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บทคัดย่อ 

การศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิตนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของ
นักโทษประหารต่อค าตัดพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่ได้รับ ตลอดจนการด าเนินการภายหลังได้
รับค าตัดสินลงโทษประหารชีวิต อันจะเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีอ านาจใน  
การด าเนินการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 25 ราย ประกอบด้วย นักโทษประหารชีวิตชาย จ านวน 10 ราย นักโทษประหารชีวิตหญิง 
จ านวน 10 ราย ผู้เสียหายจากการกระท าผิดที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษประหารชีวิต จ านวน 1 ราย 
ครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต จ านวน 1 ราย อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จ านวน 2 ราย และอดีต
อนุศาสนาจารย์ จ านวน 1 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อค า
ตัดสินพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต ปรากฏดังนี้  

1) การตกเป็นนักโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษประหารชีวิตมีทั้งที่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้กระท าผิด
จริง แต่มีการปฏิเสธการกระท าผิดหรือหรือให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงทั้งหมดในระหว่างการด าเนินคดี 
ขณะเดียวกัน นักโทษประหารชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดในคดี และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในคดีใดๆ เลย เสมือนตนเองเป็น “แพะ” ในคดี และบางรายไม่ได้กระท าผิดแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการ
จับกุมผู้กระท าผิด  2) นักโทษประหารชีวิตเมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินประหารชีวิต พบว่า มีความรู้สึก
ตกใจ เสียใจ เกิดภาวะเครียด สภาพจิตใจย่ าแย่ รู้สึกว่าตนเองหมดอนาคต เกิดความรู้สึกเหมือนตนเองตาย
ทั้งเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้กระท ายืนยันไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดนั้น ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม ที่ตัดสินลงโทษประหารชีวิตและหากมีการบังคับโทษก็จะเป็นการประหารชีวิตผู้
บริสุทธิ์ 3) ความคิดและความรู้สึกของครอบครัวและคนใกล้ชิดของนักโทษประหารชีวิต  พบว่า ครอบครัว
และคนใกล้ชิดเกิดความรู้สึกไม่แตกต่างจากนักโทษ ประหารชีวิต ทั้งหดหู่ ตกใจ เสียใจ พูดไม่ออก อีกทั้งยัง
ต้องรับภาระความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนนักโทษประหารชีวิตด้วย บางรายครอบครัวและคน
ใกล้ชิดต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 4) ความคิดที่มีต่อการประหารชีวิต หลายรายคิดว่าจะไม่มีการประหารชีวิต
จริงเนื่องจากไม่มีการประหารมานานแล้ว ขณะที่บางรายยังมองว่าการประหารชีวิตคงยังมีการบังคับโทษอยู่ 
แต่ตนเองน่าจะไม่โดนประหารชีวิต 5) การปรับตัวในการใช้ชีวิตในเรือนจ า นักโทษประหารชีวิตต้องปรับตัว
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการแสดงออกตามความรู้สึกของตนเอง รวมถึงการรักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่วย 6) การทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ นักโทษประหารชีวิตได้ท าเอกสาร
เพ่ือถวายเรื่องราวตามระเบียบที่ก าหนด 7) การติดต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียน
จดหมายส่งข่าวถึงกัน และมีการเยี่ยมญาติตั้งแต่ปีละครั้ง  หรือมากที่สุดก็ 2-3 เดือนต่อครั้ง 8) การศึกษา
ในระหว่างจ าคุก นักโทษประหารชีวิตได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในเรือนจ า โดยมีการเลือกเรียนได้ใน
หลายระดับจนถึงปริญญาตรี แต่ในช่วงหลังนักโทษประหารชีวิตยังไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนหนังสือได้ จึงท า
ให้มีนักโทษประหารชีวิตบางรายที่ยังมีความต้องการเรียนหนังสือ นอกจากนี้ นักโทษประหารหญิงจะพบว่า
ได้มีการฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งจะสามารถเป็นความรู้ส าหรับน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้  9) การ
วางแผนชีวิตของนักโทษประหารหากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า ส่วนใหญ่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตอยู่
กับครอบครัวของตนเอง และประกอบอาชีพเดิมตามที่ เคยท าก่อนการต้องโทษ ขณะที่บางราย และ 10) 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะจากฝ่ายครอบครัวของผู้กระท าผิด หรือผู้เสียหายล้วนมีความ
ไม่เชื่อม่ันและเคลือบแคลงสงสัยจากการด าเนินกระบวนการ 



 จากการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยแบ่งเป็น  

1) ข้อเสนอด้านนโยบาย ดังนี้ 1.1) รัฐให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
26 กรกฎาคม 2559 ในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน และพักใช้
การลงโทษประหารชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต 1.2) หน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ผลกระทบ และความจ าเป็นใน
การปรับปรุงโทษประหารชีวิต และการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง 1.3) รัฐพิจารณาเข้าเป็นภาคี
พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของ ICCPR โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกส่วนก่อนเข้าเป็นภาคี เนื่องจาก
เมื่อเข้าเป็นภาคีแล้วต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมดทันที 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนด
สถานที่ในการควบคุมตัวนักโทษประหารชีวิต โดยสามารถกระจายไปตามภูมิภาค และก าหนดมาตรการใน
การดูแลในสถานที่ควบคุมนั้นๆ ให้ชัดเจนเหมาะสม  1.5) รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
ว่าการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษนั้น เป็นผู้กระท าผิดจริง และได้รับโทษตามสัดส่วนของการกระท าผิดนั้นๆ 
รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล และ 2) ข้อเสนอด้านการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 2.1) 
การพิจารณาไม่ก าหนดโทษประหารชีวิตในกฎหมายที่จะมีการยกร่างใหม่ 2.2) การยกเลิกโทษประหารชีวิต
ในบางฐานความผิดที่ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ 2.3) การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทที่มีโทษประหารชีวิต
สถานเดียวเป็นโทษสูงสุดประหารชีวิต เพ่ือให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนดบทลงโทษที่
นอกเหนือจากการประหารชีวิตได้ 2.4) ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมด 

 

  



   
 

Abstract 

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. 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. 

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. And 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิต และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

1.  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย 

1.1  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 1  

ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชายกรณีที่ 1 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต  
โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

กรณีท่ี 1 ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม โดยใช้เลข Imei เครื่องโทรศัพท์ว่าเป็นหลักฐาน
มัดตัวเขาว่าเป็นผู้กระท าผิด ในการฆ่าผู้อ่ืนให้เสียชีวิต ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตเลย เลยไม่
สามารถให้การรับสารภาพหรือให้การใดๆ เกี่ยวกับคดีได้ นอกจากนี้ในระหว่างการสอบสวนทั้งเขาและคู่คดี
ของเขายังโดนท าร้ายร่างกาย (ซ้อม) ให้รับสารภาพ 

การด าเนินการต่อสู้คดี นักโทษประหารชายกรณีที่ 1 ได้ว่าจ้างทนายความให้
ด าเนินการให้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาหลักหมื่น 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินให้โดนลงโทษประหารชีวิต นักโทษประหารชายกรณีที่ 
1 บอกว่า ทุกๆ คนหดหู่กันหมด ทั้งตัวเขาเอง ภรรยา และรวมทั้งลูกๆ ของเขา ตั้งแต่ศาลชั้นต้น เขาเสีย
ความรู้สึกไปมาก แต่อย่างไรก็ต้องต่อสู้คดีต่อไปจนถึงสามศาล และภายหลังที่เขาต้องโทษนั้น ภรรยาของ
เขาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบ้านแทนเขา ซึ่งจากที่เคยเป็นแม่บ้านดูแลบ้านต้องออกจากบ้าน
จากภาษีเจริญมาขายของที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลอด 

“ก็หดหู่กันหมดครับ แฟนต้องมาจากภาษีเจริญคนเดียวมาขายของที่สาวรีย์ตลอด 
ก่อนหน้านั้นเป็นแม่บ้าน” 

นักโทษประหารชายกรณีท่ี 1, สัมภาษณ,์ 17 ธันวาคม 2561 

นักโทษประหารชายกรณีที่ 1 กล่าวว่า ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตในเรือนจ า หากจะต้อง
ตายเขาอยากตายเสียด้านนอกเรือนจ า และยิ่งตัวเขาเองที่ไม่ได้กระท าผิดแต่ต้องถูกตัดสินประหารชีวิตก็ยิ่ง
ไม่อยากอยู่ในเรือนจ า และการให้ต้องจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ก็จะท า ให้ไม่สามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้ ท าให้รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น 

“ไม่มีใครอยากอยู่ในนี้ ไม่และไม่อยากเสียชีวิตในนี้ อยากออกไปตายข้างนอก...อยู่ใน
นี้ติดนานเกิดก็จะปรับตัวข้างนอกไม่ได้ มันเหมือนกับตายทั้งเป็น” 

นักโทษประหารชายกรณีท่ี 1, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

 

 



การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อเข้ามาจ าคุกในเรือนจ า เขาจึงเริ่มท าการศึกษากฎหมายอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้
ความรู้ที่มีช่วยเหลือเพ่ือนผู้ต้องขังรายอ่ืน เช่น ช่วยในการเขียนเรื่องราวทูลเกล้าฯ ช่วยในการเขียนค าร้อง
ต่างๆ ให้เพื่อนผู้ต้องขัง 

ส่วนเรื่องการรับประทานอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจ าถือว่าค่อนข้างดี โดย
ผู้สูงอายุนั้น เขาจะได้รับผ้าห่มเพ่ิมจากผู้ต้องขังรายอ่ืนๆ อีก 1 ผืน (ปกติได้คนละ 3 ผืน)  

ในระหว่างจ าคุก เขามีโอกาสได้พบกับครอบครัวกันในวันพบญาติใกล้ชิด ปีละ 1 ครั้ง 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวออกไปแล้วเขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวตามปกติ แต่
อย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาเกี่ยวกับการอภัยโทษ เพราะเขายังเป็นนักโทษชั้นกลาง 
(เนื่องจากการพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดก าหนดให้นักโทษชั้นกลางไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณา) เขา
จึงต้องท าการสอบเลื่อนชั้นตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดให้ได้ก่อน (โดยต้องรอระยะเวลาจ าคุกครบ 2 
ปีจึงจะสามารถท าการเข้าสอบเลื่อนชั้นได้)   

1.2 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 2  

 ข้อมูลคดี 

 นักโทษประหารชาย กรณีที่ 2 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต โดย
เป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ  

 พฤติการณ์แห่งคดี 

 นักโทษประหารชาย กรณีที่ 2 เป็นอาสาสมัครอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ และก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งในระหว่างนั้นเขาชักชวนเพ่ือนรุ่นน้องคนหนึ่งให้อยู่ด้วยกัน และวันหนึ่ง
เขาได้เบิกเงินจ านวนหนึ่งไว้และเก็บไว้ในห้องพัก ซึ่งเงินจ านวนนี้เขาจะน าไปเพ่ือซื้อปืนส าหรับใช้พกพาใน
การปฏิบัติภารกิจ แต่วันหนึ่งเขากลับมาที่ห้องพักก็พบว่าเงินจ านวนนั้นหายไปพร้อมๆ กับที่ผู้เสียชีวิตก็หาย
ตัวไปด้วย 

 เขาจึงได้ติดตามหาตัวผู้เสียชีวิตเพ่ือจะขอเงินคืน จนกระทั่งสามารถติดต่อผู้เสียชีวิต
ได้ ผู้เสียชีวิตท้าให้เขาตามไปเอาเงินคืนที่บ้านผู้เสียชีวิต ซึ่งในวันเกิดเหตุเขาได้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
ตามปกติเวลาท างาน และไม่ได้ตั้งใจจะไปท าร้ายใคร แต่เมื่อไปพบผู้เสียชีวิตเพ่ือทวงถามเงินคืน ผู้เสียชีวิต
กลับบอกว่าไม่มีเงินคืนให้และด่าทอนักโทษประหารชาย กรณีท่ี 2 เขาจึงยิงผู้เสียชีวิต 

 จากนั้นเขาจึงถูกจับกุมด าเนินคดี ซึ่งในการต่อสู้คดีเขาได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระท า 
จึงถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

 

 



   
 

 ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเม่ือทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

 เมื่อได้รับค าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต นักโทษประหารชาย กรณีที่ 2รู้สึก
ตกใจ ตัวสั่น เพราะเชื่อว่าจะต้องมีการประหารจริงๆ ในวันนั้นทั้งเขาและสมาชิกในครอบครัวต่างเงียบกัน
ไปหมด  

“ตอนรู้ก็ตกใจ ตัวสั่น ต่างคนต่างเงียบกัน” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ การดูแลพ่อ (อายุ 71 ปี) และแม่ (อายุ 69 ปี) เป็นความรับผิดชอบของพ่ีสาว 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

หลังจากมีค าพิพากษาศาลฎีกาตัดสินลงโทษประหารชีวิต เขาก็ถูกน าตัวมาจ าคุกที่
เรือนจ ากลางบางขวางทันที ซึ่งห่างไกลจากบ้านมาก อีกทั้งพ่อและแม่ของเขาก็เป็นผู้สูงอายุ จึงไม่มีใคร
เดินทางมาเยี่ยมเขาท่ีนี่ได้  

เมื่อแรกเริ่มจ าคุก เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะโดนประหารจริงๆ หากแต่เมื่อเรียนรู้จาก
เพ่ือนผู้ขังภายในเรือนจ าแล้วก็เห็นว่าไม่มีการประหารมาเลยในระยะเวลาที่ผ่านมา ยกเว้นรายเดียวที่เพ่ิงมี
การน าตัวไปประหารเท่านั้น 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 2 มีความคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจ าซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเมื่อไร และหากได้รับการปล่อยตัวเขาจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว
ที่บ้าน (หากเป็นไปได้เขาอยากให้เขียนจดหมายไปบอกที่บ้านว่าให้รอเขาก่อน) 

อย่างไรก็ตามเขาอยากเรียนหนังสือให้จบ โดยอาจเรียนตั้งแต่ในเรือนจ า (ถ้าหากมี
โอกาสเป็นไปได้) เนื่องจากขณะนี้เขาได้รับโทษสูง ซึ่งในขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่อนุญาตให้นักโทษ
ประหารชีวิตเรียนหนังสือตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“ผมอยากเรียนหนังสือ อยากต่อให้จบ...วันนี้ผมมีความหวังว่าจะได้ออกไปแต่ก็ไม่รู้
ว่าวันไหน อยากเขียนไปบอกเขา [พ่อกับแม่] ว่าให้รอผม” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561  

 

1.3  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 3  

 ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต  
โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

 

 



พฤติการณ์แห่งคดี 

ในวันที่เกิดเหตุ นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 ได้เข้าไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัด
ทางภาคใต้ โดยในระหว่างดื่มกินอยู่นั้น ก็เกิดเหตุยิงเจ้าหน้าที่ต ารวจนายหนึ่ง ซึ่งนั่งอยู่ในร้านเดียวกันกับ
เขา โดยจุดที่นั่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เสียชีวิต คือ ด้านหลังของนักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 (แต่เขาไม่
ทราบว่ามีใครนั่งอยู่ที่จุดใด) ทั้งนี้เมื่อเขาได้ยินเสียงปืน เขาก็รีบวิ่งหนีกันออกจากร้าน 

ในคดีนี้ นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 มีคู่คดีจ านวน 5 คน โดยต่างคนต่างสู้คดี ซึ่ง
เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในการให้การในชั้นศาล และได้รับการพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต  

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อเขาได้รับทราบค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต ในวันดังกล่าว เขาเกิด
ความเครียด จนความดันโลหิตพุ่งขึ้นสูงกว่า 200 มิลลิเมตรปรอท ทั้งนี้ เขายืนยันว่าตนเองไม่ได้กระท าผิด 
การที่ตัดสินประหารชีวิตนั้น หากมีการบังคับโทษโดยน าตัวไปประหารจริงๆ ในจ านวนนักโทษประหารชีวิต 
100 คน ก็อาจมีการประหารชีวิตทั้งคนที่กระท าผิดจริง และคนที่ไม่ได้กระท าผิดก็เป็นได้  

“ถ้าแบบผมที่ไม่ได้ท า ใน 100 กว่าคน ถ้าประหารก็จะโดนทั้งคนท าและคนไม่ได้ท า” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 มองว่า กระบวนการยุติธรรมยังไม่มีมาตรฐาน 
จึงไม่อาจเชื่อมั่นได้ว่าในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาซึ่งมีการบังคับโทษประหารชีวิตไปแล้วมี
การประหารคนกระท าผิดจริงไปจ านวนกี่คน 

“ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้โทษใครเลย โทษกระบวนการยุติธรรม จนที่ประหารที่ ผ่าน
มาไม่รู้ว่าจริงกี่คน” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3ต้องโทษประหารชีวิต ซึ่งต้องย้ายออกจากเรือนจ า
กลางสงขลามาจ าคุกที่เรือนจ ากลางบางขวางซึ่งห่างไกลจากบ้านพักมาก ดังนั้นการติดต่อกับครอบครัวส่วน
ใหญ่จึงเป็นการเขียนจดหมายถึงกัน และครอบครัวจะเดินทางมาเยี่ยมเขาในระยะเวลา 2-3 เดือน  

ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีกรมราชทัณฑ์ได้ท าการประหารชีวิตนักโทษประหารชายคนหนึ่ง
ไป ท าให้เกิดความหวาดระแวงในเรือนจ า หากพบเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เรือนจ า จ านวน 5-6 คนเข้ามาภายใน
เรือนจ า โดยชวนให้คิดไปได้ว่าจะมีการน าตัวนักโทษคนใดไปประหารหรือไม่ เพราะในวันประหารชีวิตนั้น 
จะพบว่าวิถีการด าเนินชีวิตในเรือนจ าจะเปลี่ยนแปลงไป คือ การเรียกให้ผู้ต้องขังรับประทานอาหารเร็วขึ้น 
และข้ึนเรือนนอนเร็วกว่าปกติ ซึ่งผู้ต้องขังที่อยู่มานานกว่า 10 ปี จะสันนิษฐานกันว่า ต้องมีเหตุการณ์น าตัว
นักโทษไปประหาร (เนื่องจากเม่ือก่อนมีการประหารชีวิตและมีวิธีปฏิบัติเช่นนี้เป็นปกติ จนกระทั่งว่างเว้นไป
นาน ท าให้นักโทษที่เข้ามาใหม่ๆ ไม่ทราบสถานการณ์) 

“ตอนนั้น ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา 5-6 คนก็ตกใจกันหมดแล้ว” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 



   
 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 เป็นนักโทษสูงอายุ เขาได้ค านวณระยะเวลาในการรับ
โทษตามค าพิพากษาและเกณฑ์ต่างๆ แล้วคาดว่าเขาน่าจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ าในปี พ.ศ. 
2562 ซึ่งหากได้รับการปล่อยตัวจริง เขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัว คงไม่ประกอบอาชีพใด
เป็นหลักแล้ว เพราะลูกของเขาโตและมีอาชีพที่มั่นคงแล้ว 

 

1.4  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 4  

ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต โดย
เป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 ได้เข้าไปที่เกิดเหตุ คือ ผับจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ เพ่ือ
ไปรอรับแฟนสาวซึ่งท างานเป็นแม่บ้านอยู่ในผับดังกล่าว ในวันเกิดเหตุนักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 ได้
เดินทางไปยังผับเพ่ือรอรับแฟนสาวตามปกติ เมื่อไปถึงที่ผับได้เข้าไปพบเจ้าของผับ และได้ไปนั่งดื่มรอแฟน
สาวในร้าน ในวันนั้นเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจรายหนึ่ง ซึ่งไปนั่งดื่มอยู่ในร้านด้วย ในช่วงเวลาประมาณ 
5 นาฬิกา เขาได้ยินเสียงปืนดังห่างจากตัวเขาประมาณ 5 เมตร จากนั้นก็มีการวิ่งหนีกันออกไป 

แต่ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่นั่งในร้านดังกล่าวได้เป็นผู้ให้การว่าเห็น
นักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 อยู่ร่วมในการกระท าผิดด้วย ในขณะที่อ้างตนเองว่าในวันเวลาที่เกิดเหตุนั้น
อยู่ระหว่างเข้าเวรและมาท าการตรวจตราในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ดังนั้นเย็นวันเดียวกับวันเกิดเหตุ นักโทษ
ประหารชาย กรณีที่ 4 จึงได้รับหมายจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และถูกด าเนินคดีในฐานะจ าเลยที่ 2 

ในระหว่างด าเนินคดี นักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 พยายามร้องเรียนค าให้การ และ
ด าเนินการทุกอย่างที่เขาเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมกับเขาในการด าเนินคดี หากแต่ก็ไม่มีผลใด จนกระทั่ง
ศาลมีค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อนักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 ได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต 
เขารู้สึกว่า เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม แม้เขาจะมีพยานยืนยันที่อยู่ในร้านที่เขานั่ง แต่ก็ไม่เป็นผลอันใด เขา
พยายามต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกาด้วยให้ขอให้ใช้พยานเพ่ิมเติม แต่ผลของค าพิพากษาก็เป็นไปตามเดิม 

“พอผลตัดสินแล้ว รู้สึกว่าต้องมีความเป็นธรรม พยานยืนยันตัวตนในวันนั้นก็มี แต่ก็
ไม่เป็นผล” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 4, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 



ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้ามีค าพิพากษา เขาเชื่อมั่นว่าเมื่อเขาไม่ได้กระท าความผิด เขาก็ไม่
ต้องกลัว เพราะความยุติธรรมต้องมีในกระบวนการยุติธรรม แต่เมื่อมีค าพิพากษาประหารชีวิตออกมากลับ
กลายเป็นสิ่งที่เขาเชื่อมั่นไม่เป็นไปตามนั้น ทุกอย่างกลับกันจากท่ีคิดไว้ 

“ตอนโดนคดี เราไม่ได้ท า ไม่ต้องกลัว เราไม่ผิด ความยุติธรรมต้องมี แต่ท้ายที่สุดก็
กลับกันหมด” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 4, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

หลังจากต้องโทษประหารชีวิตและถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 
4เชื่อว่า การบังคับโทษประหารชีวิตยังคงมีอยู่ แต่อาจจะยังไม่ใช่ตัวเขาที่จะต้องถูกประหารชีวิต เพราะคิด
ว่าผู้ที่จะถูกประหารชีวิตต้องมีการกระท าความผิดร้ายแรง และกระท าความผิดซ้ าซาก 

“เชื่อว่ายังมีการประหาร แต่คิดว่าไกลส าหรับผม เพราะผู้ต้องขังต้องท าผิดร้ายแรง 
ซ้ าซาก ผิดครั้งแรกจะได้อภัย” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 4, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัว นักโทษประหารชาย กรณีที่ 4 ยังไม่ได้วางแผนชีวิตอ่ืนใดไว้
นอกจากจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านของตนเอง (ส่วนแฟนสาวนั้นได้เลิกรากันไปแล้ว) 

 

1.5  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 5  

ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 แต่งงานอยู่กินกับภรรยาและมีบุตรด้วยกัน 1 คน  
วันหนึ่งเขาโดนด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่มาที่บ้านพัก เพ่ือมาติดตามหาพ่อตา (คู่คดี) 
แต่เขาสอบถามหาหมายค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายมาด้วย เขาจึงไม่ยินยอมให้ท าการตรวจค้น และจะไป
ตามผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยจัดการให้ แต่ก็เกิดการทะเลาะท้าต่อกับเจ้าหน้าที่นั้น 

หลังจากนั้น นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 ก็โดนเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติด โดยใช้ความเชื่อมโยงกับพ่อตา (ซึ่งมีการกระท าความผิดจริง) หลักฐานที่ใช้เชื่อมโยงเขากับพ่อตา มีเพียง
ภาพถ่ายในการไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเพียงภาพเดียวที่ห้วยตึงเฒ่า ทั้งนี้ ให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่
แจ้งว่าแท้จริงเขาไม่ได้กระท าผิด แต่เจ้าหน้าที่ต้องการที่จะเล่นงานเขาเท่านั้น 

“เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงๆ มึงไม่เก่ียวหรอก แต่กูจะเอามึง” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 



   
 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 ให้ข้อมูลว่า ได้ว่าจ้างทนายความเพ่ือต่อสู้คดี หากแต่
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับคดียาเสพติด จึงท าให้อัยการสั่งฟ้องคดี
ของเขา และในการต่อสู้คดีเขาก็ได้ปฏิเสธการกระท าผิดมาโดยตลอด จนมีค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 

“ตอนนั้นคดีนี้เป็นคดีนโยบาย ก็เลยโดนสั่งฟ้อง” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 บอกเล่าว่า เขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับคดีมาก่อน ไม่ทราบ
ด้วยว่าหากเขารับสารภาพไปนั้น ก็จะมีเหตุบรรเทาโทษได้ ซึ่งอาจจะไม่ต้องรับโทษสูงถึงประหารชีวิตได้ 

“ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าโทษเป็นเท่าไร ไม่รู้ว่าถ้าสารภาพแล้วจะได้ลด” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5
รู้สึกไม่พอใจมาก รับไม่ได้ เหมือนตายทั้งเป็นไปแล้ว และอยากตาย ญาติพ่ีน้องร้องไห้เสียใจกันหมด ยิ่งเมื่อ
ต้องฟังค าตัดสินเมื่อเป็นนักโทษเด็ดขาดนั้นเขาก็สลบไปเลย 

“ตอนนั้นเข่าทรุดเลย ญาติพ่ีน้องร้องไห้กันหมด ผมไม่พอใจมาก ไม่รู้จะฉีดยาไหม.. .
ยิ่งตอนเด็ดขาด สลบไปเลย ตอนนั้นรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น อยากตาย รับไม่ได้” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 มีสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ยาวนานนับเดือน เพราะรับไม่ได้
ที่ตนเองต้องรับโทษประหารชีวิตและติดคุกในระหว่างนั้น อย่างไรก็ตาม แม่และญาติๆ ของเขาซึ่งเป็นบุคคล
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาไว้ ได้ยืนหยัดเคียงข้างและให้ก าลังกับเขาเสมอมา อีกทั้งแม่ยังบอกกับเขาว่า 
“อาจจะเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน” จนภายหลังเขาก็ท าใจยอมรับสภาพได้ 

“ญาติอยู่เคียงข้างเรา บอกว่าเราไม่ได้ติดอยู่คนเดียว ตอนนั้นแม่บอกว่า คงจะเป็น
กรรมแต่ชาติปางก่อน ถ้าไม่ได้แม่ก็คงไม่รอด” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 ให้ความคิดเห็นว่า เขาไม่ต้องการให้มีโทษประหาร
ชีวิต เพราะเป็นโทษที่สูงเกินไป เพียงมีแค่โทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือโทษจ าคุกอ่ืนก็ถือว่าหนักแล้ว ยิ่งหากมี
การตัดสินจ าคุกถึง 10 ปี คิดว่าผู้กระท าผิดก็ต้องกลัวการลงโทษแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีโทษประหารชีวิต 

“ไม่อยากให้มี การประหารมันหนัก ทุกวันนี้มีโทษตลอด โทษตัวเลขก็หนักแล้ว ติด
กับถึง 10 เขาก็กลัวกันแล้ว” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

 

 

 



การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

หลังจากที่นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5 ถูกจ าคุกในเรือนจ าไป 1 ปี ภรรยาก็ได้
เลิกรากับเขาไปก าลังใจส่วนใหญ่ของเขาจึงมาจากแม่และญาติๆ ส่วนในเรือนจ านั้น เขาก็ได้ลงเรียนหนังสือ
เกี่ยวกับการสื่อสารและการเกษตรไว้ 

ทั้งนี้ในระหว่างที่เขาจ าคุกในเรือนจ า ก็เกิดเหตุการณ์น าตัวนักโทษประหารชายไป
ประหารชีวิต เขาจ าได้ว่าเมื่อนักโทษประหารชีวิตทราบว่ามีการบังคับโทษ และท าการประหารชีวิตนักโทษ
ประหารชายไป 1 ราย บรรยากาศในแดนของนักโทษประหารมีความหดหู่ รู้สึกน่ากลัว ไม่มีใครอยากพูดคุย
กับใคร ส่วนตัวเขาเองตัวเย็นและความดันขึ้นสูง  

“ตอนนั้นมันน่ากลัวมาก มันหดหู่ ตัวเย็นหมดเลย ความดันขึ้น ไม่มีใครอยากพูดกับ
ใคร อยู่ในความผวา” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 5คิดว่าตนเอง
จะออกไปท าหน้าที่ดูแลแม่และน้องๆ ของเขาที่บ้าน 

 

1.6 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 6  

ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6 ท าธุรกิจน าเข้าอะไหล่รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น แล้ว
น ามาขายต่อในประเทศไทย โดยปกติเขาจะให้ลูกค้า หรือเจ้าของอู่รถต่างๆ เลือกอะไหล่ แล้วเขาก็จะเป็น
คนไปจัดของให้ แต่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดรายนี้ นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6 ได้ติดต่อธุรกิจมา
เป็นระยะเวลา 5-6 เดือนแล้ว เลยเกิดความไว้วางให้เข้าไปเลือกของในห้องเก็บอะไหล่เองได้ (ห้องที่
ผู้กระท าผิดเปิดไว้ เพ่ือพักอะไหล่ไว้ก่อนน าไปจ าหน่ายต่อ) ผู้กระท าผิดจึงแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ และเมื่อ
โดนจับกุมก็โยนความผิดให้เป็นของนักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6 ต้องต่อสู้คดี โดยที่เขาเชื่อมั่นว่าเขาบริสุทธิ์จึงต่อสู้ไป
ตามความจริงของเขา และเชื่อมั่นในความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ตั้งแต่ชั้นสอบสวน
เจ้าหน้าที่ต ารวจเรียกรับเงินเขาก็ไม่ยินยอมจ่าย หรือแม้จะมีคนแนะน าให้รับสารภาพเพ่ือที่อาจจะได้รับโทษ
น้อยลง แต่เมื่อเขาไม่ได้ท า เขาจึงไม่ยอมสารภาพ 

“เชื่อในหลักกฎหมายว่าความถูกต้องต้องมี ต ารวจมาเรียกเงินก็ไม่ให้ ... มีคนแนะน า
ให้สารภาพ แต่ไม่ได้ท า ก็เลยไม่รับ” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 



   
 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อต้องโดนด าเนินคดี และต้องรับโทษประหารชีวิต นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6 
รู้สึกว่าตัวเอง “ซวย” ที่ต้องมาพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ มีความเครียดเป็นระยะเวลานานนับปี โดยเฉพาะ
ช่วงแรกที่รับไม่ได้ ปรับตัวไม่ได้ เฝ้าแต่ตั้งค าถามว่าท าไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ 

“ช่วงแรกเครียดนานเป็นปีเลย ปรับตัวก็ไม่ได้ ท าไมต้องเป็นอย่างนี้ ท าไมซวยแบบ
นี้” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

ในขณะที่แม่ของเขาบอกเขาว่าเขาท าเต็มที่แล้ว เมื่อผลออกมาก็ต้องท าใจ และไม่
นานก็คงจะได้รับการปล่อยตัว 

“แม่บอกว่าเราท าเต็มที่ ต้องท าใจนะ เดี๋ยวคงได้ออก” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ แม้เขาจะเป็นนักโทษประหารชีวิต แต่เขาไม่คิดว่าจะโดนบังคับโทษประหาร
จริงๆ แต่คิดว่าคงจะต้องจ าคุกค่อนข้างนาน เพราะเขาเป็นการกระท าผิดครั้งแรก และไม่มีการกระท า
ความผิดในเรือนจ า แต่ก็ยังคงมีความหวาดกลัวอยู่ 

“ไม่คิดว่าประหารจริง แต่คงอยู่นาน เพราะท าผิดครั้งแรกไม่มีท าผิดในเรือนจ าด้วย” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

ในระหว่างจ าคุกในเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6ได้ลงเรียนรายวิชาเกี่ยวกับ
นิเทศศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ไว้ แต่ก็มาทราบภายหลังว่า ในช่วงหลัก นักโทษประหารชีวิตไม่ได้รับ
อนุญาตให้เรียนหนังสือ ซึ่งเขามีความคิดเห็นว่า ควรอนุญาตให้นักโทษประหารชีวิตได้เรียนหนังสือ เพ่ือจะ
ไดม้ีความรู้ เพราะเขาพบว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้จึงได้มีการกระท าความผิด 

“ประหารชีวิตสมควรให้เรียนนะ เพราะจะได้มีความรู้ คนส่วนมากที่กระท าผิดมา
ไม่ได้มีความรู้” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 6จะออกไปท า
กิจการของครอบครัวให้คงอยู่ต่อไป แต่คงไม่ไปท าธุรกิจใดๆ ของตนเอง และไม่ไปคบค้าสมาคมกับใครให้
มากอีก 

“ออกไปก็แก่แล้ว ท าอะไรไม่ได้แล้ว ไม่อยากคบค้ากับใคร ท าธุรกิจที่บ้านคงสภาพ
เดิมไว้” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 



1.7  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 7  

ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 7 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต และ
ความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 7 ท างานเป็นพนักงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยในวัน
เกิดเหตุเขาได้เสพยาบ้า และกินเบียร์ และในระหว่างที่เขาปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนนั้น เขาก็พบว่าเกิด
ไฟดับในที่เกิดเหตุดับ  เขาจะเรียกให้พนักงานที่รับผิดชอบดูไฟแต่พบว่าพนักงานรายนั้นหลับอยู่ เขาจึงเข้า
ไปดูไฟเอง และพยายามจะเปิดไฟแต่ไม่ติด ระหว่างนั้นเขาเห็นโทรศัพท์ไอโฟนของผู้เสียหายจึงคิดจะขโมย
โทรศัพท์ของผู้เสียหาย และมีการข่มขืนและโยนร่างผู้เสียหายออกริมทาง  

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 7กล่าวว่า ในการด าเนินคดีนั้น เขารับสารภาพมาตลอด
ว่าเป็นผู้กระท า และกระท าเพียงคนเดียว (แต่คู่คดีของเขา ซึ่งเป็นพนักงานที่ท างานในวันดังกล่าวพร้อมกัน
โดนด าเนินคดีด้วยว่าเป็นผู้ดูต้นทางให้เขา) 

“ผมสารภาพมาตลอด แต่เขาลงว่าจ านนด้วยหลักฐาน ซึ่งตอนท าผมท าคนเดียว” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 7, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อทราบว่าได้รับค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต ก็ตกใจ พ่อแม่ก็ตกใจเช่นกัน 
โดยนักโทษประหารชาย กรณีที่ 7ได้ใช้วิธีการสวดมนต์ตลอดจนกระทั่งท าใจยอมรับได้ ทั้งนี้ตอนแรกเขาคิด
ว่าอาจจะมีการประหารจริงๆ แต่ก็ได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 7 ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นนักโทษประหารชีวิตว่า ไม่
อยากให้สังคมมองว่าเป็นคนเลวร้าย แต่ควรให้โอกาสพวกเขาได้แก้ไข ในขณะที่พ่อของเขาก็บอกกับเขาต่อ
การกระท าผิดที่เกิดข้ึนว่า “ผิดไปแล้วก็ให้เป็นครู” 

