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บทคัดยอ  
บทความน้ีจะพิจารณาขอโตแยงทางจริยศาสตรเรื่องโทษประหารชีวิตโดยการนํา 

เสนอเหตุผลของทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน เราจะพิจารณาปญหานี้ในแงจริยธรรม
วา การประหารชีวิตเปนสิ่งที่ยอมรับไดหรือไม ฝายสนับสนุนโทษประหารชีวิต เช่ือวา
โทษประหารชีวิต เปนเครื่องมือที่จําเปนของกระบวนการยุติธรรมและการปองกัน
อาชญากรรม ฆาตกรตองไดรับโทษที่เขาสมควรจะไดรับ น่ันคือ ความตาย นอกจากน้ี 
โทษประหารชีวิตยังสามารถยับยั้งอาชญากรรมไดมากกวาโทษจําคุก แตฝายคัดคานโทษ
ประหารชีวิตแยงวา เปนไปไมไดที่การฆาเพ่ือนมนุษยจะเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม 
มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรี เราไมสามารถสอนวาการฆาคนเปนสิ่งผิดดวยการฆาคน การ
ประหารชีวิตเปนเรื่องไรมนุษยธรรมและไรประโยชน 

 
ABSTRACT 

This article presents the ethical arguments that have been offered for and 
against the capital punishment.  We will consider this ethical problem whether  
it is morally acceptable to execute people.  Supporters of the capital punish- 
ment believe that capital punishment is an essential instrument of justice and 
prevention of crime.  The murderer must be given the punishment he deserves, 
which is death.  Besides, capital punishment is a better deterrent than 
imprisonment.  But those who are against capital punishment argue that it is 
impossible to justify the act of killing a fellow human being.  Every human life 
has dignity.  We cannot teach that killing is wrong by killing.  Capital punish-
ment is inhumane and useless. 

 
 

ความนํา 
ปญหาจริยธรรมที่มีการถกเถียงอยางกวางขวางมา 

เปนเวลายาวนานปญหาหน่ึง คือ ปญหาโทษประหารชีวิต
วาควรจะมีอยูตอไปในสังคมของเราหรือควรยกเลิก มีขอ
โตแยงมากมายในเรื่องน้ีระหวางฝายสนับสนุนและฝายคัด 
คาน ทั้งสองฝายตางมีเหตุผลที่นาเช่ือได เหตุผลสําคัญ  
ของฝายสนับสนุน คือ การประหารชีวิตเปนสิ่งจําเปนใน
กระบวนการยุติธรรมที่จะตองลงโทษผูกระทําผิดใหเหมาะ 
สมกับความผิดที่เขากระทํา ในขณะที่เหตุผลสําคัญของ 
ฝายคัดคาน คือ การประหารชีวิตเปนความปาเถื่อนไร
มนุษยธรรมท่ีไมควรจะมีอยูอีกตอไปในสังคมที่เจริญแลว 
ในเม่ือทั้งสองฝายตางมีเหตุผลที่นาเช่ือไดจึงเปนเรื่องยาก 

ที่จะตัดสินช้ีขาดวาควรเช่ือฝายใด อยางไรก็ตาม ถามีเกณฑ
ตัดสินจริยธรรมมาชวยเปนหลักในการพิจารณาก็อาจทําให
สามารถมองเห็นปญหาไดชัดเจนและตัดสินไดงายขึ้น 
เรื่องโทษประหารชีวิตวาควรมีอยูตอไปหรือควรยกเลิก ถา
จะพิจารณาในภาพรวมก็ขึ้นอยูกับวาจะใหความสําคัญ    
กับอะไรมากกวากันระหวางเปาหมายกับวิธีการ ถาคิดวา
เปาหมายสําคัญกวาวิธีการ โทษประหารชีวิตก็ควรมีอยู
ตอไปเพ่ือประโยชนสุขของสังคมสวนรวม แตถาคิดวาวิธี 
การสําคัญกวาเปาหมายก็ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต   
เสียเพราะวิธีการผิด เรื่องน้ีจะยังคงเปนปญหาจริยธรรม    
ที่ถกเถียงกันตอไป 
 



เหตุผลของฝายสนับสนุน 
1.  โทษประหารชีวิตเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการ

