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ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ได้บัญญัติให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

มีฐานะเป็นหนึ่งในห้าขององค์กรอิสระ ในส่วนที่ ๖ ของ 

หมวด ๑๒ ว่าด้วยองค์กรอิสระ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น 

ให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย  การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำานาจของ 

องค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ 

และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

หน้าที่และอำานาจของ กสม. ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๔๗ (๓) และ (๕) คือ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ

หรือคำาสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และ 

สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ 

สิทธิมนุษยชน

สำานักงาน กสม. ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าว 

จึงได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) 
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เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและทอดพระเนตรนิทรรศการข้อเสนอแนะ 

ของ กสม. ต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตและข้อมูลการเคลื่อนไหวจนมีการยกเลิก 

โทษประหารชีวิตของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

หลังจากการสัมมนาครั้งนั้นแล้ว นางสาวเกศริน เตียวสกุล ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย  

สำานักงาน กสม. ได้มีความคิดริเริ่มจะเข้าไปสัมภาษณ์นักโทษรอการประหาร และ

ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการประหารชีวิตนักโทษชายรายหนึ่ง (ซึ่งภาวนาขอให้เป็น

นักโทษประหารรายสุดท้ายของประเทศไทยด้วยเถิด) โดยมี นางสาววิชุตา อิศรานุวรรธน์ 

เป็นผู้ช่วยวิจัย และได้รับการสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ให้เข้าสัมภาษณ์นักโทษรอ 

การประหารทั้งชายและหญิง จำานวน ๒๐ ราย จึงขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่

เรือนจำากลางบางขวางและทัณฑสถานหญิงกลาง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลไว้ ณ ที่นี้

เอกสารเล่มนี้สำาเร็จได้ด้วยความอุตสาหะของผู้ช่วยเหลืองานทุกคน ซึ่งมีความปรารถนา 

จะเห็นการสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการลงโทษทางอาญากับ 

หลักสิทธิมนุษยชน  เพื่อเป็นหลักคิดพื้นฐานประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่

ในกระบวนการยุติธรรม สมาชิกรัฐสภา และผู้สนใจในประเด็นโทษประหารชีวิต 

เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและคำาสั่งต่างๆ ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้กับบุคคล

ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล

นายวัส ติงสมิตร

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ                                                                       

กันยายน ๒๕๖๒
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การศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิตฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ

คิด  อารมณ์  ความรู้สึกของนักโทษประหารต่อคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

ที่ได้รับ  ตลอดจนการดำาเนินการภายหลังได้รับคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  อันจะ 

เป็นข้อมูลสำาหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำานาจในการดำาเนินการ 

นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ 

ข้อมูลสำาคัญ จำานวน ๒๕ ราย  ประกอบด้วย นักโทษประหารชีวิตชาย จำานวน ๑๐ ราย 

นักโทษประหารชีวิตหญิง จำานวน ๑๐ ราย  ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดที่ผู้กระทำาผิด 

ไดร้บัโทษประหารชวีติ จำานวน ๑ ราย   ครอบครัวของนกัโทษประหารชวีติ จำานวน ๑ ราย 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จำานวน ๒ ราย และอดีตอนุศาสนาจารย์ จำานวน ๑ ราย

ผลการศึกษาพบว่า  ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิตและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต ปรากฏดังนี้ 

๑)  การตกเป็นนักโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษประหารชีวิตมีท้ังท่ียอมรับ

ว่าตนเองเป็นผู้กระทำาผิดจริง  แต่มีการปฏิเสธการกระทำาผิดหรือให้ข้อมูล 

ไม่ตรงความจริงท้ังหมดในระหว่างการดำาเนินคดี  ขณะเดียวกัน  นักโทษประหารชีวิต 

บทคัดย่อ
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อีกกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่า  ไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิดในคดี  และไม่มีส่วนเก่ียวข้องใน 

คดีใดๆ เลย  เสมือนตนเองเป็น “แพะ”  ในคดี  และบางรายไม่ได้กระทำาผิดแต่อยู่ใน 

เหตุการณ์ที่มีการจับกุมผู้กระทำาผิด

๒)  นักโทษประหารชีวิตเมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินประหารชีวิต  พบว่า 

มีความรู้สึกตกใจ เสียใจ เกิดภาวะเครียด สภาพจิตใจย่ำาแย่ รู้สึกว่าตนเองหมดอนาคต 

เกิดความรู้สึกเหมือนตนเองตายทั้งเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้กระทำายืนยัน 

ไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิดนั้น  ทำาให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมท่ีตัดสิน 

ลงโทษประหารชีวิต  และหากมีการบังคับโทษก็จะเป็นการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์

๓)  ความคิดและความรู้สึกของครอบครัวและคนใกล้ชิดของนักโทษประหาร

ชีวิต พบว่า ครอบครัวและคนใกล้ชิดเกิดความรู้สึกไม่แตกต่างจากนักโทษประหารชีวิต 

ทัง้หดหู ่ตกใจ เสยีใจ พูดไมอ่อก อีกทัง้ยงัตอ้งรบัภาระความรบัผดิชอบ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

แทนนักโทษประหารชีวิตด้วย บางรายครอบครัวและคนใกล้ชิดต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

๔)  ความคิดที่มีต่อการประหารชีวิต  หลายรายคิดว่าจะไม่มีการประหารชีวิต

จริงเนื่องจากไม่มีการประหารมานานแล้ว  ขณะที่บางรายยังมองว่าการประหารชีวิต 

คงยังมีการบังคับโทษอยู่  แต่ตนเองน่าจะไม่โดนประหารชีวิต

๕)  การปรบัตวัในการใชช้วิีตในเรอืนจำา นกัโทษประหารชวีติตอ้งปรบัตวัทัง้ดา้น

ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการแสดงออกตามความรู้สึกของตนเอง รวมถึงการรักษา

พยาบาลอาการเจ็บป่วย

๖)  การทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ นักโทษประหารชีวิต

ได้ทำาเอกสารเพื่อถวายเรื่องราวตามระเบียบที่กำาหนด

๗)  การติดต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิด  ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนจดหมาย 

ส่งข่าวถึงกัน และมีการเยี่ยมญาติตั้งแต่ปีละครั้ง  หรือมากที่สุดก็ ๒-๓ เดือนต่อครั้ง

๘)  การศกึษาในระหว่างจำาคกุ  นกัโทษประหารชวีติได้มโีอกาสในการศกึษาเลา่

เรียนในเรือนจำา โดยมีการเลือกเรียนได้ในหลายระดับจนถึงปริญญาตรี  แต่ในช่วงหลัง

นกัโทษประหารชวีติยงัไม่ไดรั้บอนญุาตใหเ้รยีนหนงัสอืได ้ จงึทำาใหม้นีกัโทษประหารชวีติ 
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บางรายที่ยังมีความต้องการเรียนหนังสือ  นอกจากนี้  นักโทษประหารหญิงจะพบว่า 

มีการฝึกอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้า  ซึ่งจะสามารถเป็นความรู้สำาหรับนำาไปประกอบอาชีพใน

อนาคตได้

๙)  การวางแผนชีวิตของนักโทษประหารหากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือน

จำา ส่วนใหญ่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตนเอง และประกอบอาชีพเดิม

ตามที่เคยทำาก่อนการต้องโทษ 

๑๐)  ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  ไม่ว่าฝ่ายครอบครัวของ 

ผู้กระทำาผิด  หรือผู้เสียหายล้วนมีความไม่เชื่อมั่นและเคลือบแคลงสงสัยจากการ 

ดำาเนินกระบวนการ

 จากการศกึษา ผูว้จิยัมีข้อเสนอแนวทางในการยกเลกิโทษประหารชวีติ โดยแบง่เปน็ 

๑)	 ข้อเสนอด้านนโยบาย ดังนี้

  ๑.๑) รัฐให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

  ๑.๒) หนว่ยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องใหค้วามรู้และสรา้งความเขา้ใจแกส่งัคม

เกีย่วกบัโทษประหารชวีติ ผลกระทบ และความจำาเปน็ในการปรบัปรงุโทษประหารชวีติ 

และการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง

  ๑.๓) รัฐพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของ ICCPR โดย

ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกส่วนก่อนเข้าเป็นภาคี  เนื่องจากเมื่อเข้าเป็นภาคีแล้ว

ต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมดทันที

  ๑.๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรกำาหนดสถานที่ในการควบคุมตัวนักโทษ

ประหารชีวิต  โดยสามารถกระจายไปตามภูมิภาค  และกำาหนดมาตรการการดูแล 

ในสถานที่ควบคุมนั้นๆ ให้ชัดเจนเหมาะสม

  ๑.๕) รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  ว่าการนำาตัว 

ผู้กระทำาผิดมาลงโทษนั้น  เป็นผู้กระทำาผิดจริง  และได้รับโทษตามสัดส่วนของการ 

กระทำาผิดนั้นๆ  รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล 
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๒)	 ข้อเสนอด้านการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 

  ๒.๑)  การพิจารณาไม่กำาหนดโทษประหารชีวิตในกฎหมายท่ีจะมีการยก

ร่างใหม่ 

  ๒.๒) การยกเลกิโทษประหารชีวติในบางฐานความผดิทีไ่ม่ใชค่ดอีกุฉกรรจ ์ 

  ๒.๓) การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทที่มีโทษประหารชีวิตสถาน

เดียวเป็นโทษสูงสุดประหารชีวิต เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในการกำาหนดบท

ลงโทษที่นอกเหนือจากการประหารชีวิตได้

  ๒.๔) ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมด
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The objective of this study was to investigate thoughts, emotions, and 

feelings of prisoners as well as the process after the death penalty that will 

be data for government and authorities to use it in the future. It is a quality 

research by interviewing 25 people which are 10 male prisoners, 10 female 

prisoners, 1 sufferer from what death row inmate did, 1 family member, 

2 Former Director-Generals of the Department of Corrections and 1 chaplain. 

The results of this study indicated that thoughts, emotions, feelings of 

prisoners and related people were as follows.

1)  Being a death row inmate, there are both those who accept for 

being guilty but decline what they did wrong or give not completely true data, 

another group of prisoners said they did not do wrong and were not included 

and some did not do anything but were in the incident. 

2)  After prisoners heard death penalty sentence, they were shocked, 

sad, stressed, down and drained. Especially people who confirmed that they 

were not guilty, they will not believe in process of judgment that punish the 

innocent.

Abstract
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3)  Thoughts and feelings of family and close relative of death row 

inmate, they feel just the same, depressed, shocked, sad, speechless and have 

to be responsible for expenses for prisoners. Some of them need to change 

their lifestyles.

4)  Thoughts towards death penalty, many people think it does not 

really happen since it’s been a long time without one while some think it is still 

done but they will not be.

5)  Prisoners need to adapt to life in prison physically, mentally and 

express their feelings as well as nursing.

6)  Requesting for forgiveness, inmates have to do the documents 

following the regulations.

7)  They can communicate family or close people mostly by letters. 

Family can visit them once a year or as much as once in 2-3 months.

8)   Prisoners get different levels education in the prison until 

bachelor’s degree. But lately death row inmates are not allowed to study so 

some of them still need education. In addition, female inmates get to practice 

doing clothing which can be a job in the future.

9)  Life plan of death row inmates, most of them want to be with 

family after being released and do the job they used to do.

10)  Family of inmates and sufferers both don’t believe in process of 

judgement.



13รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

From the study, researcher has suggestions to cancel death penalty as 

follows.

1)	 Policy

  1.1)  Government prioritizes following cabinet resolution on 

26 July 2016 to improve the law about death penalty and humanity and break 

the penalty to be ready to cancel it.

  1.2)   Related government offices provide knowledge and 

understanding for society about death penalty, effects, necessity to improve 

and cancel it continuously.

  1.3)  Government considers 2nd ed. of optional protocol of ICCPR 

with readiness from every parts as when done, the death penalty will be 

cancelled immediately.

  1.4)   Related departments should determine places to control 

death row inmates in regions and specify appropriate measures to control 

them.

  1.5)   Government needs to create trust in process of judgement 

that the prisoners are really guilty and get penalty they deserve. 

2)	 Law	recommendations

  2.1)  Consider not stating death penalty in the new law. 

  2.2)  Cancel death penalty in some cases that are not serious 

  2.3)  Change some punishment from death penalty only for 

  highest one instead and judges can consider sentencing others 

  2.4)  Cancel all death penalties.
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๑. ความสำ คัญและที่มาของปัญหา

การลงโทษผู้กระทำาความผิดตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา  ๑๘  บัญญัติโทษสำาหรับผู้กระทำาความผิดไว้  ๕  รูปแบบ  ประกอบด้วย 

๑) ประหารชีวิต  ๒) จำาคุก  ๓) กักขัง ๔) ปรับ  และ  ๕)  ริบทรัพย์สิน  ซึ่งโทษ 

ประหารชีวิตกำาหนดเป็นบทลงโทษสูงสุดสำาหรับผู้กระทำาผิด  โดยในกฎหมายไทยได้มี 

ฐานความผิดที่มีบทลงโทษประหารชีวิต  จำานวน  ๕๕  ฐานความผิด  (BBC,  ๒๐๑๘) 

เช่น  ความผิดฐานการฆ่าผู้อื่น  การข่มขืนกระทำาชำาเราจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ 

ความตาย  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เป็นต้น  ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีจำานวน 

นักโทษประหารชีวิต ทั้งสิ้น ๕๒๘ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)  แบ่งเป็น 

ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาอุทธรณ์  จำานวน ๒๗๖  ราย  ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาฎีกา 

จำานวน ๓๓ ราย  และนักโทษเดด็ขาดเม่ือคดถึีงท่ีสดุ จำานวน ๒๑๙ ราย (กรมราชทณัฑ,์ 

๒๕๖๑) 
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นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นต้นมา  ประเทศไทยไม่มีการบังคับโทษตาม 

คำาพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิต  ซึ่งหากไม่มีการประหารชีวิตครบ  ๑๐  ปี 

จะเป็นผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พักการลงโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ 

อันจะเป็นแนวโน้มที่ดีในการนำาไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ประเทศไทยได้มีการบังคับโทษด้วย 

วิธีการฉีดสารพิษ  ซึ่งเป็นรายแรกนับจากการประหารชีวิตครั้งก่อนหน้าเมื่อวันที่  ๒๔ 

สิงหาคม  ๒๕๕๒  ทำาให้การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติจึงต้องเริ่มต้นนับ

หนึ่งใหม่อีกครั้ง

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ระบุไว้ใน 

ขอ้ ๑๐ ว่า “ระบบราชทณัฑต้์องประกอบดว้ยการประตบิตัติอ่นกัโทษ โดยมจีดุมุง่หมาย

สำาคัญที่จะให้นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม”  ซึ่งการประหารชีวิต อาจกล่าวได้ว่า 

ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักโทษได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับตัวและกลับเข้ามาอยู่ 

ในสังคมได้  อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือ สิทธิในการ 

มีชีวิตอยู่มาแต่กำาเนิด  การยุติโทษประหารชีวิตจึงเป็นแนวทางในการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้นักโทษยังได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย์ในการมีชีวิตอยู่  อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความทรมานต่อนักโทษจากการประหาร

ชีวิตทุกรูปแบบ  การหลีกเลี่ยงจากการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อาจมีการ

ตัดสินผิดพลาดโดยการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ ให้สามารถยังคงต่อสู้

พิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไปได้ 

นอกจากนี้นักโทษประหารชีวิตหลายราย คือ 

คนยากจนที่ไม่สามารถจ้างทนายความที่มีความสามารถ 

ต่อสู้คดีให้แก่ตนเองได้ อาศัยแต่ทนายอาสา 

ที่ศาลแต่งตั้งให้เท่านั้น โทษประหารชีวิตไม่ได้มีส่วน 

ในการยับยั้งการกระทำาผิด หากแต่ผู้กระทำาผิดกลัว 

การได้รับโทษภายหลังจากการกระทำาผิดแล้ว
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ดังนั้น  จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาการศึกษา  ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก

ของนักโทษประหารเกี่ยวกับการได้รับโทษดังกล่าว ตลอดจนการดำาเนินการต่อนักโทษ

ประหารภายหลังได้รับทราบคำาตัดสินลงโทษนั้น  รวมถึงความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก 

และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลงโทษประหารชีวิต  เพื่อนำาไปสู่การเสนอแนวทางใน

การยุติโทษประหารชีวิตอย่างมีลำาดับขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น  จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาการศึกษา  ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก

ของนักโทษประหารและอดีตนักโทษประหารที่ได้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ 

ตามปกติ เก่ียวกับการไดร้บัโทษประหารชวีติตลอดจนการดำาเนนิการตอ่นักโทษประหาร

ภายหลังได้รับทราบคำาตัดสินลงโทษนั้น  เพื่อนำาไปสู่การเสนอแนวทางในการยุติโทษ

ประหารชีวิตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกของนักโทษประหารต่อคำาพิพากษา 

ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่ได้รับ  ตลอดจนการดำาเนินการภายหลังได้รับคำาตัดสิน 

ลงโทษประหารชวีติ อนัจะเปน็ขอ้มลูสำาหรบัหนว่ยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องและผูมี้อำานาจ

ในการดำาเนินการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๓. ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาวิจัยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก  และ 

การดำาเนินการต่อนักโทษประหารภายหลังได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

และผู้เสียหายจากการกระทำาผิดที่ผู้กระทำาผิดได้รับโทษประหารชีวิต
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๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย

๑)  นักโทษประหารที่เคยได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

จากศาลฎีกา ซึ่งหมายรวมถึงนักโทษประหารที่รอการประหารในเรือนจำา

๒)  ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำาผิดที่ผู้กระทำาผิดได้รับโทษประหาร

ชีวิต

๓)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักโทษ

ประหาร

๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่

การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะนักโทษประหาร  ผู้เสียหาย  ตลอดจนผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับนักโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 

๔. วิธีการดำ เนินการ

๔.๑ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประหารชีวิต และนักโทษ
ประหารในประเทศไทย

๔.๒	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

  ซึ่งประกอบด้วย

๑)  นักโทษประหารชีวิตชาย  จำานวน  ๑๐  ราย  สัมภาษณ์ในระหว่าง 

วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒)  นักโทษประหารชีวิตหญิง  จำานวน  ๑๐  ราย  สัมภาษณ์ในระหว่าง 

วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓)  ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดที่ผู้กระทำาผิดได้รับโทษประหารชีวิต 

จำานวน ๑ ราย สัมภาษณ์ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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๔)  ครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต  จำานวน  ๑  ราย  สัมภาษณ์ใน 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๕) ผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานเกีย่วกบันกัโทษประหาร 

จำานวน ๓ ราย ดังนี้

๕.๑)  อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์  กรณีที่  ๑  สัมภาษณ์ในวันที่  ๕  มีนาคม 

๒๕๖๒

๕.๒)  อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒ สัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๒

๕.๓)  อดีตอนุศาสนาจารย์ เรือนจำากลางบางขวาง 

สัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๕.๔)  สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล 

๕.๕)  จัดทำารายงานการศึกษาวิจัย

๕. ระยะเวลาดำ เนินการ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำาเนินการศึกษาวิจัย  เป็นเวลา  ๕  เดือน คือ 

ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ถึง มีนาคม ๒๕๖๒  ดำาเนินการโดย นางสาวเกศริน  เตียวสกุล 

ผูอ้ำานวยการสำานกักฎหมาย สำานกังาน กสม. และนางสาววชิชตุา อิสรานวุรรธน ์นกัวจิยัอิสระ
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๑. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
กับ การลงโทษประหารชีวิต

สทิธมินษุยชนเปน็ส่ิงท่ีทุกคนในสังคมได้รบัมาต้ังแตถื่อกำาเนดิ ซึง่จะพบวา่ ในบท

อารัมภบทของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า “โดยที่การยอมรับศักดิ์ศร	ี

แตก่ำาเนดิ	และสทิธท่ีิเทา่เทยีมกันและทีไ่มอ่าจเพิกถอนไดข้องสมาชกิท้ังมวลแห่งครอบครวั

มนุษยชาติ	เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	ความยุติธรรม	และสันติภาพในโลก” 

จากคำาอารมัภบทขา้งตน้ จึงอาจกลา่วไดว่้า สิทธมินุษยชน เปน็ สทิธปิระจำาตวั

ที่ได้รับมาแต่กำาเนิด ที่ไม่สามารถปลดออก และโอนถ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ ด้วยเพราะมนุษย์

แต่ละคนมีศักดิ์ศรีประจำาตัวเอง  อีกทั้งได้รับสิทธิมาอย่างเท่าเทียมกัน  ซ่ึงประเทศไทย 

ได้เข้าร่วมกติกา  อนุสัญญา  ข้อตกลงระหว่างประเทศ  และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การลงโทษประหารชีวิต ดังนี้
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๑.๑	 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธมินุษยชน	(The	Universal	Declaration	
of	Human	Rights	:	UDHR)	       
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ตามขอ้มตทิี ่

๒๑๗A (III) โดยประเทศไทย ได้ออกเสียงสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม  ค.ศ. ๑๙๔๘  ซึ่งถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการรับรอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

ข้อปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต ประกอบด้วย

ข้อ ๑  มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ 

ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ

ข้อ ๓ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล

ข้อ ๕ บุคคลใดจะถูกกระทำาการทรมานหรือ การปฏิบัติหรือการลงโทษ 

ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำายีศักดิ์ศรีไม่ได้

๑.๒	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	
(International	Covenant	 on	Civil	 and	 Political	Rights	 :	
ICCPR)
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 

สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political 

Rights : ICCPR) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี ICCPR 

โดยการภาคยานุวัติ  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๓๙  และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งปรากฏกติกาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการมีชีวิต ดังนี้

ข้อ ๓ รฐัภาคแีหง่กตกิานีร้บัทีจ่ะประกนัสทิธอินัเทา่เทยีมกนัของบรุษุและ

สตร ีในการทีจ่ะอปุโภคสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงท้ังปวงดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกตกิานี้

ข้อ ๕ 

๑.  ไม่มีความใดในกติกานี้ที่อาจนำาไปตีความไปในทางที่จะให้รัฐใด กลุ่ม

หรอืบคุคลใดไดส้ทิธทิีจ่ะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม หรอืกระทำาการใดอนัมจีดุมุง่หมาย
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ในการทำาลายสิทธิและเสรีภาพประการใดท่ีรับรองไว้ในกติกานี้  หรือเป็นการจำากัด 

สิทธินั้นยิ่งไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในกติกานี้

๒.  จะต้องไม่มีการจำากัดหรือเลี่ยงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ

รับรอง หรือที่มีอยู่ในรัฐภาคีใดในกติกานี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ 

หรือจารีตประเพณี  โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิทธิเช่นว่านั้น  หรือรับรองสิทธินั้น 

ในระดับที่ด้อยกว่า

ข้อ ๖

๑.  มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด  สิทธินี้ต้องได้รับการ 

คุ้มครองโดยกฎหมายบุคคลจะต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตโดยอำาเภอใจ

๒.  ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิต 

อาจกระทำาได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายท่ีใช้บังคับในขณะกระทำา 

ความผิด  และไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้  และต่ออนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน 

และการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์  การลงโทษเช่นว่าน้ีจะกระทำาได้ก็แต่โดย 

คำาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอำานาจ

๓.  ในกรณีท่ีการทำาให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ ์

ย่อมเป็นท่ีเข้าใจว่าข้อบทที่นี้  มิได้ให้อำานาจรัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจาก 

พนัธกรณีใดท่ีมตีามบทบญัญตัแิหง่อนสุญัญาวา่ดว้ยการปอ้งกนัและการลงโทษอาชญากรรม

ล้างเผ่าพันธุ์

๔.  บุคคลใดต้องคำาพิพากษาประหารชีวิต  ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือ 

ลดหย่อนผ่อนโทษตามคำาพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหย่อน

ผ่อนโทษตามคำาพิพากษาประหารชีวิตอาจให้ได้ในทุกกรณี

๕.  บุคคลอายุต่ำากว่า  ๑๘ ปี  ที่กระทำาความผิดจะถูกพิพากษาประหาร

ชีวิตมิได้  และจะดำาเนินการประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภ์ไม่ได้

๖.  รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยกข้อบทนี้ข้ึนอ้างเพื่อประวิง หรือขัดขวาง

การยกเลิกโทษประหารชีวิตมิได้

ข้อ ๗  บุคคลจะถกูทรมาน หรอืไดรั้บการปฏบิติั หรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย 
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ไร้มนุษยธรรม  หรือต่ำาช้ามิได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทาง 

การแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้

ข้อ ๙

๑. บคุคลทกุคนมสีทิธใินเสรภีาพและความปลอดภยัของรา่งกาย บคุคลจะ

ถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอำาเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้น

โดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

๑.๓	 พิธีสารเลือกรับฉบับท่ีสอง	 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(Second	Optional	Protocol	to		
the	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights) 

แมว้า่ในปจัจบุนัประเทศไทยยังมิได้เปน็ภาคีในพธิสีารเลอืกรบัฉบบัทีส่อง

ฉบับนี้  หากแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่าพิธีสารนี้เป็นพิธีสารเลือกรับที่ 

มุ่งเน้นในเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต  ซึ่งเชื่อว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตมีส่วน

ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่ก้าวหน้า  สอดคล้องกับ

ปฏญิญาสากลวา่ด้วยสทิธมินษุยชน และกตกิาระหว่างประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและ

สิทธิทางการเมือง ในข้อที่ ๖  และเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

ถือเป็นความก้าวหน้าในการมีสิทธิที่จะมีชีวิต โดยพิธีสารกำาหนดว่า

ข้อ ๑ 

๑. ไมม่บีคุคลใดทีอ่ยูภ่ายใตบ้ทบญัญตัแิหง่กฎหมายของรฐัภาคใีนพธิสีาร

ฉบับนี้จะถูกประหารชีวิตได้

๒. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นทุกอย่างเพื่อยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของตน

ข้อ ๒

๑. พิธีสารฉบับนี้ไม่ยอมรับข้อสงวนใดๆ ยกเว้นข้อสงวนที่กระทำาในเวลา

สัตยาบันหรือเมื่อเข้าภาคยานุวัติ  ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้บทลงโทษประหารชีวิตระหว่าง

สงครามตามคำาพิพากษาคดีอาญาร้ายแรงที่สุดทางทหารที่กระทำาในระหว่างสงคราม
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๑.๔	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น 
ทีโ่หดรา้ย	ไรม้นุษยธรรม	หรือที่ย่ำายศีกัดิ์ศร	ี(Convention	against	
Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	
or	Punishment	:	CAT)
สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติไดรั้บรองอนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมาน และ

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี (Conven-

tion against Torture and Other Cruel,  Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment  : CAT)  เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ 

มิถุนายน  ๒๕๓๐  และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๐  และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย 

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ซึ่งปรากฏสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ ๑๖

๑.  ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับที่จะป้องกันมิให้มีการกระทำาอื่นที่โหดร้าย 

ไรม้นษุยธรรม หรอื การประตบิติั หรอืการลงโทษทีย่่ำายีศกัดิศ์รท่ีีไมถ่งึกบัเปน็การทรมาน

ตามที่นิยามไว้ในข้อ ๑ เกิดขึ้นในอาณาเขตภายใต้เขตอำานาจรัฐของตน เมื่อการกระทำา

เช่นว่าได้กระทำาโดย  หรือด้วยการยุยง  หรือความยินยอม  หรือความรู้เห็นเป็นใจของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งทางการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

พันธกรณีทั้งปวงใน ข้อ ๑๐  ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๒  และข้อ ๑๓  ให้นำามาใช้บังคับ  โดยการ

ใช้แทนที่การกล่าวถึงการทรมาน  หรือการกล่าวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ี 

โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

๑.๕	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	

มาตรา  ๔  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค 

ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

บคุคลตอ้งเปน็ไปตามเงือ่นไขทีบ่ญัญติัไวใ้นรฐัธรรมนญู ในกรณทีีร่ฐัธรรมนญูมไิดบ้ญัญตัิ
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เงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำากัดสิทธิหรือ

เสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเ่หต ุและจะกระทบตอ่ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนุษย์ของบคุคล

มิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำามิได้  เว้นแต่มีคำาส่ังหรือหมายของ

ศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การคน้ตวับคุคลหรอืการกระทำาใดอนักระทบกระเทือนตอ่สิทธหิรอืเสรภีาพ

ในชีวิตหรือร่างกายจะกระทำามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ 

ไร้มนุษยธรรมจะกระทำามิได้

๑.๖	 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเทศไทยได้กำาหนดแนวทางเพื่อกำาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ด้านสิทธิมนุษยชน  โดยมีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๕/๒๕๔๑  เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำานโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้าน 

สิทธิมนุษยชน ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และได้มนีโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท

แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน  (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑) ขึ้น  และจากนั้น 

ได้มีการจัดทำาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖)  โดยมีการ

กำาหนดกลยทุธห์ลกั ในการปรับปรุงกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทัง้การบงัคบัใช ้

กฎหมาย  เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งปรากฏตัวชี้วัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต โดยกำาหนดว่า กฎหมายที่มีอัตรา

โทษประหารชวิีตเขา้สูก่ารพจิารณาของรฐัสภาใหม้กีารยกเลกิให้เปน็โทษจำาคุกตลอดชีวิต

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ปรากฏใน

แผนด้านกระบวนการยุติธรรมที่กล่าวถึงกฎหมายอาญาของไทยที่กำาหนดโทษประหาร

ชีวิตเป็นโทษสูงสุด  ซึ่งถือว่าเป็นโทษที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านสิทธิ

ของการมชีวีติอยู ่ซึง่ไดม้ขีอ้เสนอแนะในเชงิปฏบัิตกิารใหเ้ปลีย่นแปลงโทษประหารชวีติ

ใหเ้ข้าสูก่ารพจิารณาของรฐัสภาเป็นโทษจำาคกุตลอดชีวิต เพือ่สานตอ่วตัถปุระสงคใ์นการ
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ยกระดบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธิมนษุยชนภายในประเทศใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน

สิทธิมนุษยชนสากล โดยกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้ 

๑)  เผยแพรใ่หค้วามรูด้า้นกฎหมายสทิธมินุษยชนแกบุ่คลากรในกระบวน 

การยุติธรรม  และประชาชน  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ 

ในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

๒)  พยายามดำาเนินการเพ่ือประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติ

อย่างเป็นทางการทันที  และสนับสนุนมติพักการใช้โทษประหารชีวิตของที่ประชุม 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยมีเจตจำานงที่จะออกกฎหมายให้เปลี่ยนแปลงโทษ

ประหารชีวิตในท้ายที่สุด ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓)  เสนอแกไ้ขกฎหมายเพือ่ลดจำานวนความผดิทางอาญาท่ีมบีทลงโทษ

ประหารชีวิต  โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด  ตาม 

ข้อบทที่  ๖  วรรคสอง  ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 

ทางการเมือง เชน่ ความผิดเกีย่วกบัการวางเพลงิ การกอ่การรา้ย ภายในปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(ในขณะนั้นกฎหมายไทยที่ยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิต มีทั้งหมด ๕๕ ฐานความผิด) 

๔)  ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ  ฉบับท่ี  ๒  ของ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเรื่องมุ่งยกเลิกโทษ 

ประหารชีวิต ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕)  สรา้งเรอืนจำาความมัน่คงสงูเพือ่รองรบันกัโทษประเภทคดอีกุฉกรรจ์

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ยังคงบรรจุ

ประเด็นปัญหาในแผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีพบว่ากฎหมายไทยท่ี

ยังคงมีโทษประหารชีวิตอาจขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอเรื่องการทบทวน 

การใชโ้ทษประหารชีวติ และพจิารณาปรับแกไ้ขฐานความผดิท่ีกำาหนดโทษประหารชีวิต

บางฐานความผิดหรือทุกฐานความผิด 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งใน

ภาพของการเขา้ร่วมเป็นภาคีในปฏิญญา และกติการะหว่างประเทศ รวมทั้งการบัญญัติ

กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย  รวมทั้ง 
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การบรรจุประเด็นปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามยังพบว่า  ในส่วนของ 

การยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้น  ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสาร 

เลือกรับฉบับที่สอง  แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 

ทางการเมืองซึ่งเป็นพิธีสารเลือกรับที่ให้ความมุ่งเน้นในการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ที่จะเป็นกลไกสำาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการมีชีวิตของไทย 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 

๒.๑	 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ
การลงโทษเป็นวิธีการบังคับที่รัฐใช้ปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดอาญา ซึ่งประกอบด้วย

ลักษณะสำาคัญ คือ ๑) โทษต้องเป็นไปตามกฎหมาย ๒) โทษต้องเป็นไปโดยเสมอภาค 

๓) โทษต้องมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของบุคคล (จิตติ ติงศภัทิย์, ๒๕๓๖)  

การกระทำาผิดท่ีเกิดขึ้นในสังคมใดๆ  น้ัน  พบว่า  แต่ละสังคมย่อมเสาะแสวงหา 

วิธีการเพ่ือจัดการกับผู้กระทำาผิด  ซึ่งวิธีการจัดการในแต่ละสังคมหรือยุคสมัยย่อม 

แตกตา่งกันไป ขึน้อยูกั่บวตัถปุระสงคใ์นการลงโทษผูก้ระทำาผดิ ซึง่สามารถสรปุวตัถปุระสงค์

ของการลงโทษได้ ดังนี้ (นัทธี จิตสว่าง, ๒๕๕๔)

๒.๑.๑		การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน	(Retribution)	
การลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนเปน็การลงโทษทีม่คีวามเชือ่วา่ ผูก้ระทำาผดิ 

เป็นผู้ที่มีความชั่วร้าย ดังนั้น การลงโทษจึงต้องให้สาสมกับความชั่วร้ายนั้น จึงกำาหนด 

รูปแบบการลงโทษให้มีความรุนแรง  ป่าเถื่อน  ซึ่งเป็นการลงโทษที่สอดคล้องกับ 

ความรูส้กึของผูเ้สยีหายและประชาชนทีไ่ด้รบัรูก้ารกระทำาผดิท่ีตอ้งการเห็นผูก้ระทำาผดิ 

ได้รับการลงโทษท่ีสาสมกับการกระทำาผิด  หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย 

ตามหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
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อย่างไรก็ตาม  พบว่า การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน  มีข้อด้อย 

หลายประการ คือ

๑)  เป็นการลงโทษที่ไม่ได้มีผลต่อการป้องกันการกระทำาผิดซ้ำา 

๒)  เป็นการลงโทษท่ีไม่ได้คำานึงถึงความจำาเป็นของสังคม หากวันหนึ่ง

ได้รับการปล่อยตัวออกมาก็ยังคงเป็นอันตรายต่อสังคมได้ เช่น การตัดมือกรณีผู้กระทำา

ผิดลักทรัพย์  จะเห็นได้ว่า  สังคมไม่ได้อะไรจากการลงโทษตัดมือ  อีกท้ังยังมีผู้พิการ 

เพิ่มขึ้นในสังคมเช่นกัน

๓)  เป็นการกำาหนดโทษที่ยากในการวัดความรุนแรงของโทษให้มี 

ความเท่ากัน  เนื่องจากยังไม่สามารถมีมาตรการใดท่ีจะลงโทษให้ได้สัดส่วน  จึงก่อให้

เกิดปัญหาว่า ผู้กระทำาผิดถูกลงโทษอย่างยุติธรรมหรือผู้เสียหายได้รับการตอบแทน 

ที่ยุติธรรมหรือไม่

๒.๑.๒	การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง	(Deterrence)
การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้งมีความเช่ือว่า  การกระทำาผิดเกิดจากคน 

ไมเ่กรงกลวักฎหมายหรอืการบงัคบัใชก้ฎหมายออ่นแอ และมนุษยม์เีหตผุลและเจตจำานง

อสิระ ทีจ่ะเลอืกกระทำาหรอืไมก่ระทำาใดๆ กไ็ด้ การกระทำาความผดิจงึเกดิจากการเลอืก

กระทำาของตัวผู้กระทำาผิดเองท่ีเห็นว่าผลของการกระทำาผิดจะได้ประโยชน์มากกว่า 

จึงกล้าเสี่ยงที่จะกระทำาผิด  ดังนั้น  การลงโทษจึงควรมีข้ึนเพ่ือป้องกันการกระทำาผิด 

โดยลงโทษให้ผู้กระทำาผิดเห็นว่าผลของการกระทำาผิดก่อให้เกิดความเจ็บปวดและ 

ไม่เกิดผลดีข้ึนเลย  กล่าวคือ  ทำาให้ผู้กระทำาผิดเห็นว่าเมื่อกระทำาผิดไปแล้วได้รับผล 

เจ็บปวดมากกว่าได้รับความพอใจ  จะส่งผลให้เกิดการหลีกเลี่ยงการกระทำาผิดนั่นเอง 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปแบบการลงโทษด้วยการจำาคุก (นัทธี จิตสว่าง, ๒๕๕๔)

การลงโทษเพื่อให้เกิดการข่มขวัญยับย้ังได้น้ัน  เรย์  เจฟฟอรีย์  (นัทธี 

จิตสว่าง,  ๒๕๕๔)  กล่าวไว้ว่าจะต้องดำาเนินการอย่างแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และ 

มีโทษที่เหมาะสม สามารถอธิบายได้ ดังนี้

๑) การลงโทษต้องมีความแน่นอน คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์กระทำาผิดแล้ว 

ผู้กระทำาผิดจะรอดพ้นจากการจับกุมไปได้ยาก  เพ่ือส่งผลในการยับยั้งการกระทำาผิดที่
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ทำาให้บุคคลทั่วไปและผู้กระทำาผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าเสี่ยงที่จะกระทำาผิด 

๒) การลงโทษตอ้งกระทำาอยา่งรวดเร็ว เพือ่ใหเ้หน็ผลของการกระทำาผดิ 

ได้อย่างทันที จึงจะทำาให้ผู้กระทำาผิดและบุคคลทั่วไปเห็นผลร้ายของการกระทำาผิด

๓)  การลงโทษต้องมีความเสมอภาค  กล่าวคือ  ผู้ที่กระทำาผิดจะต้อง

ได้รับการลงโทษโดยเท่าเทียมกัน  ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ  ซึ่งจะทำาให้ผู้กระทำาผิดไม่มี 

ช่องทางหลีกเลี่ยงในการถูกลงโทษ 

๔)  การลงโทษต้องมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม  กล่าวคือ  หากบทลงโทษ

เบาเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำาผิด  จะทำาให้ผู้กระทำาผิดและบุคคลทั่วไปไม่ 

เกรงกลัว  และกล้าที่จะเสี่ยงในการกระทำาผิด  ขณะเดียวกัน  หากบทลงโทษรุนแรง 

เกินไป  ก็จะทำาให้ผู้กระทำาผิดพยายามปกปิดการกระทำาผิดของตนเอง  ซึ่งอาจส่งผล 

ให้เหยื่อได้รับผลร้ายมากขึ้น

๒.๑.๓		การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทำาผิด	(Incapacitation)
การลงโทษเพือ่ตดัโอกาสการกระทำาผดิ มหีลกัการสำาคญัทีว่า่ การกระทำาผดิ 

จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีผู้กระทำาผิดหรือโอกาสในการกระทำาผิด  ดังนั้น  การลงโทษจึง

ต้องตัดโอกาสในการกระทำาผิดนั้นเสีย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงโทษแบบนี้มุ่งการ

ปอ้งกนัอาชญากรรมเชน่เดยีวกนักบัการลงโทษเพือ่ขม่ขวญัยบัยัง้  หากแตม่ไิดมุ้ง่เพือ่ให้ 

ผู้กระทำาผิดหรือบุคคลทั่วไปเกิดการเกรงกลัวไม่กระทำาผิดอีก  แต่เป็นลงโทษเพื่อตัด

โอกาสในการกระทำาผิดซ้ำา  เช่น  การเนรเทศผู้กระทำาผิดออกไปจากสังคม  การตัดมือ 

เพื่อให้ไม่สามารถกระทำาการลักขโมยได้อีก  การประหารชีวิตที่ทำาให้ผู้กระทำาผิด 

ออกไปจากสังคมเช่นกัน

การลงโทษที่ใช้กันแพร่หลาย คือ การจำาคุก ซึ่งเป็นการตัดผู้กระทำาผิด

ออกไปจากสังคม เพื่อมุ่งให้สังคมปลอดภัย อย่างไรก็ตาม พบว่า การลงโทษจำาคุกเป็น 

การตัดผู้กระทำาผิดออกจากสังคมไปเพียงชั่วคราวเท่านั้น  เน่ืองจากสุดท้ายแล้ว 

ผู้กระทำาผิดก็ยังคงกลับมาใช้ชีวิตในสังคม  และเม่ือกลับมาแล้วอาจมีความโกรธแค้น 

จากการรับโทษหรือการปรับตัวในสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้มีการกระทำาผิดซ้ำาได้
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๒.๑.๔	การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู	(Rehabilitation)
การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู เชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระทำาได้อย่าง

อสิระ แตถ่กูกดดันหลอ่หลอมจากส่ิงแวดลอ้มและปจัจยัต่างๆ จนมบีคุลกิภาพท่ีบกพรอ่ง

และเกดิการกระทำาผดิ  ดงันัน้ การกระทำาผดิจงึเกดิจากปัจจยัหลายอยา่งร่วมกัน ซ่ึงอาจ

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล การลงโทษจงึไมค่วรมุง่เนน้ทีก่ารกระทำาความผดิเป็นหลกั 

แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุในการกระทำาผิด และแก้ไขที่สาเหตุนั้นๆ 

การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู  จึงมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้กระทำาผิดแต่ละบุคคล 

