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๑. เรื่องเดิม
๑.๑ บริบทของประชำคมโลก
ปัจจุบัน แนวโน้มของการใช้โทษประหารชีวิตในหลายประเทศทั่วโลกมีจานวนลดลงเรื่อย ๆ
และประเทศโดยส่วนใหญ่ได้ยุติการประหารชีวิตไปแล้วทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ จึงเป็นผลให้หลาย
ประเทศทั่วโลกเริ่มมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วเกือบ ๑๔๐ ประเทศ๑ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย กัมพูชา
แคนาดา ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน สเปน เป็นตัน ซึ่งที่ผ่ านมาการประหารชีวิตมีการ
ด าเนิ น งานในหลายรู ป แบบ ทั้ ง การตั ด ศี ร ษะ การใช้ ก ระแสไฟฟ้ า การแขวนคอ การฉี ด ยาและการยิ ง
เป็นต้น เหตุที่หลายประเทศหันมาตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยเล็งเห็นว่า การประหารชีวิตเป็นการกระทาที่
ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนเพราะเป็น กำรละเมิดสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่ ที่มนุษย์
ทุกคนพึงมีสิทธินี้เสมอกันโดยไม่คานึงถึงสถานภาพ ชาติพันธ์ ศาสนา หรือชาติกาเนิด เป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากไป
จากบุคคล โดยถือเสมือนเป็นเอกสิทธิติดตัวของคนทุกคนได้ ดังนั้น “กำรยุติกำรประหำรชีวิตไม่ใช่กำรยกเลิก
หรือสนับสนุนให้ผู้กระทำควำมผิดไม่รับโทษ แต่กำรยุติกำรประหำรชีวิตเป็นกำรยุติกำรลงโทษที่ไม่คุ้มค่ำ
ไม่สมเหตุสมผล และยังเป็นกำรลงโทษที่โหดร้ำย ลดทอนศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังลดควำมเสี่ยง
ที่โทษประหำรชีวิตจะถูกนำไปใช้กับผู้บริสุทธิ์”
ที่ผ่านมานักสิทธิมนุษยชนในทั่วโลกสนับสนุนประเด็น “การยกเลิกโทษประหารชีวิต” เพราะ
เห็นว่า ระบบยุติธรรมทางอาญาย่อมมีความเสี่ยงที่เกิดการเลือกปฏิบัติและการตัดสินที่ผิดพลาดไม่มีระบบใดที่จะ
สามารถตัดสินได้อย่างเป็นธรรม สม่าเสมอ โดยไม่มีข้อบกพร่อง โดยเฉพาะการตัดสินให้ใ ครควรมีชีวิตอยู่หรือ
ใครไม่ควรมีชีวิต การประหารชีวิตจึงเหมือนเป็นการทาลายชีวิตซึ่งขัดต่อศีลธรรมพื้นฐานในทุก ๆ ศาสนา หลาย
ครั้งที่นักโทษที่ถูกประหารชีวิต คือ คนยากจน คนด้อยโอกาสซึ่งไม่สามารถว่าจ้างทนายความที่มีฝีมือเพื่อแก้ต่าง
ให้กับตนเองได้ แสดงให้เห็นว่าโทษประหารชีวิตยังถูกนามาใช้แบบเลือกปฏิบัติหรือมีอคติทางเชื้อชาติและสถานะ
ทางสังคม ซึ่งหากมีการประหารชีวิตไปแล้วก็จะไม่สามารถเรียกชีวิตกลับคืนมาได้ แม้ในภายหลังจะมีการสอบสวน
ว่าผู้ถูกประหารชีวิตนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม อีกทั้งการประหารชีวิตทุกวิธีก่อให้เกิดความทรมานต่อนักโทษอย่าง
แสนสาหั ส และยั งเห็ นว่าการประหารชีวิต ไม่ได้ยับยั้งอำชญำกรรมรุ นแรงหรื อทำให้สังคมปลอดภัยขึ้นได้
กลับยิ่งจะทำให้สังคมเกิดควำมเลวร้ำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเสียงสะท้อนจากนักสิทธิมนุษยชน
๑.๒ บริบทของประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ขึ้น โดยเป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่ ว น และเกิ ดขึ้น มาจากแนวนโยบายในหลายยุ คสมัยของรัฐ บาลต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่รัฐ บาล
โดยการน าของ พั น ต ารวจโททั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร เป็ น นายกรั ฐ มนตรี จนกระทั่ ง มี ก ารประกาศใช้ แ ผนสิ ท ธิ
มนุษยชนฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็น
เครื่องมือหรือกรอบแนวทางหนึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิท ธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนในชาติ ทั้งการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนากฎหมาย
กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งประเด็น “กฎหมำยที่
๑

สื่อประชาสัมพันธ์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ และงานวิจัยของนางสาวกนกวรรณ
ขวัญดี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” พ.ศ. ๒๕๕๐

๒
มีอัตรำโทษประหำรชีวิตได้เ ข้ำ สู่กำรพิจำรณำของรั ฐสภำให้มีก ำรยกเลิกให้เ ป็น โทษจำคุกตลอดชีวิต ”
เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่ง จากหลายรายการที่กาหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๕๖) ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนให้ สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรั บปรุ งกฎหมายและกลไกทาง
กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
๑.๓ ข้อเรียกร้องขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์กรอาสาสมัครระหว่างประเทศที่ทางาน
เพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในนามของภาคประชาสั ง คม ได้ พ ยายามรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
ในประเทศไทยมานานกว่า ๕ ปี ด้วยการพยายามศึกษา รณรงค์ เรียกร้องกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล องค์กร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อสาธารณะ ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิต โดยได้ มีหนังสือ
ที่ Al.Th.๐๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลพิจารณา
สนับสนุนแนวโน้มที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในทางที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต ดังนี้
(๑) ประกาศยุติการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการโดยทันที เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒ โดยมี เ จตจ านงที่ จ ะออกกฎหมายให้ ย กเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
ในท้ายที่สุด
(๒) ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต และให้ใช้โทษจาคุกตลอดชีวิตแทนภายในปี ๒๕๕๖
(๓) ประเทศไทยควรให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second Optional Protocol to the International Covenant
on Civil and Political Rights)๒
ดังนั้ น ประเด็น “กำรยกเลิกโทษประหำรชีวิต” เป็นประเด็นส าคัญที่ ถูกหยิบยกมากล่าวถึง
ในหลายเวทีระหว่างประเทศ ซึ่ งจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะแสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยได้ให้ความสาคัญในเรื่อง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นนโยบายสาคัญในระดับประเทศ ในนามของรัฐบาลไทย และ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จึงควรมีการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างจริงจัง ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนที่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ จะหมดวาระลง เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทยในด้านสิทธิมนุษยชนต่อเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
๒. สรุปควำมเป็นมำของกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำโดยสังเขป
๒.๑ เพื่อผลักดันในเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม จึงมีคำสั่งที่ ๓๑๐/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติไปสู่
กำรปฏิบัติ ใ นภำพรวมของกระทรวงยุติ ธ รรม โดยมี ปลั ดกระทรวงยุติธ รรมเป็ นประธาน ซึ่ ง ที่ประชุมได้
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น “การยกเลิกโทษประหารชีวิต ” พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
ประเด็นดังกล่าวมีความสาคัญจึงควรทาการศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทาประชามติรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วไปก่อนนาเสนอให้รัฐสภาพิจารณา โดยอาจแบ่งเป็นระยะในการดาเนินงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๖ ก่อนที่แผนฯ ฉบับที่ ๒ จะหมดวาระ เช่น ขั้นตอนแรกอาจมีการศึกษาเสนอให้มีการยกเลิกโทษประหาร
ก่อนแล้วจัดทากฎหมายหรือร่างกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อนาเสนอให้รัฐสภาพิจารณา เป็นต้น๓
๒
๓

