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1 ∫∑∑’Ë Ò 

∫∑∑’Ë 1 
∑Ì“‰¡®÷ßµâÕß¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«µàÕµâ“π‚∑…ª√–À“√™’«‘µ 

 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) คัดคานและตอตานโทษประหารชีวิตอยางแข็งขัน 
โดยถือวาโทษประหารชีวิตเปนสิ่งที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของศักดิศรีความเปนมนุษยและ
เสรีภาพเปนอยางยิ่ง ยิ่งไปกวานั้น เปนที่ยอมรับในปจจุบันวาโทษประหารชีวิตไมกอใหเกิด
ประโยชนใด ๆ ทั้งสิ้นไมวาโดยหลักการหรือธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อใชเปนบทลงโทษ 
 
1. ‚∑…ª√–À“√™’«‘µ¢—¥µàÕ‡ √’¿“æ·≈–»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å 
 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปน
หลักการสูงสุดและเปนบรรทัดฐานสําคัญของการจัดการการปกครองของสังคม โทษ
ประหารชีวิตขัดแยงโดยตรงตอหลักการดังกลาวในทุกกรณี และเปนแนวคิดพื้นฐานที่ไมถูก
ตองเกี่ยวกับความยุติธรรม 
  เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยคือพื้นฐานของความยุติธรรม อาชญากรตองได
รับโทษเมื่อประพฤติละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายโดยมีสติสัมปชัญญะ นี่จึงเปนเหตุผล
ที่วาทําไมเด็กและบุคคลวิกลจริตจึงไมควรตองรับผิดตอการกระทําผิดทางอาญาตาม
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งโทษประหารชีวิตขัดตอความมีเสรีภาพของมนุษย ทั้งนี้เมื่อบุคคล
ตองโทษและถูกตัดสินประหารชีวิตตองถือวาเปนการกระทําผิดโดยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ 
ทําใหบุคคลผูตองโทษประหารชีวิตสูญเสียเสรีภาพความเปนมนุษย เนื่องจากโทษประหาร
ชีวิตเปนสิ่งที่ไมสามารถนําชีวิตกลับคืนมาไดในขณะที่คำจำกัดความเสรีภาพของมนุษยที่แท
จริงคือ การยอมรับและการแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนอยูได 
 โทษประหารชีวิตเปนสิ่งที่ไมสามารถนำชีวิตกลับคืนมาได ยังขัดตอความคิดที่วา
อาชญากรสามารถกลับตัวมีชีวิตใหมเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอีกครั้ง ซึ่งเปนการขัดตอหลัก
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั่นเอง 
 ขอโตแยงอีกประการหนึ่ง คือไมวาในประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ดีและทันสมัยและมี
กระบวนการยุติธรรมปกปองคุมครองที่เขมแข็งเพียงไร ความผิดพลาดของกระบวนการ
ยุติธรรมก็ยังคงเกิดขึ้นอยูเสมอๆ ดังนั้นการลงโทษประหารชีวิตผูบริสุทธิ์ จึงเปนเหตุผล
สําคัญที่ทําใหผูวาราชการไรอัน (Governor Ryan) ตัดสินใจชะลอโทษประหารชีวิตในรัฐ
อิลลินอยส หลังจากพบวาผูตองโทษประหารชีวิต 13 คนเปนผูบริสุทธิ์จากขอกลาวหา และ
ในเดือนมกราคม 2546 ไดตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต 167 ราย เปนการ
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต รายงานของคณะกรรมการระบุวา 
 “โดยธรรมชาติและความออนแอในการปกปองตัวเองของมนุษย ไมมีระบบใดๆที่มี
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ประสิทธิภาพและรับรองไดแนนอนวาผูบริสุทธิ์จะไมถูกตัดสินประหารชีวิตซ้ำแลวซ้ำอีก 
ภายใตหลักการเพื่อสังคมโดยสวนรวมจึงเปนชองทางที่ทําใหเกิดการประหารชีวิตผูบริสุทธิ์
ซึ่งย่ำยีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและกระบวนการยุติธรรม” 
 ในกรณีนี้ นายอาร เบแดงเตอร (R.Badinter) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสกลาว
ไวในป 2524 วา  
 “เพื่อสังคมโดยรวมซึ่งก็คือพวกเราทุกคน จึงมีคําตัดสินเปนเอกฉันทวามีความผิด นั่น
ก็เพราะกระบวนการยุติธรรม ทําใหเกิดความไมยุติธรรมอยางสูงสุด” 
 
°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡§◊Õæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√√—∫√Õß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
 การรับรองสิทธิมนุษยชนคือหลักการที่ทําใหกระบวนการยุติธรรมแตกตางจาก
กระบวนการอื่นและเชื่อถือได  ซึ่งรวมถึงการรับรองสิทธิในการสอบสวนที่เปนธรรม อาทิ 
การไมยอมรับการสอบสวนใหยอมรับผิดโดยการทรมาน หรือดวยการกระทําอื่นใดที่ไมพึง
ปฏิบัติตอมนุษย  ภายใตหลักการดังกลาว สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) จึงเชื่อมั่น
วาการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิเสธความรุนแรงโดยใชอํานาจทางกฎหมาย คือสาระ
สําคัญและความนาเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมรายแรงโดยมีชีวิตเปนเดิมพันนั้นไมควรเปนเรื่องของโอกาส
หรือโชคชะตา  ชีวิตมนุษยไมใชสิ่งที่ขึ้นอยูกับปจจัยสุมเสี่ยงใดๆ ไมวาจะเปนการคัดเลือก
คณะลูกขุน การกดดันของสื่อ หรือความสามารถของทนายฝายจําเลย ฯลฯ  การปฏิเสธ
คําพิพากษาที่ ไรความเปนมนุษยหรือการตัดสินประหารชีวิตนั้น เปนการสรางกระบวนการ
ยุติธรรมที่เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหเปนที่ยอมรับ  
 
 ¿“«–√Õ√—∫‚∑…ª√–À“√™’«‘µ คือสภาพการถูกคุมขังของผูตองโทษขณะรอประหาร
ชีวิต หมายรวมไปถึงระยะเวลายาวนานของการคุมขังไปจนถึงการถูกแยกขังเดี่ยว ความไม
ชัดเจนของกําหนดการประหารชีวิต การถูกตัดขาดจากการติดตอกับโลกภายนอก รวมทั้ง
ครอบครัว  ญาติพี่นองและทนายความ เปนการกระทําที่ไรความเปนมนุษย 
 
 °√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡·µ°µà“ß®“°°“√·°â·§âπ โทษประหารชีวิตคือผลพวงของ
ระบบการลางแคนแบบเกา ผูที่คราชีวิตผูอื่นอาจตองเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ซึ่งหากกระ
ทําเชนนั้นยอมหมายถึงการที่โจรลักขโมยทรัพยสินของผูอื่น การทรมานผูกระทําการทรมาน 
การขมขืนผูทําการขมขืน กระบวนการยุติธรรมที่ดีตองอยูเหนือการลงโทษแบบเดิมๆ  ตอง
เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยทั้งเหยื่อผูถูกกระทําและอาชญากรผูกระทําผิด 
 ยิ่งกวานั้นสหพันธสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) ไมเชื่อวาโทษประหารชีวิตเปนสิ่งจําเปน
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เพื่อผูถูกกระทําซึ่งตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมและญาติพี่นองของเขา สหพันธสิทธิมนุษย
ชนสากลยืนยันในสิทธิของผูถูกกระทําซึ่งตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมใหไดรับความ
ยุติธรรมและการชดเชยอันเปนพื้นฐานความเสมอภาคและเที่ยงธรรมของกระบวนการ
ยุติธรรม โดยหลักการที่เปนสาระสําคัญคือการแสดงความรับผิดชอบของอาชญากรตอ
ความเดือดรอนเสียหายของเหยื่อที่ถูกกระทําซึ่งเปนการชดเชยแทนการลางแคน สหพันธ
สิทธิมนุษยชนสากลเห็นวาการแสวงหาความยุติธรรมโดยการลงโทษประหารชีวิตเปนเพียง
การตอบสนองความรูสกึทีต่องการลางแคน โดยมไิดคาํนงึถงึความยตุธิรรมและศกัดิศ์รคีวาม
เปนมนษุย  ศกัดิศ์รขีองผูถกูกระทาํซึง่กต็กเปนเหยือ่ของอาชญากรรมเชนกนัควรอยูเหนอืการ
ลางแคนดวยกระบวนการลงโทษทางอาญาจะทําใหผูกระทําความผิดจดจําโดยไมจําเปนตอง
ลงโทษโดยวิธีการแกแคนซึ่งไมมีคุณประโยชนใดๆ จะเห็นไดวาดวยหลักการเชนนี้ การ
ลงโทษประหารชีวิตเพื่อเปนการตอบสนองความตองการแกแคนของเหยื่อที่ถูกกระทําจึง 
เปนสิ่งที่ไมควรกระทํา 
 ทายที่สุด สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลเห็นวา ไดมีการใชโทษประหารชีวิตในลักษณะ
การแบงแยกชนชั้นและเผาพันธุ  เชนในสหรัฐอเมริกามีผลโดยเฉพาะตอชนกลุมนอย หรือ
ซาอุดิอารเบีย ผูตองโทษประหารชีวิตมักเปนชาวตางชาติ 
 
2. ‚∑…ª√–À“√™’«‘µ‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå  
 ประเด็นสนับสนุนโทษประหารชีวิตที่ไดยินกันบอยคือ เพื่อปกปองสังคมใหพนจาก
อันตรายของอาชญากรรม และเปนการปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก ซึ่งไมเปนความจริงดังจะเห็น
ไดวาการกออาชญากรรมยังมีใหเห็นอยู 
 1. ดงันัน้การใหเหตผุลทีว่า โทษประหารชวีติชวยปกปองสงัคมใหปลอดจากอาชญากรรม
จึงไมไดเปนไปตามนั้น ในสังคมที่มีบทลงโทษประหารชีวิตไมไดมีอาชญากรรมนอยไปกวา
สังคมที่ไมไดใชโทษประหารชีวิต แตมีบทลงโทษอื่นเพื่อปกปองสังคม อาทิ การจําคุก การ
คุมครองสังคมใหปลอดภัยจึงไมควรหมายถึงการทําลายชีวิตอาชญากร การระมัดระวังมิให
อาชญากรที่ตองโทษประหารชีวิตกระทําอัตวินิบาตกรรม ชี้ชัดวาการทําลายชีวิตอาชญากร
ไมใชจุดประสงคหลักของโทษประหารชีวิต 
 2. จะเห็นไดวาโทษประหารชีวิตหรือบทลงโทษทารุณกรรมอื่น ๆ เพื่อเปนเยี่ยงอยาง 
ไมใหเกิดอาชญากรรมอีก ไมมีประสิทธิผลตามเปาหมาย จากการศึกษาการเกิดคดี
อาชญากรรมในประเทศตางๆ ชี้ใหเห็นวา โทษประหารชีวิตไมไดทําใหอัตราการกอ
อาชญากรรมลดลงในประเทศใดๆเลย ยกตัวอยาง แคนาดามีอัตราการฆาตกรรมสูงสุด 
3.09 ตอประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2518 ซึ่งเปนปกอนการยกเลิกโทษประหารชีวิตคดี
ฆาตกรรม และลดลงเปน 2.41 พ.ศ. 2523 ขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีรายงานคดีฆาตกรรม 
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5.5 ตอประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2543 สวนแคนาดามีรายงานเพียงแค 1.8 
 จากการศึกษางานวิจัยโทษประหารชีวิตของรอเจอร ฮูด (Roger Hood) ที่เสนอตอ
สหประชาชาติเมื่อ พ.ศ. 2531 และปรับปรุงขอมูล พ.ศ. 2545 สรุปวา “ขอเท็จจริงตาม
ขอมูลทางสถิติลวนมีหลักฐานชี้ไปในทิศทางเดียวกันวา ประเทศตาง ๆ ไมจําเปนตองหวาด
กลัวตออัตราการเกิดอาชญากรรมวาจะเปลี่ยนแปลงรายแรง ถาหากลดโทษประหารชีวิต1” 
 ซึ่งขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นชัดเจนวา อาชญากรมิไดกออาชญากรรมโดยคํานึงถึงบท
ลงโทษวาจะถูกจําคุกตลอดชีวิตหรือไดรับโทษประหารชีวิต ยิ่งไปกวานั้นดังเชน เบคเคเรีย 
(Beccaria) ตั้งขอสังเกตไวในศตวรรษที่ 18 วา  
 “ดูจะเปนเรื่องไรเหตุผลที่กฎหมายซึ่งสะทอนความตองการของปวงชนและเดียดฉันท
ลงโทษการฆาตกรรมจะกอการฆาตกรรมเสียเอง และเพื่อเปลี่ยนจากฆาตกรรมบุคคล ก็
ควรจะออกกฎหมายฆาตกรรมสาธารณะเสียเลย” 
 ทายที่สุด สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล ตั้งขอสังเกตวาบอยครั้งที่โทษประหารชีวิตเปน
เหมือนปรอทชี้วัดสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศที่ยังคงมีบทลงโทษเชนนี้  เปนตัวชี้
วัดที่นาเชื่อถือตอการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดูจากสถานการณของนักตอสูปกปองเพื่อ
สิทธิมนุษยชน 
 
3. ª√–‡¥Áπ¢—¥·¬âß°—∫°ÆÀ¡“¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π “°≈ 
 การปฏิรูปกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศมีแนวโนมไปสูการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศและมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติใหจัดตั้งศาลอาญาระหวางประเทศเพื่อพิจารณาคดีอาชญากรรมใน
อดีตประเทศยูโกสลาเวีย และประเทศรวันดา โดยมิใหนําการลงโทษประหารชีวิตมาใชแมวา
จะมีอํานาจการตัดสินคดีที่กําหนดใหเปนคดีอุกฉกรรจก็ตาม 
 ไดมีการบังคับใชกลไกพิเศษระหวางประเทศและภูมิภาคดวยจุดประสงคเพื่อยกเลิก
โทษประหารชีวิต พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของสหประชาชาติตอกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีจุดมุงหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต พิธีสาร
ของอนสุญัญาอเมรกินัวาดวยเรือ่งสทิธมินษุยชนใหยกเลกิโทษประหารชวีติ (องคกรแหงรฐัตาง 
ๆในสหรัฐอเมริกา) พิธีสารหมายเลข 6 และลาสุดพิธีสารหมายเลข 13 อนุสัญญายุโรปวา
ดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน (สภายุโรป) ขอกําหนดแนวนโยบายยุโรปตอประเทศโลกที่สาม เรื่อง
โทษประหารชีวิตบังคับใชโดยสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2541 
 
 
 

1Roger Hood โทษประหารชีวิต : มุมมองทั่วโลก สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด ฉบับพิมพครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2545 หนา 214 
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เนนสาระสําคัญวา ความมุงหมายหนึ่งในหลายประเด็นของสหภาพยุโรปคือ “มุงหนาทํา
งานเพื่อใหการยกเลิกโทษประหารชีวิตเปนหลักการสากล” ซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่ไดรับ
ความเห็นชอบรวมกันจากประเทศสมาชิก ยิ่งไปกวานั้น “สหภาพยุโรปมีจุดมุงหมายที่จะ
เรียกรองใหประเทศที่มีบทลงโทษประหารชีวิตใหจํากัดการลงโทษและใชปฏิบัติใหนอย
ที่สุด สหภาพยุโรปมุงใหจุดประสงคดังกลาว เปนสาระสําคัญของนโยบายสิทธิมนุษยชน” 
บทบัญญัติสหภาพยุโรปวาดวยเรื่องสิทธิพื้นฐานที่เพิ่งนํามาบังคับใชลาสุดระบุเชนกันวา 
“ไมมีผูใดสมควรไดรับโทษประหารชีวิตหรือถูกพิพากษาตัดสินดวยการประหารชีวิต” 
 ในระดับสากลแมแตกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ระบุวา โทษประหารชีวิตเปนขอยกเวนของสิทธิเพื่อการมีชีวิต ตามดวยการใหความคุมครอง
พิเศษ ความคิดเห็นของคณะกรรมการผูมีอํานาจตีความกติการะหวางประเทศ ระบุไว
ชัดเจนในมาตรา 6 วาดวยสิทธิเพื่อการมีชีวิต “ยืนยันที่จะใหยกเลิกโทษประหารชีวิต และ
ควรพิจารณามาตรการทุกรูปแบบของกระบวนการยกเลิกเพื่อความสัมฤทธิ์ผลของสิทธิการมี
ชีวิต” 
 นอกเหนือจากนี้มติที่ 1745 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2516 คณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแหงสหประชาชาติไดใหเลขาธิการสหประชาชาติเสนอรายงานฉบับปรับปรุงและ
วิเคราะหเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในชวงระยะเวลา 5 ป มติที่ 1995/57 เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2538 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติเสนอแนะรายงานทุก
รอบหาป ของเลขาธิการสหประชาชาติใหครอบคลุมบังคับใชการรับรอง ปกปองดูแลสิทธิ
ของผูตองโทษประหารชีวิต2 

 นับตั้งแตป 2540 เปนตนมา ทุกปคณะกรรมาธิการเพื่อสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ ไดเรียกรองใหทุกประเทศที่ยังมีบทลงโทษประหารชีวิต “ชะลอการลงโทษ
ประหารชีวิตเพื่อนําไปสูการยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณแบบ”3 

 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2520 มีการบังคับใชมติเกี่ยว
กับโทษประหารชีวิตซึ่งระบุอยางชัดเจนวา “จุดประสงคหลักในการติดตามเรื่องโทษประหาร
ชีวิตคือเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการจํากัดจํานวนการลงโทษ เพื่อนําไปสูการยกเลิกบท
ลงโทษดวยวิธีดังกลาว”4  

2มติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ที่ 1984/50  วันที่ 25 พฤษภาคม 2527 
3ดูมติ 2002/77, 2001/68, 2000/65 และ 1999/61 
4มติสมัชชาสหประชาชาติที่ 32/61 วันที่ 8 ธันวาคม 2520 ยอหนา 1 
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1. ∫∑πÌ“ 
 ภายใตกรอบแผนงานรณรงคระหวางประเทศเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก 
สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล ไดมอบหมายใหคณะผูตรวจสอบขอเท็จจริง ดําเนินการใน
ประเทศตาง ๆ ที่ยังคงใชบทลงโทษที่ไรความเปนมนุษย โดยมีจุดมุงหมายของภารกิจดัง
กลาวคือ (1) เพื่อบันทึกบทลงโทษที่ไรความเปนมนุษย โดย 80 ประเทศไดผานกฎหมาย
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ขณะที่ 15 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตแลวแตยังคงมีขอ
ยกเวนในเรื่องการกออาชญากรรมบางประเภท อาทิ อาชญากรรมสงคราม และ 23 
ประเทศมีการยกเลิกในทางปฏิบัติ โดยยังคงมีบทบัญญัติทางกฎหมาย แตในทางปฏิบัติ 
ไมมีการตัดสินโทษประหารชีวิตมานานกวา 10 ปแลว (2) เพื่อแสดงใหเห็นวาโดยทั่วไปแลว 
ผูตองโทษประหารชีวิตทั่วโลกไมไดรับสิทธิการสอบสวนอยางเปนธรรมตามปฏิญญาสากลวา
ดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองพ.ศ. 2509 ซึ่งทําใหบทลงโทษประหารชีวิตเปนเรื่องรับไมไดมากยิ่งขึ้น (3) 
เพื่อเปดเผยและประณามการปฏิบัติตอผูตองโทษประหารชีวิตในระหวางมีคําพิพากษา
ประหารชีวิตจนถึงวันประหารชีวิต ซึ่งมีสถานการณเลวรายในระดับ “โหดรายทารุณ  
ไรความเปนมนุษยและย่ำยีศักดิ์ศรี” ซึ่งลวนเปนขอหามปฏิบัติตามหลักการสิทธมินุษยชน
สากล (4) ดวยภารกิจการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลมุง
คนหารูปแบบขอเสนอแนะตอภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับการเจรจาหารือเพื่อ
สนับสนุนความพยายามที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือชะลอการใชบทลงโทษประหารชีวิต 
  รายงานฉบับนี้เปนผลงานของคณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติในประเด็นโทษ
ประหารชีวิตและการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติ
ประกอบดวย Siobhan Ni Chulachain นักกฎหมายจากไอรแลนด และรองประธาน
สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล, Sinapan Samidoray ประธาน Think Center จากสิงคโปร 
และ Julie Morizet ทนายความจากฝรั่งเศส ทั้ง 3 ทานไดทําการศึกษาสถานการณใน
ประเทศไทยในระหวางวันที่ 1-10 สิงหาคม 2547 และเสนอรายงานฉบับรางรวมกับสมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ซึ่งเปนองคกรสมาชิกในประเทศไทยของสหพันธสิทธิ
มนุษยชนสากล ซึ่งสหพันธสิทธิมนุษยชนสากลตองขอแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอ
การสนับสนุนชวยเหลือคณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติ เชนเดียวกับสภาเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาแหงเอเชีย (Forum Asia) ผูใหความรวมมือที่มีคายิ่งตลอดระยะ
เวลาของการปฏิบัติภารกิจของคณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติ 
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 นอกจากนี้สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลขอแสดงความขอบคุณตอหนวยงานราชการของ
ประเทศไทยที่ใหโอกาสในการใหเขาพบและรวมการสนทนา ไดแก กระทรวงยุติธรรม  
สํานักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ รวมทั้งการอนุญาตใหเขาไปเยือนเรือนจําบางขวางซึ่ง
เปนสถานที่คุมขังนักโทษประหาร รวมทั้งการอนุญาตใหดูหองที่ใชในการประหารชีวิตภาย
ในเรือนจํา และทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม คณะผู
ตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติรูสึกเสียใจที่ทางเรือนจําไมอนุญาตใหเขาถึงแดนผูตองโทษรอ
การประหารชีวิต โดยเจาหนาที่เรือนจํามีความเห็นวาอาจจะไมปลอดภัยเมื่อพิจารณาถึง
สภาพจิตใจของนักโทษประหารระหวางรอการอภัยโทษเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
72 พรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และรูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง ที่เจา
หนาที่ตํารวจปฏิเสธใหคณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติเขาพบ ทั้งที่สหพันธสิทธิมนุษย
ชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดทําเรื่องขออนุญาตเขาพบหลายครั้ง ซึ่ง
การสัมภาษณสอบถามขอเท็จจริงจากตํารวจโดยตรงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําให
ขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองสงสัยที่สถานีตํารวจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติไดเขาพบบุคคลกวา 30 คนรวมทั้งบรรดานัก
กฎหมาย สภาทนายความ หัวหนาคณะผูพิพากษาในศาลอุทธรณ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ สื่อตาง ๆ ภาคประชาสังคม สมาชิกรัฐสภา ผูตองโทษประหารชีวิตและ
ครอบครัวของผูตองโทษ5 

 ความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ มีทั้งสนับสนุนใหยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิง ไป
จนถึงการควบคุมการใชบทลงโทษประหารชีวิต สงครามตานยาเสพติดซึ่งเปนแนวคิดและ
การปฏิบัติของรัฐบาลชุดปจจุบัน ดูเหมือนจะชวยสงเสริมใหผูคนในสังคมเห็นดวยกับความ
คิดดังกลาวมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา จนถึงปจจุบันไมมีการสํารวจขอคิด
เห็นอยางจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
 การใชบทลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยมีขึ้นทามกลางบรรยากาศการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เพิ่มมาก ตามรายงานฉบับแรกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติระบุวา 
“การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความเลวรายมากยิ่งขึ้นในรอบ 3 ปที่ผานมา ดวยวัฒนธรรมอํา
นาจนิยมของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร”6  มีคดีละเมิดสิทธิมนุษยชน 117 รายในป 
2545 และ 460 รายปที่ผานมา (2546) สวนใหญเกิดขึ้นในชวงสงครามตานยาเสพติด7 

 
 
 
 
 

5ดูภาคผนวก 
6ดูบางกอกโพสต “ภารกิจละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล” 5 สิงหาคม 2547 
7ดูบางกอกโพสต “รายงานสิทธิมนุษยชน” ทองใบ ทองเปาว 8 สิงหาคม 2547 
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 รัฐบาลไดเริ่มโครงการตานยาเสพติดในเดือนกุมภาพันธ 2546 โดยขึ้น “บัญชีดํา” 
ประชาชนผูตองสงสัยคายาหรือเสพยา 42,000 คน ผูตองสงสัย “คายาเสพติด” 2,500 คน
ถูกสังหารโดยไมไดรับการพิจารณาคดีสอบสวนอยางเปนธรรมตามหลักการประชาธิปไตย
และกฎหมาย8 ไมมีคดีใดดําเนินเรื่องผานกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเปนหนวยงานที่
นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นเพื่อทําการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม หรือบันทึกไวเปนหลักฐานที่
สํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งที่การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมจะตองมีการรายงานตอ
หนวยงานทั้งสองแหงนี้ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศการใชบทลงโทษเหนือกฎหมาย
ภายในประเทศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของตํารวจ 
 สงครามตานยาเสพติดยังสงผลใหสถานการณของนักตอสูปกปองสิทธิมนุษยชนเลว
รายยิ่งขึ้น รายงานของผูแทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณนักตอสู
ปกปองสิทธิมนุษยชนมีสาระสําคัญวา “ในบางอําเภอตํารวจไดรวบรวม “บัญชีดํา” บุคคล
ตางๆ (รวมทั้งผูนําชุมชนและชนเผาผูมีบทบาทสําคัญในการวิพากษวิจารณเจาหนาที่ตํารวจ
เกี่ยวกับปญหาสิทธิมนุษยชน) และใชบัญชีรายชื่อดังกลาวเปนฐานในการจับกุมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนงานตอตานยาเสพติด9   สถานการณของนักพิทักษสิทธิมนุษยชนในพมา
สรางความวิตกกังวลอยางรุนแรงใหเชนกัน จากรายงานของผูแทนพิเศษเลขาธิการ
สหประชาชาติภายหลังปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2546 ระบุวา 
“ความยากลําบากที่นักพิทักษสิทธิมนุษยชนในพมาเผชิญอยูในบริบทของงานเพื่อสิทธิมนุษย
ชนอยางสนัต”ิ10 ซึง่สหพนัธสทิธมินษุยชนสากลไดมปีฏกิริยิาโตตอบตอสถานการณดงักลาว11 

 นับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 สามจังหวัดภาคใตซึ่งเปนชุมชนมุสลิมสวนใหญของ
ประเทศอยูในภาวการณตอสูขัดแยงอยางรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นระหวางกลุมมุสลิมและตํารวจ
ซึ่งสงผลใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 100 คนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยไมมีความชัดเจน
ของสถานการณ รายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นลาสุดในเดือนตุลาคม 2547 ซึ่งคราชีวิตผูคน 
84 คนจากการใชกําลังเจาหนาที่ตํารวจเขาสลายกลุมผูประทวงชาวมุสลิมประมาณ 3,000 
คน มีรายงานผูเสียชีวิต 6 คนระหวางการปราบปรามขณะที่แหลงขาวทางการแจงยอดผู
เสียชีวิตอีก 78 คนเนื่องจากขาดอากาศหายใจขณะถูกจับกุมอัดแนนอยูภายในรถบรรทุก
ของเจาหนาที่ ถือเปนเหตุการณรุนแรงที่รายแรงที่สุดในเขตจังหวัดภาคใตของประเทศไทย
นับตั้งแตเดือนเมษายนปที่ผานมา 
 
 
 
 
 

8ดูบางกอกโพสต  5 สิงหาคม 2547 
9E/CN.4/2004/94 เพิ่มเติมขอ 1 การสงเสริมและการปกปองสิทธิมนุษยชน : นักพิทักษสิทธิมนุษยชน 
รายงานเสนอโดยผูแทนพิเศษ เลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณของนักพิทักษสิทธิมนุษยชน  
ฮินา จิลานี ภารกิจในประเทศไทย 12 มีนาคม 2547 ยอหนา 54. 
10E/CN. 4/2004/94 เพิ่มเติมขอ 1 ยอหนา 57. 
11ดูจดหมายเปดผนึกของสหพันธสิทธิมนุษยชนสากลถึงนายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทย ทักษิณ ชินวัตร 30 
มกราคม 2546 
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 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชื่อวาการดํารง
โทษประหารชีวิตสืบเนื่องจากแนวทางอํานาจนิยม สงผลใหตัวเลขของผูตองโทษประหาร
ชีวิตสูงขึ้นเกือบ 3 เทา ในชวงมกราคมและธันวาคม 2546 เกือบ 1,000 คน12 จาก
แบบสอบถามของผูรอการประหารชีวิตจํานวน 100 คน 35 คนจากผูตอบ 54 คนประมาณ
เกือบ 65% ตองโทษประหารชีวิตคดีคายาเสพติด13 ผูตองโทษ 3 คนจากจํานวน 4 คนแรก 
ถูกตัดสินประหารโดยการฉีดยาพิษเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 ไดแก บุญลือ นาคประสิทธิ์  
พันธพงษ สิทธุสังข และวิบูลย ปานะศุทธะ ในขอหาผลิตยาบาแอมเฟตามีน 
 นอกจากนี้คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติ ไดตั้งขอสังเกตวาอาจจะมีการใชโทษ
ประหารชีวิต โดยไมมีการคุมครองตามกระบวนการยุติธรรมอยางเพียงพอ ซึ่งสภาพการคุม
ขังผูตองโทษเกือบถึงขั้นโหดรายทารุณไรความเปนมนุษยและย่ำยีศักดิ์ศรี มีการลงโทษ
ประหารชีวิตในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน 323 ราย ในชวงระหวางป 2478-2546 แมวาจะ
มีการบังคับใชการชะลอโทษประหารชีวิตในป 2478-2493 และในป 2531-2538 การใชบท
ลงโทษประหารชีวิตรวมทั้งวิธีการประหารเปนไปหลากหลายตามชวงเวลา ในปจจุบันมี
ขอหาความผิดโทษประหารชีวิตทั้งสิ้น 51ขอหา14 คดีที่เปนภัยตอประเทศชาติ และคดีคายา
เสพติด จะถูกลงโทษประหารชีวิต มีการพัฒนารูปแบบการประหารชีวิตที่โหดรายทารุณจาก
การตัดศีรษะเสียบประจานในที่สาธารณะไปสูการยิงเปา จนมาถึงเดือนตุลาคม 2546 ได
เปลี่ยนไปเปนการฉีดยาพิษซึ่งมีการพิจารณาวาเปนวิธีการที่มีความเปนมนุษยมากขึ้น 
 
2. ª√–«—µ‘‚∑…ª√–À“√™’«‘µ„πª√–‡∑»‰∑¬  
 มีการออกพระราชกฤษฎีกาคดีอาญาและการลงทัณฑ หรือที่เรียกวา พระอัยการ
อาญาหลวง มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ.1895 (หรือ ค.ศ.1352) คดีตาง ๆ ถูกลงโทษโดยการ
ตัดศีรษะรวมทั้งคดีมุงรายตอราชวงศ การเบียดเบียนใหประชาชนทุกขยาก ใหที่พักอาศัย
แกผูตองโทษ การขัดขืนการจับกุม การออกหมายจับเท็จ การเปลี่ยนแปลงคําใหการ และ
ละเลยตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกระบบราชการ 
  
 
 
 
 
 
 
 

12รายงานประจําปองคการนิรโทษกรรมสากลป 2547 ดู http//www.amnestry.org/report 2004/th-summary-eng. 
13แบบสอบถามโดย สมศรี หาญอนันตสุข วิทยานิพนธปริญญาโทเสนอตอสํานักงานศึกษาสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2545. 
14คดีอาญา 31 ประเภทตามประมวลกฎหมายอาญา, 16 ประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร, 
คดียาเสพติด 3 คดี (ตามพระราชบัญญัติอาวุธ) 
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 ในป พ.ศ.1978 (ค.ศ.1435) ประเภทของคดีที่ตองโทษประหารชีวิตขยายวงกวางยิ่ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาคดีกอการกบฏหรือที่รูจักกันในชื่อ พระอัยการกบฏศึก ซึ่งรวมทั้ง
การปลุกปนเพื่อกอการกบฏ กอการกบฏ แผนสังหารหรือลมลางบัลลังก การติดอาวุธบุกรุก
เมืองหลวง พระราชวัง บานพักผูวาราชการจังหวัด สังหารพระ หรือปลนวัด หรือเขตพระ
อาราม การประพฤติปฏิบัติอยางไรความเปนมนุษยตอพระหรือประชาชน การจองจํา
ทรมาน ปตุฆาต การกระทําที่ลบหลูตอพระพุทธรูปและศาสนาไปจนถึงคดีอื่น ๆ ที่กระทํา
ตอเด็ก พระราชกฤษฎีกาตราไวซึ่งบทบัญญัติการลงโทษที่ปาเถื่อนทารุณหลายรูปแบบรวม
ทั้งการเปดกะโหลกศีรษะใสเหล็กรอนแดง การแขวนคอ และราดน้ำมันรอนลงบนศีรษะ 
โดยใหสุนัขที่อดอยากหิวโหยฉีกทึ้งรางกายเปนชิ้น ๆ ในป พ.ศ. 2451 (1908) การฆาตัด
ศีรษะเปนวิธีการประหารตามมาตรา 13 ของประมวลกฎหมายอาญา  
 มาจนถึงป พ.ศ.2477 (1934) ผูตองโทษประหารชีวิตจะถูกลงโทษดวยวิธีการดังกลาว 
อยางไรก็ดีในปนี้นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีสมควร
ใหยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยมีการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญศึกษาพรอมขอเสนอแนะ โดยทาย
ที่สุดมีการเสนอวาถึงแมจะยังไมถึงเวลาที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
การประหารโดยวิธีการตัดศีรษะ ควรเปลี่ยนเปนวิธีการอื่นที่ไมไรความเปนมนุษยเชนนี้ โดย
อาจจะเปนการนั่งเกาอี้ไฟฟาหรือการยิงเปา 
 ในป พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) รัฐบาลไทยตัดสินใจแกไขมาตรา 13 ของประมวล
กฎหมายอาญา ใหเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิต จากการตัดศีรษะมาเปนการยิงเปา 
รัฐบาลเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงและเสนอตอรัฐสภาใหความเห็นชอบ โดยยืนอยูบนพื้น
ฐานของความคิดที่วา “เปนที่ชัดเจนวาการประหารชีวิตโดยการฆาตัดศีรษะนั้นไรความเปน
มนุษย เปนสิ่งที่นาตื่นตระหนก และเลวรายทารุณตอผูตองโทษ ไปจนถึงเพชฌฆาต และ
เจาหนาที่ผูดําเนินการประหารชีวิต บอยครั้งที่ผูตองโทษถูกทรมานอยางสาหัส เพชฌฆาต
บางคนไมไดรับการฝกฝนอยางถูกตองและไมมีคุณสมบัติที่จะทําการประหารชีวิต หลาย
ครั้งที่พลาดและไมแมนยําทําใหผูตองโทษไมเสียชีวิตทันทีกอใหเกิดความเจ็บปวดทรมาน 
เนื่องจากแทนที่จะตัดรอยที่กําหนดจุดไวที่คอ กลับตัดศีรษะ ทําใหผูตองโทษทนทุกขทรมาน
จากความเจ็บปวด และความปาเถื่อนโหดรายกอนเสียชีวิต ยิ่งไปกวานั้นขั้นตอนกอนการ
ประหารยังกอใหเกิดความทุกขทรมานทางจิตใจ ผูตองโทษบางรายหวาดกลัวทรมานจน
เกือบหรือถึงขั้นเสียสติ กอนการเผชิญกับโทษประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ ทั้งนี้คาใชจาย
ในการเตรียมการประหารและคาธรรมเนียมการประหารจายใหแกเพชฌฆาตยังสูงเกินความ
จําเปน ดวยขอมูลดังกลาว ขอเสนอการยิงเปาดูเหมือนวาจะชวยลดคาใชจายไดอยางมาก 
และยังมีความเปนมนุษยมากกวา อีกนัยหนึ่งก็คือการยิงเปาประหารไมทารุณโหดรายเทากับ
การฆาตัดศีรษะ อีกทั้งยังลดขั้นตอนความยุงยากการเตรียมประหาร ไมตองมีการรําไหวครู 
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ผูตองโทษมีเพียงผาผูกตา จึงเห็นสมควรวาเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการประหารชีวิต”15 

 หลังจากการถกเถียงอภิปรายอยางยืดเยื้อยาวนานเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
รัฐสภาตัดสินใจใหมีการแกไขตามขอเสนอของรัฐบาล โดยกลุมผูสนับสนุนการยกเลิกโตแยง
วาโทษประหารชีวิตเปนโทษที่ไมสามารถนําชีวิตกลับคืนมาได เปนการกระทําที่ไรความเปน
มนุษย ในการคราชีวิตผูอื่น อีกทั้งยังไมไดปองกันการกออาชญากรรมรายแรง ขณะที่ฝาย
สนับสนุนมองวาโทษประหารชีวิตชวยปองกันไมใหเกิดอาชญากรรมแมมีผลบังคับใช
อาชญากรรมรายแรงก็ยังมีอยู และอาจมีการกออาชญากรรมที่เลวรายมากยิ่งขึ้นถาหาก
มีการยกเลิกบทลงโทษดังกลาว ซึ่งอาชญากรรมที่เลวรายเหลานี้มีเพียงโทษประหารชีวิตเปน
บทลงโทษที่เหมาะสม 
 ถึงแมวารัฐบาลตัดสินใจใหคงบทลงโทษประหารชีวิต และไดมีการชะลอโทษประหาร
ชีวิตอยางไรก็ดีในป พ.ศ.2499  รัฐสภาไดประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการปรับระบบกฎหมายใหทันสมัยมากขึ้น โดยมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ.2500 ระบุโทษประหารชีวิต 31 กรณี รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง กระบวนการยุติธรรม ความปลอดภัยของ
สาธารณชน การคุกคามทางเพศ ชีวิตและความปลอดภัยทางรางกาย เสรีภาพและทรัพย
สินสวนบุคคล การขูเข็ญเรียกรองคาไถ การขูกรรโชก และการปลนทรัพยสิน ในอดีตที่ผาน
มา วิธีการประหารชีวิต โดยนํานักโทษประหารอยูขางหลังฉากกั้น ผูกติดอยูกับเสา และมี
ผาผูกตา มือถือดอกไมธูปเทียนซึ่งเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมสุดทาย เพชฌฆาตจะขอ
ขมาผูตองโทษ มีการทําเปาหมายบนฉากกั้นซึ่งตรงกับตัวผูตองโทษ และตั้งปนไวรอ
เพชฌฆาตเหนี่ยวไกปนผานจุดเปาหมาย โดยที่ไมตองเห็นตัวผูตองโทษ จนกระทั่งถึงป 
พ.ศ. 2546 ก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิต 
 
 

15ขอเปลี่ยนแปลงระบุไวในประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไข 
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1. ∫√‘∫∑„πª√–‡∑»‰∑¬ :  ß§√“¡µâ“π¬“‡ æµ‘¥  
 ขอเท็จจริงที่นาเปนหวงสําหรับโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคือเห็นไดชัดเจนวาไม
ไดเปนประเด็นกดดัน ความคิดเห็นสาธารณชนสวนใหญเห็นดวยกับการดํารงโทษไว ไมวา
สื่อมวลชน ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรศาสนา ไมมีหนวยงานใดแสดงทาที
ชัดเจนใหมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต อาจเปนไปไดวาสงครามตานยาเสพติด ทําใหไมมี
การโตแยงตอโทษประหารชีวิต 
 ในทางปฏิบัติมีการบังคับใชโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติไวในแตละชวง
สมัยตามประวัติศาสตรการปกครองในประเทศไทย ในความเปนจริงบทลงโทษประหารชีวิต
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามชวงเวลาและประวัติศาสตรทางสังคมและการเมือง  
ยกตัวอยางการมียาแอมเฟตามีนไวในครอบครอง กอนหนานี้ถือวาเปนยากลอมประสาท 
แตภายหลังถือเปนขอหารายแรงเทียบเทากับการมีเฮโรอีนไวในครอบครอง สงผลใหผูจํา
หนายหรือผูคายาแอมเฟตามีน (เรียกกันวา “ยาบา”) ถูกกฎหมายลงโทษสูงสุดเชนเดียวกับ
โทษคาเฮโรอีน ซึ่งโทษสูงสุดดังกลาวนํามาใชปฏิบัติเปนพิเศษอยูระยะหนึ่ง ทวาหลังจากนั้น
ไมนานก็พิสูจนไดวาบทลงโทษรุนแรงไมชวยปองกันไมใหเกิดคดีคายาและมียาแอ
มเฟตามีนจํานวนมากไวในครอบครอง เห็นไดจากรายงานคดีคาและเสพยาแอมเฟตามีนที่
เพิ่มมากขึ้น จนกลายเปนปญหาสังคมที่ขยายวงกวาง เชนเดียวกับที่คนจํานวนมาก เริ่ม
ตระหนักวาโทษประหารชีวิตไมมีประสิทธิผลตอการตานการคายาเสพติดรายแรง ตามขอ
เท็จจริงที่ปรากฏ การคายาแอมเฟตามีนกลับพุงสูงทําลายสถิติเดิม ซึ่งขอมูลดังกลาวสราง
ความกงัวลใหผูคนจาํนวนมากขึน้เรือ่ย ๆ วาในทีส่ดุแลวโทษประหารชวีติอาจจะไมใชการแก
ปญหาการคาและจําหนายยาเสพติด 
 ถึงแมวาจะมีการถกเถียงในประเทศไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตวาจะเปนการปองกัน
ไมใหมีการคายาบา (แอมเฟตามีน) ความคิดเห็นของสาธารณชนยังเชื่อวาอํานาจรัฐโดย
เฉพาะอยางยิ่งการลงโทษประหารชีวิตเปนวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการตานการคายาเสพ
ติด เห็นไดจากความนิยมในการทําสงครามตานยาเสพติดซึ่งมีลักษณะอํานาจนิยม ดังนั้น
จึงเปนเรื่องยากที่จะแยกประเด็นของโทษประหารชีวิตจากการคายาเสพติด ในบริบทของ
ประเทศไทย 
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2. ª√–‡¥Áπ∂°‡∂’¬ß„πªí®®ÿ∫—π 
°. §«“¡§‘¥‡ÀÁπ “∏“√≥™π 
 ความเขาใจโดยทั่วไปเห็นวาโทษประหารชีวิตคือบทลงโทษรายแรงที่สุดเพื่อปองกันการ
กออาชญากรรม บุคคลที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติเขาพบลวนชี้ใหเห็นวาความ
คิดเห็นของสาธารณชนสวนใหญเห็นชอบกับการดํารงโทษประหารชีวิตไว ขอคิดเห็นของผูที่
ใหคงโทษประหารชีวิตไวที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติไดพบเห็นวาจุดประสงคแรก
ของโทษประหารชีวิตคือปกปองสังคม และสองคือ “ใหบทเรียนและสั่งสอนผูตองหา” และ
ยังชี้ใหเห็นวาโทษประหารชีวิตมีบทบาทควบคุมและใหการศึกษาแกผูตองโทษใหเขาใจวาจํา
เปนตองมีการดูแลสังคมไมใหเสี่ยงอันตราย และทายที่สุด คือเปนการลงโทษเพื่อเหยื่อ
อาชญากรรมผูซึ่งไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไดกระทั่งมีการคัดคานการเปลี่ยน
จากการยิงเปาประหารเปนการฉีดยาพิษ โดยสาธารณชนมีความคิดเห็นวาการฉีดยาพิษนั้น 
“รุนแรงนอยไป” เมื่อเทียบกับความรุนแรงของอาชญากรรม 
 ดวยนัยดังกลาวจึงมีการกลาวกันบอยครั้งวาสื่อมวลชนและรัฐบาลมีบทบาทสําคัญใน
การชี้นําความคิดเห็นสาธารณชน ดังที่จะเห็นไดจากเนื้อความตอจากนี้ที่มีความพยายาม
สรางโทษประหารชีวิตใหเปนเพียงอาวุธเดียวที่ใชทําสงครามตอสูอาชญากรรมและการคายา
เสพติด 
 อยางไรก็ตาม เปนนาสังเกตวานอกเหนือจากการสํารวจทางโทรทัศนบางรายการเกี่ยว
กับโทษประหารชีวิต ไมมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในประเด็นนี้ คณะผู
ตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติเชื่อมั่นวาความคิดเห็นสาธารณชนไมไดชัดเจนตรงไปตรงมา
อยางที่ดูเหมือนวาจะเปนเชนนั้น 
 ประการแรก ความคิดเห็นสาธารณชนไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน บุคคลที่คณะผู
ตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติไดพบบางคนเชื่อวาประชาชนที่มีการศึกษาสูงนาจะเห็นชอบ
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ในขณะที่บางกลุมยังยึดติดกับความคิดเกี่ยวกับการลางแคน 
อยางไรก็ตาม บุคคลผูมีการศึกษานอยที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติไดพบกลับ
เห็นชอบกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
 ยิ่งไปกวานั้น นอกเหนือจากความจริงที่วาโทษประหารชีวิตมีประวัติความเปนมาที่
ยาวนานในประเทศไทย มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษประหารชีวิตและวิธีการ
ตลอดจนกระบวนการประหารมาเปนระยะ ๆ ซึ่งในเมื่อมนุษยเปนผูออกและเปนผูบังคับใช
กฎหมาย การแกไขกฎหมายและยกเลิกโทษประหารชีวิต ก็เปนสิ่งที่มนุษยควรกระทําไดเชน
กัน 
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 ความพยายามอยางจริงจังเพื่อพิจารณาวาสมควรยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศ
ไทยหรือไมเกิดขึ้นในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีคนที่สองหลังการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย ซึ่งเปนการเปลี่ยนการปกครองของ
ไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนแบบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
โดยไดรับการยกยองเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาเกี่ยว
กับประโยชนและขอสูญเสียเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ซึ่งภายหลังขอเท็จจริง
จากการศึกษาไดนําเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎร สงผลใหเกิดการ
อภิปรายโตเถียงที่รอนแรงตามมามากมาย อันที่จริงถือเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะ
ปฏิรูปกฎหมายโดยรวมในขณะนั้น ในป พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) มีการเสนอประเด็นโทษ
ประหารชีวิตตอรัฐสภาอยางเปนทางการวาสมควรใหยกเลิกหรือไม ซึ่งถือเปนการผาทางตัน
ใหประชาชนรับรูเกี่ยวกับประเด็นโทษประหารชีวิตโดยตรงภายหลังการถกเถียงอยางไมเปน
ทางการในแวดวงผูเกี่ยวของมาหลายป ความคิดเห็นของสาธารณชนออกเปน 2 กลุม 
โดยที่กลุมหนึ่งเห็นวาเปนสิ่งถูกตองเหมาะสมที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตตลอดไป ในขณะ
ที่อีกกลุมหนึ่งยังคงมีความคิดใหคงโทษประหารชีวิตไว 
 ดังที่ไดมีการอภิปรายถกเถียงกันในรัฐสภาเมื่อป พ.ศ.2477 สืบเนื่องจากปฏิกิริยา
กดดันของฝายอนุรักษนิยม กลุมผูตอตานโทษประหารชีวิตไดรณรงคใหสาธารณชนใหการ
สนับสนุนมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดีประเด็นดังกลาวยังคงยืดเยื้อโดยไมมีขอสรุป ในขณะที่
ประชาชนโดยทั่วไปไมไดสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่งอยางชัดเจน 
 มีการรื้อประเด็นโทษประหารชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีการรางกฎหมายรัฐธรรมนูญใน
ปพ.ศ. 2540 ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมชี้แจงไวระบุวา การยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตไมไดหมายถึงการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งอยูในมาตรา 31 บัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธี
การโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได แตการลงโทษประหารชีวิตตามบทบัญญัติของ
กฎหมายไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี”้ 
ทั้งนี้มาตรา 31 แหงรัฐธรรมนูญไมไดระบุวาโทษประหารชีวิตเปนขอกําหนดที่ตองกระทํา
หรือเปนทางเลือก ซึ่งมีความหมายวาไมมีความจําเปนตองแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต 
 ยิ่งไปกวานั้น ประชาชนทั่วไปอาจเห็นชอบตอการยกเลิกโทษประหารชีวิตถาไมไดเปน
ขอหาความผิดเฉพาะที่ใชกับคดีอุกฉกรรจ โดยนัยนี้คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นความจํา
เปนใหประชาชนรับรูเกี่ยวกับการปฏิรูปบทบาทของเรือนจํา บุคคลสวนใหญที่คณะผูตรวจ
สอบขอเท็จจริงนานาชาติเขาพบเห็นชอบในหลักการที่จะปรับปรุงสภาพการจองจําผูตอง
โทษโดยเฉพาะผูติดยาเสพติด ผูซึ่งควรไดรับการปฏิบัติเทาที่จะเปนไปไดในฐานะคนไขมาก
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กวาผูตองโทษ มีรางกฎหมายที่อนุญาตใหรอการพิพากษาสําหรับคดียาเสพติดที่ไมรายแรง 
รางกฎหมายนี้แลวเสร็จและพรอมที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไปคาดวาจะผานในป 
พ.ศ.2548 ตามกฎหมายฉบับนี้ อัยการมีอํานาจพิจารณาสอบสวนคดี โดยที่ศาลจะพิจารณา
มีคําพิพากษาตามขอเท็จจริงวาเปนผูเสพยาเสพติดเมื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาคดี 
 สิ่งที่สําคัญที่พึงระลึกถึงคือประเทศไทยไดเคยยกเลิกโทษประหารชีวิตในชวงระหวางป 
พ.ศ.2530 และ 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษ
ประหารชีวิตทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ ดูเหมือนวาความคิดเห็นของสาธารณชนในปจจุบัน
ยอมรับวิธีการประหารชีวิตที่เปลี่ยนจากการยิงเปามาเปนการฉีดยาพิษ 
 
¢. π—°‚∑…·≈–≠“µ‘  
 ในทางกลับกันผูตองโทษประหารชีวิตและญาติพี่นองกลับมีมุมมองเกี่ยวกับโทษ
ประหารชีวิตที่แตกตางออกไป ภรรยาผูตองโทษประหารชีวิตบอกวาสามีของเธอเห็นดวย
อยางมากกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต อยางไรก็ตาม เธอเองกลับเห็นชอบกับการลงโทษ
ประหารชีวิตคดีคายาเสพติดและเห็นวาการฉีดยาพิษเหมาะที่จะใชประหารชีวิต แตเธอเห็น
วามีการลงโทษประหารชีวิตผูบริสุทธิ์บอยครั้ง เธอจึงเห็นวาควรปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในทางปฏิบัติ 
 ผูตองโทษประหารชีวิตที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงไดสัมภาษณผูหนึ่งกลาววา 
เขาเห็นดวยกับคําพิพากษาประหารชีวิตคดีของตนเอง เขามีความเห็นดวยและไมเห็นดวย
ในบางกรณี สิ่งที่เห็นดวยคือในแงของการปองกันไมใหเกิดอาชญากรรมรายแรงอยางเชน
การขมขืน ฆาตกรรมหรือผูคายาเสพติดรายใหญ และผูที่เปนอันตรายคุกคามตอความ
มั่นคงของประเทศและรัฐบาล ผูตองโทษครั้งแรกไมควรไดรับโทษประหารชีวิต เขาเชื่อวาพี่
ชายของเขาซึ่งถูกจับกุมพรอมกันในขอหาคายาเสพติด เคยตองโทษมากอนควรถูกลงโทษ
ประหารชีวิต เขายังมีความคิดวาระดับการศึกษาในไทยนั้นต่ำเกินไป ประชาชนควรไดรับ
การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนที่
ทํางานพิทักษสิทธิมนุษยชน 
 ขณะที่มารดาของผูตองโทษประหารชีวิตที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงเขาพบบอกวา
เธอเคยเห็นชอบกับโทษประหารชีวิตคดีขมขืน แตปจจุบันเธอคัดคานโทษประหารชีวิตและมี
ความประสงคที่จะเขารวมการรณรงคเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต เธอเชื่อวาการประหาร
ชีวิตโดยการฉีดยาพิษนั้นเปนวิธีการที่ดีกวาแตยังมิใชทางออกที่ดี 
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 มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ระบุวาสื่อควร
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ปลอดจากการกดดันทางการเมือง16  อยางไรก็ตาม คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงไดรับ
รายงานวารัฐบาลไดใชอํานาจทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลเหนือสื่อมวลชนทางออม โดยภาย
หลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ17 ไดเปดเผยตอสาธารณชนในรายงานฉบับ
แรกระบุวา “นายกรัฐมนตรีไดใชตําแหนงหนาที่เอื้อผลประโยชนใหธุรกิจครอบครัว และ
ควบคุมการวิพากษวิจารณของสื่อมวลชน โดยคุกคามใชอิทธิพลตอรายไดจากการ
โฆษณาของสื่อมวลชน หรือโดยวิธีใหพวกพองซื้อกิจการสื่อมวลชน”18 

