
  

 

 

กรุงเทพฯ, 7 ตลุาคม 2563 

 

ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 

สหภาพยุโรปจดังานฉายหนงัสารคดแีละเสวนา เน่ืองในวนัยุตโิทษประหาร
ชีวติสากลและยุโรป 
 
ในโอกาสทีว่นัยตุโิทษประหารชีวติสากลและยุโรปก าลงัจะเวยีนมาบรรจบอกีคร ัง้หน่ึง  
เอกอคัรราชทตูสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทยไดก้ลา่วแสดงจุดยนืของสหภาพยุโรปตอ่
การใชโ้ทษประหาร พรอ้มกบัเรียกรอ้งใหป้ระเทศทีย่งัมกีารใชโ้ทษประหารชีวติอยูย่กเลกิ
โทษดงักลา่วเสยี 
 
“สหภาพยุโรปคดัคา้นการใชโ้ทษประหารชีวติในทกุกรณี เพราะการประหารชีวติเป็นการ
ลงโทษทีท่ารณุโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม และย ่ายศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์  รวมท ัง้ขดัตอ่
หลกัสทิธมินุษยชนข ัน้พืน้ฐาน นั่นก็คอืสทิธใินการมชีีวติ” เอกอคัรราชทตูเปียร์กา้ ตาปิโอ
ลากลา่ว “ส าหรบัประเทศทีย่งัคงมีโทษประหารในกฎหมายอาญา  เราขอสนบัสนุนให้
ประเทศดงักลา่วพจิารณายกเลกิบทลงโทษดงักลา่วเสยี  ถา้หากยงัไมส่ามารถยกเลกิโทษ
ประหารไดโ้ดยสิน้เชงิ เราก็หวงัวา่ประเทศเหลา่นัน้จะเริม่ตน้ดว้ยการงดเวน้การตดัสนิ
ลงโทษประหารชีวติ  รวมท ัง้พกัการประหารชีวตินกัโทษทีค่ดีถงึทีส่ดุแลว้ไวก้อ่นดว้ย” 
 
สหภาพยุโรปเป็นหน่ึงในสมาชกิของประชาคมโลกทีค่ดัคา้นการใชโ้ทษประหารอยา่งหนกั
แน่นมาโดยตลอด  ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของสหภาพยุโรปทกุประเทศลว้นแลว้แตต่อ้ง
ปฏบิตัติามหลกัการวา่ดว้ยการเคารพตอ่สทิธใินการมชีีวติและการหา้มใชโ้ทษประหารแม้
ในชว่งสงคราม  อนัเป็นขอ้ผูกมดัภายใตอ้นุสญัญายุโรปวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน  ซึง่เป็น
กฎหมายส าหรบัปกป้องสทิธมินุษยชนและเสรีภาพทางการเมอืงประจ าทวีป  ต ัง้แตปี่ พ.ศ. 
2540 เป็นตน้มา  สหภาพยุโรป  ซึง่มปีระชากรเกือบ 450 ลา้นคนใน 27 ประเทศสมาชกิ
นัน้  ไดก้ลายเป็นพืน้ทีป่ลอดการใชโ้ทษประหารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก   นอกจากน้ี  การยตุิ
โทษประหารชีวติยงัไดก้ลายมาเป็นขอ้บงัคบัพืน้ฐานในการเขา้รว่มเป็นสมาชกิสหภาพ
ยุโรป   อกีท ัง้การรณรงค์เพือ่ใหม้กีารยุตโิทษประหารก็ยงัเป็นหน่ึงในวาระส าคญัของการ
ด าเนินนโยบายตา่งประเทศและนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของสหภาพยุโรปดว้ย   
 
“เราไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะส ัง่สอนประเทศอืน่ๆ หรือยกตนขม่ผูใ้ด เราเพยีงอยากช้ีใหม้ติร
ประเทศของเราเหน็วา่  ทศิทางของโลกในเรือ่งการยุตโิทษประหารนัน้มนัเป็นไปใน
ลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัความเชือ่ของเรา”  ทา่นทตูตาปิโอลากลา่ว 
 
“ประเทศกวา่สองในสามของโลกไดย้กเลกิโทษประหารแลว้ไมว่า่จะเป็นในทางกฎหมาย
หรือในทางปฏบิตั ิ และประเทศทีม่กีารประหารชีวติในปี พ.ศ. 2562 นัน้ก็คดิเป็นสดัสว่น



ทีเ่ล็กมากตอ่จ านวนสมาชกิองค์การสหประชาชาตทิ ัง้หมด 193 ประเทศ  คอืมเีพียงแค่
รอ้ยละ 10 เทา่นัน้” ทา่นทตูกลา่วตอ่ “ถา้คณุเป็นประเทศทีย่กเลกิโทษประหารในอนาคต
อนัใกล ้  คณุก็จะกลายเป็นสว่นหน่ึงของกระแสโลกในการยกยอ่งศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์
และปกป้องสทิธใินการมชีีวติ   ส าหรบัผม  นั่นคอืแนวทางทีด่ีกวา่ในการน าพาโลกของ
เราใหเ้ป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยัมากขึน้”  
 
