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“โทษประหารชีวติ ควรหยุดหรือไปต่อ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 21 – 22 มิถุนำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุก
ภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัโทษประหำรชีวิต ควรหยดุหรือไปต่อ กำรส ำรวจ
อำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย   (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบทลงโทษท่ีผูก้ระท ำควำมผิดในคดีร้ำยแรงควรไดรั้บ ระหวำ่ง “โทษจ ำคุกตลอดชีวิต” หรือ “โทษประหำร
ชีวติ” พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.50 ระบุวำ่ โทษประหำรชีวติ ร้อยละ 18.86 ระบุวำ่ โทษจ ำคุกตลอดชีวิต และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ 
 ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ “บทลงโทษประหำรชีวิต” จะมีผลท ำให้กระบวนกำรยุติธรรมของไทย มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
น่ำเช่ือถือเพ่ิมข้ึนหรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.29 ระบุวำ่ ท าให้มคีวำมศกัด์ิสิทธ์ิและน่ำเช่ือถือเพ่ิมข้ึน เพรำะ แสดงให้เห็นวำ่
กระบวนกำรยติุธรรมของไทยมีควำมเด็ดขำด ท ำให้ประชำชนมีควำมเกรงกลวัไม่กลำ้ท่ีจะกระท ำควำมผิดอีก ขณะท่ี ร้อยละ 12.07 ระบุว่ำ  
ไม่ได้ท าให้มคีวำมศกัด์ิสิทธ์ิและน่ำเช่ือถือเพ่ิมข้ึน เพรำะ กระบวนกำรยติุธรรมไม่มีควำมโปร่งใส มีช่องโหวท่ำงกฎหมำย และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ก็ยงัไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบั “โทษประหำรชีวิต” จะท ำให้คดีอำชญำกรรมลดลงหรือไม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 79.05 ระบุวำ่ จะท ำให้คดีอำชญำกรรมลดลง รองลงมำ ร้อยละ 15.83 ระบุว่ำ จะท ำให้คดีอำชญำกรรมเท่าเดิม ร้อยละ 2.88 ระบุว่ำ        
จะท ำใหค้ดีอำชญำกรรมเพิม่ขึน้ และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ “โทษประหำรชีวติ” วำ่ควรมีต่อไปหรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.49 ระบุวำ่  
ควรมโีทษประหำรชีวติต่อไป เพรำะ เพ่ือใหเ้กิดควำมสงบเรียบร้อย และเป็นบทเรียนเตือนใจให้แก่ผูก้ระท ำควำมผิดหรือคิดจะกระท ำควำมผิด 
มีควำมเกรงกลวั เพ่ือลดปัญหำอำชญำกรรม และเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับครอบครัวท่ีสูญเสีย และร้อยละ 7.51 ระบุว่ำ ไม่ควรม ี          
โทษประหำรชีวิตต่อไป เพรำะ ไม่ไดท้ ำให้คดีอำชญำกรรมลดลง ควรให้โอกำสส ำหรับผูท่ี้กระท ำผิด เน่ืองจำกบำงคนอำจจะท ำเพรำะเหตุ
บนัดำลโทสะ หรือไม่ไดเ้จตนำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใหจ้ ำคุกตลอดชีวติน่ำจะดีกวำ่  
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมผูท่ี้ตอบวำ่ควรมีโทษประหำรชีวิตต่อไป เก่ียวกบัคดีท่ีผูก้ระท ำผิดสมควรไดรั้บโทษประหำรชีวิตมำกท่ีสุด พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.45 ระบุวำ่ เป็นคดีฆ่ำข่มขืน (ข่มขืนแลว้ฆ่ำหรือรุมโทรมจนเสียชีวิต) ร้อยละ 23.95 ระบุวำ่ เป็นผูท่ี้กระท ำผิดซ ้ ำในคดีท่ี
ร้ำยแรง เช่น ฆ่ำคนตำย ข่มขืน ร้อยละ 16.68 ระบุวำ่ เป็นคดีฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ ร้อยละ 2.42 ระบุวำ่ เป็นคดียำเสพติด ร้อยละ 0.95 ระบุวำ่ เป็น
คดีก่อกำรร้ำย ร้อยละ 0.86  ระบุวำ่ เป็นคดีทุจริตคอร์รัปชนั และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.23 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.06 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.75 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.25 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.71 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 52.04 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.72 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.24 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 5.27 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 
17.03 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.18 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.01 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 17.67 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุ
อำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 92.32 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.56 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/
ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุศำสนำ 