 การตรวจสอบเซ็นเซอรตัวเองของสื่อมวลชน อาจเปนคําอธิบายไดวาทําไมสื่อมวลชน
จึงไมคอยพูดถึงประเด็นโทษประหารชีวิต บุคคลที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงไดเขาพบยัง
บอกอีกวาสื่อมีทาทีที่ชัดเจนและมีความคิดเชิงลบตอประเด็นดังกลาวโดยมุงสรางใหเกิด
ความถูกตอง ยิ่งไปกวานั้น บอยครั้งที่ผูสื่อขาวรายงานขาวดวยความโกรธและไมพอใจ เมื่อ
ผูพิพากษาลดหยอนโทษประหารชีวิตเปนการตัดสินจําคุกตลอดชีวิต หรือปลอยตัวผูตอง
โทษ จากขอมูลที่ไดจากสมาชิกรัฐสภา สื่อมวลชนมุงที่จะใชความรุนแรงโดยเฉพาะในบริบท
ของสงครามตานยาเสพติดเปนหนทางเดียวในการแกไขปญหา ซึ่งมีผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนในประเด็นดังกลาว 
 
ß. ∑à“∑’π—°°ÆÀ¡“¬  
 ทาทีของนักกฎหมายตอโทษประหารชีวิตแบงออกเปน 2 ฝาย โดยคณะผูตรวจสอบขอ
เท็จจริงไดรับรายงานเกี่ยวกับทาทีที่แตกตางกัน ถึงแมวาจะไมเปนประเด็นที่มีการถกเถียง
อภิปรายมากนักในหมูนักวิชาการ ทวาไดมีการหารือรวมกันระหวางนักวิชาการ ผูกําหนด
นโยบาย นักอาชญวิทยา ถึงทางเลือกของโทษประหารชีวิต 
 คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงไดมีโอกาสพบผูพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต 2 ทาน 
ผูพิพากษาวิชา มหาคุณ ผูซึ่งโดยสวนตัวแลวไมเห็นดวยกับโทษประหารชีวิต แตไดพิพากษา
คดีฆาตกรรมและทําลายลางแรงงานอพยพชาวพมา ซึ่งเปนทางเลือกสุดทายที่ยากตอการ
ตัดสินใจเมื่อจํานนตอพยานหลักฐานที่ตํารวจแสดงตอศาลขณะไตสวนพิจารณาคดี เขายังมี
ความเห็นวาไมใชเรื่องงายที่จะ “ใหความรูนําความคิดเห็นของประชาชน” ในเรื่องดังกลาว 
ขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมที่เคยเปนผูพิพากษามากอน แตไมเคยตัดสิน  
พิพากษาโทษประหารชีวิต 
 
 
 
 
 

16ดูมาตรา 39(1)“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการ
สื่อความหมายโดยวิธีอื่น”, (4) “การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพสิ่ง
พิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการ
สงครามหรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามความใน
วรรคสอง”, (6) “การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพหรือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได” 
17ดูขางบน. 
18ดูบางกอกโพสต “ภารกิจละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล” 5 สิงหาคม 2547 
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 ขณะที่สภาทนายความคัดคานและตอตานโทษประหารชีวิต19 ทวาเปนการรับรูผาน
การติดตอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางไมเปนทางการ ไมมีแถลงการณอยางเปนทาง 
การเกี่ยวกับประเด็นนี้แตอยางใด 
 
®. ¿“§√—∞ 
 เชนเดียวกับภาคสวนอื่น ๆ ของสังคม โทษประหารชีวิตไมจัดเปนประเด็นกดดันตอ
นักการเมือง มีเพียงสวนนอยที่เห็นชอบกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต คณะผูตรวจสอบขอ
เท็จจริงไดรับฟงบอยครั้งวาการยกเลิกโทษประหารชีวิตสําหรับเยาวชนผูตองโทษ และการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการประหารมาเปนการฉีดยาพิษเปนกาวยางสําคัญในการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต เพื่อใหรัฐบาลไดชั่งน้ำหนักปฏิกิริยาของประชาชนตอประเด็นดังกลาว ทั้งนี้เปนความ
กาวหนาบนพื้นฐานของความคิดที่วา ความคิดเห็นสาธารณชนยังไมพัฒนาถึงขั้นที่ใหยกเลิก
โทษประหารชีวิต 
 ตามคําบอกเลาของรองอัยการสูงสุด มีการหารือที่ยังไมยุติเกี่ยวกับการจํากัดประเภท
ของคดีที่ตองโทษประหารชีวิต ในความคิดเห็นของรองอัยการสูงสุดเห็นวา ควรพิจารณา
โดยใหความสําคัญตอวัฒนธรรมความเปนมาของแตละประเทศ ใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอม อยางไรก็ดี คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงยังไมเห็นความพยายามอยางจริงจังที่จะ
ลดประเภทของคดีที่ตองโทษประหารชีวิต 
 ภาครัฐยังคงมีความคลุมเครือไมชัดเจนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต แมจะอางวาไดมีการ
สอบถามความคิดเห็นสาธารณชนเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต คณะผูตรวจสอบขอ
เท็จจริงนานาชาติยังไดรับการบอกเลาวาการดํารงโทษประหารชีวิตไว ชวยใหรัฐบาลใชเปน
ทางออกเมื่อประเทศประสบกับปญหาความไมมั่นคง และยังเอื้อตอการใชอํานาจนิยมของรัฐ
ที่เนนนโยบายปราบปรามมากกวาปองกัน รวมทั้งอาจใชอธิบายถึงการที่ภาครัฐนิยมเสนอ
ขาวการประหารชีวิตผานทางสื่อโทรทัศน และการเสนอภาพผูตองโทษประหารชีวิตที่
โทรศัพทถึงครอบครัวเปนครั้งสุดทายเมื่อถูกประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษเปนครั้งแรก ซึ่ง
ทําใหเกิดปฏิกิริยาในทางลบของผูชม ดวยความพยายามตาง ๆ เหลานี้รัฐบาลอาจตอง
ทบทวนสิ่งที่เรียกวา “การปองกัน” สังคมโดยการลงโทษประหารชีวิตวาสามารถปองกันได
จริงหรือไม 
 
 
 
 
 19สภาทนายความเปนองคกรอาชีพและศูนยรวมทนายความ 
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 ในบริบทนี้สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อมั่น
วาการประชุมรางกฎหมายแหงสหประชาชาติวาดวยเรื่องการปองกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมคดีอาญา ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในเดือนเมษายน 2548 ที่กรุงเทพ จะเปน
โอกาสอันดีสําหรับภาครัฐของไทยที่จะแสดงทาทีใหชัดเจนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต การ
ประชุมดังกลาวยังจะเปดโอกาสใหประเทศไทยไดแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทั่วโลก 
 
©. §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 
มาตรา 199 และมาตรา 200 ใหอํานาจสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งไดรับการ
รับรองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในประเทศและสนธิสัญญาระหวางประเทศอื่น ๆ ที่
ประเทศไทยเปนภาคี 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยคณะกรรมการ 11 คนซึ่งมีอํานาจ 
“ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเวนการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะ
มาตรการแกไขที่เหมาะสมแกบุคคลหรือองคกรที่กระทําหรือละเวนการกระทําดังกลาว  
เพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติ”20 รายงานฉบับแรกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่ง
ครอบคลุมเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปที่ผานมา ไดเผยแพรในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 มี
ขอความนาสนใจระบไุววา “ถงึแมวารฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัจะนาํไปสูความเปลีย่นแปลงหรือ
ความกาวหนาของระบบกฎหมาย แตประชาชนทั่วไปยังคงเผชิญกับความอยุติธรรมของ
กระบวนการยุติธรรม ถูกเบียดบังผลประโยชนผานนโยบายของรัฐ หรือเจาหนาที่รัฐหรือ
บุคคลผูมีสถานภาพสูงกวาใชผลประโยชนจากกระบวนการยุติธรรม คุกคามหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอื่น” 
 อยางไรก็ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมไดแสดงทาทีอยางเปนทางการ
เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ถึงแมวาคณะกรรมการทุกคนเห็นควรใหยกเลิก แตก็ไมมีการ
กลาวถึงประเด็นโทษประหารชีวิตในรายงานฉบับที่ 1 จากคําบอกเลาของคณะกรรมการ 2 
ทานที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงไดพบกลาววาอํานาจรัฐและความนิยมตอสงครามตานยา
เสพติดทําใหภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยากลําบากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
ประเด็นโทษประหารชีวิต อยางไรก็ดี ยังมีความพยายามที่จะพิจารณาเกี่ยวกับโทษประหาร
ชีวิตในอนาคต โดยมุงศึกษาผลที่เชื่อกันวาชวยปองกันการกออาชญากรรมในสังคม 
 
 
 20มาตรา 200(1) ของรัฐธรรมนูญ 
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™. °√–∫«π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‡æ◊ËÕ¬°‡≈‘°‚∑…ª√–À“√™’«‘µ¢ÕßÕß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π 
 ถึงแมจะมีรายงานวาองคกรพัฒนาเอกชนทั้งหมดที่จับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
คัดคานและตอตานโทษประหารชีวิต แตไมมีกระบวนการเคลื่อนไหวที่เขมแข็งในประเทศ
ไทย และไมมีองคกรที่ทํางานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตอผูตองโทษและโทษ
ประหารชีวิต ความคิดเห็นของสาธารณชนสวนใหญในประเทศไทย ไมเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรพัฒนาเอกชนเรื่องสิทธิมนุษยชนเทาใดนัก และมีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อ
องคกรพัฒนาเอกชนไทยประณามการวิสามัญฆาตกรรมในชวงสงครามตานยาเสพติด 
ความพยายามของรัฐที่จะลดความนาเชื่อถือการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน21 ผนวกกับ
ความคิดเห็นของสาธารณชนตอโทษประหารชีวิตอาจเปนขออธิบายถึงความไมแนใจที่จะ
แสดงทาทีจริงจังในประเด็นโทษประหารชีวิตขององคกรพัฒนาเอกชนดานสิทธิมนุษยชน 
 
´. Õß§å°√§≥– ß¶å 
 ประเทศไทยเปนพุทธประเทศ มีภิกษุสงฆเกือบ 300,000 รูปและประชาชนกวา 90% 
เปนพุทธศาสนิกชน ในปจจุบันศาสนาพุทธมี 3 ลัทธิหลักคือเถรวาท มหายาน และวชิร
ญาน โดยในประเทศไทยยึดถือลัทธิเถรวาท ศาสนาพุทธมีอิทธิพลตอระบบกฎหมายของ
ประเทศอยูบางแมวานโยบายรัฐบาลจะไมขึ้นตอหลักคําสอนของศาสนา 
 หลักความเชื่อของพุทธศาสนิกชนตอความเปนจริงของมนุษยอิงอยูกับศีล 5 ขอ ซึ่ง
เปนกฎการทําความดีเพื่อจิตใจที่ดีงาม ขอแรกคือละเวนการฆาสัตวทําลายชีวิต และอีก 4 
ขอที่เหลือคือไมลักขโมย ไมประพฤติผิดในกาม ไมมุสาและไมดื่มสุรา 
 ศลีขอละเวนการทาํลายชวีติเปนแรงจงูใจใหเกดิความกรณุาตอสตัวโลก สิง่มชีวีติทกุชีวิต
ลวนมีคา ผูที่ฆาตกรรมผูอื่นหรือกอคดีอุกฉกรรจ ก็คือมนุษยคนหนึ่ง ความเชื่อดังกลาวนํา
ไปสูหลกัการไมใชกาํลงัและความรนุแรง (อหงิสา) วถิแีหงสนัตแิละการไมรบัประทานเนือ้สัตว  
อหิงสายังนําไปสูการประกอบกรรมดี  แตทวามนุษยก็ยังมีการประกอบกรรมชั่ว เชนการใช
กําลังเขนฆามนุษยดวยกันเองซึ่งก็เปนการสะสมกรรมจากการกระทําของตนเอง 
 ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาที่สงเสริมการไมใชความรุนแรง ควรตอตานโทษประหาร
ชีวิตและการลงโทษที่โหดรายทารุณทุกรูปแบบ หลักธรรม22 บทที่10กลาววา “มนุษยทุก
คนหวาดกลัวการลงโทษ หวาดกลัวความตาย เหมือนอยางที่ทานหวาดกลัว ดังนั้นจงอยา 
 
 
 
 
 

21บันทึกโดยผูแทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับนักพิทักษสิทธิมนุษยชน : “ผูแทนพิเศษเลขาธิการ
สหประชาชาติมีความกังวลตอรายงานที่เจาหนาที่รัฐอาวุโสวิพากษวิจารณเปนปฏิปกษอยางรุนแรงตอองคกร
พัฒนาเอกชน” E/CN.4/2004/94/เพิ่มเติม ยอหนา 24 
22บทกวีรวบรวมอุทิศแดพระพุทธเจาซึ่งเปนผลงานชิ้นสําคัญและรูจักกันมายาวนานของวรรณคดีพุทธศาสนาใน
ชวงตน ๆ บทกวีรวบรวมธรรมแปลโดยเอฟแมกซ มุลเลอร F.MAX Muller หนังสือศาสนาแหงตะวันออก  
เลม 10 อ็อกซฟอรด สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด ค.ศ.1881 หนา 36-40 
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ฆาหรือกอใหเกิดการฆา มนุษยทุกคนหวาดกลัวการลงโทษ มนุษยทุกคนรักชีวิตของ
ตนเอง เหมือนอยางที่ทานรัก ดังนั้นจงอยาฆาหรือกอใหเกิดการฆา” 
 หลักธรรมบทดังกลาวชี้ใหเห็นถึงการสํานึกผิด และการกลับตัวประพฤติดีของพุทธ
ศาสนิกชน โดยแทจริงแลวการกลับตัวประพฤติดีและโทษประหารชีวิต เปนหลักการความ
คิดที่เอื้อกันโดยเฉพาะ การสํานึกผิดชวยใหอาชญากรตระหนักถึงความผิดพลาดที่ไดกระทํา 
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นอีก 
 ถึงแมวาโทษประหารชีวิตจะขัดแยงกับหลักการพุทธศาสนา องคกรคณะสงฆใน
ประเทศไทยกลับไมมีทาทีอยางเปนทางการตอประเด็นดังกลาว ซึ่งมีเหตุผลพอที่อาจจะ
อธิบายไดดังนี้ คือ : (1) พระภิกษุสวนใหญมาจากชนบท อาจมีความคิดและทัศนคติคลาย
กับประชาชนสวนมากผูเห็นชอบกับโทษประหารชีวิต (2) นอกเหนือจากนี้ อํานาจทางการ
เมืองควบคุมการบริหารพุทธศาสนาอยางเขมงวด พระราชบัญญัติสงฆ พ.ศ. 2445 ใหการ
บริหารพุทธศาสนาอยูภายใตการปกครองของมหาเถระสมาคม ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่กรุงเทพ 
พระราชบัญญัติสงฆสงเสริมใหระบบศาลแข็งแกรงยิ่งขึ้น พระสงฆผูมีสมณศักดิ์จะไดรับ
ความเคารพสูงกวาพระสงฆธรรมดา นับตั้งแต พ.ศ.2475 พระสังฆราชเปนประมุขของสงฆ
เปนผูมีอํานาจเต็มในการปกครองชุมชนสงฆและดูแลกํากับกิจการสงฆ และ พระราช
บัญญัติสงฆพ.ศ. 2535 มาตรา 10623 ระบุวาภิกษุสงฆไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเมื่อ
ไมนานมานี้มีกฎหมายหามภิกษุสงฆออกแถลงการณทางการเมือง ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่อง
ยากที่องคกรคณะสงฆจะแสดงทาทีทางการเมืองซึ่งขัดตอนโยบายรัฐ (3) ยิ่งไปกวานั้นพระ
สงฆที่คณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงนานาชาติไดพบไมมีขอมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตใน
ประเทศไทยเลย แตก็มีความตองการที่จะทํางานในประเด็นดังกลาวถาหากไดรับขอมูลเพิ่ม
เติมจากองคกรสิทธิมนุษยชน 
 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อวาภิกษุสงฆจะ
มบีทบาทสาํคญัตอประเดน็โทษประหารชวีติ บคุคลสวนใหญทีค่ณะผูตรวจสอบขอเทจ็จรงิได
พบลวนมีความคิดเห็นวาทาทีขององคกรคณะสงฆตอโทษประหารชีวิตอยางเปนทางการอาจ
จะมีน้ำหนักและอิทธิพลในทางบวกตอความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 23 “บุคคลตอไปนี้เปนผูไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง.....(2) พระภิกษุสงฆ  เณร หรือนักบวช...” 



‚∑…ª√–À“√™’«‘µ„πª√–‡∑»‰∑¬ 

21 ∫∑∑’Ë Û 

 
3. ∫∑ √ÿª 
 ความคิดเห็นสาธารณชนมีบทบาทสําคัญตอประเด็นโทษประหารชีวิต บอยครั้งที่คณะ
ผูตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาความเห็นคัดคานการยกเลิกโทษประหารชีวิต ถูกใชเปนขออาง
โดยภาครัฐเพื่อดํารงโทษนี้ไวในระบอบยุติธรรมในทางอาญา ในขณะที่รัฐเองไมมีทาทีชัดเจน
ในประเด็นนี้ กฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตตอผูเยาวเมื่อไมนานมานี้ และการเปลี่ยนรูป
แบบการประหารชีวิตจากการยิงเปามาเปนการฉีดยาพิษในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 เปนสิ่งที่
มีบุคคลแสดงความเห็นตอคณะผูตรวจสอบขอเท็จจริงวาเปนการทดสอบปฏิกิริยา
สาธารณชนในประเด็นยกเลิกโทษประหารชีวิต แตการประกาศตานสงครามยาเสพติดที่เผย
แพรไปในวงกวางผานสื่อมวลชนตาง ๆ กลับสนับสนุนความคิดประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง วาการใชกําลัง ความเด็ดขาดรุนแรง และโทษประหารชีวิตเปนวิถีทางเดียวที่จะ
แกไขปญหาที่สังคมไทยกําลังเผชิญอยู 
 ในบริบทเดียวกันนี้ ทําใหงานขององคกรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในไทย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนักเคลื่อนไหวใหยกเลิกโทษประหารชีวิต ยากลํา
บากยิ่งขึ้น เนื่องจากตองเผชิญกับความลังเลไมแนใจของผูคน แตก็ทําใหการกระทําตาง ๆ 
เพื่อใหบรรลุการยกเลิกบทลงโทษเปนไปโดยเด็ดขาดมากขึ้น สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล
และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อมั่นวายังมีโอกาสและชองทางที่จะทําใหภาครัฐ
และหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ แสดงทาทีที่จริงจังมากยิ่งขึ้นตอการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต 
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1.  Àª√–™“™“µ‘ 
 ประเทศไทยเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง พ.ศ. 2540 
 มาตรา 6 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองระบุถึง
สิทธิการมีชีวิตของมนุษยทุกคน โดยในประเทศที่ยังมิไดยกเลิกโทษประหารชีวิตใหใชบท
ลงโทษนี้เฉพาะคดีอุกฉกรรจรายแรงเทานั้น ขอคิดเห็นทั่วไปของมาตรา 6 ระบุชัดเจนวา
ประเทศสมาชิกตองกระทําใหเกิดการยกเลิกโทษประหารชีวิต : “มาตรา 6 ยังกลาวถึงการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตวาเปนสิ่งที่พึงกระทํา” คณะกรรมาธิการฯ มีขอสรุปวาควรมีการ
พิจารณามาตรการการยกเลิกโทษประหารชีวิตทุกรูปแบบเพื่อ “ความกาวหนาของสิทธิการมี
ชีวิตอยู” 
 ในฐานะที่เปนประเทศสมาชิกของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ตองเสนอรายงานตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเปนกลไกติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นวิตกกังวลที่จะหยิบยกขึ้นมาโดยคณะ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน และเดินหนาแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองและเปน
ที่ยอมรับตามสนธิสัญญาสากล 
 ปจจุบันประเทศไทยเพิ่งเสนอรายงานฉบับแรกตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนซึ่งจะ
มีการพิจารณารายงานฉบับนี้ในป พ.ศ.254824 

 นอกเหนือจากนี้แนวทางการปฏิบัติของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษ
ประหารชีวิตระบุหลักประกันการคุมครองซึ่งจําเปนตอการตัดสินโทษประหารชีวิต โดยระบุ
วา “บทลงโทษควรใชพิพากษาเมื่อความผิดของผูถูกกลาวหามีหลักฐานชี้ชัดนาเชื่อถือ และ
ไมมีชองวางใหมีคําอธิบายอื่นใดเกี่ยวกับขอเท็จจริงไดอีก”25 และ “สิทธิของผูตองสงสัยหรือ
ผูตองหาคดีอาชญากรรมซึ่งอาจตองโทษประหารชีวิต ที่จะไดรับการชวยเหลือดานกฎหมาย 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ”26  
 
 
 
 
 
 

24CCPR/C/THAI 2004/1. รายงานเบื้องตน, ประเทศไทย, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2 สิงหาคม 2547 
25ยอหนา 4 
26ยอหนา 5 
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 ทั้งนี้รวมทั้งกลไกอื่น ๆ ของสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับการถูกจองจําผูตองโทษให
นํามาใชปฏิบัติตอผูตองโทษประหารชีวิต27 

 
2. ‡°≥±åªØ‘∫—µ‘„π¿Ÿ¡‘¿“§ 
 เอเชียเปนภูมิภาคเดียวในโลกที่ไมมีกลไกดานสิทธิมนุษยชนไมวาในระดับภูมิภาคหรือ
ภาคพื้นเอเชียตางๆ ดวยเหตุนี้องคกรอาเซียน28 จึงไมมียุทธศาสตรเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม
เคยมีการหยิบยกประเด็นโทษประหารชีวิตในกรอบความรวมมือหรือการทํางานของอาเซียน 
สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลเสียใจเปนอยางยิ่งที่ไมมีความรวมมือในระดับภาคพื้น  
เอเชียตางๆ และยิ่งไปกวานั้นคือ 8 ประเทศสมาชิกจากจํานวน 10 ประเทศมีบทลงโทษ  
ประหารชีวิต 
 องคกรระดับภูมิภาคองคกรเดียวที่จับประเด็นโทษประหารชีวิตคือสมัชชาองคกร
เอกชนเอเชียแปซิฟกวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ29 ไดพิมพรายงานกลาวถึงโทษ
ประหารชีวิตในเดือนธันวาคมพ.ศ.2543 โดยมีขอเสนอ 3 ประเด็นหลักคือ 
 - รัฐควรยกเลิกโทษประหารชีวิต สมัชชาองคกรเอกชนเอเชียแปซิฟกวาดวยสถาบัน 
  สิทธิมนุษยชนแหงชาติเรียกรองใหมีการยกเลิกในทางปฏิบัติและการบัญญัติเปน  
  กฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต 
 - กอนมีกฎหมายบังคับใชควรใชบทลงโทษประหารชีวิตเฉพาะคดีรายแรงอุกฉกรรจ 
  เทานั้น 
 - หลักประกันการคุมครองในการบริหารกระบวนการโทษประหารชีวิตควรเปนไปใน 
  ระดับสากลโดยเฉพาะในกรอบของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ 
  สิทธิทางการเมือง และพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 อนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็กและ 
  อนุสัญญาการตอตานการทรมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27หลักการปฏิบัติพื้นฐานแหงสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองโทษ (มติสมัชชาสหประชาชาติที่ 45/111 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2533) 
- หลกัการปฏบิตัแิหงสหประชาชาตสิาํหรบัการคุมครองบคุคลทัว่ไปทีถ่กูควบคมุตวัในทกุรปูแบบหรอืถกูจำคกุ (มติ
สมัชชาสหประชาชาติที่43/173 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531)  
 -เกณฑมาตรฐานอยางนอยที่สุดวาดวยการปฏิบัติตอผูตองโทษ(มติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแง
สหประชาชาติที่ 663C (XXIV) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2500 และ2076 (LXII) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2520) 
28ประเทศสมาชิกองคกรอาเซียนประกอบดวย บรูไน เขมร อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร 
ไทย และเวียดนาม  
29สมัชชาองคกรเอกชนเอเชียแปซิฟกวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยองคกรสมาชิกจาก
ออสเตรเลีย ฟจิ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด ฟลิปปนส เกาหลี ศรีลังกา และ
ไทย – ดู http://www.asiapacificforum.net 
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3.  À¿“æ¬ÿ‚√ª 
 สหภาพยุโรปมีขอเจรจาพหุภาคีกับประเทศไทยผานทางความสัมพันธระหวางสหภาพ
ยุโรปและองคกรอาเซียน ขอเจรจาทางการเมืองระหวางสหภาพยุโรปและองคกรอาเซียน
มกีารประชมุระดบัรฐัมนตรอียูเปนประจาํ ในทีป่ระชมุรฐัมนตรสีหภาพยโุรป-อาเซยีนครัง้ที ่ 14 
ระหวางวันที่ 27-28 มกราคม 2546 ที่กรุงบรัสเซลล ผูรวมประชุมเห็นชอบที่จะ “พัฒนา
แนวทางการดําเนินงานและความเขาใจรวมกันในอนาคต” รวมทั้ง “การสงเสริมการเจรจา
ในประเด็นที่มีความวิตกกังวลรวมกัน เชน ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษย
ชนและกฎเกณฑของขอกฎหมาย” ซึ่งถือเปนลําดับที่ตองใหความสําคัญเรงดวน30 สหพันธ
สิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน รูสึกเสียใจเปนอยางยิ่งที่นอก
เหนือจากขอเท็จจริงที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนจากจํานวน
สมาชิก 10 ประเทศมีบทลงโทษประหารชีวิต ไมมีการกลาวถึงประเด็นโทษประหารชีวิตใน 
แถลงการณรวม ซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางของสหภาพยุโรป ในประเด็นโทษประหารชีวิตที่
นํามาบังคับใช ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541 ซึ่งระบุวา “เมื่อมีความสัมพันธและมีความรวม
มือกันสหภาพยุโรปจะหยิบยกประเด็นโทษประหารชีวิตในการเจรจากับประเทศโลกที่สาม” 
 สหภาพยุโรปยังมีขอเจรจาพหุภาคีกับประเทศไทยผานทางการประชุมสุดยอดเอเชีย-
ยุโรป ซึ่งมีการจัดประชุมเปนครั้งแรกที่กรุงเทพ ฯ ในป พ.ศ.2539 ในการประชุมเปนการ
ชุมนุมผูนําประเทศและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเอเชีย (บรูไน จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน 
เกาหลีใต มาเลเชีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม) และประเทศสมาชิกยุโรป 15 
ประเทศ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ยังคงดําเนินอยู โดยมีการจัดประชุมทุก 2 ปและมีการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเปนประจํา การประชุมสุดยอด เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5  จัดขึ้นที่ฮานอยเมื่อ
เดือนตุลาคมพ.ศ.2547 มีผูเขารวมประชุมจาก 39 ประเทศสมาชิก ขยายตัวจากการที่
สหภาพยุโรปมี 10 ประเทศสมาชิกใหม และมี 3 ประเทศสมาชิกใหมจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (เขมร ลาว พมา ) ซึ่งยังไมไดเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ ใน
แถลงการณผลการประชุมสุดยอดฉบับสุดทายไมมีการกลาวถึงประเด็นโทษประหารชีวิตเชน
เดียวกัน 
 ในโอกาสของการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป สหภาพยุโรปและประเทศไทยยืนยัน
เจตนารมณที่จะใหมีการเจรจาอยางเปนทางการเพื่อหาขอสรุปความสัมพันธและขอตกลง
ความรวมมือระดับทวิภาคี การเจรจาเพื่อบรรลุขอตกลงดังกลาว มีความจําเปนดังที่ระบุใน
ขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปและประเทศโลกที่สามทุกฉบับ ใหรวมประเด็นเรื่องสิทธิมนุษย
ชนเพื่อหยิบยกและแสดงความวิตกกังวลประเด็นโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
 
