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สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวติ
บทนํา
ในสังคมบานเมืองเราปจจุบันมีขาวปรากฏทางสื่อมวลชนวามีเหตุการณ
การกระทําความผิดทางอาญารายแรงเกิดขึ้นจนเปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้นเสียชีวิต
เชน ขาวการทํารายรางกายชายพิการจนเปนเหตุใหเสียชีวติ การฆาขมขืน การฆาหัน่ ศพ
หรือการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย เปนตน ขาวในลักษณะดังกลาวนี้
ลวนแลวแตเปนการปลุกกระแสสังคมเพือ่ เรียกรองใหมกี ารลงโทษประหารชีวติ ผูก ระทํา
ความผิดอยูเสมอ โดยใหเหตุผลวาเพื่อเปนการลงโทษที่สาสมกับการกระทําความผิด
นั้น ๆ เพราะเชื่อวาหากมีการลงโทษประหารชีวิตแลวจะเปนการปรามเพื่อมิใหมี
การกระทําความผิดเชนนั้นเกิดขึ้นอีก แตอยางไรก็ดี การลงโทษประหารชีวิตนั้น
นักสิทธิมนุษยชนมักมองวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและขัดกับหลัก
สิทธิมนุษยชน จนกระทัง่ หลาย ๆ ประเทศตางก็ไดมกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ไปแลว
เพราะเห็นวาขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน และมองวาการโทษประหารชีวติ นัน้ ไมมผี ลใด ๆ
กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยปจจุบันมี
ประมาณกวา ๑๔๒ ประเทศหรือมากกวา ๒ ใน ๓ ของประเทศทัว่ โลกทีไ่ ดมกี ารยกเลิก
โทษประหารชีวติ แลว
ดังนัน้ เพือ่ เปนขอคิดในการพิจารณาวาประเทศไทยสมควรทีจ่ ะมีการกําหนด
โทษประหารชีวิตไวในกฎหมายอาญาตอไปหรือไม หรือสมควรที่จะมีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและแนวทางปฏิบัติของ
นานาประเทศทัง้ หลาย “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนีจ้ งึ ขอนําเสนอเรือ่ ง “สังคมไทย
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต” ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดรับทราบและเขาใจถึงแนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต หรือการยกเลิกโทษประหารชีวิต
รวมทั้งผลดีและผลเสียของการลงโทษประหารชีวิต ดังนี้
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๑. หลักการกําหนดบทลงโทษประหารชีวิต
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ ไดกาํ หนดบทลงโทษสําหรับผูก ระทํา
ความผิดอาญาไว ดังนี้
(๑) ประหารชีวิต
(๒) จําคุก
(๓) กักขัง
(๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพยสิน
ทัง้ นี้ โทษประหารชีวติ และโทษจําคุกตลอดชีวติ มิใหนาํ มาใชบงั คับแกผซู งึ่
กระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดป
ในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวา
สิบแปดปไดกระทําความผิดทีม่ รี ะวางโทษประหารชีวติ หรือจําคุก
ตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปลี่ยนเปนระวางโทษ
จําคุกหาสิบป
นอกจากนี้ ยั ง ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ประหารชีวิตผูกระทําความผิดไวในมาตรา ๑๙ วา ผูใดตองโทษ
ประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนั้น ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒. แนวโนมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต
ในสังคมยุคปจจุบนั แนวโนมของการใชโทษประหารชีวติ ในหลายประเทศ
ทั่วโลกมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยประเทศสวนใหญไดยุติการประหารชีวิต
ไปแลว ไมวา ในทางกฎหมายหรือทางปฏิบตั ิ ดวยเหตุทหี่ ลายประเทศไดหนั มาใหความ