หนังสือ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่ Al.Th.๐๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่ การปฏิบัติในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓
๒.๒ เนื่ องจาก “การยกเลิกโทษประหารชีวิต ” เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกมากล่ าวถึง
ในหลายเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการประชุมสมัชชำสหประชำชำติ สมัยที่ ๖๕ (United
Nations General Assembly – UNGA) ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งถึงผลการแสดงท่าทีของประเทศไทย
ในการประชุมดังกล่าวว่า “ได้มีกำรงดออกเสียงไปก่อน” โดยมิได้แสดงท่าทีการคัดค้านหรือเห็นด้วย โดยถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสาคัญของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงท่าทีในครั้งนี้จะเป็นผลให้
หลายประเทศติดตามกระบวนการ National debate ของไทยตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการนี้ กระทรวง
การต่างประเทศมีความเห็นว่า หากกระทรวงยุติธรรมสามารถดาเนินการให้เกิดความก้าวหน้าตามแผนงานอย่าง
จริงจัง ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับโทษประหารชีวิตได้ต่อไป๔
๒.๓ กำรประชุมคณะทำงำน Universal Periodic Review (UPR) สมัยที่ ๑๒
ณ สานักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นการนาเสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการนาเสนอรายงาน ให้แก่คณะทางานซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประเทศต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้เสนอแนะให้ประเทศไทยพิจารณายกเลิกหรืองดเว้นในการลงโทษประหารชีวิต
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕
๒.๔ ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการจัดเสวนำเรื่อง “โทษประหำร
ชีวิต...สังคมไทยคิดอย่ำงไร” เมือ่ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมเสวนา
อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร นายนัทธี จิตสว่าง ดร.วิชช์ จีระแพทย์ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประเทศไทย (ดร.แดนทอง บรีน) นางสาวสมศรี หาญอนันทสุขและผู้เข้าร่วม
เสวนาจากภาคส่ ว นต่าง ๆ โดยมีข้อคิดเห็ นที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่ งสรุปภาพรวมได้ใน ๒ ประเด็ น
กล่าวคือ (๑) ควรยกเลิกโทษประหำรชีวิต เนื่องจากขัดต่อหลักมนุษยธรรม โดยต้องมีมาตรการรองรับที่มี
คุณภาพมาทดแทน เช่น การใช้โทษจาคุกตลอดชีวิตอย่างแท้จริง หรือโดยกาหนดระยะเวลาจาคุกขั้นต่าในการ
ลงโทษผู้กระทาความผิดที่ควรได้รับโทษประหารชีวิต การปรับปรุงเรือนจาให้เหมาะสมกับนักโทษดังกล่าว
การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ (๒) ไม่ควรยกเลิกโทษประหำรชีวิต เนื่องจากยังมี
ประโยชน์ในการป้องปรามและยั บ ยั้งไม่ให้ มีการกระทาความผิดร้ายแรง ซึ่งการคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิต
จะทาให้ผู้ที่จะกระทาผิดร้ายแรงได้ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ เกิดความเกรงกลัวและยับยั้งการกระทาดังกล่าว๖
๒.๕ สมาคมสิทธิเสรีภ าพของประชาชน (สสส.) ร่วมกับแอมเนสตรี อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้ความร่วมมือผลักดันการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยได้เข้าพบ
และแจ้งให้ทราบถึงผลการดาเนินงานในฐานะองค์กรของภาคประชาสังคม ที่สาคัญ ดังนี้
(๑) เมื่อวัน ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เข้าพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ
เพื่อ ร่ ว มหารื อแนวทางการยกเลิ ก โทษประหารชีวิ ต โดยสนับสนุนและให้ ค วามร่ว มมือในเรื่ องของข้ อมู ล
การช่วยสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางความคิดในสังคม เช่ น ดารา นักการเมือง ผู้นากลุ่ มต่าง ๆ
สื่อมวลชน เป็นต้น และร่วมดาเนินงานตามกรอบแนวทางที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้วางไว้
๔

หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๗/๓๗๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวง

การต่างประเทศ แจ้งผลการแสดงท่าที ที่ กต ๑๐๐๒/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๕

สรุปการประชุมคณะทางาน Universal Periodic Review (UPR) สมัยที่ ๑๒ นาเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม หน้า ๙
เอกสารข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กร
เครือข่ายฯ หน้า ๙
๖