ยุติธรรม การลงโทษผูกระทําผิดตองคํานึงถึงความยุติธรรม
เปนหลัก ความยุติธรรมที่แทจริงไมใชการแกแคน แต
หมายถึงการลงโทษท่ีเหมาะสมกับความผิดที่ไดกระทํา ถา
ทําผิดมากแตถูกลงโทษนอยก็ไมเปนธรรมกับฝายที่ถูก
กระทํา ในทางกลับกันถาทําผิดนอยแตถูกลงโทษมากก็ไม
เปนธรรมกับผูกระทําผิด การประหารชีวิตนับวาเปนการ
ตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรมสําหรับคนที่ทําผิด
รายแรง เชน การทําลายชีวิต คนทั่วไปยอมรับโทษประหาร
ชีวิต เพราะรูสึกวาความตายคือ การชดใชที่เหมาะสมท่ีสุด
สําหรับฆาตกรผูโหดเหี้ยม จําคุกตลอดชีวิตนับวาเบาเกิน 
ไปไมสามารถทําใหสังคมยอมรับได จุดมุงหมายของการ
ลงโทษผูกระทําผิดไมใชเพียงแคยับยั้งปองกันไมใหคนอื่น
ทําตามเทาน้ัน จุดมุงหมายสําคัญของการลงโทษ คือ การ
ชดใชสิ่งที่ผูกระทําผิดไดทําไว ฆาตกรไมสมควรมีชีวิตอยู 
การประหารชีวิตจะนําฆาตกรไปสูที่ที่เหมาะสมกับเขา คือ 
การออกจากสังคมตลอดไป ถาเพียงแคกักตัวเขาไวในที่คุม
ขังก็เทากับลงโทษเขานอยกวาโทษที่เขาสมควรจะไดรับซึ่ง
ถือวาไมยุติธรรม ในสมัยโบราณมีกฎหมายที่รูจักกันดี
กําหนดไววา “ตาตอตา ฟนตอฟน (an eye for an eye, a 
tooth for a tooth)” หมายความวา ผูกระทําผิดสมควรถูก
ลงโทษตามความผิด ไมมากไมนอยไปกวาน้ัน ฆาตกร
สมควรตาย เพราะฆาตกรรมถือวาเปนการกระทําผิดที่
รายแรงที่สุด ฆาตกรจึงควรไดรับโทษหนักที่สุดเชนกัน 
การลงโทษประหารชีวิตฆาตกรผูไมเคารพคุณคาในชีวิต
ของคนอื่นจึง เปนการลงโทษท่ีนับวา เหมาะสมและ
ยุติธรรมที่สุด การทําลายชีวิตเปนสิ่งผิด ดังน้ัน สิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับสังคม คือ ทําใหเกิดความชัดเจนวาอะไรคือการ
ลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดของฆาตกรคําตอบคือ การ
ประหารชีวิต 

2.  โทษประหารชีวิตสามารถยับยั้งอาชญากรรมอยาง
ไดผล เพราะทําใหผูที่คิดจะทําผิดเกิดความกลัวไมกลา   
กออาชญากรรมที่รุนแรง ยิ่งมีบทลงโทษหนักมาก การกอ
อาชญากรรมก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก และถามีความเสี่ยง   
มากพวกเขาก็จะไมกลากออาชญากรรม การประหารชีวิต
นอกจากจะหยุดฆาตกรไมใหออกมาฆาใครไดอีกแลว     
ยังจะสงสารไปยังนักฆาคนอื่นๆ วาฆาตกรจะไมไดรับ
อนุญาตใหมีชีวิตอยู อาจไมใชฆาตกรทุกคนที่ใชเหตุผล

พิจารณาไตรตรองกอนที่จะลงมือกระทําการฆาตกรรม แต
บางคนและหลายคนอาจจะใช ดังน้ัน ความรุนแรงของ
โทษประหารชีวิตจะสามารถหยุดความคิดที่จะกออาชญา-
กรรมและสามารถชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ได ฆาตกรหลายคน  
ที่ถูกจับไดยอมรับวาหลังจากถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต
แลว โทษประหารชีวิตเปนสิ่งเดียวที่ทําใหเขาไมกลาฆา
พยานหรือผูคุมเพ่ือหลบหนี การยกเลิกโทษประหารชีวิต
จึงเทากับไปกระตุนใหอาชญากรกลาเสี่ยงที่จะทําความผิด
มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นดวย นอกจากน้ี การประหาร
ชีวิตฆาตกรจะชวยปองกันไมใหพวกเขามีโอกาสฆาคนอื่น
ไดอีก เทากับชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ไดอีกเปนจํานวนมาก 
ระหวางการไวชีวิตฆาตกรโดยเสียสละชีวิตผูบริสุทธิ์   
หรือประหารชีวิตฆาตกรเพ่ือชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ เราควร   
ทําอยางไร ดังน้ัน การทําใหฆาตกรกลัวโทษทัณฑจึงเปน
มาตรการสําคัญที่ชวยลดอาชญากรรมอยางไดผล 