 

30ถลงการณรวมประธานที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสหภาพยุโรป-อาเซียนครั้งที่14 ยอหนา26  
ดู http://europa.eu.int/comm/external_relations/asean/intro/14mmstat.htm 
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 เปนที่นาสังเกตวาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2544 การประชุมเจาหนาที่อาวุโสคณะ
กรรมาธิการยุโรป และประเทศไทย ไดบรรลุขอตกลงที่จะสงเสริมความสัมพันธระดับ
ทวิภาคี ผาน “การประชุมประจําประหวางรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของไทยและ
คณะกรรมาธิการกิจการภายนอก” สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาประเด็นโทษประหารชีวิตในประเทศไทย และครอบคลุมยิ่ง
ไปกวานั้นคือ เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ควรไดมีการหยิบยกขึ้นมาเจรจาในที่
ประชุมอยางเปนระบบโดยใหสอดคลองกับแนวทางของสหภาพยุโรปตอประเด็นโทษประหาร
ชีวิตและคําประกาศบทบาทของสหภาพยุโรปในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ในประเทศโลกที่สาม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 
  
4. »“≈Õ“≠“√–À«à“ßª√–‡∑» 
 ธรรมนูญศาลอาญาระหวางประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2545 
ไมไดรวมโทษประหารชีวิตไวในบทลงโทษซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปกฎหมายอาญา
ระหวางประเทศเมื่อไมนานมานี้ (ดูธรรมนูญเฉพาะกิจ/โดยเฉพาะการพิจารณาไตสวนคดี
อาชญากรรมระหวางประเทศ) ประเทศไทยไดรวมลงนามในธรรมนูญโรมศาลอาญาระหวาง
ประเทศ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 การที่ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกศาลอาญา
ระหวางประเทศรวมกับประเทศอื่นอีก 97 ประเทศ จุดประกายความหวังที่จะนําไปสูการ
ปฏิรูปโดยปฏิกิริยาลูกโซยกเลิกโทษประหารชีวิต ถึงแมวากฎหมายศาลอาญาระหวาง
ประเทศจะไมมผีลตอการพพิากษาคดโีดยกฎหมายของประเทศสมาชกิ (มาตรา 80) 
 โดยความเปนจริงแลว กฎหมายอาญาระหวางประเทศไมมีบทลงโทษประหารชีวิต คดี
รายแรงอุกฉกรรจ ตามที่บัญญัติไวในธรรมนูญศาลอาญาระหวางประเทศ อาทิ
อาชญากรรมทําลายลางมนุษยชาติ อาชญากรรมสงครามและการฆาลางเผาพันธุ (เชน
เดียวกับอาชญากรรมบุกรุกทําสงครามเมื่อมีการนําคําจํากัดความมาใช) ซึ่งดูเปนเหตุเปนผล
ที่จะไมใชโทษประหารชีวิตกับอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ดวยเชนกัน 

31 ดู http:// europa.eu.int/comm./extermal_relations/human_rights/adp/guide_en.htm และ 
http:// europa.eu.int/comm./external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf 
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∫∑∑’Ë 5 
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬·≈–°ÆÀ¡“¬¿“¬„πª√–‡∑» 

1. °“√≈ß‚∑…ª√–À“√™’«‘µ·≈–√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 
 มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติวา  
“บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน,ทารุณกรรม หรือการลงโทษ
ดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได แตการลงโทษโดยการประหารชีวิตตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม ตามความ
ในวรรคนี้” 
 นัน่หมายความวา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยยอมรบัอยางชดัเจนวาโทษประหาร
ชีวิตเปนขอยกเวนของสิทธิในชีวิต และยังกําหนดอีกวาโทษประหารชีวิตไมถือวาเปนการ
ละเมิดขอหามการทรมานและการกระทําที่ไรมนุษยธรรม อยางไรก็ตามมาตรา 31 ไมได
บัญญัติวาโทษประหารชีวิตเปนสิ่งที่จําเปนหรือเปนทางเลือกเสมอไป ซึ่งยอมหมายความวา
ไมจําเปนตองแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต 
 
2. §«“¡º‘¥∑“ßÕ“≠“∑’Ë¡’‚∑…ª√–À“√™’«‘µµ“¡°ÆÀ¡“¬¿“¬„πª√–‡∑» 
°. ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“·≈–æ√–√“™∫—≠≠—µ‘Õ◊Ëπ Ê 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทย พ.ศ.2499 ไดกําหนดขอบเขตการกระทําผิดอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต โดยมีการกําหนดโทษประหารชีวิตสําหรับการกระทํา
ผิดทั้งหมด 31 ความผิด บางกรณีเปนสิ่งที่รับรูและเขาใจกันโดยทั่วไป เชนความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติดอยางรายแรงและความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย แตในบางกรณีไม
เปนที่รับรูกันมากนัก เชนความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพยจนทําใหมีผูเสียชีวิต ความ
ผิดเกี่ยวกับการเรียกสินบน ในทางปฏิบัติศาลจะพิพากษาลงโทษประหารชีวิตสําหรับคดีคา
เสพติดและคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมรุนแรง 
 บทกําหนดโทษประหารชีวิตเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องตางๆ มีดังนี้  
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร 
 - ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและผูสําเร็จราชการแทน  
  พระองค  
 - การพยายามปลงพระชนมพระมหากษัตริย หรือปลงพระชนมพระมหากษัตริย  
 - การประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย  
 - การปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
 - การประทษุรายตอพระองค หรอืเสรภีาพของพระราชนิหีรอืรชัทายาท หรอืตอรางกาย 
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  หรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 
 - ความผิดฐานเปนกบฏ 
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
 - ความผิดฐานทําใหราชอาณาจักรหรือสวนใดสวนหนึ่งของราชอาณาจักรตกไปอยูใต 
  อํานาจ อธิปไตยของ รัฐตางประเทศ หรือเพื่อใหเอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป 
 - ความผิดฐานเปนคนไทยที่บอนทำลายชาติ หรือไปรวมกับศัตรูเพื่อทำลายชาติ 
 - ความผิดฐานใหการชวยเหลืออุปการะตอศัตรูในยามสงคราม หรือการตระเตรียการ 
  รบของขาศึก เชนใหการชวยเหลือสรางปอมคาย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ 
  ทางคมนาคม สิ่งที่ใชในการสื่อสาร ยุทธภัณฑ เสบียงอาหาร อูเรือ อาคาร หรือ  
  สิ่งอื่นใดสําหรับใช เพื่อการสงครามกระทำการให หรือตกไปอยูในมือของขาศึกยุยง 
  ทหารใหละเลยไมกระทําการตามหนาที่ กอการกําเริบ หนีราชการหรือละเมิดวินัย  
  กระทําจารกรรมนํา หรือแนะนําทางใหขาศึกไดเปรียบในการรบ  
 - ความผิดฐานกระทําใหผูอื่นลวงรูหรือไดซึ่งขอความ เอกสารใดๆอันปกปดไวเปน 
  ความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศในระหวางรบหรือสงคราม ทําใหรัฐตาง 
  ประเทศไดประโยชน  
 - ความผิดฐานกระทําการใดๆเพื่อใหเกิดเหตุรายแกประเทศจากภายนอกและเหตุราย 
  ไดเกิดขึ้น 
ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 
 - ความผิดฐานฆาหรือพยายามฆาราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ประมุขแหง 
  รัฐตางประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย หรือผูแทนรัฐตางประเทศ  
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
 - ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 - ความผิดฐานเปนเจาพนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ 
 - ความผิดฐานเปนเจาพนักงานเรียกสินบน 
ความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
 - ความผิดฐานเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเรียกสินบน  
 - ความผิดฐานเจาพนักงานในการยุติธรรมเรียกรับสินบนกอนรับตําแหนง  
ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน  
 - ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพยทําใหผูอื่นถึงแกความตายหรือบาดเจ็บสาหัส 
 - ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยูอาศัย โรงเรือน เรือ 
  หรือแพอันเปนที่เก็บหรือทําสินคา โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม โรงเรือนอันเปน 
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  สาธารณสมบัติของแผนดิน เปนสาธารณสถานหรือเปนที่สําหรับประกอบพิธีกรรม 
  ตามศาสนา สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ เรือกลไฟ 
  หรือเรือยนต อากาศยานหรือรถไฟที่ใชในการขนสงสาธารณะ 
 - ความผิดฐานกระทําใหเกิดระเบิดทําใหผูอื่นถึงแกความตายหรือบาดเจ็บสาหัส  
 - ความผิดฐานทําใหเกิดระเบิดแกทรัพย  
ความผิดเกี่ยวกับเพศ  
 - ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงเปนเหตุใหถึงแกความตาย 
 - ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก 
  ความตาย 
 - ความผิดฐานกระทําอนาจารบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปเปนเหตุใหถึงแกความตาย 
 - ความผิดฐานกระทําอนาจารเด็กอายุตํากวา ๑๕ ปเปนเหตุใหถึงแกความตาย 
 - ความผิดฐานเปนธุระจัดหา  ลอไป  หรือ ชักพาไปเพื่อการอนาจารโดยใชอุบาย  
  หลอกลวง ขูเข็ญ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 
 - ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
 - ความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่นเปนเหตุใหถึงแกความตาย 
 - ความผิดฐานเอาคนลงเปนทาสหรือใหมีลักษณะคลายทาสนําเขาในหรือสงออกไป 
  นอกราชอาณาจักรเปนเหตุใหถึงแกความตาย 
 - ความผิดฐานเรียกคาไถ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
 - ความผิดฐานชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
 - ความผิดฐานปลนทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
 นอกเหนือจากการลงโทษประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ยังมีพระราช
บัญญัติที่มีบทกําหนดโทษประหารชีวิตอื่นๆอีก เชน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดกําหนดโทษประหารชีวิตสําหรับการกระทําการ
การผลิต นําเขา หรือสงออกยาเสพติดประเภทหนึ่งเพื่อขาย การจําหนายและมียาเสพติด
ประเภทหนึ่งไวในครอบครองเพื่อจําหนายมากกวา 20 กรัม รวมถึงการใชอุบายหลอกลวง 
การขมขู การใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา หรือขมขืนใจผูหญิงหรือบุคคลซึ่งยังไม
บรรลุนิติภาวะใหเสพยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีความผิดเกี่ยวกับการใชอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปนหรือวัตถุระเบิดก็มีโทษประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน
ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 
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¢. ‚∑…ª√–À“√™’«‘µµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ“≠“∑À“√ 
§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ“≠“∑À“√‰¥â°Ì“Àπ¥‚∑…ª√–À“√™’«‘µ‰«â 16 °√≥’ ¥—ßπ’È 
 1. ความผิดฐานเปนเชลยศึกไดรับการปลอยตัวแลวกลับมารบอีก 
 2. ความผิดฐานเปนราชศัตรู ปลอมตัวเขาไปทําการสอดแนมในสถานที่ของทหาร  
 3. ความผิดฐานใหความชวยเหลือราชศัตรูที่เขามาสอดแนมในสถานที่ของทหารโดยรูวา 
  เปนราชศัตรู 
 4. ความผิดฐานเปนทหารทําการเกลี้ยกลอมคนใหไปเปนพวกราชศัตรู 
 5. ความผิดฐานเปนนายทหารมีหนาที่บังคับกองทหาร  ไมใชความสามารถใหเต็มที่ใน 
  การตอสูขาศึกและ ยอมแพโดยยกกองทหาร ปอม คาย เรือรบ หรือสถานที่ของ 
  ราชการใหแกราชศัตรู 
 6. ความผิดฐานยุยงหรือขมขืนใจใหผูบังคับบัญชากองทหารยอมแพแกราชศัตรู 
 7. ความผิดฐานเปนนายทหารเรือซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรือของทหาร ถอยเรือออกจากที่รบ 
  ในขณะรบ พุงโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 8. ความผิดฐานเปนทหารละทิ้งหรือทําลายทรัพยที่ใชในการรบ เชน อาวุธ เสบียง หรือ 
  เครื่องยุทธนาการ และกระทําตอหนาราชศัตรู 
 9. ความผิดฐานเปนทหารละทิ้งหนาที่ตอหนาราชศัตรู 
 10. ความผิดฐานเปนทหารละเลยไมกระทําตามคําสั่งตอหนาราชศัตรู 
 11. ความผิดฐานเปนทหาร ขัดขืนไมกระทําตามคําสั่ง ตอหนาราชศัตรู 
 12. ความผิดฐานทํารายทหารยามตอหนาราชศัตรู 
 13. ความผิดฐานเปนทหารและทํารายผูบังคับบัญชาตอหนาราชศัตรู 
 14. ความผิดฐานกอการกําเริบมั่วสุมตั้งแตหาคนขึ้นไป ใชกําลังทํารายหรือขูวาจะทําราย 
  หรือทําใหเกิดความวุนวายภายในบานเมือง และไดกระทําตอหนาราชศัตรู 
 15. ความผิดฐานกอการกําเริบโดยมีอาวุธตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปและไดกอการกําเริบตอหนา 
  ราชศัตรู 
 16. ความผิดฐานบอนทําลายสมรรถภาพของทหาร อันเปนสวนหนึ่งของแผนที่จะลมลาง 
  รัฐบาลหรือ เพื่อใหเปลี่ยนแปลงประเพณีทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของทหาร 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาตรา 6 ไดกลาวถึง
สิทธิการมีชีวิตอยูของมนุษยไววา ในประเทศที่ยังไมไดยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษ
ประหารชีวิตอาจกระทําไดเฉพาะกรณีอาชญากรรมรายแรงที่สุดเทานั้น ความเห็นทั่วไปของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สํานักขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเกี่ยว
กับมาตรา 6 ของกติกานี้ไดเนนย้ำอยางชัดเจนวารัฐภาคีตองยกเลิกโทษประหารชีวิต “บท
บัญญัติขอนี้ยังกลาวถึงวาการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง” คณะ
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กรรมการยังสรุปวามาตรการเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารทั้งปวงควรไดรับการพิจารณา
วา “เปนความกาวหนาในการไดใชสทิธใินชวีติ”  คณะกรรมการสทิธมินษุยชนมคีวามเหน็อกี
วา “คําวา “อาชญากรรมรายแรงที่สุด” จะตองตีความอยางจํากัดใหหมายถึงวาโทษ
ประหารชีวิตจะตองเปนมาตรการเฉพาะเจาะจงจริงๆเทานั้น” แนวทางปฏิบัติของ
สหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิต32 ไดกําหนดวาโทษประหาร
ชีวิตควรจะกระทําไดเฉพาะ “อาชญากรรมรายแรงที่สุด” “ไมควรนําโทษประหารชีวิตไป
ใชกับการกระทําความผิดที่รายแรงแตขาดเจตนา แมวาผลการกระทํานั้นเปนอาชญากรรม  
ที่รุนแรงก็ตาม” (วรรค 1.)  
 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน พิจารณาแลวเห็น
วาแมวาในทางปฏิบัติการกําหนดโทษประหารชีวิต ประเทศไทยไดพิจารณาเห็นวาเปน
อาชญากรรมรายแรงที่สุด33 แตความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทไมมีความจําเปน  
ตองเปน “การกระทําความผิดรายแรง หรือผลการกระทําเปนอาชญากรรมรายแรง” จึง
ไมสามารถจะเปนอาชญากรรมรายแรงที่สุดตามแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติในการ
คุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิต  สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล และสมาคมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนมีความเห็นวาประเทศไทยควรพิจารณาลดจํานวนฐานความผิดที่ตองลงโทษ
ประหารชีวิตใหนอยลง เพราะในขณะนี้มีการกําหนดโทษประหารชีวิตสําหรับการกระทําผิด
ทั้งหมดมากกวา 50 ความผิด 
 
3. °“√≈ß‚∑…ª√–À“√™’«‘µª√–™“™πºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  
 ในประเทศไทยการลงโทษประหารชีวิตจะไมทํากับหญิงมีครรภ ผูเยาว หรือบุคคลผู
ปวยวิกลจริต ซึ่งตรงกับมาตรา 6 (5) ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองที่บัญญัติวา “บุคคลอายุต่ำกวา 18 ปที่กระทําความผิดจะถูกพิพากษา
ประหารชีวิตมิได และจะดําเนินการประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภมิได”  และในวรรค 3 
ของแนวทางการปฏิบัติของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิตได
บัญญัติวา “บุคคลอายุต่ำกวา 18 ปในขณะกระทําความผิด หรือหญิงมีครรภ หรือหญิง
พึ่งคลอดบุตร หรือบุคคลผูวิกลจริตจะตองไมถูกลงโทษประหารชีวิต” 
 
 
 
 
 
 

32มติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 1984/50 วันที่ 25 พฤษภาคม 2527   
33อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ.2532 
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°. °“√≈ß‚∑…ª√–À“√™’«‘µÀ≠‘ßµ—Èß§√√¿å 
 มาตรา 247 วรรค 2 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติวา “หญิงใด
จะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอจนคลอดบุตรเสียกอนแลว จึงใหประหารชีวิต” และ
ระเบียบวิธีการประหารชีวิตนักโทษไดกําหนดใหเจาหนาที่เรือนจําตองตรวจการตั้งครรภของ
นักโทษหญิงดวย 
 
¢. °“√≈ß‚∑…ª√–À“√™’«‘µºŸâ‡¬“«å (Õ“¬ÿµË”°«à“ 18 ªï) 
 แมวาในทางปฏบิตัจิะไมไดใชการลงโทษประหารชวีติสาํหรบัผูตองหาอายตุำ่กวา 20 ป 
แตตามบทบัญญัติของกฎหมายยังมีบทกําหนดโทษประหารชีวิตสําหรับเยาวชนผูมีอายุเกิน
กวาสิบเจ็ดปจนถึงเดือนตุลาคม 2546  
 ในป 2546 ประเทศไทยไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา 76 ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งไม
สอดคลองกบัมาตรา 6.5 ของกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมือง34 
กลาวคือ การยกเลิกโทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตแกผูตองหาที่มีอายุต่ำกวา 
18 ปในขณะกระทําความผิด การแกไขเพิ่มเติมนี้ยังทําใหสอดคลองกับมาตรา 37(a) ของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พ.ศ 2532 ซึ่งประเทศไทยไดใหการรับรองเมื่อ พ.ศ.253535 
ในกฎหมายปจจุบัน หามมิใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตแกผูเยาวอายุต่ำกวา 
18 ปในขณะกระทําความผิด เมื่อใดผูเยาวอายุต่ำกวา 18 ปไดกระทําความผิดที่ตองลงโทษ
ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหเปลี่ยนการลงโทษเปนการจําคุก 50 ปโดยอตัโนมตั ิซึง่
เปนไปตามอนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็ทีจ่ะไมมกีารลงโทษประหารชวีติหรอืจําคุกตลอดชีวิตโดย
ปราศจากการไดรับการปลอยตัวสําหรับเด็กหรือผูเยาวอายุต่ำกวา 18 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34บุคคลอายุต่ำกวา 18 ป ที่กระทําความผิดจะถูกพิพากษาประชีวิตมิได และจําดําเนินการประหารชีวิตสตรี
ขณะมีครรภมิได 
35“เด็กจะไมถูกทรมานหรือถูกทํารายใด ๆ ที่ผิดมนุษยธรรมจะดวยการลงโทษใด ๆ ก็ตามการประหารชีวิต
และการจําคุกตลอดชีวิตโดยที่ไมมีโอกาสถูกปลอยออกจากคุกจะตองไมลงทากับผูเยาวที่อายุต่ำกวา 18 ป” 
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§. °“√≈ß‚∑…ª√–À“√™’«‘µºŸâ«‘°≈®√‘µ 
 การลงโทษประหารชีวิตบุคคลผูวิกลจริต เปนเรื่องตองหามในประเทศไทย กฎหมาย
ในปจจุบันได บัญญัติวา “บุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเกิดวิกลจริตกอนถูก
ประหารชีวิต ใหรอการประหารชีวิตไวกอนจนกวาผูนั้นจะหาย...ถาผูวิกลจริตนั้นหายภาย
หลังปหนึ่งนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุดใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต” 
ดังนั้น หมายความวา 
 ก. ถานักโทษผูวิกลจริตหายกอน 1 ปจะถูกลงโทษประหารชีวิตได 
 ข. ถานักโทษผูวิกลจริตหายหลัง 1 ปจะถูกลดโทษจากประหารชีวิตเปนจําคุกตลอด 
   ชีวิต 
 ค. ถานักโทษผูวิกลจริตไมสามารถรักษาใหหายหลังจาก 1 ปจะไมถูกตัดสินประหาร 
   ชีวิต 
 กฎหมายไดกําหนดวาเจาหนาที่เรือนจําตองพิจารณาตรวจสภาพจิตของนักโทษทุกคน
ที่ถูกพิจารณาลงโทษประหารชีวิตซึ่งไดยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษจากพระมหากษัตริย  
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∫∑∑’Ë 6 
 ‘∑∏‘°“√ Õ∫ «πÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡ 

 ถึงแมวาโดยทางทฤษฎีแลวกระบวนการยุติธรรมอยางเปนทางการของประเทศไทย 
การกําหนดโทษประหารชีวิต จะเหมือนกับมาตรการทางกฎหมายของนานาชาติก็ตาม แต
ในทางปฏิบัตินั้นก็ยังนาเปนหวง เนื่องจากการเลือกปฏิบัติ ความยากลําบากในการเขาถึง
ทนายความ สภาพเงื่อนไขการควบคุมตัวในสถานีตํารวจและในคุก รวมทั้งการคอรัปชั่นใน
วงการตํารวจ อาจนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงได 
 ในกรณนีโยบายสงครามยาเสพตดิของรฐับาล อาจจะทาํใหเปนอนัตรายตอกระบวนการ
ยุติธรรมได ในชวงนโยบายสงครามยาเสพติด รัฐบาลไดมีคําสั่งใหสถานีตํารวจทุกสถานีจัด
ทําบัญชีรายชื่อผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด หลังจากนั้นรัฐบาลจะใหโอกาสตํารวจเพื่อใหสง
รายชื่อภายใน 15 วัน จํานวนรายชื่อในบัญชีจะตองถูกลดใหได 25% ภายในสิ้นเดือนของ
เดือนแรกของนโยบายนี้  50% ภายในสิ้นเดือนที่สอง และรายชื่อในบัญชีจะตองหมดใหได
ภายในเดือนเมษายน36 นโยบายนี้ไมไดเปดชองใหมีการสอบสวนที่ถูกตอง และนําไปสูการ
ละเมิดสิทธิได  ประชาชนจะถูกกระตุนใหปรักปรําซึ่งกันและกัน ตํารวจขูจะจับกุมในขอหา
มียาบาไวในครอบครองเพื่อจะบีบบังคับให “รับสารภาพ” วามีกัญชาไวในครอบครอง ยิ่งไป
กวานั้นมันยิ่งเลวรายมากขึ้นจากการทรมาน การทารุณกรรม การปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรม
และโหดรายในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่เพื่อใหสารภาพความผิด 
 จากการศึกษานักโทษประหารชีวิต  100 คน แสดงใหเห็นวานักโทษสวนใหญยากจน 
และมีการศึกษาต่ำ37 ในจํานวน 49 คนที่ตอบวามีการศึกษานั้น 19 คน จบแคระดับประถม
ศึกษาไมมีใครที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 21 คนจากนักโทษ 59 คนตอบ
วาตวัเองมาจากครอบครวัทีย่ากจน ผลการศกึษานีไ้ดยนืยนัถงึการเลอืกปฏบิตั ิในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยทั่วไป และโดยเฉพาะในกรณีโทษประหารชีวิต 
 
1. °√–∫«π°“√¥Ì“‡π‘π§¥’  
 เมื่อไดมีการแจงความคดีอาญาตอเจาหนาที่ตํารวจแลว การสอบสวนก็จะเริ่มตนขึ้น 
และตํารวจก็จะสงสํานวนคดีไปที่สํานักงานอัยการ (ภายใตเงื่อนไขการสรางระบบการตรวจ
สอบถวงดุลในกระบวนการดําเนินคดี) อัยการจะพิจารณาตัดสินวาสํานวนการสอบสวน
นั้นสมควรจะสั่งฟองหรือไม  
 
 
 