๔
(๒) เมื่อวัน ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่ งประเทศไทย
(FCCT) ชั้น Penthouse อาคาร Maneeya Center ๕๑๘/๕ โดยเป็นการเปิดเวทีอภิปราย “ประสบการณ์
และแนวทางการรณรงค์การยกเลิกโทษประหารชีวิต ประเทศฟิลิปปินส์ ” โดยมี Mr. Aquilino Q Pimentel
อดีตวุฒิสมาชิก จากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญที่มีประสบการณ์และมีบทบาทมากที่สุดในการ
รณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นผลสาเร็จ ในโอกาสที่มาเยือนไทย เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับประเทศไทย
(๓) เมื่อ วัน ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เข้าพบสมาชิกวุฒิ ส ภา (สว.) ของประเทศไทย
เพื่อผลักดันในการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยคณะของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยและ Mr.Aquilino Q Pimentel
(๔) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เข้าพบอธิบดีกรมฯ เพื่อหารือแนวทางเตรียมการยกเลิก
โทษประหารชีวิตของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Mr. Aquilino Q Pimentel อดีตวุฒิสมาชิก
จากประเทศฟิลิปปินส์ ถึงแนวทางการดาเนินงานยกเลิกโทษประหารชีวิตของประเทศฟิลิปปินส์
(๕) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จัดประชุมเพื่อร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
Mr. Toshi Kasama ช่างภาพชาวญี่ปุ่น เกี่ยวกับประสบการณ์ในการรณรงค์ยุติโทษประหารชีวิต
(๖) วั นที่ ๑๐ - ๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ กรมคุ้ มครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพ ได้ ร่ วมกั บ องค์ ก ร
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และสถาบันเกอเธ่ จัดสัปดาห์
ภาพยนตร์สิทธิมนุษยชน ตอน “เทศกาลหนังมีชีวิต” เนื่องในโอกาสวันยุติโทษประหารชีวิตสากล
(๗) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หารือร่วมกับนายอากิระ คิทานิ อดีตผู้พิพากษาศาลสูง
ของญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
๒.๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดประชุมเพื่อร่วมพิจารณากรอบแนวทางศึกษาความ
เป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ผู้ เข้ าร่ ว มประกอบด้ว ย นางสาวปิติก าญจน์ สิ ทธิ เดช รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพ
ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสานักงานกิจกรรมยุติธรรม ดร.แดนทอง บรีน ประธานกรรมการสมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) นายศราวุฒิ ประทุมราช นางสาวปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อานวยการ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย พร้อมผู้แทนจากทั้ง ๒ หน่วยงาน และผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิท ธิ
และเสรีภาพ โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการดาเนินงานที่วางไว้และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดบางรายการ
๓. กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความรู้สึกของประชาชนโดยรวมในประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ จึงได้
วางกรอบแนวทางการด าเนิ น งาน ไว้ จากการระดมความคิ ดเห็ น และรั บฟั งค าแนะน าในหลากหลายฝ่ าย
ตามข้อ ๒.๖ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ขั้ น ศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ ในการยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้แทนของทุกภำคส่วนทั่วประเทศ
สรุปสำระสำคัญ เป็นการร่วมดาเนินงานกับหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม
เพื่อศึกษาความความเป็นไปได้บริบททั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนประชาชน
จากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จานวน ๑,๐๐๐ คน

๕
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
ของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่มีการยกเลิ กโทษประหารชีวิตและประเทศที่ยังคงใช้ โทษประหารชีวิต รวมถึง
มาตรการ แนวทางต่าง ๆ รองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(๒) เพื่อศึ กษาทบทวนกฎหมายภายในประเทศทุกฉบั บที่มีการประหารชีวิต รวมถึ ง
ลักษณะแห่งคดีหรือความร้ายแรงของคดีที่มีการลงโทษ สถิติคดีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตและ
สถิติของการบังคับโทษประหารชีวิตของประเทศไทยย้อนหลัง ๑๐ ปี จนถึงปัจจุบัน
(๓) เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น กลุ่ ม ตั ว แทนจากทุ ก ภาคส่ ว นคลอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วประเทศในประเด็นการยกเลิกโทษประหารชีวิตให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
 สรุปสำระสำคัญกำรดำเนินงำน ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน

ช่วงเวลำที่จะดำเนินกำร
(ระบุเดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการยกเลิกกฎหมายที่มีอัตรา
๒ เดือน/ปี ๒๕๕๖
โทษประหารชีวิต ของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตและ
ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต รวมถึงมาตรการ แนวทาง ของประเทศต่าง ๆ เพื่อ
มารองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษามาตรการลงโทษที่ใช้แทนการลงโทษประหารชีวิตในประเทศ
๑ เดือน/ปี ๒๕๕๖
ต่าง ๆ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษากฎหมายภายในประเทศทุกฉบับที่มีการประหารชีวิต รวมถึง
๒ เดือน/ปี ๒๕๕๖
ลักษณะแห่งคดีหรือความร้ายแรงของคดีที่มีการลงโทษ
กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาสถิติคดีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตและสถิติ
๒ เดือน/ปี ๒๕๕๖
ของการบังคับโทษประหารชีวิตของประเทศไทยย้อนหลัง ๑๐ ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมที่ ๕ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย
๑ เดือน/ ปี ๒๕๕๖
และกระบวนการยุติธรรม/เหยื่ออาชญากรรม/บุคคลที่เคยได้รับคาพิพากษาตัดสินให้
รับโทษประหารชีวิต และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน
กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุม Workshop ครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
๓ เดือน/ปี ๒๕๕๖
จากผู้แทนของทุกภาคส่วนในทุกจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นในเบื้องต้นใน
ประเด็น “กำรยกเลิกโทษประหำรชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต...สังคมไทยคิดเห็น
อย่ำงไร” จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานผลการศึกษาและนาเสนอกรอบแนวทางการดาเนินงาน
๑ เดือน/ปี ๒๕๕๖
ต่อไปเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในประเด็น “การยกเลิกกฎหมายที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต” ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ นาเสนอกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพพิจารณา
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(๑) ได้ทราบกรอบแนวทางการดาเนินงานต่อไปเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในประเด็น
“การยกเลิกโทษประหารชีวิต” ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
(๒) ได้รับฟังความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศในประเด็นการยกเลิก
โทษประหารชีวิต โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย

๖
(๓) ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานยกเลิกโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ขั้นทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่มีอัตรำโทษประหำรชีวิต
ตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
สรุ ปสำระสำคัญ หากผลการศึกษาในระยะที่ ๑ ควรให้มีกำรยกเลิกโทษประหำรชีวิต
ก็จะดาเนินการต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ มีอัตราโทษประหารชีวิต รวมถึงกาหนด
มาตรการที่เหมาะสมรองรับหากประเทศไทยมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อัตราโทษประหารชีวิตให้มีมาตรการ
ที่เหมาะสมมารองรับการยกเลิก
(๒) เพื่อพิจารณามาตรการต่าง ๆ ท่เหมาะสมมารองรับการยกเลิกโทษประหารชีวิต
 สรุปสำระสำคัญกำรดำเนินงำน ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน

ช่วงเวลำที่จะดำเนินกำร
(ระบุเดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อทบทวนกฎหมายภายในประเทศที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการทดแทนหรื อ
รองรับ หากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ จั ดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิต และมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทน
หรือรองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
กิจกรรมที่ ๔ จั ดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาทดแทนหรือรองรับหากมีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต
กิจกรรมที่ ๕ สรุ ปผลการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนหรือรองรับหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต และ
นาเสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเตรียมนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๒ เดือน/ปี ๒๕๕๗
๓ เดือน/ปี ๒๕๕๗
๒ เดือน/ปี ๒๕๕๗
๒ เดือน/ปี ๒๕๕๗
๓ เดือน/ ปี ๒๕๕๗

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(๑) ประเทศไทยมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(๒) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศมีการพัฒนาที่ทัดเทียมกับนานา
ประเทศ
(๓) มีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการทดแทนหรือรองรับหากประเทศไทยมี
การยกเลิกกฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

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

๗
บทสรุปข้อมูลทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ เรื่อง “รณรงค์ยกเลิกโทษประหำรชีวิต”
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับนำนำประเทศ
๑. วันต่อต้ำนโทษประหำรชีวิตสำกล
ในปี ๒๕๔๖ พันธมิตรต่อต้านโทษประหารชีวิตโลก (World Coalition Against the Death
Penalty - WCADP) ได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ ตุลำคมเป็นวันต่อต้ำนโทษประหำรชีวิตสำกล โดยมีกิจกรรม
รณรงค์พร้อมๆ กันกับสมาชิกกว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก ในปี ๒๕๕๑ มีกิจกรรมเรียกร้องให้ยุติโทษประหารชีวิต
ในเอเชีย มีการจัดกิจกรรมกว่า ๒๘๙ ครั้งในกว่า ๕๐ ประเทศทั่วโลก ในปีนี้ การเคลื่อนไหวในเอเชียประสบ
ความส าเร็ จ ค่อนข้างมาก ผู้ ต่อ ต้านโทษประหารชีวิ ตได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ มีการส่ ง
จดหมายประท้วงกว่า ๒๐,๐๐๐ ฉบับไปยังรัฐบาลประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น ปากีสถาน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ
เวียดนาม ในประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๕๓ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจัดกิจกรรมรวบรวมรายชื่อผู้ที่คัดค้า น
โทษประหารชีวิตและเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปในกรุงเทพฯ
๒. ประเทศทีย่ กเลิกโทษประหำรและประเทศยังคงบทลงโทษประหำรชีวิต
จากรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศที่
ยกเลิกโทษประหารชีวิตมีมากกว่าสองในสามของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมาย
และในทางปฏิบัติ ตัวเลขจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่า (๑) ๙๖ ประเทศ ยกเลิกโทษประหาร
สาหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท (๒) ๙ ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสาหรับความผิดทางอาญาทั่วไป
เท่านั้น (๓) ๓๕ ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ รวม (๑) – (๓) จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ ประเทศ
ยกเลิกโทษประหำรในทำงกฎหมำยและในทำงปฏิบัติ เหลืออีก ๕๘ ประเทศ ยังคงบทลงโทษประหำร
รำยละเอียดปรำกฏ รายชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสาหรับความผิด
ทางอาญาทุกประเภท ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสาหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น ประเทศซึ่งยกเลิก
โทษประหารในทางปฏิบัติ และประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหาร
๒.๑ ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหำรสำหรับควำมผิดทำงอำญำทุกประเภท ประเทศซึ่งไม่มี
กฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตสาหรับอาชญากรรมใดๆ ได้แก่ : แอลเบเนีย , อันดอร์รา, แองโกลา,
อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน,เบลเยี่ยม, ภูฏาน, บอสเนีย และ
เฮอร์เซโกวินา, บัลแกเรีย, บุรุนดี, กัมพูชา, แคนาดา, เคปเวิร์ด,โคลัมเบีย, คุกไอร์แลนด์, คอสตาริกา, โกตดิวัวร์
, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก,จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์,
ฝรั่งเศส, กาบอง, จอร์เจีย,เยอรมัน, กรีซ, กินีบิสเซา, เฮติ, วาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์,
อิตาลี, คิริบาส,คีร์กีซสถาน, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลต้า, หมู่เกาะมาร์แชลล์,
มอริเชียส, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโก, โมแซมบิค, นามิเบีย, เนปาล,เนเธอร์แลนด์,
นิวซีแลนด์, นิคารากัว, นีอูเอ, นอร์เวย์, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์,โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย,
รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิ, เซเนกัล, เซอร์เบีย(รวมถึงโคโซโว), เซเชลส์, สโลวาเกีย,
สโลวีเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน,สถานการณ์โทษประหารและการประหารชีวิตในปี
๒๕๕๔ ๓๒สวิสเซอร์แลนด์, ติมอร์เลสเต้, โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, สหราชอาณาจักร,อุรุกวัย
, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, เวเนซุเอลา
๒.๒ ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหำรสำหรับควำมผิดทำงอำญำทั่วไปเท่ำนั้น ประเทศ
เหล่านี้เป็นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิตมีไว้สาหรับอาชญากรรมบางประเภทเท่านั้น เช่น อาชญากรรมภายใต้