สหภาพยุโรปตอ่ตา้นการใชโ้ทษประหารผา่นการรณรงคแ์ละชอ่งทางทางการทตูตา่งๆ  
ไมว่า่จะเป็นการสนบัสนุนใหป้ระเทศพนัธมติรรว่มลงนามในพธิีสารเลือกรบัฉบบัที ่2 
ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (วา่ดว้ยการยกเลกิ
โทษประหารชีวติ)  หรือการออกกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัประเทศสมาชกิทกุประเทศมา
หา้มการสง่ออกสนิคา้เพือ่การทรมานและเพือ่การประหารชีวติ เชน่ ยากดประสาททีใ่ช้
ส าหรบัการฉีดยาเพือ่ประหารนกัโทษ  และเพือ่ขยายแนวรว่มในการงดขายสนิคา้ทีม่สีว่น
สง่เสรมิการทรมานหรือการปลดิชีวติมนุษย์ใหก้วา้งขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 สหภาพยุโรปยงั
ไดร้ว่มกบัประเทศอาร์เจนตนิาและมองโกเลียในการจดัต ัง้ Alliance for Torture-Free 
Trade เพือ่ใหเ้ป็นกลุม่พนัธมติรเพือ่ตอ่ตา้นการคา้ทีส่ง่เสรมิการทรมานในระดบัโลก   
นอกจากประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปท ัง้ 27 ประเทศแลว้   ยงัมปีระเทศอืน่ๆ อกีกวา่ 
30 ประเทศในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก ทวีปอเมรกิากลางและอเมรกิาใตท้ีเ่ขา้รว่มเป็น
พนัธมติร  อาท ิออสเตรเลีย นิวซแีลนด์ ชลิี และอรุุกวยั เป็นตน้   
 
และในวนัที ่10 ตุลาคมของทกุปี ซึง่เป็นวนัยตุโิทษประหารชีวติสากลและยุโรป   คณะ
ผูแ้ทนสหภาพยุโรปท ั่วทกุภาคพ้ืนของโลกก็จะจดักจิกรรมรณรงค์เพือ่เสรมิสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัจดุยนืของสหภาพยุโรปตอ่โทษประหาร    รวมท ัง้เพือ่สง่เสรมิใหม้ี
การถกเถียงเกีย่วกบัความจ าเป็นในการยุตโิทษดงักลา่วโดยสนัตแิละสรา้งสรรค์  
 
ส าหรบัในประเทศไทย  คณะผูแ้ทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย   ภายใตค้วาม
รว่มมอืกบัสมาคมฝร ั่งเศสกรงุเทพ และ Documentary Club    จะจดัใหม้กีารฉาย
ภาพยนตร์สารคดีเรือ่ง “ฮากามาดะ” ตามดว้ยการเสวนาในหวัขอ้ “โทษประหาร: 
ยุตธิรรมหรือความผดิพลาด”  ในวนัเสาร์ที ่10 ตุลาคม  ทีส่มาคมฝร ั่งเศสกรุงเทพ  เวลา 
13.30- 16.30 น.  
 
“สมาคมฝร ั่งเศสกรุงเทพรูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของความพยายามของอยีูที่
จะสนบัสนุนการถกเถยีงในประเด็นทีเ่กีย่วกบัโทษประหารอยา่งสรา้งสรรค์” คณุวาเลรี 
มอร์ว็อง รองผูอ้ านวยการสมาคมฝร ั่งเศสกลา่ว “นอกจากการฉายภาพยนตร์สารคดีเรือ่ง 
‘ฮากามาดะ’  ในวนัยุตโิทษประหารชีวติสากลและยุโรปแลว้      ในวนัที ่9 ตุลาคม 
สมาคมฝร ั่งเศสกรงุเทพ ก็จะจดัใหม้กีารฉายภาพยนตร์เรือ่ง ‘Apprentice (เพชฌฆาตก็
รอ้งไหเ้ป็น)’  ภาพยนตร์ทีไ่ดร้บัการกลา่วขวญัถงึในระดบัโลกซึง่เป็นผลงานก ากบัของ  บ ู
จุนเฟิง ผูก้ ากบัมากฝีมอืชาวสงิคโปร์   โดยมผีูอ้ านวยการสรา้งและผูเ้ขียนบท เรย์มอนด์ 
พฒันวีรางกลู มารว่มพูดคยุถามตอบกบัผูช้มอยา่งใกลช้ดิอกีดว้ย   เน้ือหาหลกัของ
ภาพยนตร์เรือ่งน้ีจะเป็นสว่นหน่ึงของการถกเถียงเรือ่งโทษประหารไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะ
เป็นการมองประเด็นผา่นมมุมองของเพชฌฆาต” 
 