36มาจากการสัมภาษณนายวสันต พานิช และผูชวยศาตราจารย จรัล ดิษฐาอภิชัย Human Rights 
Conmissioner 
37การศึกษาของ สมศรี หาญอนันตสุข ในวิทยานิพนธปริญญาโท เสนอตอสํานักงานศึกษาสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545 
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ถามีความเห็นที่ขัดแยงกันวาสมควรสงสํานวนคดีฟองศาลหรือไม วิธีการนี้เปนการสราง
ระบบการตรวจสอบถวงดุลระหวางอัยการและตํารวจ 
 ขัน้ตอนหลงัจากนัน้กจ็ะเปนการสงสาํนวนใหผูบงัคบับญัชา คาํสัง่ฟองจะถกูตรวจสอบ
อีกครั้ง โดยผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาบุคคลเหลานี้
ไมเห็นดวยที่จะใหสงสํานวนคดีขึ้นฟองศาล ก็จะมีความเห็นที่ในสํานวนการสอบสวน
และสํานวนการสอบสวนกจ็ะถกูสงตอไปใหอยัการสงูสดุเพือ่พจิารณาวาจะสัง่ฟองรองหรอืไม 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 ไดกลาววาศาลยังตองพิจารณา
กรณีอาชญากรรมทุกกรณี โดยใหเปนมาตรฐานเดียวกันนานาชาติ ถาสํานักงานอัยการ
สงูสดุเหน็ควรไมสัง่ฟองกย็งัเปดโอกาสใหผูเสยีหายหรอืเหยือ่ผูถกูทาํราย ฟองศาลโดยตรงได
อีกดวย 
 อัยการยังมีสวนรวมในการซักถามในศาลเด็กและเยาวชนในกรณีที่มีผูถูกละเมิดทาง
เพศอัยการจะทําหนาที่ปกปองเหยื่อที่ถูกละเมิดทางเพศ ในการรวมการซักถาม รวมกับทีม
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ทนายความและองคกรพัฒนางานเอกชน สํานักงาน
อัยการสูงสุดจะใชอัยการผูหญิง ในกรณีที่เกี่ยวกับเยาวชนและการลวงละเมิดทางเพศ โดย
เชื่อวาอัยการหญิงเหลานี้จะมีวิธีการซักถามดีกวาตํารวจ การดําเนินการแบบนี้ไดรับผล
สะทอนกลับที่ดีในบทบาทและการเปนมืออาชีพของอัยการในคดีดังกลาว 
 หนวยงานบริหารสูงสุดของอัยการคือคณะกรรมการอัยการ (Public Prosecution 
Commission) ซึ่งประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญ 15 คน ซึ่งบางคนมาจากรัฐสภาหรือถูกเสนอ
โดยสํานักงานอัยการตามภาคตาง ๆ ของประเทศ บุคคลเหลานี้จะถูกแตงตั้งโดยรัฐบาล 
กระบวนการแตงตั้งอยูภายใตกฎหมาย และคณะกรรมการนี้มีความเกี่ยวของกับสํานักงาน
อัยการสูงสุด นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งซึ่งทําหนาที่ในการสอบสวน คณะ
กรรมการสอบสวนจะตรวจสอบระบบการสั่งฟองคดี และมีอํานาจหนาที่สอบสวนการติด
สินบนของขาราชการรวมถึงการไลออกจากราชการ เงินเดือนของอัยการจะสูงเกือบเทาผู  
พิพากษาศาลฎีกา  การที่เงินเดือนอัยการสูงคือเครื่องมืออันหนึ่งที่ลดความเสี่ยงของการ
รับสินบนในระบบการสั่งฟองคดี 
 อยางไรก็ตามคณะผูหาขอเท็จจริงยังไดรับการรองเรียนในเรื่องการติดสินบนในระบบ
การสงฟองในระยะแรก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรองเรียนเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ตํารวจรับ
สินบน 
 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียใจที่เจาหนาที่
ตํารวจปฏิเสธที่จะพบกับคณะผูหาขอเท็จจริง สํานักงานอัยการก็ถูกวิพากษวิจารณเรื่องการ
รับสินบนเชนเดียวกัน ครั้งหนึ่งภรรยาของผูติดคุกคนหนึ่งที่ถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 
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กลาววาอัยการเสนอใหเธอจายเงิน 100,000 บาท38 เพื่อที่จะยกเลิกขอหาฆาตกรรมของสามี
เธอ กอนการสั่งฟองคดีไปยังศาลอุทธรณ ทางอัยการก็เสนอใหเธอจายเงินอีกครั้ง39 เพื่อให
ยุติการยื่นอุทธรณ ในระหวางการพบกับคณะผูหาขอเท็จจริงอัยการผูใหสัมภาษณไดปฏิเสธ
ขอหารับสินบนทั้งหมด โดยอธิบายวามีขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อปองกันการติดสินบนอยาง
เขมงวด 
 ปจจุบันนี้ประเทศไทยไดมีการพิจารณาถึงการแกไขการติดสินบนโดยใหตํารวจดําเนิน
การเฉพาะการจับกุมเทานั้น สวนการสอบสวนจะกระทําโดยอัยการซึ่งไดมีกฎหมายที่ได
กําหนดไวเพื่อควบคุมการติดสินบนของอัยการไวมากพอสมควรเชนกรณีที่เจาหนาที่รัฐมี  
สวนเกี่ยวของกับการฆาตกรรม อัยการ เจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทย และหมอจะตอง
อยูชันสูตรศพ ในขณะเดียวกันสํานักงานอัยการจะเกี่ยวของในการสอบสวนการเสียชีวิต
ระหวางการจําคุกเพื่อรอการพิจารณา  
 
2. °“√®—∫°ÿ¡ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 237 ไดบัญญัติวา ในคดีอาญา การจับและ
คุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือผูนั้นกระทําผิดซึ่งหนา 
หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 ผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอหาและรายละเอียดแหงการจับโดยไมชักชา และจะ
ตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือบุคคลซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรกได 
 รัฐธรรมนูญมาตรา 243 ไดระบุถึงการปกปองสิทธิการปองกันตัวเองเมื่อถูกกลาวหา 
“บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง อันอาจทําใหตนถูกฟองคดี
อาญา” ผูที่ถูกจับกุมจะตองถูกนํามาขึ้นศาลภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแตอยูที่สถานีตํารวจ 
เพื่อที่ศาลจะไดตัดสินวามีเหตุผลทางกฎหมายเพียงพอหรือไม ที่จะกักขังผูที่ถูกจับกุม มี
กรณียกเวนที่หลีกเลี่ยงไมได ตามที่กฎหมายไดระบุไวเทานั้น ภายใตประมวลกฎหมาย
อาญา ผูที่ถูกจับกุมจะถูกนํามาที่ศาลภายใน 48 ชั่วโมง แตถาการสอบสวนยังไมเสร็จ
เรียบรอย ศาลมีอำนาจสั่งขังติดตอกันหลายครั้งได ในแตละครั้งไมเกิน 12 วัน รวมทั้งสิ้น
ไมเกิน 84 วัน และตองฟองใหเสร็จสิ้นสมบูรณ มิฉะนั้น ผูที่ถูกจับกุมจะตองถูกปลอยตัวไป 
 ประเทศไทยพยายามที่จะดําเนินการใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 9 วรรค 3 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีความจําเปนใน
การสอบสวนชวงเวลา 48 ชั่วโมง อาจจะถูกขยายไดเทาที่จําเปนแตตองไมเกิน 7 วัน” ซึ่ง 
 
 
 

38เทากับ 2,000 ยูโร 
39เทากับ 20,000 ยูโร 
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ประเทศไทยรับรองตามกติกาขอนี้40 จนกระทั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดบอก
วา ประมวลกฎหมายวิธีความอาญาของไทยไมไดตรงตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาตรา 9 ยอหนา 3 ที่กลาววา “บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือ
ควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําสงศาลโดยพลันหรือเจาหนาที่อื่นที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย” ซึ่งความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สํานักขาหลวงใหญเพื่อสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติครั้งที่ 8 เกี่ยวกับมาตรา 9 ไดระบุอยางเฉพาะเจาะจงวา “การ
ลาชาตาง ๆ ตองไมเกินภายใน 2-3 วัน” (ยอหนา 2) 
 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นวา ประมวล
กฎหมายวิธีความอาญาของไทยควรจะถูกแกไขเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 9 ของกติกา
ระหวางประเทศ คณะผูหาขอเท็จจริงไดพบขอเท็จจริงไดรับรายงานวาเวลาที่ผูถูกคุมขังที่
สถานีตํารวจนั้นมักจะถูกเจาหนาที่ตํารวจบังคับใหสารภาพ โดยการทรมาน ทารุนกรรม 
อยางโหดเหี้ยม ไรมนุษยธรรมหรือการปฏิบัติที่ลดทอนความเปนมนุษย 
 คณะผูหาขอเท็จจริงไดพบกับมารดาของผูตองโทษที่รอประหารชีวิตคนหนึ่ง ซึ่งถูกจับ
เมื่อ 1 มกราคม 2544 ที่จังหวัดนนทบุรีในขอหาครอบครองยาบา ผูตองขังผูนี้มียาบา 
100,000 เม็ดอยูในรถ และยังถูกกลาวหาเพิ่มเติมจากการที่เขาสารภาพกับตํารวจตามคํา
บอกเลาของมารดานั้นลูกชายถูกทรมานใหสารภาพ โดยถูกทํารายจนศีรษะแตกระหวางการ
จับกุม และยังจอปนไปยังลูกชายของเธอ และถามลูกชายของเธอวา “มึงอยากมีชีวิตอยู
หรืออยากตาย” 
 คณะผูหาขอเท็จจริงยังไดพบผูตองขังอีกคนหนึ่งซึ่งตองโทษประหารชีวิตเชนเดียวกัน 
เขาถูกจับไดวามียาบาจํานวน 199,500 เม็ดในครอบครองที่โรงแรมแหงหนึ่ง ที่ซึ่งเขานัดพบ
กับพี่ชายของเขา เขาบอกวาเขาไมไดเกี่ยวของกับยาเสพติด และไมรูอะไรเลย ขณะที่เขาถูก
จับกุมตัวที่โรงพัก เขาเลาวาถูกทรมาน โดยตํารวจไดปดตาเขา และใสกุญแจมือเอามือไขว
หลังไว เขาถูกเตะ ชก จนทําใหเขาตองสารภาพเพื่อความอยูรอด 
 นกัโทษคนหนึง่ซึง่เปนชาวตางชาตถิกูกลาวหาวาฆาคนตาย และถกูจาํคกุ 13 ป 4 เดือน 
ไดบอกวาตํารวจชกเขา มัดเขาดวยสายไฟฟา และเอาถูกพลาสติกครอบหัวเขาไวจนเปนลม 
เขาจําเปนตองเซ็นใบรับสารภาพ เปนภาษาไทยทั้งๆที่เขาไมเขาใจ เพราะกลัวจะเปน
อันตรายตอชีวิตของเขา 
 
 
 
 
 

40การศึกษาโดย สมศรี หาญอนันตสุข ในวิทยานิพนธปริญญาโท เสนอตอสํานักงานศึกษาสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535 
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3. °“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°ÆÀ¡“¬ 
°.ºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß∑’Ë ∂“π’µÌ“√«®°àÕπ∂Ÿ° àßøÑÕß 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 239 บัญญัติวา “ผูถูกควบคุม คุมขัง หรือ
จําคุกยอมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมตาม
สมควร” ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญปกปองคุมครองสิทธิของผูถูกคุมขังใหพบทนายได
ทุกขณะที่ถูกคุมขังที่สถานีตํารวจ แตไมมีขอบังคับใด ๆ ที่จะบังคับใหตํารวจแจงสิทธินี้แกผู
ที่ถูกคุมขัง (ยกเวนผูถูกคุมขังที่เปนผูเยาวเทานั้น) คณะผูหาขอเท็จจริง ไดรับรายงานวา
ตํารวจไดละเลยการแจงสิทธินี้แกผูถูกคุมขัง มาตรา 241 ยังไดระบุตอไปอีกวาผูตองหาจะ
ตองมีทนายความอยูดวยระหวางการสอบปากคําตนเอง และตองมีสิทธิตรวจหรือคัดสําเนา
คําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคําใหการของตนเมื่อพนักงานอัยการได
ยื่นฟองคดีตอศาลแลว 
 ความยากในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นคือ รัฐไมคอยจายคาตอบแทนแกทนายความใหกับ
ผูตองหาในสถานีตํารวจ สภาทนายความ41 ไดพยายามที่จะหาทนายความใหแกผูตองหา 
โดยไมเสียคาใชจาย แตสภาทนายความไดแบกรับภาระคาจางทนายดวยราคาที่สูง และโดย
ทั่วไปแลวจะมีทนายความที่มีประสบการณและอายุการทํางานไมมากพอที่จะทํางานนี้ได 
 หลักประกันของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิตไดระบุวาผู
ตองสงสัยหรือผูที่ถูกกลาวหาที่ตองโทษประหารชีวิต ควรจะไดรับความชวยเหลือทาง
กฎหมายตลอดขั้นตอนการดําเนินการทางกฎหมาย42  

 สหพนัธสทิธมินษุยชนสากลและสมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน เหน็วาควรมกีารออก
กฎหมายที่กําหนดใหตํารวจตองแจงใหผูตองหาทราบถึงสิทธิของเขาที่จะไดพบทนายความ 
และหามมิใหสอบสวนผูตองหาจนกวาเขาจะไดพบทนายความ กลไกการบังคับใชที่มี
ประสิทธิผลจะตองกําหนดไวในกฎหมายวาการจับกุมจะเปนโมฆะถามีการปฏิบัติแตเพียง
บางสวนหรือการไมปฏิบัติทั้งหมด 
 ยิ่งไปกวานั้นรัฐควรจะจายคาตอบแทนใหทนายที่เขาไปเปนทนายใหกับผูตองหาที่
สถานีตํารวจ ในระดับที่เพียงพอเพื่อที่จะใหมีทนายความที่อยากจะทําหนาที่นี้มากขึ้น และ
ยังชวยใหมีทนายความที่มีความสามารถเขามาทํางานนี้มากขึ้นดวย 
 ในกรณีของผูเยาวควรจะมีวิธีการที่เขมงวดขึ้นไปอีก กลาวคือ ผูเยาวจะตองมีที่
ปรึกษาทางกฎหมาย นักสังคมสังเคราะห และผูแทนจากสํานักงานอัยการอยูในระหวางการ
ซักถาม ขั้นตอนทางกฎหมายนี้ควรครอบคลุมจนถึงผูที่มีอายุ 18 ป 
  
 41สภาทนายความเปนตัวแทนอาชีพกฎหมาย ซึ่งเทียบเทากับ Bar Association 

42ยอหนา 5 
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 ผูถกูกลาวหาทกุคนตองมทีนายความ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยมาตรา 242 ได
ระบุวา “ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากรัฐ โดยศาลเปนผู
แตงตั้งทนายใหหรือในกรณีที่ผูถูกคุมขังหรือคุมขังไมสามารถหาทนายความได รัฐจะตองให
ความชวยเหลอืโดยจดัหาทนายความใหโดยเรว็ หรอืวาผูถกูกลาวหาไมสามารถจางทนายความ
ได ศาลก็จะแตงตั้งทนายความใหสําหรับกรณีนั้น ๆ โดยรัฐเปนผูออกคาใชจาย” 
 ในทางปฏิบัติแลว วิธีการที่ศาลแตงตั้งทนายความใหกลายเปนหวงโซที่เปนจุดออนของ
การพิจารณาอยางเปนธรรมทั้งดานความเชี่ยวชาญและตัวบุคคลในกระบวนการิจารณา  
คดี ศาลจะแตงตั้งทนายความตามรายชื่อที่ไดลงทะเบียนไวกับศาล ภายใตระบบปจจุบัน 
ทนายความสวนใหญที่มาลงทะเบียนมักเปนทนายความที่พึ่งเรียนจบและตองการ  
หาประสบการณในภาคปฏิบัติใหมากขึ้น ซึ่งหมายความวาทนายความสวนใหญจะไมมี
ประสบการณนั่นเอง มีผูตองหาคนหนึ่งเปดเผยวาทนายความของเขาไมเพียงแตไมแนใจ
ที่จะใชคําโตแยงที่เหมาะสมในชวงการพิจารณาคดีเทานั้น แตยังตองพยายามทําตนไมให  
ผูพิพากษาไมพอใจตอการคัดคานในศาลดวย คณะผูหาขอเท็จจริงยังไดรับรายงานวา
ทนายความที่ไดแตงตั้งจากศาลยังใชเวลาในการเตรียมการและรวบรวมขอเท็จจริงที่ไมเพียง
พออีกดวย 
 ในหลาย ๆ กรณี ประชาชนที่ยากจนจําตอง “รับสารภาพ” และพยายามที่จะเจรจา
ใหถูกตัดสินจําคุกนอยที่สุดมากกวาการเสี่ยงถูกลงโทษประหารชีวิต ในการนี้จะทําใหเกิด
ประโยชนตอการพิจารณาเพราะจะทําใหประหยัดเงินและเวลา แตคณะผูหาขอเท็จจริงไดรับ
รายงานวามีบุคคลที่ตองรับสารภาพตออาชญากรรมที่เขาไมไดกระทําขึ้น ดังนั้นจะเห็นได
อยางชัดเจนวาการปรับปรุงเรื่องผูชวยเหลือทางกฎหมายจะชวยลดกระบวนการยุติธรรมใน
ทางที่ผิด ๆ ได  
 สภาทนายความไดแนะนํากับคณะผูหาขอเท็จจริงวาการจัดทํารายชื่อของทนายที่ทํา
คดีตาง ๆ ควรจะใหสภาทนายความชวยดําเนินการให และศาลควรจะติดตอกับสภา
ทนายความ เมื่อมีความจําเปนที่จะแตงตั้งทนาย สภาทนายความจะจัดหาทนายที่เหมาะสม
ให คณะผูหาขอเท็จจริงเห็นวาการจัดระบบในรูปแบบนี้ จะเปนผลประโยชนที่ดีตอการ
พิจารณาคดี และแนะนําวากระทรวงยุติธรรมควรสนับสนุนใหมีระบบเชนนี้ 
 ความยากลําบากสวนหนึ่งของระบบนี้คือ การจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับ
ทนายความ จําเลยที่ศาลจัดหาทนายความให ทนายความจะเรียกรองคาตอบแทนที่สูงกวา
ที่รัฐจะจายใหได ในการเปนทนายฝายจําเลยภายใตระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย  
คาตอบแทนไดขยับสูงขึ้น ใน พ.ศ.2546 จนถึงปจจุบัน คดีที่เกี่ยวของกับการประหารชีวิต 
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จะไดรับคาตอบแทนที่สูงสุดคือ 30,000 บาท43 ซึ่งเปนการจายคาตอบแทนทางกฎหมายใน
จํานวนที่สูงที่สุดในระบบการชวยเหลือทางกฎหมายแตก็ยังตํากวาคาตอบแทนในคดีปกติ
ทั่วไปที่ไมตองการความชวยเหลือจากศาล คาตอบแทนจํานวนนี้ถือวาเพียงพอถาคดีจะตอง
ใชเวลาพิจารณาคดีภายใน 1 ป  แตคดีที่เกี่ยวของกับโทษประหารชีวิตโดยทั่วไปแลวจะดํา
เนินการตอสูกันถึงศาลทั้งสามชั้น และจะใชเวลามากกวา 1 ป โดยทั่วไปแลวผูตองหา  
จะมีสิทธิที่จะใชทนายคนเดียวกันตลอดการพิจารณา สภาทนายความอยากจะเห็นวาคา
ตอบแทนควรจะสูงขึ้นถึง 150,000 บาท44 คณะผูหาขอเท็จจริงไดตั้งคําถามนี้กับกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งไดรับคําตอบวากําลังมีการตกลงกับสภาทนายความเพื่อที่จะเพิ่มหลักประกันใน
การชวยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้หลักประกันในการชวยเหลือทางกฎหมายไดเริ่มดํา
เนินการแลว แตยังไมไดขยายใหครอบคลุมทั้งประเทศ 
 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชื่อวาการเพิ่มคา
ตอบแทนทนายความจะคุมคาที่จะทําใหการพิจารณาคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเปน
ประโยชนของความยุติธรรม  
 ความยากลําบากในการหาทนายนั้นไดขัดกับหลักการของสหประชาชาติในการ
คุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิต ซึ่งระบุไววา “ทุกคนที่ถูกสงสัยหรือถูกกลาวหาขอหา
อาชญากรรม โดยที่อาจจะไดรับโทษประหารชีวิต สมควรจะไดรับความชวยเหลือ ดานกฎ
หมายทุกขั้นตอนตลอดการพิจารณาคดี” นอกจากนี้ยังขัดกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 14 เกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับคําปรึกษาทาง
กฎหมายอีกดวย45 

 
4. °“√®—¥À“≈à“¡„Àâ·°àºŸâµâÕß‚∑… 
 คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับทราบจากผูถูกคุมขังซึ่งเปนชาวตางชาติที่พูดภาษาอังกฤษวา 
เขาไมสามารถจะหาคนชวยแปลภาษาได ซึ่งขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาตรา 14 ที่บอกวา “ทุกคนสมควรที่จะมีสิทธิที่จะไดรับ
ความชวยเหลือดานการแปลภาษาโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ถาบุคคลนั้นไมสามารถ
เขาใจภาษาที่ใชในศาลได”  ผูถูกคุมขังผูนั้นกลาววา เขาไดเซ็นรับสารภาพเปนภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

43ประมาณ 600  ยูโร 
44ประมาณ 3,000 ยูโร 
45มาตรา 14  ยอหนา 3 d “ในกรณีขอกลาวหาหางอาญาผูตองหาหรือจําเลยตองไดรับหลักประกันและ
ความเสมอภาคเทากัน.. (d ) ความพยายามที่จะตอสูปองกันตัวเอง หรือความชวยเหลือทางกฎหมายที่เขา
เลือกเอง  ถาเขาไมไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายตองแจงใหบุคคลนั้นทราบ ถาบุคคลนั้นผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิ์ไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความรัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดย
เร็วโดยที่บุคคลนั้นไมตองเสียคาใชจายถาบุคคลนั้นไมสามารถจะจายคาใชจายเหลานั้นได” 
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โดยที่เขาไมสามารถจะพูดภาษาไทยได หลักฐานและการดําเนินคดีของผูคุมขังตางประเทศ
คนนี้ไดรับการแปลโดยนักหนังสือพิมพผูหนึ่งในชั้นศาล 
 
5. ºŸâµâÕßÀ“∑’Ë∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß√–À«à“ßæ‘®“√≥“§¥’ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 239 กลาวไววา “คําขอประกันผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจาณาอยางรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก
กรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย
และตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว..”  ผูตองหาที่ไมถูกอนุมัติใหประกัน
ตัว จะตองถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดีโดยคําสั่งศาลไดถึง 84 วันกอนพิจารณาคดี  
ครั้งแรก นอกจากนี้การคุมขังผูตองหาในระหวางการพิจารณาคดีตองไดรับความเห็นชอบ
จากศาลดวย 
 กฎหมายระหวางประเทศระบุวา การคุมขังผูตองหาจะตองขังแยกจากผูตองโทษที่ได
ตัดสินคดีแลว  ในเรือนจําผูหญิงไมไดมีการแยกขังระหวางผูตองหากับผูตองโทษที่ถูกตัดสิน
คดีแลว ซึ่งขัดกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 
10(2ก) ซึ่งกลาววา “ยกเวนในสภาพการณพิเศษ ผูตองหาตองไดรับการจําแนกออกจาก  
ผูตองโทษ และตองไดรบัการปฏบิตัทิีแ่ตกตางออกไปใหเหมาะสมกบัสถานะทีไ่มใชผูตองโทษ”  
 ในเรอืนจาํผูหญงิมเีครือ่งมอืการถายทอดสดจากศาล เพือ่พจิารณาการสอบสวนระหวาง
ที่ผูถูกคุมขังยังไมถูกตัดสินคดี ทนายความจะอยูในศาลในขณะที่ผูถูกคุมขังจะถูกเรียกตัวมา
ที่หองการถายทอดเปนรายคนไป คณะผูหาขอเท็จจริงไมทราบวามีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยแบบนี้และไมไดเห็นหองถายทอดสด ที่เรือนจําบางขวางดวย ผูตองขังสามารถฟงการ
พิจารณาเปนการสวนตัวได ผูตองหาผูหญิงไมตองตีตรวน ในขณะรับฟงการพิจารณาคดี ใน
ขณะที่ฝายชายตองตีตรวน 
 
6. °“√æ‘®“√≥“§¥’Õ“≠“ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 241 บัญญัติวา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว  ตอเนื่อง และเปนธรรม มาตรา 272 ไดระบุถึง
ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ภายหลังการพิจารณาคดีใน
ศาลชั้นตนผูตองหาสามารถยื่นอุทธรณไปยังศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดเปนลําดับ 
 รัฐธรรมนูญมาตรา 274 ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม การ
พิจารณาแตงตั้งหรือถอดถอนผูพิพากษา จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตลุาการศาลยตุธิรรมกอนทีจ่ะเสนอใหพระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธย ในขณะเดียวกัน
การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน และลงโทษผูพิพากษาก็ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 รัฐธรรมนูญมาตรา 236  บัญญัติวา คดีอาญาจะตองพิจารณาโดยผูพิพากษาเปนองค
คณะและผูพิพากษาซึ่งไมไดฟงการพิจารณาในคดีใด ๆ ก็ไมสามารถพิจารณาตัดสินคดีได 
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได วิธีการนี้ก็ไดเพิ่มประสิทธิภาพ
การพิจารณาคดีในทางบวกมากขึ้น การพิจารณาคดีโทษประหารชีวิต ผูพิพากษา 3 คนควร
จะนั่งฟงการพิจารณาคดีอาญานั้น ๆ และไมมีสิทธิพิจารณาสอบสวนเองแบบระบบลูกขุน 
 ในประเทศไทย ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความ
ผิด และจะตองตกเปนภาระหนาที่ของฝายโจทกที่จะพิสูจนวาจําเลยมีความผิดจริง 
 คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับรายงานที่คอนขางจะแตกตางไปจากการหลักการสันนิษฐาน
ขางตน เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบสวน จึงเปนกรณีที่นาพิจารณาตรวจสอบและศึกษา
เรื่องนี้ตอไปโดยเฉพาะคดีที่ตางจังหวัดซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการพิจารณาคดีแตกตาง
ไปจากหลักสันนิษฐานทางกฎหมายทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
 ในทางทฤษฎีแลว จะไมมีการอนุญาตใหนําขอความซึ่งเปนผลมาจากการติดสินบน 
การสัญญาที่จะทําในเรื่องตางๆ การขมขู การหลอกลวง การทรมาน การซอมหรือการ
ทรมานทางรางกายใหรับสารภาพ หรือการกระทําอยางอื่นที่ผิดกฎหมายมาเปนหลักฐานใน
การพิจารณาคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 243 ยิ่งไปกวานั้นผูตองขังในระหวางการสอบสวนมี
สิทธิที่จะพบแพทย และในขณะที่ตํารวจสงเขาฝากขังเรือนจํา ทางเรือนจําตองทําการตรวจ
รางกายกับแพทยและตองบันทึกถึงบาดแผลและอาการบาดเจ็บทั้งหมด อยางไรก็ตามใน
ทางปฏิบัติเปนการยากที่จะบังคับใหปฏิบัติไดตามที่กลาวมา และศาลอาจจะไมรับฟงการ
กลาวหาที่ผูตองหากลาวโทษการกระทําของตํารวจที่ไดทําตอเขาอีกดวย 
 ผูตองโทษคนหนึ่งเลาวา เขาไมไดคํานึงถึงการขอทนายความเมื่อถูกจับกุม และไมได
รับแจงใหทราบวาตนเองมีสิทธิขอทนายความจากตํารวจ เขายังบอกกับคณะผูหาขอเท็จจริง
วาเขาถูกทรมานโดยตํารวจ โดยการผูกตา ใสกุญแจมือไขวหลัง ก็ถูกเตะและตอย และยัง
เอาถุงพลาสติกครอบที่ศีรษะเขาไวซึ่งเขารูสึกวาตนเองเกือบจะเสียชีวิตเพราะขาดอากาศ
หายใจ46 เมื่อเขารายงานไปที่ศาล ศาลก็ขอดูหลักฐานที่เปนรอยแผลแตขณะนั้นรอยแผลได
หายไปหมดแลว เมื่อขาดหลักฐานการทรมาน ศาลจึงไดยอมรับการสารภาพในชั้นสอบสวน
ของเขา ซึ่งเขาไดมีโอกาสไดพบกับทนายที่ศาลแตงตั้งให 2 ครั้งเทานั้นกอนที่จะขึ้นศาล 
 
 
 
