เดียว	ต้อง	ยกเลิก	โทษ	นี้	คง	เป็น	ไป	ได้	ยาก”	

	 จาก	เนือ้หา	ขา้ง	ตน้	การ	ตดัสนิ	ที	่เดด็	ขาด	ใน	การ	ปฏเิสธ	การ	อทุธรณ	์อาจ	มา	จาก	

คำ	อธบิาย	ที	่วา่	“ตาม	มาตรา	ที	่24	ของ	อนสุญัญา	วา่	ดว้ย	ยา	เสพ	ตดิ	และ	วตัถ	ุที	่ออก	

ฤทธิ	์ตอ่	ประสาท	ที	่ม	ีเนือ้หา	วา่	รฐั	ภาค	ีสามารถ	ใช	้มาตรการ	ที	่เดด็	ขาด	กวา่	ที	่ระบ	ุใน	

อนสุญัญา	นี	้ตาม	ความ	ตอ้งการ	หรอื	จำเปน็	ใน	กรณ	ีที	่ม	ีการ	ปอ้งกนั	และ	ปราบ	ปราม	

การ	ลกัลอบ	คา้	ยา	เสพ	ตดิ”	หรอื	อกี	นยั	หนึง่	ประเทศ	อนิโดนเีซยี	สามารถ	ใช	้มาตรการ	

ที	่เดด็	ขาด	ใน	การ	ปอ้ง	ปราบ	อาชญากรรม	ประเภท	นี	้ซึง่	มาตรการ	ดงั	กลา่ว	ไม	่ถอืวา่	

ขัด	กับ	อนุสัญญา	แต่	ชอบ	ด้วย	เหตุผล	ตาม	ที่	ระบุ	ไว้	 ดัง	นั้น	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ของ	

ประเทศ	อินโดนีเซีย	ซึ่ง	ถือ	เป็น	รัฐ	ภาคี	ใน	อนุสัญญา	ยา	เสพ	ติด	จึง	ถือ	เป็น	สิทธิ	ใน	

การ	กำหนด	ของ	รัฐ	 ดัง	นั้น	ถ้า	ประเทศ	อินโดนีเซีย	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	โดย	ปราศ	

จาก	ทัณฑ์	บน	(parole)	ตาม	การ	โต้	แย้ง	ของ	ผู้	อุทธรณ์	ก็	ไม่	ถือว่า	ขัด	ต่อ	อนุสัญญา	

แต่	อย่าง	ใด	ผลลัพธ์	ของ	การ	ที่	ประเทศ	อินโดนีเซีย	เข้า	ร่วม	ใน	อนุสัญญา	ว่า	ด้วย	ยา	

เสพ	ติด	และ	วัตถุ	ที่	ออก	ฤทธิ์	ต่อ	ประสาท	 เพื่อ	ให้	มาตรการ	แห่ง	ชาติ	ใน	การ	ปราบ	

ปราม	ยา	เสพ	ตดิ	ให	้เปน็	ไป	อยา่ง	เขม้	งวด	และ	ถกู	กฎหมาย	นัน้	ยอ่ม	ทำให	้การ	บงัคบั	

ใช้	กฎหมาย	ระหว่าง	ประเทศ	เป็น	ไป	ตาม	มาตรา	 38	 วรรค	 1	 ของ	ศาล	ยุติธรรม	

ระหว่าง	ประเทศ	มาก	กว่า	ความ	คิด	เห็น	ของ	คณะ	กรรมาธิการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	ของ	

สหประชาชาติ	ที่	ว่า	อาชญากรรม	ที่	เกี่ยว	เนื่อง	กับ	ยา	เสพ	ติด	มิ	ถือ	เป็น	อาชญากรรม	

ร้าย	แรง	(Putusan	p.103)	อย่างไร	ก็ตาม	ผู้	พิ	พาก	ษา	สี่	ท่าน	ที่	ออก	เสียง	สนับสนุน	

การ	อทุธรณ	์ให	้เหตผุล	วา่	การ	ตอ่สู	้กบั	ยา	เสพ	ตดิ	ซึง่	ถอื	เปน็	อาชญากรรม	สากล	ที	่จดั	

ตัง้	ลกัษณะ	องคก์ร	จำเปน็	ตอ้ง	มนี	โย	บาย	แหง่	รฐั	ที	่ม	ีประสทิธภิาพ	เพยีง	พอ	โดย	ตอ้ง	

อาศัย	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	สถาบัน	และ	หน่วย	งาน	ราชการ	ตั้ง	แต่	ระดับ	บน	สุด	จนถึง	

ระดับ	ล่าง	รวม	ถึง	องค์	ประกอบ	ทาง	สังคม	ทั้งหมด	เข้า	มา	พิจารณา	ปัจจุบัน	การ	ค้า	

ยา	เสพ	ตดิ	ได	้ขยาย	ผา่น	พรมแดน	แหง่	รฐั	และ	กลาย	เปน็	ภยั	คกุคาม	ตอ่	ความ	มัน่คง	
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ที	่มใิช	่เฉพาะ	ทางการ	ทหาร	พรมแดน	ของ	ประเทศ	ที	่เปดิ	กวา้ง	และ	ยาก	ตอ่	การ	ตรวจ	

ตรา	กลาย	เป็น	ประตู	ใบ	ใหญ่	ที่	เปิด	ให้	มี	การ	ลักลอบ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	ที่	สมควร	ต้อง	มีน	

โย	บาย	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ควบคุม	อาชญากรรม	ประเภท	นี้	 ดัง	นั้น	การ	ที่	โทษ	

ประหาร	ชวีติ	ม	ีไว	้เพือ่	เปน็การ	ขม่ขู	่ม	ิให	้ผู	้ใด	กระทำ	ความ	ผดิ	นัน้	ขึน้	อกี	(Deterrent)	

ใน	แท้	ที่	จริง	ไม่	ได้	มี	เหตุผล	สนับสนุน	ทา	งอาชญ	วิทยา	หรือ	สังคมวิทยา	และ	การ	ใช้	

เขตแดน	อนิโดนเีซยี	ใน	การ	วเิคราะห	์อาจ	จะ	ไม	่ได	้คำ	ตอบ	ที	่นา่	พงึ	พอใจ	สาเหต	ุของ	

การ	เพิม่	ขึน้	ของ	ยา	เสพ	ตดิ	ไม	่ได	้ขึน้	อยู	่กบั	วา่การ	ม	ีหรอื	ไมม่	ีโทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	ตวั	

บท	กฎหมาย	จาก	ที่	ได้	เกริ่น	ก่อน	หน้า	นั้น	มี	ปัจจัย	ด้าน	เขตแดน	ที่	เปิด	มาก	ขึ้น	ผู้คน	

ทั่ว	โลก	ที่	เดิน	ทาง	ไป	มา	หาสู่	กัน	ได้	นำ	ความ	คิด	และ	สิ่ง	ต่างๆ	ที่	ไม่	ดี	เข้า	มา	ด้วย	

	 ความ	ลม้	เหลว	ของ	เรา	ตอ่	การ	ตอบ	สนอง	ความ	เปลีย่นแปลง	อนั	รวดเรว็	ที	่เกดิ	ขึน้	

ทุก	ด้าน	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ทาง	สังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	รวม	ถึง	ความ	ยากจน	ระดับ	

โครงสร้าง	ต้อง	นำ	มา	แก้ไข	และ	ผนวก	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	การ	จัดการ	แก้	ปัญหา	ถ้า	

วาง	ให้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็น	แค่	ทางออก	เดียว	จะ	ดู	เหมือน	มอง	อะไร	ง่าย	เกิน	ไป	

ดัง	นั้น	ต้อง	มุ่ง	ไป	ที่	การนำ	นโยบาย	และ	การ	ปฏิบัติ	มา	ใช้	อย่าง	จริงจัง	 มิใช่	แค่	มุ่ง	

ไป	ที่	การ	ใช้	หรือ	ไม่	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	แม้ว่า	จะ	มิ	อาจ	ปฏิเสธ	ได้	ว่า	โทษ	ประหาร	

มี	เพื่อ	ประกัน	ว่า	ผู้	ที่	ถูก	ลงโทษ	จะ	มิ	สามารถ	กลับ	มา	กระทำ	ผิด	ซ้ำ	และ	มี	ผล	ต่อ	ผู้	ที่	

คิด	จะ	ทำ	ผิด	รา	ยอื่นๆ	แต่	ก็	ปฏิเสธ	มิได้	อีก	ว่า	นี่	มิใช่	เป็น	แค่	วิธี	การ	เดียว	ที่	ใช้	แก้ไข 

การ	ลงโทษ	ใน	รูป	แบบ	อื่น	สามารถ	บรรลุ	วัตถุประสงค์	เดียวกัน	ได้	และ	ไม่	ต้อง	เสีย	

สละ	ชวีติ	ใคร	ดงั	นัน้	ความ	ม	ีประสทิธภิาพ	ของ	การ	ปฏบิตั	ิตัง้	อยู	่บน	การ	วาง	นโยบาย	