เหตุการณ์ที่เสริมความคิดนี้ของเขาเกิดจากเมื่อครั้งมีการประหารชีวิตรายล่าสุด เขา
ได้รับทราบจากแม่ของเขาว่า เมื่อแม่ไปตลาดก็ได้ยินคนพูดถึงการประหารชีวิตกันแล้วก็พูดกันว่า “ท าไมไม่
เอา... [ชื่อของนักโทษประหารกรณีที่ 7] ไปประหาร” ท าให้เขาเป็นความรู้สึกของแม่ รวมทั้งเป็นห่วงแม่
ด้วยเนื่องจากปัจจุบันพ่อเสียชีวิตไปแล้ว  

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เนื่องจากคดีของนักโทษประหารชาย กรณีที่ 7 เป็นคดีที่ได้รับความสนใจเป็น 
อย่างมาก เมื่อเขาต้องย้ายมาจ าคุกในเรือนจ ากลางบางขวาง เจ้าหน้าที่จึงต้องก าชับไม่ให้ผู้ต้องขังรายอ่ืนมา
ท าร้ายนักโทษประหารชาย กรณีที่ 7 ซึ่งเขามองว่าในโลกภายนอกจากคนที่ไม่รู้จักเขา และรับรู้เรื่องราว
ของเขาผ่านคดีก็จะมองว่าเขาเป็นคนโหด และเลวร้ายมาก หากแต่เมื่อมารู้จักกับเขาจริงๆ ข้างในเรือนจ า  
ก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนเงียบ ๆ ไม่ยุ่งกับใคร 



   
 

“ถ้าผมอยู่ข้างนอกคนก็จะบอกว่าโหดร้าย เลวร้ายมาก พอมาอยู่ข้างในเขาก็เห็นว่า
ปกต”ิ 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 7, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 7ได้พบกับแม่สม่ าเสมอ โดยแม่จะมาเยี่ยมเขาเดือนละ
ครั้ง แม้ว่าพ่อจะเสียชีวิตไปแม่ก็ยังมาเยี่ยมเขาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องย้ายที่พักให้ใกล้เรือนจ ามากขึ้นเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางมาเยี่ยมเขา 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 7มีความตั้งใจที่
จะบวชเพ่ือผู้เสียหายและบวชให้พ่อและแม่ และจะท ากิจการส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูแม่ของเขาต่อไป 

“ออกไปก็อยากบวชก่อน อยากบวชให้น้องเขา [ผู้เสียชีวิต – ผู้เขียน] ด้วย” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 7, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

 

1.8  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 8  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 8 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต โดย
เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 8 โดนด าเนินคดีในกรณีการฆ่าฝังศพแรงงานต่างชาติใน
ที่ดินที่เขาถือครองอยู่ ทั้งนี้ เขาให้ข้อมูลว่า เขามีปัญหาในการใช้สิทธิเป็นผู้อนุบาลมารดากับบุคคลใกล้ชิด
ของเขา ซึ่งมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่ อย่างไรก็ตามในคดีที่เกี่ยวกับการฆ่าฝังศพแรงงานในที่ดินนั้น นักโทษ
ประหารชาย กรณีที่ 8 ให้ข้อมูลว่า ที่ดินผืนดังกล่าว บุคคลใกล้ชิดของเขาขอที่ดินและเขาได้ท าการโอน
ที่ดินให้ และท าโรงงานว่านหานจระเข้ (เจ้าของที่ยังเป็นของนักโทษประหารชาย กรณีที่ 8) โดยแรงงานที่
ใช้ในโรงงานนั้นใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งจากความขัดแย้งในครอบครัวจึงเป็นผลให้นักโทษประหารชาย กรณีที่ 
8 โดนบุคคลใกล้ชิดกลั่นแกล้งโดยการให้คนงานไปแจ้งความว่าลูกหาย แล้วก็มาตรวจพบในไร่ของเขา คน
แรกที่ตรวจ DNA นั้นไม่ตรงกัน บุคคลใกล้ชิดก็เป็นคนที่เขียนแผนที่ใหม่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจจนพบศพ
คนงาน ทั้งนี้คนงานต่างชาติที่เป็นผู้ให้ข้อมูลภายหลังให้ข้อมูลแล้วก็โดนส่งตัวกลับประเทศ ซึ่งนักโทษ
ประหารชาย กรณีที่ 8 ไม่สามารถแจ้งความด าเนินคดีกับคนงานคนดังกล่าวได้  

นอกจากนี้นักโทษประหารชาย กรณีที่ 8 ให้ข้อมูลว่า หลักฐานทางนิติเวชซึ่งไม่ตรง
กับความเป็นจริงก็ไม่ได้ถูกน ามาพิจารณา หัวกระสุนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจส่งตรวจก็ไม่ได้มาพร้อมโครงกระดูก 
อีกท้ังรอยรูกระสุนที่กะโหลกศีรษะกับหัวกระสุนไม่ตรงกัน 

 

 



ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเม่ือทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 8 บอกเล่าว่า เขาต้องท าใจว่า ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วจะ
ได้รับผลจากความดีนั้น เมื่อได้รับการลงโทษประหารชีวิต นักโทษประหารชาย กรณีที่ 8 คิดว่าเป็น  
การทดสอบจากพระเจ้าว่าได้มีการยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ 

อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาพระราชทาทนอภัยโทษตาม
กระบวนการ   

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 8 จะเดินทางไป
ใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

 

1.9  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 9  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 9 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความมั่นคงฯ โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 9 โดนด าเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคงฯ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยในช่วงที่มีการระเบิด 7 จังหวัด เขาท างานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งทางภาคใต้ (มีพยาน
ยืนยันได้) แต่รถของเขานั้นถูกน าไปใช้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว เขาให้ข้อมูลว่าปกติรถของเขา
คือ Honda Wave จะถูกจอดไว้ที่หอพักเขาจะกลับมาใช้งานเมื่อมาจัดค่ายในทุกๆ ปี แต่รถคันที่น าไป
ปฏิบัติการนั้นคือ รถรุ่นอ่ืน แต่เขาต้องได้รับหมาย พ.ร.ก. เหตุเพราะคนที่โดนจับซัดทอดว่าใช้รถของเขา 
และพยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่ารู้จักเขาเช่นกัน 

เขาได้เดินทางกลับมามอบตัวเมื่อปี พ.ศ. 2558 เหตุเพราะมีนโยบายพาคนกลับบ้าน 
กล่าวคือ เป็นการมุง่เน้นไม่ด าเนินคดีต่อบุคคลที่มีหมายและแสดงตน และอีกเป้าหมายหนึ่งที่เขาเดินทางมา
มอบตัว เพราะเขาต้องการศึกษาต่อให้จบ เนื่องจากหากเขาไม่มอบตัวเขาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

การต่อสู้คดีของนักโทษประหารชาย กรณีที่ 9 ได้ใช้ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญใน
คดีความมั่นคงเป็นทนายความสู้คดีให้ ซึ่งในระหว่างด าเนินคดีนักโทษประหารชาย กรณีที่ 9 ได้ประกันตัว
ออกมาในชั้นสอบสวน แต่เมื่อชั้นอัยการ อัยการสั่งฟ้องโดยเพ่ิมข้อหาคดีก่อการร้ายด้วย (โดยทราบภายหลัง
ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าพยานซึ่งเป็นใครไม่ทราบได้มาชี้ตัวเขา) ดังนั้น ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตัดสินลงโทษ
ประชีวิต ทั้งนี้ ทนายความไม่ได้ท าเรื่องขอขยายเวลาไปยังศาลอุทธรณ์ตามกรอบเวลาจึงท าให้ไม่สามารถ
อุทธรณ์ได้ทัน  

 

 



   
 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อทราบค าพิพากษาแล้ว นักโทษประหารชาย กรณีที่ 9 มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้
รับความยุติธรรมหากมีการประหารชีวิตจริงๆ เขามีความคิดเห็นว่า “การปล่อยคนผิด 10 คน ยังดีกว่าการ
ประหารคนถูกเพียงคนเดียว” 

ทั้งนี้เมื่อครั้งได้ทราบว่ามีนักโทษประหารชายโดนประหารชีวิต ซึ่งนักโทษราย
ดังกล่าวเป็นมุสลิมด้วยกัน เขาก็รู้สึกไร้เรี่ยวแรง และมองว่าการประหารชีวิตในครั้งนั้นเป็น “วีซ่า” ขอ
ประหารต่อไป 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัว เขาต้องการเรียนหนังสือสาขานิติศาสตร์ให้จบ โดยต้องรอให้
ภรรยาเรียนจบก่อนจากนั้นจะขอให้ภรรยาส่งให้เรียน เพ่ือจะเป็นทนายไปช่วยเหลื อบุคคลอ่ืนให้ได้ 
นอกจากนี้ยังต้องการเป็นนักพูดแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่เด็กไม่ก้าวพลาด  

  

1.10 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 10  
ข้อมูลคด ี

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต 
(ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน) โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

วันเกิดเหตุนักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 ไปรับประทานอาหารกับเพ่ือนจากนั้น
จึงไปเที่ยวต่อที่ผับ แล้วไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับการ์ดที่ผับ จนโดนท าร้ายได้รับบาดเจ็บมากที่สุด จากนั้น
จึงต้องไปพบแพทย์เพ่ือเย็บแผล ส่วนรุ่นน้องที่ไปด้วยกันเดินทางไปแจ้งความด าเนินคดี หลังจากกลับบ้าน
แล้วรุ่นน้องก็แจ้งให้นักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 ทราบว่าได้เจอกับคนที่รุมท าร้ายพวกเขา เขาจึงได้
ออกไปเจอและยิงผู้เสียชีวิตไป 1 นัด 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 ว่าจ้างทนายความให้สู้คดี  โดยพนักงานสอบสวน
ได้ท าส านวนคดีมาว่าผู้เสียชีวิตโดนยิง 4 นัด ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงเขายิงเพียง 1 นัด แต่เขาได้รับค าแนะน า
จากทนายความว่าไม่ให้บอกความจริงทั้งหมด และเชื่อมั่นว่าทนายความจะสู้คดีได้ จึงให้การปฏิเสธตลอดมา  

“มั่นใจทนายว่าจะสู้คดีได้ เขาบอกว่าไม่ให้บอกความจริงทั้งหมด” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต นักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 
หาทางออกให้กับตนเองไม่ได้ ส่วนหนึ่งเพราะเป็นห่วงแม่เนื่องจากแม่อยู่คนเดียว  

“ตอนนั้นมืดไปหมด วางแผนไม่ถูก แม่อยู่คนเดียว” 



นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

และในทุกวันนี้เขายังเชื่อว่าการประหารชีวิตสามารถเกิดขึ้นกับเขาเมื่อใดก็ได้ หาก
เขายังคงได้รับโทษประหารชีวิตอยู่ 

“คิดว่ายังไงก็ประหารได้ทุกเม่ือถ้ายังอยู่ในโทษนี้อยู่” 

นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2561 

ในช่วงแรกที่จ าคุกนักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 ไม่ยอมให้แม่มาเยี่ยม เพราะ
ความเป็นห่วงแม่ แต่ปัจจุบันแม่ของเขาก็ได้มาเยี่ยมเขาเป็นระยะๆ ทุกๆ 2 เดือน 

ในระหว่างจ าคุก นักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 ก็ได้ศึกษาคอร์สการเขียนกับ
อาจารย์ท่านหนึ่งที่มาสอนในเรือนจ า ซึ่งเขาได้น าความรู้มาต่อยอด และเขียนเรียงความส่งประกวดจนได้รับ
รางวัล 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า นักโทษประหารชาย กรณีที่ 10 ต้องการ
ออกไปท างานเขียนหนังสืออย่างที่เขาชอบ รวมทั้งอาจเปิดร้านอาหารเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตัวเขา
เองต่อไปได ้

 

2.  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง 

2.1 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 1  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต โดย
เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 6 ปี  

ส่วนคู่คดีของนักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 มีจ านวน 2 คน ได้แก่ 1) มือปืน ได้รับ
โทษจ าคุกตลอดชีวิต และ 2) คนจัดหามือปืน (น้องเขย) ได้รับโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 แต่งงานอยู่กินกับสามี (ผู้ตาย) มาเป็นระยะเวลา 12 
ปี มีอาชีพ (ก่อนต้องโทษ) ค้าขายโดยการเปิดร้านขายของ และท าสวน สามีพฤติกรรมเจ้าชู้ ติดผู้หญิง และ
มีการท าร้ายร่างกายบ้างในระหว่างที่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 2 คน (ปัจจุบันก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปีที่ 6) หลังจาก 12 ปีนั้น ทั้งสองได้ท าการหย่าขาดจาก
กัน โดยมีการแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อย ยกเว้นบ้าน 1 หลังที่นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1อาศัยร่วมกับ
บุตรที่ไม่ได้มีการแบ่งกรรมสิทธิ์  

 หลังจากหย่ากันแล้ว สามีมีความต้องการที่จะน าบ้านที่นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 
1 พักอาศัยนั้นไปขอสินเชื่อที่สถาบันการเงิน แต่นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 ไม่ยินยอมลงนามให้
ด าเนินการได้ สามีจึงได้มีการมาก่อกวนโดยท าลายข้าวของภายในร้าน ท าร้ายร่างกายเธอเป็นประจ า 



   
 

รวมทั้งยังข่มขู่ตลอดว่า “ถ้าไม่เซ็นจะเอาให้ตาย” ซึ่งในแต่ละครั้งที่มาสามีจะพกพาอาวุธปืนติดตัวมาด้วย 
ท าให้เธอต้องคอยหลบซ่อน ในบางครั้งบุตรก็เป็นคนบอกให้เธอหนีไปหลบให้พ้นเสียจากสามีที่ตามมา  
รังควานตลอด  

จนกระทั่งเธอทนไม่ไหว เธอจึงน าเรื่องไปปรึกษากับน้องเขย (สามีของน้องสาว)  
ว่าทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้น้องเขยหาทางจัดการให้หน่อย น้องเขยจึงแจ้งว่าถ้าเช่นนั้นคง
ต้องท าให้ตาย เธอจึงอนุญาตให้น้องเขยจัดการตามสมควรได้ จากนั้นจึงได้มีการว่าจ้างมือปืนไปยิงสามีจน
เสียชีวิต และเมื่อถูกจับกุมก็ได้มีการซัดทอดมาถึงเธอว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่า (ในการตัดสินใจนี้ เธอไม่ได้ปรึกษา
พ่อแม่เพราะรู้ดีว่าต้องมีการห้ามปรามจึงได้เลือกปรึกษาน้องเขย) 

ในการต่อสู้คดีนั้น เธอได้ว่าจ้างทนายความเพ่ือว่าความสู้คดีให้ ซึ่งเธอได้รับค าแนะน า
ให้ต่อสู้คดี โดยจะมีแนวทางในการวิ่งเต้นคดีให้สามารถประกันตัวและไม่ได้รับโทษสูงได้ การเชื่อค าแนะน า
นั้นท าให้เธอต่อสู้คดีจนถึงที่สุดทั้งสามศาล โดยไม่ได้มีการรับสารภาพในการกระท าผิด และได้รับบทลงโทษ
ประหารชีวิตอย่างที่เธอไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

จากการแนะน าให้สู้คดี และการรับปากของทนายความว่าจะวิ่งเต้นคดีให้ได้นั้น ท าให้
เธอไม่คิดว่าจะได้รับโทษสูงสุด หรือแม้จะได้รับตัดสินโทษแล้วก็จะสามารถประกันตัวได้ หากแต่ภายหลังได้
รับค าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 ไม่สามารถติดต่อทนายความได้ จึง
ท าให้พ่อต้องเป็นผู้เข้ามาด าเนินการเรื่องต่างๆ ให้ และได้รับข่าวจากพ่อว่า ไม่สามารถประกันตัวได้  

เมื่อรับทราบแล้วว่าไม่สามารถประกันตัวได้ นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 เกิด
ความเครียด คิดมาก หาทางออกไม่ได้ว่าจะท าอย่างไร จึงได้สอบถามเพ่ือนผู้ต้องขังรายอ่ืนว่าจะท าอย่างไร
ได้บ้าง ซึ่งเธอได้รับค าตอบว่า โทษที่เธอได้รับเป็นโทษสูง คงท าอะไรได้ยาก ในช่วงแรกเธอเคยคิดจะหนีออก
จากเรือนจ า แต่ก็ไม่รู้หนทาง ท าให้หนีไปไหนไม่ได้ เธอจึงท าได้เพียงสู้คดีต่อไปในทุกช่องทางที่สามารถท าได้ 
โดยพ่อเป็นผู้จัดหาทนายความมาว่าความให้  

อย่างไรก็ตาม การต่อสู้คดีในชั้นศาลทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ท าให้
เธอและครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปมากกว่า 5 ล้านบาทในการว่าจ้างทนายความ ทั้งจากเงินที่เธอมีและ
การขายที่ดินท ากินเพื่อน าเงินมาต่อสู้คดี 

ส่วนบุตรทั้งสองคนของเธอนั้น ป้า (พ่ีสาวของผู้ตาย) เป็นคนรับบุตรของเธอไปดูแล 
รวมทั้งยังมกีารติดต่อมาหาเธอทางจดหมายด้วย โดยเฉพาะครั้งหนึ่งที่เธอจ าได้แม่นว่า ป้าบอกว่า “พ่ีเข้าใจ
ดีว่าน้องชายเขาเป็นคนอย่างไร อยู่ในเรือนจ า อยากให้น้องอดทน” 

ทั้งนี้ เธอพบว่า การแสดงออกทางความรู้สึกของเธอเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เข้ามา
รับโทษในทัณฑสถาน โดยก่อนหน้านี้เธอจะเป็นคนร้องไห้เก่ง แต่ปัจจุบันแทบจะไม่มีน้ าตาเลย  

“เมื่อก่อนเป็นคนขี้ร้อง แต่ตอนนี้น้ าตาไม่ออก” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 1, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