เพื่อหาสาเหตุการกระทำาผิดและแนวทางแก้ไข  ระยะเวลาของการลงโทษจึงข้ึนอยู่กับ

ความสามารถของผู้กระทำาผิดในการแก้ไขตนเอง  เช่น  ผู้กระทำาผิดคดีฆ่าอาจมีระยะ

เวลาในการจำาคุกน้อยกว่าคดีลักทรัพย์ท่ีมีการกระทำาผิดซ้ำา  ถ้าผู้กระทำาผิดคดีฆ่าสำานึก

และปรับพฤติกรรมรวมทั้งมีแนวโน้มว่าจะไม่กระทำาผิดซ้ำาอีก

การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู  จึงเป็นแนวคิดแห่งการให้โอกาส  ทั้งการ

ให้โอกาสกลับตัว  การแก้ไขปรับปรุงตนเอง  โดยมีความพยายามไม่ให้ผู้กระทำาผิด

ต้องถูกลงโทษในรูปแบบท่ีจะทำาลายคุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคม 

จึงใช้มาตรการต่างๆ  ในการเลี่ยงการจำาคุก  เช่น  การรอการลงโทษจำาคุก  โดยใช้การ 

คุมประพฤติ การใช้โทษปรับ หรือมาตรการในชุมชนอื่นๆ  นอกจากนี้ หากจำาเป็นต้อง

ไดร้ับโทษจำาคุกก็จะมีมาตรการอื่น เชน่ การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ เพือ่ที่จะ

ให้อยู่เรือนจำาให้น้อยที่สุด และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า  ในปัจจุบันได้มีการใช้การลงโทษตามวัตถุประสงค์ใน 

การลงโทษทั้งสี่ประการข้างต้นผสมผสานกัน  ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในการแก้ไขฟื้นฟู 

เสียมากกว่าการแก้แค้นทดแทน  หากแต่ยังคงมีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนอยู่ 

เพื่อตอบสนองความรู้สึกของประชาชนหรือผู้เสียหายในกรณีที่อาชญากรรมนั้น 

มีความรุนแรง  สะเทือนขวัญ  อีกทั้งในการลงโทษยังคงมีเป้าหมายเพื่อข่มขู่ยับยั้ง 

ไม่ให้มีการกระทำาความผิด และตัดผู้กระทำาผิดออกจากสังคมในระยะหนึ่ง
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๒.๒	 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต	

๒.๒.๑	รูปแบบการลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบัน
รูปแบบการลงโทษประหารชีวิตในยุคปัจจุบัน  ที่ใช้ในประเทศต่างๆ 

มีดังนี้ (สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๗) 

๑)	การฉีดสารพิษเข้าร่างกาย	(Lethal	Injection)	

การฉดีสารพิษเข้ารา่งกาย เป็นวิธีการประหารชวีตินกัโทษ ซึง่กำาหนด

ขั้นตอนการฉีดสารพิษ ๓ ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่หนึ่ง  ฉีดสาร Sodium Thiopental Barbiturate เพื่อให้นักโทษหมดสติ

ข้ันท่ีสอง   ฉีดสาร  Pancuronium  Bromide  เพ่ือให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย 

ให้ปอดและกระบังลมหยุดทำางาน

ขั้นที่สาม   ฉีดสาร Potassium Chloride เพื่อทำาให้หัวใจหยุดทำางาน

การฉดีสารพษิเขา้ร่างกายเปน็วธิกีารประหารชวีติทีใ่ชใ้นประเทศไทยในปจัจบุนั 

โดยกระทรวงยุติธรรมได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ  ไว้ดังนี้ 

(ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารประหารชวิีตนกัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖) 

(๑)		 ก่อนการบังคับโทษประหารชีวิต ประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้

๑.๑)  เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำาพิพากษาให้ประหารชีวิตจำาเลย 

และจำาเลยนั้นถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำา ให้เรือนจำาดำาเนินการ 

๑.๑.๑) ถ่ายรูปจำาเลยนั้นไว้ ๖ ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย รูปครึ่งตัว

หน้าตรงและรูปด้านข้าง ทั้งสองข้างขนาดรูปละ ๔”x ๖” ติดไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน 

และระบุชื่อ-สกุล  ฐานความผิด  หมายเลขคดีแดง  ศาลท่ีพิพากษา  และวัน  เดือน  ปี 

ที่ถ่ายรูป และเจ้าพนักงานเรือนจำาลงนามรับรองไว้ที่ด้านหน้ารูปทุกรูป 

๑.๑.๒) จัดทำาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้างของจำาเลยไว้ ๓ แผ่น

๑.๑.๓)  จัดทำาบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณของ 

จำาเลยไว้ ๑ ฉบับ 

๑.๒)  สง่รปูถา่ยไปทีก่องทะเบียนประวตัอิาชญากร สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิ

และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแห่งละ ๑ ชุด  พร้อมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง
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แห่งละ ๑ แผ่น และส่งรูปถ่ายให้ศาลชั้นต้น ๒ ชุด กรมราชทัณฑ์ ๑ ชุด นอกนั้นให้

เกบ็ไวท้ีเ่รอืนจำาเพือ่การตรวจสอบเมือ่จำาเลยตอ้งคำาพิพากษาคดีถึงทีส่ดุให้ประหารชีวติ 

และถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำา 

๑.๓)  เรือนจำาดำาเนินการถ่ายรูป  จัดทำาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ  และบันทึก 

รายละเอยีดเก่ียวกบัตำาหนรูิปพรรณของจำาเลยเชน่เดยีวกบัข้อ ๑.๑) แต่ใหร้ะบรุายละเอยีด 

เพิ่มเกี่ยวกับวันที่คดีถึงที่สุดและช้ันศาล  เพื่อการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้จัดเก็บ

รูปถ่าย  แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณไว้ที่เรือนจำา 

๑ ชดุ นอกนัน้ใหจ้ดัสง่ไปกรมราชทณัฑเ์พือ่จะไดส้ง่ตอ่ไปยงัหนว่ยงานตามขอ้ ๑.๒) เพือ่

ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นจำาเลยในคดีที่ต้องคำาพิพากษาให้ประหารชีวิตหรือไม่ 

๑.๔)  ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีนั้น พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี  และ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร  สำานักงานตำารวจแห่งชาติแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ 

กรมราชทณัฑ ์ซึง่ผลการตรวจสอบรปูถา่ยและลายพมิพ์นิว้มอืเกบ็รกัษาไวท้ีก่รมราชทณัฑ์

๑.๕)  ให้เรือนจำาจัดให้มีการตรวจสุขภาพจิตของจำาเลยที่ต้องคำาพิพากษา

ถึงที่สุดให้ประหารชีวิตทุกราย หากเป็นหญิงให้เพิ่มการตรวจการตั้งครรภ์ด้วย 

๑.๖)  ใหเ้รอืนจำาแจง้สทิธิการถวายเรือ่งราวขอพระราชทานอภยัโทษให้จำาเลย

ทราบ และสอบถามวา่มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธิถวายเรือ่งราวขอพระราชทานอภยัโทษ

หรอืไม ่ถา้ประสงคจ์ะใชส้ทิธดิงักลา่ว ใหเ้รอืนจำาชว่ยเปน็ธรุะจดัการไปตามสมควรไมว่า่

นักโทษจะถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

หรือไม่ก็ตาม ให้เรือนจำารายงานไปกรมราชทัณฑ์โดยด่วน

(๒)		 การประหารชีวิต ประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้

๒.๑)  การเตรียมการ

๒.๑.๑)  ให้มีคณะกรรมการและสักขีพยานในการดำาเนินการ ดังนี้ 

(๑)  ให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำาเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 

-  ผูบั้ญชาการเรอืนจำาแหง่ทอ้งทีท่ีจ่ะทำาการประหารชวีตินกัโทษ

เป็นประธาน 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องท่ีหรือผู้แทนอัยการจังหวัดแห่ง

ท้องที่ หรือผู้แทน 
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-  เจ้าพนักงานเรือนจำาตำาแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไปแห่งเรือนจำา 

ท้องที่ที่ประหารชีวิตนักโทษ ๑ คน 

(๒)  ให้มีสักขีพยาน ประกอบด้วย

-  ผู้แทนกรมราชทัณฑ์

-  ผู้กำากับการสถานีตำารวจแห่งท้องที่หรือผู้แทน

๒.๑.๒)  เมือ่จะตอ้งทำาการประหารชวีตินกัโทษรายใดใหก้รมราชทณัฑ์

แจ้งให้เรือนจำาทราบ พร้อมส่งผลการตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บรักษา 

ไว้ไปด้วย  โดยจะกระทำาการประหารชีวิตในวันและเวลาใดให้เรือนจำาเป็นผู้กำาหนด 

และแจ้งให้กรรมการ สักขีพยาน และกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมทราบ

๒.๑.๓)  ให้ประธานและคณะกรรมการทำาการตรวจสอบผลการตรวจ

รูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่กรมราชทัณฑ์ส่งไปกับที่ทางเรือนจำาได้เก็บรักษาไว้ก่อน

ทำาการประหารชีวิต  โดยถือเอาผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเป็นสำาคัญ  แต่ให้นำา 

ผลการตรวจสอบรูปถ่ายเป็นข้อมูลประกอบด้วย

๒.๑.๔)  ใหก้องทะเบยีนประวตัอิาชญากร สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ

จดัเจา้หนา้ทีไ่ปทำาการพมิพล์ายน้ิวมอืของนักโทษ ในขณะก่อนและหลงัการประหารชวีติ 

โดยพิมพ์ลายนิ้วมือเป็น  ๓  ชุด  เพื่อตรวจสอบกับลายพิมพ์นิ้วมือนักโทษประหารชีวิต

ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรต่อหน้าคณะกรรมการ  และลงนามกำากับในแผ่น

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ในกรณีที่ทำาการประหารชีวิต ณ  เรือนจำาในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดปริมณฑล

กรณีที่ประหารชีวิต ณ  เรือนจำาในท้องท่ีจังหวัดอื่นให้เป็นหน้าท่ี 

ของตำารวจภูธรในจังหวัดนั้น  จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือไป

ดำาเนินการในทำานองเดียวกัน 

ภายหลงัการประหารชีวิตใหเ้กบ็ลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวไวท้ี่เรอืนจำา 

กรมราชทัณฑ์  และกองทะเบียนประวัติอาชญากร  แห่งละ ๑ ชุด  อนึ่ง ก่อนนำาตัว

ไปประหารชีวิตให้ผู้บัญชาการเรือนจำาที่จะทำาการประหารชีวิตนักโทษนำาเอกสาร 

อันเกี่ยวข้องกับผลการขอพระราชทานอภัยโทษไปอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟัง
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๒.๑.๕)  ให้เรือนจำาสอบถามนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตถึงการ

จัดการทรัพย์สิน  ถ้าหากนักโทษแสดงเจตนาที่จะจัดการทรัพย์สินของตน  ก็ให้แสดง

เจตนาไว้เปน็ลายลักษณอ์กัษร กรณนีกัโทษเขียนหนงัสอืไมไ่ดใ้หเ้จา้พนกังานเรอืนจำาเปน็ 

ผู้เขียนให้แล้วอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟังแล้วให้ลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็น 

หลักฐาน โดยมีพยานอย่างน้อยสองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือนั้น 

หากนกัโทษมคีวามประสงค์จะเขยีนจดหมายหรอืส่งขอ้ความบอกกล่าว 

หรอืจะโทรศพัทพ์ดูกบัญาตหิรอืผูใ้ด หรอืมคีวามประสงคจ์ะทำาสิง่ใด ซึง่เจา้พนกังานเรอืนจำา 

พิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรือนจำาอำานวยความสะดวกให้  แต่การส่งข้อความหรือ

การพูดคุยโทรศัพท์สามารถกระทำาได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ให้เรือนจำา

จัดเตรียมโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารไว้เป็นการเฉพาะ

๒.๑.๖)  ใหเ้รอืนจำาสอบถามนกัโทษถงึอาหารมือ้สดุทา้ย และหากไม่

เป็นการเหลือวิสัยให้เรือนจำาจัดให้ตามสมควรและเหมาะสม

๒.๑.๗)  ให้นักโทษได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือลัทธิ

ตามความเชื่อของตนในเวลาที่เหมาะสม

๒.๑.๘)  ให้เรือนจำาจัดเจ้าพนักงานเรือนจำา ไม่น้อยกว่า ๓ คนไปรับ

ยาหรือสารพิษที่กำาหนดจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ โดยต้อง

มีหัวหน้าเจ้าพนักงานเรือนจำา เป็นข้าราชการไม่ต่ำากว่าระดับ ๗ (ชำานาญการ)

ท้ังนี้ อุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษให้เรือนจำาเป็นผู้จัดหาและให้

เภสชักรของโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลของกรมราชทณัฑบ์รรจยุาหรอืสารพษิลงใน 

อปุกรณด์งักล่าว แลว้ใหผ้นกึอปุกรณใ์หแ้นน่หนา และลงชือ่กำากบัไวโ้ดยชัดเจน การเปดิ 

ผนึกอุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษจะต้องทำาต่อหน้าคณะกรรมการ  และให้หัวหน้า 

เจา้พนกังานเรอืนจำาผูไ้ปรบัยาหรอืสารพษิและคณะกรรมการลงช่ือรับรองความเรียบร้อย

ไว้เป็นหลักฐาน

๒.๑.๙)  ให้เรือนจำาจัดเตรียมสถานที่สำาหรับการประหารชีวิตและ

จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหาร

ไว้ให้พร้อม รวมถึงเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ทำาการฉีดยาหรือสารพิษไม่น้อยกว่า ๒ คน
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๒.๑.๑๐)  สถานที่สำาหรับทำาการประหารชีวิตนักโทษ ประกอบด้วย 

ห้องสำาหรับควบคุมนักโทษก่อนทำาการประหาร ห้องทำาการประหาร ห้องเตรียมตัวของ

เจ้าพนักงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประหาร ห้องคณะกรรมการกับสักขีพยาน 

และห้องประกอบพิธีทางศาสนา

๒.๒)  การดำาเนินการประหารชีวิต

๒.๒.๑)  ให้เรือนจำาจัดเจ้าพนักงานเรือนจำารักษาความปลอดภัย 

และระวงัเหตใุหอ้ยูใ่นความเรยีบรอ้ยตามสมควรแลว้นำานกัโทษทีจ่ะทำาการประหารชีวติ

ไปยังสถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้ 

๒.๒.๒)  นำาตัวนักโทษที่จะทำาการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่

จัดเตรียมไว้เพื่อการประหารชีวิต พร้อมทั้งทำาการพันธนาการป้องกันมิให้นักโทษดิ้นรน

ขัดขืน

๒.๒.๓)  ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยคำาสั่งของ 

ผูบั้ญชาการเรือนจำา จัดเตรยีมเครือ่งมอือปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิการไวใ้หพ้รอ้ม 

และทำาการแทงเข็มสำาหรับฉีดยาหรือสารพิษเข้าเส้นเลือดในร่างกายของนักโทษที่จะ

ถูกประหารรอไว้โดยต่อเข้ากับสายท่อหรืออุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเข้า

สู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหาร  พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องตรวจวัดสัญญาณการเต้น

ของหัวใจเข้ากับร่างกายนักโทษที่จะถูกประหารหันจอแสดงให้คณะกรรมการและสักขี

พยานได้สังเกตเห็นโดยชัดเจน

๒.๒.๔)  เมื่อการดำาเนินการตามข้อ  ๒.๒.๓)  เสร็จเรียบร้อย  และได้

รับสัญญาณให้ทำาการประหารชีวิต  ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ทำาการฉีดยาหรือสารพิษ 

จัดการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษประหารให้ตายเสีย 

ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน

๒.๒.๕)  ให้แพทย์ประจำาเรือนจำาที่ทำาการประหารชีวิตนักโทษหรือ

แพทย์ของทางราชการ ๑  คนร่วมกับคณะกรรมการ  ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษ 

โดยให้แพทย์และคณะกรรมการทำาบันทึกยืนยันการตายของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต 

และประกาศผลการประหารชีวิตให้สักขีพยานทราบในวันนั้น
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ทัง้น้ี การถา่ยภาพหรอืบนัทกึใหป้รากฏดว้ยแถบเสยีง แถบภาพ หรอื

ดว้ยวธีิอ่ืนทีจ่ะเกิดผลในทำานองเดยีวกันตอ่นกัโทษทีจ่ะถกูประหาร สถานท่ีประหารชีวิต 

และวิธีการประหารชีวิตนั้นจะกระทำามิได้ เว้นแต่เป็นการดำาเนินการในทางราชการ

๒.๓)  การดำาเนินการหลังการประหารชีวิต

๒.๓.๑)  ให้เรือนจำาจัดเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ใน 

เรือนจำา  เป็นเวลาไม่ต่ำากว่า  ๑๒  ช่ัวโมง  เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้แพทย ์

ของทางราชการร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำาตรวจสอบโดยทำาบันทึกยืนยันการตายอีก

ครั้งหนึ่ง

๒.๓.๒)  เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้วให้เรือนจำาแจ้งญาติทราบในโอกาส

แรก  หากมีญาติมาขอรับให้มอบศพนั้นไป  แต่ถ้าไม่มีญาติมาขอรับก็ให้จัดการเผาหรือ

ฝังตามที่เรือนจำาจะเห็นสมควรต่อไป

๒.๓.๓) ใหเ้รอืนจำารายงานผลการดำาเนนิการประหารชวีติพรอ้มบนัทกึ

ของแพทย์และคณะกรรมการยืนยันผลการตรวจพิสูจน์การตาย และผลการตรวจสอบ

ยืนยันภายหลังการตายให้กระทรวงยุติธรรมทราบโดยเร็ว

๒)	 การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า	(Electric	Chair)

การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า  เป็นวิธีการประหารชีวิต  โดยให้นักโทษนั่งอยู่

บนเก้าอี้ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำาหรับการประหารชีวิต  โดยก่อนทำาการประหารชีวิต 

นกัโทษจะตอ้งโกนผมและขนตามรา่งกายออกทัง้หมด เพือ่ใหก้ระแสไฟฟา้เขา้สูร่่างกาย

ได้โดยง่าย จากนั้นเมื่อมีการเปิดกระแสไฟฟ้า ร่างกายของนักโทษจะกระตุก เกิดอาการ

อาเจียน ปัสสาวะ และอุจจาระ อย่างไรก็ตาม ร่างกายของนักโทษจะมีผ้าคาดรั้งตัวไว้ 

ทั้งนี้  ตัวอย่างของการประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกานั้น  พบว่า 

การกำาหนดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการประหารชีวิตจะแตกต่างไปตามระบบของแต่ละรัฐ 

รวมถึงน้ำาหนักตัวของนักโทษ  (Capital  Punishment,  ๒๐๐๘  อ้างถึงใน  สำานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๗) 
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๓)	 การประหารชีวิตโดยการรมแก๊ส	(Gas	Chamber)

การประหารชีวิตโดยการรมแก๊ส  เป็นการประหารชีวิตด้วยการ

รมแก๊สไซยาไนด์  โดยการจัดให้นักโทษประหารชีวิตอยู่ในห้องหรือตู้ที่ไม่มีอากาศผ่าน

เข้าไปได้  และจัดให้มีช่องสำาหรับใส่สารโพแทสเซียมไซยาไนด์  หรือโซเดียมไซยาไนด์ 

ผสมกับกรดไอโดรคลอริก  เพื่อให้เกิดเป็นแก๊สไฮโดรไซยานิกขึ้นในห้องหรือตู้ท่ีจัดไว้ 

จากนัน้แกส๊จะทำาลายความสามารถในการผลิตเฮโมโกลบนิในเมด็เลอืดสง่ผลใหน้กัโทษ 

หมดสติในเวลาไม่กี่วินาทีและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว  เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้ว 

เจ้าหนา้ทีจ่ะสวมชดุและหนา้กากปอ้งกันแก๊สเขา้ทำาความสะอาดศพ (สำานกังานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๗)  

๔)	 การแขวนคอ	(Hanging)

การแขวนคอเปน็การประหารชวีติดว้ยการใชเ้ชอืกผกูทีค่อของนกัโทษ

ประหาร  จากนั้นจึงเปิดประตูกลซ่ึงอยู่ท่ีพื้นใต้เท้าของนักโทษออก  ให้นักโทษตกลงไป 

เชือกที่รัดคออยู่จะทำาให้นักโทษเกิดภาวะขาดออกซิเจน  และเสียชีวิตในที่สุด  โดยเจ้า

หน้าที่จะต้องคำานวณความยาวของเชือกให้สัมพันธ์กับน้ำาหนักตัวของนักโทษประหาร

แต่ละราย (สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๗) 

๕)	 การยิงเป้า	(Firing	Squad)

การยงิเปา้เปน็การประหารชวีติ โดยการใชป้นืยงินกัโทษประหารจน

เสียชีวิต ซึ่งในการประหารชีวิตของไทยก่อนหน้านี้ ได้ใช้วิธีการยิงเป้า โดยมีการยิงเป้า 

ครัง้สดุทา้ยเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๖  ทัง้นี ้การประหารชวีติของไทย จะกำาหนดให้มีเพชฌฆาต

ที่  ๑  หรือเรียกว่า  เพชฌฆาตมือหนึ่ง  ทำาการประหารชีวิต  ในหลักที่  ๑  (ด้านขวามือ) 

กรณทีีม่กีารประหารชวีตินกัโทษรายเดียวในคราวนัน้  หากมกีารประหารชวีติพรอ้มกนั 

สองราย  จะกำาหนดให้นักโทษประหารชีวิตรายที่  ๒  อยู่ที่หลักที่  ๒  และให้เพชฌฆาต

มือสอง  ร่วมทำาการประหารชีวิตด้วย  ทั้งนี้การยิงเป้าแต่ละครั้งจะใช้กระสุนในการยิง

ประมาณ ๘-๑๐ นัด โดยยิงเพื่อให้นักโทษสิ้นใจโดยเร็วที่สุด (ยุทธ บางขวาง, ๒๕๕๔)
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๖)	 การปาด้วยก้อนหิน	(Stoning)

การปาดว้ยกอ้นหนิ เปน็การประหารชีวิตดว้ยการใช้หนิขว้างจนตาย 

ซ่ึงปรากฏวิธีการประหาร  โดยการเอาตัวนักโทษมาฝังทรายหรือดิน  แล้วให้ผู้เสียหาย 

หรอืฝงูชนใชก้อ้นหนิทีจ่ดัเตรยีมไวข้วา้งใสศ่รีษะจนขาดใจตาย (สำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๗)

จากรูปแบบการประหารชีวิตข้างต้น  พบว่า  การประหารชีวิตที่ใช้

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา ได้มีการใช้การยิงเป้า จวบจนกระทั่งใน

ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้รูปแบบการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกาย ตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา

๒.๒.๒	ข้อห้ามของการบังคับโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของไทย

แม้ว่าจะมีการบัญญัติบทลงโทษประหารชีวิตในกฎหมายอาญาของไทย 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการบัญญัติข้อยกเว้นการบังคับโทษประหารชีวิต ให้แก่บุคคล ดังนี้

๑)  ผูก้ระทำาผดิทีม่อีายตุ่ำากวา่ ๑๘ ป ี(ในขณะทีก่ระทำาผดิ) ซึง่ไมไ่ดค้ำานงึ

ถึงว่าผู้กระทำาผิดจะถูกจับกุมเมื่อใด  หรือศาลมีคำาพิพากษาเมื่อใด  (ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๘ วรรคสอง)

๒)  ผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้รอไว้จนพ้นกำาหนด ๓ ปี นับ

แต่คลอดบุตร  และให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำาคุกตลอดชีวิต  เว้นแต่บุตรถึงแก่ 

ความตายก่อนพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าว  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง) 
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๓. กฎหมายที่ระวางโทษประหารชีวิต

ความผิดที่กฎหมายระวางโทษประหารชีวิต  ในปัจจุบันมีจำานวนท้ังสิ้น ๖๒ 

ความผิด โดยแบ่งเป็น

๓.๑	 ฐานความผิดที่ระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว	

ฐานความผิดที่ระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว  ในปัจจุบันมีจำานวนท้ังสิ้น 

๑๒ ความผิด ปรากฏตามกฎหมายต่างๆ ดังนี้

๓.๑.๑		ประมวลกฎหมายอาญา ประกอบด้วยฐานความผิด 

๑)  การปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ (มาตรา ๑๐๗ และ ๑๑๑) 

๒)  การปลงพระชนม์พระราชินี  รัชทายาท  หรือผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ (มาตรา ๑๐๙ และ ๑๑๑) 

๓)  การข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่นหรือเด็กที่มีอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี หรือ

เด็กที่มีอายุยังไม่เกิน ๑๓ ปี โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำา

ความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการรุมโทรม  จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

(มาตรา ๒๗๗ ตรี (๒)) 

๔)  การฆ่าผู้อื่นที่กฎหมายกำาหนดให้ผู้กระทำาผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้น 

เช่น การฆ่าบุพการี การฆ่าเจ้าพนักงานที่กระทำาตามหน้าที่ การฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

เป็นต้น (มาตรา ๒๘๙)

๕)  การชิงทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุทางศาสนาอันเป็นท่ี 

สักการะบูชาของประชาชนหรือได้กระทำาในวัด  หรือสถานอันเป็นที่เคารพทางศาสนา 

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๓๓๙ ทวิ) 

๖)  การปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๓๔๐) และ 

๗)  การปล้นทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุทางศาสนาอันเป็นที่ 

สักการะบูชาของประชาชนหรือได้กระทำาในวัด  หรือสถานอันเป็นที่เคารพทางศาสนา

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๓๔๐ ทวิ)



41รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

๓.๑.๒		กฎหมายอาญาทหาร  ประกอบด้วยฐานความผิด  หนีราชการ  และ

เป็นการหนีเข้าไปอยู่กับพวกศัตรู (มาตรา ๔๖ (๑) )

๓.๑.๓		พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒  ประกอบด้วย

ฐานความผิด การใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำาลังประทุษร้าย ใช้อำานาจครอบงำาผิด 

คลองธรรม  หรือใช้วิธีข่มขืนใจ  ด้วยประการอื่นใด  ให้ผู้อ่ืนเสพเฮโรอีน  โดยเป็น 

การกระทำาต่อผู้หญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นการกระทำาเพื่อ 

จูงใจให้ผู้อื่นกระทำาผิด  ทางอาญา  หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  ในการ 

กระทำาความผิดทางอาญา (มาตรา ๙๓)

๓.๑.๔	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยฐานความผิด 

๑)  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฆ่าผู้อื่น ถ้าการกระทำานั้น

น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน (มาตรา ๑๖) 

๒)  ผู้ที่ใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดฆ่าผู้อื่นในท่าอากาศยาน  และการ 

กระทำานั้นเป็นอันตราย  หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 

(มาตรา ๒๐)

๓.๒	 ฐานความผิดที่ระวางโทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุด

ฐานความผิดที่ระวางโทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุด ในปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น 

๕๐ ความผิด ปรากฏตามกฎหมายต่างๆ ดังนี้

๓.๒.๑	ประมวลกฎหมายอาญา ประกอบด้วยฐานความผิด 

๑)  การประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์ (มาตรา ๑๐๘ และ ๑๑๑) 

๒)  การประทุษร้ายต่อพระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ โดยการกระทำานั้น มีลักษณะเป็นอันตรายต่อพระชนม์หรือชีวิต (มาตรา ๑๑๐ 

และ ๑๑๑)  

๓)  ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร หรือความผิด

ฐานเป็นกบฏ (มาตรา ๑๑๓) 
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๔)  การกระทำาเพื่อให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักร  หรือทั้งหมด 

ตกไปอยู่ใต้อำานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ (มาตรา ๑๑๙, ๑๒๘ และ ๑๒๙) 

๕)  คนไทยกระทำาการรบต่อประเทศ หรอืเขา้รว่มเปน็ขา้ศกึของประเทศ 

(๑๒๑, ๑๒๘ และ ๑๒๙)

๖)  การกระทำาการใดๆ  เพื่ออุปการะแก่การดำาเนินการรบหรือ 

การตระเตรียมการรบของข้าศึก  เช่น  ทำาให้ป้อม  สนามบิน  ยุทธภัณฑ์ใช้การไม่ได้ 

หรอืตกไปอยู่ในเง้ือมมือ ขา้ศึก หรอืยยุงให้ทหารไมก่ระทำาการตามหน้าที ่เปน็ตน้ (มาตรา 

๑๒๒, ๑๒๘ และ ๑๒๙) 

๗)  การกระทำาใดๆ  เพื่อให้รัฐต่างประเทศล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ 

เอกสารอันปกปิดไว้เป็นความลับสำาหรับความปลอดภัยของประเทศ (มาตรา  ๑๒๔, 

๑๒๘ และ ๑๒๙) 

๘)  การกระทำาด้วยประการใดๆ ใหเ้กิดเหตรุา้ยแกป่ระเทศจากภายนอก 

(มาตรา ๑๒๗, ๑๒๘ และ ๑๒๙) 

๙)  การฆ่าหรือพยายามฆ่าราชาธิบดี  ราชินี  ราชสามี  รัชทายาทหรือ

ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ  ซึ่งมีสัมพันธไมตรี  หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ  ซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำานัก (มาตรา ๑๓๒) 

๑๐)  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา ๑๓๕/๑) 

๑๑)  เจ้าพนักงานใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ  ข่มขืนใจ  หรือจูงใจ 

เพือ่ใหบ้คุคลใดมอบใหห้รอืหามาใหซ้ึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกต่นเองหรอืผูอ้ืน่ 

(มาตรา ๑๔๘) 

๑๒)  เจ้าพนักงาน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ  สมาชิกสภาจังหวัด 

หรือสมาชกิสภาเทศบาล เรียก รบั หรือยอมจะรบัทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ใดสำาหรับ

ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่งไม่ว่า 

การนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ (มาตรา ๑๔๙) 

๑๓)  เจ้าพนักงานในตำาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ  ผู้ว่าคดี  หรือ

พนกังานสอบสวน เรียก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อ่ืนใดสำาหรบัตนเอง
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หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่ง ไม่ว่าการนั้น

จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ (มาตรา ๒๐๑) 

๑๔)  เจ้าพนักงานในตำาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ  ผู้ว่าคดี  หรือ

พนักงานสอบสวน  กระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด ๆ  ในตำาแหน่ง  โดยเห็นแก่ 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือ  ยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ 

แต่งตั้งในตำาแหน่งนั้น (มาตรา ๒๐๒) 

๑๕)  การวางเพลิงเผาทรัพย์ที่กฎหมายกำาหนด เช่น โรงเรือนที่คนอยู่

อาศัย สถานีรถไฟ หรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น (มาตรา ๒๑๘)

๑๖)  การกระทำาใหเ้กิดเพลงิไหม ้แมเ้ปน็ของตนเอง เปน็เหตุใหเ้กดิเพลิง

ไหม้แก่ทรัพย์ที่กฎหมายกำาหนด (มาตรา ๒๒๐) 

๑๗)  การกระทำาให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ที่

กฎหมายกำาหนด (มาตรา ๒๒๒)

๑๘)  การวางเพลิงเผาทรัพย์  หรือกระทำาให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้ 

เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ที่กฎหมายกำาหนด  เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย 

หรือได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๒๒๔) 

๑๙)  การข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่น  หรือเด็กที่มีอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี 

หรือเด็กที่มีอายุยังไม่เกิน ๑๓ ปี จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๒๗๗ ทวิ) 

๒๐)  การขม่ขนืกระทำาชำาเราผูอ้ืน่ หรอืเดก็ทีม่อีายยุงัไมเ่กนิ ๑๕ ป ีหรอื

เด็กที่มีอายุยังไม่เกิน ๑๓ ปี โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำา

ความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการรุมโทรม  จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัส 

(มาตรา ๒๗๗ ตรี (๑)) 

๒๑)  การกระทำาอนาจารผู้อื่นโดยขู่เข็ญหรือใช้กำาลังประทุษร้าย  หรือ

เด็กที่มีอายุไม่เกิด ๑๕ ปี ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่

ความตาย (มาตรา ๒๘๐) 

๒๒)  การเปน็ธุระจดัหา ลอ่ไป หรอืพาไปเพือ่การอนาจารแกเ่ดก็ทีมี่อายุ

ยังไม่เกิน ๑๕ ปี โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่ เข็ญ ใช้กำาลังประทุษร้าย เพื่อสนองความใคร่ 

ของผู้อื่น (มาตรา ๒๘๓ และ ๒๘๕) 
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๒๓)  การฆ่าผู้อื่น (มาตรา ๒๘๘) 

๒๔)  การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

หรือการเอาคนลงเป็นทาส  เพื่อซื้อขาย  จำาหน่าย  รับ  ไม่ว่าจะนำาเข้าในหรือส่งออกไป

นอกราชอาณาจักร จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๓๑๒ ทวิ) 

๒๕)  การลักพาตัวผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ (มาตรา ๓๑๓ และ ๓๑๔) 

๒๖)  การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๓๓๙) 

๓.๒.๒	กฎหมายอาญาทหาร ประกอบด้วยฐานความผิด 

๑)  เชลยศึกที่เสียสัตย์ว่า  เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วให้สัตย์ว่าจะไม่

ทำาการรบต่อประเทศไทยตลอดเวลาสงคราม (มาตรา ๑๓)

๒)  การลักลอกสอดแนม  โดยเข้าไปในป้อม  ค่าย  เรือรบ  หรือสถานที่

ใดๆ อันเป็นของทหาร (มาตรา ๑๔)

๓)  การให้ความช่วยเหลือ หรือปิดบังผู้ลักลอบสอดแนมโดยที่รู้อยู่แล้ว

ว่าเป็นศัตรู (มาตรา ๑๕) 

๔)  ทหารที่กระทำาการเกลี้ยกล่อมให้ผู้อื่นกลายเป็นพวกของศัตรู 

(มาตรา ๑๖) 

๕)  นายทหารท่ีบังคับกองทหาร  ป้อม  ค่าย  เรือรบ  หรือสถานท่ีใด ๆ  

ถ้ายังไม่สิ้นกำาลังและยังสามารถต่อสู้ศัตรูอยู่ได้ หากยอมแพ้ให้แก่ศัตรู (มาตรา ๑๗)

๖)  การยุยง หรือข่มขืนใจ นายทหารบังคับกองทหาร ป้อม ค่าย เรือรบ 

หรือสถานที่ใดๆ ให้ยอมแพ้แก่ข้าศึก (มาตรา ๑๘) 

๗)  นายทหารเรือซึ่งมีหน้าท่ีควบคุมเรือของทหาร  ได้ถอยเรือออกจาก

สถานที่รบในขณะรบ โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา ๑๙)

๘)  นายทหารท่ีได้บังอาจทำาลายหรือละทิ้งเครื่อง  ศาสตราวุธ  กระสุน

ดินปืน  หรือเครื่องยุทธนาการใด ๆ   โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู 

(มาตรา ๒๗ (๑))

๙)  ทหารทีไ่ดรั้บมอบหมายใหอ้ยูย่ามรกัษาการณ ์หากละทิง้หนา้ทีห่รอื

ไปเสียจากหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู (มาตรา ๒๙ (๑))
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๑๐)  ทหารที่ขัดขืนหรือละเลยไม่ได้กระทำาตามคำาสั่งอย่างใด ๆ   ซึ่งได้

กระทำาต่อหน้าศัตรู (มาตรา ๓๐ (๑) )

๑๑)  ทหารท่ีขัดขืนไม่ได้กระทำาตามคำาสั่งอย่างใด ๆ   โดยการแสดง

ความขัดขืนด้วยกิริยา หรือวาจาองอาจต่อหน้าทหารถืออาวุธ ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู 

(มาตรา ๓๑ (๑)  )

๑๒)  การใช้กำาลงัทำารา้ยทหารยามรักษาการณ ์หรอืทหารอยูย่ามประจำา

หน้าที่ ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู (มาตรา ๓๖ (๑) )

๑๓)  ทหารซ่ึงไดใ้ชก้ำาลงัประทุษร้ายดว้ยกำาลงัแก่ผูม้อีำานาจบังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไป ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู (มาตรา ๓๘ (๑) )

๑๔)  ทหารได้ทำาการมั่วสุม ณ  สถานที่ใด ๆ   กันตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป 

ใช้กำาลังทำาร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะทำาร้าย หรือกระทำาการใด ๆ  ขึ้น ให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้น

ในบ้านเมือง ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู (มาตรา ๔๒ (๑) )

๑๕)  ทหารได้ทำาการมั่วสุม ณ  สถานท่ีใด ๆ   กันตั้งแต่  ๕  คน  ข้ึนไป 

ใช้กำาลังทำาร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะทำาร้าย  หรือกระทำาการใด ๆ   ขึ้น  ให้มีความวุ่นวาย 

เกิดขึ้นในบ้านเมือง  ซึ่งได้กระทำาต่อหน้าศัตรู  และปรากฏว่ามีทหารตั้งแต่คนหนึ่ง 

ขึ้นไปมีอาวุธ (มาตรา ๔๓ (๑) )

๑๖)  การกระทำาดว้ยความประสงคท์ีจ่ะบอ่นทำาลายให้สมรรถภาพของ

กรมกองทหารเส่ือมทรามลง  อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะล้มล้างรัฐบาลหรือเพื่อให้

เปลี่ยนแปลงประเพณีทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของทหาร (มาตรา ๕๒)

๓.๒.๓	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	 พ.ศ.	
๒๕๓๙  ประกอบด้วยฐานความผิด  การหน่วงเหนี่ยว  กักขัง  กระทำาด้วยประการใด 

ใหผู้อ้ืน่ปราศจากเสรภีาพในรา่งกาย หรอืทำารา้ยรา่งกาย หรอืขูเ่ขญ็ดว้ยประการใด ๆ  วา่

จะใช้กำาลังประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้นกระทำาการค้าประเวณี และเป็นเหตุ

ให้ผู้ถูกกระทำาถึงแก่ความตาย (มาตรา ๑๒ (๒) ) 

๓.๒.๔	พระราชบัญญตัอิาวธุปืน	เคร่ืองกระสุนปืน	วตัถรุะเบิด	ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน	 พ.ศ.	๒๔๙๐  ประกอบด้วยฐานความผิด  การใช้อาวุธปืน 
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เครื่องกระสุน  หรือวัตถุระเบิดนอกจากที่กำาหนดในกฎกระทรวงที่อนุญาตให้ออกได้ 

นำาไปใช้ในการกระทำาผิด  ได้แก่  ฆ่าผู้อื่น  เรียกค่าไถ่  กรรโชกทรัพย์  ชิงทรัพย์  และ 

ปล้นทรัพย์ (มาตรา ๗๘) 

๓.๒.๕	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒  ประกอบด้วยฐาน 

ความผิด

๑)  การผลิต  นำาเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 

เพื่อจำาหน่าย (มาตรา ๖๕) 

๒)  ผู้ใดจำาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท  ๑  โดยมีปริมาณคำานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินย่ีสิบกรัมขึ้นไป 

(มาตรา ๖๖)

๓.๒.๖	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ประกอบด้วยฐานความผิด

๑)  การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  ด้วยการข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำางาน

หรือให้บริการ  โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง 

หรือทรัพย์สินของบุคคลน้ันหรือของผู้อื่น  ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  ใช้กำาลังประทุษร้าย 

ยึดเอกสารสำาคัญประจำาตัวของบุคคลนั้น  นำาภาระหน้ีของบุคคลมาเป็นสิ่งผูกมัด 

โดยมิชอบ  หรือกระทำาด้วยประการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกับการกระทำาข้างต้นให้ 

ผู้อ่ืนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำาถึงแก่ความตาย 

(มาตรา ๖/๑ และมาตรา ๕๒/๑) 

๒) การค้ามนุษย์ ด้วยการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำาหน่าย พามาจาก 

หรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้ซึ่งบุคคลหรือเด็ก 

โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา 

ถึงแก่ความตาย (มาตรา ๖ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคสอง และมาตรา ๕๓/๑ (๒) )

๓.๒.๗	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยฐานความผิด
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๑)  ผูอ้ยู่ในอากาศยานในระหวา่งการบินผูใ้ดยดึหรอืเขา้ควบคมุอากาศยาน

โดยใช้กำาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้ายผู้อื่น  หรือขู่ว่าจะกระทำา

อันตรายต่ออากาศยานนั้น (มาตรา ๑๗)

๒)  ผูท้ีก่ระทำาการทำาลายอากาศยานในระหวา่งบริการ ทำาให้อากาศยาน

ในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำาการบินได้  หรือ

เป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่าง 

การบิน หรือวาง หรือกระทำาด้วยประการใด ๆ   เพ่ือให้มีการวางในอากาศยานใน 

ระหว่างบริการซึ่งวัสดุหรือสิ่งใด ๆ   ที่น่าจะทำาลายอากาศยานน้ัน  หรือน่าจะก่อให้ 

เกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำาการบินได้  หรือน่าจะ 

ก่อให้เกิดความเสียหายจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของ 

อากาศยานในระหว่างการบิน (มาตรา ๑๘) 

๓)  ผู้ที่ใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทำาการทำาร้ายร่างกายผู้อื่นใน 

ท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสหรือ 

ถึงแก่ความตาย  ทำาลายหรือทำาให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือ 

สิ่งอำานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน  หรือต่ออากาศยานที่จอดอยู่ใน 

ท่าอากาศยานซ่ึงไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ  หรือทำาให้การให้บริการของ 

ท่าอากาศยานหยุดชะงัก  และการกระทำาน้ันเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตราย 

ต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (มาตรา ๑๙)

๔)  ผู้ท่ีทำาลายหรือทำาให้เสียหายแก่เครื่องอำานวยความสะดวกใน 

การเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  หรือทำาให้การทำางานของ 

เครื่องอำานวยความสะดวกดังกล่าวขัดข้อง  เป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิด 

อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน (มาตรา ๒๑) 
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๑. สถานการณ์การประหารชีวิตในประเทศไทย

