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พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒ 

มาตรา	๑๕	(๓)	บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี 

อำานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

และกฎ	หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

	 โดยที่	“สิทธิการมีชีวิต” เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจ

พรากไปจากบุคคลได้	และสิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองในปฏิญญาสากล

ว่าด้วยมนุษยชน	ข้อ	๓	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๖	 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมกว่า 

๑๔๐	ประเทศ	ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทาง

ปฏิบัติแล้ว	ด้วยเห็นว่า	การยกเลิกการประหารชีวิตไม่ได้ เป็นการ

สนับสนุนให้คนกระทำาความผิดไม่ได้รับโทษ	 แต่เห็นว่าการประหารชีวิต

เป็นการลงโทษที่โหดร้าย	ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และเสี่ยงที่จะ

ประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์จากการจับผิดตัวหรือตัดสินคดีผิดพลาด	รวมทั้ง 

การประหารชีวิตไม่ได้ทำาให้คนไม่กล้าที่จะกระทำาความผิดอันจะเป็นการ

ช่วยยับยั้งการเกิดอาชญากรรมได้จริง	 ซ่ึงประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตในอนาคต	 โดยในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คำ�นำ�
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิงหาคม	๒๕๕๙

ฉบับท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑)	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการ

ยุติธรรมได้กำาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารเข้าสู่การพิจารณา

ของรัฐสภาเป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม	สังคมไทยบางส่วนยังไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต	 แม้ว่าในทางปฏิบัติ	ประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตจริง 

หลังจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	แล้วก็ตาม	 แต่หากประเทศไทยจะยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตต้องมีการดำาเนินการเตรียมความพร้อมหลายประการ 

ทั้งการปฏิรูประบบเรือนจำา	 การกำาหนดมาตรการทดแทนเมื่อมีการ 

ยกเลิกโทษประหารชีวิต	รวมทั้งด้านการสาธารณสุข

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจัดทำาข้อเสนอแนะ

นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	เร่ือง	โทษประหารชีวิตและ 

หลักสิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

โดยมีข้อเสนออันเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตในอนาคต	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดำาเนินการของรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในการคุ้มครอง	“สิทธิการมีชีวิต”	ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อไป



5โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน

DEATH PENALTY HUMAN RIGHTS

๑.	 คว�มเป็นม�

๒.	 อำ�น�จหน้�ที่

๓.	 ข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�

๔.	 หลักก�รและกฎหม�ยระหว่�งประเทศ	
ที่เกี่ยวข้องกับโทษประห�รชีวิต

๕.	 คว�มเห็นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

๖.	 ข้อเสนอแนะนโยบ�ยและข้อเสนอในก�รปรับปรุงกฎหม�ย

๗.	 มติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ภาคผนวก

หนังสือคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	 	
ที่	สม	๐๐๐๔/๓๕	ลงวันที่	๒๖	มีน�คม	๒๕๕๘	 ๕๔

หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร	ี 	
ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/๑๓๔๔๗	ลงวันที่	๒๑	เมษ�ยน	๒๕๕๘	 ๕๘

หนังสือสำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม	 	
ที่	ศย	๐๑๖/๒๕๓๑๘	ลงวันที่	๑๑	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	 ๖๐

หนังสือสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ต	ิ 	
ที่	ตช	๐๐๑๑.๒๔/๑๘๔๒	ลงวันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	 ๖๒

ส�รบัญ

๗

๕๓

๗
๙
๙

๔๐
๔๒
๔๗
๕๒

รายงานผลการพิจารณาคำาร้อง
เพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน



6 โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน

DEATH PENALTY HUMAN RIGHTS

หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร	ี 	
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๑๓๔๔๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษ�ยน ๒๕๕๘  ๖๔

หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร	ี 	
ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๓/๑๙๙๘๐	ลงวันที่	๑๐	มิถุน�ยน	๒๕๕๘	 ๖๕

หนังสือกระทรวงยุติธรรม	 	
ด่วนม�ก ที่ ยธ ๐๙๐๔/๓๐๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๘  ๖๖

หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร	ี 	
ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/๒๗๓๔๔	ลงวันที่	๒๙	กรกฎ�คม	๒๕๕๙	 ๖๘

หนังสือกระทรวงยุติธรรม     
ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๙๐๔/๔๗๗๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุน�ยน ๒๕๕๙  ๗๐

หนังสือกระทรวงก�รต่�งประเทศ   
ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๐๐๒/๒๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙  ๗๗

หนังสือกระทรวงก�รต่�งประเทศ   
ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๐๐๒/๖๘๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษ�ยน ๒๕๕๘  ๗๙

หนังสือกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์   
ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๐๙/๓๒๔๘ ลงวันที่ ๘ มีน�คม ๒๕๕๙  ๘๑

หนังสือกระทรวงส�ธ�รณสุข   
ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๕/๑๓๒๗ ลงวันที่ ๒๕ มีน�คม ๒๕๕๙  ๘๒

หนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�   
ที่ นร ๐๙๐๑/๘๒๑ ลงวันที่ ๒ มิถุน�ยน ๒๕๕๙  ๘๓

หนังสือสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ  
ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๙๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มีน�คม ๒๕๕๙    ๙๕

หนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด   
ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๒ (วก.)/๒๓๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙  ๙๖

หนังสือสำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม   
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/๘๗๐๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙  ๙๗

หนังสือสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด   
ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๗ (สอ)/๒๖๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มีน�คม ๒๕๕๙  ๙๙
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วันที่	๑๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๘

กสม.๗
รายงานผลการพิจารณา
เพื่อเสนอแนะนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการพิจารณา ที่  ๑๒๙/๒๕๕๘

เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน	

๑.   ความเป็นมา

โทษประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันทั้งในทางทฤษฏีและ

ทางปฏิบัติ ท้ังในประเทศและต่างประเทศว่าสมควรที่ยังคงให้มี 

โทษประหารชีวิตต่อไปอีกหรือไม่	 ในอดีตแนวคิดเกี่ยวกับโทษ

ประหารชีวิต	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษทางอาญา	 มีประวัติ

ความเป็นมาตั้ งแต่ยุค ท่ี มีประมวลกฎหมายที่ เก่ าแก่ที่ สุด	 คือ 

พระราชกฤษฎีกาของพระเจ้าฮัมมูราบี 	 ราชาแห่งบาบิ โลเนีย 

ประมวลกฎหมายน้ีคัดลอกไว้โดยการแกะสลัก	 ลงบนหินบะซอลต์ 

สีดำา	สูง	๒.๒๕	เมตร	 ซึ่งต่อมาทีมนักโบราณคดีฝรั่งเศสขุดพบที่ 

Susa	ประเทศอิรัก	ในช่วงฤดูหนาวปี	๑๙๐๑	ถึง	๑๙๐๒	 แต่เดิม 

การลงโทษยึดหลัก ท่ีปัจจุ บันเรียกว่ า 	“ตาต่อตา	 ฟันต่อฟัน” 
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อันหมายถึงทำาผิดอย่างไรได้โทษอย่างนั้น	 เป็นการลงโทษผู้กระทำา

ความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก	 ต่อมา

เปลี่ยนเป็นการข่มขวัญยับยั้งหรือป้องปรามไม่ให้คิดก่ออาชญากรรม		

ในปัจจุบันมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำาความผิด

ด้วยการบำาบัดฟื้นฟูด้านจิตใจและพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากความรู้

ความเข้าใจที่ผิดพลาดของผู้กระทำาผิด	 จนนำาไปสู่การกระทำาความผิด 

ปัจจุบันประเทศต่างๆ	โดยส่วนใหญ่ท่ัวโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

เพ่ือให้ผู้กระทำาความผิดได้มีโอกาสแก้ไขฟื้นฟูให้สามารถกลับคืน 

เป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมต่อไป

ตามหลักสิทธิมนุษยชน	เห็นว่า	โทษประหารชีวิตเป็นการละเมิด 

ต่อสิทธิในการมีชีวิตของบุคคล	 ทางกลับกัน	 ในแง่ทฤษฎีด้าน 

อาชญาวิทยา	 โทษประหารชีวิตยังมีผลในการป้องกันหรือยับยั้ง 

บุคคลอ่ืนมิให้กระทำาความผิดเช่นเดียวกันนั้น 	 อย่างไรก็ตาม 

ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	Universal Periodic Review (UPR)	

ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights 

Council : HRC)	 ประเทศไทยได้ถูกเรียกร้องจากประชาคมระหว่าง 

ประเทศให้มีการระงับใช้โทษประหารชีวิต	 เปลี่ยนโทษประหารชีวิต 

เป็ น โทษ อ่ืนหรื อยก เลิ ก โทษประหารชี วิ ต ๑	 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรศึกษาแนวทางเรื่อง	โทษประหารชีวิต 

ว่าประเทศไทยควรมีแนวทางในเรื่องดังกล่าวอย่างไร	และหากมี

การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมหรือไม่	อย่างไร

๑		
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	 รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ตามกระบวนการ	Universal	Periodicd	Review	(รอบที่	๑)	และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	
UPR	(กรุงเทพฯ:	สำานักงานคณะกรรมการ,	๒๕๕๖),	๗๒.
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๒.   อำานาจหน้าที่

พระราชบัญญัติคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่ งชา ติ  

พ.ศ.	๒๕๔๒	 มาตรา	๑๕	(๓)	กำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	มีอำานาจหน้าที่	“เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

เมื่อพิจารณาว่าโทษประหารชีวิตมีความเกี่ยวพันกับการ

ดำารงชีวิตของบุคคลในท่ีนี้	คือ	ผู้ต้องโทษประหารชีวิต	อันเป็นสิทธิ 

พ้ืนฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งประเทศไทยได้รับรอง	 รวมทั้งเป็นสิทธิที่ ได้รับการรับรองไว้

ในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้า

เป็นภาคี	ได้แก่	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 

ทางการเมือง	 จึงเห็นควรนำาเข้าสู่การพิจารณาและแก้ปัญหา	 โดยจัด

ทำาเป็นข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

๓.   ข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบการพิจารณา

๓.๑   สถานการณ์โทษประหารชีวิตในประเทศไทย

๓.๑.๑ การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

กฎหมายอาญาของประเทศไทยกำาหนดโทษประหาร

ชีวิตเป็นโทษสูงสุดและให้ลงโทษน้ีกับผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือ 

คดีอุกฉกรรจ์	 โดยมีการขอพระราชทานอภัยโทษในโอกาสต่างๆ	ได้ 
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รวมทั้งได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อผู้มีอายุต่ำากว่า	๑๘	ปี	 ไม่ใช้ 

โทษประหารชีวิตกับหญิงมีครรภ์และบุคคลวิกลจริต	จากรายงาน 

ของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล	ระบุว่า	ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	

ประเทศไทยได้ลงโทษประหารชีวิตและดำาเนินการเกี่ยวกับการลงโทษ

ประหารชีวิต	ดังนี้	

l	 เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	 ลงโทษประหารชีวิตด้วยการ

ฉีดยาพิษแก่นักโทษคดีค้ายาเสพติด	จำานวน	๒	ราย

l	 เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 มีนักโทษรอประหารชีวิต 

๗๐๘	ราย	ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์หรือเป็นคดีเด็ดขาด	

l	 พ.ศ.	๒๕๕๔	ศาลไทยสั่งลงโทษประหารชีวิต	๔๐	กรณี	ถือว่า

มีสัดส่วนลดลง๒

l	 พ.ศ.	๒๕๕๕	ข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตเพิ่มเติมอย่างน้อย	

๑๐๖	คดี	 และจนถึงสิ้นปีมีนักโทษประหารกว่า	๖๕๐	คน๓

l	 พ.ศ.	๒๕๕๖	 ศาลมีคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต

อย่างน้อย	๕๐	คดีในคดีฆาตกรรมและยาเสพติด๔

๒		
ศรีสมบัติ	 โชคประจักษ์ชัด	 (และคณะ),	 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(ช่วงครึ่งแผน)	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔,	๑๒๘	-	๑๒๙

๓	
แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 ประเทศไทย	 (Amnesty	 International	 Thailand),	 รายงาน
สถานการณ์โทษประหารชีวิต	และการประหารชีวิต	ในปี	๒๕๕๕,	๒๑.