“ค าถามวา่ การประหารชีวติยงัจ าเป็นอยูห่รือไม ่เป็นจุดเริม่ตน้ทีน่ าไปสูป่ญัหาอืน่ๆ ใน
กระบวนการยุตธิรรมทีค่วรถูกพูดถงึเชน่เดยีวกนั”  คณุธดิา ผลติผลการพมิพ์ ผูก้อ่ต ัง้ 



Documentary Club กลา่ว “เรือ่งน้ีอาจจะเป็นเรือ่งละเอยีดออ่น แตก็่ควรคา่ทีจ่ะไดร้บั
การถกเถียงอยา่งเปิดเผยและดว้ยเหตผุล” 
 
“ฮากามาดะ” คอืภาพยนตร์สารคดคีวามยาว 72 นาททีีเ่ลา่เรือ่งราวการตอ่สูเ้พือ่ความ
ยุตธิรรมของนกัมวยชาวญีปุ่่ นนามวา่ อวิาโอะ ฮากามาดะ ผูถู้กตดัสนิโทษประหารในปี 
พ.ศ. 2511 จากคดีฆาตกรรมสีศ่พทีเ่ขาไมไ่ดก้อ่ 
 
ในปี พ.ศ. 2557  การคน้พบหลกัฐานชิน้ใหมโ่ดยทนายจ าเลยไดส้ง่ผลใหศ้าลช ัน้ตน้ของ
ญีปุ่่ นส ั่งใหป้ลอ่ยตวัฮากามาดะ   เน่ืองจากศาลเห็นวา่กระบวนการพจิารณาคดีทีน่ าไปสู่
การลงโทษประหารชีวติเขาในอดตีนัน้มขีอ้ผดิพลาด   ท าใหฮ้ากามาดะไดร้บัอสิรภาพ
หลงัจากทีถ่กูจองจ ามานานกวา่ 47 ปี   และใชชี้วติกวา่ 33 ปีในแดนประหาร   (จนถงึ
วนัน้ี  ฮากามาดะก็ยงัเป็นผูค้รองสถติโิลกในฐานะนกัโทษทีถ่กูจองจ าในแดนประหารเป็น
เวลายาวนานทีส่ดุ) 
 
เรือ่งราวของฮากามาดะนัน้เป็นเครือ่งพสิจูน์ทีด่อียา่งหน่ึงตอ่ขอ้ถกเถียงทีว่า่   การยุตโิทษ
ประหารจะชว่ยป้องกนัไมใ่หชี้วติของผูบ้รสิทุธิต์อ้งถูกท าลายในกรณีทีเ่กดิความผดิพลาด
ทางกระบวนการยตุธิรรมขึน้    นอกจากนัน้  สารคดีเรือ่งน้ียงัจะแสดงใหผู้ช้มไดเ้ห็นถงึ
ความโหดรา้ยไรม้นุษยธรรมของการประหาร   เพราะบางคร ัง้ การประหารก็ไมไ่ดท้ าให้
นกัโทษเสยีชีวติอยา่งฉบัพลนัทนัใดและโดยปราศจากความเจ็บปวดอยา่งทีผู่ส้นบัสนุน
โทษประหารมกัจะกลา่วอา้ง 
 
หลงัจาก “ฮากามาดะ”  จบลงแลว้   การเสวนาภายใตห้วัขอ้ “โทษประหาร: ยุตธิรรมหรือ
ความผดิพลาด” ก็จะน าประเด็นดา้นจรยิธรรม ศีลธรรมจรรยา และสทิธมินุษยชนที่
ภาพยนตร์สารคดีเรือ่งน้ีน าเสนอไปสนทนาตอ่   โดยการเสวนาดงักลา่วจะทา้ทายค ากลา่ว
อา้งทีว่า่โทษประหารนัน้สามารถยบัย ัง้การกอ่อาชญากรรมทีร่นุแรงได ้   รวมท ัง้คน้หา
ค าตอบวา่ยงัมทีางเลือกอืน่หรือไมท่ีจ่ะสามารถป้องกนัการกอ่อาชญากรรมซ า้ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากกวา่โทษประหาร  
 
ส าหรบัผูส้นใจเขา้รว่มรบัชมภาพยนตร์และฟงัการเสวนาเน่ืองในวนัยุตโิทษประหารชีวติ
สากลและยุโรปน้ี   สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มงานไดท้ ัง้ทีส่มาคมฝร ั่งเศสกรุงเทพ  หรือ
ทางออนไลน์ ผา่นเว็บไซต์ engage.eu ซึง่เป็นเว็บไซต์ส าหรบัการประชาสมัพนัธ์การ
ด าเนินงานของสหภาพยโุรปในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  เสยีงในฟิล์มของ
ภาพยนตร์สารคดนีัน้จะเป็นเสยีงในภาษาญีปุ่่ นและองักฤษ  โดยมคี าบรรยายท ัง้ใน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   สว่นการด าเนินการเสวนาหลงัจบภาพยนตร์นัน้จะเป็นใน
ภาษาไทย  พรอ้ม ๆ กบัการแปลฉบัพลนัเป็นภาษาองักฤษ 
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