๑.๑	 สถิติการประหารชีวิตในประเทศไทย

การประหารชวีติ ถกูกำาหนดเปน็บทลงโทษการกระทำาความผดิ 

ขั้นสูงสุด  ซึ่งการบังคับโทษตามคำาพิพากษาประหารชีวิตของไทย 

ในปจัจบุนักำาหนดใหใ้ชว้ธีิการฉดีสารพษิ ทัง้นี ้นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

เปน็ตน้มาจนถึงปจัจบุนั ประเทศไทยมกีารบงัคบัโทษตามคำาพพิากษา

ประหารชวีติ จำานวน ๓๒๖ ราย ซึง่สามารถจำาแนกตามวธิกีารประหาร

ชีวิตได้ดังตารางต่อไปนี้ 



50 รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

  การใช้อาวุธปืนยิง  ๓๑๙  ยิงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

  การฉีดสารพิษ  ๗  ฉีดสารพิษครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

      และฉีดสารพิษครั้งล่าสุด

      เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

  รวม  ๓๒๖

ตารางที่ ๑  สถิติการประหารชีวิตในประเทศไทย จำาแนกตามวิธีการประหารชีวิต

หมายเหตุจำานวน	(ราย)วิธีการประหารชีวิต

ทีม่า: ประชาไท, ๒๕๖๑  ปรับปรงุขอ้มลูโดย วชิชตุา อสิรานวุรรธน,์ ๒๕๖๒

จากตารางข้างต้นพบว่า  ในจำานวนนักโทษประหารชีวิตที่มีการบังคับโทษ 

ไปแล้วจำานวน  ๓๒๖  ราย  นั้น  ได้มีการบังคับโทษโดยการใช้อาวุธปืนยิงเสียให้ตาย 

จำานวน ๓๑๙  ราย  โดยมีการใช้วิธีการยิงคร้ังสุดท้ายเม่ือวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

และหลังจากนั้นเป็นต้นมา  กรมราชทัณฑ์ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการฉีด 

สารพิษ  ซึ่งได้มีการใช้วิธีการฉีดสารพิษมาแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

จำานวน  ๗  ราย  และรายล่าสุดได้มีการฉีดสารพิษเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ซึ่งนับเป็นการประหารชีวิตครั้งแรกหลังจากที่มีการเว้นว่างการประหารชีวิตไปแล้ว 

เป็นระยะเวลา ๙ ปี
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๑.๒	 สถิตินักโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๖๒

สถตินิกัโทษเดด็ขาดประหารชีวติในประเทศไทย ระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ 

ตามการรายงานของกรมราชทัณฑ์พบว่า  นักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตในปัจจุบัน 

มีจำานวน  ๒๕๙  ราย  แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตชาย  จำานวน  ๒๓๒  ราย 

และนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตหญิง จำานวน ๒๗ ราย

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักโทษเด็ดขาดประหาร

ชวีติมากทีส่ดุ กลา่วคือ มีจำานวน ๓๙๓ ราย ซึง่เพิม่สูงขึน้กวา่ ๕ ปกีอ่น มากกวา่ ๑ เทา่ตวั 

ขณะเดียวกันพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการประกาศ “สงครามยาเสพติด” ที่มีการ

ปราบปรามผู้กระทำาผิดในคดียาเสพติด  ทำาให้จำานวนนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติด

เพิ่มสูงขึ้นจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำานวน ๘๒,๐๑๓ ราย เป็นจำานวน ๑๘๕,๔๑๖ ราย 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรมราชทัณฑ์, ๒๕๕๓; กรมราชทัณฑ์, ๒๕๕๘)

ตารางที่ ๒ สถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต ในรอบ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒)

ข้อมูล	ณ	วันที่

ที่ม
า: 

ปร
ะม

วล
สถ

ิติจ
าก

สถ
ิติร

าช
ทัณ

ฑ์ 
กร

มร
าช

ทัณ
ฑ์

ปี	พ.ศ.
เพศ

ชาย หญิง
รวม

  ๒๕๕๓  ๑๔๘  ๑๓  ๑๖๑  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

  ๒๕๕๔  ๖๙  ๑๒  ๘๑  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

  ๒๕๕๕  ๓๖  ๕  ๔๑  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

  ๒๕๕๖                      ไม่ปรากฏข้อมูล

  ๒๕๕๗  ๙๗  ๗  ๑๐๔  ๑ เมษายน ๒๕๕๗

  ๒๕๕๘  ๓๕๑  ๔๒  ๓๙๓  ๑ เมษายน ๒๕๕๘

  ๒๕๕๙  ๑๔๖  ๖  ๑๕๒  ๑ เมษายน ๒๕๕๙

  ๒๕๖๐  ๑๕๘  ๑๑  ๑๖๙  ๑ มกราคม ๒๕๖๐

  ๒๕๖๑  ๑๘๓  ๒๒  ๒๐๕  ๑ เมษายน ๒๕๖๑

  ๒๕๖๒  ๒๓๒  ๒๗  ๒๕๙  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
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๑.๓ พัฒนาการการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

๑.๓.๑ พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตของไทย
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตของไทย พบว่า

๑)	 พัฒนาการเชิงบวก  ประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมาย 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐  ซึ่งได้ปรับปรุงจากเดิมในมาตรา  ๖๕  ซึ่งบัญญัติโทษ 

ประหารชีวิตสถานเดียวในกรณีที่ผลิต  นำาเข้า  หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 

เพือ่จำาหนา่ย แก้ไขโทษเปน็ตอ้งระวางโทษจำาคกุตลอดชวิีต และปรบัต้ังแต่หนึง่ล้านบาท 

ถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต ซึ่งผู้พิพากษามีโอกาสในการใช้ดุลพินิจได้

นอกจากน้ีได้มีการบัญญัติบทลงโทษประหารชีวิต  ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา ๑๒๓/๒ บญัญตัวิา่ “ผู้ใดเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ หรอื

เจา้หนา้ทีข่ององคก์ารระหวา่งประเทศ เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรือประโยชน์ 

อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด 

ในตำาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 

ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจำาคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

หรือประหารชีวิต”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งได้มี 

การยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ไม่มีการบัญญัติบทลงโทษ 

ประหารชีวิตไว้อีก

๒)	 พฒันาการเชงิลบ นบัตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๒ ทีผ่า่นมาพบวา่ ประเทศไทย

ไม่ได้มีการบังคับโทษตามคำาพิพากษาประหารชีวิตมาเลย  ซึ่งก่อให้เกิดความคาดหวัง 

ที่หากประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตติดต่อกันเป็นระยะเวลา  ๑๐  ปี  องค์การ

สหประชาชาติจะถือว่าเป็นประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติทันที 

ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการที่ดีในการยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อไป  หากแต่เมื่อวันที่ 
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๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการบังคับโทษ 

ตามคำาพิพากษาข้ึน  และทำาให้ปลายทางของการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างเป็น 

รูปธรรมทางหนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายไทยได้มีการขยายฐาน

ความผิดของโทษประหารชีวิตเพิ่มสูงขึ้นจาก ๕๕ ฐานความผิด เป็น ๖๓ ฐานความผิด 

(ภายหลังได้มีการยกเลิกฐานความผิดเก่ียวกับการทุจริต)  ปัจจุบันจึงยังคงมีฐาน 

ความผิดท่ีบัญญัติโทษประหารชีวิต  จำานวน ๖๒  ฐานความผิด  (รายละเอียดปรากฏ 

ตามข้อ ๓. ในบทที่ ๒)

๑.๓.๒	ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้และการยกเลิกโทษประหารชีวิต

การให้ยกเลิกโทษประหารเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงเกิดขึ้นในทุกภาค

ส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เม่ือเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงสะเทือนขวัญขึ้น ย่ิงทำาให้

กระแสของการยืนยันให้ยังคงมีโทษประหาร และเร่งรัดให้มีการบังคับโทษประหารชีวิต

กับผู้กระทำาผิด ขณะเดียวกันก็ได้มีการรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกัน  เนื่องจากการประหารชีวิตนั้น  ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ 

มีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้  จึงได้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้และการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ (นัทธี จิตสว่าง, ๒๕๕๖; ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, ๒๕๕๗)

๑)	 ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต	ด้วยเหตุผลสนับสนุนดังนี้

๑.๑)  การประหารชวีติถอืวา่ขดัหลกัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานในการ

มีชีวิตอยู่  และเป็นการกระทำาที่ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งการยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ได้สนับสนุนให้ผู้กระทำาผิดไม่ต้องรับโทษ หากแต่ 

การประหารชีวิตเป็นการลงโทษท่ีรุนแรง  โหดร้าย  เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความ 

เป็นมนุษย์ และอาจมีความเสี่ยงในการประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ได้ 

๑.๒)  นักโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสในการต่อสู้คดีให้

ชนะคดีได้  ด้วยข้อจำากัดที่ส่วนใหญ่แล้วมักมีฐานะยากจน  ด้อยโอกาส  ไม่สามารถจ้าง

ทนายความแก้ต่างในคดีของตนได้
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๑.๓)  ระบบยุติธรรมทางอาญามีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด

ในการตัดสินคดีให้เป็นธรรม  โดยอาจมีการจับผิดคน  หรือตัดสินผิดพลาด  หากมี 

การประหารชีวิตไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไป

๑.๔)  การใชโ้ทษประหารชวีติไมมี่ผลตอ่การปอ้งกนั ยบัยัง้อาชญากรรม 

ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยขององค์การสหประชาชาติ
๑
  พบว่า  “งานวิจัยไม่สามารถค้นพบ

ข้อยืนยันว่า  การประหารชีวิตส่งผลในเชิงป้องปรามได้ดียิ่งกว่าการลงโทษจำาคุกตลอด

ชีวิต  และไม่น่าเชื่อว่าจะมีข้อยืนยันเหล่านั้นอยู่จริง”  อีกท้ังสถิติจากประเทศท่ียกเลิก

โทษประหารชีวิตไปแล้ว  พบว่า  การไม่ใช้โทษประหารชีวิตไม่ได้ส่งผลให้อาชญากรรม

เพิ่มมากขึ้น

อนึ่ง  งานวิจัยของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ  (UNODC) ระบุว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดอาชญากรรม คือ 

ความยากจน ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความสามารถของรัฐ

ในการบังคับใช้กฎหมาย การรักษาหลักนิติธรรม 

๒)	 คัดค้านการยกเลิกโทษประหารชีวิต ด้วยเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

๒.๑)  การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่ตอบแทนผู้กระทำาผิดได้

สาสมกับความผิดที่กระทำาไว้ และสามารถชดเชยความรู้สึกทรมานให้แก่ผู้เสียหายได้

๒.๒)  การประหารชีวิตสามารถเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการกระ

ทำาผิด และสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมได้

๑.๓.๓	แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโทษประหารชีวิต
ประเด็นการเรียกร้องให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตได้มีการดำาเนิน

การกันมาอย่างต่อเนื่อง  ท้ังการรณรงค์โดยองค์กรภาครัฐ  และเอกสารที่มุ่งเน้นการ

๑  งานวิจัย เรื่อง “คำาถามเกี่ยวกับโทษประหารและคุณูปการใหม่ของอาชญาวิทยาที่มีต่อประเด็นนี้: 
รายงานต่อคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ศึกษา โดย 
Roger Hood ซึ่งภายหลังได้รับการปรับปรุงและตีพิมพ์ ภายใต้ชื่อ “โทษประหาร: ทัศนะในระดับโลก” 
(“The Death Penalty: A World-wide Perspective”), Oxford: Clarendon Press.
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คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีการศึกษาผลดีผลเสียในการยกเลิกโทษประหารชีวิต รวมท้ัง

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโทษประหารชีวิต  ซึ่งพบรายละเอียด

ในการขับเคลื่อนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระยะที่ผ่านมา ดังนี้

๑)	 แผนการดำาเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

โทษประหารชีวิต

สืบเนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้มี 

ข้อเสนอแนะนโยบายการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลัก 

สิทธิมนุษยชนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,  ๒๕๖๐) 

ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดทำารายงานในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต  ซึ่งได้มีมติจาก 

การประชุมคณะอนกุรรมการพฒันาและบังคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาคและเปน็ธรรม 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๕๙  และคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 

งานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ

กับแนวทางการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ดังนี้ 

ระยะที่	 ๑    ปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทจากที่มีโทษ 

ประหารชีวิตสถานเดียวเปน็โทษอตัราข้ันสงูสดุประหารชวีติ  เพือ่ใหผู้พ้พิากษาสามารถใช ้

ดุลพินิจท่ีจะลงโทษประหารชีวิตได้โดยไม่จำาเป็นต้องวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว

เท่าน้ัน  ซึ่งการจะพิจารณาว่าฐานความผิดใดควรปรับอัตราการลงโทษไม่ให้เป็นโทษ

ประหารชีวิตเพียงอย่างเดียว  ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ในเร่ืองการลงโทษประหารชีวิต

ในการกระทำาความผิดที่ร้ายแรงท่ีสุด  อาทิ  ความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ความผิดที่ส่งผลถึง

ความตายของผู้อื่น

ระยะที่	๒  ยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางฐานความผิด โดยเฉพาะ 

ในความผิดท่ีไม่เกี่ยวกับชีวิต  หรือเป็นความผิดท่ีไม่ส่งผลถึงความตายของผู้อ่ืน  เช่น 

การลักพาตัวผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่  เจ้าพนักงานใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าที่ 

โดยมิชอบ เป็นต้น

ระยะที่	๓ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในฐานความผิดที่เหลือทั้งหมด
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จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

สำานักงานกิจการยุติธรรม ได้นำาข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร

ชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับทราบและเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว 

๒)	 แผนปฏบิติัการตามขอ้เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรงุ

กฎหมายโทษประหารชีวิต

ในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ

นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ กรุงเทพมหานคร ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

(กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๒)

๒.๑)  ข้อเสนอแนะเพ่ือดำาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

โทษประหารชีวิตโดยตรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๒.๑.๑) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ประกอบด้วย

๑)  การรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแกส่งัคมไทยเกีย่วกับ

โทษประหารชีวิต  โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลัก

การและเหตุผลความจำาเป็นในการปรับปรุงโทษประหารชีวิตจนเป็นที่ยอมรับในสังคม 

ซึ่งกำาหนดหน่วยงานหลักในการดำาเนินการ  คือ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานสนับสนุน คือ สำานักงาน

อัยการสูงสุด และสำานักงานศาลยุติธรรม

๒)  การเข้าเปน็ภาคพีธิสีารเลอืกรับฉบับที ่๒ ของ ICCPR และ

สนับสนนุขอ้มติเกีย่วกบัการพักการใช้โทษประหารชีวติในการประชมุของสหประชาชาต ิ

ดังนี้

๒.๑)  การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ 

ฉบับที่  ๒  ของ  ICCPR  โดยควรมีการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

การสร้างความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติภายหลังการเข้าเป็นภาคี 
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และเม่ือมีการเตรียมความพร้อมใกล้สมบูรณ์แล้ว  คณะรัฐมนตรีควรลงมติเห็นชอบใน

การสนบัสนนุขอ้มตเิกีย่วกบัการพักการใชโ้ทษประหารชวีติในการประชมุสหประชาชาติ

ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒)  การหยุดพักการใช้บทลงโทษประหารชีวิต  ซึ่งไม่

จำาเป็นต้องให้ครบระยะเวลา ๑๐ ปี หากประเทศไทยพร้อมก็สามารถพักใช้บทลงโทษ

ประหารชีวิตได้ทันที  อีกทั้ง  หากประเทศไทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ 

ฉบับที่  ๒  ของ  ICCPR  จักต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมดทันที  ดังนั้น การเข้า 

เป็นภาคีจึงต้องดำาเนินการเมื่อได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อน

ข้อเสนอดังกล่าวนี้ กำาหนดให้กระทรวงการต่างประเทศ และ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานติดตามและประเมินผลการดำาเนินการ

ภายในประเทศ

๒.๑.๒)  ขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย (กระทรวงยตุธิรรม, 

๒๕๖๒) ประกอบด้วย 

๑)  การจัดทำาหลักเกณฑ์สำาหรับการไม่กำาหนดให้มีโทษ

ประหารชีวิตในกฎหมายที่จะตราขึ้นใหม่  โดยส่วนราชการที่มีอำานาจในการจัดทำา

กฎหมายควรพิจารณาความเหมาะสมของการบัญญัติบทลงโทษประหารชีวิตใน 

กฎหมายฉบับนั้นๆ  และควรจัดทำาเหตุผลประกอบหรือข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรีประกอบการวินิจฉัย 

๒)  การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑)  การดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสาม 

ระยะนั้น  สามารถเริ่มต้นได้ง่ายที่สุด  คือ  การพิจารณาไม่กำาหนดโทษประหารชีวิต 

ในกฎหมายที่จะยกร่างใหม่  ตามความเหมาะสม  รวมถึงการดำาเนินการ 

ในระยะที่  ๒  การยกเลิกโทษประหารชีวิตในฐานความผิดที่ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ 

ซึ่งอาจดำาเนินการได้ง่ายกว่าการดำาเนินการในระยะที่  ๑  ที่เป็นการพิจารณาปรับ 

อัตราโทษความผิดประหารชีวิตสถานเดียวเป็นอัตราโทษสูงสุด

๒.๒)  การปรับปรุงกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับส่วน
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ราชการหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายกำากับดูแลและฝ่ายปฏิบัติ  ดังนั้น  การแก้ไขกฎหมาย 

ทีม่ฐีานความผดิเปน็โทษประหารชวิีตจะตอ้งพจิารณาไปพรอ้มกันทัง้ระบบ จงึควรจำาแนก

ประเภทฐานความผดิออกเปน็กล่มุ และมอบหมายหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกลุม่เปน็ 

ผู้พิจารณา โดยกำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินการชั้นต้น ๑ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๒.๑)  การจำาแนกฐานความผิดออกเป็น

กลุ่มๆ โดยอาจพิจารณาแบ่งฐานความผิดทั้ง ๖๓ ฐาน ออกเป็น ๕ กลุ่มฐานความผิด 

ได้แก่  (๑)  กลุ่มฐานความผิดเก่ียวกับความมั่นคง (๒)  กลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยสาธารณะ  (๓)  กลุ่มฐานความผิดท่ีกระทำาต่อชีวิตร่างกาย 

(๔)  กลุ่มฐานความผิดเก่ียวกับตำาแหน่งหน้าที่การงาน  และ  (๕)  กลุ่มฐานความผิด 

ตามกฎหมายเฉพาะ

๒.๒.๒)  การมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในแต่ละกลุ่มเป็นผู้พิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  ซึ่งหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบต้องทำาการศึกษาทบทวนข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้าน  เช่น  ข้อเท็จจริง 

ทางคดีว่าความผิดนั้นๆ  เคยเกิดข้ึนจริงหรือไม่  หากเกิดขึ้นจริงมีการพิจารณา 

พิพากษาลงโทษอย่างไร  ตลอดจนการกระทำาผิดซ้ำาในคดีนั้นๆ  หลังจากได้รับ 

การพักการลงโทษเป็นอย่างไร  หากพิจารณาแล้วว่าสมควรยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ควรระบุให้ชัดเจนว่า ควรใช้โทษทางอาญาใดทดแทนด้วย

อนึ่ง ในการปรับปรุงกฎหมายนี้ กำาหนดหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องใหด้ำาเนนิการ ประกอบดว้ย  กระทรวงกลาโหม กรมพระธรรมนญู กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด 

สำานักงานศาลยุติธรรม  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และสำานักงานกิจการยุติธรรม

๒.๓)  ขอ้เสนอแนะเพือ่ดำาเนนิการควบคู่กบัการเปลีย่นแปลง

โทษประหารชีวิต (กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๒) ประกอบด้วย

๒.๓.๑) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
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๑) การปฏริปูเรอืนจำาเพ่ือรองรบันักโทษประหารชีวิต 

ซึ่งปัจจุบันกำาหนดให้เรือนจำาที่ควบคุมผู้ต้องขังโทษประหารชีวิตทั่วประเทศ  จำานวน 

๑๐-๑๑ แห่ง แต่ในทางปฏิบัติ  กรณีเป็นนักโทษชายจะกำาหนดให้ควบคุมตัวที่เรือนจำา

กลางบางขวาง สว่นนกัโทษหญงิใหจ้ำาคกุทีเ่รอืนจำาหญงินัน้ๆ แตจ่ำาแนกแดนขงัใหช้ดัเจน

ทั้งนี้ อาจพิจารณาในการกำาหนดให้เรือนจำาความ

ม่ันคงสูง  ทั้ง  ๕  แห่ง  เป็นเรือนจำาสำาหรับนักโทษจำาคุกตลอดชีวิตซึ่งถูกเปลี่ยนจาก 

โทษประหารชีวิต  และกำาหนดมาตรการในการดูแลนักโทษให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน 

ซึ่งกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  ควรพิจารณาปรับปรุงเรือนจำาให้มีมาตรฐานที่จะ

สามารถรองรับการดำาเนินการดังกล่าว

๒.๓.๒) ข้อเสนอแนะทางนโยบายทีต่อ้งจดัทำากฎหมาย 

๑) การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

โดยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าผู้ที่ถูกลงโทษคือผู้ที่กระทำาความผิดจริง 

และโทษท่ีไดร้บัเป็นไปตามสดัสว่นความผดินัน้ๆ รวมถึงผูก้ระทำาผดิ และนกัโทษประหาร

ชวิีตจะต้องได้รับการคุม้ครองสทิธิตามมาตรฐานสากล เพือ่เป็นการสรา้งความเช่ือมัน่ของ

ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม อันจะนำาไปสู่การเคารพกฎหมายโดยไม่สัมพันธ์กับ

ความหนักเบาหรือความร้ายแรงของโทษที่กำาหนดต่อไป

๒) การปรับปรุงระบบและกระบวนการยุติธรรม

  ๒.๑)  การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ ซึ่งในกรณีของความผิดที่มีโทษสูงต้องพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการ 

นำามาใช้ อย่างไรก็ตาม กรณีของโทษประหารชีวิตควรมุ่งเน้นเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย

มากกวา่การสร้างความสมานฉนัท ์โดยเฉพาะในการสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นกระบวนการ

ยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  ๒.๒)  การเพิ่มบทบาทครอบครัวและชุมชน

ในการคุมประพฤติผู้กระทำาผิดภายใต้การกำากับดูแลของผู้คุมประพฤติและคำาส่ังหรือ 

คำาพิพากษาของศาล  โดยจะต้องมีแผนการรองรับท่ีดี  และสามารถคาดหมายได้ว่า 

อัตราการกระทำาผิดซ้ำามีจะทิศทางอย่างไรเมื่อได้รับการพักการลงโทษแล้ว
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  ๒.๓)  การใช้วิธีบำาบัดเก่ียวกับกระบวนการคิด

และพฤติกรรม  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพฤตินิสัยจะต้องจัดให้มีความ

พร้อมดา้นบคุลากรโดยเฉพาะนกัจติวิทยาเพือ่ดแูลและลดพฤตกิรรมรนุแรงของผูก้ระทำา

ผิดที่เข้าสู่การบำาบัด

๓) มาตรการทดแทนทีเ่ปลีย่นโทษประหารชวีติเปน็

โทษจำาคุกตลอดชีวิต

มาตรการทดแทนที่เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็น

โทษจำาคกุตลอดชวีติ เพือ่ใหผู้เ้สยีหายเหน็วา่ แมผู้ก้ระทำาผดิจะไมไ่ดร้บัโทษประหารชวีติ 

แต่ก็ยังได้รับโทษในความผิดที่กระทำาลงไป  จึงควรมีการจำากัดระยะเวลาในการ 

ลงโทษจำาคุกไม่น้อยกว่า  ๒๕ - ๓๐  ปีก่อนจะได้รับสิทธิอื่นๆ  ตามที่กฎหมายกำาหนด 

อย่างไรก็ตาม การจำากัดระยะเวลาน้ัน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแสวงหาระยะเวลา 

ที่เหมาะสมร่วมกัน  และควรมีการพัฒนาพฤตินิสัยในระหว่างการรับโทษนั้น  ทั้งนี้ 

ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลนักโทษประหารชีวิตให้มีการได้รับโทษใน 

ระยะเวลาที่เหมาะสม  และไม่เกิดความลักล่ันในทางปฏิบัติกับนักโทษที่มี 

โทษจำาคุกระยะยาว
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๒. สถานการณ์การประหารชีวิต 
ในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก

๒.๑	การประหารชีวิตในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก
จากการสำารวจการประหารชีวิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของแอมเนสตี้  อินเตอร์เนชั่นแนล  ประเทศไทย พบว่า  มีการประหารชีวิตนักโทษ 

ในประเทศต่างๆ อย่างน้อย ๖๙๐ ครั้ง แบ่งเป็นการประหารชีวิตในประเทศต่างๆ ดังนี้
๑)  จีน  จำานวน (+) ราย*   ๒)  อิหร่าน  จำานวน ๒๕๓+ ราย*
๓)  ซาอุดีอาระเบีย  จำานวน ๑๔๙ ราย  ๔)  เวียตนาม  จำานวน ๘๕+ ราย*
๕)  อิรัก  จำานวน ๕๒+ ราย*  ๖)  อียิปต์  จำานวน ๔๓+ ราย*
๗)  สหรัฐอเมริกา  จำานวน ๒๕ ราย  ๘)  ญี่ปุ่น  จำานวน ๑๕ ราย
๙)  ปากีสถาน  จำานวน ๑๔+ ราย*  ๑๐)  สิงคโปร์   จำานวน ๑๓ ราย
๑๑)  โซมาเลีย   จำานวน ๑๓ ราย (แบ่งเป็น จูบาแลนด์ ๑๐ ราย 
    และสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ๓ ราย)
๑๒)  ซูดานใต้   จำานวน ๗+ ราย*  ๑๓)  เบลารุส   จำานวน ๔+ ราย*
๑๔)  เยเมน   จำานวน ๔+ ราย*  ๑๕)  อัฟกานิสถาน   จำานวน ๓ ราย
๑๖)  บอตสวานา   จำานวน ๒ ราย  ๑๗)  ซูดาน   จำานวน ๒ ราย
๑๘)  ไต้หวัน   จำานวน ๑ ราย  ๑๙)  ไทย   จำานวน ๑ ราย

๒๐)  เกาหลีเหนือ   จำานวน (+) ราย* 

ในจำานวน  ๒๐  ประเทศท่ีมีการประหารชีวิตในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น  พบว่า 

มีจำานวนประเทศที่ทำาการประหารชีวิตลดน้อยลง จำานวน  ๓  ประเทศ เม่ือเทียบกับ 

ปี ๒๕๖๐  แต่ปรากฏว่าในปี  ๒๕๖๑ ประเทศบอตสวานา ซูดาน ไต้หวันและ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กลับมาประหารชีวิตอีกครั้ง หลังจากที่ไม่มีการประหารชีวิต 

มาเปน็ระยะเวลานานและไมม่รีายงานการประหารชีวติในประเทศบาหเ์รน บงัคลาเทศ จอร์แดน 

คูเวต มาเลเซีย ปาเลสไตน์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ประเทศไทย, ๒๕๖๒)

* สืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเหล่านี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ไม่สามารถยืนยันตัวเลขการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในซีเรีย ในปี ๒๕๖๑ ได้
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๒.๒	 การกำาหนดโทษประหารชีวิต
การกำาหนดโทษประหารชีวิตในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ในประเทศต่างๆ  พบว่า 

มีการกำาหนดโทษประหารชีวิต  จำานวน  ๒,๕๔๑  ครั้ง  โดยพบว่ามีประเทศที่มีการ 

กำาหนดโทษประหารชีวิตเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อย่างมีนัยสำาคัญ  (แอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, ๒๕๖๒) คือ 

-  อียิปต์  เพิ่มจากอย่างน้อย ๔๐๒ ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  อย่างน้อย ๗๑๗ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นประมาณ ๗๘%)

-  อิรัก  เพิ่มจาก ๖๕ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  ๒๗๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นประมาณ ๔ เท่า)

-  กานา  เพิ่มจาก ๗ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  ๑๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เท่า)

-  คูเวต  เพิ่มจาก ๑๕ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  ๓๔ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เท่า)

-  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มจาก ๕ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  ๑๐ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เท่า)

-  ลิเบีย  เพิ่มจาก ๓ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  อย่างน้อย ๔๕ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๕ เท่า)

ขณะเดยีวกนัในบางประเทศพบการกำาหนดโทษประหารชวีติท่ีลดลงอยา่งมนียัสำาคญั

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, ๒๕๖๒) ดังนี้

-  แอลจีเรีย  จากอย่างน้อย ๒๗ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-  เคนยา  จากอย่างน้อย ๒๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-  เซียร์ราลีโอน  จาก ๒๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  ๔ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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-  ซูดานใต้  จากอย่างน้อย ๑๖ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  อย่างน้อย ๘ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-  ตูนีเซีย  จากอย่างน้อย ๒๕ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น 

  อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ การยกเลิกโทษประหารชีวิต
แอมเนสตี้  อินเตอร์เนชั่นแนล  ประเทศไทย รายงานข้อมูลประเทศที่ได้มี 

การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ และประเทศท่ียังคง 

บทลงโทษประหารชีวิตไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ดังต่อไปนี้

๒.๓.๑	ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวีติสำาหรับความผิดอาญาทุกประเภท	
จำานวน	๑๐๖	ประเทศ ประกอบด้วย  แอลเบเนีย อันดอร์รา แองโกลา อาร์เจนตินา 

อาร์เมเนีย  ออสเตรเลีย  ออสเตรีย  อาเซอร์-ไบจาน  เบลเยียม  เบนิน  ภูฏาน  โบลิเวีย 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย บุรุนดี  เคปเวิร์ด กัมพูชา แคนาดา  โคลอมเบีย 

คองโก (สาธารณรฐั) หมู่เกาะคุก คอสตารกิา โกตดิวัวร ์โครเอเชีย ไซปรสั สาธารณรฐัเชก็ 

เดนมาร์ก  จิบูตี  สาธารณรัฐโดมินิกัน  เอกวาดอร์  เอสโตเนีย  ฟิจิ  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส 

กาบอง  จอร์เจีย  เยอรมนี  กรีซ  กินี  กินีบิสเซา  เฮติ  นครรัฐวาติกัน  ฮอนดูรัส  ฮังการี 

ไอซ์แลนด์  ไอร์แลนด์  อิตาลี  คิริบาตี  คีร์กีซสถาน  ลัตเวีย  ลิกเตนสไตน์  ลิทัวเนีย 

ลักเซมเบิร์ก มาซิโดเนีย  มาดากัสการ์  มอลตา  หมู่เกาะมาร์แชลล์  มอริเชียส  เม็กซิโก 

ไมโครนีเซีย มอลโดวา  โมนาโก  มองโกเลีย  มอนเตเนโกร  โมซัมบิก  นามิเบีย  นาอูร 

เนปาล เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นิการากัว นีอูเอ นอร์เวย์ ปาเลา ปานามา ปารากวัย 

ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รวันดา ซามัว ซานมารีโน เซาตูเมและปรินซิปี 

เซเนกลั เซอรเ์บยี (รวมทัง้โคโซโว) เซเชลส ์สโลวะเกยี สโลวเีนยี หมู่เกาะโซโลมอน แอฟรกิาใต้ 

สเปน ซูรินาเม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ติมอร์-เลสเต โตโก ตุรกี เติร์กเมนิสถาน ตูวาล ู

สหราชอาณาจักร ยูเครน อุรุกวัย อุซเบกิสถาน วานูอาตู และเวเนซุเอลา
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๒.๓.๒	 ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิดทางอาญา
ท่ัวไป	 จำานวน	 ๘	 ประเทศ  ซึ่งเป็นการยกเลิกโทษประหารชีวิตในอาชญากรรม 

บางประเภท เช่น อาชญากรรมตามธรรมนญูทหาร หรืออาชญากรรมซึง่เกิดจากเงือ่นไขทีเ่ปน็ 

ข้อยกเว้น ประกอบด้วย บราซิล บูร์กินาฟาโซ ชิลี เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา อิสราเอล 

คาซัคสถาน และเปรู

๒.๓.๓	ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ	 จำานวน	 ๒๘	
ประเทศ ซึง่ประเทศในกลุม่นีย้งัคงมกีารกำาหนดบทลงโทษประหารชวีติในอาชญากรรม

ทั่วไป  แต่อาจถือได้ว่ายกเลิกการประหารชีวิตในทางปฏิบัติแล้ว  เนื่องจากได้ระงับ 

การประหารชีวิตในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  อีกทั้งยังเชื่อได้ว่ามีนโยบายหรือระเบียบ 

ปฏบิตัทิีจ่ะไมล่งโทษประหารชวีติ ประกอบดว้ย แอลจเีรยี บรไูนดารสุซาลาม แคเมอรนู 

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  เอริเทรีย  กานา  เกรนาดา  เคนยา  ลาว  ไลบีเรีย  มาลาวี 

มัลดีฟส์  มาลี  มอริเตเนีย  โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก  เมียนมา  ไนเจอร์  ปาปัวนิวกินี 

สหพันธรัฐรัสเซีย  เซียร์ราลีโอน  เกาหลีใต้  (สาธารณรัฐเกาหลี)  ศรีลังกา  สวาซิแลนด์ 

ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย ตองกา ตูนีเซีย และแซมเบีย

๒.๓.๔	 ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหารชีวิต	 จำานวน	 ๕๖	 ประเทศ	
ประกอบด้วย  อัฟกานิสถาน  แอนติกาและบาร์บูดา  บาฮามาส  บาห์เรน  บังคลาเทศ 

บาร์เบโดส  เบลารุส  เบลีซ  บอตสวานา  ชาด  จีน  โคโมโรส  คิวบา  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก โดมินิกา อียิปต์ อิเควทอเรียลกินี เอธิโอเปีย แกมเบีย กายอานา 

อินเดีย  อินโดนีเซีย  อิหร่าน  อิรัก  จาเมกา  ญี่ปุ่น  จอร์แดน  คูเวต  เลบานอน 

เลโซโท ลเิบีย มาเลเซีย ไนจเีรยี เกาหลเีหนอื (สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล)ี 

โอมาน ปากสีถาน ปาเลสไตน ์(รฐั) กาตาร ์เซนตค์ติสแ์ละเนวสิ เซนตล์เูชยี เซนตว์นิเซนต์ 

และเกรนาดีนส์  ซาอุดีอาระเบีย  สิงคโปร์  โซมาเลีย  ซูดานใต้  ซูดาน  ซีเรีย  ไต้หวัน 

ไทย  ตรินิแดดและโตเบโก  ยูกันดา  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  สหรัฐอเมริกา  เวียตนาม 

เยเมน และซิมบับเว
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นศึกษา

ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกของนักโทษประหารต่อคำา

พิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่ได้รับ  ตลอดจนการ

ดำาเนินการภายหลังได้รับคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

อันจะเป็นข้อมูลสำาหรับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและ

ผู้มีอำานาจในการดำาเนินการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป  โดย

ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ๑)  นักโทษประหารที่ได้รับ 

คำาพพิากษาตดัสนิลงโทษประหารชีวติ ซึง่เป็นนกัโทษเดด็ขาด 

จำานวน ๒๐ ราย แบ่งเป็นนักโทษประหารชีวิตหญิง จำานวน 

๑๐  ราย  และนักโทษประหารชีวิตชาย  จำานวน  ๑๐  ราย 
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๒)  ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดที่ผู้กระทำาผิดได้รับโทษประหารชีวิต  จำานวน ๑  ราย 

๓)  ครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต  จำานวน  ๑  ราย  และ ๔)  ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ 

ที่เกีย่วขอ้งในการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบันักโทษประหาร ได้แก่ อดตีผูบ้รหิารกรมราชทัณฑ์ 

และเจ้าหน้าที่ จำานวน ๓ ราย ซึ่งปรากฏผลของการศึกษา ดังนี้

๑. ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
และการจัดการตนเองของนักโทษประหาร

๑.๑ ภาพรวมข้อมูลของนักโทษประหารชีวิต

๑.๑.๑	 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษประหารชีวิต

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการเก็บข้อมูลจาก 

นักโทษประหารชีวิตที่เป็นนักโทษเด็ดขาด จำานวน ๒๐ ราย แบ่งเป็นเพศหญิง จำานวน 

๑๐ ราย และเพศชาย จำานวน ๑๐ ราย  โดยมีอายุระหว่าง ๒๖ – ๖๘ ปี  ในจำานวน 

๒๐ ราย  เป็นผู้มีสัญชาติไทย จำานวน ๑๗ ราย และเป็นชนเผ่าทางภาคเหนือของไทย 

จำานวน ๓ ราย

นักโทษประหารชีวิต  มีอาชีพก่อนต้องโทษ คือ  ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

จำานวน ๑ ราย ธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย จำานวน ๘ ราย รับจ้าง จำานวน ๒ ราย แพทย์ 

จำานวน ๑ ราย อาสาสมัคร จำานวน ๑ ราย และไม่ระบุอาชีพ จำานวน ๗ ราย

นักโทษประหารชีวิตเป็นนักโทษในคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 

จำานวน ๑๐ ราย ความผิดในคดียาเสพติด จำานวน ๙ ราย และคดีความมั่นคงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จำานวน ๑ ราย 

๑.๑.๒ การต้องโทษประหารชีวิต

ในจำานวนนักโทษประหารชีวิตที่เก็บข้อมูลทั้งหมดนั้น พบว่า มีนักโทษ
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ประหารชีวิตที่ยอมรับว่าเป็นผู้กระทำาผิดจริงทั้งในคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย และ

คดียาเสพติด  ซึ่งในระหว่างการดำาเนินคดีในช้ันศาลนั้น  พวกเขาปฏิเสธการกระทำาผิด 

หรือให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงทั้งหมด ขณะที่พยานหลักฐานชี้ให้เห็นการกระทำาผิดจริง 

จึงทำาให้ผลการพิพากษาลงโทษประหารชีวิต  โดยไม่มีเหตุลดโทษใดๆ  ทั้งนี้  เหตุผลที่

บางรายปฏิเสธเพราะคิดว่าจะสามารถวิ่งเต้นคดีให้หลุดคดีได้ 

“มั่นใจทนายว่าจะสู้คดีได้ 

เขาบอกว่าไม่ให้บอกความจริงทั้งหมด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หากแต่มีจำานวนหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่าเป็นนักโทษประหารชีวิตทั้งที่ไม่ได้เป็น 

ผู้กระทำาผิด  โดยมีทั้งในลักษณะของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในคดีเลย  หรือ 

กล่าวว่าตนเองเป็นแพะในคดี  เช่นในกรณีคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกายนั้น  นักโทษ

ประหารชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าหลักฐานหมายเลข  IMEI  โทรศัพท์ที่เช่ือมโยงว่า 

เป็นผู้กระทำาผิด  ไม่ได้ตรงกับโทรศัพท์ของนักโทษประหารชีวิต  ส่วนในกรณีของคดี 

ยาเสพติดในกรณีที่นักโทษประหารชีวิตให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิดนั้น ส่วนใหญ่

ล้วนให้ข้อมูลว่าไม่รับรู้ต่อพฤติกรรมการค้ายาเสพติด หากแต่ส่วนใหญ่มีส่วนเก่ียวข้อง

กับผู้กระทำาผิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าของพาหนะที่ใช้ในการส่งยาเสพติด 

แม้จะไม่ได้เดินทางไปในการส่งยาเสพติดด้วยก็ตาม  หรือการอยู่ร่วมในพาหนะใน

การส่งยาเสพติดโดยไม่รับรู้พฤติกรรมการส่งยาเสพติด  หรือการมีความใกล้ชิดหรือ 

เป็นครอบครัวเดียวกับผู้กระทำาผิดในคดียาเสพติด

ทั้งนี้  การตกเป็นนักโทษประหารชีวิตในกรณีที่ให้ข้อมูลว่า  ไม่ได้เป็น 

ผู้กระทำาผิดจริง  พบว่า  ส่วนใหญ่ทราบว่าหากยอมรับสารภาพไปก็จะสามารถได้รับ 

การลดโทษ  แต่ต้องการยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองจึงไม่อาจยอมรับสารภาพ 

ทั้งที่มิได้กระทำาความผิด ทำาให้ต้องได้รับโทษประหารชีวิต 



68 รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

“ปฏิเสธตั้งแต่จับกุมเลยแต่เขาไม่เชื่อ 

เพราะมีทะเบียนสมรส แฟนบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวแต่เขาก็ไม่เชื่อ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ตำารวจบอกว่าให้รับไปเถอะ...แต่หนูคิดว่าหนูไม่ผิด ก็น่าจะสู้ได้”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

  ขณะที่บางรายพบว่า  ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการต่อสู้คดีมาก่อน 

จึงไม่ทราบว่าหากมีการรับสารภาพอาจสามารถลดโทษลงได้ 

“ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าโทษเป็นเท่าไร

ไม่รู้ว่าถ้าสารภาพแล้วจะได้ลด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๑.๓	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี

นักโทษประหารชีวิตมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในชั้นศาล  ทั้งค่าใช้จ่าย 

ในการว่าจ้างทนายความ รวมทั้งบางรายที่ให้ข้อมูลว่าเป็นเงินที่ใช้ในการ “วิ่งเต้น” คดี 

โดยต้องสูญเสียเงินตั้งแต่หลักหมื่นบาท ไปจนถึงสูงสุดกว่าสี่ล้านห้าแสนบาท 

๑.๒	 ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต

๑.๒.๑	ความคิดและความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิต

เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินให้ถูกลงโทษประหารชีวิต พบว่า นักโทษ

ประหารมีความรู้สึกหดหู่ ตกใจ เสียใจ จนมีอาการตัวสั่น เกิดภาวะเครียด สภาพจิตใจ

ย่ำาแย่  ความดันโลหิตสูง  หรือสลบไปเมื่อได้รับฟังคำาพิพากษา  ซึ่งผลท่ีได้รับมีระยะ
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เวลายาวนานตั้งแต่ ๓-๔ วัน จนบางรายต้องใช้ชีวิตในสภาพจิตใจย่ำาแย่ยาวนานเป็นป ี