๘
ธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นโบลิเวีย, บราซิล, ชิลี, เอลซาวาดอร์,ฟิจิ,
อิสราเอล, คาซัคสถาน, ลัตเวีย, เปรู
๒.๓ ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหำรในทำงปฏิบัติ ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหาร
ชีวิตสาหรับอาชญากรรมทั่วไป เช่น ฆาตกรรม แต่อาจถือได้ว่า ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ
เนื่องจากได้ระงับการใช้โทษประหารในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และยังเชื่อได้ว่า มีนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่จะ
ไม่ลงโทษประหารชีวิต:แอลจีเรีย, สาธารณรัฐเบนิน, บรูไน, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,
สาธารณรัฐคองโก, เอริเทรีย, แกมเบีย, กานา, เกรเนดา, เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาดากัสการ์,มาลาวี, มัลดีฟส์,
มาลี, มอริเตเนีย, โมร็อกโก, พม่า, นาอูร,ู ไนเจอร์, ปาปัวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย๓๗, เซียร์ราลีโอน, เกาหลีใต้,
ศรีลังกา, ซูรินาเม, สวาซิแลนด์, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย,ตองกา, ตูนีเซีย, แซมเบีย
๒.๔ ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหำร ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตสาหรับ
อาชญากรรมทั่วไปอัฟกานิสถาน, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาห์เรน, บังคลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลารุส
,เบลีซ, บอตสวานา, ชาด, จีน, คอโมโรส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, คิวบา, โดมินิกา,อียิปต์, อิเควทอ
เรียลกิน,ี เอธิโอเปีย, กัวเตมาลา, กินี, กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน,อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุ่น, จอร์แดน,
คูเวต, เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, มองโกเลีย,ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน,
คณะปกครองปาเลสไตน์ , กาตาร์, เซนต์คิตส์และเนวิส , เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ,
ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร์, โซมาเลีย, สาธารณรัฐซูดานใต้, ซูดาน, ซีเรีย, ไต้หวัน, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก,
ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, เยเมน, ซิมบับเว
๓. ประเทศในประชำคมอำเซียนที่ยกเลิกโทษประหำรและยังคงบทลงโทษประหำรชีวิต
จากข้อ ๒ สาหรับประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตและยังคง
บทลงโทษประหารชีวิต ปรากฏ ดังนี้ (๑) ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสาหรับความผิดอาญาทุกประเภท
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ (๒) ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ ได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า
และลาว และ (๓) ประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหาร ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม
และไทย
๔. กำรให้สัตยำบันรับรองสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องของประเทศต่ำง ๆ จนถึงวันที่ ๓๑
ธันวำคม ๒๕๕๔
ประชาคมประเทศต่าง ๆ ได้รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศสี่ฉบับที่กาหนดให้ยกเลิกโทษ
ประหาร สนธิสัญญำหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก ส่วนอีกสำมฉบับครอบคลุมระดับภูมิภำค โดยเนื้อหา
ในส่วนนี้เป็นคาอธิบายโดยย่อถึงสนธิสัญญาทั้ง ๔ ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้
สัตยาบัน จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (รัฐสามารถเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยการให้
ภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน การลงนามเป็นการแสดงความจานงที่จะเข้าเป็นภาคีในโอกาสต่อมาโดยการให้
สัตยาบัน รัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยต้องเคารพข้อบัญญัติในสนธิสัญญาที่ได้
เข้าเป็นภาคี และต้องไม่กระทาการอันขัดต่อวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของสนธิสัญญาที่ได้ลงนามไว้)๗
๔.๑ พิธีสำรเลือกรับฉบับที่ ๒ ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทำงกำรเมือง พิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
มุ่งให้เกิดการยกเลิกโทษประหาร และได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติในปี ๒๕๓๒
มีผลบังคับใช้ระดับโลก เป็นกฎบัตรที่กาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารอย่างสิ้นเชิง แต่อนุญาตให้รัฐภาคี
สามารถใช้โทษประหารได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือให้
๗

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาคผนวก

๙
ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้รัฐภาคี : แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย,
อาเซอร์ไบจาน, เบลเยี่ยม,บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, แคนาดา, เคปเวิร์ด, ชิลี, โคลอมเบีย,
คอสตาริกา,โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส,
จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีซ, , ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คีร์กีซสถาน, ไลบีเรีย,ลิกเตนสไตน์,
ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลต้า, เม็กซิโก, มอลโดวา, โมนาโก,มอนเตเนโกร, โมแซมบิค, นามิเบีย,
เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิคารากัว, นอร์เวย์,ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปรตุเกส, โรมาเนีย,
รวันดา, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, เซเชลu๓๖๒๖ ส์,สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน,
สวิสเซอร์แลนด์, ติมอร์เลสเต้, ตุรกี,เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน,
เวเนซุเอลา (รวม ๗๓ ประเทศ)สถานการณ์โทษประหารและการประหารชีวิตในปี ๒๕๕๔ ๓๔ ลงนามแต่ยัง
ไม่ให้สัตยาบัน: กินีบิสเซา, โปแลนด์, เซาตูเมและปรินซิปี (รวม ๓ ประเทศ)
๔.๒ พิ ธี ส ำรอนุ สั ญ ญำอเมริ ก ำว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกำรยกเลิ ก โทษประหำร
(PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ON THE ABOLITION OF
DEATH PENALTY)
พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารได้รับการรับรอง
จากสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ในปี ๒๕๓๓ และกาหนดให้มีการ
ยกเลิกโทษประหาร แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหารได้ในภาวะสงครามหรือกรณีที่มีการประกาศ
ข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใด ๆที่เป็นภาคีของอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้รัฐภาคี: อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี,
คอสตาริกา, เอกวาดอร์, ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิคารากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา (รวม ๑๒
ประเทศ)
๔.๓ พิธีสำรฉบับที่ ๖ ของอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL NO. ๖ TO
THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS) พิธีสารฉบับที่ ๖ ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป (European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหาร ได้รับการรับรองจากสภายุโรป
(Council of Europe) ในปี ๒๕๒๕ กาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารในช่วงปลอดสงคราม รัฐภาคียังอาจใช้
โทษประหารต่อไปได้สาหรับความผิดทางอาญา “ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม” รัฐใด ๆที่เป็นภาคีของ
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้รัฐภาคี: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เมเนีย,
ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยี่ยม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐ
เช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์,ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี,
ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์,ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลต้า, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร,
เนเธอร์แลนด์,นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย,
สเปน,สวีเดน, สวิสเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน, สหราชอาณาจักu๓๖๑๙ ร (รวม ๔๖ ประเทศ) ลงนามแต่ยัง
ไม่ให้สัตยาบัน: สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม ๑ ประเทศ) สถานการณ์โทษประหารและการประหารชีวิต ในปี ๒๕๕๔
๓๕
๔.๔ พิธีสำรฉบับที่ ๑๓ ของอนุสัญญำสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL NO. ๑๓
TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS) พิธีสารฉบับที่ ๑๓ ของอนุสัญญาเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งยุโรป (European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ์
ได้รับการรับรองจากสภา ยุโรป (Council of Europe) ในปี ๒๕๔๕ กาหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารในทุก
พฤติการณ์

๑๐
รวมทั้ง ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถ
เข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้รัฐภาคี : แอลเบเนีย, อันดอร์รา, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
บัลแกเรีย,โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมัน,
กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย,มอลต้า,
มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โรมาเนีย,ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวา
เกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิสเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน,สหราชอาณาจักร (รวม ๔๒ ประเทศ) ลงนามแต่
ยังไม่ให้สัตยาบัน: อาร์เมเนีย, ลัตเวีย, โปแลนด์ (รวม ๓ ประเทศ)
๕. โทษประหำรชีวิตทั่วโลก
๕.๑ ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรลงโทษประหำรชีวิต คือ โทษสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติให้นักโทษที่ได้รับการ
พิพากษาถึงที่สุดแล้ว มีผลต้องถูกทาให้เสียชีวิตตามกระบวนการยุติธรรม โดยบุคคลที่กระทาหน้าที่นี้เรียกว่า
เพชฌฆาต ในอดีต จะใช้วิธีประหารชีวิตที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกลัว และไม่กล้าที่จะกระทาความผิด เช่น
 การตัดศีรษะ (beheading, decapitation)
 การฝังทั้งเป็น (buried alive)
 การโยนลงไปในหลุมงู (snake pit) หรือ ประหารโดยใช้สัตว์ป่า แมลง
 การผ่าท้อง (disembowelment) ตัวอย่างเช่น ฮาราคีรี
 การเผาทั้งเป็น (burning to death)
นอกจากนี้ ยังมีวิธีประหารชีวิตเฉพาะชาติต่างๆ เช่น