 46ตามที่ไดกลาวมาแลว 
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 ขอ 7.1 ของหลักการปองกันผูตองขังหรือผูตองโทษไดกลาวไววา “รัฐไมควรกระทํา
การใด ๆ ทีข่ดัตอหลกัการในการปกปองผูถกูคมุขงัและควรจะกระทาํในสิง่ทีถ่กูตอง และเห็น
สมควรทีจ่ะสอบสวนกรณทีีร่องเรยีนทกุ ๆ กรณ”ี นัน่หมายความวาเจาหนาทีค่วรจะสอบถาม
กรณีที่ผูถูกคุมขังแจงวาถูกทรมานและทํารายรางกาย 
 คณะผูหาขอเท็จจริงยังหวงเรื่องการปฏิบัติตอกรณีผูตองหาที่จะถูกลงโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตวา มีการใหบุคคลอื่นที่บริสุทธิ์มารับโทษแทนในชวงสงครามปราบปรามยา  
เสพติด คณะผูหาขอเท็จจริงเคยไดยินกรณีที่ยาเสพติดถูกพบอยูในรถยนตและทุกคนที่อยู
บนรถก็ถูกจับทั้งหมด และอีกกรณีหนึ่งที่หลานของลุงคนหนึ่งใชจักรยานยนตขนสงยาเสพ
ติดและลุงก็ถูกจับดวย การตีความแบบกวาง ๆ เพื่อสรางความผิดโดยการโยงความ
เกี่ยวของอาจจะขัดตอหลักการของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหาร
ชีวิต ยอหนาที่ 4 มีใจความวา “โทษประหารชีวิตจะถูกนํามาใชกับบุคคลที่ถูกตั้งขอหาที่มา
จากหลักฐานที่ชัดเจนโดยไมมีชองวางที่จะแปลความจริงเปนอยางอื่นได” 
 ในขณะเดียวกันคณะผูหาขอเท็จจริงวิตกกังวลกับกระบวนการทําแผนประกอบการรับ
สารภาพ เพราะผูตองโทษประหารชีวิตคนหนึ่งไดเลาใหคณะผูหาขอเท็จจริงฟงวาระหวาง
การทําแผนประกอบการรับสารภาพมีเลือดติดอยูที่เสื้อและกางเกงซึ่งมีรูปถายที่สามารถนํา
ไปเปนพยานในศาลได สิ่งเหลานี้จะขัดตอหลักการของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผู
ตองโทษประหารชีวิต ยอหนาที่ 4 ในสิทธิที่จะปองกันตนเอง อีกทั้งยังในมาตรา 14 ยอ
หนา 14 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอีกดวย 
 กระบวนการทําแผนประกอบการรับสารภาพมีผลกระทบตอความคิดเห็นของ
สาธารณชนอยางกวางขวาง สบืเนือ่งจากการนาํเสนอขาวจากสือ่มวลชนในกรณทีีส่าํคญั และ
นําไปสูการเชื่อวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด และเชื่อวาเจาหนาที่ตํารวจเปนผูมีอํานาจ  
กระทําได 
 
7. °“√≈¥‚∑…ª√–À“√™’«‘µ 
°. °“√Õÿ∑∏√≥å  
 ศาลชั้นตนจะตัดสินกรณีประหารชีวิตในคดีที่กระทําผิดรายแรงดังกลาวมาแลวขางตน 
ซึง่ถอืเปนเรือ่งปกต ิ เมือ่ศาลชัน้ตนตดัสนิแลว ผูตองโทษประหารชวีติกส็ามารถจะยืน่อุทธรณ
ตอศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดตามลําดับ สําหรับคดีที่เกี่ยวของกับการตัดสินประหารชีวิต 
ถาผูตองหาไมยืน่อทุธรณในศาลชัน้ตนแลว ศาลชัน้ตนกต็องสงเรือ่งไปใหศาลอทุธรณพิจารณา
ตอไป นับวาเปนบทบังคับโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(มาตรา 245) 
 หลักประกันของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิต ยอหนาที่ 6 
กลาววา “บุคคลใดก็ตามที่ตองโทษประหารชีวิตมีสิทธิที่จะอุทธรณตอศาลชั้นสูงขึ้นไป และ
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ควรมขีึน้เพือ่ใหแนใจวาสทิธทิีจ่ะอทุธรณตองเปนเรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดไว” ตามยอหนาที ่ 8 
แนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิต ไดระบุตอไป
อกีวาจะตองไมมกีารประหารชวีติระหวางการอทุธรณ หรอืระหวางกระบวนการขอพระราชทาน
อภยัโทษหรอืในระหวางการพจิารณาคด ี การพจิารณากย็งัคงดาํเนนิอยูจนกระทัง่ศาลอทุธรณ
ไดสงการตดัสนิกลบัมายงัศาลชัน้ตน เพือ่ใหหยดุการพจิารณาไวกอนดงัทีก่าํหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245 วรรคสอง 
 ถึงแมวาศาลอุทธรณจะสงคําตัดสินมายังศาลชั้นตนเพื่อใหหยุดการพิจารณาหรือ
เปลี่ยนคําตัดสินก็ตาม ก็ถือวาคดีความยังไมสิ้นสุด ดังปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 245 วรรคสอง เมื่อใดที่ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาแลว และ
คาํพพิากษามาใหศาลชัน้ตน  ศาลชัน้ตนกจ็ะอานคาํพพิากษาเปนทางการและแจงผูบญัชาการ
เรือนจําเพื่อมารับผูตองโทษสงเรือนจําพรอมกับคําสั่งศาล 
 อยางไรก็ตามก็ยังนับวาไมถือเปนการสิ้นสุดการตัดสินคดีเพราะถึงแมวาคำสั่งไดถูกสง
ไปใหผูคุมเรือนจําแลวจําเลยก็ยังไมถูกประหารชีวิตโดยทันที ตามมาตรา 262 กลาววาผูถูก
ตดัสนิคดปีระหารชวีติจะสามารถยืน่ขอพระราชทานอภยัโทษภายใน 60 วนันบัแตวนัฟงคํา  
พิพากษาถึงที่สุด 
 
¢. »“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ 
 การยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดถามีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายที่  
อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับฟงพยานหลักฐานจากการสอบสวนหรือคํา
ตัดสินของผูพิพากษา ซึ่งเปนหนาที่ของศาลอุทธรณ  แตในทางปฏิบัติแลวจะไมมีการสง
เรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีการตัดสินประหารชีวิต 
 
§. °“√¢Õæ√–√“™∑“πÕ¿—¬‚∑… 
 มหีลกัเกณฑเฉพาะเกีย่วกบัการลงโทษประหารชวีติในประเทศไทย ในกรณทีีผู่กระทาํผิด
ถูกตัดสินประหารชีวิตแลว ผูตองโทษประหารชีวิตสามารถยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษ
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งในทางปฏิบัติแลวนักโทษประหารชีวิตสวนใหญจะไดรับ
พระราชทานอภัยโทษ 
 ถาการขอพระราชทานอภัยโทษหรือฎีกาไมเปนผลสําเร็จภายใน 60 วัน จึงจะทําการ
ประหารชีวิตได แตในทางปฏิบัติเมื่อมีการขอพระราชทานอภัยโทษจะมีการใหชะลอการ
ประหารชีวิตไวเพื่อรอฟงพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 247 วรรคแรกบัญญัติวา “คดีที่จําเลยตองประหารชีวิต หาม
มิใหบังคับตามคําพิพากษา จนกวาจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้วาดวย
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การอภยัโทษแลว” ดงันัน้ผูตองโทษจงึไมถกูประหารในขณะทีร่อคาํตอบจากการขอพระราชทาน
อภัยโทษ กฎหมายนี้สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิตอง
โทษประหารชีวิต ยอหนา 7 ที่กลาววา “บุคคลใดก็ตามตองคําพิพากษาของศาลใหลงโทษ
ประหารชีวิต  มีสิทธิรองขออภัยโทษหรือลดโทษ  ซึ่งการอภัยโทษหรือการขอลดโทษในคํา
รองขอดังกลาวเปนเหตุควรแกการปราณี” 
 
°“√¢Õæ√–√“™∑“πÕ¿—¬‚∑…‚¥¬∑—Ë«‰ª 
 ในกรณีโอกาสพิเศษเนื่องในวันสําคัญของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ
พระราชทานอภยัโทษเปนจาํนวนมาก การขอพระราชทานอภยัโทษเปนประเพณแีละการปฏิบัติ  
ซึ่งแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องตางๆ เชน การปลดปลอยนักโทษใหพนจาก
ความทุกข หรือลดการถูกจองจํา เปนตน การพระราชทานอภัยโทษโดยสวนรวมนี้จะมีผล
ถึงผูตองโทษทั้งหมดซึ่งถูกขังไวตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงที่สุดแลว อยางไร
ก็ตามในระยะหลังดูเหมือนวาผูที่ถูกลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดนับตั้งแต พ.ศ.2543 ถือวาไม
สมควรไดรบัการอภยัโทษ การพระราชทานอภยัโทษโดยรวมใหกระทาํโดยการตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 
 เมื่อคณะผูหาขอเท็จจริงอยูในประเทศไทยระหวางการฉลองครบรอบ 72 พรรษาของ
สมเดจ็พระบรมราชนินีารถ เลข 72 ถอืเปนเลขสาํคญัในปพทุธศาสนากม็นีกัโทษจาํนวนมาก
ไดรับพระราชทานอภัยโทษ ผูตองโทษประหารชีวิตกอน พ.ศ.2542 ไดรับการลดโทษมาเปน
จําคุกตลอดชีวิต ในระยะหลังไมมีการลดโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิตและคายาเสพติด 
สวนกรณอีืน่ ๆ กไ็ดรบัการลดโทษ สาํหรบัตวัเลขแนนอนไมสามารถรายงานไดในรายงานฉบบั
นี้ (ธันวาคม 2547) นายนที จิตสวาง อธิบดีกรมราชทัณฑ กลาววาผูตองโทษถูกตัดสิน
ประหารชีวิต 971 คน (ชาย 885 คน หญิง 116 คน) กําลังรอผลการอุทธรณทั้งในชั้นศาล
อุทธรณและศาลฎีกา ผูที่ไมไดรับการอภัยโทษ ก็ยังสามารถที่จะยื่นเรื่องขอพระราชทาน
อภัยโทษ แตผูตองโทษประหารชีวิตมีสิทธิเพียงครั้งเดียวเทานั้นในการยื่นเรื่องขอพระราช 
ทานอภัยโทษ 
 
°“√¢Õæ√–√“™∑“πÕ¿—¬‚∑…‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ 
 ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษ 
พ.ศ.2546 กําหนดใหเปนหนาที่ของเรือนจําจะตองแจงใหผูตองโทษทราบถึงสิทธิที่จะขอ
พระราชทานอภยัโทษ เจาหนาทีจ่ะตองถามผูตองโทษวาเขาตองการทีจ่ะใชสทิธใินการยืน่คาํ
รองขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม เจาหนาที่เรือนจําจะตองชวยกันจัดการสนับสนุนการ  
ดําเนินเรื่องดวย ในทางปฏิบัติจะกลายเปนวาผูตองโทษที่มีการศึกษาจะชวยผูตองโทษที่มี
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การศึกษาต่ำในการเขียนคํารองยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ 
 เมือ่ใบยืน่คาํรองขอพระราชทานอภยัโทษไดถกูกรอกเรยีบรอยแลว เอกสารคาํรองจะถกู
สงไปถึงกระทรวงยุติธรรมภายใน 60 วันหลังจากมีคําพิพากษาของศาลฎีกา เพื่อใหเปน
ไปตามมาตรา 259 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามกฎหมายแลวการ
ประหารชีวิตจะมีขึ้นหลังจากนั้น 60 วัน อยางไรก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ไมมีการเครงครัด
เกี่ยวกับเวลา 60 วัน ดังตัวอยางเชน ถามีการชักชาในการยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ 
การยื่นเรื่องอาจจะถูกสงไปหลัง 60 วันแลวก็จะยังไมมีการประหารชีวิต ถาผูตองโทษ
ประหารชีวิตถูกคุมขังในเรือนจํา การยื่นเรื่องก็จะเสนอตอผูบัญชาการเรือนจําและก็จะถูก  
สงตอไปยังกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมก็จะเสนอความคิดเห็นตอไปยังพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ผลการพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็จะถูก  
สงตอมายังคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด (ปจจุบันคือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เพราะผูที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจะถูกสงตัวมาเรือนจําที่กรุงเทพ) ผูแทน
จากศาลและผูแทนจากสํานักอัยการสูงสุด อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนี้จะทําหนาที่  
สงเรื่องตอไปที่เรือนจํา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูตองโทษ 
 คณะผูหาขอเท็จจริงยังทราบวาคณะกรรมการนี้สามารถสอบสวนและถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับกรมราชทัณฑ ในกรณีที่ผูตองขังยื่นแบบฟอรมขอพระราชทานอภัยโทษ อยางไร
ก็ตาม การพระราชทานอภัยโทษขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ซึ่งอยู
นอกเหนือกฎเกณฑขอบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น  
 ประเทศไทยเคยมีการพระราชทานอภัยโทษใหกับผูตองโทษประหารชีวิตทั้งหมดใน
ระหวาง พ.ศ.2530-2538 จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล
และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นวาการพระราชทานอภัยโทษของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวตอนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดนาจะเปนกาวแรกที่สําคัญไปสู  
การหยุดการประหารชีวิต การหยุดการประหารชีวิตนาจะไดรับการสนับสนุนใหมีการดําเนิน
การอยางเปนระบบเพื่อที่จะไมตองผานการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งนาจะเปนตัวชี้วัดโดย  
ตรงในการปฏิบัติเปนขั้นตอนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง  
การเมือง มาตรา 6 
     
ß. °“√√◊ÈÕøóôπæ‘®“√≥“§¥’„À¡à 
 เมื่อฝายจําเลยสามารถใหการพิสูจนพยานหลักฐานใหมที่สําคัญได การพิจารณาคดี
ใหมก็สามารถเปนไปไดในศาลอาญา (แตไมใชศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา) ถึงกระนั้น
ก็ตามการพิจารณาคดีใหมก็มีไมมากนัก 
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∫∑∑’Ë 7 
 ¿“æ°“√§ÿ¡¢—ß·≈–°“√ª√–À“√™’«‘µ 

1.  ¿“æ¿“¬„π‡√◊Õπ®Ì“ 
°.  ¿“æ‚¥¬∑—Ë«‰ª¢Õß°“√§ÿ¡¢—ß 
 คณะผูสํารวจขอเท็จจริงไดมีโอกาสเขาไปศึกษาสภาพในหองขังพบวา หองคุมขังหรือ
เรือนจําของไทยอยูกันหนาแนนเกินไป โดยมีผูตองโทษทั้งสิ้น 195,000 คนในเรือนจําของ
กรมราชทัณฑ โดยไมนับรวมเยาวชน ในจํานวนนี้ 40,000 คนเปนผูหญิง47 

 สภาพความเปนอยูของนักโทษอยูกันอยางหนาแนน ในคุกนั้นขัดตอกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 10 ที่กลาววา “บุคคลทั้งปวงที่
ถูกลิดรอนเสรีภาพะตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีแต
กําเนิดแหงความเปนมนุษย” นอกจากนี้ในมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติตอผูตองโทษแหง
สหประชาชาติ ยอหนา 10  (The UN Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners)48 กลาววา “ที่พักอาศัยของผูตองโทษโดยเฉพาะอยางยิ่งหองนอนควรจะได
มาตรฐานดานสุขอนามัย สภาพอากาศที่ถายเทไดสะดวก พื้นที่ไมคับแคบ มีแสงไฟพอ
เพียง และมีระบบถายเทความรอน” 
  สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนอางถึง “ขอมูล
ในเว็บไซด49 ของกรมราชทัณฑเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งเขียนไววา จะจัดหา
สภาพแวดลอมใหตรงกับมาตรฐานในการปฏิบัติตอนักโทษแหงสหประชาชาติ ซึ่งไดแนะนํา
ถึงสภาพความเปนอยูของผูตองโทษที่ควรจะเปน” “การลดความหนาแนนของผูตองโทษใน
เรือนจํานั้นควรจะมีการสงเสริมใหนําโครงการไมกักขังผูตองโทษในเรือนจํามาใชกับผูตอง
โทษที่ไมสมควรจะถูกคุมขัง” 
 ในขณะที่คณะผูหาขอเท็จจริงไดทําการศึกษาอยูนั้นมีผูตองโทษตางชาติจํานวน 
9,000 คนในจํานวนนี้ 5,000 คนเปนชาวพมา, 2,000 คนเปนชาวเขมร, 1,000 คนเปน
ชาวลาว, 300 คนเปนชาวมาเลเซีย, 100 คนเปนชาวสิงคโปรและ 300 คนเปนชาว
ไนจีเรีย50 โดยรวมแลวผูตองโทษตางชาติทั้งหมดมาจาก 99 ประเทศซึ่งแสดงใหเห็นวา 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผูเดินทางผานไปมามากในเอเชีย ผูตองโทษชาวตางประเทศ
สวนใหญจะเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหรือทํางานโดยผิดกฎหมาย 
 
 
 
   

47ขอมูลจากรมราชทัณฑ 
48จากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา จัดขึ้นที่เจนีวา 
พ.ศ.2498 และไดรับการสนับสนุนจากสภาเศรษฐกิจและสังคม ขอ 663 C[XXIV] วันที่ 31 กรกฎาคม 2500 
และขอ 2076 [LXII] วันที่ 13 พฤษภาคม 2520 
49http://www.correct.go.th/mission.htm 
50ตัวเลขจากอธิบดีกรมราชทัณฑ 
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ใน 22 ประเทศมีขอตกลงสงผูรายขามแดน ซึ่งมีทาจําคุกระหวาง 4 ถึง 8 ปขึ้นอยูกับ
แตละประเทศ จากขอมูลของกรมราชทัณฑ ปรากฏวาผูตองโทษตางชาติที่ตองโทษประหาร
ชีวิตในขณะที่คณะผูหาขอเท็จจริงศึกษาขอมูลอยูนี้เปนชาวพมาทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง 1 สัดสวนเปรียบเทียบจํานวนเจาหนาที่คุมขังกับผูตองโทษ51 

 
 คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับทราบอยางเปนทางการวาไมมีปญหาความรุนแรงในเรือนจํา 
เพราะวาผูตองโทษจะพยายามประพฤติตัวดีที่สุด เพราะหวังวาจะไดถูกปลอยเร็วขึ้น หรือ
ไดรับการอภัยโทษ คณะผูหาขอเท็จจริงทราบวาถาผูตองโทษประพฤติไมดีแลว เขาจะถูกทํา
โทษโดยถูกยายไปอยูเรือนจําสวนอื่น กรมราชฑัณฑไมสนับสนุนใหผูคุมใชความรุนแรง ถา
ไมมีเหตุผลอื่นนอกจากผูคุมบังเอิญควบคุมอารมณไมได แตการที่มีจํานวนของผูตองโทษ
มากกวาผูคุมมากก็อาจเกิดอันตรายตอผูคุมได ดังนั้นผูคุมจะพยายามใชวิธีการสนับสนุน
ความประพฤติที่ดีและไดรับการปลอยตัวเร็วขึ้น คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับรายงานวาเกือบ
จะไมมีการรองเรียนเรื่องความรุนแรงโดยผูคุมเลย อยางไรก็ตาม ผูตองโทษไดบอกกับคณะ
ผูหาขอเท็จจริงวาเขาตกอยูภายใตการปกครองดวยความหวาดกลัวและเปนหวงเรื่องการใช
ความรุนแรงกับผูตองโทษ 
 
 

ป พ.ศ.  
จํานวนเจาหนา 

ที่คุมขัง 
จํานวนเจาหนาที่ 
คุมขังทั้งหมด 

 
จํานวนผูตองโทษ 

อัตราสวนระหวาง
เจาหนาที่คุมขัง
และผูตองโทษ 

2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 

9,127 
9,143 
8,392 
8,499 
9,116 
9,908 
10,955 
10,955 
10,191 
10,008 
11,002 

9,597 
9,613 
9,230 
9,273 
9,717 
10,460 
11,507 
11,507 
10,832 
10,573 
11,550 

73,301 
90,307 
103,329 
111,725 
103,202 
130,997 
170,490 
205,340 
219,176 
247,865 
257,146 

1:8 
1:10 
1:12 
1:13 
1:11 
1:13 
1:15 
1:18 
1:22 
1:25 
1:23 

51เว็บไซดกรมราชทัณฑ www.correct.go.th/statis.htm 
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 ถามีการกระทํารุนแรงกับผูตองโทษจริงก็จะขัดตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 10 ซึ่งกลาววา “บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพะ
ตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดแหงความเปน
มนุษย” คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับการบอกกลาววามีการใชระบบการรองเรียน โดยมีกลอง
สําหรับรับจดหมายรองเรียน กลองรองเรียนนี้จะเปดโอกาสใหผูตองโทษไดเขียนจดหมาย
รองเรียนไปยังองคกรเอกชน คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทน
ราษฎร กระทรวงยุติธรรมหรือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตผูตองโทษก็
มักจะไมเขียนเรื่องรองเรียนเพราะกลัวไดรับอันตรายจากผูคุมขัง 
 ผูตองโทษจะมีสิทธิไดเยี่ยมสัปดาหละ 3 ครั้ง การเยี่ยมแตละครั้ง จะถูกกําหนดขึ้น
โดย เยี่ยมได 1 ครั้ง ใน 1 วันเทานั้น การเยี่ยมอยูในหองเยี่ยม ซึ่งเปนทางเดินยาวและแบง
เปนสวน ๆ โดยมีฉากมุงลวดกั้นระหวางผูตองโทษและผูมาเยี่ยมประมาณ 2 เมตร และจะ
สัมผัสตัวกันไมได จะไมมีการกั้นแบงระหวางผูตองโทษและผูมาเยี่ยมแตละคน ดังนั้นทั้งผู
ตองโทษและผูมาเยีย่มตองตะโกนเพือ่ใหไดยนิกนั คณะผูหาขอเทจ็จรงิไดไปดกูารเยีย่มผูตอง
โทษที่เรือนจํา ก็ตกใจวาเสียงดังและไมมีความเปนสวนตัวของผูตองโทษและผูมาเยี่ยมเลย 
ซึ่งทําใหคณะผูหาขอเท็จจริงไมเห็นดวยกับการจัดการในการเยี่ยมผูตองโทษ  โดยทั่วไปแลว 
ผูตองโทษจะใชเสื้อผาของตัวเองในระหวางการเยี่ยม แตเสื้อผาที่ใสในเวลาเยี่ยมถูกแจกจาย
ไปใสหมด ดังนั้นผูตองโทษจะใสชุดของผูตองโทษที่ไดรับการเยี่ยมกอนหนาในวันนั้น ๆ 
 เรอืนจาํจะมทีี ่ ๆ เปนสวนตวัสาํหรบัการเยีย่มของทนายความ จดหมายถงึทนายความ
จะไมถูกเปดอาน จดหมายถึงครอบครัวจะถูกเปดอาน 
 ผูคุมนักโทษเลาวา การขังเดี่ยวจะไมใช ถึงแมวาจะมีหองขังเดี่ยวในเรือนจําสวนมาก 
กรมราชทัณฑบอกวาผูตองโทษชาวตางชาติหลายคนตองการเลือกคุกขังเดี่ยวเพราะไมอยาก
อยูรวมกับผูตองโทษจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตะวันตก ชอบที่จะอยูคนเดียว โดย
ทั่วไปแลวหองขังเดี่ยวจะมีไวเพื่อขังนักโทษที่ตองการการรักษาความปลอดภัยอยางมาก  
ผูตองโทษที่เลือกที่ขังเดี่ยวจะสามารถออกมารับประทานอาหาร ออกกําลังกาย อาบน้ำได 
คณะผูหาขอเท็จจริงไดพบกับผูตองโทษขังเดี่ยวรายหนึ่ง เขาบอกวาการขังเดี่ยวโดยไมมี
ที่นอนให และถือเปนกระบวนการลงโทษผูตองโทษ 
 คณะผููหาขอเท็จจริงยังไดรับขอมูลเกี่ยวกับการคาขายยาเสพติดในเรือนจําโดยผูคุม
และผูตองโทษถูกจับไดวาครอบครองยาเสพติด ซึ่งถูกลงโทษดวย 
 ในเรอืนจาํจะมผีูตองโทษกลุมหนึง่ ทีไ่ดสทิธพิเิศษและมอีสิระมากกวาผูตองโทษธรรมดา
ทั่วไป 
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 คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับทราบวามีความเปนไปไดที่มีการซื้อสิทธิเขาไปอยูในกลุม  
ผูตองโทษพิเศษเหลานี้ กลุมผูตองโทษพิเศษจะทํารายรางกายและวิจารณตักเตือนนักโทษ
ทั่วไป ดังกับเปนวิธีการควบคุมนักโทษวิธีการหนึ่ง เนื่องจากผูคุมนักโทษไมพอเพียง คณะผู
หาขอเท็จจริง ยังไดรับรายงานวาคณะผูตองโทษที่มีสิทธิพิเศษเหลานี้ที่อยูในเรือนจําในตาง
จังหวัดยังสามารถพกตะบองได คณะผูหาขอเท็จจริง เห็นวาระบบการมีคณะผูตองโทษที่  
มีสิทธิพิเศษนี้ขัดตอมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติตอผูตองโทษแหงสหประชาชาติ [The UN 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners] ยอหนา 28(1) ซึ่งกลาววา 
“ไมมีผูตองโทษที่ไดรับการวาจาง เพื่อรับใชสถาบันใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการลงโทษ
ผูตองโทษ” 
 เรือนจําในประเทศไทย เงินจะเปนสิ่งที่บันดาลไดทุกสิ่ง นักโทษจายเงินเพื่อใหไดของ
ทุกอยาง เชน ผาปูเตียง หลอดไฟ พัดลม โทรทัศน การแจกจายอาหารมักไมพอเพียงกับผู
ตองโทษ การกลาวหาเรื่องการขโมยในเรือนจําเปนเรื่องธรรมดา คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับ
รายงานวา แมกระทั่งจานและเครื่องใชสําหรับทานอาหารก็ยังมีไมเพียงพอ การที่ผูตองโทษ
ตองขอเงินจากครอบครัวเพื่อมาใชจายในเรือนจําเปนเรื่องธรรมดา คณะผูหาขอเท็จจริงได
รับรายงานวาเงินที่ญาติของผูตองโทษสงมาใหผูตองโทษนั้นจะถูกหักทันทีประมาณ 5-20 % 
โดยเจาหนาที่ 
 สำหรับอาหารในเรือนจํา จากการศึกษาขอเท็จจริงพบวา ภรรยาของผูคุมจะทําอาหาร
ที่ดีกวาและนํามาขายแกผูตองโทษ เรือนจําบางแหงผูตองโทษสามารถซื้อวัตถุดิบสําหรับการ
ประกอบอาหารจากรานในเรือนจําได เพื่อประกอบอาหารเอง เหตุการณนี้ขัดตอกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาตรา 10 ที่กลาววา “บุคคลทั้ง
ปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรี
แตกําเนิดแหงความเปนมนุษย”  และก็ยังไมสอดคลองกับ มาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติตอ  
ผูตองโทษแหงสหประชาชาติ (The UN Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners) ที่วา ผูตองโทษทุกคนจะตองไดรับการจัดหาอาหารใหตามเวลาอาหารปกติ
ดวยคุณคาทางอาหารที่พอเพียงกับสุขภาพและกําลังกายอยางมีคุณภาพ น้ำดื่มก็ควรจะมี
ใหแกผูตองโทษใหเพียงพอแกความตองการของผูตองโทษตลอดเวลา 
   