มีการร้องไห้นานเป็นสัปดาห์ก็มี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ยืนยันว่า ตนเองไม่ได้ 

เป็นผู้กระทำาผิดมีการเสียความรู้สึก ไม่พอใจ รับไม่ได้ รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น 

“ช่วงแรกเครียดนานเป็นปีเลย ปรับตัวก็ไม่ได ้

ทำาไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำาไมซวยแบบนี้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ตอนนั้นเข่าทรุดเลย ญาติพี่น้องร้องไห้กันหมด ผมไม่พอใจมาก 

ไม่รู้จะฉีดยาไหม...ยิ่งตอนเด็ดขาด สลบไปเลย 

ตอนนั้นรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น อยากตาย รับไม่ได้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ตอนโดนคดี เราไม่ได้ทำา ไม่ต้องกลัว 

เราไม่ผิด ความยุติธรรมต้องมี แต่ท้ายที่สุดก็กลับกันหมด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

อนึ่ง  แม้ว่านักโทษประหารชีวิตหญิงบางรายที่ยอมรับว่าเป็นผู้กระทำาผิดจริง 

แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะได้รับโทษสูงเช่นนี้  ด้วยเหตุว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบดูแล 

ครอบครัว จึงอยากให้ได้รับโทษสถานเบากว่านี้

“ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนประหาร 

ถ้ามีโอกาสอยากให้ตัดสินหนูใหม่”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในกรณีของนกัโทษประหารชวีติทีย่นืยนัวา่ตนเองไมไ่ดก้ระทำาผดิบางรายรูส้กึวา่

ตนเองหมดอนาคตไปเลย ซ่ึงนักโทษประหารชวีติมีความเหน็ว่าหากมกีารประหารชีวิตจริง 
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จะเปน็การประหารคนทีไ่มไ่ด้กระทำาผดิได ้ทำาใหเ้กดิความไมเ่ช่ือมัน่ในกระบวนการยตุธิรรม 

มองว่ากระบวนการยุติธรรมไม่มีมาตรฐาน  ไม่อาจเชื่อมั่นได้  แม้ว่าก่อนมีคำาพิพากษา

ตัดสินคดี จะมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนเอง และกระบวนการยุติธรรมก็ตาม 

“ถ้าแบบผมที่ไม่ได้ทำา ใน ๑๐๐ กว่าคน 

ถ้าประหารก็จะโดนทั้งคนทำาและคนไม่ได้ทำา”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

“การปล่อยคนผิด ๑๐ คน 

ยังดีกว่าการประหารคนถูกเพียงคนเดียว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๙, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ไม่คิดเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำาก็ต้องหลุด… 

ร้องไห้อย่างเดียว ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่อย่างนี้”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒.๒	 ความคิดและความรู้สึกต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนักโทษ
ประหารชีวิต

ขณะท่ีครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของนักโทษประหารชีวิตเมื่อทราบ

ว่าบุคคลในครอบครัวต้องโทษประหารชีวิตน้ัน  รู้สึกหดหู่  พูดไม่ออก  ไม่ต่างไปจาก 

ตัวนักโทษประหารชีวิต  นอกจากนี้ยังต้องแบกรับภาระหน้าที่ในการดูแลบุคคล 

ในครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้านแทนนักโทษประหารชีวิต 

“ก็หดหู่กันหมดครับ แฟนต้องมาจากภาษีเจริญคนเดียว 

มาขายของที่สาวรีย์ตลอด ก่อนหน้านั้นเป็นแม่บ้าน”

นักโทษประหารชายกรณีที่ ๑, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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“ช่วงแรกเครียดนานเป็นปีเลย ปรับตัวก็ไม่ได ้

ทำาไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำาไมซวยแบบนี้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้พบว่า  มีการให้กำาลังใจ  ปลอบใจกันโดยคิดว่าเป็นกรรมที่อาจเคยทำามา

ในชาติก่อน 

“ตอนนั้นแม่บอกว่า คงจะเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน 

ถ้าไม่ได้แม่ก็คงไม่รอด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๒.๓	ความคิดที่มีต่อการประหารชีวิต

นักโทษที่ได้รับการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนั้น  ในช่วงแรกมี 

ทั้งท่ีคิดว่าจะต้องโดนบังคับโทษประหารชีวิตจริง  ตราบใดที่ยังคงมีการลงโทษ 

ประหารชีวิตอยู่  แต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ตนเองที่จะเป็นผู้โดนประหารชีวิต  เนื่องจาก 

ผู้ที่จะถูกประหารชีวิตต้องมีการกระทำาความผิดร้ายแรง  และกระทำาความผิดซ้ำาซาก 

หรือบางรายคิดว่าไม่น่าจะมีการประหารชีวิตเกิดข้ึน  อนึ่งในรายที่คิดว่าจะมีการ

บังคับโทษจริงๆ  บางรายได้ตั้งคำาถามกับผู้พิพากษา ผู้คุม หรือคนใกล้ชิด เพื่อต้องการ 

ได้รับการยืนยันว่าจะมีการประหารชีวิตจริงหรือไม่

“เชื่อว่ายังมีการประหาร แต่คิดว่าไกลสำาหรับผม เพราะผู้ต้องขัง

ต้องทำาผิดร้ายแรง ซ้ำาซาก ผิดครั้งแรกจะได้อภัย”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ไม่คิดว่าประหารจริง แต่คงอยู่นาน เพราะทำาผิดครั้งแรก 

ไม่มีทำาผิดในเรือนจำาด้วย”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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“ยกมือถามศาลทันทีว่า จะมีการประหารเลยหรือไม่ 

ถามทั้งสองศาลเลย ศาลบอกว่า 

‘ศาลไม่เห็นเขาประหารชีวิตมาเป็น ๑๐ ปีแล้ว’”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้  สถานการณ์ในห้วง  ๙  ปีก่อนเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑  ที่ไม่ปรากฏ 

การบังคับโทษประหารชีวิตเลย  ทำาให้ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะไม่มีการบังคับโทษ 

ประหารชีวิตอีก  จวบจนกระทั่งได้มีการบังคับโทษครั้งล่าสุดซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิต  โดยเกิดความหวาดระแวงในแดนของ 

นักโทษประหารชีวิต  เช่น  หากพบเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เรือนจำา  จำานวน ๕-๖  คนเข้ามา

ภายในเรือนจำา  จะชวนให้คิดไปได้ว่าจะมีการนำาตัวนักโทษประหารชีวิตไปประหาร 

เพราะในวันประหารชีวิตนั้น  จะพบว่าวิถีการดำาเนินชีวิตในเรือนจำาจะเปลี่ยนแปลงไป 

คือ การเรียกให้ผู้ต้องขังรับประทานอาหารเร็วขึ้น  และขึ้นเรือนนอนเร็วกว่าปกติ 

ซ่ึงผู้ต้องขังที่อยู่มานานกว่า ๑๐ ปี  จะสันนิษฐานกันว่า  ต้องมีเหตุการณ์นำาตัวนักโทษ 

ไปประหาร (เนือ่งจากเมือ่กอ่นมกีารประหารชวีติและมวีธิปีฏบิตัเิช่นนีเ้ปน็ปกติ จนกระทัง่

ว่างเว้นไปนาน ทำาให้นักโทษที่เข้ามาใหม่ๆ ไม่ทราบสถานการณ์)

“ตอนนั้น ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา ๕-๖ คนก็ตกใจกันหมดแล้ว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๓	 การใช้ชีวิตระหว่างต้องโทษในเรือนจำา
การได้รับโทษตามคำาพิพากษาประหารชีวิต  และต้องเข้ามารับโทษในเรือนจำา 

นกัโทษประหารชวิีตจะมแีดนเฉพาะแยกออกจากนกัโทษจำาคุกอ่ืนๆ ภายหลงัเขา้มาอยูใ่น 

เรอืนจำา นกัโทษประหารชวีติตอ้งมกีารปรบัตวัในการใชช้วีติในเรอืนจำา โดยรายละเอยีด

การใช้ชีวิตของนักโทษประหารชีวิตจากการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏดังนี้
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๑.๓.๑	การปรับตัวในการใช้ชีวิตในเรือนจำา

การไดร้บัโทษตามคำาพพิากษาประหารชีวิตและต้องจำาคกุในเรอืนจำาและ

ทัณฑสถาน ทำาให้นักโทษประหารชีวิตต้องปรับตัว เนื่องจากการใช้ชีวิตในเรือนจำาแตก

ต่างไปจากการใช้ชีวิตประจำา ซึ่งนักโทษประหารชีวิตบางรายเกิดความรู้สึกยากลำาบาก

ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  ตลอดจนการแสดงออกตามที่รู้สึกไม่ได้  บางรายมีอาการป่วย 

ที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรักษาตัวเองตามระเบียบ 

ที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด

“มาอยู่ก็ลำาบากสุด ทั้งกาย ทั้งใจ อยากจะกรี๊ดก็ต้องข่มใจ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

“พี่เป็นมะเร็งต้องรักษาที่สถาบันมะเร็ง แต่อยู่ที่ดีก็ดูแลดี 

พี่ก็ต้องระวังเรื่องอาหารที่ต้องทานปลา 

งดผักกาดดอง กะหล่ำาปลี แต่อยู่ในนี้ก็เลือกไม่ได้นัก”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักโทษประหารชีวิตบางรายเป็นนักโทษในคดีความผิดที่ได้รับความสนใจ

ในสังคมมาก  และเป็นท่ีรู้จักของผู้ต้องขังรายอื่นๆ ในเรือนจำา  ดังนั้น  จึงเล็งเห็นได้ว่า 

อาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้  เมื่อย้ายเข้ามาในเรือนจำา  จึงมีการกำาชับของเจ้าหน้าที่ 

ไม่ให้ผู้ต้องขังรายอื่นมาทำาร้าย  ซึ่งนักโทษประหารชีวิตชายรายหน่ึงให้ความคิดเห็น

ว่า ในโลกภายนอกคนที่ไม่รู้จักเขา และรับรู้เรื่องราวของเขาผ่านคดีก็จะมองว่าเขาเป็น 

คนโหดและเลวร้ายมาก หากแต่เมื่อมารู้จักกับเขาจริงๆ ข้างในเรือนจำา ก็จะเห็นว่าเขา

เป็นคนเงียบๆ ไม่ยุ่งกับใคร

“ถ้าผมอยู่ข้างนอกคนก็จะบอกว่าโหดร้าย เลวร้ายมาก 

พอมาอยู่ข้างในเขาก็เห็นว่าปกติ”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๑.๓.๒	การทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

นกัโทษประหารชวีติ เมือ่ไดร้บัคำาพพิากษาตดัสนิลงโทษประหารชวีติเปน็

นกัโทษเดด็ขาดแลว้ นกัโทษประหารชวิีตทกุรายไดท้ำาเอกสารเพือ่ยืน่เรือ่งราวทลูเกลา้ฯ 

ถวายฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ โดยในการดำาเนนิการจะมสีว่นปกครองใหค้ำาปรกึษา

นักโทษประหารชีวิตในการดำาเนินการ  นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้ต้องขังรายอื่นๆ  ได้ให้ 

ความช่วยเหลือกันในการดำาเนินการเช่นกัน

๑.๓.๓	การติดต่อกับครอบครัว

นักโทษประหารชีวิตที่ได้รับคำาพิพากษาเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้ว 

และต้องจำาคุกในระหว่างรอการบังคับโทษ  โดยกรณีที่เป็นนักโทษประหารชีวิตชาย 

จำาคกุทีเ่รอืนจำากลางบางขวาง  สว่นนกัโทษประหารชวิีตหญงิ จำาคุกท่ีทัณฑสถานหญงิกลาง 

จึงทำาให้มีนักโทษส่วนหนึ่งที่ถูกจำาคุกในเรือนจำาที่ห่างไกลจากภูมิลำาเนามาก  เช่น 

จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดสงขลา  เป็นต้น  ดังนั้น  การติดต่อกับครอบครัวส่วนใหญ่ 

จะเป็นการเขียนจดหมายส่งข่าวถึงกัน  และมีการเยี่ยมญาติต้ังแต่ปีละครั้ง หรือมาก

ที่สุดก็  ๒-๓  เดือนต่อครั้ง  แต่ก็พบว่าในบางรายนั้นครอบครัวก็ไม่สามารถเดินทาง 

มาเยี่ยมได้  ด้วยอุปสรรคด้านสุขภาพ  ระยะทาง  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ทั้งนี้ 

ส่วนใหญ่พบว่านักโทษประหารชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำาเนาอยากกลับไปจำาคุก 

ในเรือนจำา/ทัณฑสถานใกล้บ้าน

อนึ่ง นักโทษประหารชีวิตที่มีภูมิลำาเนาในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด 

ใกล้เคียง  พบว่า  พ่อแม่  ครอบครัว  หรือคนใกล้ชิดจะเดินทางมาเยี่ยมบ่อยครั้ง  เช่น 

เดือนละครั้ง

๑.๓.๓ การศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ นักโทษประหารชวีติบางราย ไดม้โีอกาสในการศกึษา

เล่าเรียนในเรือนจำา  โดยมีการเลือกเรียนได้ในหลายระดับจนถึงปริญญาตรี  ซึ่งพบว่า 
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มีนักโทษประหารชีวิตเรียนในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน การเกษตร รวมทั้งกฎหมาย 

ซึ่งวิชาความรู้ที่ได้รับนั้น  ทำาให้นักโทษประหารชีวิตบางรายสามารถใช้ประโยชน์

ในการให้ความช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำา  เช่น  ช่วยในการเขียนเร่ืองราวทูลเกล้าฯ 

ช่วยในการเขียนคำาร้องต่างๆ ให้เพื่อนผู้ต้องขัง

อยา่งไรกต็ามพบวา่ ในชว่งหลงันักโทษประหารชวิีตกลับไม่ได้รบัอนญุาต 

ให้เรียนหนังสือได้  จึงทำาให้มีนักโทษประหารชีวิตบางคนท่ียังมีความต้องการเรียน 

หนังสือ  แม้ว่าในขณะนั้นจะยังต้องได้รับโทษประหารชีวิตอยู่  แต่ด้วยความหวังที่ว่า 

วันหนึ่งจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  จึงอยาก 

เรียนให้มีวิชาความรู้ตลอดจนคุณวุฒิเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำาไปประกอบชีวิต 

ในอนาคตภายหลังชีวิตในเรือนจำา  และมีความรู้ท่ีจะไม่กระทำาความผิดอีกต่อไป 

นอกจากนี้พบว่าได้มีการฝึกอาชีพ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าของนักโทษประหารชีวิตหญิง 

ซึ่งจะสามารถเป็นความรู้สำาหรับนำาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

“ตอนนี้ก็เรียนประถมอยู่ ดีกว่าอยู่เฉยๆ 

ถ้ามีลงเรียนก็จะเรียน แต่ว่าโทษสูงก็จะมีให้เรียนน้อย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๘, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ประหารชีวิตสมควรให้เรียนนะ เพราะจะได้มีความรู้ 

คนส่วนมากที่กระทำาผิดมาไม่ได้มีความรู้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ตัดชุดได้ บอกแม่ว่าอยู่ที่นี่ตัดชุดได้แล้วนะ 

แม่บอกว่าเก่งจังเลย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การศึกษาธรรมะจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำาหนดให้จัดให้แก่ผู้ต้องขัง 

ทุกรายในเรือนจำาและทัณฑสถาน ซึ่งการเรียนรู้ธรรมะของนักโทษประหารชีวิตทำาให้ 

นักโทษประหารชีวิตบางรายสามารถปรับวิธีคิด  รวมทั้งยอมรับการรับโทษตาม 

คำาพิพากษาไปได้ 

“ถ้าคิดดีๆ ถ้าเราอยู่ข้างนอก เราอาจเสียชีวิตไปแล้ว 

เข้ามาอยู่ที่นี่ มีให้ตรวจสุขภาพทุกปี ตรวจแล้วไม่เป็น 

ก็คิดบวกจะได้สบายใจ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๓.๔	การประหารชีวิตครั้งล่าสุด

ความคิดของนักโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่จะมีความคิดว่า  การบังคับ

โทษตามคำาพิพากษาประหารชีวิตจะไม่เกิดขึ้นแล้ว  เนื่องจากตลอดระยะเวลา  ๙  ปี 

ท่ีผ่านมายังไม่เคยมีการประหารชีวิต  แต่เมื่อมีการบังคับโทษประหารชีวิตครั้งล่าสุด 

เมื่อวนัที่ ๑๘ มิถนุายน ๒๕๖๑ นั้น พบว่า ส่งผลกระทบต่อนกัโทษประหารชีวติรายอืน่ๆ 

ที่อยู่ในเรือนจำา  ทั้งบรรยากาศโดยรวมภายในแดนของนักโทษประหารชีวิต 

เกิดความเงียบ  แทบจะไม่มีการพูดคุยกัน  ให้ความรู้สึกหดหู่  ใจคอไม่ดี  จากที่เคย 

มั่นใจว่าจะไม่โดนประหารชีวิตก็เปลี่ยนไป 

“ตอนนั้นมันน่ากลัวมาก มันหดหู่ ตัวเย็นหมดเลย ความดันขึ้น 

ไม่มีใครอยากพูดกับใคร อยู่ในความผวา”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

“ก็เริ่มไม่มั่นใจ เพราะผู้ชายโดนประหาร ตอนนั้นก็ใจแป้วเลย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๑.๔	การวางแผนชีวิตหากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา
แมว้า่นกัโทษประหารชวีติทกุรายจะไดร้บัคำาพพิากษาตัดสนิลงโทษประหารชวิีต

และยังไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่เมื่อสอบถามถึงแผนชีวิตในอนาคตหากได้รับ

พระราชทานอภยัโทษและไดร้บัการปลอ่ยตวัออกจากเรือนจำาแล้ว พบวา่ ทุกคนมคีวาม

คาดหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัว  โดยส่วนใหญ่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว

ของตนเอง และประกอบอาชีพเดิมก่อนต้องโทษ 

ส่วนรายที่ยังเรียนหนังสือไม่จบต้องการที่จะเรียนหนังสือต่อให้จบปริญญาตรี  

อนึง่ ความตัง้ใจของนกัโทษประหารชวีติ คอื ตอ้งการเรยีนตัง้แต่อยูใ่นเรอืนจำา แตเ่นือ่งจาก

ในขณะนี้ กรมราชทัณฑ์ยังไม่อนุญาตให้นักโทษประหารชีวิตเรียนหนังสือตามหลักสูตร 

ของมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช  ท้ังนีบ้างรายตอ้งการเดนิทางไปใชช้วีติในตา่งประเทศ

“ผมอยากเรียนหนังสือ อยากต่อให้จบ... 

วันนี้ผมมีความหวังว่าจะได้ออกไป 

แต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหน 

อยากเขียนไปบอกเขา [พ่อกับแม่] ว่าให้รอผม”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

อย่างไรก็ตาม  มีนักโทษประหารชีวิตรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ยอมรับในการ 

กระทำาผิดที่เกิดขึ้น  มีความตั้งใจว่า  หากได้รับการปล่อยตัวไปจะบวชเพื่อผู้เสียหาย 

และบวชให้พ่อและแม่ก่อนทำาสิ่งอื่นใด 

“ออกไปก็อยากบวชก่อน 

อยากบวชให้น้องเขา 

[ผู้เสียชีวิต – ผู้เขียน] ด้วย”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ขณะเดียวกันนักโทษประหารชีวิตหญิงหลายรายจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ 

เรียนรู้ขณะที่ต้องโทษในเรือนจำาไปประกอบอาชีพหากได้รับการปล่อยตัว  เช่น 

การตัดเย็บเสื้อผ้า  ซึ่งในรายท่ียอมรับว่าเป็นผู้กระทำาความผิดจริงยังมีแนวคิดว่า 

หากได้รับโอกาสได้รับการปล่อยตัวออกไป  จะไม่ทำาธุรกิจผิดกฎหมายอีก  และจะ 

สร้างตัวให้มีเหมือนเมื่อครั้งก่อนรับโทษให้ได้

“เย็บผ้าเป็น จะออกไปข้างนอกรับจ้างเย็บผ้า 

อยู่กับแม่ไม่ไปไหนแล้ว...ขออย่างเดียวให้เขา [แม่] รอหนูก็พอ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

“หนูจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม 

แต่ไม่เอาสีเทาแล้ว 

จะเก็บเงินไปค้าขายที่บ้าน 

จะทำาความดีแม้จะช้าแต่ก็จะรวย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๒. ความคิด อารมณ์ 
 และความรู้สึกของ ผู้เสียหาย จากคดี 
 ที่ผู้กระทำ ผิดได้รับโทษประหารชีวิต

๒.๑	 อารมณ์และความรู้สึกภายหลังตกเป็นผู้เสียหาย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายซึ่งเป็นบิดาและมารดาของ 

ผู้เสียชีวิต  ในคดีที่ผู้กระทำาผิดได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษลงโทษประหารชีวิตนั้น 

พบว่า  บิดาและมารดาของผู้เสียชีวิตมีความเศร้าเสียใจในการสูญเสียบุตรชาย 

เป็นอย่างมาก จวบจนปัจจุบันก็ยังคงมีความเศร้า และติดตามคดีอย่างใกล้ชิด

“ไม่ได้ทำาไรเลยหลังจากทำาคดีนี้ ทำาใจไม่ได้”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒.๒	 ความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำาผิด

จากกรณีที่บุตรชายของผู้เสียหายเสียชีวิต  และได้มีการดำาเนินคดี  จวบจน 

กระท่ังสามารถจับกุมผู้กระทำาผิดในคดี  มีคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

และบังคับโทษไปแล้วนั้น  ผู้เสียหายมีความเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วที่ผู้กระทำาผิด 

ถูกประหารชีวิต  แม้จะได้รับทราบข้อมูลว่า  ผู้กระทำาผิดไม่เคยยอมรับว่าตนเอง 

เป็นผู้กระทำาผิด  แต่ผู้เสียหายมีความคิดเห็นว่า  หากไม่ได้เป็นคนกระทำา  เหตุใดจึง 

ไม่บอกว่าใครเป็นคนกระทำา

“ผมอโหสิให้เขา แต่ก็สมควรแล้วที่ต้องประหาร 

ถ้าบอกว่า ไม่ได้ทำา ทำาไมไม่ซัดทอดใคร 

ไม่ซัดทอดให้ถึงเพื่อน ตัวเองจะได้รอด”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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นอกจากนี้ผู้เสียหายยังมีความเห็นว่า  การกำาหนดบทลงโทษประหารชีวิตและ

การบังคับโทษยังควรคงไว้อยู่ เพื่อให้เกิดความหลาบจำา 

“ยังไงก็อยากให้มีประหารอีก จะได้หลาบ 

ถ้าลูกผมทำาผิดจะต้องประหารก็ประหาร”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒.๓	ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

ภายหลังที่บุตรชายเสียชีวิต ผู้เสียหายติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง และได้รับทราบ

การรายงานความคืบหน้าของคดีจากเจ้าพนักงานตำารวจว่า  มีผู้กระทำาผิดจำานวน 

๒  ราย  แต่ในการจับกุมและดำาเนินคดีนั้นพบว่าดำาเนินคดีกับนักโทษประหาร 

เพียงรายเดียว  ทำาให้ผู้เสียหายเกิดความคลางแคลงใจต่อการดำาเนินกระบวนการ 

ยุติธรรมขึ้น

ความเคลอืบแคลงสงสยัดงักลา่ว  ทำาให้ผูเ้สยีหายพยายามสืบหาขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 

กับบุตรชายของเขา  โดยเขาได้เข้าไปในที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่บุตรชายของเขาเสียชีวิต 

ตลอดจนการสอบถามจากผู้ที่อยู่ที่พื้นที่เกิดเหตุ  ทราบว่า  ในวันเกิดเหตุผู้กระทำาผิด 

มีประมาณ ๔-๕  ราย  ซึ่งรายหนึ่งถือมีดดาบสวนออกไปจากพื้นที่  โดยสวนทางกับ 

เพื่อนของเขา  มีดที่เห็นเป็นมีดสปาต้า  ไม่ใช่มีดพกเล่มเล็กที่เป็นมีดของกลางในคดี

“ถามแม่ค้าแถวนั้น แม่ค้าบอกว่ามี ๔-๕ คน 

คนตายไปซื้อขนมจีนมากิน... 

เพื่อนผมบอกว่า คนทำาถือดาบสวนทางกับเพื่อนผม 

เห็นถือมีดสปาต้า”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ผู้เสียหายเช่ือว่า  ผู้กระทำาผิดในเหตุการณ์ไม่ได้ทำาเพียงคนเดียว  เนื่องจากใน

ที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ที่ต้องมีคนช่วยกันจับ  มัด  และการแทงจำานวน ๒๔  แผล 

นอกจากนี้  ได้พยายามเสนอให้พนักงานสอบสวนใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด 

ในบริเวณที่เกิดเหตุ  ซ่ึงบริเวณหน้าโรงเรียนบริเวณที่เกิดเหตุมีติดตั้งอยู่  แต่ก็พบว่า

พนักงานสอบสวนไม่ได้เรียกใช้เป็นหลักฐานในการดำาเนินคดี  อีกทั้งยังบอกให้เขา 

สบืคน้หาขอ้มลูมาใหไ้ดแ้ลว้จงึคอ่ยใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจไปทำาการจบักมุ  และได้รับทราบ 

จากการบอกเล่าโดยทั่วไปว่า  ผู้กระทำาผิดรายอื่นที่ไม่ถูกดำาเนินคดีน้ัน  เป็นเพราะ 

เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ตำารวจรายหนึ่ง

“ไปเดินเรื่องทุกวัน 

ตำารวจบอกแค่ว่าไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ 

ยังข้องใจอยู่ทุกวัน... 

ตำารวจไม่เอาหลักฐาน ไม่เอาเลย 

กล้องวงจรปิดมีหน้าโรงเรียนก็ไม่เอา... 

ตำารวจบอกว่า ให้ไปสืบมาเองให้ได ้

แล้วมาบอกให้ผม [ตำารวจ] ไปจับ... 

ผมได้ยินว่า คนอื่นเป็นลูกหลานตำารวจ”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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๓. ความคิด อารมณ์ 
และความรู้สึกของ ครอบครัว 

นักโทษประหารชีวิต

๓.๑	ความคิด	ความรู้สึกต่อการประหารชีวิต 

เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินคดีโทษประหารชีวิต  มารดาของนักโทษ 

ประหารชีวิตเห็นภาพบุตรชายน่ังลงและร้องไห้  และมีความกังวลว่าบุตรชายของเธอ 

จะต้องได้รับบทลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่  เธอจึงต้ังคำาถามกับบุตรชายของเธอ 

ซึ่งบุตรชายได้บอกกับเธอว่า  นักโทษประหารทั้งหมดมีหลายคน  เขาคงจะไม่ถูก

ประหาร  เธอมีความเป็นห่วงบุตรชายจึงได้มีการติดต่อสอบถามเป็นระยะๆ  แม้ว่าจะ 

อยูห่า่งไกลกนั  ทำาใหว้นัหนึง่บตุรชายทีย่า้ยเรอืนจำาจงึเขยีนจดหมายมาให้เธอคลายกังวล

“เขาเขียนจดหมายมาบอกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะ 

ผมไม่ได้ทำาไร ให้ส่งเอกสารมาจะเรียนต่อ”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.๒	 ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

เนื่องจากบุตรชายซึ่งเป็นนักโทษประหารชีวิตบอกมารดามาตลอดว่า  ไม่ได้ 

เป็นผู้กระทำาผิด  อีกทั้งในการดำาเนินคดีกับบุตรชาย  ซึ่งพบว่าในการจับกุมนักโทษ 

ประหารชีวิตนั้น  มีเจ้าหน้าที่ตำารวจจำานวนหลายนายควบคุมตัวบุตรชายมาจาก 

บริเวณอื่นเพื่อมาตรวจค้นในบ้านพัก  พบมีดพก (ขนาดเล็ก)  ซึ่งบุตรชายพกติดตัว 

เปน็ประจำา และไดร้บัรูว้า่บุตรชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆา่ในวนัดงักลา่ว เธอไดร้บัทราบ 

(ในภายหลัง) ว่า ระหว่างการจับกุมตัวบุตรชายนั้นมีการใช้กำาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยการเหยียบตัวเขา  อย่างไรก็ตาม  มารดาของนักโทษประหารชีวิตทราบว่ามีดพก

ของบุตรชาย ซึ่งเป็นมีดพกขนาดเล็กนั้นไม่ตรงกับผลการชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิต 

ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามีดพกของบุตรชายมาก 
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นอกจากนี้ในการดำาเนินการชั้นพนักงานสอบสวนนั้น บุตรชายไม่ได้รับอนุญาต

ให้ประกันตัว  เนื่องจากเจ้าพนักงานระบุว่า เขามีคดีโชกโชน  ทั้งคดีเกี่ยวกับอาวุธ

ปืน  และคดียาเสพติด  อย่างไรก็ตาม เธอมองว่ารายละเอียดคดีท่ีเกิดขึ้นท่ีผ่านมา 

ไม่ใช่คดีที่ใหญ่หรือร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ต้องห้ามประกันตัว  เน่ืองจากคดีอาวุธปืน 

เป็นการมาจับในระหว่างการนอนพักผ่อน  อีกทั้งคดียาเสพติดเป็นคดีเกี่ยวกับ 

การเสพกัญชา

“เขาบอกว่า หาเบี้ยเดินคดีให้ผมกัน 

ผมไม่ใช่ทำานิ ผมไม่ใช่รู้จักที 

แต่ตำารวจเขาสลักหลังว่าห้ามประกัน 

คดีโชกโชนเรื่องปืน ที่จริงเขามาจับตอนลูกนอนอยู ่

ไม่รู้มาได้ไง แล้วปืนก็อยู่ใต้ที่นอน ไม่ได้เอาออกไปทำาอะไรที่ไหน 

กับคดียาเสพติด คือ เคยโดนตอนเป็นเยาวชนว่า 

เสพกัญชา ไม่ใช่คดียาบ้า”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้  ในการดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาผิดในคดีดังกล่าว  ได้มีการรายงาน 

จากเจ้าหน้าที่ตำารวจผู้รับผิดชอบคดีว่าผู้กระทำาผิดมีจำานวน ๒ คน  หากแต่เมื่อได้มี 

การจับกุมตัวบุตรชายแล้ว  ก็ไม่ได้มีการดำาเนินการหาตัวผู้กระทำาผิดอีกคนมา 

ดำาเนินคดีด้วย  ซ่ึงในกรณีดังกล่าวมารดาของนักโทษประหารชีวิตได้รับข้อมูล 

ข่าวสารว่า  ผู้กระทำาผิดเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ  ซ่ึงมีการให้ความ 

ช่วยเหลือกันไว้  ดังนั้น  เมื่อจับกุมบุตรชายของเธอได้แล้ว  จึงมีการดำาเนินคดีเขา 

เพียงคนเดียว  เหล่านี้จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมลดน้อยลง
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๓.๓	การให้นักโทษประหารชีวิตติดต่อกับครอบครัวก่อนบังคับโทษ

กรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตนักโทษประหารชีวิตติดต่อครอบครัวได้  โดยบุตรชาย 

ได้โทรศัพท์ติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อเธอได้  จึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังภรรยาเก่า 

และบุตรสาวของเขาเพื่อแจ้งข่าวและสั่งเสียก่อนถูกประหารชีวิต และภายหลัง 

เธอจึงได้รับทราบข่าวจากผู้อื่นว่า บุตรชายถูกนำาตัวไปประหารชีวิตแล้ว ซึ่งเธอได้

ทราบข่าวจากอดีตลูกสะใภ้ว่า ได้รับการติดต่อจากบุตรชายก่อนที่จะประหารชีวิต 

และเขายังได้พูดคุยกับบุตรสาวของเขาด้วย 

“เขาโทรมา ไม่ได้รับโทรศัพท์ 

พยายามหาเบอร์โทรกลับก็ไม่ทัน หมดเวลาแล้ว... 

จนคนโทรมาบอกว่า โดนประหารแล้วนะ... 

เขาได้โทรหาแฟนคนแรกเขาบอกว่า เขาผิดไปแล้วที่มีคนอื่น 

และได้คุยกับลูกจากแฟนคนแรกของเขาด้วย”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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๔. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวเนื่องกับนักโทษประหาร

๔.๑	 ความคิดเห็นต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต

การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยต้องข้ึนอยู่กับการออกแบบระบบ 

เช่น  การเปลี่ยนโทษประหารชีวิตให้เป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต  โดยไม่มีการลดโทษ 

ซึง่แมว้า่จะมกีารอภัยโทษกต็าม  ข้ึนอยูก่บัว่า จะมีการออกพระราชกฤษฎกีาเชน่ไร จะเหน็ไดว้า่ 

พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษในช่วงหลังที่ออกมา  มีการจำากัดสิทธินักโทษบางประเภท 

มากขึ้น เช่น  ไม่ครอบคลุมถึงนักโทษคดีข่มขืน  หรือนักโทษคดียาเสพติดร้ายแรงที่มี 

โทษจำาคกุเกนิ ๘ ป ี อนึง่ หากกลา่วถงึการยกเลกิโทษประหารชวีติของไทยกพ็บวา่ ไดม้กีาร

ยกเลกิไปในคดผู้ีกระทำาผดิอายุต่ำากว่า ๑๘ ป ีซ่ึงเปน็ตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ไดว้า่การยกเลิก 

โทษประหารชวิีตโดยการแกไ้ขกฎหมาย  ซึง่ทีผ่า่นมาการแก้ไขกฎหมายนีเ้ปน็ผลมาจาก

แรงกดดันจากต่างประเทศ (อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๑, ๒๕๖๒)

ทั้งนี้  ความเป็นไปได้ในการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นมีความเป็นได้ 

เนื่องจากกระแสสากลในเร่ืองดังกล่าว  อีกท้ังยังต้องเป็นการดำาเนินการโดยรัฐ  ซึ่งต้อง 

ดำาเนินการแบบเป็นลำาดับข้ัน  ซ่ึงเห็นพัฒนาการได้จากการเปลี่ยนวิธีการลงโทษ 

จากการยิงเป้าไปสู่การฉีดยาเป็นการลดระดับของความรุนแรงของการประหาร 

ไปลำาดับหน่ึง  และได้มีการขับเคลื่อนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่กำาหนด

แผนในการยกเลิกโทษประหารชีวิตไว้  ทั้งนี้  ในการดำาเนินการเพื่อการยกเลิกโทษ 

ประหารชีวิตนั้น  รัฐต้องหามาตรการในการจัดการกับอาชญากรรมที่รุนแรงเพื่อที่

จะลดเสียงคัดค้านของประชาชนให้ลดลง  เพราะโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องปลายเหต ุ

(อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๑, ๒๕๖๒)

ซึ่งในการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้น  ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับโทษ 

ของการประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง  แต่ต้องพิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสม  เนื่องจาก

หากมีการรณรงค์ในระหว่างที่กระแสการใช้โทษประหารชีวิตอย่างรุนแรง  อาจทำาให ้
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ไมม่กีารเปดิรบัฟงัเหตผุลของการรณรงคใ์หย้กเลกิโทษประหารชวีติ  อกีทัง้ยงัอาจทำาให้

มีการหาเหตุผลมาสนับสนุนเพิ่มเติม  จนสามารถติดตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

ความคิดได้  นอกจากนี้ยังควรมีการใช้บทลงโทษอื่นมาใช้ทดแทนโทษประหารชีวิต 

เช่น  กรณีคดียาเสพติด  อาจมีการใช้การยึดทรัพย์มาใช้มากขึ้น  ทำาให้มีการไล่ติดตาม

ทรัพย์สินที่มาจากการกระทำาผิดซ่ึงน่าจะส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อการกระทำาผิด 

มากกว่า  และควรยกเลิกบทสันนิษฐานเด็ดขาด  หรือการปรับบทลงโทษให้กว้างข้ึน 

และสามารถพจิารณาจากพฤตกิารณ ์บทบาทในการกระทำาผดิได ้กลา่วคอื บทสนันษิฐาน

เด็ดขาดเป็นการกำาหนดปริมาณยาและกำาหนดโทษ  ซึ่งในการพิพากษาลงโทษน้ัน 

ศาลต้องดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้  โดยไม่จำาเป็นต้องพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจ 

หรือบริบทอื่นๆ 

“ถ้าครอบครองยาเสพติดจำานวนเท่าไรให้ถือว่า 

เป็นการครอบครองเพื่อจำาหน่าย และบทลงโทษ คือ 

ตั้งแต่ ๒๐ ปี ถึงตลอดชีวิต 

และถ้าครอบครองเกินกว่าตามปริมาณที่กฎหมายกำาหนด 

ให้มีโทษถึงประหารชีวิต ซึ่งบทสันนิษฐานเด็ดขาดนี้ 

จะทำาให้ศาลต้องระวางโทษตามที่กำาหนด 

จะไม่พิจารณามูลเหตุจูงใจ หรือบริบทอื่นๆ”

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๔.๒	 การยอมรับผิดของนักโทษประหารชีวิต
กรมราชทณัฑเ์คยมีการสำารวจความคดิเห็นผูต้อ้งขงัเกีย่วกบัการกระทำาความผดิ

ของตนเอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังมีการให้ข้อมูลว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด 

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลจากการเข้าใจกฎหมายผิด กรณีคดียาเสพติด ที่ผู้ต้องขังเดินทางไปกับ

ผู้ค้ายาเสพติดและโดนล่อซ้ือ  และถูกจับกุมพร้อมกัน  ซึ่งผู้ต้องขังเข้าใจว่าตนเองไม่ได้

กระทำาผิด  ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กับการกระทำาผิด  ลักษณะนี้เป็นการบอกว่าตนเองไม่ได้
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กระทำาผิดเป็นเพราะไม่เข้าใจข้อกฎหมายในเร่ืองนี้ดีพอ  ขณะเดียวกันในส่วนที่คิดว่า

ตนเองไม่ได้กระทำาผิด หรือถูกใส่ร้าย ก็ยังมีอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ในคดีที่มีการลงโทษ

ประหารชีวิตนั้น  ในกระบวนพิจารณาคดีต้องปรากฏพยานหลักฐานท่ีประจักษ์ชัดแจ้ง 

(อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๑, ๒๕๖๒)

อนึ่งพบว่า แม้ในวันบังคับโทษประหารชีวิตแล้ว นักโทษประหารบางรายยังคง

ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด  ดังที่เคยมีข่าวคราวการกล่าวถึงนักโทษประหาร

ชีวิตรายหนึ่ง (อดีตอนุศาสนาจารย์, ๒๕๖๒)

๔.๓	 การทูลเกล้าฯ	ถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ได้กำาหนดให้การทูลเกล้าฯ  ถวาย

ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิของผู้ต้องโทษ ซึ่งหากไม่ประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯ 

ให้เป็นอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการถวายแทน 

อย่างไรก็ตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กำาหนดไว้ในมาตรา 

๒๖๒  ที่กำาหนดให้มีการทุเลาการประหารไว้ในกรณีที่มีการขอพระราชทานอภัยโทษ 

จนกวา่จะพน้กำาหนด ๖๐ วนั ซึง่จะปรากฏเหน็ว่า ทีผ่า่นมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ 

จนถงึมถินุายน ๒๕๖๑ ไมม่กีารบงัคบัโทษประหารชวีติเลย เนือ่งจากวา่แมจ้ะผา่นระยะ

เวลาตามกำาหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๖๐ วันไปแล้ว  แต่ยังมี 

แนวความคิดและการปฏิบัติว่าควรชะลอโทษประหารชีวิตไว้ก่อน ตราบใดที่ยังไม่มี

พระบรมราชโองการให้นำาตัวไปประหาร จึงมีการรอและไม่มีการประหารมาเลย

ทั้งนี้  จะเห็นได้ว่าการบังคับโทษประหารชีวิตที่ผ่านมานั้น  ไม่ได้มีการประหาร

ชีวิตนักโทษประหารทุกราย  แต่รายที่มีการบังคับโทษต้องผ่านการสืบเสาะและ 

เห็นแล้วว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมโหดร้าย ร้ายกาจ หรือเป็นคดีสะเทือนขวัญ 

 “ประหารชีวิตไม่ได้โดนทุกคน 

มีการเลือกโดยการสืบเสาะมาแล้วว่า 

มีพฤติกรรมโหดร้าย ร้ายกาจ สะเทือนขวัญ”

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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การศกึษาขอ้มลูนกัโทษประหารชวิีตคร้ังนี ้มีวัตถปุระสงค์

เพ่ือศึกษาความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกของนักโทษประหาร 

ต่อคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่ได้รับ  ตลอดจน 

การดำาเนินการภายหลังได้รับคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

อันจะเป็นข้อมูลสำาหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มี

อำานาจในการดำาเนินการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์นักโทษ 

ประหารที่ได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 
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ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด  ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดที่ผู้กระทำาผิดได้รับโทษ 

ประหารชวีติ ครอบครวัของนกัโทษประหารชวิีต และผู้บรหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่ก่ียวขอ้ง

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักโทษประหาร 

๑. สรุปผล

๑.๑	 การตกเป็นนักโทษประหารชีวิต

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์นักโทษประหารชีวิตจำานวน  ๒๐  ราย 

พบว่า  มีนักโทษที่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้กระทำาผิดจริงในคดีทั้งในคดีความผิด 

ต่อชีวิตและร่างกาย  และคดียาเสพติด  ซึ่งในระหว่างการดำาเนินคดีในช้ันศาลนั้น 

พวกเขาปฏิเสธการกระทำาผิด  หรือให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงทั้งหมด  ขณะที่พยาน 

หลักฐานชี้ให้เห็นการกระทำาผิดจริง จึงทำาให้ผลการพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 

