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บทนํา
หากจะกลาวถึงโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดแลวอาจกลาวไดวาโทษ

“ประหารชีวิต”นั้นเปนโทษที่รุนแรงที่สุดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และใน
บรรดาโทษทั้งหลายที่ลงแกผูกระทําความผิดอาญา อันไดแก โทษจําคุก กักขัง ปรับ 
และริบทรัพยสิน เปนโทษที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกําจัด
ผูกระทาํความผิดออกไปจากสงัคมอยางเดด็ขาด ซ่ึงวธิกีารลงโทษประหารชวีติที่ใชกนั
ในแตละยุคสมัยก็แตกตางกันไป ทัง้นี้ขึ้นอยูกับคานิยมของสังคมและตามกาลเวลา 
ซึ่งวิธีการลงโทษประหารชีวิตนี้เปนเรื่องที่องคการระหวางประเทศพยายามที่จะใหมี
การยกเลิก ทัง้นีเ้พราะเห็นวาเปนวิธีการลงโทษที่ปาเถื่อนไรมนุษยธรรม และเปน
การละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้แลว
การลงโทษประหารชีวิตก็ไมใชวิธีทีจ่ะสามารถควบคุมสังคมใหสงบสุขพนจาก
อาชญากรรมที่รายแรงได และปจจุบนัประเทศตาง ๆ  กวา ๑๗๗ ประเทศ ตางกไ็ดมกีาร
ยกเลิกโทษประหารชวีติไปแลว เชน ประเทศออสเตรเลยี บลัแกเรยี เบลเยียม เดนมารก 
ฟนแลนด เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน เปนตน สวนประเทศที่ยังคงใชโทษ
ประหารชีวิตอยูก็ไดมีการเปล่ียนแปลงวิธีการลงโทษประหารชีวิตใหลดความรุนแรงและ
ทารุณโหดรายลง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน บังคลาเทศ อินเดีย ฟลิปปนส 
เวียดนาม และไทย เปนตน 

ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของไทยสมควรที่จะมีการลงโทษประหารชีวิตตอไปหรือไม หรือสมควรที่จะมีการ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : 
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต
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ยกเลิกโทษประหารชีวิต“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอนําเสนอเรื่อง
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต”เพื่อใหผูอานได
รับทราบและเขาใจถึงหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต และ
หากจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแลวจะกอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไรกับ
สังคมบานเมือง ดังนี้ 

๑. ความเปนมาของการลงโทษประหารชีวิต
  แมวาสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล

นั้นจะเปนสิทธิที่ติดตัวบุคคลมาต้ังแตเกิดและเปนสิทธิที่มีอยูใน
ธรรมชาติไมอาจพรากไปจากบุคคลได อันเปนรากฐานสําคัญ
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตกฎหมายของประเทศไทยนับแต
อดีตจนถึงปจจุบันยังคงมีบทบัญญัติ เกี่ ยวกับการลงโทษ
ประหารชีวิตกับบุคคลที่กระทําความผิดอาญารายแรงได แตการ
ลงโทษนั้นไมไดมีความมุงหมายเพื่อการแกแคนผูกระทําความผิด
เพยีงอยางเดยีวแตมคีวามมุงหมายเพือ่คุมครองผูกระทาํความผดิ
และผูตองสงสัยวากระทําความผิด ไมใหถูกแกแคนจากผูเสียหาย แตควรไดรับ
การลงโทษจากกระบวนการยุติธรรมท่ีเหมาะสมกับความผิด ซึ่งจะเปนการทดแทน
ความผิดหรือการแกแคนในสิ่งที่ผูกระทําความผิดไดกระทําลงไปเพราะหากปลอยให
ผูเสยีหายและผูกระทําความผิดแกแคนกันเองยอมจะกอใหเกดิปญหาความวุนวายและ
ความไมสงบเรียบรอยใหกับสังคมเปนอยางมาก 

  นอกจากน้ีแลว ยังเปนการยับยั้งหรือขมขูมิใหมีการกระทําความผิดขึ้น 
เพราะการลงโทษโดยวิธีการที่รุนแรงมีผลตอการปองกันอาชญากรรมและยับยั้งการ
กระทําความผิดได เปนการยับยั้งมิใหผูนั้นกระทําความผิดซ้ําอีก และมิใหเกิด
การเอาเยี่ยงอยางเปนการชวยลดปญหาอาชญากรรม และเปนการแยกผูกระทํา
ความผิดออกจากสังคมเพ่ือคุมครองสังคมหรือผูที่อาจตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
รวมทั้งเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดโดยการบําบัดรักษาทั้งทางกายและจิตใจ 
ตลอดจนปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อใหสามารถกลับมาเปนพลเมืองดีของสังคมเมื่อ
พนโทษแลว โดยใหผูกระทําความผิดสํานึกไดจากการที่ตนไดรับความทุกขจากการ
กระทําของตนเองซ่ึงไมจําเปนตองใชวิธีแกแคนอยางรุนแรงหรือไรมนุษยธรรม ดังน้ัน 
ระบบการลงโทษจึงควรมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผู
กระทําความผิดหรือบุคคลอ่ืนอยางไรมนุษยธรรมหรือเกินความจําเปน แตก็ตอง
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะบรรลุเปาหมายของการลงโทษน้ัน