ที	่ม	ีลกัษณะ	องค	์รวม	โดย	ใช	้อำนาจ	ของ	ผู	้บงัคบั	ใช	้กฎหมาย	หนว่ย	งาน	ของ	ภาค	รฐั	

ที่	เกี่ยว	กับ	ความ	มั่นคง	 รวม	ถึง	ทุก	ภาค	ส่วน	ใน	สังคม	 ใน	การ	วิเคราะห	์หา	ทางออก	

อย่าง	มี	เหตุ	มี	ผล	

	 ผู้	เชียว	ชาญ	กล่าว	ถึง	ประสบการณ์	ใน	สหรัฐฯ	ว่าการ	ลงโทษ	รุนแรง	มิใช่	จะ	ช่วย	

ลด	หรือ	ป้องกัน	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	แต่	วิธี	การ	ที่	ดี	ที่สุด	คือ	การ	ดูแล	และ	บำบัด	ทาง	
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แพทย์	แก่	ผู้	ติด	ยา	ซึ่ง	จะ	ช่วย	ลด	ขนาด	ตลาด	และ	ความ	ต้องการ	เสพย์	ยา	ลง	และ	

ตัด	วงจร	ธุรกิจ	การ	ซื้อ	ขาย	ของ	ยา	เสพ	ติด	ด้วย

	 นอกจาก	นี้	 ความ	คิด	เห็น	ของ	ผู้พิ	พาก	ษา	Chaskalson	จาก	ศาล	รัฐธรรมนูญ	

south	Africa	ต่อ	คดี	Makwanyane	ช่วย	สนับสนุน	ความ	คิด	ดัง	กล่าว	ด้วย	ตาม	

ข้อความ	ที่	ว่า	ความ	จำเป็น	ที่	ต้อง	มี	โทษ	รุนแรง	เพื่อ	เป็นการ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	

ความ	ผิด	นั้น	ขึ้น	อีก	เป็น	จุดจบ	ของ	ความ	มี	เหตุ	ผล	ใดๆ	เพราะ	ไม่	เปิด	ช่อง	ให้	มี	การ	

ตั้ง	คำถาม...ใน	ทุก	สังคม	 จำ	ต้อง	มี	กฎหมาย	เพื่อ	ควบคุม	ความ	ประพฤติ	ของ	

บุคคล	และ	เพื่อ	เป็น	มาตรการ	ลงโทษ	ต่อ	พลเรือน	หรือ	อาชญากร	ที่	ปฏิบัติ	มิ	ชอบ	

ด้วย	กฎหมาย	ซึ่ง	ถือ	เป็น	กลไก	ใน	การ	ปก	ปัก	รักษา	และ	คุ้มครอง	สังคม	การ	อยู่	โดย	

ปราศ	จาก	กฎหมาย	สงัคม	ม	ิอาจ	ดำรง	อยู	่ได	้การ	อยู	่โดย	ปราศ	จาก	กฎหมาย	บคุคล	

ใน	สงัคม	ก	็ม	ิอาจ	ม	ีส	ิทธ	ิใดๆ	ทัง้นี	้ระดบั	ของ	ความ	รนุแรง	ของ	การ	กระทำ	ผดิ	อาจ	ไป	

ถงึ	ถงึ	จดุ	วกิฤต	ิซึง่	ถอื	เปน็	ภยั	คกุคาม	ตอ่	การ	เปลีย่น	ผา่น	สู	่ความ	เปน็	ประชาธปิไตย	

และ	การ	สร้าง	โอกาส	การ	พัฒนา	สู่	สมาชิก	สังคม	ทุก	คน	ซึ่ง	ถือ	เป็น	เป้า	หมาย	หลัก	

ของ	รัฐธรรมนูญ	การ	กระทำ	ความ	ผิด	ที่	อยู่	ใน	ระดับ	สูง	เป็น	เรื่อง	ของ	ความ	รู้	ทั่วไป	

และ	เกิด	จาก	สถิติ	ที่	ได้	มา	จาก	กรม	ตำรวจ...อำนาจ	ของ	รัฐ	ใน	การ	ลงโทษ	ผู้	ละเมิด	

กฎหมาย	เป็น	สิ่ง	ที่	ยอมรับ	ได้	 ซึ่ง	ถือ	เป็น	ความ	จำเป็น	พื้น	ฐาน	ของ	อนาคต	ประเทศ	

ของ	เรา	ที	่ตอ้ง	ม	ีการ	เคารพ	กฎหมาย	และ	ผู	้กระทำ	ผดิ	รา้ย	แรง	สมควร	ถกู	ลงโทษ	และ	

จัดการ	อย่าง	เด็ด	ขาด	และ	คำ	ตัด	สิน	ใดๆ	ที่	เกิด	ขึ้น	มิ	ควร	ให้	เข้าใจ	นอก	เหนือ	ไป	จาก	

นี	้แต	่ประเดน็	คอื	มไิด	้หมายความ	วา่	ให	้ผู	้กระทำ	ผดิ	ตอ้ง	ได	้รบั	อสิระ	หรอื	สามารถ	หน	ี

จาก	ผล	แห่ง	การ	กระทำ	ที่	ตน	ก่อ	ขึ้น	อัน	เนื่อง	มา	จาก	พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	สังคม	โดย	ผู้	

ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ควร	ได้	รับ	โทษ	ตาม	กฎหมาย	และ	อีก	ประเด็น	

คำถาม	คือ	แล้ว	เรา	ควร	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็น	ส่วน	หน่ึง	ของ	กฎหมาย	ดัง	กล่าว	หรือ	ไม่

	 การ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	ความ	ผิด	นั้น	ขึ้น	อีก	 เป็น	ไป	เมื่อ	ผู้	กระทำ	ผิด	ถูก	จับกุม	

ตัดสิน	คดี	และ	ถูก	ลงโทษ	ซึ่ง	ถือว่า	ขาด	หาย	ไป	จาก	ระบบ	ยุติธรรม	ของ	เรา	รัฐ	ควร	
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หา	สาเหตุ	ของ	การ	กระทำ	ผิด	เพื่อ	ยุติ	การ	กระทำ	ผิด	กฎหมาย	 ใน	การ	โต้	แย้ง	เรื่อง	

การ	ข่มขู่	มิ	ให้	ผู้	ใด	กระทำ	ความ	ผิด	นั้น	ขึ้น	อีก	ต่อ	กรณี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ประเด็น	มัก	

อยู่	กึง่กลาง	ระหวา่ง	การ	ตดัสนิ	ให้	รบั	โทษ	ประหาร	และ	ผู	้กระทำ	ผดิ	ไม่	ได้	ถกู	ลงโทษ	

ซึง่	ไมใ่ช	่แบบ	นัน้	การ	ตดัสนิ	ใจ	ระหวา่ง	ที	่ให	้ผู	้กระทำ	ผดิ	ได	้รบั	โทษ	ประหาร	หรอื	การ	

ลงโทษ	ขัน้	รนุแรง	โดย	การ	จำ	คกุ	ยาวนาน	ซึง่	ใน	คด	ีที	่สม	เหต	ุสม	ผล	อาจ	หมาย	ถงึ	การ	

จำ	คกุ	ตลอด	ชวีติ	ที	่กลา่ว	มาส	อง	กรณ	ีตา่ง	ถอื	เปน็การ	ขม่ขู	่ม	ิให	้ผู	้ใด	กระทำ	ความ	ผดิ	

นั้น	ขึ้น	อีก	ประเด็น	คำถาม	คือ	แล้ว	การ	ตัดสิน	ประหาร	ชีวิต	สามารถ	ใช้	สกัด	กั้น	มิ	ให้	

ผู	้ใด	กระทำ	ความ	ผดิ	นัน้	ขึน้	อกี	มาก	กวา่	การ	จำ	คกุ	ตลอด	ชวีติ	หรอื	ไม	่หรอื	กฎหมาย	

ได้	จำกัด	สิทธิ	ที่	ได้	ผล	กระทบ	อย่างไร

	 ตาม	ประวตัศิาสตร	์ของ	การ	ลงโทษ	การ	ขม่ขู	่ม	ิให	้ผู	้ใด	กระทำ	ความ	ผดิ	นัน้	ขึน้	อกี	

ใน	โทษ	ประหาร	ไม่	ได้	ช่วย	ลด	จำนวน	การ	กระทำ	ผิด	หลัก	ฐาน	แบบ	คลาส	สิค	และ	

ตาม	วิทยาศาสตร์	สมัย	ใหม่	ที่	ได้	รับ	การ	อธิบาย	จาก	ผู้	เชี่ยวชาญ	เป็น	สิ่ง	ซึ่ง	มิ	อาจ	

ปฏเิสธ	ได	้แต	่ความ	จรงิ	ที	่ผู	้เชีย่วชาญ	ของ	รฐั	และ	หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	ได	้กลา่ว	ไป	

เป็น	เพราะ	ประเทศ	ใน	แถบ	เอเชีย	ยัง	ใช้	โทษ	ประหาร	อยู่	 ถ้า	อินโดนีเซีย	ยกเลิก	โทษ	