นอกจากนี้เมื่อได้มีการพูดคุยถึงบุตรของเธอว่า หากมีข้อความใดที่ฝากถึงบุตรของเธอ
ได้ เธออยากจะพูดคุยว่าอย่างไร เธอจึงได้กล่าวเพียงว่า “คิดถึงแม่ไหม” 



การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งในระหว่างการต้องโทษจ าคุก
ในทัณฑสถานนั้น เธอได้รับการดูแล และรักษาพยาบาลที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเธอกล่าวว่า “อยู่ที่นี่
ดูแลดี” อีกทั้งเธอยังได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตาม อาการป่วยของเธอต้องมีการ
ระวังเรื่องอาหารที่ต้องทานเนื้อปลาเป็นหลัก และงดผักกาดดอก กะหล่ าปลี ซึ่งการใช้ชีวิตในทัณฑสถานจึง 
“เลือกไม่ได้นัก”   

นอกจากนี้ ในการใช้ชีวิตประจ าวันในทัณฑสถาน เธอยังได้ท างาน โดยการท า “ไก” 
ซ่ึงเป็นการมวนกระดาษยาสูบ 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

สิ่งแรกที่นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1 คิดจะท าหากได้รับการอภัยโทษจนกระทั่ง
ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ าแล้ว คือ การกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้าน นอกเหนือจากนี้เธอ
ยังไม่ไดว้างแผนว่าจะท างานหรือใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร 

   

2.๒ กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 2  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 2 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 2 ได้รับการชักชวนจากสามี (จดทะเบียนสมรสกัน) ว่า
สามีจะเดินทางไปรับไก่จากเพ่ือนที่จังหวัดเชียงราย จึงอยากให้ไปท่องเที่ยวด้วยกัน โดยที่เธอไม่ทราบว่า
แท้จริงแล้ว สามีมีนัดหมายในการส่งยาเสพติด และเมื่อเธอเดินทางไปด้วยจึงถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งตั้ งด่าน
ตรวจตรวจรถและพบยาเสพติด เธอและสามีจึงถูกจับกุม 

เธอทราบภายหลังจากสามีว่า การไปส่งยาเสพติดครั้งนี้ เป็นการท าครั้งที่สองของสามี 
โดยในครั้งแรกเพ่ือนของสามีชักชวนให้ส่งยาเสพติดและสอนงานโดยการพาไปส่ง และครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่
สอง จึงให้สามีจัดส่งยาเสพติดเองเพียงล าพัง และด้วยความกลัวและกังวลของสามีที่ไม่กล้าเดินทางไปคน
เดียว จึงได้ชวนเธอร่วมเดินทางไปด้วย 

ภายหลังจากการถูกจับกุมและด าเนินคดี เธอได้ต่อสู้คดี (ไม่ได้จ้างทนายความ) โดย
เธอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในทุกชั้นของกระบวนการยุติธรรม ด้วยเหตุที่ว่า เธอยืนยันว่าเธอไม่ผิด เธอ
ไม่ได้เป็นผู้กระท า เธอจึงต่อสู้คดีด้วยการปฏิเสธเพียงอย่างเดียว และแม้ว่าสามีจะให้การว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นต่อ
การกระท าผิดที่เกิดขึ้น ก็ไม่เป็นผลที่ช่วยให้เธอพ้นผิดได้ เนื่องจากเธอมีทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็น
ผู้กระท าผิด 

“ปฏิเสธตั้งแต่จับกุมเลยแต่เขาไม่เชื่อ เพราะมีทะเบียนสมรส แฟนบอกแล้วว่าไม่
เกี่ยวแต่เขาก็ไม่เชื่อ” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 



   
 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินใจได้รับโทษประหารชีวิต นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 
2 บอกได้เพียงว่าความรู้สึกในครั้งที่รับทราบโทษนั้น “สุดๆ” คือ ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ว่ารู้สึกอย่างไร
บ้าง แต่มีความกังวลมาก เนื่องจากเธอเชื่อม่ันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่ได้กระท าผิด แต่กลับได้รับการตัดสิน
โทษสูงสุด ขณะที่ยังมีบุตรที่อายุเพียง 10 ขวบ (ขณะตัดสินคดี) เธอจ าได้ดีว่า ในวันที่เดินทางไปฟังค า
พิพากษาตัดสินนั้น เธอถึงกับทรุดลงตรงหน้าศาล และมีความเครียดมาก 

เธอคิดว่าเธอไม่น่าจะถูกประหารชีวิตจริง เพราะภายหลังจากที่เธอเข้ามาจ าคุก
ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เธอก็รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารว่าที่มีการพูดคุยกันว่ า ไม่มีการประหาร
จริง (แม้กระทั่งผู้คุมเองก็บอกเช่นนั้น) จนกระทั่งเมื่อเกิดการประหารชีวิตรายล่าสุดจึงท าให้เกิดความ
หวาดกลัว และกังวลว่าตนเองจะโดนประหารชีวิตเช่นกัน แต่ก็ยังมีการปลอบประโลมกันในหมู่ผู้ต้องขังว่า 
คดีท่ีมีการประหารชีวิตนั้นเป็นคดีฆ่าคนตาย เธอโดนคดียาเสพติดคงไม่โดนประหาร 

“เขามีประหารคดีฆ่า แต่เราคดียาไม่โดนหรอก” 
นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อนักโทษประหารหญิง กรณีที่ 2 ได้รับโทษประหารชีวิต จึงท าให้ต้องย้ายจาก
จังหวัดเชียงรายมาจ าคุกที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งห่างไกลจากบ้านและญาติมาก เธอคิดไม่ออกว่าจะท า
อย่างไร รู้สึกเครียดเพราะห่างไกลครอบครัว ท าให้ครอบครัวมาเยี่ยมไม่ได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางสูง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเธอหลีกเลี่ยงโทษไม่ได้แล้ว และเมื่อจ าคุกอยู่ในทัณฑสถานในโทษ
ประหารชีวิต สิ่งแรกที่ต้องด าเนินการคือ การยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ โดย
ส่วนปกครองเป็นส่วนที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการด าเนินการทูลเกล้าฯ 

ส่วนการใช้ชีวิตในทัณฑสถานเธอก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังรายอ่ืน อีกทั้งได้มีการฝึก
วิชาชีพ และรับจ้างท า ‘ไก’ (มวนกระดาษยาสูบ)  

ระหว่างการใช้ชีวิตในทัณฑสถานที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งห่างไกลจากบ้านและ
ครอบครัวของเธอมาก เธอรู้สึกอยากกลับบ้าน หากสามารถย้ายกลับได้ก็อยากย้ายกลับไปใกล้บ้าน เพราะ
ทั้งคิดถึงครอบครัว และเป็นห่วงบุตรสาวมาก และแม้ว่าเธอจะมีความคิดถึงบ้านมากเพียงใดแต่เธอไม่ ก็
ต้องการให้ครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมที่กรุงเทพมหานครเพราะระยะทางไกลกันมาก  

“ไม่อยากให้เขามาเยี่ยม เดินทางเป็นวันเลย มันไกล” 
นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 
นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่หากเธอได้รับการปล่อยตัวแล้ว เธอคิด

ว่าเธอจะกลับไปค้าขายผักท่ีตลาดเช่นเคยเพราะปัจจุบันแผงผักเธอยังคงอยู่ เพียงแค่ให้ญาติท าการไปก่อน  
“ชอบขายของ ออกไปก็จะขายของใหม่” 
นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 



2.3 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 3  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 3 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 3 โดนจับกุมในคดียาเสพติด โดยมีของกลางเป็นเมท
แอมเฟตามนี จ านวน 9,800 เม็ด และยาไอซ์ 1.8 กิโลกรัม โดยเธอให้ข้อมูลว่า โดยปกติสามีของเธอนั้นมี
การค้ายาเสพติดแล้ว แต่เธอไม่ได้ร่วมค้ายาด้วย (ขณะที่สามีมีภรรยาหลายคนและคนอ่ืนๆ ก็ยินดี “เดินยา” 
ให้) แต่ในเหตุการณ์ท่ีเธอถูกจับกุมนี้ เป็นการซัดทอดจากพ่ีชายของเธอ ซึ่งโดนเจ้าหน้าที่ท าการล่อซื้อ และ
เสนอให้พ่ีชายขยายผลการจับกุมเพ่ือแลกกับการปล่อยตัวภรรยาของพ่ีชาย ซึ่งพ่ีชายของเธอก็ได้ยินยอมซัด
ทอดมาถึงเธอ จึงท าให้เธอถูกจับกุมด าเนินคดี 

ในการต่อสู้คดีความนั้น พ่ีชายของเธอได้ว่าจ้างทนายความให้สู้คดีของเธอไปพร้อมๆ 
กับคดีของพ่ีชาย แต่ทนายความก็ไม่ได้เข้ามาด าเนินการอะไรให้เธอนัก และในระหว่างการสู้คดีนั้นพ่ีชาย
เสนอให้เธอหนี แต่เธอไม่ได้หนี และคิดว่าตนเองไม่ได้ท าอะไรผิด แต่ก็ได้ท าใจไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะหลุดคดี
ได้ยาก 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต เธอไม่รู้ว่าเธอจะโดนประหารจริง
หรือไม่ แต่ในวันนั้นแม่ของเธอได้มาฟังค าพิพากษาด้วย และแม่ก็ร้องไห้มาก ท าให้เธอร้องไห้ไม่ออก ในช่วง
แรกเธอคิดเพียงว่า เมื่อไรจะน าตัวเธอไปประหารเสียที เพราะเธอได้รับรู้ว่า เมื่อเธอต้องโทษแล้วท าให้แม่
ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบากโดยที่เธอไม่สามารถท าอะไร เพราะที่ผ่านมาเธอเป็นคนรับผิดชอบดูแลแม่เป็น
หลัก เธอจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่อีก 

“ตอนแรกคิดว่าเมื่อไรจะเอาไปประหาร แม่ล าบากเราท าอะไรไม่ได้ ปกติต้องเป็นคน
ดูแล ก็ไม่อยากอยู่เหมือนกัน” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 3 ยอมรับโทษตามค าพิพากษาโดยไม่คิดว่าเธอจะได้รับ
การปล่อยตัวในเร็ววันนี้ ไม่คิดว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติโดยไว อีกทั้งไม่ต้องการหลอกตนเอง เธอคาดหวัง
เพียงให้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษให้โทษลดลงก่อน  

“ไม่คิดว่าจะได้ออก ไม่คิดว่าจะได้กลับ ไม่อยากหลอกตัวเอง ให้ลดกว่าเดิมก่อนไหม” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

 



   
 

และในระหว่างการจ าคุกในทัณฑสถาน เธอได้ฝึกวิชาชีพไว้เพ่ือหาประสบการณ์ให้
ตนเอง ประกอบกับเรียนหนังสือในทัณฑสถานโดยขณะนี้ เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตนอต้น และคาดว่า
จะเรียนหนังสือต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ระหว่างที่จ าคุก  

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 3 ได้พบแม่ในการมาเยี่ยมเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้น 
เพราะแม่ไม่มีเงินมากพอที่จะเดินทางมาเยี่ยมบ่อยครั้ง เธอจึงได้รับข่าวสารของแม่จากการเขียนจดหมาย
ติดต่อกัน และท าให้เธอได้ทราบว่าแม่ต้องเก็บขวดขาย จึงท าให้เธอเกิดความเครียดที่แม่ต้องล าบาก  

ส่วนบุตรทั้งสองคนนั้น (บุตรกับอดีตสามี ซึ่งอดีตสามีเป็นผู้ดูแล) อดีตสามีเคยพามา
เยี่ยมเธอในช่วงแรก แต่เมื่อมาพบเจอสภาพการจ าคุกของแม่ทางครอบครัวของอดีตสามีก็ไม่อยากให้พาบุตร
มาอีก  

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากนักโทษประหารหญิง กรณีที่ 3ได้รับการปล่อยตัวแล้ว เธอจะใช้วิชาความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีเธอได้ร่ าเรียนในระหว่างการจ าคุกไปประกอบอาชีพ (ก่อนต้องโทษ) และกลับไปดูแลแม่ 

 

2.4 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 4  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 4 เป็นชวไทยใหญ่ เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียา
เสพติด โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 4 ค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย วัน
หนึ่งขณะขายของเธอได้รับโทรศัพท์ของเพ่ือนว่าได้เดินทางกลับมาเที่ยวที่บ้านแล้วไม่มีเงิน จึงให้เธอน าเงิน
มาให้ จ านวน 3,000 บาท เธอจึงน าเงินไปให้และโดนเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม พร้อมกับเพ่ือน ในคดียาเสพ
ติด โดยมีของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน จ านวน 10,000 เม็ด และยาไอซ์ 1 กิโลกรัม  

เธอสู้คดีในชั้นศาลโดยปฏิเสธการกระท าผิดมาตลอด จึงกระทั่งศาลอุทธรณ์ตัดสิน
ลงโทษประหารชีวิต และไม่สามารถยื่นสู้คดีในชั้นศาลฎีกาได้ 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อทราบว่าตนเองได้รับการพิพากษาโทษประหารชีวิต เธอมีความเครียดมาก โดย
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงท าให้ความรู้สึกดีขึ้น การผ่อนคลายความตึงเครียดของเธอ คือ การใช้
ชีวิตอยู่กับเพ่ือนๆ ในทัณฑสถาน 

ส าหรับความคิดต่อโทษประหารชีวิตนั้น เธอคิดว่าไม่น่าจะมีการประหารชีวิตจริงๆ  

 

 



การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

ภายหลังได้รับการพิพากษาและต้องจ าคุกในทัณฑสถาน เธอได้ด าเนินการยื่น
เรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระทานอภัยโทษ แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบผลของการทูลเกล้าฯ ดังกล่าว  

ในระหว่างการจ าคุกในทัณฑสถานเธอใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนผู้ต้องขังเพ่ือผ่อนคลาย
ความตึงเครียด อีกท้ังในแต่ละเดือนน้องชายของเธอซึ่งท างานอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมเธอ
เดือนละครั้ง อย่างไรก็ตาม เธอยังคงมีความคิดถึงบุตรสาวอยู่เสมอ 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากเธอได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวแล้ว เธอวางแผนชีวิตไว้ว่า 
เธอจะกลับไปขายเสื้อผ้าประจ าท้องถิ่นร่วมกับน้องสาวของเธอ ที่ประเทศเมียนมาร์  

  

2.5 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 5  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 5 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี 3 เดือน  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 5 ได้รับการชักชวนจากอดีตพ่ีสะใภ้ (อดีตภรรยาของ
พ่ีชาย) ให้ไปช่วยงานในร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ เธอจึงเดินทางไปท างานในร้านอาหารที่จังหวัด
เชียงใหม่ จนกระทั่งวันหนึ่งอดีตพ่ีสะใภ้ได้พาเธอติดรถออกไปข้างนอกด้วย โดยบอกว่าจะไปซื้อของที่
ห้างสรรพสินค้าแห่งงหนึ่ง และโดนเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมที่ห้างนั้น เธอทราบภายหลังว่ามีผู้ชาย (เป็นคนดอย) 
น ายามาส่งให้อดีตพ่ีสะใภ้ที่ห้างซึ่งขณะนั้นเธอไม่ได้อยู่ที่รถที่มีการส่งยาเสพติด และไม่ได้อยู่ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ท าการจับกุม หากแต่มีภาพบันทึกได้ว่า เธอเดินทางมาพร้อมกับอดีตพ่ีสะใภ้ซึ่งมีการรับส่งยาเสพ
ติดจริง 

เมื่อถูกด าเนินคดี เธอไม่ได้จ้างทนายว่าความเอง แต่ใช้ทนายของศาลในการสู้คดี 
(ขณะที่อดีตพ่ีสะใภ้สู้คดีโดยจ้างทนายความ) เธอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาล
อุทธรณ์ หากแต่ค าพิพากษาตัดสินคดีของทั้งสองศาลก็ตัดสินลงมาเหมือนกันคือประหารชีวิต 

ในระหว่างด าเนินคดี เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ได้แนะน าว่าให้รับสารภาพเสีย เพ่ือที่จะได้รับ
โทษต่ าลง แต่เธอเชื่อมัน่ว่าตนเองไม่ผิด จึงต้องการสู้คดีต่อไป 

“ต ารวจบอกว่าให้รับไปเถอะ...แต่หนูคิดว่าหนูไม่ผิด ก็น่าจะสู้ได้” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อเธอได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินประหารชีวิต เธอยกมือถามศาลทันทีว่า จะมีการ
ประหารเลยหรือไม่ ซึ่งเธอท าเช่นนี้ทั้งสองศาล ศาลให้ค าตอบเธอว่า “ศาลไม่เห็นเขาประหารชีวิตมาเป็น 



   
 

10 ปีแล้ว” อย่างไรก็ตามเธอยังเชื่อว่าเธอจะต้องโดนประหาร เธอกลัวว่าจะตาย และกลัวแม่ของเธอเสียใจ 
เธอมีอาการร้องไห้ เสียใจ ทานอาหารไม่ได้เป็นระยะเวลา 4-5 วันภายหลังฟังค าพิพากษา 

“ตอนรู้ว่าจะตาย กลัวว่าจะตาย กลัวแม่เสียใจ” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

แม้ว่าเธอจะได้รับโทษประหารชีวิต แต่เธอยังไม่กล้าบอกความจริงให้แม่ของเธอ (อายุ 
67 ปี) ทราบว่าโทษที่เธอได้รับคือโทษสูงสุด เธอโกหกแม่ว่าเธอไม่ได้รับโทษประหารชีวิตมายาวนาน 5 ปี 
จึงจะบอกความจริงให้แม่ได้รู้เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อแม่ทราบดังนั้น แม่ก็ตั้งค าถามว่า “เขาจะ
ประหารจริงๆ ไหม” 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

