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บทคัดยอ : 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคสองประการ ประการแรก เพ่ือศึกษาการเพ่ิมดุลพินิจใหกับศาลในฐาน

ความผิดท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะฐานความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตสถานเดียว และการลดฐาน

ความผิดท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตรวมถึงมาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสมมารองรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโทษ

ประหารชีวิต ประการท่ีสอง เพ่ือไดขอเสนอแนะในการแกไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมดุลพินิจใหกับศาลในฐาน

ความผิดท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวหรือลดฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต รวมท้ังเสนอแนะ

มาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสมมารองรับ 

วิธีการศึกษา ศึกษาวิจัยเอกสาร ตํารา งานวิจัย และรายงานการประชุม การสัมนา กฎหมาย และ

แนวการตีความ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และนํามาวิเคราะห นําเสนอแนวทางการปรับลด หรือ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 

ผลการศึกษา 

ปจจุบันประเทศไทยมีความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตท้ังหมด 63 ฐาน มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว  

11 ฐาน และแนวทางการปรับลด โทษประหารชีวิตในประเทศไทย ไดถือตามหลักกติการะหวางประเทศวา

ดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และทางการเมือง ขอ 6 ซ่ึงใหมีโทษประหารชีวิตเฉพาะความผิดท่ีรายแรงท่ีสุด  

ซ่ึงไดแกความผิดฐานฆาคนตาย สวนกรณีอ่ืนๆท่ีทําใหถึงแกความตาย จะมีโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษสูงสุด 

และยกเลิกความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตท่ีไมอยูในขายท่ีเก่ียวพันกับการทําใหตาย เชนความผิดเก่ียวกับยาเสพ

ติด ความผิดเก่ียวกับอาญาทหาร ใหมีโทษเพียงจําคุกตลอดชีวิต   

อยางไรก็ดี เพ่ือเปนการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากผูกระทําความผิด โดยการกําหนดระยะเวลาเพ่ือ

ความปลอดภัยกอนปลอยตวและการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการจํากัดการเคลื่อนไหวของบุคคลเพ่ือ

ปองกันสังคมไมใหเปนอันตรายจากบุคคลท่ีไดรับการปลอยตัวในระยะหนึ่ง ตามแนวทางของกฎหมายฝรั่งเศส

และกฎหมายสหราขอาณาจักร  และตองมีมาตรการในการปองกันการดําเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาดและ

สรางความเขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับโทษประหารชีวิตตอประชาชนดวย 

 การแกไข จึงเปนการปรับปรุงโทษในความผิดตาง ๆ ในระยะแรก  ตามหลักการขางตน และในระยะ

ยาว ยกเลิกโทษประหารชีวิตตามมาตรา 18 (1)  
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Abstract  : 

This research has two aims: firstly, to study how to increase opportunity of the judge 

to diverse death penalty in cases of the offences punishment only death and to find out 

how to reduction of offences with impose death penalty in Thai criminal laws meanwhile 

introduce proper measures for substitute death sentence if capital punishment has  been 

abolished. Secondly, to find recommendations to amendment the laws for increase 

opportunity of the judge to diverse death penalty in Capital offences or decrease some of 

capital offences including the recommendation of proper measures for substitute on death 

penalty.  

Methodology: the research has done in terms of qualitative research by (1) reviewing 

documentary as follows : textbooks, Thai supreme court  decisions, conference reports and 

report of the National commissions, laws and court interpretation both Thai and Foreign 

laws. And collection all information to criticized and propose recommendation for reduce or 

abolish of capital punishment offences in Thai laws. 

The results of the research study : 

At present, Thailand has capital punishment 63 offences. 11 offences have fixed by 

law to death sentence. For recommendation to reduce the death penalty in Thai criminal 

offence based on the International Covenant of Civil and Political Rights convention section 

6 to allow death penalty only the most serious crimes eg. murder. The others which make 

result of death to the others person should be imposed only life imprisonment, And abolish 

of death penalty in the Code of Military and drug offences and propose only life 

imprisonment.  

However, for protection of safety in the society, it should be proposed the period of 

safety before parole or imposing safety measures after release by providing electronic 

monitoring to restrict the defendant for a period as the court decision in the way of France 



and England experience. Moreover, this should be imposed legal measures to prevent the 

miscarriage of justice and raising public awareness of human rights in impact of capital 

punishment.  

The research proposes the first step for reduce capital punishment in the way of  

aboved mentioned and the second step  abolish all of death penalty out of Thai penal laws 

by  abolishment of section 18 (1) in Penal Code. 
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