ประหาร	ก็	จะ	กลาย	เป็น	แหล่ง	ค้า	ยา	เสพ	ติด	หรือ	แม้ว่า	มี	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	

ระดับ	ของ	การ	แพร่	กระจาย	ของ	ยา	เสพ	ติด	ก็	สูง	เป็น	ธรรมดา	อยู่	แล้ว	ไม่	ว่า	จะ	มี	การ	

ยกเลกิ	หรอื	ไม่	ดงั	นัน้	เรา	ควร	อา้งองิ	ถงึ	การ	วจิยั	เชงิ	วทิยาศาสตร์	และ	การ	พจิารณา	

ของ	ศาล	รัฐธรรมนูญ	South	Africa	ตาม	ที่	กล่าว	มา	ข้าง	ต้น	ซึ่ง	มิได้	หมายความ	ถึง	

การ	ลงโทษ	ควร	หนกั	หนา	สกั	เพยีง	ใด	แต	่เปน็	ใน	เรือ่ง	ประสทิธภิาพ	และ	ความ	เหมาะ	

สมใน	การ	บงัคบั	ใช	้กฎหมาย	มาก	กวา่	หลกั	ฐาน	ที	่เดน่	ชดั	ของ	รฐั	ที	่ม	ีการ	ยกเลกิ	โทษ	

ประหาร	สามารถ	ใช้	เป็น	ข้อ	อ้างอิง	ได้	 ว่า	ความ	เป็น	ประเทศ	หรือ	ชาติ	จะ	ถูก	ทำลาย	

ลง	หรือ	ไม่	หลัง	จาก	ได้	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	 อาจ	พิจารณา	ประเทศ	ทาง	ยุโรป	เป็น	

ตัวอย่าง	และ	เปรียบ	เทียบ	กับ	บาง	รัฐ	ใน	อเม	ริกา	ซึ่ง	มี	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	 โดย	

เทียบ	กับ	รัฐ	ที่	ยัง	ไม่	ได้	ยกเลิก	โทษ	ดัง	กล่าว
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	 2.7.	ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	อาชญากรรม	ที่	มี	โทษ

	 	 ประหาร	ชีวิต	ตาม	กฎหมาย	ภายใน	ประเทศ

	 นอกจาก	กฎหมาย	สิทธิ	มนุษย	ชน	ระหว่าง	ประเทศ	แล้ว	 อีก	วิธี	การ	หนึ่ง	ที่	จะ	

วัด	ได้	ว่า	ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	เป็น	อาชญากรรม	ที่	ร้าย	แรง	ที่สุด	ใน	สายตา	

ของ	ประชาคม	ระหว่าง	ประเทศ	หรือ	ไม่	นั้น	 ก็	คือ	 การ	พิจารณา	กฎหมาย	ภายใน	

ของ	ประเทศ	ที่	ยัง	คง	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 บาง	ครั้ง	เหตุผล	ที่	หนัก	แน่น	ที่สุด	ที่	ต่อ	

ต้าน	ข้อ	เสนอ	ว่า	ด้วย	มติ	ของ	ประชาคม	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	เรื่อง	นี้	ก็	คือ	ความ	แตก	

ต่าง	ของ	คำ	จำกัด	ความ	ของ	ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	ที่	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต 

ใน	ระหว่าง	ประเทศ	ที่	ยัง	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่	 ความ	แตก	ต่าง	นี้	ไม่	เพียง	แต่	จะ	

ทำให	้เกดิ	คำถาม	เกีย่ว	กบั	คำ	จำกดั	ความ	ของ	ความ	ผดิ	เกีย่ว	กบั	ยา	เสพ	ตดิ	ใน	ฐานะ	

ที่	เป็น	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ที่สุด	เท่านั้น	 แต่	ยัง	ขวาง	กั้น	หนึ่ง	ใน	เหตุผล	เกี่ยว	กับ	

อรรถประโยชน	์(ยบัยัง้	การ	ลกัลอบ	คา้	ยา	เสพ	ตดิ)	ซึง่	ถกู	ใช	้โดย	รฐับาล	ของ	ประเทศ	

ท่ี	ยัง	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่	เพ่ือ	ท่ี	จะ	อธิบาย	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	กับ	เร่ือง	ยา	เสพ	ติด	

การ	ทบทวน	ข้อ	กฎหมาย	ภายใน	ประเทศ	ได้	เผย	ให้	เห็น	การ	ขาด	ความ	สอดคล้อง	

กัน	อย่าง	ชัด	แจ้ง	ใน	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สำหรับ	ความ	ผิด	ทาง	อาญา	เกี่ยว	กับ	 

ยา	เสพ	ติด		

	 ใน	ปี	 2538	 ตาม	รายงาน	รอบ	 5	 ปี	ของ	สำนักงาน	เลขาธิการ	แห่ง	องค์การ	

สหประชาชาต	ิได	้กลา่ว	เกีย่ว	กบั	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ไว	้วา่	จดุ	เริม่	ตน้	สำหรบั	ความ	ผดิ	

เกีย่ว	กบั	ยา	เสพ	ตดิ	ที	่ม	ีโทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	ระหวา่ง	ประเทศ	ที	่ยงั	ม	ีโทษ	ประหาร	ชวีติ	

อยู่	นั้น	อยู่	ใน	ช่วง	การ	มี	เฮโรอีน	ไว้	ใน	ครอบ	ครอง	ตั้ง	แต่	2	กรัม	ไป	ถึง	การ	ครอบ	ครอง	

25	กโิลกรมั	การ	ระบ	ุคำ	จำกดั	ความ	ที	่นา่	เชือ่	ถอื	ของ	“อาชญากรรมที่รา้ยแรงทีส่ดุ” 

โดย	การ	ใช้	ช่วง	กำหนด	ข้าง	ต้น	นั้น	ยาก	และ	อาจ	จะ	เป็น	ไป	ไม่	ได้	ใน	ทาง	ปฏิบัติ		

	 แม้แต่	ระหว่าง	รัฐ	ต่างๆ	ที่	มี	พรมแดน	ติด	กัน	ซึ่ง	ยัง	คง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สำหรับ	
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ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	ไว้	จุด	เริ่ม	ต้น	ของ	องค์	ประกอบ	ที่	นำ	ไป	สู่	โทษ	ประหาร	

ชีวิต	ก็	แตก	ต่าง	กัน	ใน	หลาย	ๆ 	กรณี	ก็	ต่าง	กัน	อย่าง	มากมาย	ผล	ของ	การ	ขาด	ความ	

สอดคลอ้ง	และ	มาตรฐาน	ที	่มกั	จะ	แตก	ตา่ง	กนั	อยา่ง	มาก	นี	้ความ	ผดิ	ที	่ม	ีโทษ	ประหาร	

ชวีติ	ใน	ประเทศ	หนึง่	อาจ	เปน็	เพยีง	ความ	ผดิ	เลก็	นอ้ย	ใน	อกี	ประเทศ	หนึง่	ที	่เปน็	เพือ่น	

บา้น	พรมแดน	ตดิ	กนั	บอ่ย	ครัง้	ที	่ความ	แตก	ตา่ง	เหลา่	นี	้ม	ีความ	ตา่ง	กนั	มาก		ใน	บาง	

กรณี	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	ความ	เป็น	ไป	ได้	หรือ	แม้แต่	เป็น	โทษ	บังคับ	สำหรับ	

การ	ครอบ	ครอง	ยา	เสพ	ติด	แม้	เพียง	เล็ก	น้อย	ซึ่ง	ไม่	ถึง	ขั้น	แรก	ของ	ความ	ผิด	ที่	มี	โทษ	

ประหาร	ชวีติ	ใน	ประเทศ	ขา้ง	เคยีง	ตวัอยา่ง	หนึง่	ที	่อธบิาย	ปรากฏการณ์	ดงั	กลา่ว	ได	้

คือ	เมื่อ	ทำการ	เปรียบ	เทียบ	ประเทศ	ที่	มี	พรมแดน	ติด	กัน	อย่าง	อินเดีย	ปากีสถาน	

ศร	ีลงักา	และ	บงั	คลา	เทศ		ภมูภิาค	ที	่อธบิาย	โดย	ทัง้	กระทรวง	กจิการ	ภายใน	ประเทศ	

บงั	คลา	เทศ	และ	ตวัแทน	ประเทศ	อนิเดยี	ตอ่	องคก์าร	สหประชาชาต	ิวา่	เปน็	เสน้	ทาง	

เชื่อม	ต่อ	ระหว่าง	สอง	พื้นที่	ที่	มี	การ	ผลิต	ฝิ่น	ทั้ง	พื้นที่	สามเหลี่ยม	ทองคำ	 (Golden	

Triangle)	และ	เดือน	เสี้ยว	ทองคำ	(Golden	Crescent)		

	 ภาย	ใต้	กฎหมาย	ของ	ประเทศ	ศรี	ลังกา	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	อาจ	ใช้	กับ	การ	ขนส่ง	