ในช่วงแรกที่เธอถูกจ าคุกในทัณฑสถาน เธอเชื่อว่าจะโดนประหารชีวิ ตตามค า
พิพากษา แต่เมื่อผ่านระยะเวลาไปเธอก็คิดว่าคงจะไม่มีการประหาร เพราะผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ที่ได้พูดคุยกัน
ต่างบอกกันว่าไม่มีการประหาร จนกระทั่งที่มีการประหารชีวิตนักโทษประหารชีวิตรายล่าสุด ก็เริ่มไม่มั่นใจ 
และใจคอเริ่มไม่ด ี

“ก็เริ่มไม่ม่ันใจ เพราะผู้ชายโดนประหาร ตอนนั้นก็ใจแป้วเลย” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

ในทัณฑสถานเธอได้เรียนรู้ธรรมะด้วย ดังนั้น เมื่อครั้งได้พบเจอกับอดีตพ่ีสะใภ้ ซึ่งแม้
เธอจะเคยโกรธ แต่ท้ายที่สุด เธอใช้วิธีการคิดว่าคงเป็นเวรกรรมที่เธอเคยท ากับเขาไว้ จึงท าให้ต้องมา
ประสบเหตุการณ์เช่นนี้ นอกจากนี้เธอยังคิดในอีกมุมหนึ่งว่า หากเธอไม่ต้องติดคุกและใช้ชีวิตอยู่นอกรั้ว
ทัณฑสถาน เธออาจเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ แต่อยู่ในทัณฑสถานแต่ละปีมีการตรวจสุขภาพ ตรวจแล้วไม่พบ
โรคภัยใดๆ ก็ท าให้สบายใจ 

“ถ้าคิดดีๆ ถ้าเราอยู่ข้างนอก เราอาจเสียชีวิตไปแล้ว เข้ามาอยู่ที่นี่ มีให้ตรวจสุขภาพ
ทุกปี ตรวจแล้วไม่เป็น ก็คิดบวกจะได้สบายใจ” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

เธอได้ใช้เวลาในระหว่างการจ าคุกเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ จนในขณะนี้สามารถตัดเย็บ
เสื้อผ้าได้ และเมื่อแม่ของเธอได้มาเยี่ยมเธอในวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด (ปกติแม่จะมาเยี่ยมปีละ 1 ครั้ง) เธอได้
บอกให้แม่ของเธอรับทราบว่าเธอสามารถตัดชุดได้แล้ว และแม่ของเธอก็ได้ชื่นชมความสามารถของเธอ
กลับคืน 

“ตัดชุดได้ บอกแม่ว่าอยู่ท่ีนี่ตัดชุดได้แล้วนะ แม่บอกว่าเก่งจังเลย” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 5 ยังเล่าต่อว่า การใช้ชีวิตในทัณฑสถานท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น จากเดิมที่ไม่เคยท าอะไร แต่เมื่ออยู่ที่นี่ก็ต้องตื่นมาท างานตั้งแต่ 6 โมง ส่วนนิสัย
ส่วนตัวก็ต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างเช่น เมื่อแรกเริ่มมาอยู่มีเมื่อมีคนมาขอของอะไรที่เธอให้ได้เธอก็ให้ แต่เมื่อเธอ



จ าเป็นต้องใช้สิ่งของแล้วไปขอผู้อ่ืนแต่ผู้อ่ืนไม่ให้ จึงท าให้เธอต้องปฏิเสธบ้างเพ่ือที่จะเก็บของไว้ใช้เมื่อเธอ
จ าเป็นต้องใช้ 

“ต้องปรับตัว เช่น เข้ามาต้องให้คนอ่ืนหมด แต่เวลาไปขอคนอ่ืนไม่ได้ จึงต้องเซฟ
ตัวเอง ท าให้ต้องปฏิเสธบ้าง” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

ในขณะนี้เธอไม่คิดว่าเธอจะต้องโดนบังคับค าพิพากษาให้ถูกประหารชีวิตจริงๆ เธอ
เรียนรู้จากผู้ต้องขังอ่ืนๆ ในทัณฑสถานและประเมินว่าเธอน่าจะใช้เวลาในทัณฑสถานประมาณ 18 ปี ดังนั้น 
เธอจึงต้องรักษาชั้น และไม่กระท าผิดวินัย เพ่ือให้เธอสามารถได้รับการปล่อยตัวได้ในวันหนึ่ง  

และหากเธอได้รับการปล่อยตัว เธอวางแผนชีวิตว่าเธอจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของ
เธอ โดยใช้วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้เรียนรู้จากในทัณฑสถานเป็นอาชีพ (ก่อนต้องโทษ)หลักในการด ารงชีวิต 
เธอหวังเพียงว่าในวันที่เธอได้รับการปล่อยตัวเธอจะยังมีโอกาสได้อยู่กับแม่ของเธออีก 

“เย็บผ้าเป็น จะออกไปข้างนอกรับจ้างเย็บผ้า อยู่กับแม่ไม่ไปไหนแล้ว...ขออย่างเดียว
ให้เขา [แม่] รอหนูก็พอ” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 5, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561 

 

2.6 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 6  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่  6 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีสมคบกันกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

ผู้กระท าผิดซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องของนักโทษประหารหญิง กรณีที่ 6 ได้ยืมรถกระบะ
ของเธอจากจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือไปเที่ยวทะเล โดยหลังจากลูกพ่ีลูกน้องน ารถไป 2 วัน เธอก็ได้รับโทรศัพท์
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจจากจังหวัดล าปางแจ้งว่ารถของเธอไม่มีคู่มือรถติดไปด้วย ซึ่งเธอได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ปล่อยรถไปก่อนเนื่องจากเธออยู่คนละจังหวัดกัน จากนั้นเธอก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกครั้ง
เกี่ยวกับรถที่ลูกพ่ีลูกน้องยืมไปใช้ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจของจังหวัดปทุมธานีได้ขอให้เธอเดินทางมาที่
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่มารับเธอและสามีที่ท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาเธอและ
สามีไปรับประทานอาหาร และท าการจับกุมเธอและสามีในข้อหาสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
เธอจึงได้ทราบในวันนั้นว่าลูกพ่ีลูกน้องของเธอยืมรถไปใช้ขนยาเสพติดจ านวน 1,250,000 เม็ด และถูก
จับกุมไปก่อนแล้วที่จังหวัดปทุมธานี อนึ่ง เธอมาทราบภายหลังว่ารถของเธอซึ่งเป็นรถที่ซื้อมือสองมานั้น 
เคยมีประวัติโดนจับกุมในคดียาเสพติดมาก่อน 



   
 

ภายหลังถูกจับกุมด าเนินคดี เธอและสามีได้ว่าจ้างทนายความ โดยเสียค่าใช้จ่ายให้
ทนายความคนละ 500,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เธอน ามาใช้จ่ายส าหรับว่าจ้างทนายความของทั้งสองคน
นั้น ญาติพ่ีน้องของเธอต้องรวมกันขายที่ดินเพื่อรวบรวมเงินมาให้ 

ในการต่อสู้คดี เธอได้รับค าแนะน าจากทนายความว่าเมื่อเธอไม่รู้เห็นเหตุการณ์ให้สู้
คดีต่อไปจะสามารถหลุดคดีได้ แม้เธอจะรู้ว่าการรับสารภาพอาจท าให้เธอได้รับโทษต่ ากว่าประหารชีวิ ต  
แต่เนื่องจากเธอยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิด เธอจึงพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิเสธทุกข้อ
กล่าวหา 

“สู้อย่างเดียวว่าไม่รู้เรื่อง แม้จะรู้ว่าสารภาพจะโทษน้อยกว่า” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อเธอได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต เธอรู้สึกเสียใจมาก รู้สึกว่าหมด
อนาคต รวมทั้งสามีของเธอที่ต้องมาติดร่างแหถูกด าเนินคดี และได้รับโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันโดยโดน
จ าคุกอยู่ที่เรือนจ ากลางบางขวาง (สามีของเธอเคยมีครอบครัวและมีบุตรมาก่อน ซึ่งบุตรโกรธสามีเธอมาก 
และไม่เดินทางมาเยี่ยมสามีของเธอเลย) 

ในปัจจุบันเธอคิดถึงเรื่องโทษประหารชีวิตที่ได้รับว่าเป็นเรื่องเวรกรรม  

“ก็ต้องแล้วแต่เวรแต่กรรม เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 6, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อเข้ามารับโทษในทัณฑสถาน เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษ โดยมีผู้คุมได้ช่วยให้ค าแนะน า และมีเพ่ือนผู้ต้องขังช่วยเหลือในการเขียนเรื่องราวเพ่ือ
ทูลเกล้าฯ ให้ 

จากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตในทัณฑสถานเธอให้ผ่านไปเรื่อยๆ รอไปจนกว่าจ ะได้รับ
พระราชทานอภัยโทษ อย่างไรก็ตามเธออยากได้รับการย้ายไปจ าคุกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจะได้อยู่ใกล้กับ
ญาติ เนื่องจากในระหว่างที่เธออยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง ญาติได้เดินทางมาเยี่ยมเธอแค่เพียงช่วงแรกใน
ระหว่างด าเนินคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้น เมื่อด าเนินคดีในชั้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ไม่มีใครเดินทางมาเยี่ยมอีก 

ส่วนการติดต่อกับสามีนั้น เธอใช้วิธีเขียนจดหมายติดต่อกับสามีที่เรือนจ ากลางบาง
ขวางอย่างสม่ าเสมอ 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากเธอได้รับการปล่อยตัว เธอจะกลับไปท ากิจการค้าขายปุ๋ยการเกษตร ซึ่ง เป็น
กิจการเดิมที่เธอเคยท าก่อนถูกด าเนินคดี  

 

 



 2.7 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 7  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 7 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่า โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 7 ท าธุรกิจโรงสีร่วมกับพ่ีเขยของเธอ ซึ่งในการท าธุรกิจ
นั้นจะมีการสั่งจ่ายเงินกันระหว่างผู้ร่วมธุรกิจเป็นปกติ และในวันหนึ่งพ่ีเขยของเธอได้โทรศัพท์ให้เธอจ่ายเงิน
ให้ “เด็ก” ให้ก่อนเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท จะจ่ายเป็นค่าอะไรเธอไม่สามารถทราบได้ แต่เธอก็จ่าย
ให้ซึ่งคิดว่าเป็นไปตามปกติท่ีท าธุรกิจร่วมกัน 

จนกระทั่งในช่วงเย็นวันหนึ่ง เวลาประมาณ 18.00 น. เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เดินทาง
มาพบเธอโดยน าหมายศาลมาแจ้งว่าเธอเป็นผู้จ้างวานฆ่าผู้เสียหายรายหนึ่ง ซึ่งในการจ้างวานนั้น ผู้กระท า
ผิดได้ยิงพลาดไปโดนภรรยาและบุตรของเป้าหมาย บุตรของเป้าหมายซึ่งมีอายุ 4 เดือน เสียชีวิต ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจมาจับกุมเธอเนื่องจากเธอเป็นผู้จ่ายเงินให้กับ (มือปืน) ผู้ยิง เธอแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าเธอ
ได้มีการจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวจริง แต่ไม่ทราบว่าเอาไปใช้ท าอะไร  

การต่อสู้คดีของเธอนั้น ในเบื้องต้นเธอต้องการจ้างทนายความเพ่ือสู้คดีเอง แต่พ่ีสาว
ของเธอไม่ยินยอม ให้เธอใช้ทนายความคนเดียวกับที่ด าเนินการให้พ่ีเขย ซึ่งเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 
ขณะเดียวกันพ่ีชายก็ไม่รับสารภาพเช่นเดียวกัน เธอเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือต่อสู้คดีรวมทั้งค่าจ้าง
ทนายความรวมทั้งสิ้นกว่าสี่ล้านห้าแสนบาท โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินคดีทั้งสิ้นประมาณ 6 ปี 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

ในระหว่างการพิจารณาคดีของเธอ เธอไม่เคยคาดคิดว่าตนเองได้ถูกพิพากษาลงโทษ 
เพราะเนื่องจากตนเองไม่ได้กระท าความผิด อย่างไรเสียคดีก็ต้อง “หลุด” หากแต่เมื่อศาลพิพากษาตัดสิน
โทษประหารชีวิต เธอเสียใจร้องไห้มาก ร้องไห้อยู่เป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ด้วยไม่คิดว่าจะต้อง
โทษเช่นนี้ 

“ไม่คิดเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้ท าก็ต้องหลุด…ร้องไห้อย่างเดียว ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่
อย่างนี้” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 7, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อเข้ามาจ าคุกในทัณฑสถาน เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาตามระเบียบ
เช่นเดียวกับนักโทษประหารชีวิตรายอ่ืน โดยเธอมีความคาดหวังสูงที่คิดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ
และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า และไม่เคยคิดว่าจะหนี เพราะตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระท า
ความผิด  

ในระหว่างนี้ ครอบครัวของเธอประกอบด้วย สามี พ่ีชาย และบุตรทั้งสาม จะเดินทาง
มาเยี่ยมเธอเป็นประจ าทุกเดือน 



   
 

  

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากเธอได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว เธออยาก
กลับไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประกอบธุรกิจโรงสีข้าวเช่นเดิม 

 

2.8  กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 8  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 8 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด โดยเป็น
นักโทษเด็ดขาด จนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 8 ได้รับการชักชวนจากแม่ของเธอ (คู่คดี) ให้เธอขับรถ
พาแม่ไปหาป้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เธอจึงได้ขับรถ (ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย) มุ่งหน้าเข้า
กรุงเทพมหานคร และในระหว่างที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ก็มีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ และพบว่า
ภายในรถได้มีการซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีน จ านวนกว่า 400,000 เม็ด ซึ่งเธอไม่เคยทราบมาก่อนว่าแม่
ของเธอท าการส่งยาเสพติดด้วย เธอสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบได้อย่างไรเพราะเธอเองยังไม่รู้เลยว่ารถที่
เธอขับข่ีมานั้นมีการบรรทุกยาเสพติดมาในห้องเครื่องด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งเธอว่าพวกเขาได้กลิ่นของ
ยาเสพติด 

เธอมาทราบภายหลังจากแม่ว่าในการส่งยาแต่ละครั้งแม่จะได้รับค่าตอบแทน
ประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายว่าจะน าเงินไปซื้อบ้าน 

หลังจากถูกจับกุมด าเนินคดี เธอได้ว่าจ้างทนายความเพ่ือต่อสู้คดี โดยตกลงเงินค่าจ้าง
เป็นจ านวน 300,000 บาท ซึ่งได้ช าระไปแล้ว 150,000 บาท ในระหว่างการต่อสู้คดีของเธอนั้น เธอเคย
ได้รับค าแนะน าให้รับสารภาพเพ่ือที่จะสามารถมีเหตุบรรเทาโทษได้ หากแต่เธอเชื่อว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ไมไ่ด้กระท าความผิด เธอจึงยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่ได้กระท าผิด และไม่รับทราบเกี่ยวกับการกระท า
ผิดทั้งหมด 

“มีคนแนะน าให้สารภาพ แต่ปฏิเสธมาตลอด เพราะไม่คิดว่าจะโดน” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 8, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อเธอรู้ว่าเธอต้องโทษประหารชีวิต เธอรู้สึกว่าต้องสู้ แต่ก็มีอาการเลื่อนลอย ไม่รู้ว่า
ควรท าอย่างไรต่อไป รวมทั้งมีความโกรธและงอนแม่ของเธอที่ท าให้เธอต้องตกมาเป็นนักโทษประหารแบบนี้ 
ท าให้ในช่วงแรกเธอไม่คุยกับแม่เลย จนกระทั่งเห็นแม่ร้องไห้รวมทั้ง ได้รับการบอกเล่าจากเพ่ือนผู้ต้องขัง
เกี่ยวกับแม่ และก็ได้คิดว่าที่ผ่านมาเธอก็ท าอะไรด้วยกันกับแม่มาตลอด และสงสารแม่ จึงกลับมาพูดคุยกับ
แม่ตามปกต ิ



“ช่วงแรกก็เดินตัวลอยๆ อึนๆ ก็สู้นะ แต่ไม่รู้จะท ายังไง โกรธแม่ งอนแม่ ไม่คุยกับแม่
เลย เห็นแม่ร้องไห้แล้วส่งสารแม่ แม่ก็ท าทุกอย่างด้วยกัน” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 8, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

ในระหว่างรับโทษในทัณฑสถาน เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพ่ือขอ
พระราชทานอภัยโทษ โดยมีเพ่ือนผู้ต้องขังช่วยเขียนเรื่องราวให้ นอกจากนี้เธอยังได้พยายามลงเรียนหนังสือ
ในช่วงเวลาว่าง ซึ่งขณะนี้เธอเรียนในระดับประถมศึกษา (จบการศึกษาระดับประถมมาแล้ว แต่ไม่มี
หลักฐานการศึกษาจึงลงเรียนใหม่) และแม้ว่าการลงเรียนของนักโทษประหารชีวิต (เป็นโทษสูง) จะมี
ทางเลือกให้เรียนได้น้อย แต่เธอก็อยากเรียนไปเรื่อยๆ ในระหว่างจ าคุก 

“ตอนนี้ก็เรียนประถมอยู่ ดีกว่าอยู่เฉยๆ ถ้ามีลงเรียนก็จะเรียน แต่ว่าโทษสูงก็จะมีให้
เรียนน้อย” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 8, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

เธอคาดหวังว่าเธอจะมีโอกาสได้รับการพระราชทานอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจ าในวันหนึ่ง ในระหว่างนี้เธอได้ติดต่อสื่อสารกับทางบ้านคือ น้องชายเป็นระยะโดยการเขียน
จดหมายและได้รับทราบข่าวสารจากทางบ้านว่าบุตรของเธอ (กับอดีตสามี) สบายดี ขณะนี้พ่อเลี้ยงและ
น้องชายช่วยกันดูแลอยู่ 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากเธอได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ าแล้ว เธอต้องการกลับไปอยู่บ้านที่แม่สาย 
โดยอยากออกไปขายของ ซึ่งยังไม่ได้คิดว่าจะขายอะไร แต่อยากออกไปขายของที่บ้าน 