3.  อาชญากรบางคนเปนอันตรายเกินกวาจะยอมให   
มีชีวิตอยูตอไปได  บุคคลอันตรายบางคนสามารถกอ
อาชญากรรมรุนแรง คือ ทําลายชีวิตผูคนไดทุกเมื่อโดยไม 
มีเหตุผล เปรียบเหมือนสัตวรายที่จําเปนตองถูกกําจัดเพ่ือ
ความปลอดภัยของผูคนในสังคม บุคคลอันตรายเหลาน้ี
สวนใหญเปนพวกตอตานสังคม ความเครียดทําใหเขา     
ใชความรุนแรงเพ่ือแสดงอารมณเมื่อไมสามารถควบคุม
อารมณโกรธไดก็มีความเสี่ยงสูงมากที่พวกเขาจะกระทํา
ฆาตกรรม ถาไมลงโทษประหารชีวิตฆาตกรเหลาน้ีกระทํา
ฆาตกรรมแบบเดิมอีก อัตราการกระทําความผิดซ้ําของ  
คนเหลาน้ีมีสูงมากเกินกวาจะปลอยไวได ถาพวกเขาไดรับ
โทษเพียงแคจําคุกตลอดชีวิตอาจเกิดปญหามากกวาการ
ลงโทษประหารชีวิตเสียอีก พวกเขาอาจกระทําฆาตกรรม
ในที่คุมขังได สังคมภายนอกอาจปลอดภัยแตผูคุมและ
ผูตองขังคนอ่ืนๆ ก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฆาอยูดี  
อยาลืมวาในเมื่อพวกเขากําลังไดรับโทษจําคุกอยูแลวจึง  
ไมมีความจําเปนที่จะตองกลัวการลงโทษท่ีจะไดรับจาก
ความผิดในการฆาคนนอกจากโทษประหารชีวิต โทษ
ประหารชีวิตเทาน้ันที่จะทําใหเราม่ันใจไดวาฆาตกรที่นา
กลัวเหลาน้ีจะไมสามารถฆาใครไดอีก 

4.  รัฐไมควรตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการ
ดูแลนักโทษที่ถูกจองจําอยูในคุก ทําไมภาษีของประชาชน
สวนหน่ึงตองจายไปเพ่ือดูแลฆาตกรผูซึ่งไมมีความเคารพ
ในชีวิตมนุษยและกฎหมายของบานเมือง การประหารชีวิต



นอกจากจะชวยกําจัดคนท่ีเปนอันตรายออกไปจากสังคม
แลว ยังชวยประหยัดเงินของรัฐอีกทางหน่ึงดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักโทษบางคนที่มีอาการผิดปกติบางอยางที่ตอง 
การการดูแลเปนพิเศษ นอกจากน้ีในเรือนจําตางๆ นักโทษ
ก็อยูกันอยางแออัดอยูแลว การมีโทษประหารชีวิตจะชวย
แกป ญหานี ้ได  ไมม ีเหต ุผลเลยที ่ผู ทําลายชีว ิตคนอื ่น  
สมควรจะมีชีวิตอยู ทําไมภาษีของประชาชน รวมทั้งของ
ครอบครัวของเหยื่อผูเคราะหรายจึงตองถูกนํามาใชเพ่ือให
ฆาตกรมีชีวิตอยูตอไปอีก ทุกวันนี้มีฆาตกรจํานวนมากถูก
จองจําอยู ทั ่วโลก  ในเรือนจําอาจจะมีสิ ่งบันเทิงเล็กๆ 
นอยๆ ที่พวกเขาสามารถสนุกไดทุกวัน ชีวิตในที่คุมขัง
ไมไดโหดรายจนเกินไป นักโทษจํานวนมากสามารถเรียน
หนังสือได เลนกีฬาได ตลอดจนไดรับการเยี่ยมเยียนจาก
คนที่เขารักและรักเขา ทั้งหมดนี้รัฐตองใชจายเงินเปน
จํานวนมากนับวาเปนสิ่งที่ไมสมควร 