ตระหนักและใหการสนับสนุนในประเด็น “การยกเลิกโทษประหารชีวิต” โดยเล็งเห็น
วาการประหารชีวิตเปนการกระทําที่ละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชน เพราะเปนการละเมิดสิทธิในการมีชวี ติ อยูท มี่ นุษยทกุ คนพึงมีสทิ ธินเี้ สมอกัน
โดยไมคาํ นึงถึงสถานภาพ ชาติพนั ธุ ศาสนา หรือชาติกาํ เนิด ซึง่ เปนสิทธิทไี่ มอาจพราก
ไปจากบุคคลได โดยถือเสมือนเปนสิทธิที่ติดตัวของคนทุกคน พรอมทั้งยังเห็นวา
การประหารชีวิตไมไดยับยั้งอาชญากรรมรุนแรง หรือทําใหสังคมปลอดภัยขึ้นได กลับยิ่ง
จะทําใหสังคมเกิดความเลวรายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา ยอมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือการตัดสินคดีที่มี
ความผิดพลาด ซึ่งนักโทษประหารชีวิตโดยสวนใหญเปนคนยากจน คนดอยโอกาส
ไมมีเงินจางทนายความ จึงไมมีโอกาสในการที่จะตอสูคดีเพื่อใหตนเองชนะคดีได
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ดวยเหตุนี้ จึงไดมกี ารรณรงคใหมกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ในประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก
ซึง่ “การยุตกิ ารประหารชีวติ ” มิใชการยกเลิกหรือสนับสนุนใหผกู ระทําความผิดไมตอ ง
รับโทษทางอาญาแตอยางใด หากแตเพียงยุติการลงโทษที่ไมคุมคา ไมสมเหตุสมผล
และยังเปนการลงโทษทีโ่ หดรายลดทอนศักดิศ์ รีความเปนมนุษย พรอมทัง้ ยังเปนการลด
ความเสี่ยงที่โทษประหารชีวิตจะถูกนําไปใชกับ “ผูบริสุทธิ์” อีกดวย
จากรายงานสถานการณโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ของ
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏวาประเทศที่มีการยกเลิกโทษ
ประหารชี วิ ต มี ม ากกว า สองในสามของประเทศต า ง ๆ ทั่ ว โลกที่ ไ ด ย กเลิ ก โทษ
ประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ โดยมีจํานวนรวมกวา ๑๔๒ ประเทศ
กลาวคือ มีการยกเลิกโทษประหารชีวติ สําหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท จํานวน
๑๐๖ ประเทศ ยกเลิกโทษประหารชีวติ สําหรับความผิดอาญาทัว่ ไป จํานวน ๗ ประเทศ
และยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ จํานวน ๒๙ ประเทศ และมีเพียงจํานวน
๕๖ ประเทศ ที่ยังคงใชโทษประหารชีวิตอยู๑ และประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศที่
ยังคงลงโทษประหารชีวิตอยู
การลงโทษประหารชี วิ ต สํ า หรั บ ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ประเทศสมาชิกจํานวน ๑๐ ประเทศนัน้ ประเทศกัมพูชาและฟลปิ ปนส ไดยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตสําหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท สวนประเทศลาว เมียนมาร และ
บรูไน ไดยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ กลาวคือ ยังคงไวซึ่งโทษประหารชีวิต
ในตัวบทกฎหมาย แตไมไดมีการประหารชีวิตนักโทษเปนระยะเวลา ๑๐ ปติดตอกัน
จึงถือเปนการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ สวนประเทศไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ยังคงมีและใชโทษประหารชีวิตแกนักโทษอยู ทั้งนี้
ประเทศไทยมีการประหารชีวิตครั้งสุดทายเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ กาวเขาสูปที่ ๙
ทีไ่ มมกี ารลงโทษประหารชีวติ ซึง่ หากไมมกี ารประหารชีวติ ๑๐ ปตดิ ตอกัน ทางองคการ
สหประชาชาติจะถือวาเปนประเทศทีม่ กี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ในทางปฏิบตั ทิ นั ที
ซึ่งถือเปนพัฒนาการที่ดีดานสิทธิมนุษยชนสําหรับประเทศไทยอีกกาวหนึ่ง
แตอยางไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทางกรมราชทัณฑก็ไดมีการ