นำ	เข้า/ส่ง	ออก	หรือ	การ	ครอบครอง	เฮโรอีน	เพียง	2	กรัม		อย่างไร	ก็ตาม	คำ	ตัดสิน	

สำหรับ	เฮโรอีน	ใน	ปริมาณ	เดียวกัน	ใน	บัง	คลา	เทศ	ปากีสถาน	หรือ	อินเดีย	 ที่	ซึ่ง	

กำหนด	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สำหรับ	การ	ถือ	ครอง	เฮโรอีน	 25	 กรัม	 100	 กรัม	 และ	 

1	กิโลกรัม	ตาม	ลำดับ	ไม่	ได้	นำ	ไป	สู่	ความ	ผิด	ซึ่ง	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	แต่	อย่าง	ใด		

	 กฎหมาย	ใน	เรื่อง	เดียวกัน	ได้	แสดง	ความ	แตก	ต่าง	ใน	ทำนอง	เดียวกัน	ใน	ระดับ	

เริม่	ตน้	ของ	การ	ม	ีฝิน่	ใน	ครอบ	ครอง		ปากสีถาน	ที	่ม	ีความ	เขม้	งวด	ทีส่ดุ	ใน	การ	ตดัสนิ	

โทษ	ความ	ผิด	ได้	กำหนด	โทษ	ประหาร	ชีวิต	สำหรับ	การ	มี	ฝิ่น	ไว้	ใน	ครอบ	ครอง	ตั้ง	แต่	

200	 กรัม	ขึ้น	ไป	 ซึ่ง	ถือว่า	เป็น	ปริมาณ	ที่	น้อย	มาก	เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	กฎหมาย	

ของ	ประ	เท	ศอื่นๆ	อย่าง	ศรี	ลังกา	(500	กรัม)	บังกลาเทศ	(2	กิโลกรัม)	หรือ	อินเดีย	 

(10	กิโลกรัม)			
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	 ความ	ไม	่ตอ่	เนือ่ง	ใน	ลกัษณะ	เดยีวกนั	ของ	คำ	จำกดั	ของ	ความ	ผดิ	เกีย่ว	กบั	ยา	เสพ	

ติด	ที่	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 เห็น	ได้	ชัดเจน	เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	อย่าง	

จนี	ลาว	และ	เวยีดนาม	ที	่ม	ีพรมแดน	ตดิ	กบั	หรอื	เปน็	สว่น	หนึง่	ของ	พืน้ที	่สามเหลีย่ม	

ทองคำ

	 2.8.	โทษประหารชีวิตสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

	 ใน	ประเทศ	จีน	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	อาจ	ถูก	ใช้	กับ	การ	ถือ	ครอง	เฮโรอีน	 50	กรัม 

ใน	ประเทศ	เวียดนาม	ปริมาณ	ที่	ถือว่า	เป็น	ความ	ผิด	ที่	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	ปริมาณ	

เป็น	สอง	เท่า	ของ	ปริมาณ	ดัง	กล่าว	(100	กรัม)	ใน	ขณะ	ที่	500	กรัม	คือ	ปริมาณ	เริ่ม	

ตน้	ของ	ประเทศ	ลาว	ซึง่	คดิ	เปน็	หา้	เทา่	ของ	ปรมิาณ	ที	่กำหนด	ใน	กฎหมาย	เวยีดนาม	

และ	สบิ	เทา่	ภาย	ใต	้กฎหมาย	ยา	เสพ	ตดิ	ของ	จนี	เพยีง	1,000	กโิลเมตร	จาก	ทะ	จนี	ใต	้

การ	ครอบ	ครอง	เฮโรอนี	เพยีง	15	กรมั	ม	ีโทษ	ถงึ	ประหาร	ชวีติ	ใน	ทัง้	ประเทศ	สงิคโปร์	

และ	มาเลเซยี		เปน็	ที	่นา่	สนใจ	อยา่ง	ยิง่	ที	่กฎหมาย	เกีย่ว	กบั	สาร	เสพ	ตดิ	ของ	สงิคโปร	์

ไม่	ได้	ระบุ	ห้าม	 “เฮโรอีน”	แต่	ระบุ	แทน	ว่า	สาร	ได	อา	มอร์ฟีน	 “diamorphine”	 (ซึ่ง	

เปน็	ชือ่	ทาง	เภสชักรรม	สำหรบั	เฮโรอนี	ที	่สัง่	โดย	แพทย	์หรอื	เภสชักร)	บน	พืน้	ฐาน	อนั	

นี	้รฐับาล	สงิคโปร	์ได	้อา้ง	เพือ่	ตอบโต	้การ	ว	ิพาก	วจิารณ	์วา่	กฎหมาย	ของ	ประเทศ	ใช	้

โทษ	ประหาร	ชีวิต	กับ	เพียง	บุคคล	ที่	ได้	รับ	การ	ตัดสิน	ว่า	ถือ	ครอง	หรือ	ขนส่ง	เฮโรอีน	

บริสุทธิ์	มาก	กว่า	15	กรัม		ซึ่ง	เมื่อ	คำนวณ	แล้ว	มี	ปริมาณ	เท่ากับ	เฮโรอีน	ตาม	ท้อง	

ถนน	ที	่ปรมิาณ	750	กรมั	โดย	ประมาณ		หาก	ความ	ตัง้ใจ	ของ	การ	กลา่ว	อา้ง	ดงั	กลา่ว	

สามารถ	เขา้ใจ	ได	้วา่	ประเทศ	สงิคโปร	์รกัษา	ระดบั	ปรมิาณ	ยา	เสพ	ตดิ	เริม่	ตน้	สำหรบั	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	ที่	สูง	กว่า	ประ	เท	ศอื่นๆ	ซึ่ง	มี	กฎหมาย	ห้าม	เฮโรอีน	 	คำ	กล่าว	อ้าง	

นี้	ได้	เปิด	กว้าง	ไป	สู่	ความ	ไม่	สอดคล้อง	กัน	ใน	ภูมิภาค	นี้	 เช่น	ว่า	 ข้อ	บังคับ	ดัง	กล่าว	

กำหนด	ปรมิาณ	เริม่	ตน้	ของ	ยา	เสพ	ตดิ	ไว	้มาก	กวา่	ประเทศ	เพือ่น	บา้น	อยา่ง	มาเลเซยี	
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ถึง	ห้า	สิบ	เท่า	ซึ่ง	กฎหมาย	อนุญาต	เฮโรอีน	15	กรัม	แทนที่	จะ	เป็น	สาร	ได	อา	มอร์ฟีน		

กฎหมาย	ฝิน่	ใน	ภมูภิาค	นี	้ก	็ม	ีความ	ไม	่สอดคลอ้ง	กนั	เชน่	เดยีวกนั		ใน	ขณะ	ที	่ปรมิาณ	

ฝิ่น	 1	กิโลกรัม	นำ	มา	ซึ่ง	โทษ	ประหาร	ใน	ประเทศ	จีน	แต่	ข้าม	ไป	อีก	ฝั่ง	ชายแดน	ใน	

ประเทศ	ลาว	จะ	ต้อง	มี	จำนวน	5	กิโลกรัม	 ใน	ประเทศ	สิงคโปร์	 ฝิ่น	ปริมาณ	800	

กรัม	ถือ	เป็น	โทษ	ร้าย	แรง	ที่สุด	 ใน	ขณะ	ที่	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	อย่าง	มาเลเซีย	อยู่	ที่	

ปริมาณ	1	กิโลกรัม		การ	เปรียบ	เทียบ	กัน	ของ	ประเทศ	ที่	มี	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

ซึ่ง	มี	พรมแดน	ติด	กัน	 ไม่	เพียง	แต่	แสดง	ให้	เห็น	ถึง	ลักษณะ	ความ	ไม่	ชอบ	ธรรม	ของ	

การ	จำกัด	ความ	“อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ที่สุด”	ใน	บริบท	ของ	ยา	เสพ	ติด		แต่	ยัง	เป็น	

อุปสรรค	ต่อ	เหตุผล	เรื่อง	อรรถประโยชน์	ที่	ว่าการ	ลงโทษ	ที่	รุนแรง	นั้น	จำเป็น	และ	

ชอบ	ธรรม	สำหรับ	ประเทศ	ที่	มี	ภูมิศาสตร์	ตั้ง	อยู่	บน	เส้น	ทาง	หลัก	ใน	การ	ขนส่ง	สิ่ง	

เสพ	ติด	 	ถ้า	สิ่ง	นี้	เป็น	ปัจจัย	ที่	ถูก	ต้อง	ชอบ	ธรรม	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	รัฐบาล	เพื่อ	นำ	

เอา	โทษ	ประหาร	ชีวิต	มา	ใช	้กับ	ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	แล้ว	มัน	จะ	เป็นการ	ส่ง	

เสรมิ	ให	้ประเทศ	เพือ่น	บา้น	เปลีย่นแปลง	บท	ลงโทษ	เรือ่ง	ยา	เสพ	ตดิ	ให	้สอดคลอ้ง	กนั 