ขาวลาสุดเก่ียวกับการลงโทษประหารชีวิตผูกระทําผิด
ตอไปน้ีนาจะเปนตัวอยางที่ชัดเจนของฝายสนับสนุนโทษ
ประหารชีวิต 

“เมื่อวันเสารที่ 8 พ.ย. 2552 รัฐบาลอินโดนีเซียสั่ง
ประหารชีวิตอิหมามซามูดรา อิหมามอัมโรซี นูรฮาซิม 
และอิหมามอาลี กูหฟรอน หรือ “มูคลาส” สมาชิกกอง
กําลังกอการรายเจมาห อิสลามิยาห (เจไอ) ดวยการยิงเปา 
เมื่อเวลา 23.30 น. ตามเวลาทองถ่ิน โทษฐานวางระเบิด
ถลมเกาะบาหลี เมื่อ 12 ต.ค. 2545 เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 
202 ศพ โดย 88 ศพ เปนนักทองเที่ยวชาวออสเตรเลีย ถือ
เปนการกอเหตุครั้งรุนแรงที่สุดในรอบสิบปของอินโด-    
นีเซีย สวนเหตุลอบวางระเบิดครั้งที่สองบนเกาะบาหลี เมื่อ
ป 2547 มีผูเสียชีวิตอีก 20 ศพ โฆษกสํานักงานอธิบดีกรม
อัยการอินโดนีเซียแถลงวา จําเลยทั้งสามมิไดแสดงอาการ
หรือความรูสึกเสียใจตอการกระทําของตัวเอง อีกทั้งยัง 
หวังวาการพลีชีพของพวกตนน้ันจะกอใหเกิดการลางแคน    
ครั้งใหญตามมาในอินโดนีเซีย ทําใหรัฐบาลอินโดนีเซีย        
สั่งเตรียมพรอมรับมือเต็มที่ทั่วกรุงจาการตา ทั้งตามสถานี
ตํารวจ หางสรรพสินคา และสถานที่ราชการสําคัญ” 

 
เหตุผลของฝายคัดคาน 

1.  ชีวิตทุกชีวิตมีคุณคาและมีศักด์ิศรีแมชีวิตของ
ฆาตกรท่ีเลวรายที่สุด ไมวาใครจะกระทําผิดรายแรงขนาด
ไหนเขาก็ยังเปนมนุษย  คุณคาของชีวิตของผูกระทํา

ความผิดไมอาจถูกทําลายโดยความประพฤติช่ัวของเขา 
พวกเขามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู การประหารชีวิตเปนการ
ละเมิดสิทธิดังกลาว การประหารชีวิต คือ การฆาและเปน 
ไปไมไดที่การฆาคนจะเปนสิ่งที่ถูกตอง ในเมื่อการฆาเปน
สิ่งผิดแลวทําไมเราตองฆาคนเพ่ือแสดงวาการฆาเปน      
สิ่งผิด เราควรเคารพในคุณคาของชีวิตไมใชทําลาย การ
ประหารชีวิตไมตางอะไรกับการฆาตกรรมเพียงแตเปน 
การฆาตกรรมที ่ถ ูกกฎหมายเทานั ้น  ไมว าฆาตกรจะ
กระทําผิดรายแรงอยางไรก็ตามเขาก็ยังเปนคน คนเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงไดแมแตคนที่ทําผิดรายแรง ชีวิต 
ในคุกจะใหโอกาสเขาเรียนรูและเปลี่ยนแปลงตัวเอง การ
จําคุกตลอดชีวิตนาจะเปนวิธ ีการลงโทษที่เหมาะสม 
เพียงแคเวนโทษตายไมใชการยกโทษใหคนชั่ว แตเปน
การใหโอกาสคนช่ัวไดกลับตัวเปนคนดี 