๔		
แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 ประเทศไทย	 (Amnesty	 International	 Thailand),	 รายงาน
สถานการณ์โทษประหารชีวิต	และการประหารชีวิต	ในปี	๒๕๕๖,	๒๐.
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๓.๑.๒  สถิติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 

ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์รายงานว่าประเทศไทยระหว่าง

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	-	๒๕๕๖	 มีนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต	๕๑๕	คน	

ยื่นฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษ	๕๐๐	คน	 ได้รับพระราชทาน

อภัยโทษ	๕๔	คน	ถูกยกฎีกา	๒	คน	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๕	
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์	เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

รวม

๒๖
๓๘
๗๒
๓๙
๔๕
๕๘
๔๗
๒๘
๓๒
๙๕

๔๘๐

๓
๓
๓
๒
๓
๙
๒
๑
๒
๗

๓๕

๒๙
๔๑
๗๕
๔๑
๔๘
๖๗
๔๙
๒๙
๓๔
๑๐๒

๕๑๕

๒๙
๔๑
๗๕
๔๑
๔๗
๖๗
๔๙
๒๙
๓๔
๘๗

๕๐๐

๒
๔
๘
๕
๑
๔
๗
๑๘
-
๕

๕๔

๒
ได้

บังคับโทษ
โดยการ

ประหารชีวิต

เป็นการ
พระราชทาน
อภัยโทษ

ลดโทษจาก
ประหารชีวิต
เป็นจำาคุก
ตลอดชีวิต

นักโทษประห�ร
ที่ได้รับ

พระร�ชท�น
อภัยโทษ
ลดโทษ

ยื่นฎีก� หม�ยเหตุยกฎีก�รวมหญิงช�ยปี

หมายเหตุ	 พ.ศ.	๒๕๕๖	ยังไม่ได้ยื่นทูลเกล้าฯ	จำานวน	๑๕	ราย

ต�ร�ง ๑ : สถิตินักโทษเด็ดข�ดประห�รชีวิต

ต�ร�ง ๒ : สถิติจำ�แนกเพศและคดี พ.ศ. ๒๕๕๖ นักโทษประห�รชีวิต

๑.	 คดียาเสพติด
๒.	 คดีความผิดทั่วไป

รวม

๓๖
๕๙

๙๕

๖
๑

๗

๔๒
๖๐

๑๐๒

ประเภทคดี
รวม

ช�ย หญิง

เพศของนักโทษประห�รชีวิต
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นอกจากน้ี	ข้อมูลสถิติจากกระทรวงการต่างประเทศระหว่าง 

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	-	๒๕๕๖	มีบุคคลสัญชาติไทยต้องโทษประหารชีวิต 

ในต่างประเทศซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ดังนี้	
๖

๑)	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 จำานวน		๒๓		คน 

(หญิง	๒๐	คน	ชาย	๓	คน)

๒)	 สหพันธรัฐมาเลเซีย	 จำานวน		๑๘		คน 

(หญิง	๑๐	คน	ชาย	๘	คน)

๓)	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 จำานวน		๓		คน 

(หญิงทั้งหมด)

จากตารางท่ี	๑	สถิติ นักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต ต้ังแต่  

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	-	๒๕๕๖	มีนักโทษประหารชีวิต	จำานวนทั้งสิ้น	๕๑๕	คน 

ยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ	๕๐๐	คน	 ได้รับการพระราชทาน

อภัยโทษแล้วจำานวนหนึ่ง	และมีเพียง	๒	รายซ่ึงเป็นนักโทษประหาร

ชีวิตซึ่งคดีถูกยกฎีกาและถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยา	เมื่อวันที่ 

๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๒	๗		และจากตารางที่	๒	แสดงให้เห็นว่านักโทษที่

ต้องโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	

มีจำานวนนักโทษประหารชีวิตท้ังหมด	๑๐๒	คน	เป็นนักโทษประหาร

คดียาเสพติด	๔๒	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๔๑.๑๘	 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของ

นักโทษประหารชีวิตทั้งหมด	 นอกจากน้ีพบว่ามีบุคคลสัญชาติไทย

ซึ่งต้องโทษประหารชีวิตในภูมิภาคเอเชีย	ได้แก่	ประเทศสาธารณรัฐ

๖	
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ	เมื่อวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๖

๗	
ผู้จัดการ(ออนไลน์),	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	แหล่งที่มา	www.manager.co.th/crime/
ViewNews.aspx?NewsID=9520000107174
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ประชาชนจีน	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศเวียดนาม	ซึ่งเป็นคดีที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยจำานวนหนึ่ง

จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่า	 ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๗	-	๒๕๕๖ 

คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต	 โดยเฉพาะคดีอื่นที่ไม่ใช่คดียาเสพติด	

ในทางปฏิบัติ	ประเทศไทยก็ไม่ได้ใช้การลงโทษด้วยการประหารชีวิต 

อยู่แล้ว	 ยกเว้นนักโทษประหารชีวิตคดียาเสพติดสองรายในปี 

พ.ศ.	๒๕๕๒	ซึ่งการกระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น	พบว่า	แม้มีการ

ใช้โทษประหารชีวิตกับคดีดังกล่าว	แต่การกระทำาผิดคดียาเสพติด 

ก็ไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจน	อาจกล่าวได้ว่า	โทษประหารชีวิตมิได้มี

ประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ได้อย่างแท้จริงและสามารถใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำาผิดใน 

รูปแบบอื่นๆ	แทนการลงโทษประหารชีวิต	เช่น	การจำาคุกตลอดชีวิต	

หรือการจำาคุกท่ีมีระยะเวลาแน่นอนโดยที่ผู้ต้องโทษประหารชีวิตจะ

ไม่สามารถได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษ	ซึ่งการจำาคุกที่มีระยะเวลา

แน่นอนดังกล่าวเป็นมาตรการสำาคัญในการตัดโอกาสผู้กระทำาผิดที่

มีกมลสันดานเป็นอาชญากรอย่างแท้จริงออกจากสังคมได้เช่นเดียว

กับการใช้โทษประหารชีวิต	 และถ้ามีการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์จะไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้เลย	๘	ซ่ึงจากงานศึกษาขององค์การ

สหประชาชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโทษประหารกับอัตราการ 

ฆาตกรรมได้ข้อสรุปว่า	 งานวิจัยชิ้นน้ีไม่สามารถค้นพบข้อยืนยัน

๘	
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	รายงานการศึกษา	เรื่อง	โทษประหารชีวิตใน
ประเทศไทย,	(๒๕๕๗),	๑๖๓	-	๑๖๔.
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ในทางวิทยาศาสตร์ว่า	การประหารชีวิตส่งผลในเชิงป้องปรามได้ดี 

ยิ่งกว่าการลงโทษจำาคุกตลอดชีวิต	และไม่น่าเชื่อว่าจะมีข้อยืนยัน 

เหล่านั้นอยู่จริง	 หลักฐานท่ีมีอยู่ไม่มีข้อสนับสนุนในเชิงบวกต่อ

สมมติฐานในแง่การป้องปรามเลย	๙

	 นอกจากนี้	 จากรายงานการศึกษา	 เรื่อง	 โทษประหารชีวิตใน

ประเทศไทย	อ้างถึงงานวิจัย	เรื่อง	เส้นทางชีวิตของนักโทษประหาร	

ของ	สุมนทิพย์	 จิตสว่าง	ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าว	พบว่า	สถานภาพของ 

ผู้ต้องโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นบุคคลที่มีสถานภาพ 

ทางสังคมไม่สูงมากนัก	 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีรายได้ไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	 การเป็นนักโทษประหารเนื่องจาก

สภาพแวดล้อมท่ีกดดัน	หล่อหลอมให้ประกอบอาชญากรรม	คือ 

การคบเพ่ือน	การเรียนรู้ทางสังคม	การควบคุมตัวเองต่ำา	รวมทั้ง 

การไม่เกรงกลัวต่อโทษประหารขณะกระทำาผิด	 ดังนั้น	นักโทษ

ประหารชีวิตของประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผู้ท่ีไม่ใช่อาชญากรโดย 

กมลสันดาน	 หากแต่มีพฤติกรรมการกระทำาผิดท่ีพลั้งพลาด	หรือ 

ความไม่รู้กฎหมายทำาให้ถูกทนายความหรือผู้อื่นหลอกจนกระทั่ง 

ต้องโทษประหารชีวิต	๑๐	 นักโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่กระทำาผิดในคดียาเสพติด	โดยมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๙	
แอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	(Amnesty	International	Thailand),	โทษประหาร
ชีวิตไม่ทำาให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้น	อาชญากรรม	ความปลอดภัยสาธารณะ	และโทษประหาร,	
(๒๕๕๖),	๒๑	-	๒๒.

๑๐	
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	รายงานการศึกษา	เรื่อง	โทษประหารชีวิต 
ในประเทศไทย,	(๒๕๕๗),	๑๖๑.
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ที่มีปริมาณมาก	๑๑	 แต่อย่างไรก็ตาม	ผู้ต้องโทษประหารชีวิตที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยมักเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด 

ในคดียาเสพติดโดยการครอบครองยาเสพติด	ไม่ใช่ผู้ผลิต	หรือผู้ค้า 

รายใหญ่อย่างแท้จริงมากนัก	 โดยผู้ท่ีถูกจับกุมและดำาเนินคดีส่วนหนึ่ง 

มักเป็นลิ่วล้อในขบวนการค้ายาเสพติด	โดยอาจเป็นเพียงผู้รับจ้าง

ลำาเลียง	ขนยาเสพติด	หรือเป็นผู้ค้ายาเสพติดที่ไม่ใช่พ่อค้ารายใหญ่

อย่างแท้จริง	๑๒

๓.๑.๓  โทษประหารชีวิตตามแผนสิทธิมนุษยชน 

  แห่งชาติ

๑)	 แ ผ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ 	 ฉ บั บ ที่ 	 ๒ 

(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๖)	กำาหนดให้การแก้ไข	“กฎหมายที่มีอัตรา

โทษประหารชีวิต	 โดยให้ยกเลิกโทษดังกล่าวและเปลี่ยนเป็นจำาคุก 

ตลอดชีวิต	และสามารถนำาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้”	เป็นตัว

ชี้วัดหนึ่งของกลยุทธ์หลัก	:	ปรับปรุงกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน	อย่างไรก็ตาม	ในช่วงระยะเวลาการดำาเนินการ

ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	ยังไม่ได้มีการดำาเนินการ 

ดังกล่าว

๒)	 แ ผ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ 	 ฉ บั บ ที่ 	 ๓ 

(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑)	ด้านกระบวนการยุติธรรมกำาหนดข้อเสนอแนะ

๑๑	
เรื่องเดียวกัน,	๑๕๗.