ขณะเดียวกัน  นักโทษประหารชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็น 

ผู้กระทำาผิดในคดี  และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในคดีเลย  เสมือนตนเองเป็น “แพะ” 

ในคดี  และบางรายไม่ได้กระทำาผิดแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการจับกุมผู้กระทำาผิด 

ซึ่งกรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่เป็นนักโทษในคดียาเสพติด  นอกจากน้ียังมีกรณีที่ยืนยันว่า 

ไม่ได้กระทำาผิด  รวมทั้งไม่อยู่ในขณะที่มีการจับกุม  แต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 

ผู้กระทำาผิด  เช่น  เป็นสามีภรรยา  เป็นบุตรเขย  หรือเพื่อนกับผู้กระทำาผิด  ทั้งนี้พบว่า 

นักโทษในกลุ่มนี้ให้การปฏิเสธในการต่อสู้คดี  เพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของตนเอง 

จึงเป็นผลให้ได้รับการพิพากษาประหารชีวิตโดยไม่มีเหตุให้ลดโทษใดๆ
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๑.๒	 ความคิด	อารมณ์	ความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิต

นักโทษประหารชีวิตเมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินประหารชีวิต  ไม่ว่าเป็น 

คำาพิพากษาศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลฎีกา  พบว่า  มีความรู้สึกตกใจ  เสียใจ 

เกิดภาวะเครียด  สภาพจิตใจย่ำาแย่  รู้สึกว่าตนเองหมดอนาคต  เกิดความรู้สึก 

เหมือนตนเองตายทั้งเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้กระทำายืนยันไม่ได้เป็น 

ผู้กระทำาผิดนั้น  ทำาให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  ที่ตัดสินลงโทษ 

ประหารชีวิตและหากมีการบังคับโทษก็จะเป็นการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์

“ตอนนั้นรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น 

อยากตาย รับไม่ได้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

“การปล่อยคนผิด ๑๐ คน 

ยังดีกว่าการประหารคนถูกเพียงคนเดียว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๙, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

บางรายมีอาการทางร่างกายร่วมด้วย  เช่น  ตัวสั่น  ร้องไห้  ความดันโลหิตสูง 

หรือหมดสติไปตั้งแต่ได้รับฟังคำาพิพากษา  ซึ่งอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 

ประมาณ  ๓-๔  วัน  บางรายพบว่ามีการร้องไห้เป็นสัปดาห์  และในบางรายที่ไม่ 

สามารถยอมรับและปรับตัวได้นั้น  ต้องใช้ชีวิตในสภาพจิตใจย่ำาแย่ยาวนานเป็นปี 

ยิ่งในรายที่ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิดนั้น 



92 รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

๑.๓	 ความคิดและความรู้สึกของครอบครัว 
และคนใกล้ชิดของนักโทษประหารชีวิต

การตัดสินลงโทษประหารชีวิต  นอกจากจะส่งผลกระทบกับตัวนักโทษแล้ว 

ยังพบว่า  ผลกระทบยังส่งต่อไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิดนักโทษประหารชีวิตด้วย 

จากการศกึษาพบวา่  เมือ่ครอบครวัและคนใกลช้ดิไดร้บัทราบวา่นักโทษไดร้บัคำาพพิากษา

ตัดสินให้ประหารชีวิตน้ัน  ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่แตกต่างจากนักโทษประหารชีวิต 

ทั้งหดหู่ ตกใจ เสียใจ พูดไม่ออก  อีกทั้งยังต้องรับภาระความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่าย

ต่างๆ แทนนักโทษประหารชีวิตด้วย  บางรายครอบครัวและคนใกล้ชิดต้องปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิต  อย่างไรก็ตาม  ครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ว่าจะได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน 

แต่ก็ได้มีการให้กำาลังใจและปลอบใจกันเพ่ือการดำาเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า  ซึ่งส่วนหน่ึง 

ก็จะมองว่า การได้รับโทษดังกล่าวคงเป็นเวรกรรมที่ทำามาแต่ชาติปางก่อน

๑.๔	 ความคิดที่มีต่อการประหารชีวิต

ด้วยในช่วงระยะเวลากว่า  ๙  ปีก่อนเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑  ไม่พบการ

บังคับโทษประหารชีวิต  จึงทำาให้นักโทษประหารหลายรายคิดว่าแม้ตนเองจะ 

ได้รับคำาพิพากษาตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิต  แต่อาจจะไม่โดนประหารชีวิตจริง 

เนื่องจากได้รับการบอกเล่ากันภายในเรือนจำาว่า  ไม่มีการประหารชีวิตมานานแล้ว 

ขณะที่บางรายเชื่อว่า ตราบใดท่ียังมีการกำาหนดบทลงโทษและพิพากษาตัดสินให้ 

ประหารชีวิตอยู่ ก็คิดว่าต้องมีการประหารชีวิตจริง  แต่ตนเองน่าจะไม่ถูกประหารชีวิต 

เพราะคิดว่าผู้ที่จะถูกประหารชีวิตคือนักโทษที่กระทำาผิดร้ายแรง ซ้ำาซาก

อย่างไรก็ตาม  เมื่อมีการประหารชีวิตนักโทษรายหนึ่งเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน 

๒๕๖๑ ทำาให้นักโทษประหารชีวิตมีความรู้สึกหดหู่  กลัว  และเกิดความหวาดระแวง 

หากพบว่าในวันใดที่มีผู้คุมเข้ามาในเรือนจำามากกว่าปกติ
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๑.๕	 การปรับตัวในการใช้ชีวิตในเรือนจำา

เม่ือได้รับโทษประหารชีวิตแล้ว  นักโทษประหารต้องถูกคุมขังในเรือนจำา 

ระหว่างรอการบังคับโทษ  ซึ่งภายในเรือนจำาจะกำาหนดแดนให้นักโทษประหาร 

แยกจากนักโทษอื่นๆ  เป็นการเฉพาะ  การจัดการตนเองของนักโทษประหารชีวิต 

ภายในเรือนจำาพบว่า

การใช้ชีวิตในเรือนจำาในช่วงแรกนั้น  ก่อให้เกิดความรู้สึกยากลำาบากทั้งด้าน 

ร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนการแสดงออกตามความรู้สึกของตนเอง  นอกจากนี้ 

บางรายพบว่า  มีอาการป่วยท่ีต้องทำาการรักษาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงต้องปรับตัว 

ปรับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่  และใช้บริการทางการแพทย์ให้สอดคล้องตามกฎ 

และระเบียบของกรมราชทัณฑ์  ส่วนในกรณีของนักโทษคดีอุกฉกรรจ์  ท่ีได้รับ 

ความสนใจจากสังคม ทำาให้ผู้คุมต้องแจ้งผู้ต้องขังรายอื่นๆ ไม่ให้มีการทำาร้ายนักโทษ

รายดังกล่าว

๑.๖	 การทูลเกล้าฯ	ถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติให้เมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

นักโทษหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์

ขอรับพระราชทานอภัยโทษ  โดยยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้  ภายใน 

๖๐ วัน  ซึ่งหากไม่มีการถวายเรื่องราว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นสมควร 

สามารถถวายคำาแนะนำาต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษ 

รายนั้นได้ 

ทั้งนี้พบว่า  ในการถวายเรื่องราวนั้นนักโทษประหารชีวิตทุกรายได้ทำาเอกสาร 

เพ่ือถวายเรื่องราว  ซึ่งส่วนปกครองในเรือนจำาจะให้คำาปรึกษาแก่นักโทษประหาร

ชีวิตในการเขียนเร่ืองราว  รวมท้ังยังมีนักโทษรายอื่นๆ ในเรือนจำาที่ให้ความช่วยเหลือ 

ในการดำาเนินการ
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๑.๗	การติดต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิด

นักโทษประหารชีวิตท่ีได้รับคำาพิพากษาเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้ว  ส่วนใหญ่ 

จะจำาคุกระหว่างรอการบังคับโทษในส่วนกลาง  โดยกรณีที่เป็นนักโทษประหาร 

ชีวิตชาย  จำาคุกที่เรือนจำากลางบางขวาง  ส่วนนักโทษประหารชีวิตหญิง  จำาคุกท่ี 

ทัณฑสถานหญิงกลาง  จึงทำาให้มีนักโทษส่วนหนึ่งท่ีถูกจำาคุกในเรือนจำาที่ห่างไกล 

จากภูมิลำาเนามาก 

ดังนั้น  การติดต่อกับครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนจดหมายส่งข่าว 

ถึงกัน  และมีการเยี่ยมญาติตั้งแต่ปีละคร้ัง    หรือมากที่สุดก็ ๒-๓ เดือนต่อครั้ง 

แต่พบว่าในบางรายน้ันครอบครัวก็ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมได้  ด้วยอุปสรรคด้าน

สุขภาพ ระยะทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อนึ่ง นักโทษประหารชีวิตที่มีภูมิลำาเนา

ในกรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดใกล้เคียง  พบว่า  พ่อแม่  ครอบครัว  หรือคนใกล้ชิด 

จะเดินทางมาเยี่ยมบ่อยครั้ง เช่น เดือนละครั้ง

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่พบว่า  นักโทษประหารชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำาเนา ต้องการ

กลับไปจำาคุกในเรือนจำา/ทัณฑสถานใกล้บ้านมากกว่า

๑.๘	 การศึกษาในระหว่างจำาคุก

นักโทษประหารชีวิตที่จำาคุกระหว่างรอการบังคับโทษ  พบว่าได้มีโอกาส 

ในการศึกษาเล่าเรียนในเรือนจำา โดยมีการเลือกเรียนได้ในหลายระดับจนถึงปริญญาตรี 

ซึ่งวิชาความรู้ที่ได้รับนั้นทำาให้นักโทษประหารชีวิตบางรายสามารถใช้ประโยชน์ในการ

ให้ความช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำา  เช่น  ช่วยในการเขียนเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ช่วยใน

การเขียนคำาร้องต่างๆ ให้เพื่อนผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตามพบว่า ในช่วงหลังนักโทษประหาร

ชวีติยงัไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้รยีนหนังสอืได ้ จงึทำาให้มนีกัโทษประหารชวีติบางรายทีย่งัมี 

ความต้องการเรยีนหนงัสอืด้วยความหวงัทีว่า่วนัหนึง่จะได้รับการพระราชทานอภยัโทษ 

และปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  จะสามารถนำาวิชาความรู้ตลอดจนคุณวุฒิเพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการนำาไปประกอบอาชีพในอนาคตภายหลังชีวิตในเรือนจำา  และมีความรู้ 

ท่ีจะไม่กระทำาความผิดอีกต่อไป  นอกจากนี้  นักโทษประหารหญิงจะพบว่าได้มีการ
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ฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  ซึ่งจะสามารถเป็นความรู้สำาหรับนำาไปประกอบอาชีพใน 

อนาคตได้

อนึ่ง  ภายในเรือนจำาได้กำาหนดให้มีการศึกษาธรรมะ  เป็นกิจกรรมหนึ่ง 

ที่จัดให้แก่ผู้ต้องขังทุกรายในเรือนจำาและทัณฑสถาน  ซึ่งการเรียนรู้ธรรมะของ 

นักโทษประหารชีวิตทำาให้นักโทษประหารชีวิตบางรายสามารถปรับวิธีคิด  รวมท้ัง 

ยอมรับการรับโทษตามคำาพิพากษาไปได้

๑.๙	 การวางแผนชีวิตของนักโทษประหาร 
หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา

แม้ว่านักโทษจะได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิตและยังไม่ได้

รับพระราชทานอภัยโทษ  แต่ทุกคนมีความคาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสที่ได้รับ 

พระราชทานอภัยโทษจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  ซึ่งส่วนใหญ่ 

ต้องการกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตนเอง  และประกอบอาชีพเดิมตาม 

ที่เคยทำาก่อนการต้องโทษ  ขณะที่บางรายจะใช้วิชาความรู้ท่ีได้เรียนหรือฝึกอาชีพ 

ในเรือนจำา  เช่น  การตัดเย็บเสื้อผ้า  ไปประกอบอาชีพ  ส่วนบางรายที่ยังเรียนหนังสือ 

ไม่จบ ต้องการที่จะเรียนหนังสือต่อให้จบปริญญาตรี  ซึ่งหากเป็นไปได้นั้นต้องการ 

เรียนตั้งแต่อยู่ในเรือนจำา ทั้งนี้บางรายต้องการเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

อนึ่ง  พบว่า  นักโทษรายหนึ่งซ่ึงยอมรับว่าเป็นผู้กระทำาความผิดจริงยัง

มีแนวคิดว่า  หากได้รับโอกาสให้ปล่อยตัวออกไป  จะไม่ทำาธุรกิจผิดกฎหมายอีก 

และจะสร้างตัวให้มีเหมือนเมื่อครั้งก่อนรับโทษให้ได้

๑.๑๐	ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะจากฝ่ายครอบครัวของ 

ผู้กระทำาผิด  หรือผู้เสียหายล้วนมีความไม่เชื่อมั่นและเคลือบแคลงสงสัยจากการ 

ดำาเนนิกระบวนการ ทีพ่บวา่ของกลางในการกระทำาผดิไม่ตรงกับผลการชันสตูรพลกิศพ 
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รวมท้ังจำานวนผู้กระทำาผิดที่มีรายงานการสอบสวนว่ามีผู้กระทำาผิดร่วมกัน ๒  ราย 

แต่เมื่อจับกุมผู้กระทำาผิด ๑  ราย  ก็ไม่ได้มีการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดอีกราย  ซ่ึงใน

กรณีดังกล่าวส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

๒. ข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

บทลงโทษประหารชีวิต  เป็นบทลงโทษที่กำาหนดในการกระทำาผิดทางอาญา 

โดยในประเทศไทยได้มีการกำาหนดโทษประหารชีวิตใน ๖๒ ฐานความผิด  ซึ่งแม้ว่า 

การลงโทษประหารชวีติซึง่เปน็บทลงโทษสงูทีส่ดุทีจ่ะสามารถตอบแทนตอ่การกระทำาผดิ 

ได้อย่างสาสม อันจะสามารถชดเชยความรู้สึกให้แก่ผู้เสียหายได้ 

อย่างไรก็ตาม  การประหารชีวิตนั้นเป็นการลงโทษที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

ในการมีชีวิตอยู่  ลดทอนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  อีกทั้งยังไม่มีข้อค้นพบใดยืนยัน 

ไดอ้ยา่งชัดเจนวา่การใช้โทษประหารชวีติจะมสีว่นในการยบัยัง้หรอืปอ้งกนัอาชญากรรม 

รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดพลาดได้  ทั้งการจับ 

ผิดคน  การตัดสินผิดพลาด หรือข้อจำากัดของผู้กระทำาผิดท่ีมีฐานะยากจน  ไม่สามารถ 

จ้างทนายความแก้ต่างในคดี  หรือความไม่รู้ในการต่อสู้คดี  ซึ่งหากมีการตัดสินลงโทษ

ประหารชีวิตและบังคับโทษไปแล้ว อาจมีการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้ และเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าวขึ้น  จึงจำาเป็นต้องมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตใน

ประเทศไทย โดยมีข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต ดังนี้

๒.๑ ข้อเสนอด้านนโยบาย

๒.๑.๑	 รัฐให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	 วันท่ี 
๒๖	กรกฎาคม	 ๒๕๕๙  ในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและ 

หลักสิทธิมนุษยชน  และพักใช้การลงโทษประหารชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ยกเลิกโทษประหารชีวิต
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๒.๑.๒	 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่
สังคมเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต  ผลกระทบ  และความจำาเป็นในการปรับปรุงโทษ 

ประหารชีวิต และการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๓	 รัฐพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับท่ี	๒	 ของ	 ICCPR 

โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกส่วนก่อนเข้าเป็นภาคี  เนื่องจากเมื่อเข้าเป็น 

ภาคีแล้วต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมดทันที

๒.๑.๔	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ควรกำาหนดสถานที่ในการควบคุมตัวนักโทษ

ประหารชีวิต  โดยสามารถกระจายไปตามภูมิภาค  และกำาหนดมาตรการในการดูแล 

ในสถานที่ควบคุมน้ันๆ ให้ชัดเจนเหมาะสม  โดยอาจกำาหนดตามข้อเสนอในการ 

ดำาเนินการควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตของกระทรวงยุติธรรมท่ีอาจ 

พิจารณากำาหนดให้เรือนจำาความมั่นคงสูง  ๕  แห่ง  เป็นเรือนจำาสำาหรับนักโทษ 

จำาคุกตลอดชีวิตซึ่งถูกเปลี่ยนจากโทษประหารชีวิต

๒.๑๕	 รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  ว่าการนำาตัว 

ผู้กระทำาผิดมาลงโทษน้ัน  เป็นผู้กระทำาผิดจริง  และได้รับโทษตามสัดส่วนของการ 

กระทำาผิดนั้นๆ รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล
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๒.๒	 ข้อเสนอด้านการปรับปรุงกฎหมาย

การยกเลิกโทษประหารชวีติเปน็เปา้หมายทา้ยทีส่ดุ ซึง่อาจไมส่ามารถดำาเนนิการ 

ได้ทันที  ดังนั้น จึงควรดำาเนินการปรับปรุงกฎหมายตามลำาดับที่สามารถดำาเนินการ 

ได้ก่อนเพื่อนำาไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด ดังนี้ 

๒.๒.๑	การพิจารณาไม่กำาหนดโทษประหารชีวิตในกฎหมายท่ีจะมีการ 
ยกร่างใหม่

๒.๒.๒	การยกเลิกโทษประหารชวีติในบางฐานความผดิทีไ่มใ่ชค่ดอีกุฉกรรจ ์
ดังเช่นที่ได้มีการดำาเนินการในการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา  ๑๒๓/๒  ซึ่งกำาหนดโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจำาคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  หรือประหารชีวิต  และต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไม่มีการบัญญัติบทลงโทษประหารชีวิตไว้อีก

๒.๒.๓	การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทที่มีโทษประหารชีวิต 
สถานเดียวเป็นโทษสูงสุดประหารชีวิต  เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจ 

ในการกำาหนดบทลงโทษที่นอกเหนือจากการประหารชีวิตได้  เช่น  กรณีการปรับอัตรา 

โทษประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๖๕ 

ในการกำาหนดโทษประหารชีวิตสถานเดียวสำาหรับการกระทำาผิดฐานการผลิต  นำาเข้า 

หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑  เพื่อจำาหน่าย เป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต  

และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต 

๒.๒.๔ ยกเลิกโทษประหารชีวิตท้ังหมด
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กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิต	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ขอ้มูลคดี
นักโทษประหารชายกรณีที่  ๑  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิด

ต่อชีวิต  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด  จนกระทั่งปัจจุบัน  นับเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๒ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี
กรณีที่  ๑  ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุม  โดยใช้เลข  IMEI  เคร่ืองโทรศัพท์ 

เปน็หลกัฐานมดัตวัเขาว่าเปน็ผูก้ระทำาผดิ ในการฆา่ผู้อืน่ใหเ้สยีชวิีต ซึง่เขา

ยืนยันว่าเขาไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตเลย เลยไม่สามารถให้การรับสารภาพ

หรือให้การใดๆ เกี่ยวกับคดีได้ นอกจากนี้ในระหว่างการสอบสวนทั้งเขา

และคู่คดีของเขายังโดนทำาร้ายร่างกาย (ซ้อม) ให้รับสารภาพ

กรณีที่ ๑
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การดำาเนินการต่อสู้คดี  นักโทษประหารชายกรณีที่  ๑  ได้ว่าจ้างทนายความให้ 

ดำาเนินการให้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาหลักหมื่น

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต
เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิต  นักโทษประหาร

ชายกรณีที่ ๑  บอกว่า  ทุกๆ คนหดหู่กันหมด  ท้ังตัวเขาเอง  ภรรยา 

รวมทัง้ลกูๆ ของเขา ตัง้แตศ่าลชัน้ตน้ เขาเสยีความรูส้กึไปมาก แตอ่ยา่งไร

ก็ต้องต่อสู้คดีต่อไปจนถึงสามศาล และภายหลังที่เขาต้องโทษนั้น ภรรยา

ของเขาตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในบา้นแทนเขา ซึง่จากทีเ่คยเปน็

แม่บ้านดูแลบ้านต้องออกจากบ้านจากภาษีเจริญมาขายของที่อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิตลอด

“ก็หดหู่กันหมดครับ 

แฟนต้องมาจากภาษีเจริญคนเดียว มาขายของที่สาวรีย์ตลอด 

ก่อนหน้านั้นเป็นแม่บ้าน”

นักโทษประหารชายกรณีที่ ๑, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักโทษประหารชายกรณีที่  ๑  กล่าวว่า  ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตในเรือนจำา  หากจะ 

ต้องตาย  เขาอยากตายเสียด้านนอกเรือนจำา  และยิ่งตัวเขาเองที่ไม่ได้กระทำาผิดแต่ต้อง

ถูกตัดสินประหารชีวิตก็ยิ่งไม่อยากอยู่ในเรือนจำา  และการให้ต้องจำาคุกเป็นระยะเวลานาน 

ก็จะทำาให้ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้  ทำาให้รู้สึก 

เหมือนตายทั้งเป็น

“ไม่มีใครอยากอยู่ในนี้ และไม่อยากเสียชีวิตในนี้ 

อยากออกไปตายข้างนอก... 

อยู่ในนี้ติดนานเกินก็จะปรับตัวข้างนอกไม่ได้ 

มันเหมือนกับตายทั้งเป็น”

นักโทษประหารชายกรณีที่ ๑, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา
เมื่อเข้ามาจำาคุกในเรือนจำา  เขาจึงเริ่มทำาการศึกษากฎหมายอย่าง 

ต่อเนื่อง  และได้ใช้ความรู้ที่มีช่วยเหลือเพ่ือนผู้ต้องขังรายอื่น  เช่น 

ช่วยในการเขียนเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ช่วยในการเขียนคำาร้องต่างๆ ให้ 

เพื่อนผู้ต้องขัง

ส่วนเรื่องการรับประทานอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำาถือว่า

ค่อนข้างดี  โดยผู้สูงอายุนั้น  เขาจะได้รับผ้าห่มเพิ่มจากผู้ต้องขังรายอื่นๆ 

อีก ๑ ผืน (ปกติได้คนละ ๓ ผืน) 

ในระหว่างจำาคุก  เขามีโอกาสได้พบกับครอบครัวในวันพบญาติใกล้ชิด 

ปีละ ๑ ครั้ง

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา
หากได้รับการปล่อยตัวออกไปแล้วเขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว

ตามปกติ  แต่อย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาเกี่ยวกับ 

การอภยัโทษ เพราะเขายงัเปน็นกัโทษช้ันกลาง (เนือ่งจากการพระราชทาน

อภัยโทษครัง้ลา่สดุกำาหนดใหนั้กโทษชัน้กลางไมไ่ด้รับสทิธใินการพจิารณา) 

เขาจึงต้องทำาการสอบเลื่อนชั้นตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด 

ให้ได้ก่อน  (โดยต้องรอระยะเวลาจำาคุกครบ  ๒  ปีจึงจะสามารถทำาการ

เข้าสอบเลื่อนชั้นได้)  
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กรณีที่ ๒ 
ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๒  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

ความผดิตอ่ชวีติ โดยเปน็นักโทษเดด็ขาด จนกระทัง่ปัจจุบนั นบัเป็นระยะ

เวลาประมาณ ๒ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี
นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๒ เป็นอาสาสมัครอยู่ในจังหวัดชายแดนใต ้

และกำาลงัศกึษาอยูใ่นระดับชัน้ปริญญาตรี ซึง่ในระหวา่งนั้น  เขาชกัชวน 

เพือ่นรุน่นอ้งคนหนึง่ใหอ้ยูด้่วยกนั และวันหนึง่เขาไดเ้บกิเงนิจำานวนหนึง่ไว ้

และเก็บไว้ในห้องพัก  ซึ่งเงินจำานวนนี้ เขาจะนำาไปเพื่อซ้ือปืนสำาหรับใช้

พกพาในการปฏิบัติภารกิจ  แต่วันหนึ่งเขากลับมาที่ห้องพักก็พบว่าเงิน

จำานวนนั้นหายไปพร้อมๆ กับที่ผู้เสียชีวิตก็หายตัวไปด้วย

เขาจึงได้ติดตามหาตัวผู้เสียชีวิตเพ่ือจะขอเงินคืน  จนกระทั่งสามารถ

ติดต่อผู้เสียชีวิตได้ ผู้เสียชีวิตท้าให้เขาตามไปเอาเงินคืนที่บ้านผู้เสียชีวิต 

ซึ่งในวันเกิดเหตุเขาได้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปด้วยตามปกติเวลาทำางาน 

และไมไ่ดต้ัง้ใจจะไปทำารา้ยใคร แตเ่มือ่ไปพบผูเ้สยีชีวติเพือ่ทวงถามเงนิคนื 

ผู้เสียชีวิตกลับบอกว่าไม่มีเงินคืนให้และด่าทอเขา เขาจึงยิงผู้เสียชีวิต

จากนั้นเขาจึงถูกจับกุมดำาเนินคดี  ซึ่งในการต่อสู้คดีเขาได้ให้การปฏิเสธ

ว่าไม่ได้กระทำา จึงถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  นักโทษประหารชาย 

กรณีที่ ๒  รู้สึกตกใจ ตัวสั่น เพราะเชื่อว่าจะต้องมีการประหารจริงๆ ใน

วันนั้นทั้งเขาและสมาชิกในครอบครัวต่างเงียบกันไปหมด 

“ตอนรู้ก็ตกใจ ตัวสั่น ต่างคนต่างเงียบกัน”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ การดูแลพ่อ (อายุ ๗๑ ปี) และแม่ (อายุ ๖๙ ปี) เป็นความรับผิดชอบของพี่สาว

การใช้ชีวิตในเรือนจำา
หลังจากมีคำาพิพากษาศาลฎีกาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  เขาก็ถูก

นำาตัวมาจำาคุกที่เรือนจำากลางบางขวางทันที  ซึ่งห่างไกลจากบ้านมาก 

อกีท้ังพอ่และแมข่องเขาก็เปน็ผูส้งูอาย ุจงึไมม่ใีครเดนิทางมาเยีย่มเขาทีน่ีไ่ด้ 

เมื่อแรกเริ่มจำาคุก เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะถูกประหารจริงๆ หากแต่เมื่อ

เรยีนรู้จากเพือ่นผูต้อ้งขงัภายในเรือนจำาแลว้กเ็หน็วา่ไม่มกีารประหารมาเลย

ในระยะเวลาทีผ่า่นมา ยกเวน้รายเดยีวทีเ่พิง่มกีารนำาตวัไปประหารเทา่นัน้

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา
นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๒  มีความคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับ

การปล่อยตัวออกจากเรือนจำาซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเมื่อไร และหากได้

รับการปล่อยตัวเขาจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บ้าน (หากเป็นไปได้

เขาอยากเขียนจดหมายไปบอกที่บ้านว่าให้รอเขาก่อน)

อย่างไรก็ตามเขาอยากเรียนหนังสือให้จบ  โดยอาจเรียนตั้งแต่ใน 

เรือนจำา  (ถ้าหากมีโอกาสเป็นไปได้)  เนื่องจากขณะนี้เขาได้รับโทษสูง 

ซึง่ในขณะน้ีกรมราชทัณฑยั์งไมอ่นุญาตใหน้กัโทษประหารชวีติเรยีนหนงัสอื

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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“ผมอยากเรียนหนังสือ อยากต่อให้จบ... 

วันนี้ผมมีความหวังว่าจะได้ออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหน 

อยากเขียนไปบอกเขา [พ่อกับแม่] ว่าให้รอผม”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

กรณีที่ ๓ 

ขอ้มูลคดี
นักโทษประหารชาย กรณีที่  ๓  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิด

ต่อชีวิต  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด  จนกระทั่งปัจจุบัน  นับเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๑ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี

ในวันท่ีเกิดเหตุ  นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๓  ได้เข้าไปเที่ยวที่ผับ

แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้  โดยในระหว่างดื่มกินอยู่นั้น  ก็เกิดเหตุ

ยิงเจ้าหน้าที่ตำารวจนายหน่ึง  ซ่ึงน่ังอยู่ในร้านเดียวกันกับเขา  โดย

จุดที่นั่งของเจ้าหน้าที่ตำารวจผู้เสียชีวิต  คือ  ด้านหลังของนักโทษ 

ประหารชาย  กรณีท่ี  ๓  (แต่เขาไม่ทราบว่ามีใครนั่งอยู่ที่จุดใด) 

ทั้งนี้ เมื่อเขาได้ยินเสียงปืน เขาก็รีบวิ่งหนีกันออกจากร้าน

ในคดีนี้ นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓ มีคู่คดีจำานวน ๕ คน โดยต่างคน

ต่างสู้คดี ซึ่งเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในการให้การในชั้นศาล และได้รับ

การพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เม่ือเขาได้รับทราบคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  ในวัน 

ดังกล่าว  เขาเกิดความเครียด  จนความดันโลหิตพุ่งขึ้นสูงกว่า 

๒๐๐  มิลลิเมตรปรอท  ทั้งนี้  เขายืนยันว่าตนเองไม่ได้กระทำาผิด 

การที่ตัดสินประหารชีวิตนั้น  หากมีการบังคับโทษโดยนำาตัวไป 

ประหารจริงๆ  ในจำานวนนักโทษประหารชีวิต  ๑๐๐  คน  ก็อาจ 

มกีารประหารชีวิตท้ังคนท่ีกระทำาผดิจรงิ และคนทีไ่มไ่ดก้ระทำาผดิก็เปน็ได ้

“ถ้าแบบผมที่ไม่ได้ทำา ใน ๑๐๐ กว่าคน 

ถ้าประหารก็จะโดนทั้งคนทำาและคนไม่ได้ทำา”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๓  มองว่า  กระบวนการยุติธรรมยังไม่มีมาตรฐาน 

จึงไม่อาจเชื่อมั่นได้ว่าในการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา  ซึ่งมีการบังคับโทษ 

ประหารชีวิตไปแล้วมีการประหารคนกระทำาผิดจริงไปจำานวนกี่คน

“ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้โทษใครเลย 

โทษกระบวนการยุติธรรม 

จนที่ประหารที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจริงกี่คน”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

การใช้ชีวิตในเรือนจำา
นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓ ต้องโทษประหารชีวิต ต้องย้ายออกจาก

เรอืนจำากลางสงขลามาจำาคกุทีเ่รอืนจำากลางบางขวางซึง่หา่งไกลจากบ้าน

พกัมาก ดงันัน้การตดิตอ่กบัครอบครวัสว่นใหญจ่งึเปน็การเขยีนจดหมาย

ถึงกัน และครอบครัวจะเดินทางมาเยี่ยมเขาในระยะเวลา ๒-๓ เดือน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีกรมราชทัณฑ์ไดท้ำาการประหารชวีตินกัโทษประหาร

ชายคนหนึ่งไป  ทำาให้เกิดความหวาดระแวงในเรือนจำา  หากพบเห็นว่า

มีเจ้าหน้าที่เรือนจำา  จำานวน ๕-๖  คนเข้ามาภายในเรือนจำา  โดยชวนให้
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คิดไปได้ว่าจะมีการนำาตัวนักโทษคนใดไปประหารหรือไม่  เพราะในวัน

ประหารชีวิตนั้น  จะพบว่าวิถีการดำาเนินชีวิตในเรือนจำาจะเปลี่ยนแปลง

ไป คือ การเรียกให้ผู้ต้องขังรับประทานอาหารเร็วขึ้น และขึ้นเรือนนอน

เร็วกว่าปกติ ซึ่งผู้ต้องขังที่อยู่มานานกว่า ๑๐ ปี จะสันนิษฐานกันว่า ต้อง

มีเหตุการณ์นำาตัวนักโทษไปประหาร  (เน่ืองจากเมื่อก่อนมีการประหาร

ชวีติและมวีธิปีฏบัิตเิชน่นีเ้ปน็ปกต ิจนกระทัง่ว่างเว้นไปนาน ทำาให้นกัโทษ 

ที่เข้ามาใหม่ๆ ไม่ทราบสถานการณ์)

“ตอนนั้น ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา ๕-๖ คนก็ตกใจกันหมดแล้ว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา
นกัโทษประหารชาย กรณทีี ่๓ เปน็นกัโทษสงูอาย ุเขาไดค้ำานวณระยะเวลา

ในการรบัโทษตามคำาพพิากษาและเกณฑต์า่งๆ แลว้คาดว่าเขาน่าจะไดร้บั

การปล่อยตัวออกจากเรือนจำาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหากได้รับการปล่อย

ตัวจริง เขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัว คงไม่ประกอบอาชีพ

ใดเป็นหลักแล้ว เพราะลูกของเขาโตและมีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
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กรณีที่ ๔ 
ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารชาย กรณีที่  ๔  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิด

ต่อชีวิต  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด  จนกระทั่งปัจจุบัน  นับเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๑ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔ ได้เข้าไปที่เกิดเหตุ คือ ผับในจังหวัดหนึ่ง

ทางภาคใต้ เพื่อไปรอรับแฟนสาวซึ่งทำางานเป็นแม่บ้านอยู่ในผับดังกล่าว 

ในวันเกิดเหตุนักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๔  ได้เดินทางไปยังผับเพ่ือ 

รอรบัแฟนสาวตามปกต ิ เมือ่ไปถงึทีผ่บัไดเ้ขา้ไปพบเจา้ของผับ และไดไ้ป 

นัง่ดืม่รอแฟนสาวในรา้น   ในวนันัน้เขาไดพ้บกบัเจา้หน้าทีต่ำารวจรายหน่ึง 

ซึ่งไปนั่งดื่มอยู่ในร้านด้วย  ในช่วงเวลาประมาณ  ๕  นาฬิกา  เขาได้ยิน 

เสียงปืนดังห่างจากตัวเขาประมาณ ๕  เมตร  จากนั้นก็มีการวิ่งหนีกัน 

ออกไป

แต่ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำารวจที่นั่งในร้านดังกล่าวได้เป็นผู้ให้การ 

ว่าเห็นนักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๔  อยู่ร่วมในการกระทำาผิดด้วย 

ในขณะที่อ้างตนเองว่าในวันเวลาที่เกิดเหตุนั้นอยู่ระหว่างเข้าเวรและ

มาทำาการตรวจตราในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ  ดังน้ันเย็นวันเดียวกับวันเกิดเหตุ 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔ จึงได้รับหมายจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ และ

ถูกดำาเนินคดีในฐานะจำาเลยที่ ๒

ในระหว่างดำาเนินคดี นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔ พยายามร้องเรียน 

และดำาเนินการทุกอย่างที่เขาเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมกับเขา 

ในการดำาเนินคดี  หากแต่ก็ไม่มีผลใด  จนกระทั่งศาลมีคำาพิพากษา 

ตัดสินลงโทษประหารชีวิต
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต
เมื่อนักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๔  ได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษ

ประหารชีวิต  เขารู้สึกว่า  เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม  แม้เขาจะมีพยาน

ยืนยันที่อยู่ในร้านที่เขานั่ง  แต่ก็ไม่เป็นผลอันใด  เขาพยายามต่อสู้คดี 

ในช้ันอุทธรณ์และฎีกาด้วยการขอให้ใช้พยานเพิ่มเติม  แต่ผลของ 

คำาพิพากษาก็เป็นไปตามเดิม

“พอผลตัดสินแล้ว รู้สึกว่าต้องมีความเป็นธรรม 

พยานยืนยันตัวตนในวันนั้นก็มี แต่ก็ไม่เป็นผล”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ามีคำาพิพากษา เขาเชื่อมั่นว่าเมื่อเขาไม่ได้กระทำาความผิด 

เขาก็ไม่ต้องกลัว  เพราะความยุติธรรมต้องมีในกระบวนการยุติธรรม 

แต่เมื่อมีคำาพิพากษาประหารชีวิตออกมากลับกลายเป็นส่ิงที่เขาเชื่อมั่น

ไม่เป็นไปตามนั้น ทุกอย่างกลับกันจากที่คิดไว้

“ตอนโดนคดี เราไม่ได้ทำา 

ไม่ต้องกลัว เราไม่ผิด ความยุติธรรมต้องม ี

แต่ท้ายที่สุดก็กลับกันหมด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

หลังจากต้องโทษประหารชีวิตและถูกจำาคุกอยู่ในเรือนจำา  นักโทษ

ประหารชาย  กรณีที่ ๔ เชื่อว่า การบังคับโทษประหารชีวิตยังคง 

มีอยู่  แต่อาจจะยังไม่ใช่ตัวเขาที่จะต้องถูกประหารชีวิต  เพราะคิดว่า 

ผู้ท่ีจะถูกประหารชีวิตต้องมีการกระทำาความผิดร้ายแรง  และกระทำา

ความผิดซ้ำาซาก
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“เชื่อว่ายังมีการประหาร แต่คิดว่าไกลสำาหรับผม 

เพราะผู้ต้องขังต้องทำาผิดร้ายแรง ซ้ำาซาก ผิดครั้งแรกจะได้อภัย”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากได้รับการปล่อยตัว นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๔ ยังไม่ได้วางแผน

ชีวิตอื่นใดไว้นอกจากจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านของตนเอง 

(ส่วนแฟนสาวนั้นได้เลิกรากันไปแล้ว)

กรณีที่ ๕ 

ขอ้มูลคดี
นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด 

โดยเปน็นกัโทษเดด็ขาดจนกระทัง่ปจัจบุนั นบัเปน็ระยะเวลาประมาณ ๓ ป ี

พฤติการณแ์ห่งคดี
นักโทษประหารชาย  กรณีท่ี  ๕  แต่งงานอยู่กินกับภรรยาและมีบุตร

ด้วยกัน  ๑  คน  วันหนึ่งเขาถูกเจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด 

จังหวัดเชียงใหม่มาที่บ้านพัก  เพ่ือมาติดตามหาพ่อตา  (คู่คดี) 

แต่เขาสอบถามหาหมายค้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายมาด้วย  เขาจึง 

ไม่ยินยอมให้ทำาการตรวจค้น  และจะไปตามผู้ใหญ่บ้านให้มา 

ช่วยจัดการให้ แต่ก็เกิดการทะเลาะท้าต่อยกับเจ้าหน้าที่นั้น

หลังจากนั้น  นักโทษประหารชาย  กรณีที่   ๕  ก็ถูกเจ้าหน้าที่  

ดำาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยใช้ความเชื่อมโยงกับพ่อตา 
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(ซึ่งมีการกระทำาความผิดจริง)  หลักฐานท่ีใช้เช่ือมโยงเขากับพ่อตา 

มีเพียงภาพถ่ายในการไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเพียงภาพเดียว 

ที่ห้วยตึงเฒ่า ทั้งนี้  ให้ข้อมูลว่า  เจ้าหน้าที่แจ้งว่าแท้จริงเขาไม่ได้กระทำา

ผิด แต่เจ้าหน้าที่ต้องการที่จะเล่นงานเขาเท่านั้น

“เจ้าหน้าที่บอกว่า 

จริงๆ มึงไม่เกี่ยวหรอก แต่กูจะเอามึง”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๕  ให้ข้อมูลว่า  ได้ว่าจ้างทนายความ 

เพ่ือต่อสู้คดี  หากแต่เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีนโยบายใน

การจัดการเกี่ยวกับคดียาเสพติด  จึงทำาให้อัยการสั่งฟ้องคดีของเขา 

และในการต่อสู้คดีเขาก็ได้ปฏิเสธการกระทำาผิดมาโดยตลอด 

จนมีคำาพิพากษาลงโทษประหารชีวิต

“ตอนนั้นคดีนี้เป็นคดีนโยบาย ก็เลยโดนสั่งฟ้อง”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นกัโทษประหารชาย กรณทีี ่๕ บอกเลา่วา่ เขาไม่เคยรูเ้กีย่วกับคดมีากอ่น 

ไม่ทราบด้วยว่าหากเขารับสารภาพไปนั้น  ก็จะมีเหตุบรรเทาโทษได้ 

ซึ่งอาจจะไม่ต้องรับโทษสูงถึงประหารชีวิตได้

“ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าโทษเป็นเท่าไร 

ไม่รู้ว่าถ้าสารภาพแล้วจะได้ลด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  นักโทษประหาร

ชาย  กรณีท่ี  ๕  รู้สึกไม่พอใจมาก  รับไม่ได้  เหมือนตายทั้งเป็นไปแล้ว 

และอยากตาย  ญาติพี่น้องร้องไห้เสียใจกันหมด  ยิ่งเมื่อต้องฟัง 

คำาตัดสินเมื่อเป็นนักโทษเด็ดขาดนั้นเขาก็สลบไปเลย

“ตอนนั้นเข่าทรุดเลย 

ญาติพี่น้องร้องไห้กันหมด 

ผมไม่พอใจมาก ไม่รู้จะฉีดยาไหม... 