2.  การประหารชีวิตเปนการลงโทษท่ีโหดราย ปา
เถื่อนและไรมนุษยธรรม ในโลกยุคปจจุบันการประหาร
ชีวิตถือเปนความปาเถื่อนที่ไมควรจะมีอยูในสังคมของ   
เราอีกตอไป เพราะเปนการแสดงถึงความโหดเหี้ยมใน
จิตใจของผูคนและการขาดเมตตาธรรมตอเพ่ือนมนุษย           
การประหารชีวิตเปนการฆาอยางเลือดเย็นที่ทรมาน    
จิตใจนักโทษท่ีอยูในระหวางรอเวลาท่ีจะถูกนําตัวไปฆา 
ระหวางรอเวลาประหารจะเปนชวงเวลาที่นากลัวและทุกข
ทรมานสักเพียงใด โทษประหารชีวิตจึงไมใชทางออก      
ที่ ดีในการแกปญหาในสังคมท่ีเจริญแลว  การลงโทษ
ผูกระทําผิดไมใชการแกแคนแตลงโทษเพ่ือความยุติธรรม 
การลงโทษคนที่ทําลายชีวิตผูอื่นดวยการประหารชีวิต
ไมใชการลงโทษที่ยุติธรรมหากแตเปนการแกแคน ถา    
นักฆาจะตองถูกลงโทษดวยการถูกฆา การกระทําผิดอื่นๆ      
ก็ตองถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันซึ่งไมนาจะถูกตอง 

3.  ถายังมีการใชโทษประหารชีวิต ผูบริสุทธิ์อาจถูก
ประหารดวยความเขาใจผิดหรือดวยขอบกพรอง ตลอดจน
ความเขาใจผิดของกระบวนการยุติธรรม สําหรับฝายที่ไม
เห็นดวยกับโทษประหารชีวิตขอโตแยงน้ีนาจะมีนํ้าหนัก
ในการจูงใจใหเช่ือไดมากที่สุด เปนความจริงที่หลีกเลี่ยง
ไมไดวาถายังมีโทษประหารชีวิตไมชาก็เร็วอาจมีคนถูก
ประหารชีวิตในความผิดท่ีเขาไมไดกระทําเมื่อมีคนถูก
ตัดสินประหารชีวิต แตตอมาในภายหลังพบวาเขาเปนคน
บริสุทธิ์แตก็สายเกินไป ไมสามารถเอาชีวิตกลับคืนมาได 
การจําคุกคนบริสุทธิ์ถือวาเปนเรื่องนาเศรา แตการประหาร



ชีวิตคนบริสุทธิ์ยิ่งนาเศรากวา เพราะถาประหารชีวิตคน  
ผิดก็จะไมมีโอกาสแกตัว เราไมสามารถแกไขอะไรไดถา
ประหารชีวิตเขาไปแลว การตัดสินความผิดของคนบาง  
คนเปนเรื่องละเอียดออนซับซอนเกินวาจะทําไดถูกตอง
สมบูรณ ถายังมีโทษประหารชีวิตก็มีโอกาสที่คนบริสุทธิ์
จะถูกประหาร ความผิดพลาดในการพิจารณาคดีของกระ 
บวนการยุติธรรมอาจนําไปสูการตายของผูบริสุทธิ์ ซึ่ง    
ถือวาเปนโศกนาฏกรรม ดังน้ัน จึงควรยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหานี้ 

4.  โทษประหารชีวิตไมชวยหยุดยั้งอาชญากรรมรุนแรง
ได โทษประหารชีวิตไมทําใหอาชญากรรมเกิดนอยลง เราไม
สามารถคาดหวังวาโทษประหารชีวิตจะมีประสิทธิภาพใน
การหยุดหรือลดอาชญากรรมรุนแรงมากกวาการจําคุกตลอด
ชีวิต ความกลัวตายไมชวยลดอาชญากรรม ที่มีคนคิดวาการมี
โทษประหารชีวิตจะชวยปองกันอาชญากรรมไดน้ันไมเปน
ความจริงเพราะฆาตกรสวนใหญทําตามอารมณมากกวา
เหตุผล การฆาคนมักจะเกิดจากอารมณช่ัววูบ ไมมีเวลา
ไตรตรองถึงโทษที่จะไดรับแตอยางใดหรือแมวาพวกเขาจะ
คิดถึงเหตุผลเขาก็ไมไดคิดวาการประหารชีวิตจะเปนการ
ลงโทษที่นากลัวจนไมกลาลงมือทําแตกลับไปคิดวาเขาอาจ
ไมถูกจับหรือถึงหากวาจะถูกจับไดเขาก็ยังมีโอกาสที่จะไม
ถูกลงโทษประหารชีวิตก็ได เพราะเปอรเซ็นตของคนที่ถูก
ประหารชีวิตจริงๆ น้ันมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนคนท่ีกอ
อาชญากรรมในลักษณะเดียวกัน ถาอาชญากรเปนคนฉลาด 
มีเหตุผลและคิดไตรตรองใหดีในเวลาใหการในศาลแมจะ
มีโทษประหารชีวิตก็ไมสามารถเอาผิดเขาได นอกจากน้ี
โทษประหารชีวิตก็ไมอาจยับยั้งการฆาตกรรมท่ีไมได
เตรียมการมากอนซึ่งมักจะเกิดกับฆาตกรที่ไมสามารถ
ควบคุมควบคุมอารมณหรือมีปญหาทางจิต ไมวาการ
ลงโทษจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถหยุดยั้ง
อาชญากรได ฆาตกรนอยคนนักที่จะคิดถึงขอดีขอเสียของ
การกระทํากอนที่จะลงมือทํา ถาคนๆ หน่ึงจะทําผิดก็ไมมี
อะไรจะหยุดเขาไดแมแตการลงโทษสถานหนักอยางการ
ประหารชีวิต 