๑๒	
เรื่องเดียวกัน,	๑๕๘.
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เชิงปฏิบัติการ		การเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณา

ของรัฐสภาเป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต	โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ	ดังนี้	

๒.๑)	 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชน	โดยเฉพาะแนวคิด

เร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และสิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิ 

ขั้นพื้นฐาน

๒.๒)	 พยายามดำ า เ นินการ เพื่ อประกาศพัก 

การประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการทันทีและสนับสนุน 

มติพักการใช้โทษประหารชีวิตของ ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง 

สหประชาชาติ	 โดยมีเจตจำานงที่จะออกกฎหมายให้เปลี่ยนแปลง 

โทษประหารชีวิตในท้ายที่สุด	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

๒.๓)	 เสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือลดจำานวนความผิด

ทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต	โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไม่ถือ 

เป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด	ตามข้อ	๖	วรรคสองของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	เช่น	ความผิด 

เกี่ยวกับการวางเพลิง	การก่อการร้าย	ภายในปี	๒๕๖๐

๒.๔)	 ลงนามและให้ สัตยาบันรับรองพิธีสาร 

เลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง	เร่ือง	 มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต	 ภายในปี 

พ.ศ.	๒๕๖๑

๒.๕)	 สร้างเรือนจำาความมั่นคงสูงเพื่อรองรับ

นักโทษคดีอุกฉกรรจ์
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๓.๑.๔  กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับ 

  โทษประหารชีวิต

กฎหมายไทยที่ยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตมีทั้งหมด 

๕๕	ฐานความผิด	๑๓	 ซึ่ งกฎหมายสำาคัญที่มี โทษประหารชีวิต 

ซึ่งผู้กระทำาความผิดมักกระทำาความผิดตามกฎหมายดังกล่าว	มีดังนี้

๑) ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

มาตรา	๑๘	โทษสำาหรับลงแก่ผู้กระทำาความผิด	มีดังนี้

(๑)	 ประหารชีวิต

(๒)	 จำาคุก

(๓)	 กักขัง

(๔)	 ปรับ

(๕)	 ริบทรัพย์สิน

โทษประหารชีวิตและโทษจำาคุกตลอดชีวิต	มิให้นำามาใช้

บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิด	ในขณะที่มีอายุต่ำากว่าสิบแปดปี

ในกรณีผู้ ซึ่ งกระทำาความผิดในขณะที่มีอายุ ต่ำากว่า 

สิบแปดปีได้กระทำาความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำาคุก

ตลอดชีวิต	ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำาคุก

ห้าสิบปี

มาตรา	๑๙	 ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต	 ให้ดำาเนินการ 

ด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย

๑๓	
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม,	 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓ 
(๒๕๕๗	–	๒๕๖๑),	๓๘.
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ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มีดังนี้

๑.	 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์	พระราชินี	รัชทายาท	และผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์	ตามมาตรา	๑๐๗	มาตรา	๑๐๘	มาตรา	๑๐๙	

มาตรา	๑๑๐	และมาตรา	๑๑๑	๑๔

๒.	 ค ว ามผิ ด ต่ อ ค ว ามมั่ น ค งขอ ง รั ฐ ภ าย ในและ 

ภายนอกราชอาณาจักร	ตามมาตรา	๑๑๓	มาตรา	๑๑๙	มาตรา	๑๒๑ 

๑๔	
มาตรา	๑๐๗	 ผู้ใดปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์	ต้องระวางโทษประหารชีวิต

	 	 ผู้ใดพยายามกระทำาการเช่นว่านั้น	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
  ........................................... 
	 มาตรา	๑๐๘	 ผู้ใดกระทำาการประทุษร้ายต่อพระองค์	หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย ์

ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต
	 	 ผู้ใดพยายามกระทำาการเช่นว่านั้น	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
	 	 ถ้าการกระทำานั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์	 ผู้กระทำาต้อง 

ระวางโทษประหารชีวิต
  .........................................
	 มาตรา	๑๐๙	 ผู้ใดปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท	หรือฆ่าผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

ต้องระวางโทษประหารชีวิต
	 	 ผู้ใดพยายามกระทำาการเช่นว่านั้น	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
  ..........................................
	 มาตรา	๑๑๐	 ผูใ้ดกระทำาการประทษุรา้ยตอ่พระองค	์หรอืเสรภีาพของพระราชนิหีรอืรชัทายาท	 

หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์	ต้องระวางโทษจำาคุกตลอดชีวิต	
หรือจำาคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี

	 	 ผู้ใดพยายามกระทำาการเช่นว่านั้น	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
	 	 ถ้าการกระทำานั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต	 ผู้กระทำา

ต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต
  ......................................
	 มาตรา	๑๑๑	 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำาความผิดตามมาตรา	๑๐๗	ถึงมาตรา	๑๑๐ 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
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มาตรา	๑๒๒	 มาตรา	๑๒๔	 มาตรา	๑๒๗	 มาตรา	๑๒๘	 และ 

มาตรา	๑๒๙	๑๕

๑๕	
มาตรา	๑๑๓	 ผู้ใดใช้กำาลังประทุษร้าย	หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย	เพื่อ

	 	 (๑)	 ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
	 	 (๒)	 ล้มล้างอำานาจนิติบัญญัติ	อำานาจบริหาร	หรืออำานาจตุลาการ 

	 	 แห่งรัฐธรรมนูญ	หรือให้ใช้อำานาจดังกล่าวแล้วไม่ได้	หรือ
	 	 (๓)	 แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำานาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใด 

	 	 แห่งราชอาณาจักร

	 	 ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานเป็นกบฏ	ต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุก 
ตลอดชีวิต

	 มาตรา	๑๑๙	 ผู้ใดกระทำาการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักร 
ตกไปอยู่ใต้อำานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ	หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป	ต้องระวาง
โทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 มาตรา	๑๒๑	 คนไทยคนใดกระทำาการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 มาตรา	๑๒๒	 ผู้ใดกระทำาการใดๆ	เพื่ออุปการะแก่การดำาเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบ 
ของข้าศึก	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี

	 	 ถ้าการอุปการะนั้นเป็นการ
(๑)	 ทำาให้ป้อม	ค่าย	สนามบิน	ยานรบ	ยานพาหนะ	ทางคมนาคม	สิ่งที่ใช้ในการ

สื่อสาร	ยุทธภัณฑ์	เสบียงอาหาร	อู่เรือ	อาคาร	หรือสิ่งอื่นใด	สำาหรับใช้ 
เพื่อการสงครามใช้การไม่ได้หรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก

(๒)	 ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระทำาการตามหน้าที่	 ก่อการกำาเริบหนีราชการ 
หรือละเมิดวินัย

(๓)	 กระทำาจารกรรม	นำาหรือแนะทางให้ข้าศึก	หรือ
(๔)	 กระทำาโดยประการอื่นใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ

	 	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 มาตรา	๑๒๔	 ผู้ใดกระทำาการใดๆ	เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้	หรือได้ไปซึ่งข้อความ	เอกสารหรือสิ่งใดๆ 
อันปกปิดไว้เป็นความลับสำาหรับความปลอดภัยของประเทศ	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี
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๓.	 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศตาม 

มาตรา	๑๓๒	๑๖

๔.	 ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ต า ม 

มาตรา	๑๓๕/๑	๑๗

	 	 ถ้าความผิดนั้นได้กระทำาในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงคราม 
ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี

	 	 ถ้าความผิดดังกล่าวมาในสองวรรคก่อน	ได้กระทำาเพื่อให้รัฐต่างประเทศได ้
ประโยชน์	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 มาตรา	๑๒๗	 ผู้ใดกระทำาการใดๆ	เพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก	ต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกินสิบปี

	 	 ถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้น	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต 
หรือจำาคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี

	 มาตรา	๑๒๘	 ผู้ใดตระเตรียมการ	หรือพยายามกระทำาความผิดใดๆ	ในหมวดนี้	ต้องระวางโทษ 
ตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดนั้น

	 มาตรา	๑๒๙	 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำาความผิดใดๆ	ในหมวดนี้	ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

๑๖	
มาตรา	๑๓๒	 ผู้ใดฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา	๑๓๐ 
หรือมาตรา	๑๓๑	ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต

๑๗	
มาตรา	๑๓๕/๑	 ผู้ใดกระทำาการอันเป็นความผิดอาญา	ดังต่อไปนี้

(๑)	 ใช้กำาลังประทุษร้าย	หรือกระทำาการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	หรือ
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย	หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ

(๒)	 กระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่ง
สาธารณะ	 ระบบโทรคมนาคม	 หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ

(๓)	 กระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด 
หรือของบุคคลใด	หรือต่อสิ่งแวดล้อม	อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสำาคัญ
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๕.	 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา	 ๑๔๘	

และมาตรา	๑๔๙	๑๘

๖.	 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม	

ตามมาตรา	๒๐๑	 และมาตรา	๒๐๒	๑๙

ถ้าการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย 
รัฐบาลต่างประเทศ	หรือองค์การระหว่างประเทศ	 ให้กระทำาหรือไม่กระทำาการใดอันจะก่อ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	 หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัว 
ในหมู่ประชาชน	 ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานก่อการร้าย	ต้องระวางโทษประหารชีวิต	จำาคุก 
ตลอดชีวิต	หรือจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี	และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท

..................................