ยิ่งตอนเด็ดขาด สลบไปเลย 

ตอนนั้นรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น อยากตาย รับไม่ได้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักโทษประหารชาย  กรณีท่ี  ๕  มีสภาพจิตใจที่ย่ำาแย่ยาวนาน 

นับเดือน  เพราะรับไม่ได้ที่ตนเองต้องรับโทษประหารชีวิตและติดคุก

ในระหว่างนั้น  อย่างไรก็ตาม  แม่และญาติๆ  ของเขาซึ่งเป็นบุคคล 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาไว้  ได้ยืนหยัดเคียงข้างและให้กำาลังใจ 

กับเขาเสมอมา  อีกทั้งแม่ยังบอกกับเขาว่า  “อาจจะเป็นกรรมแต่ 

ชาติปางก่อน” จนภายหลังเขาก็ทำาใจยอมรับสภาพได้

“ญาติอยู่เคียงข้างเรา บอกว่า เราไม่ได้ติดอยู่คนเดียว 

ตอนนั้นแม่บอกว่า คงจะเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน 

ถ้าไม่ได้แม่ก็คงไม่รอด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๕  ให้ความคิดเห็นว่า  เขาไม่ต้องการ 

ให้มีโทษประหารชีวิต  เพราะเป็นโทษที่สูงเกินไป  เพียงมีแค่โทษ 

จำาคุกตลอดชีวิต หรือโทษจำาคุกอื่นก็ถือว่าหนักแล้ว ยิ่งหากมีการตัดสิน

จำาคุกถึง ๑๐ ปี คิดว่าผู้กระทำาผิดก็ต้องกลัวการลงโทษแล้ว จึงไม่จำาเป็น

ต้องมีโทษประหารชีวิต

“ไม่อยากให้มีการประหารมันหนัก ทุกวันนี้มีโทษตลอดชีวิต 

โทษตัวเลขก็หนักแล้ว ติดกันถึง ๑๐ เขาก็กลัวกันแล้ว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

หลังจากท่ีนักโทษประหารชาย กรณีท่ี ๕  ถูกจำาคุกในเรือนจำาไป ๑ ปี 

ภรรยาก็ไดเ้ลกิรากับเขาไป กำาลงัใจสว่นใหญข่องเขาจึงมาจากแมแ่ละญาติๆ  

สว่นในเรอืนจำานัน้ เขากไ็ดล้งเรยีนหนงัสอืเกีย่วกับการสือ่สารและการเกษตรไว้

ทั้งนี้ในระหว่างที่เขาจำาคุกในเรือนจำา  ก็เกิดเหตุการณ์นำาตัวนักโทษ 

ประหารชายไปประหารชีวติ เขาจำาไดว้า่เมือ่นักโทษประหารชวีติทราบวา่ 

มีการบังคับโทษ และทำาการประหารชีวิตนักโทษประหารชายไป ๑ ราย 

บรรยากาศในแดนของนักโทษประหารมีความหดหู่  รู้สึกน่ากลัว 

ไม่มีใครอยากพูดคุยกับใคร ส่วนตัวเขาเองตัวเย็นและความดันขึ้นสูง 

“ตอนนั้นมันน่ากลัวมาก มันหดหู่ 

ตัวเย็นหมดเลย ความดันขึ้น 

ไม่มีใครอยากพูดกับใคร อยู่ในความผวา”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

นกัโทษประหารชาย กรณีที ่๕  คดิวา่ ตนเองจะออกไปทำาหนา้ทีด่แูลแม่

และน้องๆ ของเขาที่บ้าน
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 กรณีที่ ๖

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด 

โดยเปน็นกัโทษเดด็ขาดจนกระทัง่ปจัจบุนั นบัเปน็ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ป ี

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารชาย  กรณีท่ี  ๖  ทำาธุรกิจนำาเข้าอะไหล่รถยนต์จาก 

ประเทศญี่ปุ่น แล้วนำามาขายต่อในประเทศไทย โดยปกติเขาจะให้ลูกค้า 

หรอืเจา้ของอูร่ถตา่งๆ เลอืกอะไหล่ แลว้เขาก็จะเป็นคนไปจดัของให ้แตล่กูค้า

ซึง่เปน็ผูก้ระทำาความผิดรายนี ้นกัโทษประหารชาย กรณท่ีี ๖ ไดต้ดิตอ่ธรุกจิ

มาเปน็ระยะเวลา ๕-๖ เดอืนแลว้  เลยเกดิความไวว้างใจใหเ้ขา้ไปเลือกของ 

ในห้องเก็บอะไหล่เองได้ (ห้องที่ผู้กระทำาผิดเปิดไว้ เพื่อพักอะไหล่ไว้ก่อน 

นำาไปจำาหน่ายต่อ)  ผู้กระทำาผิดจึงแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้  และเมื่อถูก 

จับกุมก็โยนความผิดให้เป็นของนักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๖ ต่อสู้คดีโดยท่ีเขาเช่ือมั่นว่าเขาบริสุทธิ์ 

จึงต่อสู้ไปตามความจริงของเขา  และเช่ือมั่นในความถูกต้องของ 

กระบวนการยุติธรรม  ดังนั้น  ตั้งแต่ชั้นสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

เรียกรับเงิน  เขาก็ไม่ยินยอมจ่าย  หรือแม้จะมีคนแนะนำาให้รับสารภาพ

เพื่อที่อาจจะได้รับโทษน้อยลง แต่เมื่อเขาไม่ได้ทำา เขาจึงไม่ยอมสารภาพ

“เชื่อในหลักกฎหมายว่าความถูกต้องต้องม ี

ตำารวจมาเรียกเงินก็ไม่ให้ ... 

มีคนแนะนำาให้สารภาพ แต่ไม่ได้ทำา ก็เลยไม่รับ”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เม่ือต้องถูกดำาเนินคดี  และต้องรับโทษประหารชีวิต  นักโทษประหาร

ชาย กรณีที่ ๖ รู้สึกว่าตัวเอง “ซวย” ที่ต้องมาพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ 

มีความเครียดเป็นระยะเวลานานนับปี  โดยเฉพาะช่วงแรกที่รับไม่ได้  

ปรับตัวไม่ได้ เฝ้าแต่ตั้งคำาถามว่าทำาไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้

“ช่วงแรกเครียดนานเป็นปีเลย ปรับตัวก็ไม่ได ้

ทำาไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำาไมซวยแบบนี้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในขณะที่แม่บอกเขาว่า เขาทำาเต็มที่แล้ว  เมื่อผลออกมาก็ต้องทำาใจ 

และไม่นานก็คงจะได้รับการปล่อยตัว

“แม่บอกว่าเราทำาเต็มที่ ต้องทำาใจนะ เดี๋ยวคงได้ออก”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้  แม้เขาจะเป็นนักโทษประหารชีวิต  แต่เขาไม่คิดว่าจะถูกบังคับ 

โทษประหารจริงๆ  แต่คิดว่าคงจะต้องจำาคุกค่อนข้างนาน  เพราะเป็น 

การกระทำาผิดครั้งแรก  และไม่มีการกระทำาความผิดในเรือนจำา 

แต่ก็ยังคงมีความหวาดกลัวอยู่

“ไม่คิดว่าประหารจริง แต่คงอยู่นาน 

เพราะทำาผิดครั้งแรกไม่มีทำาผิดในเรือนจำาด้วย”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา

ในระหว่างจำาคุกในเรือนจำา  นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๖ ได้ลง

เรียนรายวิชาเก่ียวกับนิเทศศาสตร์และเกษตรศาสตร์ไว้  แต่ก็มา 

ทราบภายหลังว่า  ในช่วงหลัง  นักโทษประหารชีวิตไม่ได้รับอนุญาต 

ให้เรียนหนังสือ  ซึ่งเขามีความคิดเห็นว่า  ควรอนุญาตให้นักโทษ 

ประหารชีวิตได้เรียนหนังสือ  เพื่อจะได้มีความรู้  เพราะเขาพบว่า 

คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้จึงได้มีการกระทำาความผิด

“ประหารชีวิตสมควรให้เรียนนะ เพราะจะได้มีความรู้ 

คนส่วนมากที่กระทำาผิดมาไม่ได้มีความรู้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  นักโทษประหารชาย 

กรณีที่ ๖ จะออกไปทำากิจการของครอบครัวให้คงอยู่ต่อไป  แต่คงไม่ไป

ทำาธุรกิจใดๆ ของตนเอง และไม่ไปคบค้าสมาคมกับใครให้มากอีก

“ออกไปก็แก่แล้ว ทำาอะไรไม่ได้แล้ว 

ไม่อยากคบค้ากับใคร ทำาธุรกิจที่บ้านคงสภาพเดิมไว้”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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กรณีที่ ๗ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารชาย กรณีที่  ๗  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิด 

ต่อชีวิต  และความผิดเกี่ยวกับเพศ  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ัง

ปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ปี 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นกัโทษประหารชาย กรณทีี ่๗ ทำางานเปน็พนกังานขององคก์ารรฐัวสิาหกจิ 

โดยในวันเกิดเหตุเขาได้เสพยาบ้า  และกินเบียร์  และในระหว่างที่เขา 

ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนนั้น  เขาก็พบว่าเกิดไฟดับในที่เกิดเหตุ 

เขาจะเรียกให้พนักงานที่รับผิดชอบดูไฟ  แต่พบว่าพนักงานรายนั้น 

หลับอยู่  เขาจึงเข้าไปดูไฟเอง  และพยายามจะเปิดไฟแต่ไม่ติด 

ระหวา่งนัน้ เขาเห็นโทรศพัทไ์อโฟนของผูเ้สยีหายจึงคดิจะขโมยโทรศพัท์

ของผู้เสียหาย และมีการข่มขืนและโยนร่างผู้เสียหายออกข้างทาง 

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๗ กล่าวว่า  ในการดำาเนินคดีนั้น  เขารับ

สารภาพมาตลอดว่าเป็นผู้กระทำา  และกระทำาเพียงคนเดียว  (แต่คู่คดี 

ของเขา  ซึ่งเป็นพนักงานท่ีทำางานในวันดังกล่าวพร้อมกันถูกดำาเนินคดี

ด้วยว่าเป็นผู้ดูต้นทางให้เขา)

“ผมสารภาพมาตลอด 

แต่เขาลงว่าจำานนด้วยหลักฐาน 

ซึ่งตอนทำา ผมทำาคนเดียว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อทราบว่าได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  ก็ตกใจ 

พ่อแม่ก็ตกใจเช่นกัน  โดยนักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๗ ได้ใช้วิธีการ

สวดมนต์  ตลอดจนกระทั่งทำาใจยอมรับได้  ทั้งนี้ตอนแรกเขาคิดว่า

อาจจะมีการประหารจริงๆ  แต่ก็ได้ย่ืนเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษ 

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๗  ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นนักโทษ

ประหารชีวิตว่า  ไม่อยากให้สังคมมองว่าเป็นคนเลวร้าย  แต่ควร 

ให้โอกาสพวกเขาได้แก้ไข  ในขณะที่พ่อของเขาก็บอกกับเขาต่อ 

การกระทำาผิดที่เกิดขึ้นว่า “ผิดไปแล้วก็ให้เป็นครู”

เหตุการณ์ที่เสริมความคิดนี้ของเขาเกิดจากเมื่อครั้งมีการประหาร

ชีวิตรายล่าสุด  เขาได้รับทราบจากแม่ของเขาว่า  เมื่อแม่ไปตลาด 

ก็ได้ยินคนพูดถึงการประหารชีวิตกัน  แล้วก็พูดกันว่า  “ทำาไม 

ไม่เอา...  [ชื่อของนักโทษประหารกรณีที่  ๗]  ไปประหาร”  ทำาให้

เขาเป็นห่วงความรู้สึกของแม่  รวมทั้งเป็นห่วงแม่ด้วยเนื่องจาก 

ปัจจุบันพ่อเสียชีวิตไปแล้ว 

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

เนื่องจากคดีของนักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๗  เป็นคดีที่ได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างมาก  เม่ือเขาต้องย้ายมาจำาคุกในเรือนจำากลาง 

บางขวาง  เจ้าหน้าที่จึงต้องกำาชับไม่ให้ผู้ต้องขังรายอื่นมาทำาร้าย

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๗  ซึ่งเขามองว่าในโลกภายนอก 

คนที่ไม่รู้จักเขา  และรับรู้เรื่องราวของเขาผ่านคดีก็จะมองว่าเขา

เป็นคนโหดและเลวร้ายมาก  หากแต่เม่ือมารู้จักกับเขาจริงๆ  ข้างใน 

เรือนจำา ก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนเงียบๆ ไม่ยุ่งกับใคร
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“ถ้าผมอยู่ข้างนอก

คนก็จะบอกว่าโหดร้าย เลวร้ายมาก 

พอมาอยู่ข้างใน เขากเ็ห็นว่าปกติ”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๗ ได้พบกับแม่สม่ำาเสมอ  โดยแม่จะ

มาเยี่ยมเขาเดือนละครั้ง  แม้ว่าพ่อจะเสียชีวิตไปแม่ก็ยังมาเยี่ยมเขา 

อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องย้ายที่พักให้ใกล้เรือนจำามากขึ้นเพื่อความสะดวก

ในการเดินทางมาเยี่ยมเขา

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  นักโทษประหารชาย 

กรณีที่  ๗  มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อผู้เสียหายและบวชให้พ่อ 

และแม่ และจะทำากิจการส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูแม่ของเขาต่อไป

“ออกไปก็อยากบวชก่อน 

อยากบวชให้น้องเขา [ผู้เสียชีวิต – ผู้เขียน] ด้วย”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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กรณีที่ ๘ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๘  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

ความผดิตอ่ชวีติ โดยเปน็นกัโทษเดด็ขาดจนกระทัง่ปจัจบุนั นบัเปน็ระยะ

เวลาประมาณ ๑ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๘  ถูกดำาเนินคดีในกรณีการฆ่าฝังศพ 

แรงงานต่างชาติในที่ดินที่เขาถือครองอยู่  ทั้งนี้  เขาให้ข้อมูลว่า 

เขามีปัญหาในการใช้สิทธิเป็นผู้อนุบาลมารดากับบุคคลใกล้ชิดของ

เขา  ซ่ึงมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่  อย่างไรก็ตามในคดีที่เกี่ยวกับการฆ่า

ฝังศพแรงงานในที่ดินนั้น  นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๘  ให้ข้อมูลว่า 

ที่ดินผืนดังกล่าว  บุคคลใกล้ชิดของเขาขอที่ดินและเขาได้ทำาการ 

โอนที่ดินให้  และทำาโรงงานว่านหางจระเข้  (ที่ดินยังเป็นของนักโทษ 

ประหารชาย  กรณีที่  ๘)  โดยแรงงานที่ใช้ในโรงงานนั้นใช้แรงงาน

ต่างด้าว  ซึ่งจากความขัดแย้งในครอบครัวจึงเป็นผลให้นักโทษ

ประหารชาย  กรณีที่  ๘  ถูกบุคคลใกล้ชิดกล่ันแกล้งโดยการให้ 

คนงานไปแจ้งความว่าลูกหาย  แล้วก็มาตรวจพบในไร่ของเขา  คนแรก

ที่ตรวจ DNA นั้นไม่ตรงกัน  บุคคลใกล้ชิดก็เป็นคนที่เขียนแผนที่ใหม่ 

ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจจนพบศพคนงาน  ท้ังนี้คนงานต่างชาติท่ีเป็นผู้ให้ 

ขอ้มลู ภายหลงัใหข้อ้มลูแลว้กถ็กูสง่ตวักลบัประเทศ ซึง่นกัโทษประหารชาย 

กรณีที่ ๘ ไม่สามารถแจ้งความดำาเนินคดีกับคนงานคนดังกล่าวได้ 
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นอกจากนี้นักโทษประหารชาย กรณีที่  ๘  ให้ข้อมูลว่า  หลักฐานทาง 

นิติเวชซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ไม่ได้ถูกนำามาพิจารณา  หัวกระสุนท่ี

เจา้หนา้ทีต่ำารวจสง่ตรวจกไ็มไ่ดม้าพรอ้มโครงกระดกู อกีทัง้รอยรกูระสนุ

ที่กระโหลกศีรษะกับหัวกระสุนไม่ตรงกัน

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

นักโทษประหารชาย  กรณีท่ี  ๘  บอกเล่าว่า  เขาต้องทำาใจว่า  ไม่ใช่ว่า 

เป็นคนดีแล้วจะได้รับผลจากความดีนั้น  เมื่อได้รับการลงโทษประหาร

ชวีติ นกัโทษประหารชาย กรณทีี ่๘ คดิวา่เปน็การทดสอบจากพระเจา้วา่ 

ได้มีการยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษตามกระบวนการ  

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๘ จะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
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กรณีที่ ๙ 

ขอ้มูลคดี

นกัโทษประหารชาย กรณทีี ่๙ เปน็นกัโทษประหารชวีติในคดคีวามมัน่คงฯ 

โดยเปน็นกัโทษเดด็ขาดจนกระทัง่ปจัจบุนั นบัเปน็ระยะเวลาประมาณ ๒ ป ี

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๙  ถูกดำาเนินคดีเก่ียวกับความม่ันคงฯ  ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยในช่วงที่มีการระเบิด ๗ จังหวัด  เขาทำางาน

อยู่ที่โรงแรมแห่งหน่ึงทางภาคใต้  (มีพยานยืนยันได้)  แต่รถของเขานั้น 

ถูกนำาไปใช้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว  เขาให้ข้อมูลว่า 

ปกติรถของเขาคือ Honda Wave จะถูกจอดไว้ที่หอพัก เขาจะกลับมา 

ใช้งานเมื่อมาจัดค่ายนักศึกษาในทุกๆ ปี  แต่รถคันที่นำาไปปฏิบัติการนั้น 

คือรถรุ่นอื่น  แต่เขาต้องได้รับหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  เพราะคนที่โดนจับ

ซัดทอดว่าใช้รถของเขา และพยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่ารู้จักเขาเช่นกัน

เขาได้เดินทางกลับมามอบตัวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เหตุเพราะมีนโยบาย

พาคนกลับบ้าน กล่าวคือ เป็นการมุ่งเน้นไม่ดำาเนินคดีต่อบุคคลที่มีหมาย

และแสดงตน  และอีกเป้าหมายหนึ่งที่เขาเดินทางมามอบตัว  เพราะเขา

ต้องการศึกษาต่อให้จบ  เนื่องจากหากเขาไม่มอบตัว  เขาจะไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนได้
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การต่อสู้คดีของนักโทษประหารชาย  กรณีท่ี  ๙  ได้ใช้ทนายความท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในคดีความมั่นคงเป็นทนายความสู้คดีให้  ซึ่งในระหว่าง 

ดำาเนินคดีนักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๙  ได้ประกันตัวออกมาใน 

ชั้นสอบสวน  แต่เม่ือชั้นอัยการ  อัยการสั่งฟ้องโดยเพิ่มข้อหาคดีก่อ 

การร้ายด้วย  (โดยทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้นำาพยานซ่ึง

เป็นใครไม่ทราบได้มาชี้ตัวเขา)  ดังนั้น  ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตัดสิน 

ลงโทษประชีวิต  ทั้งนี้  ทนายความไม่ได้ทำาเรื่องขอขยายเวลาไปยังศาล

อุทธรณ์ตามกรอบเวลาจึงทำาให้ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ทัน 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อทราบคำาพิพากษาแล้ว  นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๙  มีความ

รู้สึกว่า  ตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมหากมีการประหารชีวิตจริงๆ 

เขามีความคิดเห็นว่า “การปล่อยคนผิด ๑๐ คน  ยังดีกว่าการประหาร

คนถูกเพียงคนเดียว”

ทั้งน้ี  เมื่อครั้งได้ทราบว่ามีนักโทษประหารชายโดนประหารชีวิต 

ซึ่งนักโทษรายดังกล่าวเป็นมุสลิมด้วยกัน  เขาก็รู้สึกไร้เร่ียวแรง 

และมองว่าการประหารชีวิตในครั้งนั้นเป็น “วีซ่า” ขอประหารต่อไป

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากได้รับการปล่อยตัว  เขาต้องการเรียนหนังสือสาขานิติศาสตร์

ให้จบ  โดยต้องรอให้ภรรยาเรียนจบก่อนจากนั้นจะขอให้ภรรยา 

ส่งให้เรียน  เพื่อจะเป็นทนายไปช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ได้  นอกจากนี้ยัง

ต้องการเป็นนักพูดแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่เด็กจะได้ไม่ก้าวพลาด 
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กรณีที่ ๑๐

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๑๐  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

ความผิดต่อชีวิต  (ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน)  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจน

กระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ปี 

พฤติการณแ์ห่งคดี

วนัเกิดเหตุนกัโทษประหารชาย กรณทีี ่๑๐ ไปรบัประทานอาหารกบัเพือ่น 

จากน้ันจึงไปเท่ียวต่อท่ีผับ  แล้วไปมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับการ์ดที่ผับ 

จนโดนทำาร้ายได้รับบาดเจ็บมากที่สุด  จากน้ันจึงต้องไปพบแพทย์เพื่อ 

เยบ็แผล สว่นรุน่นอ้งทีไ่ปดว้ยกนัเดนิทางไปแจง้ความดำาเนนิคด ีหลงัจาก

กลับบ้านแล้ว  รุ่นน้องก็แจ้งให้นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐ ทราบว่า 

ได้เจอกับคนที่รุมทำาร้ายพวกเขา  เขาจึงได้ออกไปเจอและยิงผู้เสียชีวิต

ไป ๑ นัด

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐ ว่าจ้างทนายความให้สู้คดี โดยพนักงาน

สอบสวนได้ทำาสำานวนคดีมาว่า  ผู้เสียชีวิตโดนยิง  ๔  นัด  ทั้งๆ ที่ความ

เป็นจริงเขายิงเพียง  ๑  นัด  แต่เขาได้รับคำาแนะนำาจากทนายความว่า 

ไม่ให้บอกความจริงทั้งหมด  และเชื่อมั่นว่าทนายความจะสู้คดีได้ 

จึงให้การปฏิเสธตลอดมา 

“มั่นใจทนายว่าจะสู้คดีได้ 

เขาบอกว่าไม่ให้บอกความจริงทั้งหมด”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  นักโทษประหาร

ชาย  กรณีที่  ๑๐  หาทางออกให้กับตนเองไม่ได้  ส่วนหนึ่งเพราะ 

เป็นห่วงแม่เนื่องจากแม่อยู่คนเดียว 

“ตอนนั้นมืดไปหมด 

วางแผนไม่ถูก แม่อยู่คนเดียว”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

และในทุกวันนี้เขายังเชื่อว่า  การประหารชีวิตสามารถเกิดขึ้นกับเขา 

เมื่อใดก็ได้ หากเขายังคงได้รับโทษประหารชีวิตอยู่

“คิดว่ายังไงก็ประหารได้ทุกเมื่อถ้ายังอยู่ในโทษนี้อยู่”

นักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในช่วงแรกที่จำาคุกนักโทษประหารชาย กรณีที่ ๑๐ ไม่ยอมให้แม่มาเยี่ยม 

เพราะความเปน็หว่งแม ่แตป่จัจบุนัแมข่องเขากไ็ด้มาเยีย่มเขาเป็นระยะๆ 

ทุกๆ ๒ เดือน

ในระหว่างจำาคุก  นักโทษประหารชาย กรณีที่  ๑๐  ก็ได้ศึกษาคอร์ส 

การเขียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาสอนในเรือนจำา  ซึ่งเขาได้นำาความรู้ 

มาต่อยอด และเขียนเรียงความส่งประกวดจนได้รับรางวัล

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

นักโทษประหารชาย  กรณีที่  ๑๐  ต้องการออกไปทำางานเขียนหนังสือ

อย่างท่ีเขาชอบ  รวมท้ังอาจเปิดร้านอาหารเพื่อสร้างอาชีพและ 

รายได้ให้แก่ตัวเขาเองต่อไปได้
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กรณีที่ ๑ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิด

ตอ่ชวีติ โดยเป็นนกัโทษเดด็ขาดจนกระทัง่ปัจจบัุน นับเป็นระยะเวลา ๖ ปี 

ส่วนคู่คดีของนักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑ มีจำานวน ๒ คน ได้แก่

๑) มือปืน ได้รับโทษจำาคุกตลอดชีวิต และ

๒) คนจัดหามือปืน (น้องเขย) ได้รับโทษจำาคุกตลอดชีวิต

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๑  แต่งงานอยู่กินกับสามี  (ผู้ตาย) 

มาเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี มีอาชีพ (ก่อนต้องโทษ) ค้าขายโดยการเปิดร้าน

ขายของ และทำาสวน สามีมีพฤติกรรมเจ้าชู้ ติดผู้หญิง และมีการทำาร้าย

ร่างกายบ้างในระหว่างที่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน  ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 



130 รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

๒ คน  (ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  และประถมศึกษา 

ปีที่ ๖) หลังจาก ๑๒ ปีนั้น ทั้งสองได้ทำาการหย่าขาดจากกัน โดยมีการ

แบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อย  ยกเว้นบ้าน  ๑  หลังที่นักโทษประหารหญิง 

กรณีที่ ๑ อาศัยร่วมกับบุตรที่ไม่ได้มีการแบ่งกรรมสิทธิ์ 

หลังจากหย่ากันแล้ว  อดีตสามีต้องการที่จะนำาบ้านที่นักโทษประหาร

หญิง กรณีที่ ๑  พักอาศัยนั้นไปขอสินเชื่อที่สถาบันการเงิน  แต่นักโทษ

ประหารหญิง  กรณีที่ ๑  ไม่ยินยอมลงนามให้ดำาเนินการ  อดีตสามี 

ได้มาก่อกวนโดยทำาลายข้าวของภายในร้าน  ทำาร้ายร่างกายเธอ 

เป็นประจำา  รวมทั้งยังข่มขู่ว่า  “ถ้าไม่เซ็นจะเอาให้ตาย”  ซึ่งในแต่ละ

คร้ังที่มา อดีตสามีจะพกพาอาวุธปืนติดตัวมาด้วย  ทำาให้เธอต้อง 

คอยหลบซ่อน  ในบางครั้งบุตรก็เป็นคนบอกให้เธอหลบหนีให้พ้นเสีย 

จากอดีตสามีที่ตามมารังควานตลอดเวลา

จนกระทั่งเธอทนไม่ไหว  เธอจึงนำาเรื่องไปปรึกษากับน้องเขย  (สามี

ของน้องสาว)  ว่าทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว  ให้น้องเขย 

หาทางจัดการให้หน่อย  น้องเขยจึงแจ้งว่า ถ้าเช่นนั้นคงต้องทำาให้ตาย

เธอจึงอนุญาตให้น้องเขยจัดการตามสมควรได้  จากนั้นจึงได้มีการ 

ว่าจ้างมือปืนไปยิงอดีตสามีจนเสียชีวิต  และเมื่อถูกจับกุมก็ได้มี 

การซัดทอดมาถึงเธอว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่า  (ในการตัดสินใจนี้  เธอไม่ได้ 

ปรึกษาพ่อแม่เพราะรู้ดีว่าต้องมีการห้ามปรามจึงได้เลือกปรึกษา 

น้องเขย)

ในการต่อสู้คดีนั้น  เธอได้ว่าจ้างทนายความเพื่อว่าความสู้คดีให้ 

ซึ่งเธอได้รับคำาแนะนำาให้ต่อสู้คดี  โดยจะมีแนวทางในการว่ิงเต้นคดี 

ให้สามารถประกันตัวและไม่ได้รับโทษสูงได้  การเชื่อคำาแนะนำานั้น 

ทำาให้เธอต่อสูค้ดีจนถึงท่ีสดุท้ังสามศาล  โดยไมไ่ดม้กีารรบัสารภาพในการ 

กระทำาผิด  และได้รับบทลงโทษประหารชีวิตอย่างที่เธอไม่ได้คาดคิด 

มาก่อน
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

จากการแนะนำาให้สู้คดี  และการรับปากของทนายความว่าจะว่ิงเต้น

คดีให้ได้นั้น  ทำาให้เธอไม่คิดว่าจะได้รับโทษสูงสุด  หรือแม้จะได้รับ

ตัดสินโทษแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถประกันตัวได้  หากแต่ภายหลัง 

ได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  นักโทษประหารหญิง 

กรณีที่ ๑  ไม่สามารถติดต่อทนายความได้  จึงทำาให้พ่อต้องเป็น 

ผู้เข้ามาดำาเนินการเร่ืองต่างๆ ให้  และได้รับข่าวจากพ่อว่าไม่สามารถ

ประกันตัวได้ 

เมื่อรับทราบแล้วว่าไม่สามารถประกันตัวได้  นักโทษประหารหญิง 

กรณีที่ ๑  เกิดความเครียด  คิดมาก  หาทางออกไม่ได้ว่าจะทำาอย่างไร 

จึงได้สอบถามเพื่อนผู้ต้องขังรายอ่ืนว่าจะทำาอย่างไรได้บ้าง  ซึ่งเธอ 

ได้รับคำาตอบว่า  โทษที่เธอได้รับเป็นโทษสูง  คงทำาอะไรได้ยาก 

ในช่วงแรกเธอเคยคิดจะหนีออกจากเรือนจำา  แต่ก็ไม่รู้หนทาง ทำาให้หนี

ไปไหนไม่ได้  เธอจึงทำาได้เพียงสู้คดีต่อไปในทุกช่องทางท่ีสามารถทำาได้ 

โดยพ่อเป็นผู้จัดหาทนายความมาว่าความให้ใหม่

อย่างไรก็ตาม  การต่อสู้คดีในชั้นศาลท้ังศาลช้ันต้น  ศาลอุทธรณ์  และ 

ศาลฎีกา  ทำาให้เธอและครอบครวัต้องสญูเสยีเงินไปมากกวา่ ๕ ลา้นบาท 

ในการว่าจ้างทนายความ  ทั้งจากเงินที่เธอมีและการขายที่ดินทำากิน 

เพื่อนำาเงินมาต่อสู้คดี

ส่วนบุตรทั้งสองคนของเธอนั้น  ป้า (พี่สาวของผู้ตาย)  เป็นคนรับบุตร 

ของเธอไปดูแล  รวมทั้งยังมีการติดต่อมาหาเธอทางจดหมายด้วย  

โดยเฉพาะคร้ังหนึ่งที่เธอจำาได้แม่นว่า  ป้าบอกว่า “พี่เข้าใจดีว่า 

น้องชายเขาเป็นคนอย่างไร อยู่ในเรือนจำา อยากให้น้องอดทน”

ทั้งนี้  เธอพบว่า  การแสดงออกทางความรู้สึกของเธอเปลี่ยนแปลงไปหลังจาก

ท่ีเข้ามารับโทษในทัณฑสถาน  โดยก่อนหน้าน้ีเธอจะเป็นคนร้องไห้เก่ง  แต่ปัจจุบัน 

แทบจะไม่มีน้ำาตาเลย 
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“เมื่อก่อนเป็นคนขี้ร้อง แต่ตอนนี้น้ำาตาไม่ออก”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

นอกจากนี้เมื่อได้มีการพูดคุยถึงบุตรของเธอว่า  หากมีข้อความใดท่ีฝากถึง 

บุตรของเธอได้  เธออยากจะพูดคุยว่าอย่างไร เธอจึงได้กล่าวเพียงว่า “คิดถึงแม่ไหม”

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑  ป่วยเป็นโรคมะเร็ง  ซึ่งในระหว่าง 

การต้องโทษจำาคุกในทัณฑสถานนั้น  เธอได้รับการดูแล  และรักษา 

พยาบาลที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเธอกล่าวว่า “อยู่ที่นี่ดูแลดี” อีกทั้ง 

เธอยงัไดร้บัการตรวจสขุภาพเปน็ประจำาทุกป ี อยา่งไรกต็าม อาการปว่ย 

ของเธอต้องมีการระวังเรื่องอาหารที่ต้องทานเนื้อปลาเป็นหลัก 

และงดผักกาดดอง  กะหล่ำาปลี  ซึ่งการใช้ชีวิตในทัณฑสถานจึง 

“เลือกไม่ได้นัก”  

นอกจากนี้  ในการใช้ชีวิตประจำาวันในทัณฑสถาน  เธอยังได้ทำางาน 

โดยการทำา “ไก” ซึ่งเป็นการมวนกระดาษยาสูบ

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

สิ่งแรกที่นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑ คิดจะทำาหากได้รับการอภัยโทษ

จนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำาแล้ว  คือ  การกลับไปใช้

ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้าน  นอกเหนือจากนี้เธอยังไม่ได้วางแผนว่าจะ 

ทำางานหรือใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร  
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กรณีที่ ๒ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด 

โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 

๑ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒ ได้รับการชักชวนจากสามี (จดทะเบียน

สมรสกัน)  ว่าสามีจะเดินทางไปรับไก่จากเพื่อนที่จังหวัดเชียงราย 

จึงอยากให้ไปท่องเที่ยวด้วยกัน  โดยที่เธอไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว  สามี 

มีนัดหมายในการส่งยาเสพติด  และเมื่อเธอเดินทางไปด้วยจึงถูก 

เจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งตั้งด่านตรวจตรวจรถและพบยาเสพติด  เธอและ 

สามีจึงถูกจับกุม

เธอทราบภายหลังจากสามีว่า  การไปส่งยาเสพติดคร้ังน้ี  เป็นการทำา 

ครั้งที่สองของสามี  โดยในครั้งแรกเพื่อนของสามีชักชวนให้ส่งยาเสพ

ติดและสอนงานโดยการพาไปส่ง  และครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สอง  จึงให้สามี 

จัดส่งยาเสพติดเองเพียงลำาพัง  และด้วยความกลัวและกังวลของสามี 

ที่ไม่กล้าเดินทางไปคนเดียว จึงได้ชวนเธอร่วมเดินทางไปด้วย

ภายหลังจากการถูกจับกุมและดำาเนินคดี  เธอได้ต่อสู้คดี  (ไม่ได้จ้าง

ทนายความ) โดยเธอใหก้ารปฏเิสธทกุข้อกล่าวหาในทกุช้ันของกระบวนการ

ยุติธรรม  ด้วยเหตุที่ว่า  เธอยืนยันว่าเธอไม่ผิด  เธอไม่ได้เป็นผู้กระทำา  

เธอจึงต่อสู้คดีด้วยการปฏิเสธเพียงอย่างเดียว  และแม้ว่าสามีจะให้การ 
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ว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นต่อการกระทำาผิดที่เกิดขึ้น  ก็ไม่เป็นผลที่ช่วยให้ 

เธอพ้นผิดได้ เนื่องจากเธอมีทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็นผู้กระทำาผิด

“ปฏิเสธตั้งแต่จับกุมเลยแต่เขาไม่เชื่อ 

เพราะมีทะเบียนสมรส  

แฟนบอกแล้วว่า ไม่เกี่ยว แต่เขาก็ไม่เชื่อ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  นักโทษประหาร

หญิง  กรณีท่ี  ๒  บอกได้เพียงว่า  ความรู้สึกในครั้งที่รับทราบโทษนั้น 

“สุดๆ”  คือ  ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง  แต่มีความ 

กังวลมาก  เนื่องจากเธอเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าตนเองไม่ได้กระทำาผิด 

แต่กลับได้รับการตัดสินโทษสูงสุด ขณะที่ยังมีบุตรที่อายุเพียง ๑๐ ขวบ 

(ขณะตัดสินคดี)  เธอจำาได้ดีว่า  ในวันที่เดินทางไปฟังคำาพิพากษาน้ัน 

เธอถึงกับทรุดลงตรงหน้าศาล และมีความเครียดมาก

เธอคิดว่าเธอไม่น่าจะถูกประหารชีวิตจริง  เพราะภายหลังจากที่เธอ 

เข้ามาจำาคุกที่ทัณฑสถานหญิงกลาง  เธอก็รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 

โทษประหารว่าที่มีการพูดคุยกันว่า  ไม่มีการประหารจริง  (แม้กระทั่ง 

ผู้คุมเองก็บอกเช่นนั้น)  จนกระทั่งเม่ือเกิดการประหารชีวิตรายล่าสุด 

จึงทำาให้เกิดความหวาดกลัว  และกังวลว่าตนเองจะถูกประหารชีวิต 

เช่นกัน  แต่ก็ยังมีการปลอบประโลมกันในหมู่ผู้ต้องขังว่า  คดีที่มี 

การประหารชีวิตนั้นเป็นคดีฆ่าคนตาย  เธอโดนคดียาเสพติดคง 

ไม่ถูกประหาร

“เขามีประหารคดีฆ่า แต่เราคดียาไม่โดนหรอก”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา

เมื่อนักโทษประหารหญิง  กรณีท่ี  ๒  ได้รับโทษประหารชีวิต  จึงทำาให้ 

ต้องย้ายจากจังหวัดเชียงรายมาจำาคุกที่ทัณฑสถานหญิงกลาง 

ซึ่งห่างไกลจากบ้านและญาติมาก  เธอคิดไม่ออกว่าจะทำาอย่างไร 

รู้สึกเครียดเพราะห่างไกลครอบครัว  ทำาให้ครอบครัวมาเย่ียมไม่ได้  

เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง

อย่างไรก็ตาม  เมื่อเธอหลีกเลี่ยงโทษไม่ได้แล้ว  และเมื่อจำาคุกอยู่ใน

ทัณฑสถานในโทษประหารชีวิต  สิ่งแรกที่ต้องดำาเนินการคือ  การย่ืน 

เรื่องราวทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  โดยส่วน 

ปกครองเป็นส่วนที่ให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือในการดำาเนินการ 

ทูลเกล้าฯ

ส่วนการใช้ชีวิตในทัณฑสถานเธอก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังรายอ่ืน 

อีกทั้งได้มีการฝึกอาชีพ และรับจ้างทำา ‘ไก’ (มวนกระดาษยาสูบ) 

ระหวา่งการใชช้วีติในทณัฑสถานทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่หา่งไกลจากบา้น 

และครอบครัวของเธอมาก  เธอรู้สึกอยากกลับบ้าน  หากสามารถ

ย้ายกลับได้ก็อยากย้ายกลับไปใกล้บ้าน  เพราะทั้งคิดถึงครอบครัว 

และเป็นหว่งบุตรสาวมาก และแม้วา่เธอจะมคีวามคดิถึงบา้นมากเพยีงใด 

แต่เธอไม่ต้องการให้ครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมที่กรุงเทพมหานคร 

เพราะระยะทางไกลกันมาก 

“ไม่อยากให้เขามาเยี่ยม 

เดินทางเป็นวันเลย มันไกล”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒ กล่าวถึงกรณีที่หากเธอได้รับการปล่อย

ตัวแล้ว  เธอคิดว่าเธอจะกลับไปค้าขายผักที่ตลาดเช่นเคยเพราะปัจจุบัน

แผงผักเธอยังคงอยู่ เพียงแค่ให้ญาติทำาการไปก่อน 

“ชอบขายของ ออกไปก็จะขายของใหม่”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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กรณีที่ ๓ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๓  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

ยาเสพติด โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๒ ปี

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๓  ถูกจับกุมในคดียาเสพติด  โดยมี 

ของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน  จำานวน  ๙,๘๐๐  เม็ด  และยา

ไอซ์  ๑.๘  กิโลกรัม  โดยเธอให้ข้อมูลว่า  โดยปกติสามีของเธอนั้น 

ค้ายาเสพติด  แต่เธอไม่ได้ร่วมค้ายาด้วย  (ขณะท่ีสามีมีภรรยา 

หลายคนและคนอื่นๆ ก็ยินดี “เดินยา” ให้)  แต่ในเหตุการณ์ที่เธอ 

ถูกจับกุมนี้  เป็นการซัดทอดจากพี่ชายของเธอ  ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ 

ทำาการล่อซื้อ  และเสนอให้พ่ีชายขยายผลการจับกุมเพื่อแลกกับ 

การปล่อยตัวภรรยาของพ่ีชาย  ซ่ึงพี่ชายของเธอก็ได้ยินยอมซัดทอด 

มาถึงเธอ จึงทำาให้เธอถูกจับกุมดำาเนินคดี

ในการต่อสู้คดีความนั้น  พี่ชายของเธอได้ว่าจ้างทนายความให้สู้คดีของ

เธอไปพร้อมๆ กับคดีของพ่ีชาย  แต่ทนายความก็ไม่ได้เข้ามาดำาเนินการ

อะไรให้เธอนัก  และในระหว่างการสู้คดีนั้นพ่ีชายเสนอให้เธอหนี  แต่

เธอไม่ได้หนี  และคิดว่าตนเองไม่ได้ทำาอะไรผิด  แต่ก็ได้ทำาใจไว้ล่วงหน้า

ว่าอาจจะหลุดคดีได้ยาก
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  เธอไม่รู้ว่าเธอจะถูก

ประหารจริงหรือไม่  แต่ในวันน้ันแม่ของเธอได้มาฟังคำาพิพากษาด้วย 

และแม่ก็ร้องไห้มาก  ทำาให้เธอร้องไห้ไม่ออก  ในช่วงแรกเธอคิดเพียงว่า 

เม่ือไรจะนำาตัวเธอไปประหารเสียที  เพราะเธอได้รับรู้ว่า  เมื่อเธอ 

ต้องโทษแล้ว  ทำาให้แม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำาบากโดยที่เธอไม่สามารถ

ทำาอะไรได้ เพราะที่ผ่านมาเธอเป็นคนรับผิดชอบดูแลแม่เป็นหลัก 

เธอจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่อีก

“ตอนแรกคิดว่า เมื่อไรจะเอาไปประหาร 

แม่ลำาบากเราทำาอะไรไม่ได้ ปกติต้องเป็นคนดูแล 

ก็ไม่อยากอยู่เหมือนกัน”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

นักโทษประหารหญิง  กรณีท่ี  ๓  ยอมรับโทษตามคำาพิพากษาโดย 

ไม่คิดว่าเธอจะได้รับการปล่อยตัวในเร็ววันนี้  ไม่คิดว่าจะได้กลับไป 

ใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว อีกทั้งไม่ต้องการหลอกตนเอง เธอคาดหวังเพียง 

ให้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษให้โทษลดลงก่อน 

“ไม่คิดว่าจะได้ออก 

ไม่คิดว่าจะได้กลับ 

ไม่อยากหลอกตัวเอง 

ให้ลดกว่าเดิมก่อนไหม”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๓, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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และในระหว่างการจำาคุกในทัณฑสถาน  เธอได้ฝึกอาชีพไว้เพื่อหา

ประสบการณ์ให้ตนเอง  ประกอบกับเรียนหนังสือในทัณฑสถาน 

โดยขณะนี้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และคาดว่าจะเรียน 

หนังสือต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ระหว่างที่จำาคุก 

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๓  ได้พบแม่ในการมาเย่ียมเพียงแค่ 

ช่วงแรกเท่าน้ัน  เพราะแม่ไม่มีเงินมากพอที่จะเดินทางมาเย่ียมบ่อยครั้ง 

เธอจึงได้รับข่าวสารของแม่จากการเขียนจดหมายติดต่อกัน  และทำาให้ 

เธอได้ทราบว่าแม่ต้องเก็บขวดขาย  จึงทำาให้เธอเกิดความเครียดที่ 

แม่ต้องลำาบาก 

ส่วนบุตรทั้งสองคนน้ัน  (บุตรกับอดีตสามี  ซ่ึงอดีตสามีเป็นผู้ดูแล)  อดีต

สามีเคยพามาเย่ียมเธอในช่วงแรก  แต่เมื่อมาพบเจอสภาพการจำาคุก 

ของแม่ ทางครอบครัวของอดีตสามีก็ไม่อยากให้พาบุตรมาอีก 

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากนักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๓ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว  เธอจะ 

ใช้วิชาความรู้  และประสบการณ์ที่เธอได้ร่ำาเรียนในระหว่างการจำาคุก 

ไปประกอบอาชีพ และกลับไปดูแลแม่
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กรณีที่ ๔ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๔  เป็นชาวไทยใหญ่  เป็นนักโทษประหาร

ชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็น

ระยะเวลาประมาณ ๓ ปี 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๔  ค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดเชียงราย  วันหนึ่งขณะขายของ เธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน

ว่าได้เดินทางกลับมาเที่ยวที่บ้านแล้วไม่มีเงิน  จึงให้เธอนำาเงินมาให้ 

จำานวน  ๓,๐๐๐  บาท  เธอนำาเงินไปให้และถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุม 

พร้อมกับเพื่อน  ในคดียาเสพติด  โดยมีของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน 

จำานวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ ๑ กิโลกรัม 

เธอสู้คดีในช้ันศาลโดยปฏิเสธการกระทำาผิดมาตลอด  จนกระท่ัง 

ศาลอุทธรณ์ตัดสินลงโทษประหารชีวิต  และไม่สามารถยื่นสู้คดีใน 

ชั้นศาลฎีกาได้
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ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อทราบว่าตนเองได้รับการพิพากษาลงโทษประหารชีวิต  เธอมี 

ความเครียดมาก  โดยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี  จึงทำาให้ความ 

รู้สึกดีขึ้น  การผ่อนคลายความตึงเครียดของเธอ  คือ  การใช้ชีวิต 

อยู่กับเพื่อนๆ ในทัณฑสถาน

สำาหรับความคดิตอ่โทษประหารชวิีตน้ัน เธอคดิวา่ไมน่า่จะมกีารประหาร

ชีวิตจริงๆ 

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

ภายหลังได้รับการพิพากษาและต้องจำาคุกในทัณฑสถาน  เธอได้ 

ดำาเนินการยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบผลของการทูลเกล้าฯ ดังกล่าว 

ในระหว่างการจำาคุกในทัณฑสถาน  เธอใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขัง 

เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด  อีกทั้งในแต่ละเดือนน้องชายของเธอ 

ซ่ึงทำางานอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมเธอเดือนละครั้ง 

อย่างไรก็ตาม เธอยังคงมีความคิดถึงบุตรสาวอยู่เสมอ

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากเธอได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวแล้ว 

เธอวางแผนชีวิตไว้ว่า  เธอจะกลับไปขายเสื้อผ้าประจำาท้องถิ่น 

ร่วมกับน้องสาวของเธอที่ประเทศเมียนมาร์ 
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กรณีที่ ๕ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด 

โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 

๕ ปี ๓ เดือน 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๕  ได้รับการชักชวนจากอดีตพ่ีสะใภ้ 

(อดีตภรรยาของพี่ชาย)  ให้ไปช่วยงานในร้านอาหารท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

เธอจึงเดินทางไปทำางานในร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่  จนกระทั่ง 

วันหนึ่งอดีตพี่สะใภ้ได้พาเธอติดรถออกไปข้างนอกด้วย  โดยบอกว่า 

จะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  และถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม 

ที่ห้างนั้น  เธอทราบภายหลังว่ามีผู้ชาย  (เป็นคนดอย)  นำายามาส่งให้ 

อดีตพี่สะใภ้ท่ีห้าง  ซึ่งขณะนั้นเธอไม่ได้อยู่ท่ีรถท่ีมีการส่งยาเสพติด 

และไมไ่ดอ้ยูใ่นขณะทีเ่จา้หน้าทีท่ำาการจับกมุ  หากแตม่ภีาพบนัทกึได้วา่ 

เธอเดินทางมาพร้อมกับอดีตพี่สะใภ้ซึ่งมีการรับส่งยาเสพติดจริง

เมื่อถูกดำาเนินคดี  เธอไม่ได้จ้างทนายว่าความเอง  แต่ใช้ทนายของศาล 

ในการสู้คดี  (ขณะท่ีอดีตพี่สะใภ้สู้คดีโดยจ้างทนายความ)  เธอให้การ

ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลอุทธรณ์  หากแต่ 

คำาพิพากษาตัดสินคดีของท้ังสองศาลก็ตัดสินลงมาเหมือนกันคือ 

ประหารชีวิต
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ในระหว่างดำาเนินคดี  เจ้าหน้าท่ีตำารวจก็ได้แนะนำาว่าให้รับสารภาพเสีย 

เพื่อที่จะได้รับโทษต่ำาลง  แต่เธอเชื่อมั่นว่าตนเองไม่ผิด  จึงต้องการ 

สู้คดีต่อไป

“ตำารวจบอกว่าให้รับไปเถอะ... 