 
โทษประหารชีวิตกับเจตจํานงเสรี (Free Will) 

การพิจารณาตัดสินการกระทําของมนุษยน้ันเก่ียวของ
กับความเช่ือเรื่องเจตจํานงเสรี คําถามคือ มนุษยมีอิสระใน 
 

การตัดสินใจเลือกกระทําการตางๆ หรือไม ลัทธิอิสรวิสัย 
(Indeterminism) เช่ือวาเราเปนอิสระ มนุษยมีเจตจํานงเสรี
จึงมีการตัดสินใจเลือกที่เปนอิสระ ในขณะที่ลัทธิเหตุวิสัย 
(Determinism) ไมเห็นดวยเราคิดวาเราตัดสินใจเลือกโดย
เสรีแตน่ันเราเขาใจผิด มนุษยไมมีเจตจํานงเสรีจึงไมมี
อิสระในการตัดสินใจเลือก ทุกการกระทําของมนุษยเกิด 
ขึ้นโดยมีสาเหตุหรือมีปจจัยมากมายและสลับซับซอน      
ที่ผลักดันใหเรากระทําการตางๆ ปจจัยสําคัญที่เปนตัว 
กําหนดทางเลือกของเราคือ กรรมพันธุและสิ่งแวดลอม 
พฤติกรรมของมนุษยลวนมีสาเหตุผลักดันตามกฎการเรา
การตอบสนอง ความคิดที่วาเราตองลงโทษผูกระทําผิด
ขึ้นอยูกับความเช่ือที่วามนุษยมีเจตจํานงเสรี แตถาไมเช่ือ
เรื่องน้ีการลงโทษผูกระทําผิด รวมท้ังการใหรางวัลคนที่ทํา
ความดีก็ไรความหมาย เราจะลงโทษผูกระทําไดอยางไรถา
เขาไมมีทางเลือกในการกระทําของเขานอกจากจะลงโทษ
ดวยเหตุผลอื่น เชน เพ่ือความสงบสุขของสังคม ถามนุษย
ไมมีอิสระในการตัดสินใจเลือกการกระทําการประเมิน   
คาทางจริยธรรมก็ไมสามารถกระทําได Clarence Darrow 
(1867-1938) เปนทนายความที่มีช่ือเสียงมากที่สุดคนหน่ึง
ของสหรัฐอเมริกา เขาไมเช่ือเรื่องเจตจํานงเสรี และมี
ความคิดตอตานโทษประหารชีวิต เขาประสบความสําเร็จ
ในการอางแนวคิดของลัทธิเหตุวิสัยในการขอใหศาล
ลงโทษลูกความของเขาท่ีกออาชญากรรมรุนแรงที่ควรถูก
ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตใหเหลือเพียงโทษจําคุกตลอด
ชีวิต เขาอางวามนุษยไมเคยทําอะไรอยางอิสระ ลูกความ
ของเขาเปนเหย่ือของสภาพแวดลอม การฆาตกรรมเกิด   
ขึ้นจากแรงผลักดันบางอยางที่อยูเหนือการควบคุมของเขา 
จึงไมยุติธรรมที่จะลงโทษประหารชีวิตเขา โทษประหาร
ชีวิตนอกจากจะปาเถื่อน ไรมนุษยธรรมแลวยังไรประ 
โยชนดวย อยางไรก็ตาม มีผูโตแยงวาถาศาลยอมรับการ
กลาวอางแบบน้ีไดก็หมายความวาการลงโทษผูกระทําผิด
ทุกกรณี ไมอาจเปนไปไดไมใชเพียงแคโทษประหารชีวิต
เทาน้ัน แตยังรวมถึงโทษอื่นๆทั้งหมดซึ่งไมนาจะเปนไป
ได ถึงแมเราทุกคนจะถูกควบคุมโดยสภาพแวดลอมและ
กรรมพันธุ แตเราก็สามารถเปล่ียนสภาพแวดลอมไดโดย
การใชโทษประหารชีวิตเพ่ือปองกันไมใหคนทําตาม การ
ประหารชีวิตเปนบทลงโทษที่สามารถปองกันไมใหเกิด
อาชญากรรมรุนแรงได 