๑๘	
มาตรา	๑๔๘	 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	ใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ	ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้
บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น	ต้องระวางโทษ 
จำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท	หรือ
ประหารชีวิต

	 มาตรา	๑๔๙		 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	สมาชิกสภาจังหวัด	หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล	เรียก	รับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเอง 
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ	เพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ
หรือมิชอบด้วยหน้าที่	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับ
ตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท	หรือประหารชีวิต

๑๙	
มาตรา	๒๐๑	 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำาแหน่งตุลาการ	พนักงานอัยการ	ผู้ว่าคดี	หรือพนักงาน
สอบสวน	เรียก	รับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ	 เพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่ง	ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ 
ด้วยหน้าที่	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต ่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท	หรือประหารชีวิต

	 มาตรา	๒๐๒		 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำาแหน่งตุลาการ	พนักงานอัยการ	ผู้ว่าคดี	หรือพนักงาน
สอบสวน	กระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดๆ	ในตำาแหน่ง	โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด	ซึ่งตนได้เรียก	รับ	หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตำาแหน่งนั้น 
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่สองพันบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท	หรือประหารชีวิต
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๗.	 ความผิด เกี่ ยวกับการก่อใ ห้ เกิดภยันตรายต่อ

ประชาชน	ตามมาตรา	๒๑๘	 มาตรา	๒๒๐	 มาตรา	๒๒๒	 และ 

มาตรา	๒๒๔	๒๐

๒๐	
มาตรา	๒๑๘	 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้

(๑)	 โรงเรือน	เรือ	หรือแพที่คนอยู่อาศัย
(๒)	 โรงเรือน	เรือ	หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำาสินค้า
(๓)	 โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม
(๔)	 โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	เป็นสาธารณสถาน	หรือ 

เป็นที่สำาหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา
(๕)	 สถานีรถไฟ	ท่าอากาศยาน	หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ
(๖)	 เรือกลไฟ	หรือเรือยนต์	อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป	อากาศยาน	หรือ 

รถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ

	 	 ต้องระวางโทษประหารชีวิต	จำาคุกตลอดชีวิต	หรือจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

	 มาตรา	๒๒๐		 ผู้ใดกระทำาให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ	แม้เป็นของตนเอง	จนน่าจะเป็นอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี	และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น 
สี่พันบาท

	 	 ถ้าการกระทำาความผิดดังกล่าวในวรรคแรก	เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	๒๑๘	ผู้กระทำาต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๒๑๘

	 มาตรา	๒๒๒	 ผู้ใดกระทำาให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ดังกล่าวใน 
มาตรา	๒๑๗	หรือมาตรา	๒๑๘	ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

	 มาตรา	๒๒๔	 ถ้าการกระทำาความผิดดังกล่าวในมาตรา	๒๑๗	มาตรา	๒๑๘	มาตรา	๒๒๑ 
หรือมาตรา	๒๒๒	เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	
หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 	 ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	
จำาคุกตลอดชีวิต	หรือจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
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๘.	 ความผิ ด เ กี่ ย วกั บ เพศตามมาตรา 	๒๗๗	ทวิ  

มาตรา	๒๗๗	ตรี	มาตรา	๒๘๐	มาตรา	๒๘๓	และมาตรา	๒๘๕	๒๑

๒๑	
มาตรา	๒๗๗	ทวิ	 ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา	๒๗๖	วรรคแรก	 หรือมาตรา	๒๗๗ 
วรรคแรกหรือวรรคสาม	เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา

  ..............................
(๒)	 ถึงแก่ความตาย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

		 มาตรา	๒๗๗	ตรี	 ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา	๒๗๖	วรรคสาม	หรือมาตรา	๒๗๗	วรรคสี่	
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา

(๑)	 รับอันตรายสาหัส	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต
(๒	 ถึงแก่ความตาย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต

		 มาตรา	๒๘๐	 ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา	๒๗๘	หรือมาตรา	๒๗๙	เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา

  ...................................

	 	 (๒)	 ถึงแก่ความตาย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 มาตรา	๒๘๓	 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น	เป็นธุระจัดหา	ล่อไป	หรือพาไปเพื่อการ
อนาจารซึ่งชายหรือหญิง	 โดยใช้อุบายหลอกลวง	 ขู่เข็ญ	ใช้กำาลังประทุษร้าย	ใช้อำานาจครอบงำา 
ผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด	 ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบป ี
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

	 	 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำาแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าป ี
แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี	ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี	และปรับตั้งแต ่
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 	 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้า
ปี	ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท	
หรือจำาคุกตลอดชีวิต	หรือประหารชีวิต

	 	 ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น	รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา	ล่อไป	หรือพาไป 
ตามวรรคแรก	วรรคสอง	หรือวรรคสาม	หรือสนับสนุนในการกระทำาความผิดดังกล่าว 
ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก	วรรคสอง	หรือวรรคสาม	แล้วแต่กรณี

	 มาตรา	๒๘๕	 ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา	๒๗๖	มาตรา	๒๗๗	มาตรา	๒๗๗	ทว ิ
มาตรา	๒๗๗	ตรี	มาตรา	๒๗๘	มาตรา	๒๗๙	มาตรา	๒๘๐	มาตรา	๒๘๒	หรือมาตรา	๒๘๓	
เป็นการกระทำาแก่ผู้สืบสันดาน	ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล	ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ
หรือ	ผู้อยู่ในความปกครอง	ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล	ผู้กระทำาต้องระวางโทษหนักกว่า
ที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ	หนึ่งในสาม
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๙.	 ค ว า ม ผิ ด ต่ อ ชี วิ ต ต า ม ม า ต ร า 	๒ ๘ ๘ 	 แ ล ะ 

มาตรา	๒๘๙	๒๒

๑๐. 	ความผิดต่อ เสรีภาพ	ตามมาตรา	๓๑๒	ทวิ  

มาตรา	๓๑๓	และมาตรา	๓๑๔	๒๓

๒๒	
มาตรา	๒๘๘	 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น	ต้องระวางโทษประหารชีวิต	จำาคุกตลอดชีวิต	หรือจำาคุกตั้งแต ่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

	 มาตรา	๒๘๙	 ผู้ใด
(๑)	 ฆ่าบุพการี
(๒)	 ฆ่าเจ้าพนักงาน	ซึ่งกระทำาการตามหน้าที่	หรือเพราะเหตุที่จะกระทำา 

หรือได้กระทำาการตามหน้าที่
(๓)	 ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน	ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำาตามหน้าที่ 

หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว
(๔)	 ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
(๕)	 ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำาทารุณโหดร้าย
(๖)	 ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ	หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำาความผิด

อย่างอื่น	หรือ
(๗)	 ฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือจะเอา	หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การท่ีตนได้กระทำา

ความผิดอ่ืน	เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน	หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา 
ในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำาไว้

	 	 ต้องระวางโทษประหารชีวิต
๒๓	

มาตรา	๓๑๒	ทวิ	 ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา	๓๑๐	ทวิ	หรือมาตรา	๓๑๒	เป็นการกระทำา
ต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี	 และปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท

	 	 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรก	หรือมาตรา	๓๑๐	ทวิ	หรือมาตรา	๓๑๒ 
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา

  .........................................
(๓)	 ถึงแก่ความตาย	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	 จำาคุกตลอดชีวิต	 หรือ

จำาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
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๑๑ . 	ความผิ ด เกี่ ย วกั บทรั พย์ ต ามมาตรา 	๓๓๙ 

มาตรา	๓๓๙	ทวิ	 มาตรา	๓๔๐	และมาตรา	๓๔๐	ทวิ	๒๔ 

	 มาตรา	๓๑๓	 ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่
(๑)	 เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป
(๒)	 เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป	โดยใช้อุบายหลอกลวง	ขู่เข็ญ	ใช้กำาลัง

ประทุษร้าย	ใช้อำานาจครอบงำาผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย 
ประการอื่นใด	หรือ

(๓)	 หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด

	 	 ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี	 และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	หรือประหารชีวิต

	 	 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป	ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว	
หรือผู้ถูกกักขังนั้นรับอันตรายสาหัส	หรือเป็นการกระทำาโดยทรมาน	หรือโดยทารุณโหดร้าย 
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำานั้นรับอันตรายแก่กาย	หรือจิตใจ	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	
หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 	 ถ้าการกระทำาความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป	ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว	หรือผู้ถูก
กักขังนั้นถึงแก่ความตาย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต

		 มาตรา	๓๑๔		 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำาความผิดตามมาตรา	๓๑๓	ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

๒๔	
มาตรา	๓๓๙	 ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำาลังประทุษร้าย	หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำาลัง
ประทุษร้าย	เพื่อ

(๑)	ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป

...........................................

	 	 ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษ 
ประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	

	 มาตรา	๓๓๙	ทวิ	 ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระทำาต่อทรัพย์ตามมาตรา	๓๓๕	ทวิ	วรรคแรก	ผู้กระทำา
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

	 	 ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระทำาในสถานท่ีดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๓๓๕	ทวิ	
วรรคสองด้วย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท

  ................................................
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๒) พระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๕ 

ความผิดที่ มี โทษประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	มีดังนี้

มาตรา	๖๕	 ผู้ใดผลิต	นำาเข้า	หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท	๑	อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๑๕	ต้องระวางโทษจำาคุก

ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำาเพื่อ

จำาหน่ายต้องระวางโทษประหารชีวิต

	 	 ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต

	 มาตรา	๓๔๐		 ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป	ผู้นั้นกระทำา
ความผิดฐานปล้นทรัพย์	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสามหมื่นบาท

  ........................................................

	 	 ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต

	 มาตรา	๓๔๐	ทวิ	 ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระทำาต่อทรัพย์ตามมาตรา	๓๓๕	ทวิ	วรรคแรก	 
ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

	 	 ถ้าการปล้นทรัพย์นั้นเป็นการกระทำาในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๓๓๕	ทวิ	
วรรคสองด้วย	ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี	และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท

	 	 ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองได้กระทำาโดยแสดงความทารุณ 
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ	ใช้ปืนยิง	ใช้วัตถุระเบิดหรือกระทำาทรมาน 
ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจำาคุกตลอดชีวิต

	 	 ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต

๒๕	
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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มาตรา	๖๖	ผู้ใดจำาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ

จำาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท	๑	 โดยไม่ได้รับอนุญาตและ

มีปริมาณคำานวณเป็นสารบริสุทธิ์	หรือมีจำานวนหน่วยการใช้หรือ 

มีน้ำาหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำาหนดตามมาตรา	๑๕	วรรคสาม	ต้อง

ระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี	 หรือปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาท 

ถึงสามแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

.............................................