¢. ‡√◊Õπ®Ì“∫“ß¢«“ß  
 เรือนจําบางขวางมีผูตองโทษ 6,386 คน ณ วันที่คณะผูหาขอเท็จจริงเขาไปที่นั่น ใน
ขณะที่เรือนจําบางขวางสามารถจุผูตองโทษได 4,000 คนเทานั้น มีผูตองโทษ 665 คนเปน
ชาวตางชาติมาจากประเทศตางๆ 44 ประเทศ ผูตองโทษทุกคนถูกตองโทษเปนเวลานาน 
กลาวคือตั้งแต 30 ปจนถึงประหารชีวิต  ครึ่งหนึ่งของผูตองโทษทั้งหมดตองโทษในขอหายา
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เสพติด มีตึกคุมขังทั้งหมด 6 ตึก ตึกหนึ่งสําหรับผูตองโทษอายุระหวาง 18-25 ป ผูตอง
โทษอายุมากที่สุดคือ 70 ป มีผูตองโทษ 138 คนที่มีอายุระหวาง 60-70 ป มีผูคุมผูตอง
โทษทั้งหมด 386 คน 
 คณะผูหาขอเท็จจริงไดเห็นหองขังขนาด 20X20 เมตร ซึ่งจุผูตองโทษได 43 คนโดย
นอนเรียงกัน 2 แถวมีชองวางตรงกลางเปนทางเดินนิดหนอยซึ่งมีขนาด 70-80 ตาราง
เซนติเมตรตอคน  หองขังจะอยูในตึกสูงที่มีหนาตางมุงลวดติดอยู เครื่องสุขภัณฑจะอยูมุม
ดานหนึ่งของหองขัง โดยมีสุขา 1 โถตั้งอยูโดยที่ไมมีที่ปดบังทําใหผูตองโทษในหองขังนั้นจะ
เห็นเวลาที่มีคนใชสุขา มีพัดลมเพดานติดอยูในหองขัง ผูตองโทษจะสามารถอาบน้ำรวมได 
หรืออยางนอยจะไดรับน้ำอาบประมาณ 5 ขัน 
 คณะผูหาขอเท็จจริง เห็นกองขาวสารวางไวใกลกับครัวโดยที่ไมมีภาชนะปด และมีนก
บนิมาจกิกนิขาวสารนัน้ ในขณะเดยีวกนันกกลุมนีก้ไ็ปกนิเศษอาหารทีก่องขยะหางไปประมาณ 
200 เมตร ทําใหคณะผูหาขอเท็จจริงวิตกกังวลตอสุขภาพอนามัยของผูตองโทษ คณะผูหา
ขอเท็จจริงจึงไมแปลกใจเลยที่ไดรับรายงานวาขาวในคุกมีคุณภาพไมดีและเต็มไปดวยกรวด
และทราย 
 
สภาพตึกและอุปกรณอื่นๆในเรือนจํา52 

 1. เรือนจําถูกแบงเปน 13 สวน   
 2. เรือนจํามีขนาดทั้งหมด 32 ไร 
 3. เรือนจําบางขวางจุผูตองโทษได 4,000 คน 
 4. มีรานคาและหองฝกอบรม 25 หอง 
 5. หองโถงใหญ 1 หอง 
 6. หองพยาบาล 1 หอง 
 7. หองนอน 11 หอง และหองอาหาร 11 หอง 
 8. กําแพงดานนอกยาว 2,406 เมตร สูง 6 เมตร ลึก 1 เมตร เต็มไปดวยสายไฟแรงสูง 
 9. ผนังดานในแตละสวนยาว 1,298 เมตร สูง 6 เมตร มีรั้วลวดหนามลอมรอบ 
 
 
 
 
 
 
 52เว็บไซดกรมราชทัณฑ www.correct.go.th/statis.htm 
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§. ∑—≥± ∂“πÀ≠‘ß°≈“ß 
 ทัณฑสถานหญิงกลางเปนเรือนจําผูตองโทษหญิงที่กรุงเทพแหงหนึ่งในประเทศไทย 
นางสาว ภัชราภรณ ศโรภาส ผูอํานวยการสวนสวัสดิการสังคม ทัณฑสถานหญิงกลาง
กลาววา ผูตองโทษหญงิ 113 คนจาก 116 คนไดรบัโทษประหารชวีติถกูขงัอยูในทณัฑสถาน
แหงนี้ สวนใหญรอผลการอุทธรณจากศาลอุทธรณและศาลฎีกา ในขณะที่ผูตองโทษหญิง 5 
คนกําลังรอผลการขอพระราชทานอภัยโทษ ขอมูลนี้เปนขอมูลในชวงที่คณะผูหาขอเท็จจริง
เขาเยี่ยมทัณฑสถานแหงนี้53 

 ทัณฑสถานหญิงนี้หนาแนนมาก ซึ่งตามจริงทัณฑสถานนี้จะตองจุผูตองโทษหญิง 3,000 
คนแตในวันที่คณะผูหาขอเท็จจริงไปเยี่ยมนั้น (10 สิงหาคม 2547) มีผูตองโทษหญิงอยู 
5,084 คน ซึ่งในชวงการปราบปรามยาเสพติดนั้น มีผูตองโทษอยูประมาณ 8,000 คน หอง
กักขังใหญที่สุดในทัณฑสถานนี้มีผูตองโทษอยู 141 คน ทุกคนมีที่เก็บของให 1 แหงและมี
สถานที่โลง ๆ สําหรับอาบน้ำจุได 30 คนตอการอาบนํา 1 ครั้ง ในวันหนึ่งอนุญาตอาบน้ำ
ได 2 ครั้ง  คุณภัชราภรณ ศโรภาส แจงวานักโทษหญิงอายุมากที่สุด 83 ป  มีผูตองโทษที่
อายุมากกวา 60 ปประมาณ 300 คนไมมีเยาวชนหญิงถูกกักขังที่นี่ ในจํานวนผูตองโทษ
ทั้งหมด มีผูตองโทษหญิง 20 คนติดเชื้อ HIV ผูคุมทั้งหมดมี 203 คนเปนผูหญิง มีกลอง
ถายวดิทีศันเพือ่ชวยทดแทนการขาดแคลนเจาหนาทีค่มุขงั ตามคาํบอกเลาของ คณุภัชราภรณ 
ศโรภาช ผูตองโทษหญิงเหลานี้ตองการเงินจึงถูกชักนําใหกระทําในสิ่งที่ผิด ผูตองโทษหญิง  
ที่อยูในทัณฑสถานแหงนี้สวนใหญกระทําผิดในขอหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยไมใชผูคายา  
เสพติดรายใหญ แตถูกจางโดยองคกรอาชญากรรมเพราะตองการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว  
ผูตองโทษหญิงที่อายุมากแลวบอกวาเขาไมไดทําผิดกฎหมายแตเขาอาศัยอยูในชุมชนแออัด
ที่มีสมาชิกครอบครัวเก็บยาเสพติดไวในบานเมื่อตํารวจมาจับกุมก็จะจับกุมเจาของบานดวย 
ผูตองโทษหญิงสวนใหญจะไมทราบวามียาเสพติดอยูในบาน ผูตองโทษหญิงบางคนมา
จากครอบครัวที่แตกแยกหรือติดยาเสพติดมากอน 
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สภาพตึกและอุปกรณอื่นๆในเรือนจํา54 

 ทัณฑสถานนี้มีตึกทําการ 2 ตึก โรงฝกงาน 4  โรง สําหรับตัดเสื้อ หองโถงใหญ  
สําหรับทานขาว จุผูตองโทษได 700 คน หองครัว 1 หอง หองเสิรฟอาหาร 1 หอง ตึก
สําหรับการศึกษา หองสมุด โรงเรียนสําหรับผูใหญ หองเรียนทําผม 1 หองบานพักคนชรา
ซึ่งมีเตียง 30 เตียง โรงซักผา หองผูควบคุมและเรือนรับแขก ทัณฑสถานหญิงแหงนี้ไมมี
หองขังเดี่ยว มีแตหองขังรวม มีรั้วเล็ก ๆ กั้นระหวางดานหนึ่งไปดานหนึ่ง 
 ทัณฑสถานหญิงแหงนี้กําลังสรางศูนยพยาบาลซึ่งมีเตียง 300 เตียง ศูนยนี้จะมีหอง
นอนพเิศษของผูตองโทษหญงิสงูอาย ุ และผูตองโทษหญงิตัง้ครรภหรอืผูตองโทษหญงิลกูออน 
ผูตองโทษหญิงบางคนก็ทํางานกอสรางศูนยพยาบาลแหงนี้ดวย ศูนยพยาบาลแหงนี้ได
รับเงินบริจาคจากหลวงตามหาบัว ซึ่งเปนพระที่มีชื่อเสียงของไทย เพราะไมมีงบประมาณ
จากรัฐบาลในการกอสรางศูนยแหงนี้ ในขณะนี้ก็ยังมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอดบุตร
ในทัณฑสถาน ผูตองโทษหญิงที่ใกลคลอดจะถูกนําตัวไปที่โรงพยาบาลโดยมีผูคุม 4 คน 
ติดตามไปดวย แตไมไดไดรับอนุญาตใหเขาไปในหองคลอด ซึ่งทําใหผูตองโทษหญิง
พยายามหลบหนีหลายคน ศูนยพยาบาลแหงใหมนี้ จะมีหองใหผูตองโทษหญิงที่คลอดใหม
พักหลังคลอด แตผูตองโทษหญิงเหลานี้จะตองออกจากศูนยพยาบาลนี้ โดยทางกฎหมาย
แลวบุตรที่คลอดมาจะอยูในทัณฑสถานกับมารดาจนอายุถึง 3 ขวบ แตในทางปฏิบัติแลว 
มักจะอยูแค ปเดียวเทานั้น 
 ที่ทัณฑสถานหญิงแหงนี้มีการฝกอาชีพ เชน การประกอบอาหารและเบเกอรี่ และผู
ตองโทษหญิงที่ใกลจะไดรับการปลอยตัวก็จะไปเปดรานอาหารที่ใกล ๆ ทัณฑสถานแหง
นี้ นอกจากนี้ก็ยังมีรานเสริมสวยและรานนวดที่ทัณฑสถานแหงนี้ดวย ซึ่งกําไร 50 % ก็ให
แกผูตองโทษที่ทํางานทั้ง 2 แหงนี้ โดยสวนใหญจะเปนผูตองโทษที่ใกลจะไดรับการปลอย
ตัวแลว ผูตองโทษหญิงบางคนก็ยังทํางานที่รานนี้ แมวาไดรับการปลอยตัวไปแลวก็ยังคงทํา
งานในรานทั้งสองแหงนี้  สวนเรื่องการฝกอาชีพอื่น ๆ นั้นครึ่งหนึ่งจะเปนผูตองโทษที่ตอง
โทษกักขังอยูและสวนหนึ่งคือผูตองโทษที่ไดรับการปลอยตัวแลว 
 อาคารหองสมุด ประกอบไปดวยการเรียนตาง ๆ เชน การเย็บผา การวาดรูป 
คอมพิวเตอรและหองสมุด อยางไรก็ตามศูนยการเรียนเหลานี้ไมเพียงพอตอจํานวนผูตอง
โทษ ที่เขาไปใชบริการที่ศูนยจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีบริเวณสําหรับฝกรองเพลง ตกแตง
สวน และฝกสมาธิดวย ชั้นเรียนเหลานี้จะจัดที่ระเบียง เพราะไมมีสถานที่เฉพาะสําหรับสอน
ได ผูตองโทษหญิงจะไดรับการสนับสนุนใหทํางาน คณะผูหาขอเท็จจริงเห็นผูตองโทษหญิง
เย็บผาปกเสื้อผา ประดิษฐดอกไมจากผาไหม และออกแบบเสื้อผาซึ่งการทํางานเหลานี้ทํา 
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ในสถานที่คับแคบ งานที่ผูตองโทษทํา ทําไปขายที่ตลาดนอกทัณฑสถานปละ 2 ครั้ง 
และกําไร 50% จะถูกแบงใหผูตองโทษ ผูตองโทษหญิงที่ทํางานในครัวจะมี 2 กะ กะแรก
ทํางานตั้งแต ตี 2 เพื่อที่จะทําอาหารตอน 7 โมงเชา กะที่ 2 เริ่มทํางานตอน 8 โมงเชา 
เพื่อที่จะทําอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในทัณฑสถานจะมีหองสวนตัวสําหรับการปรึกษา
กับทนายความ 6 หอง ผูตองโทษสวนมากจะมีทนายความที่ไดรับการแตงตั้งโดยศาล 
 
 ß. π—°‚∑…ª√–À“√™’«‘µ 
 ผูตองโทษประหารจะถูกกักขังอยูในบริเวณเดียวกันผูตองโทษธรรมดา เพียงแตวาตองใส
โซ 24 ชั่วโมง ขณะที่คณะผูหาขอเท็จจริงเขาไปเก็บขอมูลที่เรือนจํานั้นมีผูตองโทษประหาร
ชีวิตทั้งสิ้น 971 คน โดย เปนชาย 855 คน และเปนหญิง 116 คน ผูตองโทษชายที่ตอง
โทษประหารชีวิตทั้งหมด จะถูกขังที่เรือนจําบางขวาง ขณะที่ผูตองโทษหญิงที่ตองโทษ
ประหารชีวิตถูกกักขังรวมกับผูตองโทษทั่วไป ผูตองโทษชายจะถูกดูแลอยางเขมงวด  แตก็
ยังมีจํานวนผูคุมนอย เมื่อเทียบกับจํานวนผูตองโทษทั้งหมด (จํานวนผูคุม 20 คนเทานั้น) 
ผูตองโทษที่ตองใสโซ 24 ชั่วโมงทุกวัน โซจะเชื่อมติดกันระหวางขอเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อใหผู
ตองโทษเดินได ผูตองโทษตองใสโซขึ้นศาลดวย โดยผูตองโทษจะถือโซไวในมือ ผูตองโทษ
เชื่อวาขนาดของโซที่ใหญหรือเล็กนั้นสอดคลองกับจํานวนยาเสพติดซึ่งเปนของกลางที่จับได 
และผูตองโทษที่มีเงินก็สามารถที่จะจายเงินเพื่อใหใสโซที่เล็กลงได การใชโซลามตลอด 24 
ชั่วโมงทุกวันนั้น ในกรณีผูตองโทษประหารชีวิตขัดตอ มาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติตอผู
ตองโทษแหงสหประชาชาติ (The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners)  ยอหนา 33 ที่กลาววา “ไมควรจะใชในการกักขังผูตองโทษ” ยอหนา 34 ยัง
กลาวตอไปวา “รปูแบบการใชอปุกรณตาง ๆ เพือ่ชวยกกัขงัผูตองโทษจะตองอยูในการตัดสิน
ใจของการบริหารเรือนจําสวนกลาง ทั้งนี้อุปกรณเหลานี้จะตองไมใชเปนเวลานานเกินความ
จําเปน” โซตรวนเหลานี้ก็ยังเปนสวนทีทําใหผูตองโทษไมไดออกกําลังกายหรือเลนกีฬาได
ซึ่งขัดตอหลักประกันของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิผูตองโทษประหารชีวิต ยอหนา 
21 ซึ่งกลาววา “ผูตองโทษเยาวชนและผูที่มีอายุเหมาะสมทางรางกาย สมควรจะตองมีการ
พักผอนและฝกฝนรางกาย ในชวงเวลาการออกกําลังกาย” สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล
และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อวาการใชโซตรวน 24 ชั่วโมงตอวันกับผูตองโทษ
สอถึงความผิดมนุษยธรรม ตามมาตรา 7 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากลไดกลาวไวในขอ 20 มาตรา 7 วา 
“การหามเหลานี้ครอบคลุมถึงการลงโทษทางรางกายรวมทั้งการลงโทษอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การลงโทษทางอาญาหรือการลงโทษใหเข็ดหลาบเพื่อใหเคารพกฎขอบังคับ” ของ The UN 
body of Principles for the Protection of All Persons under And Form of 
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Detention or Imprisonment ก็ยังกลาววา “บุคคลที่อยูในระหวางการกักขังหรือจํา
คุกนั้นจะตองไมถูกทรมาน หรือถูกกระทําดวยความโหดรายอยางไรมนุษยธรรมไมวาจะ
เปนการปฏิบัติการลงโทษใดก็ตามโดยจะไมมีขออางตัวบทกฎหมายในการทรมาน หรือการ
ทําทารุณโหดรายอยางไรมนุษยธรรมในการลงโทษนั้น ๆ” 
 ในหองขังซึ่งมีนักโทษขังรวมกันประมาณ 10-15 คนเรือนจําขนาด 10-15 เมตร  ผูตอง
โทษจะนอนรวมกันที่หองนี้แตจะไปรับประทานอาหารขางนอก แตละหองจะมีสุขาและ
อางลางหนาในหอง ผูตองโทษสามารถอาบน้ำไดทุกวัน และมีที่วางใหผูตองโทษไดออก  
กําลังกายใกล ๆ หองเตรียมอาหาร ผูตองโทษสามารถเลนบาสเกตบอลได 30 นาทีตอวัน 
และยังสามารถเลนไพและดูโทรทัศนในเรือนจําได ผูตองโทษประหารชีวิตจะไดรับอนุญาต
ใหออกมานอกเรือนจําไดทุกวันตั้งแต 8 โมงเชาถึงบาย 2 โมงครึ่ง จากนั้นก็จะตองกลับ
เขาไปในเรือนจําจนถึงวันรุงขึ้น โดยสามารถนําอาหารเขาไปรับประทานในเรือนจําได  เวลา
อยูนอกเรือนจําทั้งหมด 5 ชั่วโมง/วัน ผูตองโทษสามารถทําอาหารเองได โดยซื้ออุปกรณ
ประกอบอาหารตาง ๆ มาจากรานคาในเรือนจํา หรือตองรับประทานอาหารที่ทางเรือนจํา
จัดให ผูตองโทษตางจังหวัดจะมีญาติมาเยี่ยมไมบอยนัก บางคนก็ไมมีใครมาเยี่ยมเลย 
คณะผูหาขอเท็จจริงไดรับรายงานเกี่ยวกับผูตองโทษที่ปวยเปนโรคจิตและมีจิตแพทยมา
รักษาผูตองโทษเหลานี้ แตไมสามารถจะหาขอมูลไดวาที่ผานมาผูตองโทษที่ปวยดวยโรคจิต 
ถูกประหารชีวิตหรือไม คณะผูหาขอเท็จจริงทราบวา ผูตองโทษมีอิสระในการนับถือศาสนา 
และมีอิสระในการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาได 
 
2. °√–∫«π°“√°“√ª√–À“√™’«‘µ 
 ตั้งแตพ.ศ.2478 เปนตนมา มีผูตองโทษชาย 316 คนผูตองโทษหญิง 3 คนถูกประหาร
ชวีติ ถงึแมวากอน พ.ศ.2546 กฎหมายไดอนญุาตใหมกีารประหารชวีติผูทีม่อีายตุำ่กวา 17 ป 
ณ เวลาที่ทําผิดกฎหมายได แตในทางปฏิบัติยังไมมีผูตองโทษเยาวชนถูกประหารชีวิตเลย 
ในอดีตการประหารจะเริ่มเวลา 6.00 น. แตปจจุบันจะมีการรอพระราชทานอภัยโทษจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนั้นผูตองโทษจะถูกประหารเวลา 18.00 น. ในวันเดียวกัน 
เมื่อมีการประหาร ผูตองโทษจะถูกนําออกมาจากเรือนจํา และแจงเรื่องการประหารทันที 
โดยไมมีการแจงการประหารลวงหนา 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 มาตรา 19 (มาตรา 13 ของ
ประมวลกฎหมายเดิม) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2546 ซึ่งทําใหเปลี่ยนวิธีการ
ประหารจากการยิงเปามาเปนการฉีดยาหรือสารพิษ  
 หลังจากเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิต มีนักโทษ 4 คนถูกประหารชีวิตดวยวิธีการ
ใหม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546  กระทรวงยุติธรรมไดออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและ
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วิธีการประหารชีวิตนักโทษประกอบกับประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิต ดังนี้ 
 
°. ·¥πª√–À“√ 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 247 วรรคสาม บัญญัติวา  
“การประหารชีวิตใหประหาร ณ ตําบลและเวลาที่เจาหนาที่ในการนั้นจะเห็นสมควร” ใน
ปจจุบันสถานที่ประหารชีวิตคือที่เรือนจําบางขวางเพียงแหงเดียว เนื่องจากเปนสถานที่
สะดวก ประหยัดคาใชจาย และมีความปลอดภัย นักโทษที่รอการประหารชีวิตทั้งหมดตอง
ถูกควบคุมตัวในเขตที่เปนความปลอดภัยสูงสุดในเรือนจําบางขวาง ซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปน 
“เขตหวงหาม”  
  คณะผูหาขอเท็จจริงไดไปดูสถานที่ที่ใชประหารชีวิตในปจจุบันซึ่งใชในการการประหาร
ผูตองโทษ 4 คนโดยวิธีฉีดยาพิษ คือนายบุญลือ นาคประสิทธิ์ อายุ 53 ป นายพันธพงษ 
สินธุสังข อายุ 45 ปนายวิบูลย ปานะศุทธะ อายุ 53 ป และนายพนม ทองชางเหล็ก อายุ 
32 ป ซึ่งถูกประหารเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 คณะผูหาขอเท็จจริงยังไดเห็นที่ประหารซึ่ง
สรางขึ้นใหม ซึ่งจะไวใชในการประหารในอนาคต ซึ่งกวางขวางกวาที่เกาและมีที่นั่งใหคณะ
กรรมการประหารชีวิตและสื่อมวลชน ที่ประหารใหมแหงนี้ติดเครื่องปรับอากาศดวย 
 หองประหารชีวิตเดิมเปนหองเดี่ยว คณะกรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิตนักโทษ
และสื่อมวลชนจะไมไดรับอนุญาตใหเขาไปดูการประหารชีวิต  คณะผูหาขอเท็จจริงยังได
เห็นปนประหารชีวิตในอดีต โดยไดรับการบอกกลาววา ผูตองโทษจะนั่งบนเกาอี้ไมหลังฉาก 
หนาฉากก็จะวาดเปาไว ผูประหารก็จะยิงไปที่เปา ปนที่ใชในการประหารชีวิตมี 2 กระบอก 
แตกระบอกหนึ่งไมไดบรรจุกระสุนไว 
 
¢. §≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√ª√–À“√™’«‘µ 
 คณะกรรมการผูรบัผดิชอบการประหารชวีติ จะเปนผูควบคมุกาํกบัและเปนสกัขพียานการ
ประหารชีวิต คณะกรรมการนี้ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาเรือนจํา ซึ่งเปนประธานของคณะ
กรรมการ สวนคณะกรรมการประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน อัยการประจํา
จังหวัดหรือผูแทน เจาพนักงานตําแหนงตั้งแตพัศดีขึ้นไปแหงเรือนจําที่ทําการประหารชีวิต  
ผูแทนจากกรมราชทัณฑ และผูกํากับการสถานีตํารวจแหงทองที่หรือผูแทน 
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§. °“√µ√«® Õ∫À≈—°∞“π‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√ª√–À“√™’«‘µº‘¥§π 
 ·≈–°“√√—∫√Õß°“√™’«‘µ¢Õßπ—°‚∑…ª√–À“√™’«‘µ 
 กระทรวงยุติธรรมไดออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษ 
พ.ศ.2546 เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประหารชีวิตผูบริสุทธิ์ตามรายละเอียดดังนี้  
 เมื่อศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไดสงคําพิพากษาประหารชีวิตจําเลยไปที่เรือนจําแลว 
เจาหนาที่เรือนจําตองถายรูปจําเลยขนาด 4X6 นิ้วจํานวน 6 ชุดประกอบไปดวยรูปครึ่งตัว
ดานหนาและรูป ดานขางสองขาง  แตละรูปจะติดไวกับกระดาษแผนเดียวกัน เพื่อเปนการ
ยืนยันรูปพรรณของผูตองโทษผูนั้น โดยมีชื่อ-นามสกุล ฐานความผิด หมายเลขคดีแดง ศาล
ที่พิพากษา และวัน เดือน ปที่ถายรูป  และจัดทําแผนพิมพลายนิ้วมือทั้งสองขางของจําเลย
ไวสามแผน รวมทั้งจัดทําตําหนิรูปพรรณของจําเลย  
 รปูถายแตละชดุรวมทัง้ลายนิว้มอืจะถกูสงใหทะเบยีนประวตัอิาชญากร สาํนกังานตํารวจ
แหงชาติ 1 ชุด และเจาหนาที่ตํารวจเจาของคดี 1 ชุด ศาลชั้นตน 2 ชุด กรมราชทัณฑ   
1 ชุด และเรือนจํา 1 ชุด 
 เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิตจําเลยแลว จําเลยที่ถูกคุมขังหรือถูกสงตัว
กลับมาขังที่เรือนจํา เจาหนาที่เรือนจําจะตองถายรูป จัดทําแผนพิมพลายนิ้วมือ และบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณของจําเลย นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่คดี
ถึงที่สุดและชั้นศาล เอกสารทั้งหมดเหลานี้จะถูกเก็บไวที่เรือนจํา 1 ชุด นอกจากนั้นใหสง
ไปกรมราชทัณฑ เพื่อสงตอไปไปยังหนวยงานอื่นตามรายละเอียดที่กลาวมาแลวขางตน  
 ขั้นตอนเหลานี้จะเปนการตรวจครั้งสุดทายในการดําเนินการประหารชีวิต เพื่อที่จะให  
ผูพิพากษา เจาหนาที่ตํารวจเจาของคดี และกองทะเบียนประวัติอาชญากร ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ทําการตรวจสอบขั้นสุดทายและสงเอกสารเหลานี้ใหกรมราชทัณฑเพื่อเก็บ
ไวเปนการถาวร 
 กอนที่จะมีการประหารชีวิต ประธานของคณะกรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิต
และคณะกรรมการก็จะตรวจเอกสารตางๆ เชน รูปถาย ลายนิ้วมือที่สงใหกรมราชทัณฑ
เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับขอมูลรูปถายที่สงมาจากเรือนจํา  ลายนิ้วมือจะเปนหลักฐานที่
สําคัญที่สุดในขณะที่รูปถายจะใชเปนหลักฐานเพิ่มเติมเทานั้น 
 นอกจากนั้น กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติก็จะสงเจาหนาที่ 
ไปเอาลายนิว้มอืของจาํเลยทีจ่ะถกูประหารชวีติ กอนและหลงัการประหาร โดยตองทาํสาํเนา 
3 ชดุ เพือ่ประโยชนของการเปรยีบเทยีบลายนิว้มอืทีเ่กบ็ไวโดยกองทะเบยีนประวตัอิาชญากร 
ทั้งนี้คณะกรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิตจะเปนผูตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ โดยที่
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิตและเจาหนาที่ตํารวจจากกองทะเบียนประวัติ
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อาชญากรจะตองเซ็นรับรองลายนิ้วมือบนกระดาษลายนิ้วมือของนักโทษวาไดตรวจพิจารณา
ถูกตองตรงกัน หลังจากการประหารชีวิตลายนิ้วมือ 1 ชุดจะถูกเก็บไวที่เรือนจําบางขวางอีก 
1 ชุดที่กรมราชทัณฑ และอีก 1 ชุดที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหง
ชาติ 
 แพทยประจําเรือนจําที่ทําการประหารชีวิตนักโทษและคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
ประหารชีวิตก็จะรวมกันตรวจพิสูจนการตายของนักโทษ และทําบันทึกยืนยันการตายของ
นักโทษที่ถูกประหารชีวิต และประกาศผลการประหารชีวิตใหพยานทราบ  
 เจาหนาที่ประจําเรือนจําจะตองเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไวในเรือนจําเปน
เวลาอยางนอย 12 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาแลว ใหแพทยของทางราชการและผูบัญชาการ
เรือนจํารวมกันทําการตรวจสอบและบันทึกยืนยันการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และเจาหนาที่
เรือนจําตองทํารายงานผลการดําเนินการประหารชีวิต บันทึกของแพทยและคณะกรรมการ
ยืนยันผลการตรวจพิสูจนการ และผลการตรวจสอบยืนยันภายหลังการตายใหกระทรวง
ยุติธรรม 
 
