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บทนํา 
ในสังคมบานเมืองเราปจจุบันมีขาวปรากฏทางสื่อมวลชนวามีเหตุการณ

การกระทําความผิดทางอาญารายแรงเกิดข้ึนจนเปนเหตุใหผูถูกกระทํานั้นเสียชีวิต 
เชน ขาวการทํารายรางกายชายพิการจนเปนเหตใุหเสยีชวีติ การฆาขมขนื การฆาหัน่ศพ 
หรือการชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย เปนตน ขาวในลักษณะดังกลาวนี้
ลวนแลวแตเปนการปลุกกระแสสังคมเพ่ือเรียกรองใหมกีารลงโทษประหารชีวติผูกระทํา
ความผิดอยูเสมอ โดยใหเหตุผลวาเพื่อเปนการลงโทษท่ีสาสมกับการกระทําความผิด
นั้น ๆ เพราะเชื่อวาหากมีการลงโทษประหารชีวิตแลวจะเปนการปรามเพื่อมิใหมี
การกระทําความผิดเชนนั้นเกิดขึ้นอีก แตอยางไรก็ดี การลงโทษประหารชีวิตนั้น 
นักสิทธิมนุษยชนมักมองวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและขัดกับหลัก
สทิธมินษุยชน จนกระทัง่หลาย ๆ  ประเทศตางกไ็ดมกีารยกเลกิโทษประหารชวิีตไปแลว
เพราะเห็นวาขดักบัหลกัสทิธมินษุยชน และมองวาการโทษประหารชีวตินัน้ไมมผีลใด ๆ 
กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยปจจุบันมี
ประมาณกวา ๑๔๒ ประเทศหรือมากกวา ๒ ใน ๓ ของประเทศท่ัวโลกทีไ่ดมกีารยกเลิก
โทษประหารชีวิตแลว

ดงันัน้ เพือ่เปนขอคดิในการพจิารณาวาประเทศไทยสมควรทีจ่ะมกีารกาํหนด
โทษประหารชีวิตไวในกฎหมายอาญาตอไปหรือไม หรือสมควรท่ีจะมีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและแนวทางปฏิบัติของ
นานาประเทศท้ังหลาย “สารพนัปญหากฎหมาย” ฉบบัน้ีจึงขอนําเสนอเร่ือง “สงัคมไทย
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต” ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดรับทราบและเขาใจถึงแนวคิด
และหลักการเก่ียวกับการลงโทษประหารชีวิต หรือการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
รวมทั้งผลดีและผลเสียของการลงโทษประหารชีวิต ดังนี้ 

สงัคมไทยกบัการยกเลกิโทษประหารชวีติสงัคมไทยกับการยกเลกิโทษประหารชีวติ
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๑. หลักการกําหนดบทลงโทษประหารชีวิต
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ ไดกาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูกระทาํ

ความผิดอาญาไว ดังนี้ 
 (๑) ประหารชีวิต
 (๒) จําคุก
 (๓) กักขัง
 (๔) ปรับ
 (๕) ริบทรัพยสิน
 ทัง้นี ้โทษประหารชีวติและโทษจําคกุตลอดชีวติมใิหนาํมาใชบงัคบัแกผูซึง่

กระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดป 
 ในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุตํ่ากวา

สบิแปดปไดกระทาํความผดิทีม่รีะวางโทษประหารชวีติหรอืจาํคกุ
ตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปล่ียนเปนระวางโทษ
จําคุกหาสิบป

  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประหารชีวิตผูกระทําความผิดไวในมาตรา ๑๙ วา ผูใดตองโทษ
ประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย

 สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนั้น ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒. แนวโนมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต
 ในสงัคมยคุปจจบุนั แนวโนมของการใชโทษประหารชวีติในหลายประเทศ