ประหารชีวติ นักโทษไปจํานวน ๑ คน ในรอบ ๙ ป ทีไ่ มมกี ารประหารชีวติ นักโทษมากอน
ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนและมีผลกระทบโดยตรงตอความรูสึก
ของประชาชนโดยรวม และในอีกมุมมองหนึ่งประเทศไทยก็ถูกแรงกดดันจากนานา
ประเทศใหตองยกเลิกโทษประหารชีวิตดวย เพราะเปน ๑ ใน ๕๖ ประเทศในโลกที่ยัง
คงใชโทษประหารชีวิตอยู ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาจะไมนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
เอกสารรายงานสถานการณ “โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตในป ๒๕๖๐” แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล สืบคน
จากเว็บไซต ttps://www.amnesty.or.th/files/4815/2344/5493/DP_2017_Report_Thai.pdf เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑
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แตใหพิจารณาวาการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีความเหมาะสมแลวหรือไม และเพื่อ
เป น การป อ งกั น ไม ใ ห มี ก ารตั ด สิ น คดี ผิ ด ตั ว ผิ ด คนอย า งที่ เ คยมี ค ดี แ พะมาก อ น
ดังสุภาษิตที่กลาวไววา “ปลอยคนผิด ๑๐ คน ดีกวาลงโทษผูบริสุทธิ์เพียงคนเดียว”

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษและยกเลิกโทษประหารชีวิต
หลักการกําหนดบทลงโทษประหารชีวิตเปนประเด็นปญหาที่ถกเถียงกัน
อยูในสังคมไทยวาควรจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือจะยังคงลงโทษประหาร
ชีวิตกันตอไปหรือไม โดยมีความเห็นเปน ๒ ฝาย คือ ฝายที่สนับสนุนใหมีการลงโทษ
ประหารชีวิต และฝายที่คัดคานการลงโทษประหารชีวิต โดยฝายสนับสนุนใหมีการ
ลงโทษประหารชี วิ ต ให เ หตุ ผ ลว า โทษประหารชี วิ ต เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ของ
กระบวนการยุติธรรมและการปองกันอาชญากรรม ฆาตกรตองไดรับโทษที่สาสมกับ
ความผิดที่เขากระทําและสมควรจะไดรับ นั่นคือ ความตาย
นอกจากนี้โทษประหารชีวิตยังสามารถยับยั้งอาชญากรรมได
มากกวาโทษจําคุก สําหรับฝายที่คัดคานการลงโทษประหารชีวิต
ใหเหตุผลวา การประหารชีวติ เปนสิง่ ทีย่ อมรับไมได เปนไปไมไดที่
การฆาเพื่อนมนุษยจะเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม มนุษยทุกคนมี
ศักดิ์ศรี การประหารชีวิตเปนเรื่องไรมนุษยธรรมและไรประโยชน
ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของทั้ง ๒ ฝาย
ดังนี้
๓.๑. แนวคิดของฝายสนับสนุนใหมกี ารลงโทษประหารชีวติ ๒ ใหเหตุผล
ไว ดังนี้
๑. โทษประหารชีวติ เปนสิง่ จําเปนในกระบวนการยุตธิ รรม การลงโทษ
ผูก ระทําผิดตองคํานึงถึงความยุตธิ รรมเปนหลัก ความยุตธิ รรมทีแ่ ทจริงไมใชการแกแคน
แตหมายถึงการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ไดกระทํา ถาทําผิดมากแตถูกลงโทษ
นอยก็ไมเปนธรรมกับฝายทีถ่ กู กระทํา ในทางกลับกันถาทําผิดนอยแตถกู ลงโทษมากก็
ไมเปนธรรมกับผูกระทําผิด การประหารชีวิตนับวาเปนการตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุตธิ รรมสําหรับคนทีท่ ําผิดรายแรง เชน การฆาผูอ นื่ ทัง้ โดยเจตนาและไมเจตนาก็ตาม
บุคคลทั่วไปเห็นควรใหมีการลงโทษประหารชีวิตเพราะคิดวาความตาย คือ การชดใช
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับฆาตกรผูโหดเหี้ยม โทษจําคุกตลอดชีวิตถือวาเบาเกินไป
ไมสามารถทําใหสงั คมยอมรับได ทัง้ นี้ จุดมุง หมายของการลงโทษผูก ระทําผิดไมใชเพียงแค
ยับยั้งปองกันไมใหคนอื่นกระทําตามเทานั้น แตจุดมุงหมายสําคัญของการลงโทษ