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำานวณเป็น

สารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป	 ต้องระวางโทษจำาคุกตลอดชีวิตและ

ปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท	หรือประหารชีวิต

มาตรา	๙๓	 ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง	ขู่เข็ญ	ใช้กำาลัง

ประทุษร้าย	ใช้อำานาจครอบงำาผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย

ประการอื่นใด	 ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทำาความผิด 

ตามวรรคสามเป็นเฮโรอีน	ผู้กระทำาต้องระวางโทษเป็นสองเท่าและ

ถ้าเป็นการกระทำาต่อหญิงหรือต่อบุคคล	ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต
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๓.๒  สถานการณ์การใช้โทษประหารชีวิต 

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

๓.๒.๑  ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตและ 

  ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหารชีวิต

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการ

ประหารชีวิต	ปี	๒๕๕๖	ของแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	

(Amnesty	 International)	 ได้แบ่งประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต	

ออกเป็น	๔	กลุ่ม		ดังนี้		
๒๖

๑)	 ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิด

ทางอาญาทุกประเภท	มีจำานวน	๙๘		ประเทศ	เช่น	กัมพูชา	ฟิลิปปินส์	

แอลเบเนีย	ออสเตรเลีย	แคนาดา	เนปาล	ฝรั่งเศส	เป็นต้น

๒)	 ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิด

อาญาทั่วไปเท่านั้น	 ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิต 

มีไว้สำาหรับอาชญากรรมบางประเภท	 เช่น	อาชญากรรมภายใต้

ธรรมนูญทหาร	มีจำานวน	๗	ประเทศ		คือ	บราซิล	ชิลี	เอลซาวาดอร์	ฟิจิ	

อิสราเอล	คาซัคสถาน	และเปรู

๓)	 ประเทศซ่ึงยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ	

มีจำานวน	๓๕	ประเทศ	เช่น	แอลจีเรีย	พม่า	ลาว	บรูไน	เกาหลีใต้ 

ศรีลังกา	เคนยา	เป็นต้น	 ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิต

สำาหรับอาชญากรรมท่ัวไป	เช่น	ฆาตกรรม	 แต่อาจถือได้ว่าได้ยกเลิก

๒๖	
แอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	(Amnesty	International	Thailand),	 
รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต	และการประหารชีวิต	ปี	๒๕๕๖,	(๒๕๕๗),	๓๐	-	๓๒.
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โทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ	เน่ืองจากได้ระงับการใช้โทษประหาร

ชีวิตในช่วง	๑๐	ปีที่ผ่านมา	และยังเชื่อได้ว่ามีนโยบายหรือระเบียบ

ปฏิบัติที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต

๔)	 ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหารชีวิต	มีจำานวน 

๕๘	ประเทศ	เช่น	จีน	 อินเดีย	 อิรัก	 อิหร่าน	ญี่ปุ่น	 คิวบา	 เวียดนาม	

สหรัฐอเมริกา	สิงคโปร์	ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	เป็นต้น	 ประเทศ 

เหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป

จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า	มีประเทศที่ยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ	จำานวน	๑๔๐	ประเทศ	

สำาหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	มีกัมพูชาและฟิลิปปินส์ 

ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท 

ส่วน	ลาว	พม่า	บรูไน	 ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ	

สำาหรับ	ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และเวียดนาม	ยังคงมี 

และใช้โทษประหารชีวิตอยู่	๒๗

๓.๒.๒  การใช้โทษประหารชีวิตสำาหรับ 

  คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด (Most Serious Crime)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ	ข้อ	๖ 

ข้อย่อยท่ี	๒	กำาหนดให้ประเทศท่ียังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

อาจลงโทษประหารชีวิตได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	(Most	Serious 

Crime)	ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทำาความผิด	อย่างไรก็ตาม 

๒๗	
เชื่อไหมประเทศไทยมีนักโทษประหาร	๖๕๐	คน	(ออนไลน์),	๔	กันยายน	๒๕๕๖, 
แหล่งที่มาwww.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365496728&grpid=03&
catid=03



30 โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน

DEATH PENALTY HUMAN RIGHTS

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ ไม่ได้ให้คำานิยามที่ชัดเจน

ของคำาว่า คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	 แต่มีแนวทางการตีความโดยผู้เสนอ

รายงานพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติด้าน

การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม (Special rapporteur on 

extrajudicial, summary or arbitrary executions) ที่เห็นว่า 

คดีอุกฉกรรจ์ท่ีสุดหมายถึง การทำาให้บุคคลอ่ืนเสียชีวิตโดยเจตนา		

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตีความของความหมายคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด 

โดยศาลระหว่างประเทศหรือศาลในระดับภูมิภาค	 ผู้เชี่ยวชาญ 

บางท่านเห็นว่าการกระทำาความผิดท่ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจหรือ

การเมือง การกระทำาความผิดที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงและการกระทำา 

ความผิดที่ เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ควรจัดว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ สุด 

และตามหลักกฎหมายทั่วไป เมื่อมีการกระทำาความผิดเกิดขึ้นมักต้อง

มีผู้เสียหาย	 แต่ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดไม่สามารถ

ระบุผู้เสียหายและความเสียหายท่ีเกิดกับผู้เสียหายได้อย่างชัดเจน 

จึงไม่ควรจัดว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด และนอกจากนี้ คณะกรรมการ

ประจำากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ	มีการตีความ

ว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่จัดเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ สุดด้วย 

อย่างไรก็ตาม การกระทำาความผิดในกรณีดังกล่าวบางครั้งอาจเป็น

เหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งการเสียชีวิตนั้นอาจเป็นการกระทำาทั้งโดยเจตนา 

หรือไม่เจตนา	จึงเป็นประเด็นที่ต้องนำามาประกอบการพิจารณาด้วย	๒๘

๒๘	
สรุปผลการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเร่ืองโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ระหว่างวันท่ี	
๒๒	–	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	ณ	รร.	เชอราตัน	เจริญกรุง	กรุงเทพฯ
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จากรายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพ่ือ

ต่อต้านโทษประหารชีวิต	(International	Commission	Against	the	

Death	Penalty)	 เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้ระบุว่าองค์การ

สหประชาชาติและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้รณรงค์ 

ให้ตีความความผิดต่างๆ	ให้สอดคล้องกับ	“คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด” 

(Most	 serious	 crimes)	 อย่างเคร่งครัดและแสวงหาความชัดเจนของ

ความผิดซึ่งไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	๒๙

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านโทษ

ประหารชี วิตได้ มีความเห็นเ ก่ียวกับการกระทำาความผิด	ซึ่ งไม่

สอดคล้องกับ	“คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	ซึ่งปรากฏในรายงานฉบับดังกล่าว	

ดังนี้	

๑) อ�ชญ�กรรมที่เป็นก�รกระทำ�ต่อคว�มมั่นคงของรัฐ

หรือคดีอ�ญ�ที่ร้�ยแรงท�งทห�ร

ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตส่วนใหญ่	 และ

ประเทศส่วนหนึ่งที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรม

ทั่วไป	แต่ยังคงโทษประหารชีวิตสำาหรับการกระทำาผิดทางการเมือง	

รวมถึงการกระทำาผิดที่ละเมิดต่อความมั่นคงของประเทศและความ

สงบเรียบร้อยสาธารณะ	การละเมิดกฎหมายทหารในภาวะสงคราม	

การก่อการร้าย	และความผิดฐานกบฏ	ซึ่งการกระทำาผิดดังกล่าวอาจ

ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและอาจเข้าข่ายการฆาตกรรมโดยเจตนา	

๒๙	
International	Commission	against	the	Death	Penalty,	The	Death	Penalty	and	the	
“Most	Serious	Crimes”	A	Country-by-Country	Overview	of	the	Death	Penalty	 in	
Law	and	Practice	in	Retentionist	States,	January	2013,	5.
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แต่การกระทำาผิดหลายกรณีถูกนิยามไว้อย่างกว้างว่าสามารถลงโทษ

ประหารชีวิตกับการกระทำาความผิดซึ่งไม่สอดคล้องกับคดีอุกฉกรรจ์

ที่สุด	(Most	Serious	Crime)		

๒) อ�ชญ�กรรมที่ส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิต

ในบางประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต	อาชญากรรม

ที่มีความรุนแรง	เช่น	การลอบวางเพลิง	การทำาร้ายร่างกายจนได้รับ

บาดเจ็บสาหัส	การลักขโมยหรือปล้นจี้ที่ส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิตอาจถูก

ลงโทษประหารชีวิต	การฆาตกรรมซ่ึงกระทำาโดยขาดเจตนาในระหว่าง

กระทำาอาชญากรรมอีกฐานหน่ึง	 ในบางประเทศถูกกำาหนดให้เป็น 

การกระทำาความผิดร้ายแรง	การกระทำาความผิดเหล่านี้ไม่สอดคล้อง 

กับคำาว่า	“คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด”	 เนื่องจากการเสียชีวิตอาจเกิดขึ้น 

โดยปราศจากเจตนาที่จะทำาให้เสียชีวิต	

๓) ก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งอาจถูกลงโทษ

ประหารชีวิต	หมายรวมถึง	การครอบครอง	การผลิต	การค้า	หรือ 

ใช้สารเสพติด	 โดยท่ัวไปการที่บุคคลจะถูกตัดสินประหารชีวิตหรือไม่ 

ขึ้นอยู่ กับประเภทและปริมาณของยาเสพติด	 ในบางประเทศ 

การครอบครองยาเสพติดจำานวนเล็กน้อยก็สามารถถูกลงโทษ 

ประหารชีวิตได้ในขณะท่ีประเทศอื่น	 การครอบครองยาเสพติด 

เพียงเล็กน้อยดังกล่าวไม่ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	 แต่อาจเข้าข่าย

ความผิดฐานค้ายาเสพติดซึ่งอาจถูกลงโทษประหารชีวิตได้	๓๐

๓๐	
International	Commission	against	the	Death	Penalty,	Ibid,	January	2013,	7.
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ในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศได้มีข้อจำากัดต่อ 

การใช้โทษประหารชีวิต	 โดยจะต้องใช้สำาหรับคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	

อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรม 

ร้ายแรงที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ	ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ 

ทั่วโลกมีแนวโน้มยกเลิกโทษประหารชีวิต	ทั้งที่เป็นการยกเลิกใน

ทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ	ซึ่งประเทศต่างๆ	ที่ยังคงมีการใช้โทษ

ประหารชีวิตจะมีการบังคับใช้โทษดังกล่าวสำาหรับคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	

ซึ่งเป็นการกระทำาผิดท่ีเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนา	หรือการกระทำา 

ที่ทำาให้ผู้อื่นเสียชีวิตเป็นสำาคัญ	๓๑

๓.๒.๓ การพักใช้โทษประหารชีวิต

ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อพิจารณา

ข้อมติ	เรื่อง	การพักใช้โทษประหารชีวิต	(Moratorium	on	the	use	

of	death	penalty)	 ใน	ค.ศ.	๒๐๐๗	ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการพิจารณามี

ประเทศที่สนับสนุนข้อมติจำานวน	๑๐๔	ประเทศ	คัดค้าน	๕๔	ประเทศ 

และงดออกเสียง	๒๙	ประเทศ	 ต่อมาในการลงมติครั้งล่าสุดใน 

ค.ศ.	๒๐๑๒	มีประเทศท่ีสนับสนุน	๑๑๑	ประเทศ	ประเทศที่คัดค้าน	

๓๑	ประเทศ	และประเทศที่งดออกเสียง	๓๔	ประเทศ	จำานวนประเทศ

ที่สนับสนุนการพักใช้โทษประหารชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ในขณะท่ีประเทศ

ที่คัดค้านกลับลดลง	๓๒	 ซึ่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำาคัญ

๓๑	
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	รายงานการศึกษา	เรื่อง	โทษประหารชีวิต 
ในประเทศไทย,	(๒๕๕๗),	๑๕๖.