  ดังนั้น การใชมาตรการในการลงโทษแกบุคคลใดตามกฎหมายจึงเปนไป
เพื่อจํากัดขอบเขตและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอาจมีผลเปนการยับยั้งมิใหมีการ
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กระทาํความผดิซํ้าอีกหรอืเพื่อแกไขเยยีวยาผูกระทาํความผดิใหกลบัคนืสูสงัคม ซึ่งการ
ลงโทษดวยวิธีการประหารชวีติน้ันเปนวธิท่ีีสามารถกําจัดบคุคลที่กระทาํความผดิออก
จากสังคมไดอยางถาวร แตอยางไรก็ดีการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตและรางกายของมนุษยอยางรายแรง และแมวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายซึ่งเปนสิทธิ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษยไว โดยการหามมิใหรัฐใชอํานาจเขาไปแทรกแซงหรือ
ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวยการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธี
ทารณุโหดรายไรมนุษยธรรม แตเมื่อมองในภาพรวมแลวในสงัคมไทยกลบัมองวายังคง
มีความจาํเปนท่ีจะตองคงโทษประหารชวิีตไว เพื่อเปนการตอบโตอาชญากรรมที่รนุแรง 
เพราะหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแลว เกรงวาเหลาอาชญากรทั้งหลาย 
อาจไมเกรงกลัวตอกฎหมายซึ่งอาจสงผลรายแรงตามมาได 

  ในทางปฏิบติักระบวนการยติุธรรมของไทยก็มิไดใชวิธีการลงโทษประหาร
ชีวิตกันอยางพรําเพรื่อ แตมีวิธีการขั้นตอนอีกมากมายกวาทีจ่ะไปถึงวิธีการลงโทษ
ประหารชีวิตกันจริง ๆ การลงโทษประหารชีวิตจึงเปนรูปแบบการบังคับใชเผื่อเลือกที่
เหมาะกับสภาพความจําเปนสอดคลองกับแนวคิดของนักอาชญาวิทยาที่ตองคํานึงถงึ
ลักษณะความรุนแรงและประเภทแหงการกระทําผิดประกอบกันไป และเนื่องจาก
วาการลงโทษประหารชีวิตนั้นเปนโทษที่รุนแรงที่สุด กฎหมายจึงไดกําหนดวิธีการขอ
พระราชทานอภัยโทษกอนดําเนินการประหารชีวิตนักโทษดังกลาวไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑ กลาวคือ เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิต
ผูใดแลวจะนําตัวผูตองโทษประหารตามคําพิพากษานั้นไปฉีดยาหรือสารพิษเสียให
ตายในทันทียังไมได (เดิมกอนทีป่ระมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จะมีผลใชบังคับ หรือกอนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ นั้น กฎหมายไดกําหนดใหเอา
ไปยิงเสียใหตาย) ตองรอใหครบ ๖๐ วันนับแตวันอานคําพิพากษาเสียกอน ทั้งนี้
เพื ่อใหโอกาสผูตองโทษนั้นทูลเกลาทูลกระหมอมขอพระราชทานอภัยโทษจาก
พระมหากษัตริยเสียกอน ซึ่งหากไดรับพระราชทานอภัยโทษผูตองโทษนั้นจะไดรับ
ยกเวนโทษประหารชวีติโดยจะไดรบัโทษจําคกุตลอดชวีติแทน แตหากไมทรงอภยัโทษ
ผูนั้นก็จะตองถูกประหารชีวิต

๒. วัตถุประสงคของการลงโทษประหารชีวิต
  โทษประหารชีวิตนับวาเปนโทษที่รุนแรงที่สุดทีก่ําหนดไวในประมวล

กฎหมายอาญา สําหรบันาํมาใชลงโทษผูกระทําความผดิขั้นรนุแรงหรอืกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งสวนใหญเปนการลงโทษ
ในคดีอุกฉกรรจ และสะเทือนขวัญประชาชน หรือผูกระทําความผิดตอนโยบายของ