ดวงดาว กีรติกานนท, “โทษประหารชีวิต” สืบคนจากเว็บไซต digi.library.tu.ac.th/index/0211/8-1-Jan-Jun2552/09PAGE83-PAGE88.pdf เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑
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คือ การชดใชสิ่งที่ผูกระทําผิดไดทําไว ฆาตกรไมสมควรมีชีวิตอยู การประหารชีวิตจึง
เหมาะสมแลว เพราะเปนการขับบุคคลนัน้ ออกจากสังคมตลอดไป ถาเพียงแคกกั ตัวไว
ในทีค่ มุ ขังก็เทากับลงโทษนอยกวาโทษทีผ่ กู ระทําผิดสมควรจะไดรบั ซึง่ ถือวาไมยตุ ธิ รรม
๒. โทษประหารชีวติ สามารถยับยัง้ อาชญากรรมอยางไดผล เพราะ
ทําใหผทู คี่ ดิ จะทําผิดเกิดความกลัวไมกลากออาชญากรรมทีร่ นุ แรง ยิง่ มีบทลงโทษหนัก
มากเทาใด การกออาชญากรรมก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก และถามีความเสี่ยงมากก็ไมกลา
กออาชญากรรม การประหารชีวติ นอกจากจะหยุดฆาตกรไมใหออกมาฆาใครไดอกี แลว
ยังจะสงผลไปถึงคนอืน่ ๆ วาหากมีการกระทําผิดฆาตกรจะไมไดรบั อนุญาตใหมชี วี ติ อยู
ดังนัน้ ความรุนแรงของโทษประหารชีวติ จะสามารถหยุดความคิดทีจ่ ะกออาชญากรรม
และสามารถชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ได นอกจากนี้ การประหารชีวิตจะชวยปองกันไมให
ผูก ระทําผิดมีโอกาสฆาคนอืน่ ไดอกี เทากับชวยชีวติ ผูบ ริสทุ ธิไ์ ดอกี เปนจํานวนมาก ดังนัน้
การทําใหฆาตกรกลัวโทษทัณฑจงึ เปนมาตรการสําคัญทีช่ ว ยลดอาชญากรรมอยางไดผล
๓. อาชญากรบางคนเปนอันตรายเกินกวาจะยอมใหมชี วี ติ อยูต อ ไป
ได บางคนสามารถกออาชญากรรมรุนแรง คือ ทําลายชีวติ ผูค นไดทกุ เมือ่ โดยไมมเี หตุผล
บุคคลอันตรายเหลานี้สวนใหญเปนพวกตอตานสังคม ความเครียดทําใหเขาใชความ
รุนแรงเพือ่ แสดงออกทางอารมณ เมือ่ ไมสามารถควบคุมอารมณได ก็มคี วามเสีย่ งสูงที่
พวกเขาจะกระทําการฆาตกรรมได และหากไมลงโทษประหารชีวิต บุคคลเหลานี้ก็จะ
กระทําความผิดแบบเดิมซํ้าอีก อัตราการกระทําความผิดซํ้าของคนเหลานี้จึงคอนขาง
สูงมากเกินกวาจะปลอยไวได หากบุคคลเหลานีไ้ ดรบั โทษเพียงแคจาํ คุกตลอดชีวติ อาจ
เกิดปญหามากกวาการลงโทษประหารชีวิตเสียอีก ดังนั้น จึงมีเพียงโทษประหารชีวิต
เทานัน้ ทีจ่ ะทําใหมนั่ ใจไดวา บุคคลทีน่ า กลัวเหลานีจ้ ะไมสามารถกระทําความผิดรุนแรง
กับบุคคลใดไดอีก
๔. รัฐไมควรตองเสียคาใชจา ยเปนจํานวนมากในการดูแลนักโทษที่
ถูกจําคุกในเรือนจํา ไมควรนําภาษีสวนหนึ่งของประชาชน ไปใชจายเพื่อดูแลนักโทษ
ผูซึ่งไมมีความเคารพในชีวิตของมนุษยและกฎหมายของบานเมือง การประหารชีวิต
นอกจากจะชวยกําจัดคนทีเ่ ปนอันตรายออกไปจากสังคมแลว ยังชวยประหยัดเงินของ
รัฐอีกทางหนึง่ ดวย นอกจากนีใ้ นเรือนจําตาง ๆ มีนกั โทษอยูก นั อยางแออัด การลงโทษ
ประหารชีวิตจะชวยแกปญหานักโทษแออัดหรือลนเรือนจําไดอีกทางหนึ่งดวย
๓.๒. แนวคิดของฝายคัดคานการลงโทษประหารชีวติ ๓ ใหเหตุผลไว ดังนี้
๑. ชีวิตทุกชีวิตมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีแมชีวิตของฆาตกรที่เลวราย
ที่สุด ไมวาใครจะกระทําผิดรายแรงแคไหนเขาก็ยังเปนมนุษย คุณคาของชีวิตของ
เรือ่ งเดียวกัน
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สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

ผูกระทําความผิดไมอาจถูกทําลายโดยความประพฤติชั่วของเขา พวกเขามีสิทธิที่จะมี
ชีวติ อยู การประหารชีวติ เปนการละเมิดสิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษย การประหาร
ชีวิตก็คือการฆา จึงเปนไปไมไดที่การฆาคนจะเปนสิ่งที่ถูกตอง และการประหารชีวิตก็
ไมตางอะไรกับการฆาตกรรม เพียงแตเปนวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ทั้งนี้