เพื่อ	ที่	จะ	ทำให้	ประเทศ	ที่	มี	ข้อ	กำหนด	ที่	รุนแรง	น้อย	กว่า	ให้	กลาย	เป็น	เป้า	หมาย	ให้	

แก	่ผู	้คา้	ยา	เสพ	ตดิ	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ที	่วา่	กฎหมาย	ใน	ประเทศ	เพือ่น	บา้น	ม	ีความ	แตก	ตา่ง	

กัน	อย่าง	กว้าง	ขวาง	ได้	ยับยั้ง	ความ	น่า	เชื่อ	ถือ	ของ	เหตุผล	อัน	ชอบ	ธรรม	ดัง	กล่าว	ไป		

ความ	ไม	่สอดคลอ้ง	กนั	ของ	การ	กำหนด	นยิาม	ความ	ผดิ	เกีย่ว	กบั	ยา	เสพ	ตดิ	ที	่ม	ีโทษ	

ประหาร	ชวีติ	ระหวา่ง	ประเทศ	ที	่ยงั	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	อยู	่โดย	ตวั	ของ	มนั	เอง	แลว้	นัน้	 

อาจ	จะ	เป็น	ตัวอย่าง	ที่	มี	น้ำ	หนัก	มาก	ที่สุด	ว่าการ	ขยาย	ตัว	ของ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไป	

เกี่ยว	โยง	กับ	ยา	เสพ	ติด	เป็น	สิ่ง	ที่	ไม่	ชอบ	ธรรม	อย่าง	ที่สุด		การ	ขาด	ความ	สอดคล้อง	

กนั	ของ	ปรมิาณ	ตัง้	ตน้	สำหรบั	ความ	ผดิ	เกีย่ว	กบั	ยา	เสพ	ตดิ	ที	่ม	ีโทษ	ประหาร	ชวีติ	และ	

ความ	หลาก	หลาย	ของ	บทความ	ผดิ	ที	่ม	ีโทษ	ประหาร	ชวีติ	นัน้	แสดง	ให	้เหน็	วา่	ไมม่	ีขอ้	

ตกลง	ระหวา่ง	กนั	ของ	ประเทศ	ที	่ม	ีการ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	วา่	ความ	ผดิ	อาญา	เกีย่ว	

กับ	ยา	เสพ	ติด	นั้น	เข้า	ขั้น	อาชญากรรม	ที่	ร้าย	แรง	ที่สุด	เว้น	แต่	เหตุผล	ทาง	ศีล	ธรรม	ที่	
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การ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	ทุก	ประเภท	ถือ	ได้	ว่า	มี	ความ	รุนแรง	ที่สุด	ผล	ก็	คือ	 ไม่	สามารถ	จะ	

อ้างอย่างเป็นเหตุุ	เป็น	ผล	ได้	ว่า	ความ	ผิด	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	ว่า	เป็น	อาชญากรรม	

ร้าย	แรง	ที่สุด	โดย	ประชาคม	ระหว่าง	ประเทศ	ทั้งหมด	ได้

	 2.9.	โทษประหารชีวิตสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

	 	 ในประเทศไทย

	 ใน	ปัจจุบัน	ประเทศ	ไทย	มี	กฎหมาย	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	และ	มี	อัตรา	โทษ	สูงสุด	

ถึง	ประหาร	ชีวิต	ใน	ความ	ผิด	ต่างๆ	เกี่ยว	กับ	ยา	เสพ	ติด	ดังนี้

	 พระ	ราช	บัญญัติ	ยา	เสพ	ติด	ให้	โทษ	พ.ศ.2522	 	 แก้ไข	เพิ่ม	เติม	พ.ศ.2545	 

มาตรา	65	บญัญตั	ิวา่	“ผู	้ใด	ผลติ	นำ	เขา้	หรอื	สง่	ออก	ซึง่	ยา	เสพ	ตดิ	ประเภท1ปร	ิมาณ	 

คำณ	วน	เปน็	สาร	ส	ุทธ	ิ	์เกนิยีส่บิ	กรมั	ขึน้	ไป	ตอ้ง	ระวาง	โทษจำ	คกุ	ตลอด	ชวีติ	และ	ปรบั	

หนึ่ง	ล้าน	บาท	ถึง	ห้า	ล้าน	บาท	

	 ถ้า	การ	กระทำ	ความ	ผิด	ตาม	วรรค	หนึ่ง	เป็นการ	กระทำ	เพื่อ	จำหน่าย	ต้อง	ระวาง	

โทษ	ประหาร	ชีวิต

	 พระ	ราช	บัญญัติ	ยา	เสพ	ติด	ให้	โทษ	 พ.ศ.2522	 แก้ไข	เพิ่ม	เติม	 พ.ศ.2545	 

มาตรา	66	 “ผู้	ใด	จำหน่าย	หรือ	มี	ไว้	ใน	ครอบ	ครอง	เพื่อ	จำหน่าย	ยา	เสพ	ติด	ให้	โทษ	

อาทิ	 เฮโรอีน	 เมท	แอมเฟ	ตา	มีน(ยา	บ้า)	 โดย	ไม่	ได้	รับ	อนุญาต	มี	ปริมาณ	คำนวณ	

เป็น	สาร	สุ	ทธิ	์เกิน	ยี่สิบ	กรัม	ขึ้น	ไป	ต้อง	ระวาง	โทษจำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	และ	ปรับ	ตั้ง	แต่	

หนึ่ง	ล้าน	บาท	ถึง	ห้า	ล้าน	บาท	หรือ	ประหาร	ชีวิต

	 พระ	ราช	บัญญัติ	ยา	เสพ	ติด	ให้	โทษ	 พ.ศ.2522	 แก้ไข	เพิ่ม	เติม	 พ.ศ.2545	 

มาตรา	93”ผู้	ใด	ใช้	อุบาย	หลอก	ลวง	ขู่เข็ญ	ใช้	กำลัง	ประทุษ	ร้าย	ใช้	อำนาจ	ครอบงำ	

ผดิ	คลอง	ธรรม	หรอื	ใช	้วธิ	ีอืน่	ใด	ให	้ผู	้อืน่	เสพ	ยา	เสพ	ตดิ	ให	้โทษ	ตอ้ง	ระวาง	โทษจำ	คกุ	

ตั้ง	แต่	หนึ่ง	ปี	ถึง	สิบ	ปี	และ	ปรับ	ตั้ง	แต่	สอง	แสน	บาท	ถึง	หนึ่ง	ล้าน	ห้า	แสน	บาท
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	 ถา้	กระทำ	โดย	ม	ีอาวธุ	หรอื	โดย	รว่ม	กระทำ	ความ	ผดิ	ดว้ย	กนั	ตัง้	แต	่สอง	คน	ขึน้	ไป	

ผู	้กระทำ	ตอ้ง	ระวาง	โทษจำ	คกุ	ตัง้	แต	่สอง	ป	ีถงึ	สบิ	หา้	ป	ีและ	ปรบั	ตัง้	แต	่สอง	แสน	บาท	

ถึง	หนึ่ง	ล้าน	ห้า	แสน	บาท

	 ถ้า	กระทำ	ตาม	วรรค	หนึ่ง	หรือ	วรรค	สอง	 เป็นการ	กระทำ	ต่อ	หญิง	หรือ	ต่อ	บุคคล	

ซึ่ง	ยัง	ไม่	บรรลุ	นิติภาวะ	หรือ	เป็นการ	กระทำ	เพื่อ	จูงใจ	ให้	ผู้	อื่น	กระทำ	ความ	ผิด	ทาง	

อาญา	หรือ	เพื่อ	ประโยชน์	แก่	ตนเอง	หรือ	ผู้	อื่น	ใน	การ	กระทำ	ความ	ผิด	ทาง	อาญา	ผู้	

กระทำ	ต้อง	ระวาง	โทษจำ	คุก	ตั้ง	แต่	สาม	ปี	ถึง	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	และ	ปรับ	ตั้ง	แต่	สาม	

แสน	บาท	ถึง	ห้า	ล้าน	บาท

	 ถ้า	ยา	เสพ	ติด	ให้	โทษ	ซึ่ง	เป็น	วัตถุ	แห่ง	การ	กระทำ	ความ	ผิด	ตาม	วรรค	สาม	เป็น	

มอร์ฟีน	หรือ	โค	คา	อีน	ผู้	กระทำ	ต้อง	ระวาง	โทษ	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	กึ่ง	หนึ่ง	และ	ถ้า	เป็นการ	

กระทำ	ต่อ	หญิง	หรือ	ต่อ	บุคคล	ซึ่ง	ยัง	ไม่	บรรลุ	นิติภาวะ	ผู้	กระทำ	ต้อง	ระวาง	โทษจำ	