การหักหลัง (breaking back) ในชนชาติมองโกล
การแล่เนื้อ (slow slicing) ในจีน
การตรึงกางเขน (crucifixion) ในโรมันโบราณ
โทษประหารแบบ drawing and quartering ในอังกฤษ โดยสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด
ที่ ๑ แห่งอังกฤษ เป็นผู้ริเริ่ม
 โทษประหารแบบ Scaphism หรือ The Boats ในเปอร์เซีย เป็นต้น
ในปัจจุบัน โทษประหารชีวิตในหลายประเทศได้ถูกยกเลิกไป เนื่องจากเหตุผลทางมนุษยชน
๕.๒ โทษประหำรชีวิตในปัจจุบัน กำรฉีดสำรพิษเข้ำร่ำงกำย
 กำรฉีดสำรพิษเข้ำ ร่ำงกำย เป็นวิธีการประหารชีวิตแบบนี้ เป็นการฉีดสารพิษเข้าไปใน
ร่างกายของนักโทษ การประหารวิธีนี้ถูกใช้ใน รัฐเทกซัส และ ในรัฐอื่น ๆ มีวิธีการเป็น ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑
ฉีดสารโซเดียมไทโอเพนทอล หรือสารบาร์บิทูเรตเพื่อทาให้นักโทษหมดสติ ขั้นตอนที่ ๒ ฉีดสารแพนคูโรเนียม
โบรไมด์ (Pancuronium Bromide) เพื่อทาให้กล้ามเนื้อต่างๆผ่อนคลาย และมีผลให้ ปอดและกะบังลมหยุด
ทางาน ขั้นตอนที่ ๓ ฉีดสารโพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium Chroride; KCl) เข้มข้น เพื่อให้หัวใจหยุด
ทางาน หลายฝ่ายให้ความเห็นว่า "การประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษนี้เป็นวิธีการที่มีมนุษยธรรมมากที่สุด"
แต่นายแพทย์ กล่าวว่า วิธีการประหารชีวิตวิธีนี้จะกระทาได้ ยาก ถ้าหากว่านักโทษผู้นั้นติด ยาเสพติดซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นนักโทษประหาร โดยใช้วิธีนี้กรมราชทัณฑ์ รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา เรือนจาทหาร และเรือนจาแต่
ละรัฐอีก ๓๒ รัฐ ได้ใช้วิธีนี้ ในการประหารชีวิตนักโทษ ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการประหารชีวิตแบบนี้
 กำรนั่งเก้ำอี้ไฟฟ้ำ นักโทษจะต้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้ซึ่งถูกสร้า งโดยเฉพาะ นักโทษจะถูกโกนผม
และขนตามร่างกายออกทั้งหมด เพื่อจะทาให้ กระแสไฟฟ้าเข้าไปในร่างกายของนักโทษได้ง่า ย เมื่อมีการเปิด
กระแสไฟฟ้า ร่ างกายของนั กโทษ ก็จ ะกระตุกโดยมีผ้าคาดรั้งตัว ไว้เกิดอาการอาเจียน ปัส สาวะ อุจจาระ