ไมวา ฆาตกรจะกระทําผิดรายแรงเพียงใดก็ตามเขาก็ยงั เปนคน และคนเรานัน้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดแมแตคนที่ทําผิดรายแรง ดังนั้น การลงโทษจําคุกตลอดชีวิตจึงนาจะ
เปนวิธกี ารลงโทษทีเ่ หมาะสม และยังเปนการใหโอกาสผูก ระทําผิดไดกลับตัวเปนคนดี
๒. การประหารชีวิตเปนการลงโทษที่โหดราย ปาเถื่อน และไร
มนุษยธรรม ซึง่ ปจจุบนั การประหารชีวติ ถือเปนความปาเถือ่ นทีไ่ มควรจะมีอยูใ นสังคม
อีกตอไป เพราะเปนการแสดงถึงความโหดเหี้ยมในจิตใจของผูคน
และการขาดเมตตาธรรมตอเพือ่ นมนุษย การประหารชีวติ เปนการ
ฆาอยางเลือดเย็นที่ทรมานจิตใจนักโทษที่อยูในชวงระหวางรอ
เวลาที่จะถูกนําตัวไปประหารจะเปนชวงเวลาที่นากลัวและทุกข
ทรมาน โทษประหารชีวิตจึงไมใชทางออกที่ดีในการแกปญหาใน
สังคมทีเ่ จริญแลว การลงโทษผูก ระทําผิดไมใชการแกแคน แตเปน
ลงโทษเพื่อความยุติธรรม แตการลงโทษผูกระทําผิดดวยการ
ประหารชีวิตไมใชการลงโทษที่ยุติธรรมหากแตเปนการแกแคน
๓. ถายังมีการใชโทษประหารชีวิต ผูบริสุทธิ์อาจถูกประหารดวย
ความเข า ใจผิ ด หรื อ ด ว ยความผิ ด พลาด บกพร อ ง ตลอดจนความเข า ใจผิ ด ของ
กระบวนการยุติธรรม เปนความจริงที่หลีกเลี่ยงไมไดวาถายังมีโทษประหารชีวิตอยู
ไมชา ก็เร็วอาจมีคนถูกประหารชีวติ ในความผิดทีเ่ ขาไมไดกระทําก็เปนได และเมือ่ มีการ
ประหารชีวติ ไปแลว ตอมาในภายหลังจึงพบวาเขาเปนคนบริสทุ ธิก์ ส็ ายเกินไปเสียแลว
ไมสามารถเอาชีวติ กลับคืนมาได การประหารชีวติ คนบริสทุ ธิจ์ งึ เปนเรือ่ งทีน่ า เศรามาก
เพราะถามีการประหารชีวิตคนผิดก็จะไมมีโอกาสแกตัวไดอีก ไมสามารถแกไขอะไร
ไดแลว ถายังมีโทษประหารชีวติ ก็มโี อกาสทีค่ นบริสทุ ธิจ์ ะถูกประหารได ความผิดพลาด
ในกระบวนการยุติธรรมอาจนําไปสูการตายของผูบริสุทธิ์ได ดังนั้น จึงควรยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ขึ้น
๔. โทษประหารชีวิตไมชวยหยุดยั้งอาชญากรรมรุนแรงได ไมทําให
อาชญากรรมลดนอยลง เราไมสามารถคาดหวังวาโทษประหารชีวิตจะหยุดหรือลด
อาชญากรรมรุนแรงมากไปกวาการจําคุกตลอดชีวิต การลงโทษประหารชีวิตไมชวย
ปองกันอาชญากรรมได เพราะฆาตกรสวนใหญกระทําความผิดตามอารมณมากกวา
เหตุผล การฆาคนมักจะเกิดจากอารมณชั่ววูบ ไมมีเวลาไตรตรองถึงโทษที่จะไดรับ
แตอยางใด นอกจากนีโ้ ทษประหารชีวติ ก็ไมอาจยับยัง้ การฆาตกรรมทีไ่ มไดเตรียมการ
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มาก อ นซึ่ ง มั ก จะเกิ ด กั บ ฆาตกรที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม อารมณ ห รื อ มี ป  ญ หาทางจิ ต
ไมวาการลงโทษจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถหยุดยั้งอาชญากรได

๔. การสงเสริม สนับสนุน และการรณรงคเปลี่ยนแปลงโทษ
ประหารชีวิตของไทย๔
โดยที่ประเทศไทยเปน ๑ ใน ๕๖ ประเทศที่ยังคงใชโทษประหารชีวิตอยู
จึงมักจะถูกนานาประเทศกดดันใหมกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ในสังคมไทย ซึง่ ทีผ่ า นมา
มีสัญญาณบวกที่ดีในหลายประการที่มีสวนชวยสงเสริม สนับสนุน การรณรงค
เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ดังนี้
(๑) การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
มีการลงโทษผูกระทําผิดที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยมีความระมัดระวังตอ
การลงโทษประหารชีวิตคอนขางมากและมีจุดเดนที่สําคัญที่ตางประเทศไมมี ไดแก
การใหนักโทษประหารชีวิตมีสิทธิในการยื่นถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ
ซึง่ ขัน้ ตอนดังกลาวทําใหการลงโทษประหารชีวติ ไมไดสนิ้ สุดทันทีเมือ่ ศาลมีคาํ พิพากษา
นอกจากนี้ นักโทษที่ตองโทษประหารชีวิตก็ยังมีโอกาสไดรับการลดหยอนโทษ
หรือไดรับโทษนอยลง
(๒) ประเทศไทยไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา คือ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยมีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตมิใหนํามาใชบังคับแกผูซึ่งกระทําความผิดใน
ขณะทีม่ อี ายุตาํ่ กวา ๑๘ ป นอกจากนี้ ยังหามใชการลงโทษประหารชีวติ กับหญิงมีครรภ
ซึ่งเปนไปตามขอบทที่ ๖ วรรคหา ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
(๓) ประเทศไทยมีการประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแลว
จํานวน ๒ ฉบับ โดยเฉพาะ ฉบับที่ ๒ (ป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช
กฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยมีเปาหมายสําคัญในการที่จะให “กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตไดเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาใหมีการยกเลิกเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต” และยังไดทําการศึกษา
เกีย่ วกับความเปนไปไดของการยกเลิกโทษประหารชีวติ ตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ฉบับที่ ๒ ดังนี้
๑) ศึกษาวิเคราะหขอมูลทางวิชาการของประเทศตาง ๆ และ
มาตรการแนวทาง มารองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
เอกสารวิชาการ “รณรงคเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล” กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม
๓
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สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

๒) ศึ ก ษากฎหมายภายในประเทศทุ ก ฉบั บ ลั ก ษณะความผิ ด
รวมถึงสถิติการลงโทษประหารชีวิต ยอนหลัง ๑๐ ป และ
๓) การสงเสริมความรู ความตระหนัก และรับฟงความคิดเห็นตอ
มาตรการ แนวทางตาง ๆ เพือ่ มารองรับหากประเทศไทยจะเปลีย่ นแปลงโทษประหาร
ชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิต
(๔) กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก
ไดผลักดันใหวาระการเปลีย่ นแปลงโทษประหารชีวติ มีการสานตอในแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ ๓ (ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อยกระดับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล โดยปรากฏ
ในแผนสิทธิมนุษยชนดานกระบวนการยุตธิ รรม ในการ “เปลีย่ นแปลงโทษประหารชีวติ
ให เ ข า สู  ก ารพิ จ ารณาของรั ฐ สภาเป น โทษจํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต ”
ซึ่งกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑) เผยแพรใหความรูด า นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และประชาชน โดยเฉพาะ
แนวคิ ด เรื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย และสิ ท ธิ ใ นการมี ชี วิ ต
ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
๒) พยายามดําเนินการเพื่อประกาศพักการ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติอยางเปนทางการทันที และสนับสนุน
มติที่ใหพักการใชโทษประหารชีวิตของที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
ป
ิ โโดยมีี
เจตจํานงที่จะออกกฎหมายใหเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในทายที่สุด ในป ๒๕๕๗
๓) เสนอแกไขกฎหมายเพื่อลดจํานวนความผิดทางอาญาที่มีบท
ลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไมถือเปนอาชญากรรมอุกฉกรรจที่สุด