ทั่วโลกมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยประเทศสวนใหญไดยุติการประหารชีวิต
ไปแลว ไมวาในทางกฎหมายหรือทางปฏิบตั ิดวยเหตุทีห่ลายประเทศไดหนัมาใหความ
ตระหนักและใหการสนับสนุนในประเด็น “การยกเลิกโทษประหารชีวิต” โดยเล็งเห็น
วาการประหารชีวิตเปนการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิ
มนษุยชน เพราะเปนการละเมดิสทิธใินการมชีวีติอยูทีม่นุษยทกุคนพงึมสีทิธินีเ้สมอกนั
โดยไมคาํนงึถงึสถานภาพ ชาตพินัธุ ศาสนา หรอืชาตกิาํเนดิ ซึง่เปนสิทธทิีไ่มอาจพราก
ไปจากบุคคลได โดยถือเสมือนเปนสิทธิที่ติดตัวของคนทุกคน พรอมทั้งยังเห็นวา
การประหารชีวิตไมไดยับยั้งอาชญากรรมรุนแรง หรือทําใหสังคมปลอดภัยขึ้นได กลับยิ่ง
จะทําใหสังคมเกิดความเลวรายมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา ยอมมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือการตัดสินคดีที่มี
ความผิดพลาด ซึ่งนักโทษประหารชีวิตโดยสวนใหญเปนคนยากจน คนดอยโอกาส 
ไมมีเงินจางทนายความ จึงไมมีโอกาสในการท่ีจะตอสูคดีเพื่อใหตนเองชนะคดีได 
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ดวยเหตุนี ้จงึไดมกีารรณรงคใหมกีารยกเลิกโทษประหารชีวติในประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
ซึง่ “การยตุกิารประหารชีวติ” มใิชการยกเลิกหรอืสนบัสนนุใหผูกระทาํความผดิไมตอง
รับโทษทางอาญาแตอยางใด หากแตเพียงยุติการลงโทษที่ไมคุมคา ไมสมเหตุสมผล 
และยงัเปนการลงโทษท่ีโหดรายลดทอนศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย พรอมทัง้ยงัเปนการลด
ความเสี่ยงที่โทษประหารชีวิตจะถูกนําไปใชกับ “ผูบริสุทธิ์” อีกดวย 

 จากรายงานสถานการณโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ของ
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏวาประเทศที่มีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตมีมากกวาสองในสามของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่ไดยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ โดยมีจํานวนรวมกวา ๑๔๒ ประเทศ 
กลาวคือ มกีารยกเลิกโทษประหารชีวติสาํหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท จาํนวน 
๑๐๖ ประเทศ ยกเลกิโทษประหารชวีติสาํหรบัความผดิอาญาทัว่ไป จาํนวน ๗ ประเทศ 
และยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ จํานวน ๒๙ ประเทศ และมีเพียงจํานวน 
๕๖ ประเทศ ที่ยังคงใชโทษประหารชีวิตอยู๑  และประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศที่
ยังคงลงโทษประหารชีวิตอยู

 การลงโทษประหารชีวิตสําหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย
ประเทศสมาชกิจาํนวน ๑๐ ประเทศนัน้ ประเทศกมัพชูาและฟลปิปนส ไดยกเลกิโทษ
ประหารชีวิตสําหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท สวนประเทศลาว เมียนมาร และ
บรูไน ไดยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ กลาวคือ ยังคงไวซึ่งโทษประหารชีวิต
ในตัวบทกฎหมาย แตไมไดมีการประหารชีวิตนักโทษเปนระยะเวลา ๑๐ ปติดตอกัน
จึงถือเปนการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ สวนประเทศไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ยังคงมีและใชโทษประหารชีวิตแกนักโทษอยู ทั้งนี้ 
ประเทศไทยมีการประหารชีวิตครั้งสุดทายเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ กาวเขาสูปที่ ๙ 
ทีไ่มมกีารลงโทษประหารชีวติ ซึง่หากไมมกีารประหารชีวติ ๑๐ ปตดิตอกัน ทางองคการ
สหประชาชาตจิะถอืวาเปนประเทศทีม่กีารยกเลกิโทษประหารชวีติในทางปฏบิตัทินัที 
ซึ่งถือเปนพัฒนาการที่ดีดานสิทธิมนุษยชนสําหรับประเทศไทยอีกกาวหนึ่ง  

 แตอยางไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทางกรมราชทัณฑก็ไดมีการ
ประหารชีวิตนกัโทษไปจํานวน ๑ คน ในรอบ ๙ ป ทีไ่มมกีารประหารชีวตินกัโทษมากอน 
ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนและมีผลกระทบโดยตรงตอความรูสึก
ของประชาชนโดยรวม และในอีกมุมมองหน่ึงประเทศไทยก็ถูกแรงกดดันจากนานา
ประเทศใหตองยกเลิกโทษประหารชีวิตดวย เพราะเปน ๑ ใน ๕๖ ประเทศในโลกท่ียัง
คงใชโทษประหารชีวิตอยู ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาจะไมนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 