ß.  ‘∑∏‘ºŸâµâÕß‚∑…ª√–À“√∑’Ë ‰¥â√—∫°àÕπ°“√ª√–À“√™’«‘µ 
 ตามกฎหมายแลวเจาหนาที่เรือนจําจะตองถามนักโทษประหารชีวิตในการที่จะเลือก
บุคคลที่จะดูแลสมบัติสวนตัวหรือทรัพยสินของเขา นักโทษอาจจะใชวิธีการเขียนเปนลาย
ลักษณอักษรมายวาจะตองการจะทําอยางไรกับทรัพยสินหรือสมบัติสวนตัวของเขา ถา
นักโทษเขียนหนังสือไมได เจาหนาที่เรือนจําก็จะเขียนใหแลวอานใหนักโทษฟงวาเขียนไดถูก
ตองแลว ใหนักโทษลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐาน โดยมีบุคคลอื่นเปน
พยานอยางนอยสองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของนักโทษ 
 ในกรณีที่นักโทษตองการเขียนจดหมายหรือสงขอความใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจะ
โทรศัพทหาญาติหรือตองการทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษ ทางเรือนจําจะสามารถ
อนุญาตใหตามคําขอครั้งสุดทาย อยางไรก็ตามการสงขอความหรือโทรศัพทหาใคร ก็ตอง
อยูดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิต ถาคณะกรรมการอนุมัติแลวก็
จะมีการติดสายโทรศัพทเปนพิเศษหรือติดตั้งเครื่องมือสื่อสารหรือระบบสื่อสารเพื่อการนี้
โดยเฉพาะ  
 นักโทษมีสิทธิที่จะไดรับและจัดหาอาหารมื้อสุดทายที่เขาอยากรับประทาน กอนการ
ประหารชีวิต จะใหนักโทษปฏิบัติกิจทางศาสนาตามที่นักโทษขอรอง การประหารชีวิตจะไม
ใหกระทําในวันหยุดประจําชาติ วันสําคัญทางศาสนาพุทธ  วันพระ หรือวันหยุดทาง
ศาสนาตามความนับถือของนักโทษ หลังจากนั้นนักจะถูกนําไปหองประหารเมื่อถึงเวลา
ประหารตอน 18.00 น. 
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®. ¢—ÈπµÕπ·≈–«‘∏’°“√ª√–À“√™’«‘µ 
 ประเทศไทยไดแกไขมาตรา 19 ของประมวลกฎหมายอาญา จากการประหารชีวิตดวย
การยิงเปามาเปนการฉีดยาพิษ คณะผูหาขอเท็จจริงไดทราบวาการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให
กฎหมายของประเทศไทยมีความสอดคลองกับมาตรา 7 ของกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งอธิบายวา “การประหารชีวิตตองกระทําในลักษณะที่
ทําใหเกิดการเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจนอยที่สุดเทาที่จะนอยได”  
 ขั้นตอนมาตรฐานก็คือ เจาหนาที่เรือนจําอยางนอย 3 คน จะตองไปรับยาหรือสารพิษที่
ฉีดเขาเสนจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ โดยที่หัวหนาคณะเจาพนัก
งานเรือนจําควรจะเปนเจาหนาที่ระดับอาวุโส ไมต่ำกวาขาราชการระดับ 7  
 เจาหนาที่เรือนจําจะตองรับผิดชอบที่จะจัดหาอุปกรณที่จําเปนสําหรับการฉีดยาและ
เภสัชกรของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ ซึ่งเปนผูที่ไดรับมอบหมายผู
เดียวในการที่จะใสยาหรือสารพิษลงไปในอุปกรณฉีดยาและปดผนึกอยางแนนหนา การปด
ผนกึเปนสิง่ทีจ่าํเปนในทางกฎหมายของวธิกีารประหารสิง่หนึง่ และตองมลีายเซน็ของเภสชักร
อยูบนการปดผนึกนั้นอีกดวย นอกจากนี้วิธีการเปดผนึกอุปกรณฉีดยาเหลานี้จะตองทําตอ
หนาคณะกรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิต  
 เจาหนาที่เรือนจํามีหนาที่รับผิดชอบที่จะจัดสิ่งที่จําเปนในหองประหารอีกดวย โดยตอง
จัดหาอุปกรณฉีดยาที่เหมาะสมสําหรับการฉีดยาเขาเสนเลือดของนักโทษ  ในการฉีดยา
อยางนอยตองมีเจาหนาที่ของเรือนจํา 2 คนที่จะไดรับมอบหมายจัดการเรื่องการฉีดยา 
และทั้ง 2 คนนั้นตองมีการเตรียมการเรื่องนี้เปนอยางดี 
 เมื่อเวลามาถึงเจาหนาที่เรือนจําจะตองจัดยามรักษาความปลอดภัยที่ไดถูกคัดเลือก  
ไวใหประจําตามที่ตาง ๆ เพื่อใหมีการเฝาระวังอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความถูกตอง  
และการประหารชีวิตดําเนินไปดวยดี เมื่อมาตรการการเฝาระวังและการจัดหาและเรื่อง
ความปลอดภัยเรียบรอยดีแลว นักโทษจะถูกนํามายังหองประหารและนอนบนเตียงประหาร
โดยจะผูกไวกับเตียงเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการขัดขืนและการตอสูดวยความรุนแรง 
 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการเรือนจําก็จะเตรียมอุปกรณทั้งหมดสําหรับ
การประหารชีวิต ทีมประหารจะแทงเข็มเขาไปในเสนเลือดของนักโทษโดยเข็มจะตอทอเชื่อม
ไปถุงสารฉีดยา และมีการติดตั้งจอสัญญาณการเตนของหัวใจ กอนที่จะเชื่อมตอไปยังเครื่อง
สงสัญญาณการเตนของหัวใจที่ติดตั้งตามจุดที่สําคัญตามรางกายของนักโทษ 
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 จอสงสัญญาณจะถูกจัดตั้งในหองประหารหันหนาเขาหาคณะกรรมการและพยานนั่งอยู
ดวยในหองติดกัน เมื่อไดรับสัญญาณเจาหนาที่เรือนจําก็จะเริ่มฉีดสารหรือยาพิษเขาไปใน
หลอดซึ่งติดกับเข็มที่ฉีดเขาไปในเสนเลือดของนักโทษขั้นตอนเหลานี้จะกระทําตอหนาคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการประหารชีวิตและสักขีพยาน 
 เมื่อนักโทษไดถูกพิสูจนวาเสียชีวิตโดยการประหารแลว เจาหนาที่เรือนจําก็จะแจง  
ผูสืบสายโลหิตหรือญาติใกลชิดใหมารอรับศพ ถาไมมีใครมารอรับศพเจาหนาที่เรือนจําก็จะ
ทําการเผาศพหรือฝงในสถานที่เหมาะสมตอไป  
 ทางราชการไดชี้แจงวาการเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตมาเปนการฉีดยาพิษเขาเสนเลือด
เปนวิธีที่เปนมนุษยธรรมมากกวาเพราะวารางกายจะไมถูกทําลาย นักโทษจะไดรับการฉีดยา 
3 เข็มดวยกัน เข็มแรกคือยานอนหลับ เข็มที่ 2 คือยาผอนคลายกลามเนื้อ และเข็มที่ 3 
คือยาทําใหหยุดหายใจ วิธีนี้จะทําใหบุคคลไมตองดิ้นรนหรือรองไห  ในขั้นตอนสุดทายหมอ
ก็จะออกใบมรณะบัตรให  เหตุการณทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในหองปรับอากาศ 
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 จากการศึกษาของรายงานฉบับนี้แสดงใหเห็นวา แมกระบวนการยุติธรรมของไทยที่
เกี่ยวกับการกําหนดโทษประหารชีวิต จะสอดคลองกับมาตรฐานกฎหมายระหวางประเทศ 
แตความผิดพลาดอยางรายแรงของกระบวนการยุติธรรมก็สามารถสงผลกระทบตอการ
ตัดสินลงโทษประหารชีวิตได  อาทิ การใหเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจควบคุมผูถูกจับไวนาน
ถงึ 84 วนักอนการฟองศาล อาจเปนการสรางเงือ่นไขทีเ่ปนการสนบัสนนุใหมกีารทารณุกรรม 
หรือการกระทําอยางอื่นอยางโหดรายหรือไรมนุษยธรรมได  การเขาถึงการชวยเหลือทาง
กฎหมายไดยาก ซึ่งเกิดจากไมมีการจัดหาทนายความอยางเพียงพอ ทําใหการพิทักษสิทธิ
ไมไดรับการเคารพอยางเต็มที่ สภาพเงื่อนไขการควบคุมตัวในเรือนจํา โดยเฉพาะนักโทษรอ
ประหารชีวิตตองถูกลามโซตลอด 24 ชั่วโมงอาจถือเปนการทรมาน หรือเปนการปฏิบัติ
อยางโหดราย ไรมนุษยธรรมและลดคุณคาความเปนมนุษย 
 รัฐบาลชุดปจจุบันไดเผยแพรวัฒนธรรมอํานาจนิยมอยางชัดแจง โดยผานนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติด และเหตุการณความไมสงบทางสังคมในภาคใต ดวยการกระทําดัง
กลาวไดตอกย้ำความคิดสาธารณชนใหยอมรับและใหดํารงโทษประหารชีวิตอยูตอไป 
นโยบายและการปฏิบัติแบบอํานาจนิยมดังกลาว ทําใหการทํางานขององคกรสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และองคกรอื่นที่ตองการใหยกเลิกโทษประหารชีวิต
ตองทํางานทั้งยากลําบากมากขึ้นและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นไปพรอมกัน 
 อยางไรก็ตาม สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พิจารณาแลวมีความเห็นวามีเหตุผลที่ประเทศไทยสมควรใชวิธีการหยุดการใชโทษประหาร
ชีวิตไวชั่วคราวกอนการยกเลิกโทษประหารชีวิตอยางถาวร ประการแรก ประเทศไทยมี
กฎหมายหามประหารชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนความพยายามของรัฐบาลในการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ ประการตอมา มีการพระราชทานอภัยโทษแกนักโทษ
ประหารชีวิตเปนจํานวนมาก การดํารงอยูที่เปนจริงของการหยุดการลงโทษประหารชีวิตทั้ง
สองประการดวยกันขางตน ยอมพิสูจนใหเห็นวาการหยุดการลงโทษประหารชีวิตไวชั่วคราว
มีความเปนไปไดที่จะยกเลิกไมใหมีโทษประหารชีวิตในอนาคตอันใกล ดวยเหตุดังกลาว 
สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความเชื่อวาองคกรของ
คณะสงฆ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และพรรคการเมืองจะเปนพลังสําคัญที่สามารถผลักดันใหผูมีอํานาจพิจารณายกเลิก
โทษประหารชีวิตได 
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¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ√—∞∫“≈‰∑¬·≈–ºŸâ¡’ÕÌ“π“®„π°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬ 
¢âÕ‡ πÕæ‘‡»…µàÕ‚∑…ª√–À“√™’«‘µ  
 หยุดการลงโทษประหารชีวิตไวชั่วคราวมาใช โดยมีเปาหมายการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตในที่สุด สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน อยาก
ทบทวนใหผูมีอํานาจเห็นวาประเทศไทยเคยมีประสบการณที่เปนจริงเกี่ยวกับการหยุดการ
ลงโทษการประหารชีวิตไวชั่วคราวในระหวางป 2530-2538 ซึ่งผูรอการประหารชีวิตไดรับ
พระราชทานอภัยโทษทั้งหมด สหพันธสิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จึงมีความเชื่อมั่นวาการดําเนินการใหมีการพระราชทานอภัยโทษสําหรับผูตอง
โทษประหารชีวิตทุกคนเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนแรกสําหรับการหยุดการลงโทษประหาร
ชีวิตกอนที่จะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามกฎหมายตอไป 
 ขั้นตอนแรก ในชวงการนําวิธีการหยุดการลงโทษประหารชีวิตไวชั่วคราวมาใช คือการ
พิจารณาลดจํานวนฐานความผิดโทษประหารชีวิต เพื่อใหแนใจไดวาจะเหลือเฉพาะความผิด
คดีอาชญากรรมรายแรงที่สุดเทานั้น ดังนั้น การปรับปรุงแกไขกฎหมายควรจะใชใหเปน
ประโยชนสําหรับผูตองโทษประหารชีวิตโดยทันทีตามหลักการพื้นฐานของการบังคับใช
กฎหมาย (ตามวรรคสองของแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิของผู
ตองโทษประหารชีวิต) 
 การรณรงคใหสาธารณชนไดตระหนักถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลและความไมมี
ประสิทธิผลของการใชโทษประหารชีวิตยับยั้งอาชญากรรม ซึ่งมักเปนขออางใหสาธารณชน
ยอมจํานนวาโทษประหารชีวิตสามารถกําจัดอาชญากรรมไดใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับฉบับ
ที่ ๒ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองวาดวยการยกเลิก
โทษประหารชีวิต 
 
¢âÕ‡ πÕµàÕ°“√∫√‘À“√°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡ 
 1. ออกกฎหมายจํากัดเวลาการควบคุมตัวผูตองหาของเจาหนาตํารวจ เพื่อใหเปนไป 
   ตามพันธกรณีตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางเมือง  
   และมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขการควบคุมตัวผูตองขัง  
 2. การจัดใหมีการเขาถึงทนายความทุกขั้นตอน โดยการปรับปรุงระบบการชวยเหลือ 
   ทางกฎหมาย ดวยการจัดหาทนายความที่มีความรูความสามารถและเพิ่มคา  
   ตอบแทนแกทนายความ และตองมีทนายความทั้งในขั้นการควบคุมตัวที่สถานี 
   ตํารวจและเมื่อถูกดําเนินคดีแลว  
 3. ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 241 ที่บัญญัติวา “ในชั้นสอบสวน 
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   ผูตองหามสีทิธใิหทนายความหรอืผูซึง่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคาํตนได” โดย 
   ในที่สุดตองออกกฎหมายบังคับใหเจาหนาที่ตํารวจตองแจงสิทธิการพบทนายความ 
   แกผูตองหาและหามการสอบปากคําผูตองหาจนกวาผูตองหาจะพบทนายความ  
   เพราะกลไกการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพคือการออกกฎหมายนั่นเอง 
  4. การเพิ่มงบประมาณใหกรมราชฑัณฑเพื่อการขยายเรือนจําไมใหผูตองขังอยูอยาง 
   แออัด และการเพิ่มเจาหนาที่เรือนจํา และยกเลิกระบบที่เจาหนาที่มอบอํานาจให 
   นักโทษที่ตนเองไววางใจทําหนาที่ควบคุมนักโทษดวยกัน 
 5. การเพิ่มเติมและปรับปรุงการฝกอบรมใหแกผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ผูคุม ใน 
   เรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
 6 . การแสวงหามาตรการที่จําเปนทั้งปวงในการปองกันการฉอราษฎรบังหลวงโดย 
   เฉพาะในสถานีตํารวจและในเรือนจํา 
 7. ใหเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน 
 8. ใหเขาเปนภาคีศาลอาญาระหวางประเทศ 
 
¢âÕ‡ πÕµàÕ¿“§ª√–™“ —ß§¡ 
 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) และ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
เรียกรองใหองคกรสิทธิมนุษยชน ดําเนินการใหสาธารณชน รัฐบาล และผูมีอํานาจออก
กฎหมายไดตระหนักเกี่ยวกับประเด็นโทษประหารชีวิตและสภาพเงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุม
ตัวผูตองหาและผูตองขังในประเทศไทย 
  สหพนัธสทิธมินษุยชนสากล (FIDH) และ สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน (สสส.) 
ขอเรียกรองใหสภาทนายความและองคกรของคณะสงฆแสดงจุดยืนตอสาธารณะในการ
คัดคานโทษประหารชีวิต 
 
¢âÕ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 ใหรับรองแนวทางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตที่เสนอโดยที่ประชุมรวมของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และดําเนินการประเด็นนี้อยางจริงจัง 
 
¢âÕ‡ πÕµàÕ À¿“æ¬ÿ‚√ª 
 1. สมควรยกประเด็นโทษประหารชีวิตและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขึ้นในทุก  
   โอกาสที่มีการประชุมระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรป ภายใตแนวทางของ 
   สหภาพยุโรปวาดวยโทษประหารชีวิตและคณะกรรมาธิการรับเรื่องรองเรียน   
   พฤษภาคม 2001  
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 2. ประเด็นโทษประหารชีวิตควรไดรับการพิจารณาใหเปนประเด็นพิเศษที่อยูในกรอบ 
   เจรจาของสหภาพยุโรป-อาเซียน และการเจรจาทางการเมืองของอาเซ็ม  
 3. เมื่อมีการตกลงระดับทวิภาคีเปนสัญญาความรวมมือระหวางสหภาพยุโรปและ 
   ประเทศไทย สหภาพยุโรปควรใชชองทางขอตกลงดังกลาว เพื่อยกประเด็นโทษ 
   ประหารชีวิตขึ้นเจรจาดวย 
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¿“§ºπ«° 
√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ 
 
1. ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ 
 นายพงษเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 นางพัชราภรณ ศิโรภาส ผูบัญชาการทัณฑสถานหญิงกลาง 
 นางสาวปติกานต สิทธิเดช ผูอํานวยการกองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ   
   กระทรวงยุติธรรม 
 นายนัทธี จิตรสวาง อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 นายถาวร เสนเนียม        ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและ  
   สิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร 
 นายสมพล วงคจันทรกอ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและ  
   สิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร 
 นายวสันต พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 นายจรัล ดิษฐาอภิชัย      กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติิ 
 นายวิชา มหาคุณ ผูพิพากษาหัวหนาคณะศาลอุทธรณ 
 นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม อัยการสูงสุด 
 
2. ª√–™“ —ß§¡ 
 นายโคทม อารียา เลขาธิการสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการการ  
   พัฒนาแหงเอเซีย (Forum-Asia) 
 นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผูอํานวยการโครงการคุมครองสิทธิมนุษยชน   
   สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแหง 
   เอเซีย (Forum-Asia) 
 นางสาวพรเพ็ญ คงเกียรติขจร ผูประสานงานโครงการผูหญิง สภาเพื่อสิทธิ  
   มนุษยชนและการพัฒนาแหงเอเซีย (Forum-Asia) 
 นางสาวสมศรี หาญอนันทสุข ประธานองคการนิรโทษกรรมสากลประจํา  
   ประเทศไทย  
   ผูอํานวยการเครือขายเอเซียเพื่อการเลือกตั้งเสรี 
   (Anfrel) 
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 นายสรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ เลขาธิการมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  
   ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิ 
   มนุษยชน(กปส.) 
 นางอนงคพร ธนชัย รองนายกฝายตางประเทศ สภาทนายความ 
 นายบำรุง ตันจิตติวัฒน รองนายกฝายนโยบายและแผน สภาทนายความ 
 ดร.กิตติศักดิ์ ปกต อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย  
   ธรรมศาสตร 
 นางผุสดี คีตวรนาฏ นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง 
   ประเทศไทย 
 นายวิฑิต มันตาภรณ ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ผูรายงานพิเศษสิทธิมนุษยชนประเทศเกาหลีเหนือ 
 พระศรีปริยัติโมลี  รองอธิการบดีฝายตางประเทศ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 นายทองใบ ทองเปาว ทนายความ และสมาชิกวุฒิสภา 
 
3. ºŸâµâÕß‚∑…ª√–À“√™’«‘µ·≈–≠“µ‘ 
 นางอัจฉรา กาลวิบูลย ภรรยานายธราดล ไทยเกิด 
   ผูตองโทษประหารชีวิต 
 นายเสกสรร มหามงคล ผูตองโทษประหารชีวิต เรือนจําบางขวาง 
 มารดานายจาตุรงค เทียนคู       ผูตองโทษประหารชีวิต  
 นายโคลิน        มาติน ผูตองโทษตางประเทศ 
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‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
∫∑§«“¡«‘™“°“√ 
หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 1, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2537

สมศรี หาญอนันทสุข, เอกสารอัดสําเนา, เอกสารปะกอบการพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิต

อรรคสิทธิ์ ทองแสง, “กระแสและมุมองของการลงโทษประหารชีวิต”, วารสารราชทัณฑ, ปที่ 48  

 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543

สุนีย ลลิกะมาลย, รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 20 ป ภาคทั่วไป,

 ธันวาคม 2543

กิติพงษ กิตยารักษ, “ทันโลกทันกฎหมาย เรื่องโทษประหารชีวิต”, วารสารอัยการ, ปที่ 20

 ฉบับที่ 2  31 พฤษภาคม 2540

ยศวัน บริบูรณธนา, “ วิธีการประหารชีวิตทั่วโลก”, วารสารราชทัณฑ, ปที่ 48 ฉบับที่ 

 1 พฤษภาคม 2543

วิทยา สุริยะวงศ, “สิทธิมนุษยชนโทษประหารชีวิต กวาจะแกก็สายเกินแกง”, วารสารราชทัณฑ,  

 ปที่ 48 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2543

เพ็ญจันทร โชติบาลพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริยไทย,

 วิยานิพนธมหาบัญฑิต, ภาควิชานิติศาสตร, บัญฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

 2531

ประวัติการราชัณฑ 200 ป กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย โรงพิมพราชทัณฑ 2535

เยาวลักษณ  ศรีเผด็จ, ควรยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือไม ?, วิทยานิพนธมหาบญฑิต,   

คณะนิติศาสตร, มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2523

สมพร  พรหมหิตาธร, ฆาตกรรมกับตะแลงแกง, สํานักพิมพนิติธรรม , 2533

วิฑิต มันตาภรณ,  มิติสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 

วารสารสิทธิมนุษยชน, สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2546
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°ÆÀ¡“¬  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2497

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. 2454   

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม 2545

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ

 พ.ศ. 2490 แกไข 2543 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 



 ¡“§¡ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õßª√–™“™π (UCL)

 Àæ—π∏å ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π “°≈ (FIDH)

 Àæ—π∏å ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π “°≈ 
International Federation for Human Rights (FIDH)

 ¡“§¡ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õßª√–™“™π (   .)
Union For Civil Liberty (UCL)

 สมาพันธ	สิทธิมนุษยชนสากล ก�อตั้งขึ้นเมื่อป� พ.ศ. ๒๔๖๕ (1922) ประกอบด*วยสมาชิก ๑๔๑ องค	กร
จาก ๑๐๐ ประเทศ ทำงานเพื่อปกป4องและคุ*มครองสิทธิมนุษยชน ตามท่ีรับรองไว*ในปฏิญญาสากลว�าด*วย 
สิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 สหพันธ	 มีภารกิจ กว�า 1000 ภารกิจ เช�น การตรวจสอบ การสังเกตการณ	 
การสอบสวน การสำรวจข*อเท็จจริง และการฝDกอบรมสิทธิมนุษยชนในประเทศต�างๆ กว�า 100 ประเทศ 
สหพันธ	 มีเครือข�ายผู*เช่ียวชาญด*านต�างๆ และมีกิจกรรม สมานฉันท	ในประเทศต�างๆ รวมถึงความช�วยเหลือ 
แนะนำขั้นตอนการทำงานขององค	กรสิทธิมนุษยชน นานาชาติ สหพันธ	 ทำงานในประเด็นต�างๆ เหล�านี้ 
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเครือข�ายนานาชาติ ป4องกันความรุนแรงและสนับสนุนการทำงานภาคประชา 
สังคมสังเกตการณ	สิทธิมนุษยชน และเฝ4าวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ออกแถลงการณ	คัดค*านการกระทำอันละเมิดสิทธิมนุษยชน
 สมาพันธ	สิทธิมนุษยชนสากล เปJนองค	กรสิทธิมนุษยชนองค	กรแรกที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานภายใต* 
มาตรฐานสากลสิทธิมนุษยชน มีสถานภาพเปJนองค	กรเอกชนผู*สังเกตการณ	 (Observer Status) ภายใต* 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (UNESCO) ของสหประชาชาติ เปJนคณะกรรมการถาวรของสหภาพยุโรป
(EC) และสมาชิกองค	กรแรงงานนานาชาติ (ILO) และที่ปรึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประชาชน 
Africa

 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)ก�อตั้งขึ้นเมื่อป� 2516 ภายหลังการลุกข้ึนเรยีกร*อง 
รัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษาและประชาชน ในเหตุการณ	 14 ตุลาคม มวีัตถุประสงค	เพื่อการปกป4องสิทธิ 
เสรีภาพและประชาธิปไตยให*เกิดขึ้นในสังคมไทย สสส.เปJนผู*ผลักดันให*มีสิทธิเสรีภาพใหม�ๆ ในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปXจจุบัน ให*บริการทั่วไป เพื่อขจัดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนวางมาตรการและ 
การดำเนินการพิทักษ	สิทธิเสรีภาพ การคุ*มครองผู*บริโภค อนุรักษ	และพิทักษ	สิ่งแวดล*อมและส�งเสริมสิทธิ 
ของประชาชนในด*านนิเวศวิทยา โดยร�วมมือและประสานงานกับหน�วยงานท่ีมีวัตถุประสงค	สอดคล*องกัน
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