 



ขอโตแยงทางจริยศาสตร 
ขอถกเถียงทางจริยศาสตรเรื่องโทษประหารชีวิต  

แบงไดเปน 2 แนว คือ จริยศาสตรแบบประโยชนนิยม 
(Utilitarianism)โดยพิจารณาจากผลของการกระทําเปนเกณฑ 
ตัดสินกับจริยศาสตรแบบสัมบูรณนิยม (Absolutism) ที่ถือ
ความถูกตองตามกฎเกณฑ เปนหลักซึ่ ง เขมงวดมาก          
ยึดหลักการสําคัญกวาผลที่ได ถูกคือถูก ผิดคือผิด ไมมี
ขอแมหรือเง่ือนไขใดๆ การกระทําอยางหน่ึง เชน การ
ทําลายชีวิตผิดทุกกรณีโดยไมมีขอแมไมวาจะกอใหเกิด  
ผลที่เปนประโยชนสักเพียงใด แตประโยชนนิยมไมเห็น
ดวย ประโยชนนิยมตัดสินการกระทําโดยยึดหลักมหสุข 
สิ่งที่ ดีคือ สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนสุขมากที่สุดแกคน
จํานวนมากท่ีสุด กลุมน้ีจึงสนับสนุนการลงโทษขั้นรุนแรง
อยางการประหารชีวิต สําหรับลัทธิประโยชนนิยมโทษ
ประหารชีวิตเปนเครื่องมือที่เหมาะสมอยางย่ิงในกระบวน 
การยุติธรรม เพราะจะเกิดผลดี คือ ประโยชนสุขกับคน
สวนใหญ เมื่อพิจารณาขอโตแยงของทั้งสองฝายจะเห็น  
ไดวา เหตุผลของฝายสนับสนุนโทษประหารชีวิตลวนสอด 
คลองกับเกณฑตัดสินจริยธรรมแบบประโยชนนิยมทั้งสิ้น 
ในขณะที่เหตุผลของฝายคัดคานโทษประหารชีวิตก็สอด 
คลองกับเกณฑตัดสินจริยธรรมแบบสัมบูรณนิยมเชนกัน 
ตามแนวความคิดของประโยชนนิยม โทษประหารชีวิตมี
ความชอบธรรมที่จะใชกับฆาตกรผูโหดเหี้ยม เพราะนอก 
จากจะทําใหเขาไมมีโอกาสฆาผูบริสุทธิ์คนอื่นๆ แลวยัง
เปนการสงสัญญาณเตือนไปยังนักฆาคนอ่ืนๆ ดวยวาพวก
เขาจะไดรับโทษแบบเดียวกัน ไมมีโทษใดจะสามารถหยุด
นักฆาจากการทําฆาตกรรมอยางไดผลเทากับโทษประหาร
ชีวิต น่ีคือวิธีหยุดอาชญากรรมรุนแรงอยางไดผลที่สุด     
ซึ่งจะเกิดผลดีและเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม ประ- 
โยชนนิยมตัดสินการกระทําโดยผลของการกระทําเพียง
ดานเดียว ไมสนใจวิธีการท่ีจะนําไปสูผล ตรงกันขามกับ
ฝายคัดคานโทษประหารชีวิต คือ กลุมสัมบูรณนิยมที่ยึด
มั่นในหลักการและวิธีการท่ีถูกตอง ผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําจะเปนประโยชนสักเพียงใดถาตองใชวิธีการที่ผิดก็
ไมควรทํา ศักด์ิศรีของมนุษยเปนสิ่งสําคัญ การประหาร
ชีวิต คือ การทําลายชีวิต และการทําลายชีวิตผิดทุกกรณี เรา
ไมสามารถใชวิธีการผิดเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีดีได 