คุก	ตลอด	ชีวิต	และ	ปรับ	ตั้ง	แต่	หนึ่ง	ล้าน	บาท	ถึง	ห้า	ล้าน	บาท

	 ถ้า	ยา	เสพ	ติด	ให้	โทษ	ซึ่ง	เป็น	วัตถุ	แห่ง	การ	กระทำ	ความ	ผิด	ตาม	วรรค	สาม	เป็น	

เฮโรอีน	ผู้	กระทำ	ต้อง	ระวาง	โทษ	เป็น	สอง	เท่า	และ	ถ้า	เป็นการ	กระทำ	ต่อ	หญิง	หรือ	

บุคคล	ซึ่ง	ยัง	ไม่	บรรลุ	นิติภาวะ	ผู้	กระทำ	ต้อง	ระวาง	โทษ	ประหาร	ชีวิต
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ประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	2
(ยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)

	 มติ	คณะ	รัฐมนตรี	เมื่อ	วัน	ที่	20	ตุลาคม	2552	เห็น	ชอบ	และ	ให้	ประกาศ	ใช้	

แผน	สทิธ	ิมนษุย	ชน	แหง่	ชาต	ิฉบบั	ที	่2	(2552	–	2556)	โดย	ให	้หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	

นำ	แผน	ไป	สู	่การ	ปฎบิตั	ิดว้ย	การ	แปลง	แผน	สทิธ	ิมนษุย	ชน	แหง่	ชาต	ิไป	สู	่แผน	บรหิาร	

ราชการ	แผน่	ดนิ	แผน	ปฎบิตั	ิราชการ	กระทรวง	กรม	แผน	พฒันา	ของ	องคก์ร	ปกครอง	

ส่วน	ท้อง	ถิ่น	

	 แผน	ดงั	กลา่ว	นี	้ใน	ยทุธศาสตร	์ที	่3	พฒันา	กฎหมาย	และ	กลไก	ทาง	กฎหมาย	

รวม	ทั้ง	การ	บังคับ	ใช้	กฎหมาย	 เพื่อ	ส่ง	เสริม	และ	คุ้มครอง	สิทธิ	มนุษย	ชน	 โดย	มี	

กลยุทธ์	คือ	การ	ปรับปรุง	กฎหมาย	และ	กลไก	ทาง	กฎหมาย	 รวม	ทั้ง	การ	บังคับ	ใช้	

กฎหมาย	เพื่อ	คุ้มครอง	สิทธิ	มนุษย	ชน	ให้	สอดคล้อง	กับ	หลัก	 สิทธิ	มนุษย	ชน	ซึ่ง	มี	

ตวั	ชี	้วดั	ระดบั	กล	ย	ุทธ	ิ	์ที	่สำคญั	คอื	กฎหมาย	ที	่ม	ีอตัรา	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ได	้เขา้	สู	่การ	

พิจารณา	ของ	รัฐสภา	ให้	มี	การ	ยก	เลิก	ให้	เป็น	โดย	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต
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จดหมาย	เปิด	ผนึก	ถึง	ฯพณฯ	นายก	รัฐมนตรี

10	ตุลาคม	2552

เรื่อง	การ	คัดค้าน	โทษ	ประหาร	ชีวิต

เรียน	ฯพณฯ	นายก	รัฐมนตรี

	 ใน	นาม	ของ	องคก์ร	พฒันา	เอกชน	ดา้น	สทิธ	ิมนษุย	ชน	ที	่ทำงาน	ดา้น	สทิธ	ิมนษุย	ชน	

ใน	ประเทศ	ไทย	ขอ	แสดง	ความ	เสียใจ	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	ที่	รัฐบาล	ไทย	นำ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

กลบั	มา	ใช	้อกี	ครัง้	ซึง่	กอ่น	หนา้	นี	้ประเทศ	ไทย	ม	ีความ	พยายาม	ที	่จะ	ละเวน้	โทษ	ประหาร	

นี้	ไป	ตั้ง	แต่	ปี	2546	แต่	เมื่อ	วัน	ที่	24	สิงหาคม	ที่	ผ่าน	มา	นาย	บัณฑิต	เจริญ	วานิช	และ	

นาย	จิร	วัฒน์	พุ่ม	พฤกษ์	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	รอ	การ	ประหาร	กลับ	ถูก	ประหาร	ชีวิต	โดย	ไม่มี	การ	

บอก	กล่าว	แก่	ตัวผู้	ต้อง	ขัง	และ	ครอบครัว	ให้	ทราบ	ล่วง	หน้า

	 ใน	ฐานะ	องค์กร	พัฒนา	เอกชน	ด้าน	สิทธิ	 มนุษย	ชน	 เรา	ขอ	ประณาม	การ	กระทำ	

ของ	รัฐบาล	ใน	การ	กระทำ	ดัง	กล่าว	 ซึ่ง	 ใน	ช่วง	ระยะ	เวลา	หก	ปี	ที่	สังคม	ไทย	ได้	มี	ความ	

พยายาม	เปลี่ยนแปลง	ทัศนคติ	เกี่ยว	กับ	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	ขอ	คัดค้าน	การ	

ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เพื่อ	ปกป้อง	สิทธิ	มนุษย	ชน	โดย	มี	เหตุผล	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 1.	 ปัจจุบัน	นานา	อารยประเทศ	มี	ความ	ตระหนัก	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	ว่า	สิทธิ	ใน	การ	มี	

ชีวิต	อยู่	 เป็น	สิทธิ	มนุษย	ชน	พื้น	ฐาน	ขั้น	ต่ำ	สุด	 ซึ่ง	ที่	ผ่าน	มา	ประเทศ	ส่วน	ใหญ่	ทั่ว	โลก	

(ปจัจบุนั134ประเทศ)	ได	้ยกเลกิ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ไป	แลว้	โดย	ยดึถอื	หลกั	การ	ที	่วา่	ไมม่	ี

ผู้	ใด	สามารถ	ทำลาย	ชีวิต	ของ	ใคร	ได้	 หรือ	 ไม่มี	ผู้	ใด	มี	อำนาจ	ที่	จะ	ทำลาย	ชีวิต	ของ	ผู้	ใด	

ได้	

 

	 เรา	จงึ	ขอ	ถาม	ทา่น	วา่	เหต	ุใด	ประเทศ	ไทย	จงึ	ยงั	คง	ประหาร	ชวีติ	ประชาชน	ของตนเอง	

การ	ที	่รฐับาล	ของ	ทา่น	เคย	แสดง	เจตจำนง	ที	่จะ	เคารพ	สทิธ	ิมนษุย	ชน	อนั	เปน็	หลกั	ประกนั	
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หนึ่ง	ใน	ระบอบ	ประชาธิปไตย	แต่	เหตุ	ใด	ใน	ทาง	ปฏิบัติ	กลับ	ตรง	กัน	ข้าม	กับ	เจตจำนง	

ดังกล่าว	 เหตุ	ใด	หลัก	ธรรม	คำ	สอน	ของ	พุทธ	ศาสนา	ซึ่ง	หล่อ	หลอม	วัฒนธรรม	ไทย	ไม่	

ได้	นำ	ไป	สู่	การ	 เคารพ	ชีวิต	ทุก	ชีวิต	และ	ไม่	นำ	มา	สู่	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ได้	เลย	

ความ	จริง	ความ	เข้าใจ	ของ	ศาสนา	พุทธ	ไม่	ต่าง	จาก	ศาสนา	อิสลาม	ซึ่ง	พระ	อัล	เลาะ	ห์	

ผู้สง่า	งาม	และ	มี	เมตตา	กรุณา	ได้	แสดง	เจตนา	ใน	หลัก	การ	ที่	สอดคล้อง	กัน	กับ	พุทธ	คือ	

หาก	สามารถ	ที่	จะ	ให้	อภัย	ผู้	กระทำ	ผิด	และ	สร้าง	ความ	ปร	อง	ดอง	กัน	ได้	 ก็	ควร	จะ	ทำ 

(อัล	กุ	รอาน	42:	40-43)

	 ความ	ปรารถนา	ให	้ยกเลกิ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ของ	ผูค้น	ทัว่	โลก	ปรากฏ	เปน็	ที	่ประจกัษ	์

จาก	ผล	การ	ลง	มติ	ใน	ที่	ประชุม	สมัชชา	สหประชาชาติ	เมื่อ	วัน	ที่	 8	ธันวาคม	พ.ศ.2550	

และ	อีก	ครั้ง	ใน	ปี	 2551	 โดย	มี	มติ	ให้	ทุก	ประเทศ	ทั่ว	โลก	งด	เว้น	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เพื่อ	

เป็น	หนทาง	นำ	ไป	สู่	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ใน	ที่สุด	ถึง	แม้	มติ	ดัง	กล่าว	ไม่	ได้	เป็น	

ข้อ	บังคับ	แต่	กลับ	ส่ง	ผล	เชิง	ศีล	ธรรม	อย่าง	มหาศาล	(มติ	ที่	620149	ว่า	ด้วย	การ	ยกเลิก	

โทษ	ประหาร	ชีวิต)	

	 2.	การ	ประหาร	ชวีติ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	คด	ียา	เสพ	ตดิ	เมือ่	วนั	ที	่24	สงิหาคม	ที	่ผา่น	มา	สง่	ผล	ตอ่	