แต่หนูคิดว่าหนูไม่ผิด ก็น่าจะสู้ได้”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อเธอได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินประหารชีวิต  เธอยกมือถามศาล 

ทันทีว่า  จะมีการประหารเลยหรือไม่  ซึ่งเธอทำาเช่นนี้ทั้งสองศาล 

ศาลให้คำาตอบเธอว่า  “ศาลไม่เห็นเขาประหารชีวิตมาเป็น  ๑๐ ปีแล้ว” 

อย่างไรก็ตาม เธอยังเชื่อว่าเธอจะต้องถูกประหาร  เธอกลัวว่าจะตาย 

และกลัวแม่ของเธอเสียใจ เธอร้องไห้ เสียใจ ทานอาหารไม่ได้เป็นระยะ

เวลา ๔-๕ วัน ภายหลังฟังคำาพิพากษา

“ตอนรู้ว่าจะตาย กลัวว่าจะตาย 

กลัวแม่เสียใจ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

แม้ว่าเธอจะได้รับโทษประหารชีวิต  แต่เธอยังไม่กล้าบอกความจริง 

ให้แม่ของเธอ  (อายุ  ๖๗  ปี)  ทราบว่าโทษที่เธอได้รับคือโทษสูงสุด 

เธอโกหกแม่ว่า เธอไม่ได้รับโทษประหารชีวิตมายาวนาน  ๕  ปี  จึงจะ 

บอกความจริงให้แม่ได้รู้เม่ือประมาณ  ๒  ปีที่ผ่านมา  เมื่อแม่ทราบ 

แม่ก็ตั้งคำาถามว่า “เขาจะประหารจริงๆ ไหม”
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา

ในช่วงแรกที่เธอถูกจำาคุกในทัณฑสถาน  เธอเชื่อว่าจะถูกประหารชีวิต 

ตามคำาพิพากษา  แต่เมื่อผ่านระยะเวลาไป เธอก็คิดว่าคงจะไม่มี 

การประหาร  เพราะผู้ต้องขังคนอื่นๆ  ที่ได้พูดคุยกัน  ต่างบอกกันว่า 

ไม่มีการประหาร  จนกระทั่งมีการประหารชีวิตนักโทษประหารชีวิต 

รายล่าสุด ก็เริ่มไม่มั่นใจ และใจคอเริ่มไม่ดี

“ก็เริ่มไม่มั่นใจ เพราะผู้ชายโดนประหาร ตอนนั้นก็ใจแป้วเลย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในทัณฑสถานเธอได้เรียนรู้ธรรมะด้วย  ดังนั้น  เมื่อครั้งได้พบเจอกับ 

อดีตพี่สะใภ้  ซึ่งแม้เธอจะเคยโกรธ  แต่ท้ายที่สุด  เธอใช้วิธีการคิดว่า 

คงเป็นเวรกรรมที่เธอเคยทำากับเขาไว้  จึงทำาให้ต้องมาประสบเหตุการณ์

เช่นนี้  นอกจากนี้ เธอยังคิดในอีกมุมหนึ่งว่า  หากเธอไม่ต้องติดคุกและ 

ใช้ชีวิตอยู่นอกรั้วทัณฑสถาน  เธออาจเสียชีวิตไปแล้วก็ได้  แต่อยู่ใน

ทัณฑสถานแต่ละปีมีการตรวจสุขภาพ  ตรวจแล้วไม่พบโรคภัยใดๆ 

ก็ทำาให้สบายใจ

“ถ้าคิดดีๆ 

ถ้าเราอยู่ข้างนอก เราอาจเสียชีวิตไปแล้ว 

เข้ามาอยู่ที่นี่ มีให้ตรวจสุขภาพทุกปี 

ตรวจแล้วไม่เป็น ก็คิดบวกจะได้สบายใจ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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เธอได้ใช้เวลาในระหว่างการจำาคุกเรียนรู้อาชีพต่างๆ  จนในขณะน้ี 

สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้  และเมื่อแม่ของเธอได้มาเย่ียมเธอในวัน 

เยี่ยมญาติใกล้ชิด  (ปกติแม่จะมาเยี่ยมปีละ  ๑  ครั้ง)  เธอได้บอกให้แม่ 

รับทราบว่าเธอสามารถตัดชุดได้แล้ว  และแม่ของเธอก็ได้ช่ืนชม 

ความสามารถของเธอ

“ตัดชุดได้ บอกแม่ว่าอยู่ที่นี่ตัดชุดได้แล้วนะ 

แม่บอกว่าเก่งจังเลย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๕  ยังเล่าต่อว่า  การใช้ชีวิตในทัณฑสถาน

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น จากเดิมที่ไม่เคยทำาอะไร  แต่เมื่อ 

อยู่ที่นี่ก็ต้องตื่นมาทำางานตั้งแต่  ๖  โมง  ส่วนนิสัยส่วนตัวก็ต้องมี 

ปรับเปลี่ยนบ้าง เช่น  เมื่อแรกเริ่มมาอยู่  เมื่อมีคนมาขอของอะไรที่ 

เธอให้ได้  เธอก็ให้  แต่เมื่อเธอจำาเป็นต้องใช้สิ่งของแล้วไปขอผู้อื่น 

แตผู่อ้ืน่ไมใ่ห ้ จงึทำาใหเ้ธอตอ้งปฏเิสธบา้งเพือ่ท่ีจะเกบ็ของไว้ใชเ้มือ่จำาเปน็

“ต้องปรับตัว เช่น เข้ามาต้องให้คนอื่นหมด 

แต่เวลาไปขอคนอื่นไม่ได้ จึงต้องเซฟตัวเอง 

ทำาให้ต้องปฏิเสธบ้าง”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

ในขณะนี้  เธอไม่คิดว่าเธอจะต้องถูกบังคับโทษตามคำาพิพากษาให้ 

ประหารชีวิตจริงๆ  เธอเรียนรู้จากผู้ต้องขังอื่นๆ ในทัณฑสถานและ 

ประเมนิวา่เธอนา่จะใชเ้วลาในทณัฑสถานประมาณ ๑๘ ป ี ดงันัน้ เธอจงึ 

ต้องรักษาช้ัน  และไม่กระทำาผิดวินัย  เพื่อให้เธอสามารถได้รับการ 

ปล่อยตัวได้ในวันหนึ่ง 

และหากเธอได้รับการปล่อยตัว  เธอวางแผนชีวิตว่าเธอจะกลับไป 

ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเธอ  โดยใช้การตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้เรียนรู้จาก 

ในทัณฑสถานเป็นอาชีพหลักในการดำารงชีวิต  เธอหวังเพียงว่า 

ในวันที่เธอได้รับการปล่อยตัวเธอจะยังมีโอกาสได้อยู่กับแม่ของเธออีก

“เย็บผ้าเป็น จะออกไปข้างนอก รับจ้างเย็บผ้า

อยู่กับแม่ไม่ไปไหนแล้ว...

ขออย่างเดียว ให้เขา [แม่] รอหนูก็พอ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๕, สัมภาษณ์, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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กรณีที่ ๖ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๖  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

สมคบกันกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด 

จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ ปี 

พฤติการณแ์ห่งคดี

ผู้กระทำาผิดซ่ึงเป็นลูกพี่ลูกน้องของนักโทษประหารหญิง  กรณีที่ ๖ 

ได้ยืมรถกระบะของเธอจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเที่ยวทะเล 

โดยหลังจากลูกพี่ลูกน้องนำารถไป  ๒  วัน  เธอก็ได้รับโทรศัพท์จาก 

เจ้าหน้าท่ีตำารวจจังหวัดลำาปางแจ้งว่า รถของเธอไม่มีคู่มือรถติดไปด้วย 

ซึ่งเธอได้ร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีปล่อยรถไปก่อนเนื่องจากเธออยู่

คนละจังหวัดกัน  จากนั้นเธอก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ี 

ตำารวจอีกครั้งเกี่ยวกับรถที่ลูกพี่ลูกน้องยืมไปใช้  โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ

จังหวัดปทุมธานีได้ขอให้เธอเดินทางมาท่ีกรุงเทพมหานคร  และ 

เจ้าหนา้ท่ีมารับเธอและสามท่ีีท่าอากาศยานดอนเมอืง  จากนัน้เจา้หนา้ที่

ได้พาเธอและสามีไปรับประทานอาหาร  และทำาการจับกุมเธอและสาม ี

ในข้อหาสมคบกันกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เธอจึงได้ทราบ 

ในวันนั้นว่า ลูกพี่ลูกน้องของเธอยืมรถไปใช้ขนยาเสพติดจำานวน 

๑,๒๕๐,๐๐๐  เม็ด  และถูกจับกุมไปก่อนแล้วที่จังหวัดปทุมธานี 

อนึ่ง  เธอมาทราบภายหลังว่า รถของเธอซ่ึงเป็นรถท่ีซ้ือมือสองมานั้น 

เคยมีประวัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาก่อน
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ภายหลังถูกจับกุมดำาเนินคดี  เธอและสามีได้ว่าจ้างทนายความ โดยเสีย

ค่าใช้จ่ายให้ทนายความคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เธอ 

นำามาใช้จ่ายสำาหรับว่าจ้างทนายความของทั้งสองคนนั้น  ญาติพี่น้อง 

ของเธอต้องรวมกันขายที่ดินเพื่อรวบรวมเงินมาให้

ในการต่อสู้คดี  เธอได้รับคำาแนะนำาจากทนายความว่า  เมื่อเธอไม่รู้เห็น

เหตุการณ์ให้สู้คดีต่อไปจะสามารถหลุดคดีได้  แม้เธอจะรู้ว่าการรับ

สารภาพอาจทำาให้เธอได้รับโทษต่ำากว่าประหารชีวิต  แต่เนื่องจากเธอ

ยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำาผิด  เธอจึงพิสูจน์ตนเอง

ด้วยการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

“สู้อย่างเดียวว่าไม่รู้เรื่อง 

แม้จะรู้ว่าสารภาพจะโทษน้อยกว่า”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อเธอได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  เธอรู้สึก 

เสียใจมาก  รู้สึกว่าหมดอนาคต  รวมทั้งสามีของเธอที่ต้องมาติด 

ร่างแหถูกดำาเนินคดี  และได้รับโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกัน 

โดยถูกจำาคุกอยู่ที่เรือนจำากลางบางขวาง  (สามีของเธอเคยมีครอบครัว

และมีบุตรมาก่อน  ซึ่งบุตรโกรธสามีของเธอมาก  และไม่เดินทางมา 

เยี่ยมสามีของเธอเลย)

ในปัจจุบันเธอคิดถึงเรื่องโทษประหารชีวิตที่ได้รับว่าเป็นเรื่องเวรกรรม 

“ก็ต้องแล้วแต่เวรแต่กรรม 

เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๖, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา

เมื่อเข้ามารับโทษในทัณฑสถาน  เธอได้ยื่นเร่ืองราวทูลเกล้าฯ 

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  โดยมีผู้คุมช่วยให้คำาแนะนำา  และมี 

เพื่อนผู้ต้องขังช่วยเหลือในการเขียนเรื่องราวเพื่อทูลเกล้าฯ ให้

จากนั้น เธอก็ใช้ชีวิตในทัณฑสถานให้ผ่านไปเร่ือยๆ  รอไปจนกว่าจะ

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  อย่างไรก็ตามเธออยากได้รับการย้ายไป 

จำาคุกท่ีจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อจะได้อยู่ใกล้กับญาติ  เนื่องจากในระหว่าง 

ที่เธออยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง ญาติได้เดินทางมาเยี่ยมเธอแค่เพียง

ช่วงแรกในระหว่างดำาเนินคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้น  เมื่อดำาเนินคดีในชั้น

ศาลอุทธรณ์แล้วก็ไม่มีใครเดินทางมาเยี่ยมอีก

ส่วนการติดต่อกับสามีนั้น  เธอใช้วิธีเขียนจดหมายติดต่อกับสามี 

ที่เรือนจำากลางบางขวางอย่างสม่ำาเสมอ

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากเธอไดร้บัการปลอ่ยตวั  เธอจะกลับไปทำากจิการคา้ขายปุย๋การเกษตร 

ซึ่งเป็นกิจการเดิมที่เธอเคยทำาก่อนถูกดำาเนินคดี 

 



150 รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

กรณีที่ ๗ 

ขอ้มูลคดี

นกัโทษประหารหญงิ กรณทีี ่๗ เปน็นกัโทษประหารชวีติในคดจีา้งวานฆา่ 

โดยเปน็นกัโทษเดด็ขาดจนกระทัง่ปจัจบุนั นบัเปน็ระยะเวลาประมาณ ๕ ป ี

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๗  ทำาธุรกิจโรงสีร่วมกับพี่เขยของเธอ 

ซึ่งในการทำาธุรกิจนั้นจะมีการสั่งจ่ายเงินกันระหว่างผู้ร่วมธุรกิจ

เป็นปกติ  และในวันหน่ึงพี่เขยของเธอได้โทรศัพท์ให้เธอจ่ายเงินให้ 

“เด็ก”  ให้ก่อนเป็นจำานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  จะจ่ายเป็นค่าอะไร 

เธอไม่สามารถทราบได้  แต่เธอก็จ่ายให้ซึ่งคิดว่าเป็นไปตามปกติ 

ที่ทำาธุรกิจร่วมกัน

จนกระทั่งในช่วงเย็นวันหนึ่ง  เวลาประมาณ  ๑๘.๐๐  น.  เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจได้เดินทางมาพบเธอโดยนำาหมายศาลมาแจ้งว่าเธอเป็น 

ผู้จ้างวานฆ่าผู้เสียหายรายหนึ่ง  ซึ่งในการจ้างวานนั้น  ผู้กระทำาผิด 

ได้ยิงพลาดไปโดนภรรยาและบุตรของเป้าหมาย  บุตรของเป้าหมาย

ซึ่งมีอายุ  ๔  เดือน  เสียชีวิต  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจมาจับกุมเธอเนื่องจาก

เธอเป็นผู้จ่ายเงินให้กับ  (มือปืน)  ผู้ยิง  เธอแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำารวจว่า 

เธอได้มีการจ่ายเงินจำานวนดังกล่าวจริง แต่ไม่ทราบว่าเอาไปใช้ทำาอะไร 
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การต่อสู้คดีของเธอนั้น  ในเบ้ืองต้นเธอต้องการจ้างทนายความ 

เพื่อสู้คดีเอง  แต่พี่สาวของเธอไม่ยินยอม  แต่ให้เธอใช้ทนายความ 

คนเดียวกับที่ดำาเนินการให้พี่เขย  ซึ่งเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 

ขณะเดียวกันพี่เขยก็ไม่รับสารภาพเช่นเดียวกัน  เธอเสียค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินการเพื่อต่อสู้คดีรวมทั้งค่าจ้างทนายความรวมทั้งสิ้น 

กว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยใช้ระยะเวลาในการดำาเนินคดีทั้งสิ้น 

ประมาณ ๖ ปี

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

ในระหว่างการพิจารณาคดีของเธอ  เธอไม่เคยคาดคิดว่าตนเอง 

จะถูกพิพากษาลงโทษ  เพราะเน่ืองจากตนเองไม่ได้กระทำาความผิด 

อย่างไรเสียคดีก็ต้อง “หลุด”  หากแต่เมื่อศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ 

ประหารชีวิต  เธอเสียใจร้องไห้อย่างหนัก  ร้องไห้อยู่เป็นระยะเวลา 

ประมาณ ๑ สัปดาห์ ด้วยไม่คิดว่าจะต้องโทษเช่นนี้

“ไม่คิดเลย เพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำา ก็ต้องหลุด… 

ร้องไห้อย่างเดียว ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่อย่างนี้”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๗, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

เมื่อเข้ามาจำาคุกในทัณฑสถาน  เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกา 

ขอพระราชทานอภัยโทษตามระเบียบเช่นเดียวกับนักโทษประหารชีวิต 

รายอื่น โดยเธอมีความคาดหวังสูงที่คิดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ 

และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  และไม่เคยคิดว่าจะหนี  เพราะ

ตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำาความผิด 

ในระหวา่งนี ้ครอบครัวของเธอประกอบดว้ย สาม ีพีช่าย และบตุรทัง้สาม 

จะเดินทางมาเยี่ยมเธอเป็นประจำาทุกเดือน
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หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากเธอได้รับการพระราชทานอภัยโทษ  และได้รับการปล่อยตัว

ไปแล้ว  เธออยากกลับไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และประกอบธุรกิจโรงสีข้าวเช่นเดิม

 

กรณีที่ ๘ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๘  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

ยาเสพติด โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๑ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๘  ได้รับการชักชวนจากแม่ของเธอ 

(คูค่ด)ี ใหเ้ธอขบัรถพาแม่ไปหาป้าท่ีตลาดแหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร เธอ

จงึไดข้บัรถ (ป้ายทะเบียน จ.เชยีงราย) มุง่หนา้เขา้กรงุเทพมหานคร และใน

ระหว่างทีเ่ดนิทางมาถงึจงัหวดันครสวรรค์กม็เีจา้หนา้ทีเ่รยีกตรวจสอบ และ

พบวา่ภายในรถไดม้กีารซกุซอ่นเมทแอมเฟตามนี จำานวนกว่า ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด 

ซึง่เธอไมเ่คยทราบมาก่อนวา่แมข่องเธอทำาการสง่ยาเสพตดิดว้ย เธอสงสยัวา่

เจา้หนา้ทีต่ำารวจทราบไดอ้ยา่งไรเพราะเธอเองยงัไมรู่เ้ลยวา่รถทีเ่ธอขบัขีม่า

นัน้มกีารบรรทุกยาเสพตดิมาในหอ้งเคร่ืองดว้ย ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตำารวจแจง้เธอวา่ 

พวกเขาได้กลิ่นของยาเสพติด
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เธอมาทราบภายหลังจากแม่ว่าในการส่งยาแต่ละครั้งแม่จะได้รับค่า

ตอบแทนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมเีป้าหมายวา่จะนำาเงนิไปซือ้บา้น

หลังจากถูกจับกุมดำาเนินคดี  เธอได้ว่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้

คดี  โดยตกลงเงินค่าจ้างเป็นจำานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงได้ชำาระ 

ไปแล้ว  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ในระหว่างการต่อสู้คดีของเธอนั้น 

เธอเคยได้รับคำาแนะนำาให้รับสารภาพเพื่อที่จะสามารถมีเหตุบรรเทา

โทษได้  หากแต่เธอเชื่อว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์  ไม่ได้กระทำาความผิด 

เธอจึงยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่ได้กระทำาผิด  และไม่รับทราบ 

เกี่ยวกับการกระทำาผิดทั้งหมด

“มีคนแนะนำาให้สารภาพ แต่ปฏิเสธมาตลอด 

เพราะไม่คิดว่าจะโดน”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๘, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อเธอรู้ว่าเธอต้องโทษประหารชีวิต  เธอรู้สึกว่าต้องสู้  แต่ก็มีอาการ

เล่ือนลอย  ไม่รู้ว่าควรทำาอย่างไรต่อไป  รวมทั้งมีความโกรธและงอนแม่

ของเธอที่ทำาให้เธอต้องตกมาเป็นนักโทษประหารแบบนี้  ทำาให้ในช่วง

แรกเธอไม่คุยกับแม่เลย  จนกระท่ังเห็นแม่ร้องไห้รวมทั้งได้รับการบอก

เล่าจากเพื่อนผู้ต้องขังเกี่ยวกับแม่  และก็ได้คิดว่าที่ผ่านมาเธอก็ทำาอะไร

ด้วยกันกับแม่มาตลอด และสงสารแม่ จึงกลับมาพูดคุยกับแม่ตามปกติ

“ช่วงแรกก็เดินตัวลอยๆ อึนๆ ก็สู้นะ 

แต่ไม่รู้จะทำายังไง โกรธแม่ งอนแม่ ไม่คุยกับแม่เลย 

เห็นแม่ร้องไห้แล้วสงสารแม่ แม่ก็ทำาทุกอย่างด้วยกัน”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๘, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา

ในระหว่างรับโทษในทัณฑสถาน เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ  โดยมีเพื่อนผู้ต้องขังช่วยเขียน 

เรื่องราวให้ นอกจากนี้ เธอยังได้พยายามลงเรียนหนังสือในช่วงเวลาว่าง 

ซึ่งขณะนี้เธอเรียนในระดับประถมศึกษา  (จบการศึกษาระดับประถม 

มาแล้ว  แต่ไม่มีหลักฐานการศึกษาจึงลงเรียนใหม่)  และแม้ว่าการ 

ลงเรียนของนักโทษประหารชีวิต  (เป็นโทษสูง)  จะมีทางเลือกให้เรียน 

ได้น้อย แต่เธอก็อยากเรียนไปเรื่อยๆ ในระหว่างจำาคุก

“ตอนนี้ก็เรียนประถมอยู่ 

ดีกว่าอยู่เฉยๆ 

ถ้ามีลงเรียนก็จะเรียน 

แต่ว่าโทษสูงก็จะมีให้เรียนน้อย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๘, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เธอคาดหวังว่าเธอจะมีโอกาสได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 

และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำาในวันหน่ึง  ในระหว่างน้ี 

เธอได้ติดต่อสื่อสารกับทางบ้าน คือ  น้องชายเป็นระยะ  โดยการ

เขียนจดหมายและได้รับทราบข่าวสารจากทางบ้านว่า บุตรของเธอ 

(กับอดีตสามี) สบายดี ขณะนี้พ่อเลี้ยงและน้องชายช่วยกันดูแลอยู่

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากเธอได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำาแล้ว  เธอต้องการกลับไปอยู่

บ้านที่แม่สาย  โดยอยากออกไปขายของ  ซึ่งยังไม่ได้คิดว่าจะขายอะไร 

แต่อยากออกไปขายของที่บ้าน
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กรณีที่ ๙ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๙ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีสมคบกัน

กระทำาความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่ง

ปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ ปีเศษ 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๙  ได้เดินทางออกมาจากชุมชน 

พร้อมสามีของเธอเพื่อมายังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัด 

เชียงใหม่  และถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมพร้อมของกลาง  คือ 

เมทแอมเฟตามีน  จำานวน  ๑๑๘,๐๐๐  เม็ด  เธอทราบว่าสามีของเธอ

กระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากว่าสองปีแล้ว

เธอต่อสู้คดีโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา  จึงทำาให้เธอได้รับโทษ 

ประหารชีวิต ขณะที่สามีของเธอรับสารภาพ ได้รับโทษจำาคุก ๕๐ ปี

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมือ่เธอไดร้บัฟงัคำาพพิากษาตดัสนิลงโทษประหารชวีติ เธอเกิดอาการอึง้ ทำาอะไรไมถ่กู 

เป็นระยะเวลานับช่ัวโมง  นอกจากนี้เธอยังคิดว่าบุคคลอื่นๆ  จะคิดถึงเธอหรือไม่เมื่อเธอ 

ต้องโทษประหารชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม เธอไม่คิดว่าจะถูกประหารชีวิตจริงๆ 

“ไม่คิดว่าจะโดนประหาร คิดว่าเขาไม่ทำาแบบนั้นหรอก”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๙, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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การใช้ชีวิตในเรือนจำา

เมื่อเข้ามาอยู่ในทัณฑสถาน  กิจกรรมที่เธอทำาคือการเรียนอาชีพ 

เนื่องจากเธอต้องการเรียนรู้อาชีพต่างๆ  ให้มากขึ้น  โดยอาชีพที่เธอ 

ได้เรียนไปแล้ว นั่นคือ การตัดเย็บเสื้อผ้า

การใช้ชีวิตในทัณฑสถานทำาให้เธอรู้ว่าเธอมีโอกาสที่จะได้ออกไป 

ใช้ชีวิตตามปกติ  ด้วยเห็นจากตัวอย่างของนักโทษประหารชีวิต 

รายอื่นก็พบว่า  หากจำาคุกมามากกว่า  ๑๐  ปี  ก็ได้รับการปล่อยตัว 

แต่ด้วยโทษที่เธอได้รับเป็นโทษสูง  จึงต้องใช้ระยะเวลานาน  เธอจึง 

ต้องอดทนเหมือนผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อที่จะได้รับการปล่อยตัวออกไป

“ได้ออกอยู่แล้ว คิดว่าน่าจะนาน 

แต่เห็นคนอื่นติดมาสิบกว่าปีก็ได้ออก 

ก็ต้องอดทนรอเหมือนพวกเขาก็จะได้ออก”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๙, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้  เมื่อคร้ังได้รับทราบข่าวการประหารชีวิตนักโทษชายรายหนึ่ง 

ทำาให้เธอย้อนกลับมาคิดอีกครั้งว่า  ตนเองจะถูกบังคับโทษด้วยหรือไม่ 

แต่ก็ยังคิดไปว่าไม่น่าจะมีการประหารอีก

“พอนักโทษชายประหาร ก็คิดว่าเราจะโดนด้วยหรือเปล่า 

แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีแน่ๆ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๙, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในระหว่างจำาคุก  เธอได้มีการติดต่อกับทางบ้านรวมทั้งสามีของเธอ

ด้วยการเขียนจดหมาย  เธอได้รับทราบข่าวว่าสามีของเธอได้รับการลด 

วันต้องโทษมา ๒ ครั้งแล้ว 
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หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากไดร้บัการปล่อยตวัแลว้ เธอวางแผนไวว้า่จะกลบัไปชว่ยพอ่แมพ่ฒันา

พื้นที่ทำากินที่บ้านของเธอ โดยทำาการปลูกพืชผักเพื่อจำาหน่าย

กรณีที่ ๑๐ 

ขอ้มูลคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีท่ี  ๑๐  เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดี 

ความผิดต่อชีวิต  คดีลักทรัพย์  และคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานใน 

กระบวนการยติุธรรม  โดยเปน็นกัโทษเดด็ขาดตัง้แตว่นัที ่๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ จนกระทั่งปัจจุบัน 

พฤติการณแ์ห่งคดี

นักโทษประหารหญิง  กรณีที่  ๑๐  ได้คบหากับผู้เสียชีวิตมาระยะหนึ่ง

ในขณะเดียวกันเธอก็ยังใช้ชีวิตคู่ร่วมกับผู้อื่น  และได้รับการเลี้ยงดู

จากผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ด้วย  ซึ่งเธอได้บอกกล่าวให้ผู้เสียชีวิตทราบ

เรื่องการคบหาซ้อนนี้ให้ผู้เสียชีวิตทราบตั้งแต่แรก  ทั้งนี้  วันหน่ึง 

เธอได้แจ้งผู้เสียชีวิตว่า  เธออยากได้รถกระบะคันหนึ่ง  ผู้เสียชีวิต 

แจ้งเธอว่า  เขายินดีท่ีจะจ่ายเงินดาวน์รถให้เธอร้อยละ ๕๐  แต่เมื่อ 

ถึงกำาหนดวันทำาสัญญาซื้อรถ ผู้เสียชีวิตกลับปิดเครื่องหนีหาย  เธอไม่

สามารถติดต่อเขาได้  เธอจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเธออยู่ทราบและ 

จัดการเรื่องรถให้จนเรียบร้อย
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หลังจากนั้น  ผู้เสียชีวิตได้มาง้องอนเธอ  แต่เธอต้องการเลิกแล้ว  เพราะ 

ผู้เสียชีวิตไม่สามารถให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้  ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอม

เลิกราด้วยดี  แต่กลับไปอาละวาดด่าทอและบอกให้สามีที่เธอใช้ 

ชีวิตคู่อยู่ด้วยและผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเธอทราบว่าเธอคบกับเขาด้วย 

แต่ไม่มีใครเชื่อ

เธอไม่พอใจ  จึงวางแผนที่จะสั่งสอนเขาด้วยการเรียกให้หลานชาย

มาช่วยจัดการ  จากนั้นเธอเรียกให้เขามาหาเธอที่ร้านเสริมสวย  และ

ให้หลานชายทำาร้ายเขาด้วยการตีเพื่อสั่งสอนเขา  แต่หลานชายตีเขา 

จนเสียชีวิต  แล้วมาบอกให้เธอทราบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว  เธอจึงหา

ทางปกปิดอำาพรางศพด้วยการนำาไปทิ้งในป่าข้างทาง  (ภายหลังมี

คนบังเอิญพบศพ  และภรรยาของผู้เสียชีวิตได้แจ้งความดำาเนินคดี) 

จากนั้นเธอจึงได้นำารถของผู้ตายให้ผู้อำานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดซ่ึงเธอคบหาอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยนำารถไปเพื่อทำาลาย 

หลักฐาน  อีกทั้งเธอพร้อมด้วยหลานชายและเพื่อนของหลานชาย 

ได้จัดการทาสีห้องภายในร้านเสริมสวยซ่ึงเป็นท่ีเกิดเหตุใหม่ทันที 

เพื่อกลบร่องรอยและคราบเลือดที่ติดอยู่ตามผนังและพื้นห้อง

อย่างไรก็ตาม  ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำารวจได้สืบทราบและเดินทางมา 

พบเธอที่ร้านเสริมสวยของเธอ  เพื่อแจ้งให้เธอไปรับทราบข้อกล่าวหา

ที่สถานีตำารวจ  ขณะนั้นเธอเพิ่งนอนพักจากการกลบเกลื่อนร่องรอย

ภายในร้าน  ซึ่งเธอเล่าว่า  ขณะที่เจ้าหน้าที่มา กล่ินคราบเลือดต่างๆ 

ในห้องยังคงส่งกลิ่นให้รับรู้ได้  เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงใช้สารเคมีบางอย่าง 

ฉีดไปบนผนังเพื่อทำาละลายสีที่เธอเพิ่งทาทับไปออก  ทำาให้เห็นร่องรอย

คราบเลือดและสมองที่กระจายติดอยู่ชัดเจน
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ในการดำาเนินคดีในครั้งนี้  เธอได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ดูแล

เธอให้สามารถประกันตัวออกมาและดำาเนินการสู้คดีในชั้นศาลได้ 

โดยศาลชั้นต้นพิพากษา  (รวมทุกคดีแล้ว)  เธอได้รับโทษจำาคุก 

๑๑  ปี  ๓  เดือน  ระหว่างน้ันฝ่ายผู้เสียหาย  (ภรรยาของผู้เสียชีวิต) 

ได้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวมาสู้คดี  จากนั้น

เธอจึงได้รับการพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  อย่างไรก็ตาม 

ในขณะที่เธอได้รับการประกันตัวนั้น  แม้ว่าจะสามารถหนีประกันได้ 

แต่เธอไม่ตัดสินใจหนี  เนื่องจากหากเธอหนีไปแล้วจะไม่มีใครช่วย 

ดูแลพ่อและแม่ของเธอได้

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบวา่ตอ้งโทษประหารชีวิต

เมื่อเธอได้รับทราบคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  เธอร้องไห้ 

และต้องนั่งขัดสมาธิอยู่ที่โต๊ะพยานในศาล  ด้วยไม่คิดว่าตนเองจะได้รับ 

โทษสูงเช่นนี้  เธอมองว่า  เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รับผิดชอบดูแล 

ครอบครัว  ซึ่งหากเป็นไปได้  เธออยากให้มีการพิพากษาโทษเธอ 

สถานเบากว่าครั้งนี้

“ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนประหาร 

ถ้ามีโอกาสอยากให้ตัดสินหนูใหม่”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

อีกท้ังเธอยังคิดว่า  หลังจากน้ีเธอคงไม่กลับไปกระทำาความผิดซ้ำาเดิมอีก 

เพราะโทษประหารชวิีตเปน็โทษท่ีสงูเกนิไปสำาหรบัผูห้ญงิคนหนึง่จะรบัได้

“หนูคงไม่กลับไปทำาอะไรซ้ำาๆ อีก 

เพราะโทษประหารมันสูงไปกับผู้หญิงคนหนึ่ง”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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มาในวันนี้  เธอได้มองย้อนกลับไปในสิ่งที่เธอกระทำาแล้วคิดว่าหากเธอ

ไม่นำาเอาอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล  ชีวิตของเธอคงไม่ก้าวเข้ามาสู่จุดท่ี

ต้องเป็นอยู่ทุกวันนี้

“ถ้าอารมณ์ไม่อยู่เหนือเหตุผลก็จะดี”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สว่นครอบครวัของเธอเมือ่เธอตอ้งโทษประหารชวีติแลว้ กม็ชีวีติการเปน็

อยู่ที่ลำาบากมากขึ้น เพราะโดยปกติเธอเป็นหลักที่ส่งเสียดูแลพ่อและแม่ 

แม้ว่าผู้ใหญ่ที่เคยดูแลเธอจะให้การช่วยเหลือบ้าง  แต่ก็ไม่เต็มที่เหมือน

เมื่อครั้งที่เธอยังอยู่ภายนอกได้

การใช้ชีวิตในเรือนจำา

ในระหว่างจำาคุกในทัณฑสถาน ในช่วงแรกเธอบอกว่ามีความยากลำาบาก

กบัเธอมาก ทัง้สภาพทางดา้นรา่งกายและจิตใจ อยากจะทำาหรอืแสดงออก

แบบที่รู้สึกก็ไม่ได้ต้องข่มใจตัวเองไว้

“มาอยู่ก็ลำาบากสุด ทั้งกาย ทั้งใจ 

อยากจะกรี๊ดก็ต้องข่มใจ”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้  เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

โดยทนายความร่างตัวอย่างมาให้  และเธอเขียนเรื่องราวต่อเองจนเสร็จ

เรียบร้อย 
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การใช้ชีวิตในทัณฑสถานของเธอ ทำาให้เธอได้เรียนรู้ธรรมะ ได้อบรมบ่ม

นสัิยมากขึน้ การนัง่สมาธิทำาให้เธอไดท้บทวนเรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่ธอไดท้ำามา 

ทำาให้เธอคิดว่า ขณะนี้เวรกรรมได้ตามมาทันแล้ว  เธอปรับเปลี่ยน 

การทานอาหารโดยหนัมารบัประทานเจ ไมท่านเนือ้สตัว ์ซึง่ในทณัฑสถาน

เธอสามารถยดึแนวทางนีไ้ดไ้มย่ากนกั เพราะมกีารจดัอาหารเจไวส้ำาหรบั

ผู้ที่รับประทานเจอยู่แล้ว

หากไดร้ับการอภัยโทษ และไดร้ับการปลอ่ยตัวออกจากเรือนจำา

หากเธอได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา  เธอตั้งเป้าหมายในชีวิตว่า 

เธอจะตอ้งสรา้งทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ธอเคยมกีอ่นทีจ่ะต้องโทษใหเ้ปน็ดงัเดมิ

ให้ได้  และจะต้องดีกว่าเดิมโดยที่จะไม่ทำาธุรกิจผิดกฎหมายอีก มุ่งเน้น 

ที่จะทำาความดี  ซ่ึงแม้ว่าอาจจะเดินทางไปอย่างช้าๆ  แต่ก็จะสามารถ 

รวยได้  ซึ่งเธอวางแผนว่า เธอจะเก็บสะสมเงินไว้เพ่ือเป็นทุนในการ 

กลับไปประกอบอาชีพค้าขายที่บ้าน

“หนูจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม 

แต่ไม่เอาสีเทาแล้ว 

จะเก็บเงินไปค้าขายที่บ้าน 

จะทำาความดี แม้จะช้าแต่ก็จะรวย”

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑๐, สัมภาษณ์, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑



162 รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต



163รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด  เป็นบิดาและมารดาของผู้เสียชีวิต  ผู้เสียชีวิต 

ในคดีที่ผู้กระทำาผิดได้รับคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต ซึ่งได้มีการบังคับโทษไปแล้ว

หลังจากผู้เสียหายจากการกระทำาผิดต้องสูญเสียบุตรชายไปจากเหตุการณ์ 

ที่เกิดข้ึน  ท้ังสองเกิดความเศร้าเสียใจอย่างมาก  อีกทั้งยังคอยติดตามการดำาเนินคดี 

อย่างใกล้ชิดจนส่งผลต่อการประกอบอาชีพของตนเอง 

“ไม่ได้ทำาไรเลยหลังจากทำาคดีนี้ ทำาใจไม่ได้”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งสองทราบข้อมูลการกระทำาผิดจากการรายงานความคืบหน้าของคดีจาก 

เจ้าพนักงานตำารวจว่ามีผู้กระทำาผิดจำานวน  ๒  ราย  แต่ในการจับกุมและดำาเนินคดีนั้น 

พบว่า  ดำาเนินคดีกับนักโทษประหารเพียงรายเดียว  ทำาให้ท้ังสองเกิดความคลางแคลงใจ 

ต่อการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมขึ้น
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ความเคลือบแคลงสงสัยจึงทำาให้ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดพยายามสืบหา 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับบุตรชายของเขา  โดยเขาได้เข้าไปในที่เกิดเหตุต้ังแต่วันที่  

บุตรชายของเขาเสียชีวิต  ตลอดจนการสอบถามจากผู้ที่อยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ  ทราบว่า 

ในวันเกิดเหตุผู้กระทำาผิดมีประมาณ  ๔-๕  ราย  ซึ่งรายหน่ึงถือมีดดาบสวนออกไป 

จากพื้นท่ี  โดยสวนทางกับเพื่อนของเขา  มีดที่เห็นเป็นมีดสปาต้า  ไม่ใช่มีดพกเล่มเล็ก 

ที่เป็นมีดของกลางของผู้กระทำาผิดที่ถูกจับกุม

“ถามแม่ค้าแถวนั้น แม่ค้าบอกว่ามี ๔-๕ คน 

คนตายไปซื้อขนมจีนมากิน... 