  ๑ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๖๒.
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รัฐ เชน คดีคายาเสพติด คดีคาอาวุธสงคราม เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคของการลงโทษ
ประหารชีวิตโดยทั่วไปมีดังนี้๒

  ๑) เพื่อเปนการแกแคนและทดแทนความผิดที่ไดกระทําขึ้น เนื่องจากวา
เมื่อมีการกระทําความผิดขึ้นแลว ยอมตองสรางความเคียดแคนใหแกฝายผูเสียหาย
การลงโทษจึงเปนการสรางความเปนธรรมใหแกสังคม เพื่อทดแทนความเสียหายที่ผู
กระทําความผิดกอขึ้น การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนนี้ถือเปนหลักการเกาที่ใชกันมา
แตสมัยโบราณในลกัษณะตาตอตา ฟนตอฟน เปนการลงโทษเพือ่ใหเกดิความเปนธรรม
และไดสัดสวนกับความรายแรงของความผิด

  ๒) เพื่อเปนการยับยั้งและขมขู ใหคนสวนใหญกลัว
เนื่องจากเปนโทษที่มีความรุนแรงที่สุดจึงเปนที่หวาดกลัวของคน
ทั่วไปท่ีไดทราบหรือรูเห็นเก่ียวกับการลงโทษดังกลาว ซึ่งจะเกิด
ความยับยั้งไมกลากระทําความผิด อันเปนการปองปรามการ
กระทําความผิด โดยเฉพาะหากเปนการประหารชีวิตผูกระทํา
ความผิดในที่สาธารณะจะทําใหไมกลากระทําความผิดดวย
กลัววาจะถูกลงโทษเชนนั้น ในขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมให
ประชาชนคดิวาการกระทาํความผดิเปนสิง่ทีไ่มควรกระทาํและพงึ
หลีกเลี่ยง ซึ่งมีผลเปนการปองกันโดยทั่วไป เพราะหากประชาชนมีความคิดเชนน้ีจน
เปนนิสัยแลว ประชาชนก็จะไมมีความคิดที่จะกระทําความผิดในลักษณะดังกลาว

  ๓) เพือ่เปนการตดัโอกาสไมใหกระทาํความผดิซ้ําอีก เพราะเมือ่ผูกระทาํ
ความผิดนั้นถูกประหารชีวิตไปแลวยอมไมอาจท่ีจะฟนคืนมากระทําความผิดไดอีก
โดยเฉพาะผูกระทําความผิดที่เปนผูรายหรืออาชญากรรายแรง จําพวกคายาเสพติด 
หรอืทีก่ระทาํความผดิโดยทารณุโหดราย ผูกระทาํความผดิเชนนีจ้าํเปนตองถกูลงโทษ
สถานหนกัหรอืกนัออกไปจากสงัคม หากเหน็วาความผดิน้ันรายแรงถงึขัน้ประหารชวีติ
ก็ตองประหารชีวิต นอกจากนี้ โทษประหารชีวิตยังเปนโทษที่ปฏิเสธหลักการลงโทษ
เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูกระทําความผิด เพราะถือวาผูกระทําความผิด
อุกฉกรรจที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนั้นคือผูที่เปนอันตรายตอสังคม การใหโอกาสแก
บุคคลประเภทนี้กลับตัวกลับใจก็เทากับวาปลอยใหสังคมตองเสี่ยงภัยที่นากลัวตอไป
ไมจบสิ้น ท้ังนี้ในการพิจารณาพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผูใดนั้นยอมผานการ
กลั่นกรองจากกระบวนการยุติธรรมอยางละเอียดรอบคอบแลว  

  แตอยางไรกด็ ีแมวาการแกแคนตอบแทนและการกาํจดัผูกระทาํความผดิ
ออกจากสังคม เปนแนวคิดและเหตุผลในการกําหนดโทษประหารชีวิตไวในกฎหมาย

  ๒อนุสรณ แกงสันเทียะ. “ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครตอการลงโทษประหารชีวิต” วิทยานิพนธ
สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓ หนา ๒๕ - ๒๖.
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เพื่อยับยัง้อาชญากรรมและเปนตัวอยางใหคนเกิดความเกรงกลัวไมกลาทีจ่ะกระทํา
ความผิด แตปรากฏการณทีเ่กิดขึ้นในหลายสังคม ในหลายประเทศสะทอนใหเห็นวา
อาชญากรรมที่รุนแรงก็ยังเกิดขึ้นอยูเปนประจํา แมจะยังมีการใชโทษประหารชีวิต
กต็าม ในทางตรงกนัขาม การลงโทษประหารชวีติกเ็ปนการกระทาํท่ีทารณุไรมนษุยธรรม
อันขดัตอหลักกฎหมายวาดวยสทิธิและเสรภีาพในชวิีตและรางกายอันเปนสทิธพิื้นฐาน
ของมนุษยชน นอกจากนี้แลวหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา การลงโทษประหารชีวิตอาจเกิดขึ้นกับผูทีม่ิไดกระทําความผิดหรือผูบริสทุธิ์ได 
และหากคาํนึงถงึกระบวนการยุตธิรรมสมยัใหมท่ีใหความสาํคญัในการแกไขอาชญากร
แลว การลงโทษประหารชีวิตทีเ่ปนการจํากัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม ก็เปน
การตัดโอกาสมิใหผูกระทําความผิดนั้นไดมีโอกาสปรับปรุงตนเอง 