   ๑เอกสารรายงานสถานการณ “โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตในป ๒๕๖๐” แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล สืบคน

จากเว็บไซต ttps://www.amnesty.or.th/files/4815/2344/5493/DP_2017_Report_Thai.pdf เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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แตใหพิจารณาวาการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีความเหมาะสมแลวหรือไม และเพ่ือ
เปนการปองกันไมใหมีการตัดสินคดีผิดตัวผิดคนอยางที่เคยมีคดีแพะมากอน 
ดังสุภาษิตที่กลาวไววา “ปลอยคนผิด ๑๐ คน ดีกวาลงโทษผูบริสุทธิ์เพียงคนเดียว”

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษและยกเลิกโทษประหารชีวิต
 หลักการกําหนดบทลงโทษประหารชีวิตเปนประเด็นปญหาที่ถกเถียงกัน

อยูในสังคมไทยวาควรจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือจะยังคงลงโทษประหาร
ชีวิตกันตอไปหรือไม โดยมีความเห็นเปน ๒ ฝาย คือ ฝายที่สนับสนุนใหมีการลงโทษ
ประหารชีวิต และฝายท่ีคัดคานการลงโทษประหารชีวิต โดยฝายสนับสนุนใหมีการ
ลงโทษประหารชีวิต ใหเหตุผลวาโทษประหารชีวิตเปนเครื่องมือท่ีจําเปนของ
กระบวนการยุติธรรมและการปองกันอาชญากรรม ฆาตกรตองไดรับโทษที่สาสมกับ
ความผิดที่เขากระทําและสมควรจะไดรับ นั่นคือ ความตาย 
นอกจากน้ีโทษประหารชีวิตยังสามารถยับยั้งอาชญากรรมได
มากกวาโทษจําคุก สําหรับฝายที่คัดคานการลงโทษประหารชีวิต 
ใหเหตุผลวา การประหารชีวติเปนสิง่ทีย่อมรับไมได เปนไปไมไดที่
การฆาเพื่อนมนุษยจะเปนส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม มนุษยทุกคนมี
ศักดิ์ศรี การประหารชีวิตเปนเรื่องไรมนุษยธรรมและไรประโยชน 

  ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของท้ัง ๒ ฝาย 
ดังนี้ 

 ๓.๑. แนวคดิของฝายสนบัสนนุใหมกีารลงโทษประหารชวีติ๒  ใหเหตุผล
ไว ดังนี้ 

   ๑. โทษประหารชวีติเปนสิง่จาํเปนในกระบวนการยตุธิรรม การลงโทษ
ผูกระทําผดิตองคํานงึถงึความยตุธิรรมเปนหลกั ความยตุธิรรมทีแ่ทจรงิไมใชการแกแคน 
แตหมายถึงการลงโทษท่ีเหมาะสมกับความผิดที่ไดกระทํา ถาทําผิดมากแตถูกลงโทษ
นอยกไ็มเปนธรรมกบัฝายทีถ่กูกระทาํ ในทางกลบักนัถาทาํผดินอยแตถกูลงโทษมากก็
ไมเปนธรรมกับผูกระทําผิด การประหารชีวิตนับวาเปนการตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยตุธิรรมสาํหรบัคนทีท่ําผิดรายแรง เชน การฆาผูอืน่ ทัง้โดยเจตนาและไมเจตนาก็ตาม 
บุคคลทั่วไปเห็นควรใหมีการลงโทษประหารชีวิตเพราะคิดวาความตาย คือ การชดใช
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับฆาตกรผูโหดเห้ียม โทษจําคุกตลอดชีวิตถือวาเบาเกินไป
ไมสามารถทาํใหสงัคมยอมรับได ทัง้นี ้จดุมุงหมายของการลงโทษผูกระทาํผดิไมใชเพยีงแค
ยับยั้งปองกันไมใหคนอื่นกระทําตามเทาน้ัน แตจุดมุงหมายสําคัญของการลงโทษ 

   ๑ดวงดาว กีรติกานนท, “โทษประหารชีวิต” สืบคนจากเว็บไซต digi.library.tu.ac.th/index/0211/8-1-Jan-Jun-

2552/09PAGE83-PAGE88.pdf เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๔๙