เนือ่ง	กบั	ผู	้ตอ้งหา	คด	ียา	เสพ	ตดิ	รา	ยอืน่ๆ	ตาม	รายงาน	กตกิา	ระหวา่ง	ประเทศ	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิ

พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	ของ	สห	ประชาชาติ	ระบุ	ว่า	ความ	ผิด	ข้อหา	เกี่ยว	กับ	ยา	

เสพ	ตดิ	ไม	่ถอื	เปน็	ความ	ผดิ	ให	้ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	รฐับาล	ไทย	ใน	ฐานะ	ภาค	ีของ	กตกิา	

ดัง	กล่าว	ไม่	สามารถ	เพิก	เฉย	ได้	 เนื่องจาก	คำ	สั่ง	ให้	ประหาร	ชีวิต	ผู้	ต้อง	ขัง	ทั้ง	สอง	ราย	นี้	

จำเป็น	ต้อง	ผ่าน	กระทรวง	ยุติธรรม	และ	ปลัด	กระทรวง	ยุติธรรม	คน	ปัจจุบัน	ได้	เข้า	ร่วม	

ใน	ที่	ประชุม	รายงาน	ดัง	กล่าว	ณ	กรุง	เจนี	วา	ด้วย	(CCPR/CO/84/THA)
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	 3.	การ	ประหาร	ชวีติ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ทัง้	สอง	ราย	โดย	แจง้	ให	้ทราบ	เพยีง	หนึง่	ชัว่โมง	ลว่ง	หนา้	

ซึง่	ถอื	เปน็การ	กระทำ	ที	่นา่	รงัเกยีจ	และ	ไร	้มนษุยธรรม	อยา่ง	สิน้	เชงิ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ถกู	ปฏเิสธ	ที	่

จะ	ม	ีโอกาส	เตรยีม	ตวั	กอ่น	ถกู	ประหาร	มไิด	้พบ	ครอบครวั	และ	ญาต	ิพี	่นอ้ง	ทำ	ธรุะ	สว่น	ตวั	

และ	อบรม	สัง่	เสยี	บตุร	ความ	ไร	้มนษุยธรรม	ยงั	ขยาย	ไป	ถงึ	ครอบครวั	ที	่ไมม่	ีโอกาส	ได	้พบ	

หน้า	และ	เอ่ย	คำ	ร่ำ	ลา	เป็น	ครั้ง	สุดท้าย

	 4.	ความ	อ	ยตุธิรรม	ดงั	กลา่ว	ยงั	สง่	ผล	ถงึ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	รา	ยอืน่ๆ	ที	่ตอ้ง	อยู	่อยา่ง	หวาด	ผวา	

นับ	จาก	นี้	ไป	โดยที่	ไม่	สามารถ	รู้	ได้	เลย	ว่า	ชั่วโมง	สุดท้าย	ของ	ชีวิต	จะ	มา	ถึง	เมื่อ	ใด

	 5.	นอกจาก	นั้น	คำ	สั่ง	ประหาร	ชีวิต	ที่	ไม่	โปร่งใส	จาก	เบาะแส	ข่าว	ว่า	 เป็น	เพราะ	ผู้	

ตอ้ง	ขงั	ทัง้	สอ	ยงั	คง	พวัพนั	กบั	การ	คา้	ยา	เสพ	ตดิ	ขณะ	อยู	่ใน	เรอืน	จำ	หาก	เบาะแส	ดงั	กลา่ว	

ม	ีมลู	ความ	เปน็	จรงิ	พวก	เขา	ควร	เขา้	สู	่กระบวนการ	ยตุธิรรม	เพือ่	ให	้ม	ีการ	พสิจูน	์ความ	ผดิ	

ตอ่	ไป	ทัง้นี	้ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ทกุ	คน	ยอ่ม	ม	ีสทิธ	ิที	่จะ	ได	้รบั	การ	สนันษิฐาน	

เบือ้ง	ตน้	วา่	เปน็	ผู	้บรสิทุธิ	์จนกวา่	ศาล	จะ	พ	ิพาก	ษา	วา่	กระ	ทำผดิ	จรงิ	และ	ไมม่	ีใคร	สามารถ	

ถูก	ทำให้	จบ	ชีวิต	ได้	โดย	เหตุ	จาก	เบาะแส	ที่	ไม่มี	ข้อ	พิสูจน์	ได้	

	 กล่าว	โดย	สรุป	การ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	เป็นการ	ละเมิด	สิทธิ	มนุษย	ชน	ที่	ร้าย	แรง	ที่สุด	

ที่	ไม่	สมควร	เกิด	ขึ้น	ซ้ำ	แล้ว	ซ้ำ	 อีก	ใน	สังคม	ใดๆ	และ	พวก	เรา	ใน	ฐานะ	องค์กร	ด้าน	สิทธิ	

มนษุย	ชน	รอ้งขอ	ให	้ประเทศ	ไทย	ได	้ไตรต่รอง	ถงึ	พนัธะ	สญัญา	แหง่	การ	เคารพ	สทิธ	ิมนษุย	

ชน	ที	่พฒันา	มา	อยา่ง	ยาวนาน	และ	การ	ประกาศ	จดุยนื	รว่ม	กบั	นานา	อารยะ	ประเทศ	ใน	

การ	ปฏิบัติ	ตาม	มาตรฐาน	ที่	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็น	มาตรการ	อัน	ป่า	เถื่อน	ถือ	เป็นการ	

กระทำ	ฆาตกรรม	ที่	ระบบ	ยุติธรรม	ของ	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว	โดย	ทั่วไป	มิ	อาจสามารถ	

ยอมรับ	ได้
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ลงชื่อ	ประธาน	กรรมการ	

(ดร.	แดน	ทอง	บรีน)

สมาคม	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน(สสส.)

ลงชื่อ	เลขาธิการ

(	นาย	เมธา	มาส	ขาว	)

คณะ	กรรมการ	รณรงค์	เพื่อ	สิทธิ	มนุษย	ชน(ครส.)

ลงชื่อ	ผู้	อำนวย	การ

(นาย	บุญ	แทน	ตัน	สุ	เทพ	วีร	วงศ์)

ศูนย์	ข้อมูล	สิทธิ	มนุษย	ชน	และ	สันติ	ธรรม

ลงชื่อ	ประธาน	มูลนิธิ

(	นาย	สมชาย	หอม	ลออ	)

มูลนิธิ	ผสาน	วัฒนธรรม

ลงชื่อ	ผู้	อำนวย	การ

(นางสาว	จันทร์	จิ	รา	จันทร์	แผ่ว	)

เครือ	ข่าย	นักกฏ	หมาย	สิทธิ	มนุษย	ชน

ลงชื่อ	ประธาน

(นาย	โคทม	อารี	ยา)

มูลนิธิ	เพื่อ	สิทธิ	มนุษย	ชน	และ	การ	พัฒนา
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ประวัติความเป็นมา
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	(สสส.)

Union	for	Civil	Liberty	(UCL.)

ความเป็นมา

	 ดว้ย	ความ	ปรารถนา	ที	่จะ	เหน็	การ	พฒันา	ของ	สงัคม	ไทย	ได	้กา้ว	รดุ	หนา้	ไป	อยา่ง	

ม	ีเสรภีาพ		เสมอ	ภาค	และ	ภราดร	ภาพ	ใน	หมู	่คน	ไทย	ดว้ย	กนั		การ	สรา้งสรรค	์และ	สง่	

เสรมิ	ให	้แนวคดิ	ดา้น	สทิธ	ิมนษุย	ชน	ได	้ซมึซบั	เขา้ไป	ใน	วถิ	ีชวีติ	ของ	ประชาชน	จงึ	เปน็	

สิ่ง	จำเป็น	อย่าง	ยิ่ง		เพราะ	บท	เรียน	ใน	อดีต	ได้	สอน	ให้	เรา	ตระหนัก	ว่า		“มี	แต่	การ	ที่	

มนุษย์	เคารพ	ใน	คุณค่า	และ	ศักดิ์	ศรี	ของ	เพื่อน	มนุษย์	 และ	ให้	เกียรติ	ซึ่ง	กัน	และ	กัน	

เท่านั้น	จึง	จะ	นำ	มา	ซึ่ง	สันติสุข	ใน	สังคม

	 เมื่อ	วัน	ที่		24		พฤศจิกายน		2516		นัก	ศึกษา		นัก	วิชา	การ		ทนายความ		และ	

ประชาชน	จาก	สาขา	อาชีพ	ต่าง	ๆ	ที่	ตระหนัก	ใน	คุณค่า	แห่ง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ		ได้	

ร่วม	กัน	ก่อ	ตั้ง	 สสส.	 ขึ้น	ใน	นาม	 	 “สหภาพ	เพื่อ	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน”	ทั้งนี้	

เพื่อ	ให้	เป็น	องค์กร	ที่	ทำ	หน้าที่	ช่วย	เหลือ	และ	พิทักษ์	สิทธิ	เสรีภาพ	ให้	กับ	ประชาชน	