๑๑
ออกทั้งหมด ผู้ที่เคยเห็นโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการนี้กล่าวว่า จะได้กลิ่นไหม้ด้วย ปริมาณ กระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในการประหารชีวิต จะแตกต่างกันไปตามระบบของแต่ละรัฐ โดยจะคานึงถึงน้าหนัก ตัวของผู้ต้องขังด้วย เช่น
ในรัฐจอร์เจีย นักโทษประหารจะได้รับกระแสไฟฟ้า ๒,๐๐๐ โวลต์. เป็นเวลา ๔ วินาที จากนั้น ๑,๐๐๐ โวลต์.
อีก ๗ วินาที และ ๒๐๘ โวลต์ อีก ๒ นาที และนาศพไปแช่ในน้าอุ่นต่ออีก๓ นาที
 กำรประหำรโดยกำรรมแก๊ส นักโทษจะต้องอยู่ในห้อง หรือตู้ที่ไม่มีอากาศเข้าได้ และมีช่อง
ใส่สารโพแทสเซียมไซยาไนด์ หรือ โซเดียมไซยาไนด์ ผสมกับกรดไฮโดรคลอริก จะทาให้เกิด แก๊สไฮโดรไซยานิก
ซึ่งจะทาลายความสามารถในการผลิ ต ฮีโ มโกลบิ ล ในเม็ด เลื อด นัก โทษจะหมดสติ ในเวลาไม่กี่วิ นาที และ
จะเสียชีวิตในเวลาอีกไม่นานนัก หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ซึ่ง สวมชุดและหน้ากากป้องกันแก๊สจะทาความสะอาด
ศพนักโทษ โดยปราศจากสารพิษ ในประเทศสหรัฐอเมริกามี ๗ รัฐ ที่ใช้วิธีการประหารแบบนี้
 กำรแขวนคอ เจ้าหน้าที่จะผูกเชือกที่คอของนักโทษประหาร จากนั้นประตูกลซึ่งอยู่ที่พื้นใต้
นักโทษจะเปิดออก นักโทษก็จะตกลงไปซึ่งจะทาให้คอของนักโทษนั้น หักลง ทาให้นักโทษเสี ยชีวิต ในทันที
เพื่อป้องกันการที่คอนักโทษจะขาด เจ้าหน้าที่ต้องคานวณ ความยาวของเชือกให้สัมพันธ์ กับน้าหนักตัวของ
นักโทษ รัฐวอชิงตัน และ รัฐเดลาแวร์ใช้วิธีการประหารชีวิตแบบนี้ ส่วนรัฐนิวแฮมป์เชียร์ จะใช้วิธีดังกล่าว
ถ้าหากวิธีการฉีดสารพิษเข้าร่างกายถูกห้ามใช้
 กำรยิงเป้ำ จะมีเจ้าหน้าที่ ๕ คน ถือปืนเล็งไปที่นักโทษประหาร แต่บางคนจะถือ ปืนที่ไม่มีลูก
กระสุน ดังนั้น จะไม่สามารถ ทราบได้ว่า เพชฌฆาต คือใครนักโทษชาย แกรรี่ กิลมอร์ ถูกตัดสินประหารชีวิต
โดยวิธีการนี้ที่ รัฐ ยูทาห์ ในปี ๑๙๗๗ ซึ่งนับเป็นนักโทษประหารชีวิตรายแรกของสหรัฐอเมริกา ที่ถูกตัดสิ น
ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าที่มีขึ้นในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ๑๙๖๗ ปัจจุบันวิธีการนี้ยังมีใช้อยู่ในรัฐไอดาโฮ และ
ยูทาห์ ส่วนในรัฐโอคลาโฮมา จะนาเอาวิธีการนี้มาใช้ถ้าหากวิธีการรมแก๊สถูกสั่งห้าม๘
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
๑. รำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ได้กล่าวไว้ในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ ซึ่งจากการติดตามข้อมูลพบว่า ประเทศ
ไทยได้งดเว้นการประหารชีวิตมาเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว แม้ศาลจะมีการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในหลายกรณี
แต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งว่า มีการลงโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ถือเป็นการ
ปฏิบัติที่สวนทางกับกระแสโลก โดยในการประชุมใหญ่สหประชาชาติ เมื่อปี ๒๕๕๑ มีมติให้ระงับการลงโทษ
ประหารชีวิตทั่วโลก แต่รัฐบาลไทยในขณะนั้นกลับลงมติคัดค้าน ทั้งนี้ โดยหลักสากลแล้ว โทษประหารชีวิต
ถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในการมีชีวิต และถือว่าเป็นการกระทาที่เป็นการปฏิบัติหรือลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายี ศักดิ์ศรี ตามมาตรา ๕ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เนื่องจาก ประเด็นโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน ทาง กสม.
จึงได้จัดเสวนาเพื่อรวบรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ โดยผลของการเสวนา
มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งสรุปภาพรวมได้ใน ๒ ประเด็น กล่าวคือ (๑) ควรยกเลิกโทษประหำร
ชีวิต เนื่องจากขัดต่อหลักมนุษยธรรม โดยต้องมีมาตรการรองรับที่มีคุณภาพมาทดแทน เช่น การใช้โทษจาคุก
ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง หรือโดยกาหนดระยะเวลาจาคุกขั้นต่าในการลงโทษผู้กระทาความผิดที่ควรได้รับ โทษ
ประหารชี วิต การปรับปรุงเรือนจาให้เหมาะสมกับนักโทษดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้ มี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ (๒) ไม่ควรยกเลิกโทษประหำรชีวิต เนื่องจากยังมีประโยชน์ในการป้องปรามและยับยั้ง
ไม่ให้มีการกระทาความผิดร้ายแรง ซึ่งการคงไว้ซึ่งโทษดังกล่าว จะทาให้ผู้ที่จะกระทาผิ ดร้ายแรงได้ตระหนักถึง
๘
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๑๒
โทษที่ จ ะได้ รั บ เกิ ด ความเกรงกลั ว และยั บ ยั้ ง การกระท าดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ กสม. จะได้ น าผลการเสวนาไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมุนษยชนต่อไป
๒. ข้อมูลรำยงำนทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิ มนุษยชนของประเทศไทย ภำยใต้กระบวนกำร Universal
Pariodic Review (UPR)๙
จากรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยภายใต้กระบวนการ UPR นั้น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วนในการจัดทา UPR โดยมีกระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้กล่าวถึงสิ่งที่ดีที่ประเทศไทยได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อผู้มีอายุ
ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่ใช้โทษประหารชีวิตกับหญิงมีครรภ์และบุคคลวิกลจริต โดยการลงโทษประหารชีวิตจะใช้
เฉพาะกับผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ โดยจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษในโอกาส
ต่าง ๆ ซึ่งนักโทษประหารชีวิตจะได้รับการลดโทษเป็นจาคุกตลอดชีวิตแทน ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสาคัญกับ
การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตจากประชาชนทั่วประเทศ
ภายหลั งจากการน าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์ ต่อคณะทางาน UPR เมื่อวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะทางานดังกล่าว จานวน ๑๗๒ ข้อ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้คารับรองข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยได้รับจานวน ๑๓๔ ข้อ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติให้คำรับรองมีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโทษประหำรชีวิต จำนวน ๑๐ ข้อ ที่เสนอโดยประเทศต่ำง ๆ ดังนี้๑๐
(๑) ย้ายการกระทาผิดที่ไม่ใช่ความรุนแรงออกจากกลุ่มที่ต้องโทษประหารชีวิต (ฮังการี)
(๒) ออกกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และทบทวนการใช้โทษประหาชีวิตสาหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ยาเสพติด (ตุรกี)
(๓) เปลี่ ย นโทษประหารชี วิตเป็นโทษอื่น และระงับการใช้โ ทษประหารชีวิตโดยเร็ว ที่สุ ด
เพื่อนาไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด (ฝรั่งเศส)
(๔) ระงั บ การใช้ โ ทษประหารชี วิ ต โดยทั น ที เพื่ อ น าไปสู่ ก ารยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
โดยสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (สโลวาเกีย)
(๕) หันกลับไปสู่การระงับการบังคับโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ และเสริมสร้างการหารือ
สาธารณะที่จาเป็นในเรื่องนี้ เพื่อเป็นขั้นแรกที่จาไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด
(สเปน)
(๖) ระงั บ การบั ง คั บ ใช้ โ ทษประหารชีวิ ต ในทุ ก กรณี แ ละยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต ในที่ สุ ด
(สวิสเซอร์แลนด์)
(๗) ทบทวนการใช้โทษประหารชีวิต (สโลวีเนีย)
(๘) พิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิต (บราซิล)
(๙) พิจารณาการยกเลิกโทษประหารชีวิต (อาร์เจนตินา)
(๑๐) ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิง แม้ในกรณีความผิดร้ายแรง (นิการากัว)

๙

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Pariodic Review (UPR) และ

ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ ของกรมองค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๑๐