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

คือ การชดใชสิ่งที่ผูกระทําผิดไดทําไว ฆาตกรไมสมควรมีชีวิตอยู การประหารชีวิตจึง
เหมาะสมแลว เพราะเปนการขบับคุคลนัน้ออกจากสงัคมตลอดไป ถาเพยีงแคกกัตวัไว
ในทีค่มุขงักเ็ทากบัลงโทษนอยกวาโทษทีผู่กระทาํผดิสมควรจะไดรบัซึง่ถอืวาไมยตุธิรรม 

  ๒. โทษประหารชวีติสามารถยบัยัง้อาชญากรรมอยางไดผล เพราะ
ทาํใหผูทีค่ดิจะทาํผดิเกดิความกลวัไมกลากออาชญากรรมทีร่นุแรง ยิง่มบีทลงโทษหนกั
มากเทาใด การกออาชญากรรมก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก และถามีความเสี่ยงมากก็ไมกลา
กออาชญากรรม การประหารชีวตินอกจากจะหยดุฆาตกรไมใหออกมาฆาใครไดอกีแลว 
ยงัจะสงผลไปถึงคนอ่ืน ๆ วาหากมีการกระทําผดิฆาตกรจะไมไดรบัอนุญาตใหมชีวีติอยู 
ดงันัน้ ความรนุแรงของโทษประหารชวีติจะสามารถหยดุความคดิทีจ่ะกออาชญากรรม
และสามารถชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ได นอกจากนี้ การประหารชีวิตจะชวยปองกันไมให
ผูกระทําผดิมโีอกาสฆาคนอ่ืนไดอกี เทากับชวยชวิีตผูบรสิทุธ์ิไดอีกเปนจํานวนมาก ดงันัน้ 
การทาํใหฆาตกรกลัวโทษทณัฑจงึเปนมาตรการสําคญัทีช่วยลดอาชญากรรมอยางไดผล

  ๓. อาชญากรบางคนเปนอันตรายเกินกวาจะยอมใหมชีวีติอยูตอไป
ได บางคนสามารถกออาชญากรรมรนุแรง คอื ทาํลายชวีติผูคนไดทกุเมือ่โดยไมมเีหตผุล 
บุคคลอันตรายเหลานี้สวนใหญเปนพวกตอตานสังคม ความเครียดทําใหเขาใชความ
รนุแรงเพ่ือแสดงออกทางอารมณ เม่ือไมสามารถควบคุมอารมณได กม็คีวามเส่ียงสูงที่
พวกเขาจะกระทําการฆาตกรรมได และหากไมลงโทษประหารชีวิต บุคคลเหลานี้ก็จะ
กระทําความผิดแบบเดิมซํ้าอีก อัตราการกระทําความผิดซํ้าของคนเหลานี้จึงคอนขาง
สงูมากเกินกวาจะปลอยไวได หากบุคคลเหลาน้ีไดรบัโทษเพียงแคจาํคกุตลอดชีวติอาจ
เกิดปญหามากกวาการลงโทษประหารชีวิตเสียอีก ดังนั้น จึงมีเพียงโทษประหารชีวิต
เทานัน้ทีจ่ะทาํใหมัน่ใจไดวาบคุคลทีน่ากลวัเหลานีจ้ะไมสามารถกระทาํความผิดรนุแรง
กับบุคคลใดไดอีก 

  ๔. รฐัไมควรตองเสยีคาใชจายเปนจาํนวนมากในการดแูลนกัโทษที่
ถูกจําคุกในเรือนจํา ไมควรนําภาษีสวนหนึ่งของประชาชน ไปใชจายเพื่อดูแลนักโทษ
ผูซึ่งไมมีความเคารพในชีวิตของมนุษยและกฎหมายของบานเมือง การประหารชีวิต
นอกจากจะชวยกาํจดัคนทีเ่ปนอนัตรายออกไปจากสังคมแลว ยงัชวยประหยดัเงนิของ
รฐัอกีทางหนึง่ดวย นอกจากนีใ้นเรอืนจาํตาง ๆ  มนีกัโทษอยูกนัอยางแออดั การลงโทษ
ประหารชีวิตจะชวยแกปญหานักโทษแออัดหรือลนเรือนจําไดอีกทางหนึ่งดวย

 ๓.๒. แนวคดิของฝายคดัคานการลงโทษประหารชวีติ๓ ใหเหตุผลไว ดงันี้
  ๑. ชีวิตทุกชีวิตมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีแมชีวิตของฆาตกรท่ีเลวราย