๓๒	
ถาม–ตอบ	พิธีสารว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต	เอกสารประกอบการสัมมนา	เรื่อง 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง		กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม
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ในประเด็นยกเลิกโทษประหารชีวิต จากเดิมที่เคยแสดงท่าทีคัดค้าน 

เป็นงดออกเสียง ไปก่อน  ต่อที่ ประ ชุมสมัชชาสหประชาชาติ  

สมัยที่	๖๕	๓๓

๓.๓  ความเห็นจากการเสวนา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดเสวนาเกี่ยวกับ		

“โทษประหารชีวิต”	จำานวน	๒	ครั้ง	เมื่อวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	

และวันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๕๕	ซึ่งผู้เข้าร่วมการเสวนามีความเห็น

สามารถแยกเป็นสองฝ่ายได้	ดังนี้	

๓.๓.๑  ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

เนื่ องจากเห็นว่ าประเทศไทยยั ง เผชิญกับปัญหา

อาชญากรรมท่ีทวีความรุนแรงและจำานวนมากขึ้น	การมีโทษประหาร

ชีวิตจึงเป็นการป้องปราม	หรือข่มขู่ยับยั้ง	 ต่อผู้ที่คิดจะกระทำาผิด 

และเป็นการแก้แค้นทดแทนให้แก่เหยื่ออาชญากรรมที่ได้รับผลกระทบ 

จากอาชญากรรม	 หากไม่มีโทษประหารชีวิตโอกาสที่ผู้กระทำาผิด

ที่มีความเป็นอาชญากรโดยสันดานจะเลิกทำาผิดนั้นแทบจะเป็นไป 

ไม่ได้และอาจจะทำาให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นแน่นอน	อาชญากรส่วนใหญ ่

กลัวโทษจึงไม่ควรลดโทษให้รุนแรงน้อยลง และเม่ือผู้กระทำาผิดยังไม่

เคารพสิทธิของผู้อื่นก็ไม่จำาเป็นต้องเคารพสิทธิของผู้กระทำาผิด

๓๓	
บทสรุปสำาหรับผู้บริหารรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
เพื่อประกอบการสัมมนาทางวิชาการ	 ฐานความผิดใดควรยกเลิกโทษประหารชีวิต	 กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗,	๕.
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แม้บุคคลบางส่วนมองว่าการประหารชีวิตเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่กระทบต่อเนื้อตัวร่างกาย	 แต่เป็นการกระทบสิทธิ 

ของผู้กระทำาผิดเท่านั้นไม่ใช่การละเมิดสิทธิของสังคมโดยรวม 

และเป็นการตัดผู้กระทำาผิดออกจากสังคมโดยเด็ดขาด	ไม่ให้มีโอกาส

ในการกระทำาผิดได้อีกต่อไปเป็นการช่วยให้สังคมปลอดจากปัญหา

การยกเลิกโทษประหารชีวิตและนำามาตรการจำาคุก

ตลอดชีวิตหรือการจำาคุกท่ีมีระยะเวลายาวนานแทนเปรียบเสมือน 

การให้ผู้กระทำาผิดตายไปแล้วหลายคร้ัง	 ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกเป็นการสร้าง

ความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้กระทำาผิด	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้วยการ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทย

๓.๓.๒  เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

เนื่องจากเป็นบทลงโทษที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ทั้งยังขัดต่อหลักศาสนาพุทธ	

การประหารชีวิตไม่มีผลทำาให้อาชญากรรมลดลง	แต่กลับแสดงถึง 

การปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการ

ปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่านานาอารยะประเทศ 

ซึ่งส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการใช้โทษนี้แล้ว	ทั้งนี้	หากยกเลิกโทษประหาร

ชีวิตจะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในสังคมไทยว่า 

การยกเลิกฯ	ไม่ทำาให้มีอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น	รวมทั้งมีมาตรการลงโทษ

ผู้กระทำาผิดที่เหมาะสม	อาทิ	ใช้โทษจำาคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการ 

ลดโทษเพื่อลงโทษผู้กระทำาผิดสาสมกับความผิด	และเป็นการให้โอกาส

ผู้กระทำาผิดได้มีการแก้ไขฟื้นฟู	อันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพ

สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้กระทำาผิด	มีเรือนจำาที่มีความ
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มั่นคง	มีจำานวนเจ้าหน้าที่เรือนจำาที่เพียงพอ	และมีการปฏิบัติงาน 

ของกระบวนการยุติธรรมทั้งในระบบและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

แต่ต้องรอระยะเวลาท่ีเหมาะสมไม่ควรยกเลิกเวลานี้

เพราะสังคมไทยยังมีความรุนแรงอยู่	และคุณภาพชีวิตของคนไทย 

แตกต่างจากประเทศท่ียกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว	 และหากจะ

ยกเลิกต้องมีมาตรการมาทดแทนซึ่งอาจกำาหนดให้ใช้โทษประหารชีวิต

กับความผิดบางประเภทไปก่อน

๓.๔  การดำาเนินการของรัฐบาล

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม 

ได้ดำาเนินการศึกษาเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและการยกเลิกโทษ 

ดังกล่าว	ดังนี้	

๓.๔.๑  การสัมมนาผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเดินหน้า 

ไปจากการใช้โทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Moving away from the Death Penalty in the South East Asia) 

จั ด โดยสำ านั กข้ าหลวง ใหญ่ เ พ่ื อ สิทธิ มนุ ษยชนแ ห่ งองค์ ก า ร 

สหประชาชาต ิ(Office	 of	 the	 United	 Nations	 High	 Commis-

sioner	for	Human	Rights	-	OHCHR)	ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๓	ตุลาคม	

๒๕๕๖	ณ	กรุงเทพฯ	ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	ผู้แทนจากประเทศสมาชิก

อาเซียนและประเทศในเอเชีย	ได้แก่	กัมพูชา	ญี่ปุ่น	ไทย	พม่า	ฟิลิปปินส์	

มองโกเลีย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย จำานวนประมาณ 

๒๐	คน	มีประเด็นสำาคัญ คือ	

๑)	 ปัจจุบันประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ  
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ส่วนใหญ่มากกว่า  ๑๕๐ ประเทศ ได้ยกเลิกหรือระงับการใช้โทษ

ประหารชีวิตในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติแล้ว เช่น สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย กัมพูชา เป็นต้น	 มีการยกเลิกโทษประหาร

ชีวิตแล้ว คงมีเพียง ๕๘ ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ยังมีบทลงโทษ

ประหารชีวิต ซ่ึงประเทศท่ียังมีบทลงโทษประหารชีวิต	 บางประเทศ 

ไม่ได้บังคับใช้โทษดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น  ลาว  บรูไน	

เป็นต้น	 ในการลงโทษประหารชีวิตนั้น	 กติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๖	ข้อย่อย	๒	 ให้

แนวทางว่าอาจลงโทษประหารชีวิตได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่ สุด 

(Most Serious	Crime) ซึ่งไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไป	 และข้อย่อย ๕	

กำาหนดกลุ่มคนพิเศษที่ควรยกเว้นโทษประหารชีวิต ได้แก่ ผู้มีอายุ 

ต่ำากว่า	๑๘	ปี	 นอกจากนี้ ควรรวมถึงผู้หญิงมีครรภ์ ผู้มีความบกพร่อง

ทางจิต	(Mental	Disorder)	

๒)	 มาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษ

ประหารชีวิต	ประกอบด้วย	

๒.๑)	 การลงโทษประหารชีวิตทำาได้เฉพาะคดี

อุกฉกรรจ์ที่สุด	(Most	Serious	Crime)	ตามกฎหมาย	ได้แก่	ฆาตกรรม

โดยเจตนา	ไม่รวมคดีด้านเศรษฐกิจและยาเสพติด

๒.๒)	 การพิจารณาคดีอาญาควรได้รับการพิจารณา

จากศาลหรือคณะตุลาการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย มีอำานาจ มีอิสระ

และเป็นกลาง

๒.๓)	 ผู้ใดต้องคำาพิพากษาประหารชีวิตย่อมมีสิทธิ

ขออภัยโทษหรือลดหย่อนโทษ
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๒.๔)	 กำาหนดกลุ่มคนพิเศษที่ควรได้รับยกเว้นโทษ

ประหารชีวิต เช่น ผู้มีอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี ผู้หญิงมีครรภ์ และผู้บกพร่อง

ทางจิต	เป็นต้น

๓)	 กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ	

๓.๑)	 ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๓๐	-	

๒๕๓๖	ได้ลดโทษประหารชีวิตเป็นจำาคุกตลอดชีวิตโดยกำาหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญ	และให้ใช้โทษประหารชีวิตเฉพาะกับอาชญากรรมที่รุนแรง	

ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๓๖ ภายใต้การนำาของประธานาธิบดีฟิเดล	รามอส 

ได้นำาโทษประหารชีวิตกลับมาใช้กับการกระทำาผิดบางฐานรวมถึง 

คดียาเสพติด จนกระท่ัง	พ.ศ.	๒๕๔๙ วุฒิสภาได้ผ่านความเห็นชอบ 

ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต

๓.๒)	 ประเทศมองโกเลีย	หลังการล่มสลายของ

สหภาพโซเวียต ใน	พ.ศ.	๒๕๓๔ ประเทศมองโกเลียได้มีรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่	 ซ่ึงกำาหนดให้ใช้การพักการลงโทษประหารชีวิตสำาหรับ 

คดีอาญาที่รุนแรง	จำานวน ๕๙ คดี ใน	พ.ศ.	๒๕๕๓ ได้เข้าเป็นภาคี

พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่	๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต

และนำากระบวนการทางกฎหมาย	(due process) มาใช้	 การยกเลิก 

โทษประหารชีวิตดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

และค่านิยมของสังคมซึ่งให้ความสำาคัญกับสิทธิในการดำารงชีวิต 

ซึ่งการยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ได้ทำาให้การก่ออาชญากรรมใน

มองโกเลียเพิ่มขึ้น

๓.๓)	 ประเทศกัมพูชา  ได้ยกเลิกโทษประหาร

ชีวิตในความผิดอาญาทุกประเภท  โดยกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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พ.ศ.	๒๕๓๖	 การยกเลิกดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชน	

และการยอมรับจากฝ่ายการเมืองมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม	ประเทศกัมพูชายังไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ 

ฉบับที่ 	๒	 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 

สิทธิทางการเมือง	

๓.๔.๒  การประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักสูตร

รณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน

สากล	ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	

๒๕๕๖	 การพิจารณาหลักสูตรรณรงค์ดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผน

ปฏิบัติการ	ภาพรวมของหน่วยงานในภาคีเครือข่าย	ช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	

รณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในการประชุมหารือ 

ดังกล่าวได้กำาหนดให้ใช้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop) 

ใน ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติได้

เข้าใจ สร้างความตระหนักและสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ในสังคมไทย	

๓.๔.๓  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  “โทษ

ประหารชวิีตยงัจำาเปน็ตอ่สังคมไทยหรอืไม่”	 ครอบคลมุทัง้	๔	ภมูภิาค 

และกรุงเทพมหานคร	จากผู้แทนของทุกภาคส่วน

๓.๔.๔  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้าน

สิทธิมนุษยชน  ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม/เหยื่อ

อาชญากรรม/บุคคลที่เคยได้รับคำาพิพากษาตัดสินให้รับโทษประหาร

ชีวิตและประชาชนทั่วไป
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๓.๔.๕  รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 หัวข้อ	 “สิทธิมนุษยชน”/	 “เปลี่ยนแปลง

โทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล”/	 “เปิดรับฟังความ

คิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางรองรับ	 หากมีการ

เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต	๓๔

๓.๔.๖  สัมมนาทางวิชาการ “ฐานความผิดใดควร

ยกเลิกโทษประหาร”	 เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗

๔.   หลักการและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
    กับโทษประหารชีวิต

๔.๑  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ข้อ	๓	 บุคคลมีสิทธิในการดำารงชีวิตในเสรีธรรมและ 

ในความมั่นคงแห่งร่างกาย

ข้อ	๕	 บุคคลใดจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือ

การลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม	ย่ำายีศักดิ์ศรีไม่ได้	

๔.๒  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง

ข้อ	๖		

๑.	 มนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด	สิทธินี้ 

ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายบุคคลจะต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิต

ตามอำาเภอใจ

๓๔	
อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	๒๙,	๖	–	๗.
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๒.	 ในประเทศที่ ยั งมิ ไ ด้ยกเ ลิกโทษประหารชี วิ ต 

การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทำาได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่ สุด 

ตามกฎหมายที่ ใช้บังคับในขณะกระทำาความผิด	 และไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งกติกานี้	 และต่ออนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ 

การลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์	 การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทำาได้

ก็แต่โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอำานาจ

..............................................