 

2.9 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 9  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 9 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีสมคบกันกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 9 ได้เดินทางออกมาจากชุมชนพร้อมสามีของเธอเพ่ือ
มายังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และโดนเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมพร้อมของกลาง คือ  
เมทแอมเฟตามีน จ านวน 118,000 เม็ด เธอทราบว่าสามีของเธอกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากว่าสอง
ปีแล้ว 

เธอต่อสู้คดีโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จึงท าให้เธอได้รับโทษประหารชีวิต ขณะที่สามี
ของเธอรับสารภาพ (ได้รับโทษจ าคุก 50 ปี) 

 



   
 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อเธอได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต เธอเกิดอาหารอ้ึง ท าอะไรไม่ถูก
เป็นระยะเวลานับชั่วโมง นอกจากนี้เธอยังคิดว่าบุคคลอ่ืนๆ จะคิดถึงเธอหรือไม่เมื่อเธอต้องโทษประหารชีวิต
แล้ว อย่างไรก็ตาม เธอไม่คิดว่าจะโดนประหารชีวิตจริงๆ  

“ไม่คิดว่าจะโดนประหาร คิดว่าเขาไม่ท าแบบนั้นหรอก” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 9, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อเข้ามาอยู่ในทัณฑสถาน กิจกรรมที่เธอท าคือการเรียนวิชาชีพ เนื่องจากเธอ
ต้องการเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ ให้มากขึ้น โดยวิชาชีพที่เธอได้เรียนไปแล้ว นั่นคือ การตัดเย็บเสื้อผ้า  

การใช้ชีวิตในทัณฑสถานท าให้เธอรู้ว่าเธอมีโอกาสที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตตามปกติ ด้วย
เห็นจากตัวอย่างของนักโทษประหารชีวิตรายอื่นที่ก็พบว่า หากจ าคุกมามากกว่า 10 ปี ก็ได้รับการปล่อยตัว 
แต่ด้วยโทษที่เธอได้รับเป็นโทษสูง จึงต้องใช้ระยะเวลานาน เธอจึงต้องอดทนเหมือนผู้ต้องขังรายอ่ืนเพ่ือที่จะ
ได้รับการปล่อยตัวออกไป 

“ได้ออกอยู่แล้ว คิดว่าน่าจะนาน แต่เห็นคนอ่ืนติดมาสิบกว่าปีก็ได้ออก เราก็ต้อง
อดทนรอเหมือนพวกเขาก็จะได้ออก” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 9, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ เมื่อครั้งได้รับทราบข่าวการประหารชีวิตนักโทษชายรายหนึ่ง ท าให้เธอย้อนกลับ
มาคิดอีกครั้งว่า ตนเองจะโดนบังคับโทษด้วยหรือไม่ แต่ก็ยังคิดไปว่าไม่น่าจะมีการประหารอีก 

“พอนักโทษชายประหาร ก็คิดว่าเราจะโดนด้วยหรือเปล่า แต่ก็คิดว่าไม่แน่จะมีแน่ๆ” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 9, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

ในระหว่างจ าคุก เธอได้มีการติดต่อกับทางบ้านรวมทั้งสามีของเธอด้วยการเขียน
จดหมาย เธอได้รับทราบข่าวว่าสามีของเธอได้รับการลดวันต้องโทษมา 2 ครั้งแล้ว  

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากได้รับการปล่อยตัวแล้ว เธอวางแผนไว้ว่าจะกลับไปช่วยพ่อแม่พัฒนาพื้นที่ท ากินที่
บ้านของเธอ โดยท าการปลูกพืชผักเพ่ือจ าหน่าย 

 

2.10 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 10  
ข้อมูลคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 10 เป็นนักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต  
คดีลักทรัพย์ และคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม  โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 จนกระทั่งปัจจุบัน  



พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 10 ได้คบหากับผู้เสียชีวิตมาระยะหนึ่งในขณะเดียวกัน
เธอก็ยังใช้ชีวิตคู่ร่วมกับผู้อื่น และได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ด้วย ซึ่งเธอได้บอกกล่าวให้ผู้เสียชีวิต
ทราบเรื่องการคบหาซ้อนนี้ให้ผู้เสียชีวิตทราบตั้งแต่แรก ทั้งนี้ วันหนึ่งเธอได้แจ้งผู้เสียชีวิตว่า เธออยากได้รถ
กระบะคันหนึ่ง ผู้เสียชีวิตแจ้งเธอว่าเขายินดีที่จะจ่ายเงินดาวน์รถให้เธอร้อยละ 50 แต่เมื่อถึงก าหนดวันท า
สัญญารถ ผู้เสียชีวิตกลับปิดเครื่องหนีหาย เธอไม่สามารถติดต่อเขาได้ เธอจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเธออยู่
ทราบและจัดการเรื่องรถให้จนเรียบร้อย 

หลังจากนั้น ผู้เสียชีวิตได้มาง้องอนเธอ แต่เธอต้องการเลิกแล้ว เพราะผู้เสียชีวิตไม่
สามารถให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้ ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมเลิกราด้วยดี แต่กลับไปอาละวาดด่าทอและบอกให้
สามีที่เธอใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยและผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเธอทราบว่าเธอคบกับเขาด้วย แต่ไม่มีใครเชื่อ 

เธอไม่พอใจ จึงวางแผนที่จะสั่งสอนเขาด้วยการเรียกให้หลานชายมาช่วยจัดการ 
จากนั้นเธอเรียกให้เขามาหาเธอที่ร้านเสริมสวย และให้หลานชายท าร้ายเขาด้วยการตีเพ่ือสั่งสอนเขา แต่
หลานชายตีเขาจนเสียชีวิต แล้วมาบอกให้เธอทราบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว เธอจึงหาทางปกปิดอ าพรางศพด้วย
การน าศพไปทิ้งในป่าข้างทาง (ภายหลังมีคนไปบังเอิญพบศพ และภรรยาของผู้เสียชีวิตได้แจ้งความ
ด าเนินคดี) จากนั้นเธอจึงได้น ารถของผู้ตายให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดซึ่งเธอคบหาอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นด้วยน ารถไปเพ่ือท าลายหลักฐาน อีกทั้งเธอพร้อมทั้งหลานชายและเพ่ือนของหลานชายได้
จัดการทาสีห้องภายในร้านเสริมสวยซึ่งเป็นที่เกิดเหตุใหม่ทันที เพ่ือกลบร่องรอยและคราบเลือดที่ติดอยู่ตาม
ผนังและพ้ืนห้อง 

อย่างไรก็ตาม ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ต ารวจได้สืบทราบและเดินทางมาพบเธอที่ร้าน
เสริมสวยของเธอเพ่ือแจ้งให้เธอไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีต ารวจ ขณะนั้นเธอเพ่ิงนอนพักจากการกลบ
เกลื่อนร่องรอยภายในร้าน ซึ่งเธอเล่าว่าขณะที่เจ้าหน้าที่มากลิ่นคราบเลือดต่างๆ ในห้องยังคงส่งกลิ่นให้รับรู้
ได้ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงใช้สารเคมีบางอย่างฉีดไปบนผนังเพ่ือท าละลายสีที่เธอเพ่ิงทาทับไปออกท าให้เห็น
ร่องรอยคราบเลือดและสมองที่กระจายติดอยู่ชัดเจน 

ในการด าเนินคดีในครั้งนี้ เธอได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ดูแลเธอให้สามารถ
ประกันตัวออกมาและด าเนินการสู้คดีในชั้นศาลได้ โดยศาลชั้นต้นพิพากษา (รวมทุกคดีแล้ว) เธอได้รับโทษ
จ าคุก 11 ปี 3 เดือน ระหว่างนั้นฝ่ายผู้เสียหาย (ภรรยาของผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งเธอไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกันตัวมาสู้คดี จากนั้นเธอจึงได้รับการพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เธอ
ได้รับการประกันตัวนั้น แม้ว่าจะสามารถหนีประกันได้ แต่เธอไม่ตัดสินใจหนีเนื่องจากหากเธอหนีไปแล้วจะ
ไม่มีใครช่วยดูแลพ่อและแม่ของเธอได้ 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อเธอได้รับทราบค าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต เธ อร้องไห้ และต้อง
นั่งขัดสมาธิอยู่ที่โต๊ะพยานในศาล ด้วยไม่คิดว่าตนเองจะได้รับโทษสูงเช่นนี้ เธอมองว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว ซึ่งหากเป็นไปได้ เธออยากให้มีการพิพากษาโทษเธอสถานเบากว่าครั้งนี้ 

“ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนประหาร ถ้ามีโอกาสอยากให้ตัดสินหนูใหม่” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 



   
 

อีกทั้งเธอยังคิดว่า หลังจากนี้เธอคงไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าเดิมอีก เพราะโทษ
ประหารชีวิตเป็นโทษที่สูงเกินไปส าหรับผู้หญิงคนหนึ่งจะได้รับ 

“หนูคงไม่กลับไปท าอะไรซ้ าๆ อีก เพราะโทษประหารมันสูงไปกับผู้หญิงคนหนึ่ง” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

มาในวันนี้ เธอได้มองย้อนกลับไปในสิ่งที่เธอกระท าแล้วคิดว่าหากเธอไม่น าเอา
อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล ชีวิตของเธอคงไม่ก้าวเข้ามาสู่จุดที่ต้องเป็นอยู่ทุกวันนี้ 

“ถ้าอารมณ์ไม่อยู่เหนือเหตุผลก็จะดี” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

ส่วนครอบครัวของเธอเมื่อเธอต้องโทษประหารชีวิตแล้ว ก็มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ล าบาก
มากขึ้น เพราะโดยปกติเธอเป็นคนหลักที่ส่งเสียดูแลพ่อและแม่ แม้ว่าผู้ใหญ่ที่เคยดูแลเธอจะให้การ
ช่วยเหลือบ้าง แต่ก็ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อครั้งที่เธอยังอยู่ภายนอกได้ 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

ในระหว่างจ าคุกในทัณฑสถาน ในช่วงแรกเธอบอกว่ามีความยากล าบากกับเธอมาก 
ทั้งสภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ อยากจะท าหรือแสดงออกแบบที่รู้สึกก็ไม่ได้ต้องข่มใจตัวเองไว้ 

“มาอยู่ก็ล าบากสุด ทั้งกาย ทั้งใจ อยากจะกรี๊ดก็ต้องข่มใจ” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ เธอได้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ โดยทนายความ
ร่างตัวอย่างมาให้และเธอเขียนเรื่องราวต่อเองจนเสร็จเรียบร้อย  

การใช้ชีวิตในทัณฑสถานของเธอ ท าให้เธอได้เรียนรู้ธรรมะ ได้อบรมบ่มนิสัยมากขึ้น 
การนั่งสมาธิท าให้เธอได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่เธอได้ท ามาท าให้เธอคิดว่าขณะนี้เวรกรรมได้ตามมาทัน
แล้ว เธอปรับเปลี่ยนการทานอาหารโดยหันมารับประทานเจ ไม่ทานเนื้อสัตว์ ซึ่งในทัณฑสถานเธอสามารถ
ยึดแนวทางนี้ได้ไม่ยากนัก เพราะมีการจัดอาหารเจไว้ส าหรับผู้ที่รับประทานเจอยู่แล้ว 

หากได้รับการอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

หากเธอได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า เธอตั้งเป้าหมายในชีวิตว่า เธอจะต้อง
สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยมีก่อนที่จะต้องโทษให้เป็นดังเดิมให้ได้ และจะต้องดีกว่าเดิมโดยที่จะไม่ท าธุรกิจ
ผิดกฎหมายอีก มุ่งเน้นที่จะท าความดี ซึ่งแม้ว่าอาจจะเดินทางไปอย่างช้าๆ แต่ก็จะสามารถรวยได้ ซึ่งเธอ
วางแผนว่าเธอจะเก็บสะสมเงินไว้เพื่อเป็นทุนในการกลับไปประกอบอาชีพค้าขายที่บ้าน 

“หนูจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมอืนเดิม แต่ไม่เอาสีเทาแล้ว จะเก็บ
เงินไปค้าขายที่บ้าน จะท าความดีแม้จะช้าแต่ก็จะรวย” 

นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 10, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561 

  



3. กรณีศึกษาผู้เสียหายจากการกระท าผิดที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษประหารชีวิต 
ผู้เสียหายจากการกระท าผิด เป็นบิดาและมารดาของผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตในคดีที่ผู้กระท าผิด

ได้รับค าพิพากษาตัดสินลงโทษลงโทษประหารชีวิต ซึ่งได้มีการบังคับโทษไปแล้ว 

หลังจากผู้เสียหายจากการกระท าผิดต้องสูญเสียบุตรชายไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสอง
เกิดความเศร้าเสียใจอย่างมาก อีกทั้งยังคอยติดตามการด าเนินคดีอย่างใกล้ชิดจนส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพของตนเอง  

“ไม่ได้ท าไรเลยหลังจากท าคดีนี้ ท าใจไม่ได้” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ทั้งสองทราบข้อมูลการกระท าผิดจากการรายงานความคืบหน้าของคดีจากเจ้าพนักงาน
ต ารวจว่ามีผู้กระท าผิดจ านวน 2 ราย แต่ในการจับกุมและด าเนินคดีนั้นพบว่าด าเนินคดีกับนักโทษประหาร 
เพียงรายเดียว ท าให้ทั้งสองเกิดความคลางแคลงใจต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมขึ้น 

ความเคลือบแคลงสงสัยจึงท าให้ผู้เสียหายจากการกระท าผิดพยายามสืบหาข้อเท็จจริงที่เกิด
ขึ้นกับบุตรชายของเขา โดยเขาได้เข้าไปในที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่บุตรชายของเขาเสี ยชีวิต ตลอดจนการ
สอบถามจากผู้ที่อยู่ที่พ้ืนที่เกิดเหตุ ทราบว่า ในวันเกิดเหตุผู้กระท าผิดมีประมาณ 4 -5 ราย ซึ่งรายหนึ่งถือ
มีดดาบสวนออกไปจากพ้ืนที่ โดยสวนทางกับเพ่ือนของเขา มีดที่เห็นเป็นมีดสปาต้า ไม่ใช่มีดพกเล่มเล็กที่
เป็นมีดของกลางของผู้กระท าผิดที่ถูกจับกุม 

“ถามแม่ค้าแถวนั้น แม่ค้าบอกว่ามี 4-5 คน คนตายไปซื้อขนมจีนมากิน...เพ่ือนผมบอกว่า
คนท าถือดาบสวนทางกับเพื่อนผม เห็นถือมีดสปาต้า” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิดเชื่อว่า ผู้กระท าผิดในเหตุการณ์ไม่ได้ท าเพียงคนเดียว เนื่องจาก
ในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ที่ต้องมีคนช่วยกันจับ มัด และการแทงจ านวน 24 แผล นอกจากนี้ประชาชน
ที่อยู่ในที่เกิดเหตุยังได้มีการห้ามปรามแต่ผู้กระท าผิดสั่งพวกเขาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวด้วย 

 “ไม่มีการท าคนเดียวแน่ ลูกผมตัวสูงใหญ่ ที่พ้ืนมีรอยมัดกันเนียน คนมาห้ามบอกว่าอย่าง
ท ามัน ก็ไปบอกเขาว่า เติ้นอย่ามายุ่ง” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด พยายามติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร้องให้พนักงาน
สอบสวนติดตามผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี ทั้งการเสนอให้ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเ วณที่เกิดเหตุ ซึ่ง
บริเวณหน้าโรงเรียนบริเวณที่เกิดเหตุมีติดตั้งอยู่ แต่ก็พบว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้เรียกใช้เป็นหลักฐานใน
การด าเนินคดี อีกท้ังยังบอกให้เขาสืบค้นหาข้อมูลมาให้ได้แล้วจึงค่อยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไปท าการจับกุม 

“ไปเดินเรื่องทุกวัน ต ารวจบอกแค่ว่าไม่รู้  ไม่รู้ ไม่รู้ ยังข้องใจอยู่ทุกวัน...ต ารวจไม่เอา
หลักฐาน ไม่เอาเลย กล้องวงจรปิดมีหน้าโรงเรียนก็ไม่เอา...ต ารวจบอกว่าให้ไปสืบมาเองให้ได้แล้วมาบอกให้
ผม [ต ารวจ] ไปจับ” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 



   
 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิดได้ทราบข้อมูลว่า ผู้กระท าผิดรายอ่ืนที่ไม่โดนด าเนินคดีนั้น เป็น
เพราะเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรายหนึ่ง  

“ผมได้ยินว่าคนอื่นเป็นลูกหลานต ารวจ” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

 

เมื่อทราบข่าวว่าผู้กระท าผิด โดนบังคับโทษประหารชีวิตไปแล้ว ผู้เสียหายจากการกระท าผิด
จึงอโหสิกรรมให้ผู้กระท าผิด หากแต่ก็ยังติดตามคดี และเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนรื้อคดีเพ่ือให้
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดให้ครบทุกคน เนื่องจากในรายงานข่าวระบุว่ามีผู้กระท าผิดสองคน แต่กลับมีการ
ด าเนินคดีเพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังได้ติดตามรายงานข่าวและพบว่าเพ่ือนของผู้กระท าผิดคนหนึ่ง ได้
ออกมาให้ข่าวว่า ผู้กระท าผิดที่โดนประหารชีวิตไปแล้วนั้นไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด ดังนั้น จึงต้องการให้เพ่ือน
ของผู้กระท าผิดให้ข้อมูลว่าบุคคลใดที่เป็นผู้กระท าผิด แต่ผู้เสียหายจากการกระท าผิดยังเชื่อว่าผู้กระท าผิด
ต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมกระท าผิดด้วยเช่นกัน 