ที่สุด ไมวาใครจะกระทําผิดรายแรงแคไหนเขาก็ยังเปนมนุษย คุณคาของชีวิตของ

   ๓เรือ่งเดียวกนั 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๕๐

สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ผูกระทําความผิดไมอาจถูกทําลายโดยความประพฤติชั่วของเขา พวกเขามีสิทธิที่จะมี
ชวีติอยู การประหารชีวติเปนการละเมิดสทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย การประหาร
ชีวิตก็คือการฆา จึงเปนไปไมไดที่การฆาคนจะเปนสิ่งที่ถูกตอง และการประหารชีวิตก็
ไมตางอะไรกับการฆาตกรรม เพียงแตเปนวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ทั้งน้ี 
ไมวาฆาตกรจะกระทําผิดรายแรงเพียงใดก็ตามเขาก็ยงัเปนคน และคนเราน้ันสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดแมแตคนที่ทําผิดรายแรง ดังนั้น การลงโทษจําคุกตลอดชีวิตจึงนาจะ
เปนวธิกีารลงโทษท่ีเหมาะสม และยังเปนการใหโอกาสผูกระทําผดิไดกลบัตัวเปนคนดี 

  ๒. การประหารชีวิตเปนการลงโทษท่ีโหดราย ปาเถ่ือน และไร
มนษุยธรรม ซึง่ปจจบุนัการประหารชีวติถอืเปนความปาเถือ่นทีไ่มควรจะมีอยูในสงัคม
อีกตอไป เพราะเปนการแสดงถึงความโหดเหี้ยมในจิตใจของผูคน
และการขาดเมตตาธรรมตอเพือ่นมนษุย การประหารชวีติเปนการ
ฆาอยางเลือดเย็นที่ทรมานจิตใจนักโทษที่อยูในชวงระหวางรอ
เวลาที่จะถูกนําตัวไปประหารจะเปนชวงเวลาที่นากลัวและทุกข
ทรมาน โทษประหารชีวิตจึงไมใชทางออกท่ีดีในการแกปญหาใน
สงัคมทีเ่จรญิแลว การลงโทษผูกระทาํผดิไมใชการแกแคน แตเปน
ลงโทษเพื่อความยุติธรรม แตการลงโทษผูกระทําผิดดวยการ
ประหารชีวิตไมใชการลงโทษที่ยุติธรรมหากแตเปนการแกแคน 

  ๓. ถายังมีการใชโทษประหารชีวิต ผูบริสุทธิ์อาจถูกประหารดวย
ความเขาใจผิดหรือดวยความผิดพลาด บกพรอง ตลอดจนความเขาใจผิดของ
กระบวนการยุติธรรม เปนความจริงท่ีหลีกเลี่ยงไมไดวาถายังมีโทษประหารชีวิตอยู
ไมชากเ็รว็อาจมคีนถูกประหารชวีติในความผดิทีเ่ขาไมไดกระทาํกเ็ปนได และเมือ่มกีาร
ประหารชีวติไปแลว ตอมาในภายหลังจงึพบวาเขาเปนคนบรสิทุธิก์ส็ายเกนิไปเสยีแลว
ไมสามารถเอาชีวติกลับคนืมาได การประหารชีวติคนบริสทุธ์ิจงึเปนเรือ่งทีน่าเศรามาก 
เพราะถามีการประหารชีวิตคนผิดก็จะไมมีโอกาสแกตัวไดอีก ไมสามารถแกไขอะไร
ไดแลว ถายงัมีโทษประหารชีวติก็มโีอกาสท่ีคนบริสทุธ์ิจะถูกประหารได ความผิดพลาด
ในกระบวนการยุติธรรมอาจนําไปสูการตายของผูบริสุทธิ์ได ดังนั้น จึงควรยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ขึ้น

  ๔. โทษประหารชีวิตไมชวยหยุดยั้งอาชญากรรมรุนแรงได ไมทําให
อาชญากรรมลดนอยลง เราไมสามารถคาดหวังวาโทษประหารชีวิตจะหยุดหรือลด
อาชญากรรมรุนแรงมากไปกวาการจําคุกตลอดชีวิต การลงโทษประหารชีวิตไมชวย
ปองกันอาชญากรรมได เพราะฆาตกรสวนใหญกระทําความผิดตามอารมณมากกวา
เหตุผล การฆาคนมักจะเกิดจากอารมณชั่ววูบ ไมมีเวลาไตรตรองถึงโทษที่จะไดรับ
แตอยางใด นอกจากนีโ้ทษประหารชวีติก็ไมอาจยบัยัง้การฆาตกรรมทีไ่มไดเตรยีมการ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๑