เพื่อนผมบอกว่า คนทำาถือดาบสวนทางกับเพื่อนผม 

เห็นถือมีดสปาต้า”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดเช่ือว่า  ผู้กระทำาผิดในเหตุการณ์ไม่ได้ทำาเพียงคนเดียว 

เนื่องจากในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ท่ีต้องมีคนช่วยกันจับ มัด  และการแทงจำานวน 

๒๔  แผล  นอกจากนี้ ประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุยังได้มีการห้ามปรามแต่ผู้กระทำาผิด 

สั่งพวกเขาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวด้วย

 “ไม่มีการทำาคนเดียวแน่ ลูกผมตัวสูงใหญ่ 

ที่พื้นมีรอยมัดกันเนียน คนมาห้ามบอกว่าอย่าทำามัน 

ก็ไปบอกเขาว่า เติ้นอย่ามายุ่ง”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด  พยายามติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งร้องขอให้ 

พนักงานสอบสวนติดตามผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดี  ทั้งการเสนอให้ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ในบริเวณที่เกิดเหตุ  ซึ่งบริเวณหน้าโรงเรียนบริเวณที่เกิดเหตุมีติดตั้งอยู่  แต่ก็พบว่าพนักงาน

สอบสวนไม่ได้เรียกใช้เป็นหลักฐานในการดำาเนินคดี  อีกทั้งยังบอกให้เขาสืบค้นหาข้อมูล 

มาให้ได้แล้วจึงค่อยให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไปทำาการจับกุม
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“ไปเดินเรื่องทุกวัน ตำารวจบอกแค่ว่าไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู ้

ยังข้องใจอยู่ทุกวัน... ตำารวจไม่เอาหลักฐาน ไม่เอาเลย 

กล้องวงจรปิดมีหน้าโรงเรียนก็ไม่เอา... 

ตำารวจบอกว่า ให้ไปสืบมาเองให้ได ้

แล้วมาบอกให้ผม [ตำารวจ] ไปจับ”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดได้ทราบข้อมูลว่า  ผู้กระทำาผิดรายอื่นที่ไม่ถูก 

ดำาเนินคดีนั้น เป็นเพราะเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ตำารวจรายหนึ่ง 

“ผมได้ยินว่าคนอื่นเป็นลูกหลานตำารวจ”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อทราบข่าวว่าผู้กระทำาผิดถูกบังคับโทษประหารชีวิตไปแล้ว  ผู้เสียหาย 

จากการกระทำาผิดจึงอโหสิกรรมให้ผู้กระทำาผิด  หากแต่ก็ยังติดตามคดี  และเรียกร้อง

ให้พนักงานสอบสวนรื้อคดีเพื่อให้ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดให้ครบทุกคน  เนื่องจาก 

ในรายงานข่าวระบุว่ามีผู้กระทำาผิดสองคน  แต่กลับมีการดำาเนินคดีเพียงคนเดียว 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามรายงานข่าวและพบว่าเพื่อนของผู้กระทำาผิดคนหนึ่งได้ออก

มาให้ข่าวว่า  ผู้กระทำาผิดท่ีถูกประหารชีวิตไปแล้วน้ันไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด  ดังนั้น 

จึงต้องการให้เพื่อนของผู้กระทำาผิดให้ข้อมูลว่าบุคคลใดที่เป็นผู้กระทำาผิด  แต่ผู้เสียหาย 

จากการกระทำาผิดยังเชื่อว่าผู้กระทำาผิดต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมกระทำาผิดด้วยเช่นกัน

“คนทำาจะอยู่ที่ไหน ถ้าบอกว่าคนประหารไม่ผิด 

แล้วใครทำา ลูกผมก็ตายฟรี... 

เขา [ผู้กระทำาผิด-ผู้เขียน] ทำากัน 

ไม่งั้นเขาก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ทั้งนี้  การตัดสินประหารชีวิตและการบังคับโทษประหารชีวิตผู้กระทำาผิดนั้น 

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิดมีความเห็นว่า  เป็นการสมควรแล้วที่มีการบังคับโทษ 

หากแม้นจะมีการให้ข้อมูลว่าผู้กระทำาผิดไม่ได้กระทำาผิดจริง  แต่ผู้ เสียหายจาก 

การกระทำาผิดมีความคิดเห็นว่า  หากไม่ได้เป็นคนกระทำา  เหตุใดจึงไม่ให้ข้อมูลผู้กระทำาผิด 

ตัวจริง  เพื่อที่ตนเองจะไม่ถูกดำาเนินคดี  นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด 

ยังคิดว่าควรมีการบังคับโทษประหารชีวิตกับนักโทษประหารอีกต่อไป  เพ่ือให้เกิด 

ความหลาบจำา 

“ผมอโหสิให้เขา 

แต่ก็สมควรแล้วที่ต้องประหาร 

ถ้าบอกว่า ไม่ได้ทำา ทำาไมไม่ซัดทอดใคร 

ไม่ซัดทอดให้ถึงเพื่อน ตัวเองจะได้รอด... 

ยังไงก็อยากให้มีประหารอีก จะได้หลาบ 

ถ้าลูกผมทำาผิดจะต้องประหารก็ประหาร”

ผู้เสียหายจากการกระทำาผิด, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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ในการเก็บข้อมูลครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากมารดา 

ของนักโทษประหารชีวิตชายที่ได้มีการบังคับโทษไปแล้ว โดยมารดาของนักโทษประหารชีวิต

ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่า  ในการจับกุมนักโทษประหารชีวิตนั้น  มีเจ้าหน้าที่

ตำารวจจำานวนหลายนายควบคุมตัวบุตรชายของเขาจากบริเวณอื่นเพ่ือมาตรวจค้นในบ้านพัก 

พบมีดพก (ขนาดเล็ก)  ซึ่งบุตรชายพกติดตัวเป็นประจำา  และได้รับรู้ว่าบุตรชายตกเป็น 

ผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าในวันดังกล่าว  เธอได้รับทราบ (ในภายหลัง) ว่า  ระหว่างการจับกุมตัว 

บุตรชายน้ัน  มีการใช้กำาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการเหยียบตัวเขา  อย่างไรก็ตาม 

มารดาของนักโทษประหารชีวิตทราบว่ามีดพกของบุตรชาย  ซึ่งเป็นมีดพกขนาดเล็กนั้น 

ไม่ตรงกับผลการชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิตซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามีดพกของบุตรชายมาก 

ในระหว่างการดำาเนินคดีได้มีการพูดคุยกับบุตรชาย  โดยบุตรชายแจ้งว่าตนเองไม่ได้ 

เป็นคนกระทำาผิด  อีกทั้งยังไม่เคยรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อน  และให้มารดาของนักโทษ 

ประหารชีวิตพยายามหาเงินมาประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี  ซึ่งในการจับกุมและการดำาเนินการ 

ชัน้พนกังานสอบสวนนัน้  บตุรชายไมไ่ดรั้บอนญุาตใหป้ระกันตวั  เนือ่งจากเจา้พนกังานระบวุา่ 
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เขามีคดีโชกโชน  ทั้งคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน  และคดียาเสพติด  อย่างไรก็ตาม เธอมองว่า 

รายละเอียดคดีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ใช่คดีที่ใหญ่หรือร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ต้องห้ามประกันตัว 

เนื่องจากคดีอาวุธปืนเป็นการมาจับในระหว่างการนอนพักผ่อน  อีกทั้งคดียาเสพติดเป็น 

คดีเกี่ยวกับการเสพกัญชา

“เขาบอกว่า หาเบี้ยเดินคดีให้ผมกัน 

ผมไม่ใช่ทำานิ ผมไม่ใช่รู้จักที 

แต่ตำารวจเขาสลักหลังว่าห้ามประกัน 

คดีโชกโชนเรื่องปืน ที่จริงเขามาจับตอนที่ลูกนอนอยู ่

ไม่รู้มาได้ไง แล้วปืนก็อยู่ใต้ที่นอน 

ไม่ได้เอาออกไปทำาอะไรที่ไหน กับคดียาเสพติด  

คือ เคยโดนตอนเป็นเยาวชนว่าเสพกัญชา ไม่ใช่คดียาบ้า”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้  ในการดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาผิดในคดีดังกล่าวได้มีการรายงานจาก 

เจ้าหน้าที่ตำารวจผู้รับผิดชอบคดีว่าผู้กระทำาผิดมีจำานวน  ๒  คน  หากแต่เมื่อได้มี 

การจับกุมตัวบุตรชายแล้ว  ก็ไม่ได้มีการดำาเนินการหาตัวผู้กระทำาผิดอีกคนมา 

ดำาเนินคดีด้วย  ซึ่งในกรณีดังกล่าวมารดาของนักโทษประหารชีวิตได้รับข้อมูลข่าวสารว่า 

ผู้กระทำาผิดเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือกันไว้ 

ดังนั้น เมื่อจับกุมบุตรชายของเธอได้แล้ว จึงมีการดำาเนินคดีเขาเพียงคนเดียว 

“มีคนมาบอกว่า 

คนที่ทำาเป็นลูกหลานตำารวจที่ตรัง 

ผู้หญิงที่ไปให้ปากคำาก็ลูกหลานตำารวจ พอจับเขาได้ก็ปิดคดี... 

ถ้ามีสองคนก็น่าจะหาทั้งสองคน 

นี่จับคนเดียวแล้วปิดคดีเลย”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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เมื่อได้รับฟังคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  มารดาของนักโทษ 

ประหารชีวิตเห็นภาพบุตรชายนั่งลงและร้องไห้  ซึ่งเธอได้สอบถามว่า  จะถูกประหาร

หรือไม่  เขาบอกกับเธอว่า  นักโทษประหารท้ังหมดมีหลายคนเขาคงจะไม่ถูกประหาร 

อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างการดำาเนินคดีจนกระทั่งถึงวันประหารชีวิตนั้น  เขาได้ถูกย้าย

เรือนจำา  จนย้ายคร้ังสุดท้ายไปที่เรือนจำากลางบางขวางได้เพียงประมาณ  ๒  สัปดาห์ 

จึงถูกบังคับโทษตามคำาพิพากษาให้ประหารชีวิต  ซ่ึงเมื่อทราบว่าบุตรชายได้ย้าย 

เข้าจำาคุกท่ีเรือนจำากลางบางขวางแล้ว  ในเบื้องต้นมารดาของนักโทษประหารชีวิต 

จึงโทรศัพท์สอบถามเรือนจำาและทราบว่า สามารถเข้าเย่ียมได้ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

เธอจึงจะหยิบยืมเงินเพื่อไปเยี่ยมเขา แต่เขาได้เขียนจดหมายแจ้งให้มารดาและครอบครัว

ทราบถึงการย้ายดังกล่าวและแจ้งว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขา  การย้ายเป็นการย้ายแบบปกติ 

ไม่ได้ย้ายเพราะเขากระทำาผิดในเรือนจำาแต่อย่างใด  และต้องการให้ครอบครัวส่งหลักฐาน

ทางการศึกษาเพื่อนำาไปใช้สมัครเรียนต่อ  ซึ่งเมื่อได้รับทราบข่าวคราวจากเขาโดยตรงแล้ว 

เธอจึงชะลอการเดินทางไว้ และพยายามเก็บเงินเพื่อมาเยี่ยมเขาในคราวต่อไป

“พอรู้ว่าย้ายไปบางขวางก็หาเบอร์ติดต่อ 

รู้ว่าเขาให้เยี่ยมได้ จันทร์ - ศุกร์ จะไปเยี่ยมเขา 

เขาเขียนจดหมายมาบอกว่า 

ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ผมไม่ได้ทำาไร 

ให้ส่งเอกสารมาจะเรียนต่อ”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ท้ายที่สุดในวันบังคับโทษประหารชีวิตบุตรชาย  มารดาของนักโทษประหารชีวิต 

ได้รับการติดต่อจากกรมราชทัณฑ์ในวันดังกล่าว  แต่เธอติดงานทำาให้ไม่สามารถรับ

โทรศัพท์สายดังกล่าวได้  เธอพยายามหาทางติดต่อกลับแต่ก็หมดเวลาท่ีจะติดต่อได้ 

และภายหลังจึงได้รับทราบข่าวจากผู้อื่นว่าบุตรชายถูกนำาตัวไปประหารชีวิตแล้ว 

ซึ่งเธอได้ทราบข่าวจากอดีตลูกสะใภ้ว่า  ได้รับการติดต่อจากบุตรชายก่อนที่จะประหารชีวิต 

และเขายังได้พูดคุยกับบุตรสาวของเขาด้วย 
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“เขาโทรมา ไม่ได้รับโทรศัพท์ 

พยายามหาเบอร์โทรกลับก็ไม่ทัน หมดเวลาแล้ว... 

จนคนโทรมาบอกว่าโดนประหารแล้วนะ... 

เขาได้โทรหาแฟนคนแรก เขาบอกว่าเขาผิดไปแล้วที่มีคนอื่น 

และได้คุยกับลูกจากแฟนคนแรกของเขาด้วย”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เม่ือทราบแน่นอนแล้วว่า  บุตรชายเสียชีวิตแล้ว  มารดาของนักโทษ 

ประหารชีวิตได้รับเงินจากเพื่อนๆ ที่ช่วยกันรวบรวมเงินเพื่อให้เธอเดินทางมารับศพ 

ท่ีเรือนจำากลางบางขวาง  ทั้งนี้  เนื่องด้วยบุตรชายนับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีวิธีการจัดการ 

กับศพแตกต่างจากผู้นับถือศาสนาอ่ืน  ดังนั้นในวันดังกล่าว  เธอได้รับการแจ้งจาก 

เจ้าหน้าที่ของเรือนจำาว่าจะทำาการอาบน้ำาศพ  (ตามหลักการของศาสนาอิสลาม) ให้ 

จากนั้น เธอจึงได้ติดต่อเช่าเหมารถของมูลนิธิเพ่ือนำาศพกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิด 

ของเธอ
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เนื่องจากคดีความที่เกิดขึ้นเกิดในพ้ืนที่ต่างจังหวัด  ซ่ึงเป็นพ้ืนที่อาศัยของ 

มารดาของนักโทษประหารชีวิตรวมทั้ งครอบครัวของผู้ เสียหายในคดี  จึงมี  

การตั้งคำาถามกับเธอเกี่ยวกับการไปพบครอบครัวผู้ เสียหาย  ซึ่งเธอนั้นได้รับ 

คำาบอกกล่าวจากบุตรชายเสมอว่า เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด  และเธอเชื่อว่าบุตรชาย 

ไม่ได้กระทำาผิด  ดังนั้น เมื่อเชื่อว่าบุตรชายของตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำาให้เกิด 

ความเสียหายแล้วจึงไม่คิดว่าจะต้องไปพบครอบครัวผู้เสียหายแต่อย่างใด  อีกทั้ง 

ยังไม่ทราบได้ว่าผู้เสียหายจะรู้สึกอย่างไรบ้าง  และจะกระทำาอย่างไรกับเธอหากเดินทาง 

ไปพบ เธอจึงไม่ได้พบครอบครัวผู้เสียหายด้วยเหตุนี้

 

“ครอบครัวคนตายเขาถามนักข่าวว่า 

ทำาไมเราไม่ไปหา 

ก็ลูกเราไม่ได้ทำา 

เชื่อว่าเขาไม่ได้ทำา ถ้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง”

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นอกจากนี้  เธอยังเกิดความสงสัยว่า  ทำาไมนักโทษที่ถูกประหารชีวิตจึงเป็น 

บุตรชายของเธอ  เธอได้รับทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่เรือนจำาว่า  ในการประหารชีวิตในครั้งนี้ 

เกิดจากการนำาประวัตินักโทษประหารชีวิตที่เป็นคดีร้ายแรงจำานวนกว่า ๑๐ คดี ไปพิจารณา 

และในกรณีของเขานั้น  เป็นกรณีที่ไม่เคยมีการรับสารภาพเลย  จึงเป็นนักโทษที่ต้องนำาตัวไป

บังคับโทษประหารชีวิต
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กรณีที่ ๑

ความเป็นมาของการยกเลิกโทษประหารชีวิต

การยกเลิกโทษประหารชีวติมมีานานแลว้ โดยมกีารพดูกนัเปน็ระยะ ไมส่ามารถ 

กล่าวได้ว่าต้องย้อนไปถึงเมื่อไร  คาดว่าน่าจะมาจากกระแสสากล โดย แอมเนสต้ี 

อินเตอร์เนช่ันแนล ทำาให้มีการพูดถึง  มีการโต้เถียงกัน  จึงอาจกล่าวได้ว่ามีการเสนอ 

ใหม้กีารยกเลกิโทษประหารชวีติ รวมถงึงานวชิาการดว้ยทีม่กีารถกเถียงว่า โทษประหารชีวติ 

มีความจำาเปน็หรอืไม ่หรือมส่ีวนชว่ยในการแก้ปญัหาอาชญากรรมไดห้รอืไม ่ทัง้นี ้พบวา่ 

ในช่วงเริ่มต้นมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องโทษประหารชีวิต  ในวารสารสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ต่อจากนั้นพบว่า  มีการประหารชีวิตผู้หญิงขึ้น  ซึ่งทำาให้มีการกล่าวถึงโทษ 

ประหารชีวิตอีกครั้ง  แต่ยังไม่มีการกล่าวกันอย่างจริงจัง  เนื่องจากเรื่องโทษ 

ประหารชีวิตยังเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อย (minority)  เนื่องด้วยเมื่อมีการกล่าวถึง 

เม่ือใดกระแสสังคมจะไม่เห็นด้วย  ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนประมาณ  ๘๐-๙๐%  จะ

คดัคา้นการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตาม สำานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีข้อเสนอให้มีการ 

ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างจริงจังขึ้น  และต่อมาก็ได้มีการบรรจุประเด็นดังกล่าว 

เข้าในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ อย่างเป็นทางการ

พระราชอำานาจของพระมหากษัตริย	์
กับโทษประหารชีวิต

พระราชอำานาจในการยกโทษเป็นของพระมหากษัตริย์  แต่การจะลงโทษเป็น

เร่ืองที่กฎหมายกำาหนดขึ้นมา  ซ่ึงแม้ว่าจะไม่มีโทษประหารชีวิตนั้น พระราชอำานาจ 

ของพระมหากษัตริย์ในการยกโทษยังคงมีอยู่ในเรื่องของโทษจำาคุก 

ทั้งนี้การมองว่าการใช้พระราชอำานาจในการยกโทษ  เป็นเรื่องเดียวกับความ

เป็นเจ้าชีวิตของพระมหากษัตริย์นั้น  มองในอีกแง่หนึ่ง  คือ  มีทั้งดีและไม่ดี  กล่าวคือ 

พระมหากษตัรยิเ์ปน็ทัง้ผูใ้หแ้ละผู้ลงโทษดว้ย คอื มีทัง้บวกและลบ  ไมไ่ดห้มายความวา่ 

การเปน็เจ้าชวีติ คอื สิง่ทีด่ ี ซึง่แมว้า่จะยกเลกิโทษประหารชวิีตไปแลว้ แต่พระราชอำานาจ

ในการยกโทษยังคงมีอยู่ ไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด

การยกเลกิโทษประหารชีวติอยูท่ีก่ารออกแบบระบบ เชน่ การเปลีย่นโทษประหาร

ชีวิตให้เป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต  โดยไม่มีการลดโทษ  ซึ่งแม้ว่าจะมีการอภัยโทษก็ตาม 

ขึน้อยู่กบัวา่ มกีารออกพระราชกฤษฎกีามาเช่นไร จะเหน็ได้ว่าพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 

ในช่วงหลังที่ออกมา มีการจำากัดสิทธินักโทษบางประเภทมากขึ้น เช่น ไม่ครอบคลุมถึง 

นักโทษคดีข่มขืน หรือนักโทษคดียาเสพติดร้ายแรงที่มีโทษจำาคุกเกิน ๘ ปี 

นอกจากนีแ้ลว้ ประเทศไทยถอืวา่ไดม้กีารยกเลกิโทษประหารชีวติมาแลว้ในบาง

ประเภทของคดี เช่น คดีที่ผู้กระทำาผิดอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี ไม่มีการประหาร  ซึ่งถือได้ว่า 
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เป็นการยกเลิกการประหารชีวิตอย่างหนึ่ง  ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า  หากยกเลิก

โทษประหารชีวิตแล้ว ความคิดเรื่องเจ้าชีวิตจะหมดไปนั้น ไม่เกี่ยวข้องกัน และตัวอย่าง 

ก็แสดงให้เห็นได้ว่า  สามารถยกเลิกโทษประหารชีวิตได้  โดยการแก้ไขกฎหมาย  ซึ่งท่ี

ผ่านมาการแก้ไขกฎหมายนี้เป็นผลมาจากแรงกดดันจากต่างประเทศ

การยอมรับผิดของนักโทษประหารชีวิต

กรมราชทัณฑ์เคยมีการสำารวจความคิดเห็นผู้ต้องขังว่าตนเองกระทำาผิดจริง 
หรือไม่ พบว่า มีผู้ต้องขังจำานวนมากที่บอกว่าตนเองไม่ได้กระทำาผิด แต่ต้องโทษจำาคุก 
ทั้งนี้ เมื่อได้มีการศึกษาให้ลึกลงไป พบว่าการกระทำาผิดนั้น มีกรณีที่กระทำาผิดเพราะว่า 
เข้าใจกฎหมายผิด เช่น กรณีคดียาเสพติด ที่เดินทางไปกับผู้ค้ายาเสพติดและถูกล่อซื้อ 
และจับกุมพร้อมกัน  ซึ่งผู้ต้องขังเข้าใจว่าตนเองไม่ได้กระทำาผิด  ไม่ได้รู้เรื่องอะไร 
ด้วยเลยแต่ก็ถูกจับและถูกจำาคุก  ลักษณะนี้เป็นการบอกว่าตนเองไม่ได้กระทำาผิด 
เป็นเพราะไม่เข้าใจข้อกฎหมายในเรื่องนี้ดีพอ  ขณะเดียวกันในส่วนที่คิดว่าตนเองไม่ได้
กระทำาผิด หรือถูกใส่ร้าย ก็ยังมีอยู่บ้าง

แต่ในกรณีที่มีคำาพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  แล้วบอกว่าตนเองไม่ได้
กระทำาผิดเลยจริงๆ น้ัน  อาจจะมีแต่น้อยมาก  เน่ืองจากคดีส่วนใหญ่ที่ลงโทษประหาร
ชีวิตต้องปรากฏพยานหลักฐานที่ประจักษ์ชัดจริงๆ  อย่างไรก็ตาม  ในบางกรณีที่ 
กระทำาผิดแต่มีเรื่องแรงจูงใจ  ซึ่งประเด็นดังกล่าวขึ้นอยู่กับศาลว่าจะมีการพิจารณา 
ไปถึงแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด  หรือจะพิจารณาเฉพาะความรุนแรงแห่งคดี  ทั้งนี้ 
ส่วนใหญ่แล้ว การกระทำาผิดในคดีที่มีบทลงโทษจำาคุกตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไปจนถึงจำาคุก 
ตลอดชีวิตน้ัน  ศาลต้องพิจารณาพฤติกรรมแห่งคดี  ซึ่งศาลพยายามออกมาเป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน  เพื่อไม่ให้คดีลักล่ัน  เพราะฉะนั้น  การพิจารณาคดีโดยไปดูเรื่อง 
แรงจูงใจ  ซึ่งแต่ละคดีไม่เหมือนกัน  อาจจะขาดมาตรฐานที่ทำาให้ศาลต้องถูกตั้ง 
คำาถามขึ้นมาได้  ตัวอย่างเช่น  ในการให้ประกันตัวผู้กระทำาผิดคดียาเสพติดในระหว่าง 
ดำาเนินคดีตามหลักที่ให้มีการควบคุมคนไว้ในเรือนจำาต้องทำาให้น้อยที่สุด  การให้ 
สิทธิประกันตัวและสิทธิในการต่อสู้คดี  แต่เมื่อมีการให้ประกันตัวศาลอาจต้องถูก 

ตั้งกรรมการสอบสวน
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คดียาเสพติดกับโทษประหารชีวิต

นักโทษยาเสพติดที่มีของกลางเมทแอมเฟตามีน  จำานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  เม็ด 

แท้จริงอาจเป็นเพียงแค่ผู้ขนธรรมดา  แต่ผู้ค้ารายใหญ่จริงๆ จะไม่ขนของเองจำานวน

มากขนาดนั้น  แต่ในการตัดสินลงโทษของศาล  ศาลต้องดำาเนินการตามมาตรฐาน 

หรือยี่ต๊อกที่กำาหนดไว้

ทั้งนี้ ในต่างประเทศ มองว่าคดียาเสพติดเป็นเรื่องเล็กน้อย ความรุนแรงไม่มาก 

นั่นเป็นเพราะว่า ประเทศของเขาไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมากนัก  ภูมิประเทศอยู่ 

ห่างไกล  ขณะที่ประเทศไทยอยู่ใกล้แหล่งผลิต  สามารถข้ามแดนมาได้ตลอด  ดังนั้น 

การลงโทษสูงจึงเป็นการป้องปรามรูปแบบหนึ่ง 

ความเป็นไปได้ในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

การยกเลิกโทษประหารชีวิตมีความเป็นไปได้  เหตุเพราะกระแสสากลในเรื่อง 

ดังกล่าว  ทั้งนี้ การยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องดำาเนินการโดยรัฐ  ซึ่งความ 

คิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  แม้ว่าประชาชนมีความต้องการให้มี 

โทษประหารชีวิต แต่การจะยกเลิกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของรัฐ 

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องดำาเนินการ 

เป็นลำาดับขั้น  ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่า  การเปลี่ยนวิธีการลงโทษจากการยิงเป้าไปสู่ 

การฉีดยาเป็นการลดระดับของความรุนแรงของการประหารไประดับหนึ่ง  และได้มี 

การขับเคลื่อนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่กำาหนดแผนในการยกเลิกโทษ 

ประหารชีวิตไว้ 

อนึง่ ในการดำาเนินการเพือ่การยกเลกิโทษประหารชวีติน้ัน  รฐัตอ้งหามาตรการ

ในการจัดการกับอาชญากรรมที่รุนแรงเพื่อที่จะลดเสียงคัดค้านของประชาชนให้ลดลง 

เพราะโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องปลายเหตุ
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ความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิต

ความรู้สึกของนักโทษประหารชวีิตมีความทุกขม์าก ไมม่ีคนใดที่รูส้ึกด ีเนื่องจาก

เป็นการอยู่แบบรอความตาย ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่จะต้องตาย ซึ่งนั่น คือ ความรู้สึกที่ทรมาน

ที่สุดของนักโทษประหาร

“เป็นความรู้สึกที่ทรมานที่สุดของเขา 

เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรคือวันของเขา 

ทุกคนจะอยู่แบบรอความตาย มีความทุกข์มาก”

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในอดีตที่มีการบังคับโทษเสมอในแต่ละเดือน  จะมีการ 

เล่าต่อให้นักโทษประหารชีวิตรับทราบโดยทั่วกันว่า  หากวันใดที่มีผู้คุมในแดน 

มากกว่าปกต ิ นัน่แสดงวา่จะต้องมีการบงัคบัโทษประหารชีวติในวนัดงักลา่ว ซึง่ไม่มใีคร

สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นตนเองหรือไม่

“มีเขาเล่ากันว่า ถ้ามีคนเดินซึ่งปกติมีผู้คุมคนหรือสองคน 

ถ้ารองเท้าบูทดัง ตึงๆๆ มา ต้องมีเหตุ”

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

กรณีที่ ๒

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์
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หลักการทางศาสนาต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต

ศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ซ่ึงไม่ว่าศาสนาอะไร เป็นการทำาให้คนสงบลง 

ในกรณีของนักโทษประหารชีวิตเป็นการทำาให้คนที่รับโทษประหารเข้าใจตนเอง  และ

ใช้หลักศาสนาทำาให้ตนเองสงบลง แต่ถ้าหลักเรื่องกรรม คือ คนต้องชดใช้กรรม แต่ไม่มี

การกำาหนดว่าชดใช้กรรมนั้นต้องเป็นการฆ่ากันให้ตาย

ทั้งนี้  ในส่วนของการนับถือศาสนากับโทษประหารชีวิตนั้น  ในบางศาสนายังมี 

ข้อกำาหนดให้มีการประหารชีวิตได้  ซึ่งเป็นความเช่ือของแต่ละศาสนา  อย่างไรก็ตาม 

การยอมรับในผลกรรมท่ีเกิดขึ้นของนักโทษประหารไม่ใช่คำาตอบว่าเป็นการยอมรับ 

ให้ตาย

การทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ได้กำาหนดให้การทูลเกล้าฯ ถวาย

ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิของผู้ต้องโทษ ซึ่งหากไม่ประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯ 

ให้เป็นอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการถวายฏีกาแทน 

อย่างไรก็ตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กำาหนดไว้ใน 

มาตรา  ๒๖๒  ท่ีกำาหนดให้มีการทุเลาการประหารไว้ในกรณีที่มีการขอพระราชทาน 

อภัยโทษ  จนกว่าจะพ้นกำาหนด  ๖๐  วัน  ซึ่งปรากฏว่า  ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถงึมถินุายน ๒๕๖๑ ไมมี่การบงัคบัโทษประหารชีวิตเลย เน่ืองจากว่า 

แม้จะผ่านระยะเวลาตามท่ีกำาหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๖๐  วันไปแล้ว  แต่ยังมีแนวความคิดและการปฏิบัติว่าควรชะลอโทษประหารชีวิต 

ไว้ก่อน ตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้นำาตัวไปประหาร  จึงมีการรอและ 

ไม่มีการประหารมาเลย

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การบังคับโทษประหารชีวิตที่ผ่านมานั้น  ไม่ได้มีการประหาร

ชีวิตนักโทษประหารทุกราย  แต่รายท่ีมีการบังคับโทษต้องผ่านการสืบเสาะและ 

เห็นแล้วว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมโหดร้าย ร้ายกาจ หรือเป็นคดีสะเทือนขวัญ 
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 “ประหารชีวิตไม่ได้โดนทุกคน 

มีการเลือกโดยการสืบเสาะมาแล้วว่า 

มีพฤติกรรมโหดร้าย ร้ายกาจ สะเทือนขวัญ”

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ซึ่งในแต่ละปี หากมีการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป หรือในวาระพิเศษ 

นักโทษประหารชีวิตก็จะได้สิทธิในการพระราชทานอภัยโทษนั้นๆ  ด้วยตามเกณฑ์ที่

กำาหนด  อย่างไรก็ตามจะพบว่า  ในกรณีนักโทษคดียาเสพติด  ก็จะต้องรอ ๑ รอบของ 

การพระราชทานอภัยโทษ และจะได้รับตามสิทธิในรอบต่อไป

การกำาหนดบทลงโทษทางอาญาของไทย

การกำาหนดโทษทางอาญาของไทยไม่เป็นไปตามโทษานโุทษ  โดยจะเหน็ได้จาก 

มีการกำาหนดบทลงโทษประหารชีวิตในความผิดจำานวนมาก  รวมทั้งล่าสุดในคดี

ทุจริต ซึ่งแท้จริงแล้วการลงโทษทางอาญาไม่ใช่เพียงการนำาคนไปขังคุกเพียงอย่างเดียว 

มีการลงโทษรูปแบบอื่นท่ีดีกว่ากัน  เช่น  ความผิดเก่ียวกับการใช้เช็ค  ไม่ควรนำาตัวไป 

ขังคุก ควรขังเฉพาะอาชญากรที่กระทำาความผิดอย่างร้ายแรงและไม่ควรอยู่ในสังคม 

อีกต่อไป 

บทลงโทษของไทยสูงมาก โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งจะทำาให้เห็นว่าโทษของไทย

รุนแรงเกินไป ทำาให้คุกเกิดความแออัด แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดที่ไม่ได้รับโทษก็ยังคงมีอยู่จำานวนมาก จะเห็นได้ว่า  แม้โทษจะรุนแรงเพียงใด 

ก็ไม่เกิดความหวาดกลัว  เพราะผู้ที่ได้รับโทษคือบุคคลที่อยู่ระดับล่างสุดขององค์กร 

รายใหญ่ยังคงลอยนวล  และโทษที่สูงก็ไม่ได้ทำาให้การค้ายาเสพติดลดลง  เพราะไม่ได้ 

เกรงกลัวต่อการกระทำาความผิด  ไม่ส่งผลให้สังคมปลอดภัยมากขึ้นแต่อย่างใด 

อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา  เช่น  ความแออัดในเรือนจำา  นอกจากนี้ 

โทษประหารชีวิต ที่มีการรับรู้กันว่า ทำาผิดก็ไม่ได้รับโทษประหารชีวิตอย่างแท้จริง 
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การเปิดเผยข้อมูล	
การประหารชีวิตต่อสาธารณะ

แม้ว่าจะมีกระแสเรียกร้องว่า การประหารชีวิตไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ให้สาธารณะรับทราบนั้น  พบว่า  ในอดีตเคยมีกรณีที่มีการบังคับโทษประหารชีวิต 

ในคดียาเสพติด  และมีการเชิญส่ือมวลชนมาทำาข่าวให้เห็นตั้งแต่การนำาตัวนักโทษ 

ประหารชีวติ ไปจนกระทัง่ถงึหนา้หอ้งประหาร  ซึง่มภีาพปรากฏออกสือ่อยา่งกวา้งขวาง 

หากแต่ท้ายที่สุด  ผลตอบรับจากกรณีดังกล่าวทำาให้เห็นว่า  เป็นการละเมิดสิทธิ 

นักโทษ และมีกระแสว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต

๑.  ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

แต่ต้องพิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสม เนื่องจากหากมีการรณรงค์ในระหว่างที่กระแส

การใช้โทษประหารชีวิตยังรุนแรงอยู่  อาจทำาให้การรับฟังเหตุผลของการรณรงค์ 

การยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่สามารถกระทำาได้

๒.  ควรมีการใช้บทลงโทษอื่นมาทดแทนโทษประหารชีวิต  เช่น  กรณีคดี 

ยาเสพติด อาจมีการนำาเรื่องการยึดทรัพย์มาใช้มากขึ้น ทำาให้มีการไล่ติดตามทรัพย์สิน 

ที่มาจากการกระทำาผิดซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อการกระทำาผิดมากกว่า

๓.  ควรยกเลิกบทสันนิษฐานเด็ดขาด หรือการปรับบทลงโทษให้กว้างขึ้น  และ

สามารถพิจารณาจากพฤติการณ์  บทบาทในการกระทำาผิดได้  กล่าวคือ บทสันนิษฐาน 

เด็ดขาดเป็นการกำาหนดปริมาณยาและกำาหนดโทษ  ซึ่งในการพิพากษาลงโทษน้ัน 

ศาลต้องดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้  โดยไม่จำาเป็นต้องพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจ 

หรือบริบทอื่นๆ 
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“ถ้าครอบครองยาเสพติดจำานวนเท่าไร 

ให้ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำาหน่าย 

และบทลงโทษ คือ ตั้งแต่ ๒๐ ปี ถึงตลอดชีวิต 

และถ้าครอบครองเกินกว่าตามปริมาณที่กฎหมายกำาหนด 

ให้มีโทษถึงประหารชีวิต 

ซึ่งบทสันนิษฐานเด็ดขาดนี้จะทำาให้ศาลต้องระวางโทษ 

ตามที่กำาหนด จะไม่พิจารณามูลเหตุจูงใจ หรือบริบทอื่นๆ”

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ ๒, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

อดีตอนุศาสนาจารย์

เรือนจำากลางบางขวาง

บทบาทของอนุศาสนาจารย์กับการดูแลผู้ต้องขัง

อนุศาสนาจารย์  เป็นตำาแหน่งที่กำาหนดให้มีประจำาเรือนจำาทุกเรือนจำา  โดยมี 

หน้าที่ในการอบรม ให้ความรู้ด้านศาสนาให้กับผู้ต้องขัง  ซึ่งส่วนใหญ่อนุศาสนาจารย์

เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

กิจกรรมที่อนุศาสนาจารย์จัดให้กับผู้ต้องขังจะพบว่า  ทุกวันจันทร์มีการนิมนต์ 

พระสงฆ์มาเทศน์  ทุกวันศุกร์จัดให้โต๊ะอิหม่ามหรือผู้ต้องขังที่มีความรู้ทางศาสนาจัด 

กิจกรรมทางศาสนาร่วมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม  ส่วนศาสนาคริสต์จะมีบาทหลวง 

จัดพิธีสารภาพบาปทุกๆ  เดือน  ส่วนกิจกรรมในแต่ละวันจะมีการบรรยายก่อนเคารพ 

ธงชาติประมาณ ๕ นาที มีเสียงตามสายในการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
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ทั้งนี้  การประกอบคุณความดีของผู้ต้องขัง  จะมีผลต่อการได้รับพระราชทาน

อภัยโทษด้วย  ซึ่งในการอบรมธรรมะที่ดำาเนินการโดยอนุศาสนาจารย์นั้น  ถือเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาพุทธจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้

นอกจากนี้  หากผู้ต้องขังมีความประสงค์จะเปลี่ยนศาสนา  อนุศาสนาจารย์ 

จะอำานวยความสะดวกในการประกอบพิธีให้  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า  มีผู้ต้องขังประสงค์ 

เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต์ค่อนข้างเยอะ  เนื่องจากจะได้รับการดูแล 

จากบาทหลวง เช่น การได้รับของแจกตามเทศกาลต่างๆ 

“ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนศาสนาก็จะมีพิธีกรรมให้... 

ก็มีคนเปลี่ยนกันเยอะ เพราะคริสต์มีการดูแลจากบาทหลวง 

ตามเทศกาลต่างๆ ก็มีของมาแจก”

อดีตอนุศาสนาจารย์, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

อย่างไรก็ตามอนุศาสนาจารย์จะไม่ได้เข้าเวรในแดนต่างๆ  เนื่องจากป้องกัน 

ความใกล้ชิดสนิทสนม  ที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเมื่ออนุศาสนาจารย์ต้องเข้าไป

ทำาการสอนหรือจัดกิจกรรม

“มีหนังสือขอความร่วมมือไม่ให้จัดให้เข้าเวร 

เพื่อไม่ให้มีความสนิทสนม 

เพราะเวลาเข้าไปสอนแล้วจะไม่เชื่อถือกัน”

อดีตอนุศาสนาจารย์, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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อนุศาสนาจารย์กับนักโทษประหารชีวิต

โดยปกติแล้ว  นักโทษประหารชีวิตจะใช้ชีวิตอยู่ภายในบริเวณแดนที่กำาหนด 

ไม่สามารถออกมาในพื้นที่รวมภายนอกทั่วไปได้เฉกเช่นผู้ต้องขังโทษอื่นๆ ซึ่งหากต้อง

ออกมานอกแดนต้องมีการใส่ตรวนออกมาด้วย 

การปฏิบัติงานของอนุศาสนาจารย์กับนักโทษประหารชีวิตนั้น  จะเข้าไปทำา

กิจกรรมในแดนเดือนละ ๑ คร้ัง  โดยการพูดคุยผ่านกรงเหล็กตามห้องต่างๆ ของ 

นกัโทษประหาร โดยใช้เวลาในแตล่ะคร้ังประมาณ ๓๐ นาท ีซ่ึงประเดน็ท่ีอนศุาสนาจารย์

ได้พูดคุยกับนักโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำาสมาธิ  การทำาจิตใจ

ให้สงบและการยอมรับผลของการกระทำา  ประเด็นที่นักโทษประหารชีวิตตั้งคำาถาม 

กับอนุศาสนาจารย์ส่วนใหญ่ คือ เรื่องการนั่งสมาธิ

การจัดการของอนุศาสนาจารย	์
เมื่อมีการบังคับโทษประหารชีวิต

เมื่อมีการบังคับโทษประหารชีวิต  อนุศาสนาจารย์จะได้รับแจ้งเพื่อเตรียมการ

โดยต้องรับผิดชอบในการนิมนต์พระ  และอยู่ในกระบวนการที่มีการบังคับโทษ  โดยที่

อนุศาสนาจารย์เล่าประสบการณ์ว่า  ในอดีตที่มีการประหารชีวิตนักโทษประหาร 

รายหนึ่ง เมื่อมีการแจ้งให้บังคับโทษมาแล้ว จะมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันตัวบุคคล

วา่จะไมใ่ชก่ารประหารผดิตวั  และจะมกีารแจ้งใหอ้นศุาสนาจารยนิ์มนต์พระ เพ่ือเทศน์

ก่อนการประหาร และการเจริญมรณานุสติ

จากนั้นเมื่อทำาการเบิกตัวนักโทษประหารมาแล้ว  จะนำาตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ 

ให้นักโทษประหารเขียนจดหมายส่ังเสีย/พินัยกรรม  และสอบถามอาหารมื้อสุดท้าย 

ท่ีนักโทษประหารต้องการทาน  โดยส่วนใหญ่หากสามารถจัดหาให้ได้  เจ้าหน้าที่ 

จะจัดหามาให้  และให้รับประทานอาหารน้ัน  จากน้ันจึงมีการอ่านฎีกาให้นักโทษ 

ประหารฟัง และจัดให้พระเทศน์ และนำาตัวไปประหาร
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