๓. แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต
  จะเหน็ไดวาการลงโทษประหารชวีตินั้นมท้ัีงขอดแีละขอเสยีหลายประการ

จึงเกิดการวิเคราะหเปรียบเทียบของนักนิติศาสตรวาหากจะยกเลิกโทษประหารชีวิต
แลวจะสงผลดีหรอืผลเสยีประการใด และหากยงัมกีารลงโทษประหารชีวติแลวจะเปน
การละเมดิศกัดิ์ศรคีวามเปนมนุษยหรอืไม จงึนําไปสูแนวคดิของนักกฎหมายที่แตกตาง
กันโดยมีทัง้ฝายทีส่นับสนุนใหคงลงโทษประหารชีวิตตอไป และฝายทีเ่ห็นควรยกเลิก
โทษประหารชีวิตโดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 

   ๓.๑ แนวความคิดและเหตุผลของฝายสนับสนุนใหคงไวซึ ่งโทษ
ประหารชีวิต๓ 

    (๑) การลงโทษประหารชีวิตเปนการดํารงไวซึง่ระบบอาญา
ยุติธรรม เน่ืองจากการลงโทษประหารชีวิตเปนโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีผูกระทําความผิด
หวาดหว่ันและเกรงกลวั จงึสามารถใชเปนเครื่องมอืตอรองจงูใจใหผูกระทําความผดิยอม
รบัสารภาพเพื่อจะไดรบัการลดหยอนโทษ หากผูตองหาหรอืจาํเลยใหการเปนประโยชน
ตอการดําเนินคดีหรือการแสวงหาขอเท็จจริงของเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรม
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีแ้ลว การลงโทษประหารชีวิตยงัมีสวน
ชวยแบงเบางบประมาณแผนดิน โดยชวยประหยัดคาใชจายในการเลี้ยงดูผูกระทํา
ความผิด และชวยผอนคลายความตึงเครียดของเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรม
ทีต่องควบคุมผูกระทําความผิด หรือลดภาวะความเสี่ยงที่ผูตองโทษจะหลบหนีจาก
สถานที่ควบคมุ อีกท้ังการประหารชวิีตก็มิไดกระทาํอยางพรําเพรื่อแตเปนการใชเฉพาะ
กรณีที่มีความผิดรายแรงเทานั้น 

  ๓ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ, “คุณคาและการประเมินคุณคาเก่ียวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต” กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. หนา ๑๐๘ – ๑๑๑. 

P169-178.indd  173 23/1/2556  17:56:32

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๗๔

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

    (๒) การลงโทษประหารชีวติเปนการยับย้ังการกระทําความผิด
อยางเด็ดขาด กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตเปนวิธีการท่ีสามารถยับยั้งผูอื่นให
เกรงกลัวตอการถูกลงโทษ อีกทั้งเปนการขมขวัญผูกระทําความผิดยิ่งกวาการลงโทษ
วิธีอื่น เพราะโดยธรรมชาติแลวมนุษยยอมรกัและหวงแหนชีวิตของตนและพรอมที่จะ
เสยีสละทกุสิง่ทกุอยางเพ่ือรกัษาชวีติของตนไว นอกจากนัน้โทษประหารชวีติยงัมสีวน
ในการยับยั้งการกออาชญากรรมที่รุนแรงไดอยางมีประสิทธิผล

    (๓) การลงโทษประหารชีวิตเปนการตอบแทนแกแคนที่สมดุล
กบัการกระทาํความผดิ กลาวคอื การลงโทษประหารชวีติ เปนสิง่ทีส่อดคลองกบัหลกั
ปรัชญาและวัตถุประสงคแหงการลงโทษเพื่อใหผูกระทําความผิด
ไดรับการลงโทษสถานหนักเทาเทียมกับความผิดที่ตนไดกระทํา
ลงไป เชน ความรับผิดฐานประทุษรายตอชีวิตผูอื่นยอมเปนการ
ชอบธรรมทีจ่ะตองถกูลงโทษประหารชวีติใหตายตกไปตามกนั หรือโดย
กฎแหงการแกแคนในลักษณะชีวิตตอชีวิต ซึ่งสอดคลองกับหลัก
การแกแคนดั้งเดิมของมนุษยและไดสัดสวนกับความผิดที่เกิดขึ้น 