ผู้	ถูก	ละเมิด	ขั้น	พื้น	ฐาน	และ	เพื่อ	เผย	แพร่	แนวคิด	 ข้อ	เสนอ	แนะแนว	ทางใน	การ	

แก้ไข	ปัญหา	สิธิ	มนุษย	ชน	ต่อ	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน	ตลอด	

จน	ประชาชน	ทั่วไป

	 สสส.	ได	้ดำเนนิ	กจิกรรม	ใน	การ	พทิกัษ	์	และ	สง่	เสรมิ	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	ประชาชน	

ตลอด	มา	เชน่		การ	บรกิาร	อรรถ	คด	ี	เผย	แพร	่ความ	รู	้ดา้น	กฎหมาย		รณรงค	์ให	้ม	ีการ	

ยกเลิก	กฎหมาย	ที่	ไม่	เป็น	ธรรม	 	สนับสนุน	การ	รวม	กลุ่ม	ของ	ประชาชน	เพื่อ	พิทักษ์	

ปกป้อง	ผล	ประโยชน์	อัน	พึง	มี	พึง	ได้	ฯลฯ

	 วนั	ที	่	8	กมุภาพนัธ	์2526		สสส.		ได	้รบั	อนญุาต	ให	้จดั	ตัง้	เปน็	สมาคม		จงึ	เปลีย่น	

ชือ่	จาก	สหภาพ	เพือ่	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	ประชาชน		มา	เปน็		“สมาคม	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	

ประชาชน	(สสส.)”
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วัตถุประสงค์

	 1.	 ศกึษา	และ	เผย	แพร	่ความ	รู	้เกีย่ว	กบั	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	ประชาชน	ตาม	ระบอบ 

	 	 	ประชาธิปไตย

	 2.	 ให้	บริการ	โดย	ทั่วไป	เพื่อ	ขจัด	การ	ลิด	รอน	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน

	 3.	 ร่วม	มือ	และ	ประสาน	งาน	กับ	องค์การ	หรือ	สมาคม	อื่น	 ที่	มี	วัตถุประสงค์	 

	 	 สอดคล้อง	กัน

	 4.	 สง่	เสรมิ	ให	้ประชาชน	ตาม	ทอ้ง	ถิน่	ตา่งๆ	ทัว่	ราช	อาณาจกัร	ได	้ตืน่	ตวั	ใน	เรือ่ง	 

	 	 สิทธิ	เสรีภาพ	ทั้งนี้	เพื่อ	กระจาย	ความ	คิด	และ	การ	ปฏิบัติ	ออก	ไป	ถึง	ระดับ	 

	 	 ท้อง	ถิ่น

	 5.	 วาง	มาตรการ	และ	การ	ดำเนิน	การ	พิทักษ์	สิทธิ	เสรีภาพ

	 6.	 คุ้มครอง	สิทธิ	ผู้	บริโภค	อนุรักษ์	และ	พิทักษ์	สิ่ง	แวดล้อม	ตลอด	จน	ส่ง	เสริม	 

	 	 สิทธิ	ของ	ประชาชน	ใน	ด้าน	นิเวศวิทยา

หลักการในการดำเนินงาน

	 1.	 สมาชิก	ภาพ	เป็นการ	เข้า	ร่วม	กัน	โดย	ความ	สมัคร	ใจ	ใน	ฐานะ	เอกชน	ไทย

	 2.	 เป็น	องค์การ	เอกชน		ดำเนิน	งาน	ของ	ตน	โดย	อิสระ

	 3.	 ไมม่	ีฐานะ	เปน็	ตวัแทน	หรอื	ปาก	เสยีง	หรอื	ผล	ประโยชน	์ของ	ชนก	ลุม่	ใด	กลุม่ 

	 	 	หนึ่ง	โดย	เฉพาะ	หาก	ปฏิบัติ	หน้าที่	เพื่อ	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน	โดย 

	 	 ทั่วไป

	 4.	 เปน็ก	ลาง	ทางการ	เมอืง	กลา่ว	คอื	ไม	่เปน็	เครือ่ง	มอื	เพือ่	การ	แสวงหา	อำนาจ	 

	 	 หรือ	สนับสนุน	กลุ่ม	การเมือง	หรือ	กลุ่ม	ผล	ประโยชน์	ฝ่าย	หนึ่ง	ฝ่าย	ใด	โดย 

	 	 	เฉพาะ
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กิจกรรม–งานของสสส.

	 	งาน	รณรงค	์	ดำเนนิ	การ	รณรงค์	ปญัหา	สทิธิ	มนษุย	ชน	ตา่ง	ๆ 		เชน่		การ	ยกเลกิ	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	ประเทศ	ไทย	การ	ต่อ	ต้าน	การ	ทรมาน	

	 งาน	ศึกษา/เผย	แพร่	จัด	ให้	มี	การ	ศึกษา	และ	รวบรวม	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	สิทธิ	และ	

เสรภีาพ	ของ	ประชาชน	ดา้น	ตา่งๆ	แลว้	นำ	ออก	เผย	แพร	่เชน่	ปญัหา	การ	พพิาท	ทีด่นิ	

ปัญหา	แรงงาน	ปัญหา	สิทธิ	ทางการ	เมือง	 สิทธิ	การ	ปกครอง	ตนเอง	ของ	ท้อง	ถิ่น 

สิทธิ	มนุษย	ชน	ศึกษา

	 งาน	เอกสาร	สิง่	พมิพ	์	ได	้จดั	ทำ	หนงัสอื	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ประเทศ	ไทย	รายงาน	

สถานการณ์	สิทธิ	มนุษย	ชน	 เพื่อ	เผย	แพร่	ความ	รู้	ข้อมูล	ขาว	สาร	ตลอด	จน	กิจกรรม	

ต่าง	ๆ	ที่	สมา	คมฯ	จัด	ขึ้น	

	 งาน	เสริม	ความ	รู้	ทาง	กฎหมาย	ได้	จัด	โครงการ	เสริม	ความ	รู้	รัฐธรรมนูญ	สิทธิ	

มนุษย	ชน	และ	กฎหมาย	ให้	แก่	ผู้	ใช้	แรงงาน	 เกษตรกร	และ	ประชาชน	ทั่วไป	เพื่อ	

ให้	มี	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ใน	เรื่อง	สิ	ทธิ	ขั้น	พื้น	ฐาน	และ	สามารถ	นำ	หลัก	ปฏิบัติ	และ	 

ข้อ	กฎหมาย	ไป	ใช้	พิทักษ์	สิทธิ	ของ	ตน	ได้	อย่าง	เหมาะ	สม

	 งาน	บริการ	ช่วย	เหลือ	ทาง	กฎหมาย	 มี	ทนายความ	อาสา	สมัคร	เพื่อ	คอย	

ให้	คำ	ปรึกษา	แก่	ประชาชน	และ	ช่วย	ดำเนิน	คดี	ให้	กับ	ผู้	ด้อย	โอกาส	ที่	ถูก	ละเมิด 

	สิทธิ	มนุษย	ชน

	 งาน	สง่	เสรมิ	การ	รวม	กลุม่		สนบัสนนุ	ให	้ม	ีการ	รวม	กลุม่	ของ	เกษตรกร		กรรมกร		

ทนายความ	นกั	วชิา	การ	และ	ประชาชน	ทัว่ไป	เพือ่	เขา้	มา	รว่ม	กจิกรรม	ใน	การ	พทิกัษ	์

ปกป้อง	สิทธิ	มนุษย	ชน	นัก	ต่อสู้	เพื่อ	สิทธิ	มนุษย	ชน

	 งาน	ประสาน	งาน	มี	การ	ประสาน	งาน	กับ	บุคคล	สถาบัน	การ	ศึกษา	องค์การ	

ด้าน	สิทธิ	มนุษย	ชน	ทั้ง	ใน	และ	ต่าง	ประเทศ	ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน	 เพื่อ	ร่วม	กัน	ส่ง	

เสริม	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน
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	 งาน	สมาชิก	สัมพันธ์	 เป็น	กิจกรรม	ด้าน	การ	ส่ง	เสริม	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ใน	

ปัญหา	และ	แนวคิด	สิทธิ	มนุษย	ชน	ให้	กับ	สมาชิก	ของ	สสส.	 เพื่อ	ให้	สมาชิก	ได้	เข้า	

มา	มี	ส่วน	ร่วม	กับ	กิจกรรม	ของ	สสส.	มาก	ขึ้น

สำนักงานติดต่อ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน		(สสส.)

109	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย	สามเสนนอก

เขตห้วยขวาง		กรุงเทพฯ		10320

โทรศัพท์		0-2275-4231-2	โทรสาร	0-2275-4230

Email:	uclthai@gmail.com

Website:	http:	//	www.ucl.or.th/
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“เรากำลังรณรงค์การยุติโทษประหารในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่ง

ในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังคงใช้วิธีการลงโทษที่ป่าเถื่อนเช่นนี้อยู่”
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Note
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Note