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

มากอนซึ่งมักจะเกิดกับฆาตกรท่ีไมสามารถควบคุมอารมณหรือมีปญหาทางจิต 
ไมวาการลงโทษจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถหยุดยั้งอาชญากรได 

๔. การสงเสริม สนับสนุน และการรณรงคเปลี่ยนแปลงโทษ
ประหารชีวิตของไทย๔

 โดยที่ประเทศไทยเปน ๑ ใน ๕๖ ประเทศท่ียังคงใชโทษประหารชีวิตอยู 
จงึมกัจะถกูนานาประเทศกดดนัใหมกีารยกเลกิโทษประหารชวีติในสงัคมไทย ซึง่ทีผ่านมา
มีสัญญาณบวกที่ดีในหลายประการที่มีสวนชวยสงเสริม สนับสนุน การรณรงค
เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ดังนี้

 (๑) การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
มีการลงโทษผูกระทําผิดที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยมีความระมัดระวังตอ
การลงโทษประหารชีวิตคอนขางมากและมีจุดเดนที่สําคัญที่ตางประเทศไมมี ไดแก 
การใหนักโทษประหารชีวิตมีสิทธิในการย่ืนถวายฎีกาเพ่ือขอพระราชทานอภัยโทษ 
ซึง่ขัน้ตอนดงักลาวทาํใหการลงโทษประหารชวีติไมไดสิน้สดุทนัทเีมือ่ศาลมคีาํพพิากษา 
นอกจากน้ี นักโทษท่ีตองโทษประหารชีวิตก็ยังมีโอกาสไดรับการลดหยอนโทษ 
หรือไดรับโทษนอยลง

 (๒) ประเทศไทยไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา คือ 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตมิใหนํามาใชบังคับแกผูซึ่งกระทําความผิดใน
ขณะท่ีมอีายตุํา่กวา ๑๘ ป นอกจากน้ี ยงัหามใชการลงโทษประหารชีวติกบัหญิงมคีรรภ 
ซึ่งเปนไปตามขอบทที่ ๖ วรรคหา ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สทิธทิางการเมือง (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 รวมท้ังการบังคับใช
กฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยมีเปาหมายสําคัญในการที่จะให “กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตไดเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาใหมีการยกเลิกเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต” และยังไดทําการศึกษา
เกีย่วกบัความเปนไปไดของการยกเลกิโทษประหารชวิีต ตามแผนสทิธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับที่ ๒ ดังนี้ 

  ๑) ศึกษาวิเคราะหขอมูลทางวิชาการของประเทศตาง ๆ และ
มาตรการแนวทาง มารองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต

   ๓เอกสารวิชาการ “รณรงคเปล่ียนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล” กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุตธิรรม    

145-153-MAC6.indd   151145-153-MAC6.indd   151 10/27/18   2:17 PM10/27/18   2:17 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๕๒

สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

  ๒) ศึกษากฎหมายภายในประเทศทุกฉบับ ลักษณะความผิด 
รวมถึงสถิติการลงโทษประหารชีวิต ยอนหลัง ๑๐ ป และ

  ๓) การสงเสริมความรู ความตระหนัก และรับฟงความคิดเห็นตอ
มาตรการ แนวทางตาง ๆ  เพ่ือมารองรับหากประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงโทษประหาร
ชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิต

  (๔) กรมคุมครองสิทธแิละเสรีภาพ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีรบัผดิชอบหลัก 
ไดผลกัดันใหวาระการเปล่ียนแปลงโทษประหารชีวติ มกีารสานตอในแผนสิทธมินษุยชน
แหงชาติ ฉบับที่ ๓ (ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อยกระดับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
สทิธมินษุยชนภายในประเทศใหสอดคลองกบัมาตรฐานสทิธิมนษุยชนสากล โดยปรากฏ
ในแผนสทิธมินษุยชนดานกระบวนการยุตธิรรม ในการ “เปลีย่นแปลงโทษประหารชีวติ
ใหเขาสู การพิจารณาของรัฐสภาเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต” 
ซึ่งกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้

  ๑) เผยแพรใหความรูดานกฎหมายสทิธมินุษยชน
แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และประชาชน โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิในการมีชีวิต
ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน

  ๒) พยายามดําเนินการเพื่อประกาศพักการ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติอยางเปนทางการทันที และสนับสนุน
มติที่ใหพักการใชโทษประหารชีวิตของที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ โดยมี
เจตจํานงที่จะออกกฎหมายใหเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในทายที่สุด ในป ๒๕๕๗

  ๓) เสนอแกไขกฎหมายเพ่ือลดจํานวนความผิดทางอาญาท่ีมีบท
ลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไมถือเปนอาชญากรรมอุกฉกรรจที่สุด 
ตามขอบทท่ี ๖ วรรคสอง ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง เชน ความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิง การกอการราย ภายในป ๒๕๖๐ 

  ๔)  ลงนามและใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของ
กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  (Second Optional 
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) ที่มุง
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ภายในป ๒๕๖๑

  ๕) สรางเรือนจําความม่ันคงสูงเพ่ือรองรับนักโทษประเภทคดี
อุกฉกรรจ

บทสรุป
กลาวโดยสรุป การจะพิจารณาวาสมควรท่ีจะมีการกําหนดบทลงโทษ

ประหารชีวิตไวในระบบกฎหมายอาญาของไทยตอไปหรือไม หรือควรที่จะยกเลิกการ
ประหารชีวติเสีย ทกุฝายทีเ่กีย่วของจงึตองพจิารณาดวยความละเอียดรอบคอบ ถงึผลดี 
ผลเสยี ความคุมคา และประโยชนของการลงโทษประหารชวีติ หรอืประโยชนของการ

ป ิ โ ี
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตวาสิ่งใดเปนประโยชนตอสังคมมากกวา ทั้งนี้ โดยเฉพาะควร
พจิารณาบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสาม ทีก่าํหนด
ใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสากลท่ีในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกตางก็ไดมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
ดวยเหตผุลวา การประหารชีวติถอืวาขดัตอหลกัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานในการมีชวีติอยู 
และมองวาการประหารชีวิตเปนสิ่งที่ไมคุมคา ไมสมเหตุสมผล และยังเปนการลงโทษ
ที่โหดราย ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเสี่ยงตอการประหารชีวิตคนบริสุทธิ ์
นกัโทษประหารชวีติสวนใหญเปนคนยากจน จงึไมมเีงนิจางทนายความทีม่ฝีมอืแกตาง
คดีให ไมมีโอกาสในการที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมองวากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาบางกระบวนการอาจเกิดความผิดพลาด ไมวาในการที่จะจับผิดตัว
หรอืตดัสนิผดิพลาด ซึง่หากตดัสนิประหารชวีติไปแลว บคุคลนัน้จะไมมโีอกาสไดอยูใน
โลกน้ีตอไป และการประหารชีวิตไมไดชวยยับยั้งอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ไมทาํใหคนเกรงกลวัหรอืไมกลาทีจ่ะกระทาํผดิ กลบัจะยิง่ทาํใหสงัคมเกดิความเลวราย
มากขึ้น เพราะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 

ดงันัน้ การทีป่ระเทศไทยสมควรทีจ่ะมกีารลงโทษประหารชวีติตอไป หรอืควร
ที่จะยกเลิกการประหารชีวิตหรือไมนั้น จึงเปนประเด็นขอควรพิจารณาท่ีตองมีการ
พิจารณาทบทวนดวยความละเอียด รอบคอบ และอยางรอบดานวาโทษประหารชีวิต
นั้น จะชวยทําใหสังคมสงบสุขและปลอดอาชญากรรมไดจริงหรือไม และกระบวนการ
ยุติธรรมตองเปนธรรม ผูกระทําความผิดตองไดรับโทษที่สาสมไมไดถูกกลั่นแกลงหรือ
ถกูกลาวหาโดยไมเปนธรรม โดยทุกฝายตองหาทางออกรวมกนัวาแนวทางใดจะดทีีส่ดุ 
ทั้งนี้ โดยพิจารณาผลดีผลเสีย ความคุมคา และประโยชนของการลงโทษประหารชีวิต 
หรอืประโยชนของการยกเลิกโทษประหารชีวติ ดงัจะเหน็ไดจากหลกัการของแอมเนสต้ี 
อนิเตอรเนช่ันแนลท่ีวา “เม่ือเกิดความอยุตธิรรมข้ึนตอคนคนหน่ึงยอมเปนเร่ืองสําคัญ
ของคนทุกคน” ซึ่งเปนหลักการที่นาสนใจที่เราทุกคนควรใหความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความสงบสุขในสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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