๔.	 บุคคลใดต้องคำาพิพากษาประหารชีวิต	 ย่อมมีสิทธิ

ขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามคำาพิพากษา	 การนิรโทษกรรม	

การอภัยโทษ หรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามคำาพิพากษาประหารชีวิต	

อาจให้ได้ในทุกกรณี

๕.	 บุคคลอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี	ที่กระทำาความผิดจะถูก 

พิพากษาประหารชีวิตมิได้  และจะดำาเนินการประหารชีวิตหญิง 

ขณะมีครรภ์มิได้

๖.	 รัฐภาคีใดแห่งกติกาน้ีจะยกข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิง	

หรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้

๔.๓   พิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธ ิ

ทางการเมือง มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต 

รับรองและประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่ 

ฉบับที่ ๔๔/๑๒๘

ข้อ	๑		

๑.		ไม่มีบุคคลใดที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของ

รัฐภาคีในพิธีสารฉบับนี้จะถูกประหารชีวิตได้
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๒.	 รฐัภาคแีตล่ะรฐั	ตอ้งดำาเนินมาตรการทีจ่ำาเปน็ทุกอยา่ง 

เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของตน

ข้อ	๒

๑.	 พิธีสารฉบับนี้ไม่ยอมรับข้อสงวนใดๆ	 ยกเว้นข้อสงวน

ที่กระทำาในเวลาสัตยาบันหรือเม่ือเข้าภาคยานุวัติ	ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้ 

บทลงโทษประหารชีวิตระหว่างสงคราม	 ตามคำาพิพากษาคดีอาญา 

ร้ายแรงที่สุดทางทหารที่กระทำาในระหว่างสงคราม

.......................................

๕.   ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความเป็นมา 

ข้อเท็จจริง	และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์โทษประหารชีวิต 

ในประเทศไทย	 สถานการณ์การใช้โทษประหารชีวิตในประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก	 หลักการและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโทษ

ประหารชีวิต	และได้พิจารณาถึงหลักสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยแล้ว 

มีความเห็นว่าควรยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยมีขั้นตอนดำาเนินการ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดความพร้อมและเป็นที่ยอมรับของ

สังคมส่วนใหญ่	โดยสมควรวางยุทธศาสตร์ไว้	ดังนี้	

๕.๑  ก่อนยกเลิกโทษประหารชีวิต	 รัฐบาลและหน่วยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบ สมควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับ 

โทษประหารชีวิต ซ่ึงโทษดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดหรือป้องปรามการก่อ 

อาชญากรรมในทุกกรณี	 เห็นได้ว่า	แม้ประเทศไทยใช้การลงโทษ
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ประหารชีวิตกับผู้ต้องหาคดียาเสพติด	 แต่การกระทำาผิดคดียาเสพติด 

ก็ไม่ได้ลดลง	 ซึ่งการลงโทษประหารชีวิตเป็นการกระทำาที่ละเมิดต่อ

สิทธิในการดำารงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	 แม้ไม่มีโทษ

ประหารชีวิตก็อาจใช้วิธีลงโทษอ่ืนทดแทนซึ่งสามารถป้องกันและ

คุ้มครองสังคมจากการก่ออาชญากรรมได้เช่นกัน	 นอกจากนี้สมควร

ผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	เช่น	ใช้ระยะ

เวลาในการพิจารณาคดีไม่นานเกินไป	 สามารถประกันได้ว่าผู้ที่ถูก

ลงโทษ คือ ผู้กระทำาความผิดและลงโทษตามสัดส่วนของความผิดนั้น	

และผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐาน

สากลในเรื่องนี้	 โดยลงโทษประหารชีวิตได้เฉพาะคดีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์

ที่สุด	 มีการพิจารณาคดีอาญาจากศาลหรือคณะตุลาการที่ ต้ังขึ้น 

ตามกฎหมายและเป็นอิสระ	เป็นต้น	 โดยดำาเนินการคู่ขนานไปกับ

มาตรการยกเลิกโทษประหารชีวิต

๕.๒  การยกเลิกโทษประหารชีวิตของประเทศต่างๆ 

ขึ้นกับปัจจัยหลายประการทั้งเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการเมือง

ภายในประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต

แล้วได้นำากลับมาใช้อีก	 แต่ต่อมาก็ได้ยกเลิกอีกครั้งหนึ่งโดยถูกกดดัน

จากกลุ่มศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่มี

อิทธิพลในประเทศฟิลิปปินส์	๓๕
 และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖ บางประเทศ

มีการร้ือฟื้นโทษประหารชีวิต เช่น ประเทศอินโดนีเซีย	 เวียดนาม	๓๖ 

๓๕	
เรื่องเดียวกัน,	๑๗๙.

๓๖	
แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 ประเทศไทย	 (Amnesty	 International	 Thailand),	 รายงาน
สถานการณ์โทษประหารชีวิต	และการประหารชีวิต	ปี	๒๕๕๖,	(๒๕๕๗),	๑๖.
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คูเวต ไนจีเรีย	๓๗	เป็นต้น	 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีการประหารชีวิต 

หลังจากที่หยุดไปสี่ปีในคดียาเสพติดและในคดีฆาตกรรม	๓๘	 ดังนั้น	

การจะยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยหรือไม่	อย่างไร ต้อง

พิจารณาปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยยังมีความ

เห็นแตกต่างกันทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต เช่น เห็นว่าควรใช้โทษประหารชีวิตในความผิดอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น	 ควรเร่งประหารชีวิตให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	 จากความเห็นที่

หลากหลายน้ีแสดงว่า สังคมไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะให้ยกเลิก

ประหารชีวิตโดยสิ้นเชิงในทันทีทันใด	 อย่างไรก็ตาม โทษประหารชีวิต

ในประเทศไทยในอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสังคมและสิทธิในการดำารงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน

๕.๓  ควรมีมาตรการและเง่ือนไขที่นำามาใช้ทดแทน 

เมื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต	ซึ่งมาตรการทดแทนดังกล่าวอาจ

เป็นการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิตโดยให้มี

ระยะเวลาการจำาคุกไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าถึงสามสิบปี	 จึงจะให้นักโทษ

ประหารชีวิตมีสิทธิในการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้

๓๗	
แอมเนสต้ี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	 (Amnesty	 International	Thailand), 
โทษประหารชีวิตไม่ทำาให้สังคมไทยปลอดภัยข้ึน	อาชญากรรม	ความปลอดภัยสาธารณะ 
และโทษประหาร,	๒๐.

๓๘	
แอมเนสต้ี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	 (Amnesty	 International	Thailand), 
รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต	และการประหารชีวิต	ปี	๒๕๕๖,	๑๘.
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๕.๔  การยกเลิกโทษประหารชีวิตควรมีขั้นตอนหรือ

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงานอย่างเหมาะสม	 โดยพิจารณา

เรื่องความผิดบางประเภทท่ีควรยกเลิก และบางประเภทที่ให้คงไว้ 

เช่นเดิม โดยเมื่อสังคมมีความพร้อม ทั้งด้านราชทัณฑ์และทัศนคติของ

คนในสังคมแล้ว	จึงจะพิจารณายกเลิกความผิดประเภทที่เหลือต่อไป

๕.๕  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง ข้อ ๖	 ได้กำาหนดขอบเขตของโทษประหารชีวิต 

ว่า	ประเทศท่ียังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต	การลงโทษประหาร

ชีวิตอาจกระทำาได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	(Most Serious Crime) 

ตามกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระทำาความผิด	๓๙	และเวทีระหว่าง

ประเทศได้ตีความ	คำาว่า	คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด (Most Serious Crime)	

คือ	กรณีการกระทำาผิดที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาในการฆาตกรรม 

โดยมีผลของการกระทำา คือ ทำาให้ผู้อื่นเสียชีวิต	 ดังนั้น	ประเทศไทย

อาจพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิดที่ไม่สอดคล้อง

กับขอบเขตและการตีความดังกล่าวก่อน

๓๙	
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

ข้อ	๖		
๑.	 มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด		สิทธินี้ย่อมได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย		

บุคคลจะต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตตามอำาเภอใจ
๒.	 ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต	 การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทำาได้

เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	 ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทำาความผิด	 และไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้	 และต่ออนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษ
อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์	 การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทำาได้ก็แต่โดยคำาพิพากษา 
ถึงที่สุดของศาลที่มีอำานาจ

 ...........................................................................
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๕.๖  การทีผู่ต้อ้งโทษประหารชีวติในประเทศไทยสว่นใหญ ่

เป็นผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมักเกิดจากการ

ครอบครองยาเสพติดไว้จำานวนมากตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องโทษ

ประหารชีวิต	แต่ไม่ใช่ผู้ผลิต	หรือผู้ค้ารายใหญ่อย่างแท้จริงมากนัก 

ผู้ถูกจับและดำาเนินคดีส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวการใหญ่ในขบวนการค้า 

ยาเสพติด	โดยอาจเป็นเพียงผู้รับจ้างลำาเลียง	ขนยาเสพติด	หรือเป็น 

ผู้ค้ายาเสพติดที่ไม่ใช่พ่อค้ารายใหญ่อย่างแท้จริง	 อาจไม่สอดคล้อง 

กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

ข้อ	๖	 และการตีความคำาว่าคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	(Most	Serious	Crime) 

ของเวทีระหว่างประเทศข้างต้น

๕.๗  ประเทศไทยควรลงมติ “เห็นชอบ” สนับสนุน

ข้อมติเก่ียวกับการพักการใช้โทษประหารชีวิต	ในการประชุม

สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง	 เน่ืองจากระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๗	-	๒๕๕๖ 

คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต	 ในทางปฏิบัติประเทศไทยไม่ได้ใช้ 

การลงโทษด้วยการประหารชีวิตอยู่แล้ว	 ยกเว้นนักโทษประหารชีวิต

คดียาเสพติดสองรายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	 ดังนั้น	ในทางปฏิบัตินับตั้งแต่ 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	จนถึงปัจจุบัน	 ประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิต

นักโทษแม้แต่เพียงคนเดียว

๕.๘  ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสาร

เลือกรับ ฉบับท่ี ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง	เรื่อง	มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต	เนื่องจาก

ประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิต	และพิธีสารฉบับนี้ไม่
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ยอมรับข้อสงวนใดๆ	ยกเว้นข้อสงวนท่ีกระทำาในเวลาที่ให้สัตยาบันหรือ