สานักกิจการยุติธรรม รายงานประเด็นดังกล่าวถึงปลัดกระทรวงยุติธรรม หนังสือ ที่ ยธ ๐๙๐๔/๙๖๘ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๓
๓. สถำนกำรณ์โทษประหำรชีวิตในประเทศไทย๑๑
ประเทศไทยมีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างรอการประหารชีวิตจานวน ๗๑ คน ทั้งหมดเป็น
ผู้ต้องขังชายซึ่งอยู่ในการควบคุมของเรือนจากลางบางขวาง การประหารชีวิตมีขึ้นครั้งล่าสุ ดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
จานวน ๒ คนในคดียาเสพติด และก่อนหน้านั้นมีการประหารชีวิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้จากการเก็บสถิติการ
ประหารชีวิต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีการประหารชีวิตผู้ต้องขังที่มีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี
จานวน ๒ คน มีการประชีวิตผู้ต้องขังหญิง จานวน ๓ คน และเป็นผู้ต้องขังที่ถูกประหารชีวิตทั้งสิ้น ๓๒๕ คน
๔. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภำ๑๒
คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้แต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมาธิ การพิ จ ารณา ศึก ษา ติ ดตาม ตรวจสอบ และส่ ง เสริม การด าเนิน งานด้ านสิ ท ธิม นุษ ยชน
เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชี วิต
และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของนักโทษประหารชีวิตของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ
มีข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้
(๑) ประเทศไทยมีความระมัดระวังต่อการลงโทษประหารชีวิตค่อนข้างมากและมีจุดเด่น
ที่สาคัญที่ต่างประเทศไม่มี ได้แก่ การให้นักโทษประหารชีวิตมีสิทธิในการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวทาให้โทษประหารชีวิตของประเทศไทยไม่ได้สิ้นสุดเมื่อศาลมีคาพิพากษา นอกจากนี้ นักโทษ
ที่ต้องโทษประหารชีวิตก็ยังมีโอกาสได้รับการลดหย่อนหรือได้รับการลงโทษจริงน้อยลง ดังนั้น ประเด็นที่สาคัญ
ของกระบวนการยุ ติธ รรมจึ ง ไม่ใ ช่การมีห รือ ไม่มี โ ทษประหารชีวิ ต แต่น่า จะเป็นเรื่อ งของการจัด ระเบีย บ
สภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ เช่ น สถานที่ คุ ม ขั ง จ านวนของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้
เอื้ออานวยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทาความผิดยิ่งขึ้น
(๒) ประเทศไทยควรมีการอธิบายให้ที่ประชุมสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ได้ทราบถึง
ขึ้นตอนการประหารชีวิตของประเทศไทย โดยเฉพาะลักษณะของการอภัยโทษซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการ
คุ้มครองสิทธิของนักโทษ และการที่ประเทศไทยยังคงจาเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิต
(๓) ประเทศไทยมีการลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยถือว่าเป็นการ
ชดใช้ความผิดโดยการให้ตายตกตามกัน แต่ในปัจจุบันจากแนวคิดว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิของบุคคล อีกทั้งการลงโทษบางอย่างก็อาจมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งอาจเป็นโทษที่มี
ความรุน แรงเกินไป ดังนั้น จึ งควรมีการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระหว่างกาหมายและโทษให้มีความ
สอดคล้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
(๔) ตามกฎหมายอาญา กรณีที่จะได้รับโทษประหารชีวิตจะต้องเป็นการกระทาที่มีลักษณะ
พิเศษ เช่น การกระทาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การฆ่าอย่าทารุณ การประสงค์ต่อทรัพย์แต่ทาให้เจ้าทรัพย์ถึงแก่
ความตาย ซึ่งตามหลักอาชญาวิทยาหรือหลักฑัณฑวิทยา แม้ว่าการประหารชีวิตจะถือเป็นมาตรการลงโทษที่
รุนแรง เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการก่ออาชญากรรมในลักษณะข้างต้น แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืน ยัน
ได้ว่ามีส่วนช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงลดลงได้หรือไม่
๑๑

สานักกิจการยุติธรรม รายงานประเด็นดังกล่าวถึงปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หนังสือ ที่ ยธ ๐๙๐๔/๙๖๘ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๒
สานักกิจการยุติธรรม รายงานประเด็นดังกล่าวถึงปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หนังสือ ที่ ยธ ๐๙๐๔/๙๖๘ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๔
๕. ประมวลกฎหมำยอำญำที่ระวำงโทษประหำรชีวิตสถำนเดียว
๕.๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา ลั ก ษณะ ๑ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง
ราชอาณาจักร หมวด ๑ มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษประหารชีวิต... มาตรา
๑๐๙ ผู้ใดปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษประหาร
ชี วิ ต ... และมาตรา ๑๑๑ ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ในการกระท าความผิ ด ตามาตรา ๑๐๗ ถึ ง มาตรา ๑๑๐
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
๕.๒ ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย มาตรา
๒๘๙ ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่รุนแรง ได้แก่ (๑) ฆ่าบุพการี (๒) ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทาการตามหน้าที่ หรือ
เพราะเหตุที่จะกระทาหรือได้กระทาการตามหน้าที่ (๓) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้น
กระท าตามหน้ า ที่ หรื อ เพราะเหตุ ที่ บุ ค คลนั้ น จะช่ ว ยหรื อ ได้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานดั ง กล่ า วแล้ ว ( ๔) ฆ่ า ผู้ อื่ น
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน (๕) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทาทารุณโหดร้าย (๖) ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือ
เพื่อความสะดวกในการที่จะกระทาความผิดอย่างอื่นหรือ (๗) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อัน
เกิดแต่การที่ตนได้กระทาความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิด
อื่นที่ตนได้กระทาไว้ ต้องระวางโทษประหารชีวิต ซึ่งเป็นกฎหมายที่ระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ในการนี้ การพิจารณาตามข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒ ศาลจะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่ง
คดีและข้อเท็จจริงแห่งคดีประกอบการพิจารณาด้วยในการตัดสินประหารชีวิต

๑๕

ชื่อเอกสำร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร “ประเด็นการหารือและแนวทางความเป็นไปได้ของการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล”

ประเภทเอกสำร

เอกสารบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ขนาด เอ ๔

ที่ปรึกษำ

พันตารวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางจันทร์ชม จินตยานนท์
ผู้อานวยการสานักงานช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
นายสมชาย คมกริส
ผู้อานวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง
นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู
นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
นายอานนท์ ยังคุณ
นายภูมิกร ก้อนแก้ว

นักวิชาการยุติธรรมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

จำนวนพิมพ์

๑๐ เล่ม ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๖

แหล่งเผยแพร่

นาเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ

หน่วยงำนที่จัดพิมพ์

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๖, ๕๒, ๕๗