    (๔) การลงโทษประหารชวีติเปนการปองกนั
สังคมอยางถาวร กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตนั้นเปนการ
กาํจดัอาชญากรออกจากสงัคมอยางเดด็ขาด เปนการตดัโอกาสมใิหอาชญากรไปกระทาํ
ความผดิซ้ําอกี เปนวธิกีารเดด็ขาดท่ีจะขจดัอาชญากรรายแรงบางประเภทท่ีไมสามารถ
แกไขใหกลบัตวัเปนคนดีได หรอืผูมลีกัษณะเปนภยัรายตอสงัคม เพือ่มใิหมโีอกาสไปกอ
ความไมสงบสุขในสังคมอีกตอไป เพราะหากนําตัวผูตองโทษนั้นมากักขังหรือจําคุกไว
อาจมชีองทางใหหลดุพนจากการควบคมุได เชน โดยวิธกีารหลบหน ีการไดรบัอภยัโทษ 
หรือการนิรโทษกรรมตามกฎหมาย เปนตน แลวมากอกวนหรือสรางความเดือดรอน
ใหแกสังคมไดอีก 

    (๕) การลงโทษประหารชีวิตเปนการตอบสนองตอมติมหาชน 
เน่ืองจากมหาชนเช่ือวาการลงโทษประหารชีวิตเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิผลตอการ
ปองกันอาชญากรรมและเปนเคร่ืองมือสําคัญของรัฐที่จะสนองตอบทดแทนการ
แกแคนสวนบุคคล และเปนสิ่งจําเปนตอการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง

    (๖) การลงโทษประหารชีวิตตองคํานึงถึงลักษณะความรุนแรง
ของอาชญากรรมในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ปจจุบันอาชญากรรมรายแรงได
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามภาวะความเส่ือมโทรมของสังคม เปนผลใหสงัคมมีปฏิกิริยา
ในทางโตตอบรนุแรงตออาชญากรรมมากยิง่ขึน้ และมคีวามเชือ่วาการลงโทษประหาร
ชีวิตยังเปนมาตรการเด็ดขาด จําเปนตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่ไมอาจ
จะยกเลิกได อีกทั้งสังคมจะตองเสี่ยงภัยตออาชญากรรมจนไมอาจคาดคะเนไดหาก
ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแลว
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    (๗) การยกเลิกโทษประหารชีวติเปนวธิีการทีจ่ะกําจัดบุคคลที่
เปนผูรายในลักษณะชั่วรายไดทางหนึ่ง กลาวคือ ในกรณีบุคคลทีเ่ปนโรคจิตทราม
หรือวิตถารหรือผู ทีม่สีันดานเปนโจรมาแตกําเนิดอนัอาจเปนสาเหตุสืบเนือ่งจาก
กรรมพันธุ ซึ่งเปนสิ่งทีส่ังคมชวยเหลือไมได จึงควรกําจัดบุคคลเหลานี้เสียเด็ดขาด
โดยการลงโทษประหารชีวิต

    (๘) เนื่องจากวิธีการลงโทษประหารชีวิตในปจจุบันนี ้นานา
ประเทศไดลดความทารุณโหดรายหรือเลิกวิธีการลงโทษแบบทรมานปาเถื่อนแลว 
ดังน ัน้จ ึงไมอาจกลาวไดวาการลงโทษประหารชีวิตเปนโทษที ่รุนแรงหรือ
โหดรายอีกตอไป ซึง่หากเปรียบเทียบกับการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือการลงโทษ
จําคุกระยะยาวแลว กรณีนี้เปนการทรมานรางกายและจิตใจของนักโทษมากกวา

    (๙) หากยกเลิกโทษประหารชีวิตแลวไมอาจคาดคะเนไดวา 
คดีอ ุกฉกรรจต าง ๆ จะเพิม่ขึ ้นเทาใด เพราะแมวาจะมีโทษประหารชีวิตอยู  
คดีอุกฉกรรจตาง ๆ ก็เกิดขึ้นมากอยูแลว อันจะยิ่งทําใหประชาชนขาดหลักยึดเหนี่ยว
ที่มั่นคง อาชญากรยิ่งกําเริบใจมากขึ้น