ตามขอบทที่ ๖ วรรคสอง ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง เชน ความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิง การกอการราย ภายในป ๒๕๖๐
๔) ลงนามและใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second Optional
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) ที่มุง
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ภายในป ๒๕๖๑
๕) สร า งเรื อ นจํ า ความมั่ น คงสู ง เพื่ อ รองรั บ นั ก โทษประเภทคดี
อุกฉกรรจ

บทสรุป

กล า วโดยสรุ ป การจะพิ จ ารณาว า สมควรที่ จ ะมี ก ารกํ า หนดบทลงโทษ
ประหารชีวิตไวในระบบกฎหมายอาญาของไทยตอไปหรือไม หรือควรที่จะยกเลิกการ
ประหารชีวติ เสีย ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของจึงตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ ถึงผลดี
ผลเสีย ความคุม คา และประโยชนของการลงโทษประหารชีวติ หรือประโยชนของการ
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สารพันปญหากฎหมาย

ยกเลิกโทษประหารชีวิตวาสิ่งใดเปนประโยชนตอสังคมมากกวา ทั้งนี้ โดยเฉพาะควร
พิจารณาบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสาม ทีก่ าํ หนด
ใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับ
หลั ก สากลที่ ใ นหลาย ๆ ประเทศทั่ ว โลกต า งก็ ไ ด มี ก ารยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
ดวยเหตุผลวา การประหารชีวติ ถือวาขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานในการมีชวี ติ อยู
และมองวาการประหารชีวิตเปนสิ่งที่ไมคุมคา ไมสมเหตุสมผล และยังเปนการลงโทษ
ที่โหดราย ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเสี่ยงตอการประหารชีวิตคนบริสุทธิ์
นักโทษประหารชีวติ สวนใหญเปนคนยากจน จึงไมมเี งินจางทนายความทีม่ ฝี ม อื แกตา ง
คดีให ไมมีโอกาสในการที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมองวากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาบางกระบวนการอาจเกิดความผิดพลาด ไมวาในการที่จะจับผิดตัว
หรือตัดสินผิดพลาด ซึง่ หากตัดสินประหารชีวติ ไปแลว บุคคลนัน้ จะไมมโี อกาสไดอยูใ น
โลกนี้ตอไป และการประหารชีวิตไมไดชวยยับยั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
ไมทาํ ใหคนเกรงกลัวหรือไมกลาทีจ่ ะกระทําผิด กลับจะยิง่ ทําใหสงั คมเกิดความเลวราย
มากขึ้น เพราะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ
ดังนัน้ การทีป่ ระเทศไทยสมควรทีจ่ ะมีการลงโทษประหารชีวติ ตอไป หรือควร
ที่จะยกเลิกการประหารชีวิตหรือไมนั้น จึงเปนประเด็นขอควรพิจารณาที่ตองมีการ
พิจารณาทบทวนดวยความละเอียด รอบคอบ และอยางรอบดานวาโทษประหารชีวิต
นั้น จะชวยทําใหสังคมสงบสุขและปลอดอาชญากรรมไดจริงหรือไม และกระบวนการ
ยุติธรรมตองเปนธรรม ผูกระทําความผิดตองไดรับโทษที่สาสมไมไดถูกกลั่นแกลงหรือ
ถูกกลาวหาโดยไมเปนธรรม โดยทุกฝายตองหาทางออกรวมกันวาแนวทางใดจะดีทสี่ ดุ
ทั้งนี้ โดยพิจารณาผลดีผลเสีย ความคุมคา และประโยชนของการลงโทษประหารชีวิต
หรือประโยชนของการยกเลิกโทษประหารชีวติ ดังจะเห็นไดจากหลักการของแอมเนสตี้
อินเตอรเนชัน่ แนลทีว่ า “เมือ่ เกิดความอยุตธิ รรมขึน้ ตอคนคนหนึง่ ยอมเปนเรือ่ งสําคัญ
ของคนทุกคน” ซึ่งเปนหลักการที่นาสนใจที่เราทุกคนควรใหความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความสงบสุขในสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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