เมื่อเข้าภาคยานุวัติ	ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้บทลงโทษประหารชีวิตระหว่าง

สงครามตามคำาพิพากษาคดีอาญาร้ายแรงที่สุดทางทหารที่กระทำาใน

ระหว่างสงคราม	๔๐	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อประเทศไทยพร้อมแล้วควร

ดำาเนินการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองต่อไป

๖.   ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง 
    กฎหมาย

จากข้อเท็จจริงข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการกระทำาความผิดที่มี 

โทษประหารชีวิตไม่ได้มีจำานวนลดลง	แต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

แสดงให้เห็นว่า	โทษประหารชีวิตไม่ได้ยับยั้ง	ป้องปรามการกระทำา 

ความผิดได้จริง	 ดังนั้น	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็น

สมควรมีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๓)		ดังนี้	

๔๐	
อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	๒๘
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๖.๑  ข้อเสนอแนะนโยบาย

๖.๑.๑  คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม และ

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจ

แก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต	ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับ

การช่วยลดหรือป้องปรามการก่ออาชญากรรมอย่างมีนัยสำาคัญใน 

ทุกกรณี	รวมถึงคดีเกี่ยวกับยาเสพติด	อีกทั้งยังเป็นการลงโทษที่ละเมิด

ต่อสิทธิในการดำารงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	แม้ไม่มี 

โทษประหารชีวิตก็สามารถใช้วิธีลงโทษอื่นทดแทนซึ่งมีผลต่อการ

ป้องกันและคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมได้เช่นกัน

๖.๑.๒  คณะรั ฐมนตรี  โดยกระทรวงยุติ ธรรม 

(กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ)  กระทรวงสาธารณสุข 

(กรมสุขภาพจิต)  รวมทั้งศาลยุติธรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรปรับปรุงระบบและกระบวนการยุติธรรมตามแนวทาง	ดังนี้	

๑) ส่ ง เสริมกระบวนก�รยุติ ธรรมเชิ งสม�นฉันท์  

(Restorative Justice)	ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมท่ีมุ่งฟื้นฟู 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียที่ 

เสียหายไปจากการกระทำาความผิด	โดยให้ผู้เสียหาย	ผู้กระทำาความผิด 

เจ้าหน้าที่รัฐ	รวมทั้งครอบครัวและชุมชนของทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการกำาหนดแผนบำาบัดฟ้ืนฟูผู้เสียหาย	และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ของผู้กระทำาความผิด	ให้ผู้กระทำาความผิดได้แสดงความรับผิดชอบ 

ต่อการกระทำาของตนด้วยการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ให้แก่ผู้เสียหายโดยตรง	 ในขณะเดียวกันผู้เสียหายจะเกิดความรู้สึก

ให้อภัยแก่ผู้กระทำาผิด	จนในท่ีสุด	สังคมจะมีทัศนคติเห็นด้วยกับ 

การยกเลิกโทษประหารชีวิต
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๒) เพิ่มบทบ�ทครอบครัวและชุมชนในก�รคุมประพฤติ

ผู้กระทำ�ผิดม�กข้ึน	 ทั้งนี้ภายใต้การกำากับดูแลของผู้คุมประพฤติ 

และคำาสั่งหรือคำาพิพากษาของศาล

๓) พัฒน�วิธีก�รบำ�บัดฟ้ืนฟูสุขภ�พก�ยและจิต	 เช่น		

การใช้วิธีการบำาบัดเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพฤติกรรม	(Cognitive	

Behavior	Therapy)	ซึ่งมีเป้าหมายการรักษา	คือ	การปรับเปลี่ยน 

ความคิดและกรอบความคิดในการรับรู้ โลก	 ประสบการณ์ชีวิต 

และการคาดการณ์ในอนาคต	 โดยชี้ให้ผู้ รับการบำาบัดเห็นปัญหา 

ในปัจ จุบันและมองเห็นความคิด ท่ีผิด เ พ้ียนไปจากความจริ ง 

(Cognitive	Distortion)	เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมขึ้นมา

แทนที่พฤติกรรมการกระทำาผิด

๖.๑.๓  คณะรั ฐมนตรี  โดยกระทรวงยุติ ธรรม 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม

ท้ังศาลยุติธรรม ควรปรับปรุงระบบยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ	

รวดเร็ว	ถูกต้อง	ใช้ระยะเวลาดำาเนินการแต่ละคดีไม่นานนัก	สามารถ

ให้ความเช่ือมั่นได้ว่า	ผู้ท่ีถูกลงโทษคือผู้กระทำาความผิดและลงโทษ 

ตามสัดส่วนของความผิดนั้น	 รวมทั้งผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตจะได้

รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากลในเรื่องนี้	 เพื่อให้ประชาชน

เกิดความเชื่อถือในระบบของกระบวนการยุติธรรม	เมื่อกระบวนการ

ยุติธรรมมีประสิทธิภาพดีแล้ว	ประชาชนก็จะเคารพกฎหมายโดยไม่

สัมพันธ์กับความหนักเบา	หรือความร้ายแรงของโทษ	หรือกล่าวได้ว่า

อัตราโทษหนักหรือเบาจะมีความสำาคัญลดลง
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๖.๑.๔  คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาเข้าเป็นภาคี

พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่  ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ซ่ึงมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต

ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	และส่งเสริม	สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ

และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ฉบับที่ 	๓	อย่างจริงจัง	 โดยการยกเลิกโทษประหารชีวิตทุกฐาน 

ความผิด	 เมื่อปัจจัยต่างๆ	พร้อม	เพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิในการ 

ดำารงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

๖.๑.๕  คณะรั ฐมนต รี  ควรลงมติ  “ เห็ นชอบ” 

การสนับสนุนข้อมติ เกี่ ยวกับการพักการใช้ โทษประหารชีวิต 

ในการประชุมสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้อง	 เนื่องจากระหว่าง	พ.ศ.	

๒๕๔๗	-	๒๕๕๖	 คดีที่ มีอัตราโทษประหารชีวิต	 ในทางปฏิบัติ

ประเทศไทยไม่ได้ใช้การลงโทษด้วยการประหารชีวิตมาเป็นเวลา 

ช้านานอยู่แล้ว	 ยกเว้นนักโทษประหารชีวิตคดียาเสพติดสองราย 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	เท่าน้ัน	 หลังจากน้ันตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	จนถึง

ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตนักโทษอีกเลย

๖.๑.๖  คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม (กรม

ราชทัณฑ์) ต้องเร่งปฏิรูประบบเรือนจำาให้สามารถรองรับนักโทษ

ประหารชีวิต	 หากมีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำาคุก 

ตลอดชีวิต	 โดยเรือนจำาต้องมีความมั่นคงแข็งแรง	 และต้องมี

สภาพความเป็นอยู่ ท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักโทษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	โทษจำาคุกระยะยาว
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๖.๑.๗  คณะรัฐมนตรี  โดยกระทรวงยุติธรรม  ควรมี

มาตรการและเง่ือนไขทดแทนเม่ือมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ซึ่งมาตรการทดแทนดังกล่าวอาจเป็นการเปล่ียนโทษประหารชีวิตเป็น

โทษจำาคุกตลอดชีวิตโดยให้มีระยะเวลาการจำาคุกไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

ถึงสามสิบปี	 และนักโทษเหล่านี้มีสิทธิย่ืนถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษได้ตามกลไกที่กฎหมายกำาหนด

๖.๒  ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

๖.๒.๑  คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราที่มีโทษประหารชีวิตบางฐาน 

ความผิดก่อน	 โดยเฉพาะฐานความผิดที่ผู้กระทำาความผิดไม่ได้ 

มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของผู้เสียหายหรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต 

ของบุคคลอื่น	 เช่น	มาตรา	๑๔๘	 มาตรา	๑๔๙	 มาตรา	๒๐๑ 

มาตรา	๒๐๒	มาตรา	๒๑๘	มาตรา	๒๒๐	มาตรา	๒๒๒	มาตรา	๓๑๓	

และมาตรา	๓๑๔	เป็นต้น

๖.๒.๒  คณะรัฐมนตรี  ไม่ควรกำาหนดให้มี โทษ

ประหารชีวิตไว้ในกฎหมาย	ในกรณีที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่

๖.๒.๓  คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายที่มีบทลงโทษกำาหนดโทษประหารชีวิตไว้สถานเดียว

เป็นโทษประหารชีวิตหรือโทษจำาคุกตลอดชีวิตหรือโทษอื่นตามที่

เห็นสมควรในกรณีที่เห็นว่าความผิดฐานนั้นยังไม่สมควรยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต	 เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษได้ 

กว้างขึ้นแทนการใช้โทษประหารชีวิตเพียงอย่างเดียว	เช่น	มาตรา	๖๕	
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และมาตรา	๙๓	 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	

เป็นต้น

๖.๒.๔  คณะรัฐมนตรี ควรแก้ไขกฎหมายยกเลิก 

โทษประหารชีวิตทุกฐานความผิดเม่ือสังคมมีความเข้าใจและ 

ความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อไป	เพื่อให้สอดคล้อง 

กับสิทธิในการดำารงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

๗.   มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี	 กระทรวงยุติธรรม	 กรมราชทัณฑ์	

กรมคุมประพฤติ	 ศาลยุติธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมสุขภาพจิต	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมอบหมาย 

ให้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอทราบและ 

ติดตามผลการดำาเนินการต่อไป
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ตาม 

มาตรา	 ๑๕	 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๔๒	ดังนี้

(๑)	 ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

(๒)	 ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 	

และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคล	 หรือหน่วย

งานที่กระทำา	หรือละเลยการกระทำาดังกล่าว	เพื่อดำาเนินการใน

กรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อ

รัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

(๓)	 เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	หรอื

ขอ้บังคบัตอ่รฐัสภา		และคณะรฐัมนตรเีพือ่สง่เสรมิและคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน

(๔)	 ส่งเสริมการศึกษา	 การวิจัย	 และการเผยแพร่ความรู้ด้าน 

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(๕)	 สง่เสริมความร่วมมอืและการประสานงานระหวา่งหนว่ยราชการ	

องค์การเอกชน	และองค์การอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน

(๖)	 จดัทำารายงานประจำาป	ีเพือ่ประเมนิสถานการณด์า้นสทิธมินษุยชน 

ภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	และเปิดเผย

ต่อสาธารณชน

(๗)	 ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 

เสนอต่อรัฐสภา

(๘)	 เสนอความเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาในกรณทีีป่ระเทศไทย

จะเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญาเก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

(๙)	 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ 

มอบหมาย

(๑๐)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 หรือ

กฎหมายอื่นซึ่งกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
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ความหมายของตราสัญลักษณ์

รูปทรงดอกบัว

คือ	 ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
	 อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

คือ	 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำาคัญ
	 ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ 
	 และระหว่างประเทศ	 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรี 
	 ความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพ	ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค 
	 และภราดรภาพ

คือ	 สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ	 ความมุ่งมั่น	อดทนในการทำางานเพื่อประชาชน
คือ	 ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนักแน่น 
	 จากทุกภาคส่วนของสังคม	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 
	 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม

รูปมือ

สีน้ำาเงิน
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