“คนท าจะอยู่ที่ไหน ถ้าบอกว่าคนประหารไม่ผิด แล้วใครท า ลูกผมก็ตายฟรี...เขา [ผู้กระท า
ผิด-ผู้เขียน] ท ากัน ไม่งั้นเขาก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ทั้งนี้ การตัดสินประหารชีวิตและการบังคับโทษประหารชีวิตผู้กระท าผิดนั้น ผู้เสียหายจาก
การกระท าผิดมีความเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วที่มีการบังคับโทษ หากแม้นจะมีการให้ข้อมูลว่าผู้กระท าผิด
ไม่ได้กระท าผิดจริง แต่ผู้เสียหายจากการกระท าผิดมีความคิดเห็นว่า หากไม่ได้เป็นคนกระท า เหตุใดจึงไม่ให้
ข้อมูลผู้กระท าผิดตัวจริง เพื่อที่ตนเองจะไม่ถูกด าเนินคดี นอกจากนี้ผู้เสียหายจากการกระท าผิดยังคิดว่าควร
มีการบังคับโทษประหารชีวิตกับนักโทษประหารอีกต่อไป เพ่ือให้เกิดความหลาบจ า  

“ผมอโหสิให้เขา แต่ก็สมควรแล้วที่ต้องประหาร ถ้าบอกว่าไม่ได้ท าท าไมไม่ซัดทอดใคร ไม่
ซัดทอดให้ถึงเพ่ือน ตัวเองจะได้รอด...ยังไงก็อยากให้มีประหารอีก จะได้หลาบ ถ้าลูกผมท าผิดจะต้อง
ประหารก็ประหาร” 

ผู้เสียหายจากการกระท าผิด, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562  

 

4. กรณีศึกษาครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต 
ในการเก็บข้อมูลครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากมารดาของ

นักโทษประหารชีวิตชายที่ได้มีการบังคับโทษไปแล้ว โดยมารดาของนักโทษประหารชีวิตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ในการจับกุมนักโทษประหารชีวิตนั้น มีเจ้าหน้าที่ต ารวจจ านวนหลายนายควบคุมตัว
บุตรชายของเขาจากบริเวณอ่ืนเพ่ือมาตรวจค้นในบ้านพัก พบมีดพก (ขนาดเล็ก) ซึ่งบุตรชายพกติดตัวเป็น
ประจ า และได้รับรู้ว่าบุตรชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าในวันดังกล่าว เธอได้รับทราบ (ในภายหลัง) ว่า 
ระหว่างการจับกุมตัวบุตรชายนั้นมีการใช้ก าลังของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการเหยียบตัวเขา อย่างไรก็ตาม 



มารดาของนักโทษประหารชีวิตทราบว่ามีดพกของบุตรชาย ซึ่งเป็นมีดพกขนาดเล็กนั้นไม่ตรงกับผลการ
ชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิตซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามีดพกของที่บุตรชายมีมาก  

ในระหว่างการด าเนินคดีได้มีการพูดคุยกับบุตรชาย โดยบุตรชายแจ้งว่าตนเองไม่ได้เป็นคน
กระท าผิด อีกทั้งยังไม่เคยรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อน และให้มารดาของนักโทษประหารชีวิตพยายามหาเงินมา
ประกันตัวเพ่ือต่อสู้คดี ซึ่งในการจับกุมและการด าเนินการชั้นพนักงานสอบสวนนั้น บุตรชายไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกันตัว เนื่องจากเจ้าพนักงานระบุว่าเขามีคดีโชกโชน ทั้งคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน และคดียาเสพติด 
อย่างไรก็ตามเธอมองว่ารายละเอียดคดีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ใช่คดีที่ใหญ่หรือร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ต้องห้าม
ประกันตัว เนื่องจากคดีอาวุธปืนเป็นการมาจับในระหว่างการนอนพักผ่อน อีกทั้งคดียาเสพติดเป็นคดี
เกี่ยวกับการเสพกัญชา 

“เขาบอกว่า หาเบี้ยเดินคดีให้ผมกัน ผมไม่ใช่ท านิ ผมไม่ใช่รู้จักที  แต่ต ารวจเขาสลักหลังว่า
ห้ามประกัน คดีโชกโชนเรื่องปืน ที่จริงเขามาจับตอนมิกนอนอยู่ ไม่รู้มาได้ไง แล้วปืนก็อยู่ใต้ที่นอน ไม่ได้เอา
ออกไปท าอะไรที่ไหน กับคดียาเสพติด คือ เคยโดนตอนเป็นเยาวชนว่าเสพกัญชา ไม่ใช่คดียาบ้า” 

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ทั้งนี้ ในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิดในคดีดังกล่าวได้มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ผู้รับผิดชอบคดีว่าผู้กระท าผิดมีจ านวน 2 คน หากแต่เมื่อได้มีการจับกุมตัวบุตรชายแล้ว ก็ไม่ได้มีการ
ด าเนินการหาตัวผู้กระท าผิดอีกคนมาด าเนินคดีด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวมารดาของนักโทษประหารชีวิตได้รับ
ข้อมูลข่าวสารว่า ผู้กระท าผิดเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือกันไว้ ดังนั้น เมื่อ
จับกุมบุตรชายของเธอได้แล้ว จึงมีการด าเนินคดีเขาเพียงคนเดียว  

“มีคนมาบอกว่าคนที่ท าเป็นลูกหลานต ารวจที่ตรัง ผู้หญิงที่ไปให้ปากค าก็ลูกหลานต ารวจ 
พอจับเขาได้ก็ปิดคดี...ถ้ามีสองคนก็น่าจะหาทั้งสองคน นี่จับคนเดียวแล้วปิดคดีเลย” 

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

 

เมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินคดีโทษประหารชีวิต มารดาของนักโทษประหารชีวิตเห็นภาพ
บุตรชายนั่งลงและร้องไห้ ซึ่งเธอได้สอบถามว่า จะโดนประหารหรือไม่ เขาบอกกับเธอว่า นักโทษประหาร
ทั้งหมดมีหลายคนเขาคงจะไม่โดนประหาร อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการด าเนินคดีจนกระทั่งถึงวันประหาร
ชีวิตนั้น เขาได้โดนย้ายเรือนจ า จนย้ายครั้งสุดท้ายไปที่เรือนจ ากลางบางขวางได้เพียงประมาณ 2 สัปดาห์ 
จึงถกูบังคับโทษตามค าพิพากษาให้ประหารชีวิต ซึ่งเมื่อทราบว่าบุตรชายได้ย้ายเข้าจ าคุกที่เรือนจ ากลางบาง
ขวางแล้ว ในเบื้องต้นมารดาของนักโทษประหารชีวิตจึงโทรศัพท์สอบถามเรือนจ าและทราบว่าสามารถเข้า
เยี่ยมได้ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เธอจึงจะหยิบยืมเงินเพ่ือไปเยี่ยมเขา แต่เขาได้เขียนจดหมายแจ้งให้มารดา
และครอบครัวทราบถึงการย้ายดังกล่าวและแจ้งว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขา การย้ายเป็นการย้ายแบบปกติ ไม่ได้
ย้ายเพราะเขากระท าผิดในเรือนจ าแต่อย่างใด และต้องการให้ครอบครัวส่งหลักฐานทางการศึกษาเพ่ือ
น าไปใช้สมัครเรียนต่อ ซึ่งเมื่อได้รับทราบข่าวคราวจากเขาโดยตรงแล้ว เธอจึงชะลอการเดินทางไว้ และ
พยายามเก็บเงินเพ่ือมาเยี่ยมเขาในคราวต่อไป 

“พอรู้ว่าย้ายไปบางขวางก็หาเบอร์ติดต่อ รู้ว่าเขาให้เยี่ยมได้จันทร์ - ศุกร์ จะไปเยี่ยมเขา เขา
เขียนจดหมายมาบอกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ผมไม่ได้ท าไร ให้ส่งเอกสารมาจะเรียนต่อ” 



   
 

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ท้ายที่สุดในวันบังคับโทษประหารชีวิตบุตรชาย มารดาของนักโทษประหารชีวิตได้รับการ
ติดต่อจากกรมราชทัณฑ์ในวันดังกล่าว แต่เธอติดงานท าให้ไม่สามารถรับโทรศัพท์สายดังกล่าวได้ เธอ
พยายามหาทางติดต่อกลับแต่ก็เมื่อหมดเวลาที่จะติดต่อได้ และภายหลังจึงได้รับทราบข่าวจากผู้อ่ืนว่า
บุตรชายโดนน าตัวไปประหารชีวิตแล้ว ซึ่งเธอได้ทราบข่าวจากอดีตลูกสะใภ้ว่าได้รับการติดต่อจากบุตรชาย
ก่อนที่จะประหารชีวิต และเขายังได้พูดคุ้ยกับบุตรสาวของเขาด้วย  

“เขาโทรมา ไม่ได้รับโทรศัพท์ พยายามหาเบอร์โทรกลับก็ไม่ทัน หมดเวลาแล้ว...จนคนโทร
มาบอกว่าโดนประหารแล้วนะ...เขาได้โทรหาแฟนคนแรกเขาบอกว่าเขาผิดไปแล้วที่มีคนอ่ืน และได้คุยกับ
ลูกจากแฟนคนแรกของเขาด้วย” 

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

เมื่อทราบแน่นอนแล้วว่าบุตรชายเสียชีวิตแล้ว มารดาของนักโทษประหารชีวิตได้รับเงินจาก
เพ่ือนๆ ที่ช่วยกันรวบรวมเงินเพ่ือให้เธอเดินทางมารับศพที่เรือนจ ากลางบางขวาง ทั้งนี้ เนื่องด้วยบุตรชาย
นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีวิธีการจัดการกับศพแตกต่างจากผู้นับถือศาสนาอื่น ดังนั้นในวันดังกล่าว เธอได้รับ
การแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจ าว่าจะท าการอาบน้ าศพ (ตามหลักการของศาสนาอิสลาม) ให้ จากนั้นเธอ
จึงได้ติดต่อเช่าเหมารถของมูลนิธิเพ่ือน าศพกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดของเธอ 

เนื่องจากคดีความที่เกิดขึ้นเกิดในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่อาศัยของมารดาของนักโทษ
ประหารชีวิตรวมทั้งครอบครัวของผู้เสียหายในคดี จึงมีการตั้งค าถามกับเธอเกี่ยวกับการไปพบครอบครัว
ผู้เสียหาย ซึ่งเธอนั้น ได้รับค าบอกกล่าวจากบุตรชายเสมอว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด และเธอเชื่อว่า
บุตรชายไม่ได้กระท าผิด ดังนั้น เมื่อเชื่อว่าบุตรชายของตนเองไม่ได้เป็นผู้กระท าให้เกิดความเสียหายแล้ วจึง
ไม่คิดว่าจะต้องไปพบครอบครัวผู้เสียหายแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ทราบได้ว่าผู้เสียหายจะรู้สึกอย่างไรบ้างและ
จะกระท าอย่างไรกับเธอหากเดินทางไปพบ เธอจึงไม่ได้พบครอบครัวผู้เสียหายด้วยเหตุนี้ 

  

“ครอบครัวคนตายเขาถามนักข่าวว่าท าไมเราไม่ไปหา ก็ลูกเราไม่ได้ท า เชื่อว่าเขาไม่ได้ท า 
ถ้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง” 

มารดาของนักโทษประหารชีวิต, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2562 

นอกจากนี้ เธอยังเกิดความสงสัยว่าท าไมนักโทษที่ถูกประหารชีวิตจึงเป็นบุตรชายของเธอ 
เธอได้รับทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่เรือนจ าว่า ฎีกาที่บุตรชายยื่นไปนั้น “เขาไม่รับ เขาไม่อ่าน” นอกจากนี้ยัง
ได้รับทราบมาอีกว่า ในการประหารชีวิตในครั้งนี้เกิดจากการน าประวัตินักโทษประหารชีวิตที่เป็นคดีร้ายแรง 
จ านวนกว่า 10 คดี ไปพิจารณาและในกรณีของเขานั้น เป็นกรณีที่ไม่เคยมีการรับสารภาพเลย จึงเป็น
นักโทษที่ต้องน าตัวไปบังคับโทษประหารชีวิต 

 
  



5.  ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักโทษประหาร 

5.1 อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ 1 
ความเป็นมาของการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

การยกเลิกโทษประหารชีวิตมีมานานแล้ว โดยมีการพูดกันเป็นระยะ ไม่สามารถกล่าว
ได้ว่าต้องย้อนไปถึงเมื่อไร คาดว่าน่าจะมากระแสสากล โดย Amnesty ท าให้มีการพูดถึง มีการโต้เถียงกัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่ามีการเสนอให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต รวมถึงงานวิชาการด้วยที่มีการถกเถียงว่า  
โทษประหารชีวิตมีความจ าเป็นหรือไม่ หรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอาชญากรรมได้หรือไม่ ทั้งนี้ พบว่า
ในช่วงเริ่มต้นมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องโทษประหารชีวิต ในวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515  

ต่อจากนั้นพบว่ามีการประหารชีวิตผู้หญิงข้ึน ซึ่งท าให้มีการกล่าวถึงโทษประหารชีวิต
มาอีกครั้ง แต่ยังไม่มีการกล่าวกันอย่างจริงจัง เนื่องจากเรื่องโทษประหารชีวิตยังเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อย 
(minority) เนื่องด้วยเมื่อมีการกล่าวถึงเมื่อใดกระแสสังคมจะไม่เห็นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนประมาณ 
80-90% จะคัดค้านการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีข้อเสนอให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
อย่างจริงจังขึ้น และต่อมาก็ได้มีการบรรจุประเด็นดังกล่าวเข้าในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 และ 
3 อย่างเป็นทางการ 

พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์กับโทษประหารชีวิต 

พระราชอ านาจในการยกโทษเป็นของพระมหากษัตริย์ แต่การจะลงโทษเป็นเรื่องที่
กฎหมายก าหนดขึ้นมา ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีโทษประหารชีวิตนั้นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการยก
โทษยังคงมีอยู่ในเรื่องของจ าคุก  

ทั้งนี้ การมองว่าการใช้พระราชอ านาจในการยกโทษ เป็นเรื่องเดียวกับความเป็นเจ้า
ชีวิตของพระมหากษัตริย์นั้นมองในอีกแง่หนึ่ง คือ มีทั้งดีและไม่ดี กล่าวคือ พระมหากษัตริย์เป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้ลงโทษด้วย คือ มีทั้งบวกและลบ ไม่ได้หมายความว่าการเป็นเจ้าชีวิตคือสิ่งที่ดี ซึ่งแม้ว่าจะยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตไปแล้ว แต่พระราชอ านาจในการยกโทษยังคงมีอยู่ ไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด 

การยกเลิกโทษประหารชีวิตอยู่ที่การออกแบบระบบ เช่น การเปลี่ยนโทษประหาร
ชีวิตให้เป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีการลดโทษ ซึ่งแม้ว่าจะมีการอภัยโทษก็ตาม แต่ขึ้นอยู่กับว่า  
มีการออกกฤษฎีกามาเช่นไร จะเห็นได้ว่ากฤษฎีกาอภัยโทษในช่วงหลังที่ออกมา มีการจ ากัดสิทธินักโทษบาง
ประเภทมากขึ้น เช่น ไม่ครอบคลุมถึงนักโทษคดีข่มขืน หรือนักโทษคดียาเสพติดร้ายแรงที่มีโทษจ าคุกเกิน  
8 ปี  

นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทย ถือว่า ได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาแล้วในบาง
ประเภทของคดี เช่น คดีที่ผู้กระท าผิดอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่มีการประหาร ซึ่งถือได้ว่าคือยกเลิกการประหาร
ชีวิตอย่างหนึ่ง  ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า หากยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว ความคิดเรื่องเจ้าชีวิตจะหมด
ไป นั้นไม่เกี่ยวข้องกัน และตัวอย่างก็แสดงให้เห็นได้ว่า สามารถยกเลิกโทษประหารชีวิตได้ โดยการแก้ไข
กฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาการแก้ไขกฎหมายนี้เป็นผลมาจากแรงกดดันจากต่างประเทศ 



   
 

การยอมรับผิดของนักโทษประหารชีวิต 

กรมราชทัณฑ์เคยมีการส ารวจความคิดเห็นผู้ต้องขังว่าตนเองกระท าผิดจริงหรือไม่ 
พบว่า มีผู้ต้องขังจ านวนมากที่บอกว่าตนเองไม่ได้ท ากระผิด แต่ต้องโทษจ าคุก ทั้งนี้ เมื่อได้มีการศึกษาให้ลึก
ลงไป พบว่า การกระท าผิดนั้น มีกรณีที่กระท าผิดเพราะว่าเข้าใจกฎหมายผิด เช่น กรณีคดียาเสพติด  
ที่เดินทางไปกับผู้ค้ายาเสพติดและโดนล่อซื้อ และถูกจับกุมพร้อมกัน ซึ่งผู้ต้องขังเข้าใจว่าตนเองไม่ได้กระท า
ผิด ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่ก็ถูกจับและโดนจ าคุก ลักษณะนี้เป็นการบอกว่าตนเองไม่ได้กระท าผิดเป็น
เพราะไม่เข้าใจข้อกฎหมายในเรื่องนี้ดีพอ ขณะเดียวกันในส่วนที่คิดว่าตนเองไม่ได้กระท าผิด หรือถูกใส่ร้าย 
ก็ยังมีอยู่บ้าง 