 
 

บทสรุป 
ขอถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิตวาควรจะใชอะไร  

เปนเกณฑตัดสินระหวางเปาหมาย (End) กับวิธีการ (Means)    
เปนปญหาที่ตอเน่ืองมาจากขอโตแยงระหวางประโยชน
นิยมกับสัมบูรณนิยม มีคําถามวาเปาหมายท่ีดีใหความชอบ
ธรรมแกวิธีการที่ผิดไดหรือไม วิธีการผิดเชน การประหาร
ชีวิตแตนําไปสูเปาหมายที่เปนประโยชนสุขของสวนรวม
เราจะตัดสินวาเปนการกระทําที่ดีหรือไมดี ประโยชนนิยม
กับสัมบูรณนิยมยอมมีคําตอบที่แตกตางกันที่ไมอาจช้ีขาด
ไดวาใครถูกใครผิด เราจะถือวาเปาหมายสําคัญกวาหรือ
วิธีการสําคัญกวา และเราควรจะใชอะไรเปนเกณฑตัดสิน
การกระทํา คําถามลักษณะน้ียังไมมีคําตอบที่ชัดเจนที่เปน
ขอยุติได เราตองพิจารณาอยางรอบคอบแลวจึงตัดสินขอ
โตแยงเรื่องโทษประหารชีวิตวาควรมีอยูตอไปในสังคม
ของเราหรือควรยกเลิกก็เชนเดียวกัน เปนปญหาจริยธรรม
ที่ยังถกเถียงกันอยูตอไป บางคนอาจจะเห็นดวยกับฝาย
สนับสนุนที่ถือวาเปาหมายสําคัญกวา แตอีกหลายคน
อาจจะเห็นดวยกับฝายคัดคานที่เห็นวาวิธีการสําคัญกวา 
สําหรับผูเขียนเห็นดวยกับเหตุผลสําคัญของฝายคัดคาน
โทษประหารชีวิตที่วาการประหารชีวิตคือการฆาคนและ
การฆาคนเปนสิ่งผิด ในการตัดสินการกระทําเราควรยึด
หลักวิธีการสําคัญกวาเปาหมาย เปาหมายที่ดีไมอาจให
ความชอบธรรมแกวิธีการท่ีผิดได นอกจากน้ี ขอโตแยง
ของฝายสนับสนุนที่ว าโทษประหารชีวิตจะสามารถ
ปองกันอาชญากรรมอยางไดผลน้ัน  ก็ไมมีอะไรเปน
หลักประกันไดวาโทษประหารชีวิตจะทําใหผูที่คิดจะทํา 
ผิดเกิดความกลัวไมกลากออาชญากรรมรุนแรง เราจะรู   
ไดอยางไรวาพวกเขาจะไมกลาทําผิดอีก ยิ่งไปกวาน้ัน
เหตุผลของฝายสนับสนุนที่ เปรียบอาชญากรวา เปน    
บุคคลอันตรายโดยเปรียบเทียบกับสัตวรายที่จํ า เปน      
ตองถูกกําจัดเพ่ือความปลอดภัยของคนในสังคมก็เปน        
การอางเหตุผลเปรียบเทียบ (Analogy) ที่สามารถแยงวา
อาชญากรกับสัตวรายไมเหมือนกัน ธรรมชาติของมนุษย
กับสัตวไมเหมือนกัน เพราะสัตวทําตามสัญชาตญาณ
เทาน้ัน แตมนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล จึงสามารถใชเหตุผล
ควบคุมอารมณไดในระดับหน่ึงไมจําเปนตองตอบสนอง
อารมณโกรธดวยการกระทําความผิดรุนแรงเสมอไป  
 



มนุษยสามารถเรียนรูและปรับพฤติกรรม ตลอดจนแก  
นิสัยที่ไมดีของตัวเองได ดังน้ัน การแกนิสัยของฆาตกร
ดวยการจําคุกนาจะมีผลตอการปองกันอาชญากรรมได
ดีกวาการประหารชีวิต 
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