  ๓.๒ แนวความคิดและเหตุผลของฝายที ่คัดคานการลงโทษ
ประหารชีวิต๔

    (๑) การลงโทษประหารชีวิตเปนผลกระทบตอการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม กลาวคือ หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เปนการปฏบัิตหินาท่ีเพื่อผดงุไวซ่ึงความยตุธิรรมและศลีธรรมอันดใีนสงัคม การลงโทษ
ประหารชีวิตจึงเปนการไมชอบธรรมอยางยิ่งทีร่ัฐจะใชอํานาจทางกฎหมายประหาร
ชีวิตประชาชนของรัฐ เพราะเปนโทษที่รุนแรงโหดรายสงผลใหประชาชนเกิดความ
เสื่อมโทรมทางจิตใจ เปนการขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งรฐัมีวิธีอ่ืนท่ีจะนาํมาใชลงโทษผูกระทาํความผดิได เชน การจําคกุตลอดชวีติ เปนตน 
นอกจากนี ้แลว ในกรณีทีม่ีการพิจารณาตัดสินคดีผิดพลาดอันเนื่องมาจากการ
คลาดเคล่ือนของพยานหลกัฐาน หรอืโดยเหตอ่ืุน ทําใหมีการตดัสนิประหารชวีติผดิตวั 
หรอืเปนการลงโทษผูบรสิทุธิ์โดยไมสามารถแกไขชวีติใหฟนกลบัคนืมาไดอีก ซึ่งตางจาก
โทษจาํคกุท่ีนักโทษน้ันยังมชีวิีตอยูและสามารถแกไขเหตุการณอันเน่ืองมาจากกระบวน
การยตุิธรรมนัน้ได หากปรากฏหลักฐานในภายหลังวานักโทษผูนัน้เปนผูบริสุทธิห์รือ
แมจะเปนผูกระทําความผิดจริงแตความผิดที่กระทําสมควรไดรับโทษสถานเบากวา

    (๒) การลงโทษประหารชีวิตมิไดเปนการขมขู หรือยับยั ้ง
อาชญากรเสมอไป เนื่องจากวิธีการลงโทษประหารชีวิตในปจจุบันกระทําโดยปกปด

  ๔ไพโรจน พลเพชร และคณะ.“สิทธิเสรีภาพและศักดิศ์รีความเปนมนุษย”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย
การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. หนา ๘๔ – ๘๕.
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ไมเปดเผยตอสาธารณชน และไดมกีารนําวธิกีารประหารชีวติทีล่ดความเจ็บปวดทารุณ
แกผูตองโทษประหารชีวิตลงจากเดิมจึงเปนการลดความรุนแรงหวาดกลัวในอันที่จะ
สงผลตอการยับยั้งอาชญากรรม นอกจากนี้แลว ผูกระทําความผิดสวนใหญไมทราบ
หรอืคาํนงึถงึบทลงโทษตอการกระทาํความผดิของตนวามโีทษรายแรงเชนใด แตกระทาํ
ความผิดไปเพราะแรงผลักดนัดานอารมณหรอืสภาพแวดลอม และผูกระทําความผิดสวน
ใหญเชื่อวาตนจะรอดพนจากการถูกจับกุมดําเนินคดีได การลงโทษประหารชีวิตจึง
แทบจะไมมีผลในการยับยั้งการกออาชญากรรมหรือแกไขปญหาอะไรไดเลย เปนแต
เพียงทําใหสังคมรูสึกสบายใจวาคนรายไดถกูทํารายไปแลว 

    (๓) การลงโทษประหารชีวิตเพ่ือตอบแทน
แกแคนผูกระทําความผิด เปนผลกระทบตอปรัชญาการแกไข
อาชญากร กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตนั้นเปนวิธีการกําจัด
ผูกระทําความผิดออกจากสังคมอยางเด็ดขาดถาวร เปนการตัด
โอกาสมิใหผูกระทําความผิดไดแกไขปรับปรุงจิตใจตนเองอยาง
สิน้เชิง ผูกระทาํความผดิจงึหมดโอกาสกลบัตวัเขาสูสงัคม ซึง่ขดักบั
วตัถปุระสงคของการลงโทษท่ีมุงแกไขปฏิบตัติอผูกระทําความผิด
เปนรายบุคคลและปองกันสังคม