แต่ในกรณีที่มีค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต แล้วบอกว่าตนเองไม่ได้กระท า
ผิดเลยจริงๆ นั้น อาจจะมีแต่น้อยมาก เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ที่ลงโทษประหา รชีวิตต้องปรากฏ
พยานหลักฐานที่ประจักษ์ชัดจริงๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่กระท าผิดแต่มีเรื่องแรงจูงใจ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะมีการพิจารณาไปถึงแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด หรือจะพิจารณาเฉพาะความ
รุนแรงแห่งคดี ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้ว การกระท าผิดในคดีที่มีบทลงโทษจ าคุกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจนถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตนั้น ศาลต้องพิจารณาพฤติกรรมแห่งคดี ซึ่ง ศาลพยายามออกมาเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือ
ไม่ให้คดีลักลั่น เพราะฉะนั้น การพิจารณาคดีโดยไปดูเรื่องแรงจูงใจ ซึ่งแต่ละคดีไม่เหมือนกัน อาจจะขาด
มาตรฐานที่ท าให้ศาลต้องถูกต้องค าถามขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น ในการให้ประกันตัวผู้กระท าผิดคดียาเสพติด
ในระหว่างด าเนินคดี ตามหลักที่ให้มีการควบคุมคนไว้ในเรือนจ าต้องท าให้น้อยที่สุด การให้สิทธิประกันตัว
และสิทธิในการต่อสู้คดี แต่เมื่อมีการให้ประกันตัวศาลอาจต้องโดนสอบสวน 

คดียาเสพติดกับโทษประหารชีวิต 

นักโทษยาเสพติดที่มีของกลางเมทแอมเฟตามีน จ านวน 1,000,000 เม็ด แท้จริง
อาจเป็นเพียงแค่ผู้ขนธรรมดา แต่ผู้ค้ารายใหญ่จริงๆ จะไม่ขนของเองจ านวนมากขนาดนั้น แต่ในการ
ตัดสินใจลงโทษของศาล ศาลต้องด าเนินการตามมาตรฐาน หรือยี่ต็อกท่ีก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ในต่างประเทศ มองว่าคดียาเสพติดเป็นเรื่องเล็กน้อย ความรุนแรงไม่มาก นั่น
เป็นเพราะว่าประเทศของเขาไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมากนัก ภูมิประเทศอยู่ห่างไกล ขณะที่ประเทศไทย
อยู่ใกล้แหล่งผลิต สามารถข้ามแดนมาได้ตลอด ดังนั้น การลงโทษสูง จึงเป็นการป้องปรามรูปแบบหนึ่งอย่าง
หนึ่ง  

ความเป็นไปได้ในการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

การยกเลิกโทษประหารชีวิตมีความเป็นไปได้ เหตุเพราะกระแสสากลในเรื่องดังกล่าว 
ทั้งนี้ การยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการโดยรัฐ ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง แม้ว่าประชาชนมีความต้องการให้มีโทษประหารชีวิต แต่การจะยกเลิกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของรัฐ  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องด าเนินการเปลี่ยน
ล าดับขั้น ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่า การเปลี่ยนวิธีการลงโทษจากการยิงเป้าไปสู่การฉีดยาเป็นการลดโทนของ
ความรุนแรงของการประหารไปล าดับหนึ่ง และได้มีการขับเคลื่อนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่
ก าหนดแผนในการยกเลิกโทษประหารชีวิตไว้  



อนึ่ง ในการด าเนินการเพื่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้น รัฐต้องหามาตรการในการ
จัดการกับอาชญากรรมท่ีรุนแรงเพื่อที่จะลดเสียงคัดค้านของประชาชนให้ลดลง เพราะโทษประหารชีวิตเป็น
เรื่องปลายเหตุ 

5.2 อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีที่ 2 
ความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิต 

ความรู้สึกของนักโทษประหารชีวิตมีความทุกข์มาก ไม่มีคนใดที่รู้สึกดี เนื่องจากเป็น
การอยู่แบบรอความตาย ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่จะต้องตาย ซึ่งนั่น คือ ความรู้สึกท่ีทรมานที่สุดของนักโทษประหาร 

 “เป็นความรู้สึกที่ทรมานที่สุดของเขา เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรคือวันของเขา ทุกคนจะ
อยู่แบบรอความตาย มีความทุกข์มาก” 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2562 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่มีการบังคับโทษเสมอในแต่ละเดือน จะมีการเล่าต่อให้
นักโทษประหารชีวิตรับทราบโดยทั่วกันว่า หากวันใดที่มีผู้คุมในแดนมากกว่าปกติ นั่นแสดงว่าจะต้องมีการ
บังคับโทษประหารชีวิตในวันดังกล่าว ซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นตนเองหรือไม่ 

“มีเขาเล่ากันว่า ถ้ามีคนเดินซึ่งปกติมีผู้คุมคนหรือสองคน ถ้ารองเท้าบูทดัง ตึงๆๆ มา 
ต้องมีเหต”ุ 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2562 

หลักการทางศาสนาต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งไม่ว่าศาสนาอะไรเป็นการท าให้คนสงบลง ในกรณี
ของนักโทษประหารชีวิตเป็นการท าให้คนที่รับโทษประหาร เข้าใจตนเอง และใช้หลักศาสนาท าให้ตนเอง
สงบลง แต่ถ้าหลักเรื่องกรรม คือ คนต้องชดใช้กรรม แต่ไม่มีก าหนดการว่าชดใช้กรรมนั้นต้องเป็นการฆ่ากัน
ให้ตาย 

ทั้งนี้ ในส่วนของการนับถือศาสนากับโทษประหารชีวิตนั้น ในบางศาสนายังมี
ข้อก าหนดให้มีการประหารชีวิตได้ ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละศาสนา อย่างไรก็ตาม การยอมรับในผลกรรม
ที่เกิดขึ้นของนักโทษประหารไม่ใช่ค าตอบว่าเป็นการยอมรับให้ตาย 

การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก าหนดให้การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิของผู้ต้องโทษ ซึ่งหากไม่ประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯ ให้เป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการถวายแทน  

อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก าหนดไว้ในมาตรา 262  
ที่ก าหนดให้มีการทุเลาการประหารไว้ในกรณีที่มีขอพระราชทานอภัยโทษ จนกว่าจะพ้นก าหนด 60 วัน  
ซึ่งจะปรากฏเห็นว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 จนถึงมิถุนายน 2561 ไม่มีการบังคับโทษ
ประหารชีวิตเลย เนื่องจากว่าแม้จะผ่านระยะเวลาตามก าหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



   
 

60 วันไปแล้ว แต่ยังมีแนวความคิดและการปฏิบัติว่าควรชะลอโทษประหารชีวิตไว้ก่อนตราบใดที่ยังไม่มี
พระบรมราชโองการให้น าตัวไปประหาร จึงมีการรอและไม่มีประหารมาเลย 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการบังคับโทษประหารชีวิตที่ผ่านมานั้น ไม่ได้มีการประหารชีวิต
นักโทษประหารทุกราย แต่รายที่มีการบังคับโทษต้องผ่านการสืบเสาะและเห็นแล้วว่าเป็นผู้มีพฤติกรรม
โหดร้าย ร้ายกาจ หรือเป็นคดีสะเทือนขวัญ   

“ประหารชีวิตไม่ได้โดนทุกคน มีการเลือกโดยการสืบเสาะมาแล้วว่า มีพฤติกรรม
โหดร้าย ร้ายกาจ สะเทือนขวัญ” 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2562 

ซึ่งในแต่ละปี หากมีการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป หรือในวาระพิเศษ 
นักโทษประหารชีวิตก็จะได้สิทธิในการพระราชทานอภัยโทษนั้นๆ ด้วยตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างไรก็ตามจะ
พบว่า ในกรณีนักโทษคดียาเสพติด ก็จะต้องรอ 1 รอบของการพระราชทานอภัยโทษ และจะได้รับตามสิทธิ
ในรอบต่อไป 

การก าหนดบทลงโทษทางอาญาของไทย 

การก าหนดโทษทางอาญาของไทยไม่เป็นไปตามโทษานุโทษ โดยจะเห็นได้จากมีการ
ก าหนดบทลงโทษประหารชีวิตในความผิดจ านวนมาก รวมทั้งล่าสุดในคดีคอร์รัปชั่น ซึ่งแท้จริงแล้วการ
ลงโทษทางอาญาไม่ใช่เพียงการน าคนไปขังคุกเพียงอย่างเดียว มีการลงโทษรูปแบบอ่ืนที่ดีกว่ากัน เช่น 
ความผิดตาม พ.ร.บ. เช็ค ไม่ควรน าตัวไปขังคุก ควรขังเฉพาะอาชญากรที่กระท าความผิดอย่างร้ายแรงและ
ไม่ควรอยู่ในสังคมอีกต่อไป  

บทลงโทษของไทยสูงมาก โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งจะท าให้เห็นว่าโทษของไทยรุนแรง
เกินไปท าให้คุกเกิดความแออัด แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ได้รับโทษก็
ยังคงมีอยู่จ านวนมาก จะเห็นได้ว่าแม้โทษจะรุนแรงเพียงใดก็ไม่เกิดความหวาดกลัว เพราะผู้ที่ได้รับโทษคือ
บุคคลที่อยู่ระดับล่างสุดขององค์กร รายใหญ่ยังคงลอยนวล และโทษที่สูงก็ไม่ได้ท าให้การค้ายาเสพติดลดลง 
เพราะไม่ได้เกรงกลัวต่อการกระท าความผิด ไม่ส่งผลให้สังคมปลอดภัยมากขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังส่งผลให้
เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ความแออัดในเรือนจ า นอกจากนี้โทษประหารชีวิต ที่มีการรับรู้กันว่า ท าผิดก็
ไม่ได้รับโทษประหารชีวิตอย่างแท้จริง  

การเปิดเผยข้อมูลการประหารชีวิตต่อสาธารณะ 

แม้ว่าจะมีกระแสเรียกร้องว่าการประหารชีวิตไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะ
รับทราบนั้น พบว่า ในอดีตเคยมีกรณีที่มีการบังคับโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด และมีการเชิญ
สื่อมวลชนมาท าข่าวให้เห็นตั้งแต่การน าตัวนักโทษประหารชีวิต ไปจนกระทั่งถึงหน้าห้องประหาร ซึ่งมีภาพ
ปรากฏออกสื่ออย่างกว้างขวาง หากแต่ท้ายที่สุด ผลตอบรับจากกรณีดังกล่าวท าให้เห็นว่า เป็นการละเมิด
สิทธินักโทษ และมีกระแสว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง 

 

 



ข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

1. ควรมีการณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง แต่ต้อง
พิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสม เนื่องจากหากมีการรณรงค์ในระหว่างที่กระแสการใช้โทษประหารชีวิตอย่าง
รุนแรง อาจท าให้ไม่มีการเปิดรับฟังเหตุผลของการรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต อีกทั้งยังอาจท าให้มี
การหาเหตุผลมาสนับสนุนเพิ่มเติม จนสามารถติดตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ 

2. ควรมีการใช้บทลงโทษอ่ืนมาใช้ทดแทนโทษประหารชีวิต เช่น กรณีคดียาเสพติด 
อาจมีการใช้การยึดทรัพย์มาใช้มากขึ้น ท าให้มีการไล่ติดตามทรัพย์สินที่มาจากการกระท าผิดซึ่งน่าจะส่งผล
ให้เกิดความหวาดกลัวต่อการกระท าผิดมากกว่า 

3. ควรยกเลิกบทสันนิษฐานเด็ดขาด หรือการปรับบทลงโทษให้กว้างขึ้น และสามารถ
พิจารณาจากพฤติการณ์ บทบาทในการกระท าผิดได้ กล่าวคือ บทสันนิษฐานเด็ดขาดเป็นการก าหนด
ปริมาณยาและก าหนดโทษ ซึ่งในการพิพากษาลงโทษนั้น ศาลต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจ หรือบริบทอ่ืนๆ  

“ถ้าครอบครองยาเสพติดจ านวนเท่าไรให้ถือว่าเป็นการครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และ
บทลงโทษ คือ ตั้งแต่ 20 ปี ถึงตลอดชีวิต และถ้าครอบครองเกินกว่าตามปริมาณที่กฎหมายก าหนดให้มี
โทษถึงประหารชีวิต ซึ่งบทสันนิษฐานเด็ดขาดนี้จะท าให้ศาลต้องระวางโทษตามที่ก าหนด จะไม่พิจารณา
มูลเหตุจูงใจ หรือบริบทอื่นๆ” 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2562 

 

5.3 อดีตอนุศาสนาจารย์ เรือนจ ากลางบางขวาง 
บทบาทของอนุศาสนาจารย์กับการดูแลผู้ต้องขัง 

อนุศาสนาจารย์ เป็นต าแหน่งที่ก าหนดให้มีประจ าเรือนจ าทุกเรือนจ า โดยมีหน้าที่ใน
การอบรม ให้ความรู้ด้านศาสนาให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนใหญ่อนุศาสนาจารย์เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 
เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 

กิจกรรมที่อนุศาสนาจารย์จัดให้กับผู้ต้องขังจะพบว่า จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์
ในทุกวันจันทร์ หรือในวันศุกร์จะมีการจัดให้โต๊ะอิหม่าม (จากภายนอก) หรือผู้ต้องขังที่มีความรู้ทางศาสนา 
จัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกันศาสนาคริสต์จะมีบาทหลวงที่ให้การดูแล 
รวมทั้งจัดพิธีการขอขมาในทุกๆ เดือน ส่วนกิจกรรมในแต่ละวันจะมีการบรรยายก่อนเคารพธงชาติประมาณ 
5 นาที เสียงตามสายในการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 

ทั้งนี้ การประกอบคุณความดีของผู้ต้องขัง จะมีผลต่อการรับพระราชทานอภัยโทษ
ด้วย ซึ่งในการอบรมธรรมะที่ด าเนินการโดยอนุศาสนาจารย์นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนา
พุทธจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ 

นอกจากนี้ หากผู้ต้องขังมีความประสงค์จะเปลี่ยนศาสนา อนุศาสนาจารย์จะอ านวย
ความสะดวกในการประกอบพิธีให้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ต้องขังประสงค์เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนา
คริสต์ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากจะได้รับการดูแลจากบาทหลวง เช่น การได้รับของแจกตามเทศกาลต่างๆ  



   
 

“ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนศาสนาก็จะมีพิธีกรรมให้...ก็มีคนเปลี่ยนกันเยอะ เพราะคริสมี
การดูแลจากบาทหลวง ตามเทศกาลต่างๆ ก็มีของมาแจก” 

อดีตอนุศาสนาจารย์, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2562 

อย่างไรก็ตามอนุศาสนาจารย์จะไม่ได้เข้าเวรในแดนต่างๆ เนื่องจากป้องกันความ
ใกล้ชิดสนิทสนม ที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเมื่ออนุศาสนาจารย์ต้องเข้าไปท าการสอนหรือจัดกิจกรรม 

“มีหนังสือขอความร่วมมือไม่ให้จัดให้เข้าเวร เพ่ือไม่ให้มีความสนิทสนม เพราะเวลา
เข้าไปสอนแล้วจะไม่เชื่อถือกัน” 

อดีตอนุศาสนาจารย์, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2562 

อนุศาสนาจารย์กับนักโทษประหารชีวิต 

โดยปกติแล้ว นักโทษประหารชีวิตจะใช้ชีวิตอยู่ภายในบริเวณแดนที่ก าหนด ไม่
สามารถออกมาในพ้ืนที่รวมภายนอกทั่วไป ได้เฉกเช่นผู้ต้องขังโทษอ่ืนๆ ซึ่งหากต้องออกมานอกแดนต้องมี
การใส่โซ่ตรวนออกมาด้วย  

การปฏิบัติงานของอนุศาสนาจารย์กับนักโทษประหารชีวิตนั้น จะเข้าไปท ากิจกรรม
ในแดนเดือนละ 1 ครั้ง โดยการพูดคุยผ่านกรงเหล็กตามห้องต่างๆ ของนักโทษประหาร โดยใช้เวลาในแต่ละ
ครั้งประมาณ 30 นาที ซึ่งประเด็นที่อนุศาสนาจารย์ได้พูดคุยกับนักโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ของท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ และการยอมรับผลของการกระท า ประเด็นที่นักโทษประหารชีวิตตั้งค าถาม
กับอนุศาสนาจารย์ส่วนใหญ่ คือ เรื่องการนั่งสมาธิ 

การจัดการของอนุศาสนาจารย์เม่ือมีการบังคับโทษประหารชีวิต 

เมื่อมีการบังคับโทษประหารชีวิต อนุศาสนาจารย์จะได้รับแจ้งเพ่ือเตรียมการโดยต้อง
รับผิดชอบในการนิมนต์พระ และอยู่ในกระบวนการที่มีการบังคับโทษ โดยที่อนุศาสนาจารย์เล่า
ประสบการณ์ว่า ในอดีตที่มีการประหารชีวิตนักโทษประหารรายหนึ่ง เมื่อมีการแจ้งให้บังคับโทษมาแล้ว จะ
มีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันตัวบุคคลว่า จะไม่ใช่การประหารผิดตัว และจะมีการแจ้งให้อนุศาสนาจารย์
นิมนต์พระ เพ่ือเทศน์ก่อนการประหาร และการเจริญมรณานุสติ 

จากนั้นเมื่อท าการเบิกตัวนักโทษประหารมาแล้ว จะน าตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ให้
นักโทษประหารเขียนจดหมายสั่งเสีย/พินัยกรรม และสอบถามอาหารมื้อสุดท้ายที่นักโทษประหารต้องการ
ทาน โดยส่วนใหญ่หากสามารถจัดหารให้ได้ เจ้าหน้าที่จะจัดหามาให้ และให้รับประทานอาหารนั้น จากนั้น
จึงมีการอ่านฎีกาให้นักโทษประหารฟัง และจัดให้พระเทศน์ และน าตัวไปประหาร 

 

 

 

 

 



 