    (๔) ปญหามติมหาชนที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต กลาวคือ 
การสาํรวจประชามติเกีย่วกบัการลงโทษประหารชีวติมผีลตอปจจยัหลายประการ เชน 
คานิยมทางสังคม ความแตกตางทางวัฒนธรรม จํานวนประชากร สภาพของอาชญา
กรรมในสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงชัว่ระยะเวลาหนึง่ ซึง่ตองคาํนึงประกอบดวย อกีประการ
หนึ่งที่สําคัญและไมอาจมองขามไดคือบอยครั้งที่สังคมไทยถูกชี้นําโดยสื่อมวลชนโดย
เฉพาะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมรายแรงท่ีสะเทือนขวัญประชาชน 
สงผลตอความรูสึกของประชาชนที่อยากลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อเปนการแกแคน
และปองกนัสงัคมจากอาชญากรเหลาน้ัน มตมิหาชนจงึอาจเปนเพยีงภาพสะทอนทาง
อารมณของคนในสังคมในขณะน้ันหรือเปนเพียงการแสดงออกถึงภาวะท่ีขาดสติของ
คนในสังคมช่ัวขณะหน่ึงเทานัน้จงึมิไดหมายความวาสิง่ทีส่งัคมตองการในขณะน้ันเปน
สิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเสมอไป

    (๕) การลงโทษประหารชีวิตเปนปฏิกิริยาตอความเจริญ
ของอารยธรรมในปจจุบัน กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตเปนรูปแบบการ
ลงโทษที่ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม เปนปฏิปกษตอหลักศีลธรรม กลายเปน
แบบอยางการกระทําที่ทารุณโหดรายและจูงใจใหเกิดอาชญากรรมรุนแรงยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นในความเชื่อทางศาสนาหลายศาสนาเชื่อวามนุษยไมไดเปนเจาของ
ชีวิตจึงไมมีสิทธิทําลายชีวิตใครทั้งสิ้น ดังน้ันการลงโทษประหารชีวิตตองคํานึงถึง
อารยธรรมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการในสังคมดวย
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สารพันปญหากฎหมาย

    (๖) ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม เปนอีกเหตุผลหนึ่ง
ท่ีสําคญั เพราะหากเกิดความผดิพลาดในกระบวนการยุติธรรมขึ้นแลวก็ไมสามารถที่จะ
แกไขไดเน่ืองจากบคุคลผูถกูประหารชวีติไดเสยีชวีติไปแลว เนื่องจากกระบวนการตาง ๆ  
ยังไมมีการตรวจสอบถวงดุลที ่เหมาะสมตั ้งแตเริ ่มแรกจนถึงขั ้นตอนสุดทายของ
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจะแนใจไดอยางไรวาผูที่ถูกลงโทษประหารชีวิต
จะไมผิดตัว

    (๗) การลงโทษประหารชวีติสงผลใหอาชญากรใชความรนุแรง
มากยิ่งขึน้ กลาวคือ การกออาชญากรรมของอาชญากรทั้งหลายจะตองรุนแรงยิ่งขึ้น
เพื่อใหสามารถหลบหนีการจับกุม ซึ่งจะสงผลกระทบตอเหยื่ออาชญากรรมมากขึ้น 
นอกจากนั้นการปฏบิตังิานของเจาหนาที่ตองประสบกับอนัตรายมากขึ้น โทษประหาร
จงึเปนการบงัคบัใหอาชญากรกอความรนุแรงยิ่งขึ้น และเจาหนาที่ก็ตองใชความรนุแรง
เพิ่มขึ้นดวยเพื่อจะเอาชนะอาชญากร 

    (๘) นกัโทษประหารชวีติคอืผูดอยโอกาสในสงัคม ผูกระทาํความ
ผิดสวนใหญเปนผูดอยโอกาสทางสงัคมไมวาจะดานการศกึษาหรอืฐานะทีย่ากจน บคุคล
เหลาน้ีไมวาจะทาํผดิหรอืไมกต็ามตางกข็าดโอกาสในการตอสูคดแีทบทั้งสิน้ บางรายถกู
จูงใจใหรับสารภาพเพื ่อจะไดลดโทษ หรือบางรายอาจถูกบังคับใหรับสารภาพ 
เมือ่ผู กระทําความผิดสวนใหญไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแตตน การประหารชีวิตจึงเทากับเปนการซํ้าเติมผูดอยโอกาสนอกจากนั้นในคดี
อาญารายแรง เชน คดียาเสพติด คดีอาชญากรรมทีส่ลับซับซอน ผูถูกจับกุมมักเปน
เพียงผูกระทําความผิดรายเล็ก สวนตัวการใหญยงัคงลอยนวลไมสามารถนําตัวมารับ
โทษตามกฎหมายได

    (๙) โทษประหารชีวิตเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบ 
กอใหเกิดการหาประโยชนโดยมิชอบจากผูกระทําความผิดเพ่ือใหรอดพนจากการลงโทษ
และการใสรายใหบุคคลตองรับโทษสถานหนักจึงเกิดขึ้นไดงาย

    (๑๐) มนษุยไมควรกระทําความผดิซ้ําสอง การกออาชญากรรมตอ
ชีวิตโดยการกระทําของอาชญากรนับวารายแรงและสงผลกระทบตอสังคมมากพอ
อยูแลว แตการประหารชีวิตเหลาอาชญากรเทากับเปนการกระทําความผิดซําอีก 
และยิ่งถาเปนการประหารชีวิตผิดตัว อันเนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการ
ยุติธรรมดวยแลวยิง่เปนเรื ่องที่เศราสลดที่คนบริสุทธิ์ตองกลายเปนเหยื่อของการ
ประหารทั้ง ๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได

          (๑๑)  โทษประหารชีวิตขัดแยงกบัการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เพราะสทิธใินชวิีตและรางกายเปนรากฐานของศกัด์ิศรคีวามเปนมนุษยและเปน
สิทธขิัน้พืน้ฐานของมนุษยท่ีจําเปนอยางย่ิงตอการดาํรงอยูของมนุษย โทษประหารชีวติ
จึงขัดแยงกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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บทสรุป
แมการลงโทษประหารชีวิตจะไมอาจแกปญหาใด ๆ ได นอกจากจะเปนการ

แกแคนดวยวิธีตาตอตาฟนตอฟนซึ่งสอดคลองกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษยแลว 
และยังเปนมาตรการลงโทษท่ีไรประสิทธภิาพไมสามารถยับยัง้อาชญากรรมรายแรงได 
เพราะอาชญากรรมรายแรงจะมากหรอืนอยนัน้ขึน้อยูกบัประสทิธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมมากกวา ดังนั้นการลงโทษประหารชีวิตน้ันดูจะไมสามารถปองกันสังคมได
อยางแทจรงิ ทัง้นี ้เพราะตนเหตขุองปญหายงัมไิดถกูแกไขถงึแมจะประหารชวีติคนไป
มากเทาใด อาชญากรรมรายแรงทํานองเดียวกันหรือรายแรงกวาก็อาจเกิดขึ้นไดอีก 
ความเสี่ยงภัยของสังคมยังคงมีอยูเชนเดิม การลงโทษประหารชีวิตในปจจุบัน
ดูจะเปนแคเพียงการตอบสนองตอมติมหาชนเทาน้ัน การยกเลิก
โทษประหารชีวิตในสังคมไทยจึงอาจเปนเรื่องที่ยังหางไกล
ความเปนจรงิ และการทีผู่ทีเ่กีย่วของในกระบวนการยตุธิรรมทาง
อาญาแมจะยอมรับวาโทษประหารชีวิตไมสามารถยับยั้งการ
กออาชญากรรมรายแรงได แตก็ยังคงสนับสนุนใหมีการลงโทษ
ประหารชวีติตอไปซึง่เทากบัเปนการสะทอนใหเหน็ความไมศรทัธา
เชื่อม่ันและความไรประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาไทยท่ีไมมีทางออกอ่ืนใดท่ีดีไปกวาการลงโทษประหารชีวิต
แลว 

ดังนั้น จะเปนทางเลือกท่ีดีกวาหรือไมที่กระบวนการลงโทษทางอาญาจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยไมตองใชวิธีการประหารชีวิต แตเปลี่ยนเปนการ
ลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแทน ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางความศรัทธาเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะสามารถบังคับใชกฎหมายแสวงหา
ขอเท็จจริงไดอยางถูกตองนําตวัผูกระทําความผิดมาลงโทษและฟนฟใูหกลบัสูสงัคมได
อยางแทจริง และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชนวาผูกระทําความผิดน้ันไดรับการ
ลงโทษในขณะท่ีสังคมสวนรวมไดรับการคุมครอง และเมื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต
ไปแลวจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอสังคม เพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น
มปีระสิทธภิาพเพียงพอท่ียบัยัง้ขมขูและควบคุมอาชญากรรมรายแรงไมใหเปนอนัตราย
ตอสังคมได ซึ่งถากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยกาวไกลไปถึงจุดนั้นไดแลว
ในทายที่สุดสังคมไทยก็คงจะยอมรับไดหากจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต. 
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• ปรชีา ชางขวญัยนื และคณะ.“คณุคาและการประเมนิคณุคาเกีย่วกบัชวีติและสงัคม : โทษประหารชวีติ”กรงุเทพฯ :

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
• ไพโรจน พลเพชร และคณะ.“สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครง

การวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
• อนุสรณ แกงสันเทียะ.“ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครตอการลงโทษประหารชีวิต”วิทยานิพนธสังคมวิทยา

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓. 
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