 ตวัอย่ำงร้อยละ 18.54 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 72.10 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.40 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 4.96          
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 28.86 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.02 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.83 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.54 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.71 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  จ ำนวนรวม 2 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20%20จำน
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ตวัอยำ่งร้อยละ 11.51 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.23 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.10 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.83 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.35 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.95 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 1.44 เป็นนกัเรียน/นักศึกษำ  ร้อยละ 0.08 เป็นองค์กรอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.51 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 14.07 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 21.58 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 
26.06 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.39 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 10.55 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ มำกกวำ่  40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.59 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าผู้ทีก่ระท าความผดิในคดร้ีายแรง ควรได้รับบทลงโทษใดระหว่าง “โทษจ าคุกตลอดชีวติ” หรือ “โทษประหารชีวติ” 
***คดร้ีายแรง เช่น (คดฆ่ีาตนตายโดยเจตนา คดฆ่ีาข่มขืน รุมโทรม คดยีาเสพติด) 

บทลงโทษทีผู้่กระท าความผดิในคดร้ีายแรงควรได้รับ ระหว่าง “โทษจ าคุกตลอดชีวติ” หรือ “โทษประหารชีวติ” ร้อยละ 
โทษประหำรชีวติ 80.50 
โทษจ ำคุกตลอดชีวติ 18.86 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.64 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่าการม ี“บทลงโทษประหารชีวติ” จะมผีลท าให้กระบวนการยุตธิรรมของไทย มคีวามศักดิ์สิทธ์ิหรือน่าเช่ือถือเพิม่ขึน้หรือไม่  
เพราะอะไร                                                      

“บทลงโทษประหารชีวติ” จะมผีลท าให้กระบวนการยุตธิรรมของไทย มคีวามศักดิ์สิทธ์ิหรือน่าเช่ือถือเพิม่ขึน้หรือไม่ ร้อยละ 
ท าให้มคีวำมศกัด์ิสิทธ์ิและน่ำเช่ือถือเพ่ิมข้ึน เพรำะ แสดงใหเ้ห็นวำ่กระบวนกำรยติุธรรมของไทยมีควำมเด็ดขำด  

ท ำใหป้ระชำชนมีควำมเกรงกลวัไม่กลำ้ท่ีจะกระท ำควำมผิดอีก 
85.29 

ไม่ได้ท าให้มคีวำมศกัด์ิสิทธ์ิและน่ำเช่ือถือเพ่ิมข้ึน เพรำะ กระบวนกำรยติุธรรมไม่มีควำมโปร่งใส มีช่องโหวท่ำงกฎหมำย 
และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีก็ยงัไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ 

12.07 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.64 
รวม 100.00 

 

3. ท่านคดิว่าการม ี“โทษประหารชีวติ”จะท าให้คดอีาชญากรรมลดลงหรือไม่   
 การม ี“โทษประหารชีวติ” จะท าให้คดอีาชญากรรมลดลงหรือไม่ ร้อยละ 
จะท ำใหค้ดีอำชญำกรรมลดลง 79.05 
จะท ำใหค้ดีอำชญำกรรมเท่าเดมิ 15.83 
จะท ำใหค้ดีอำชญำกรรมเพิม่ขึน้ 2.88 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.24 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่า “โทษประหารชีวติ” ควรมต่ีอไปหรือไม่  
ความคดิเห็นของประชาชนต่อ “โทษประหารชีวติ” ว่าควรมต่ีอไปหรือไม่   ร้อยละ 

ควรมโีทษประหำรชีวติต่อไป เพรำะ เพ่ือใหเ้กิดควำมสงบเรียบร้อย และเป็นบทเรียนเตือนใจใหผู้ก้ระท ำควำมผิดหรือ
คิดจะกระท ำควำมผิดมีควำมเกรงกลวั เพ่ือลดปัญหำอำชญำกรรม และเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมใหก้บั
ครอบครัวท่ีสูญเสีย 

92.49 

ไม่ควรมโีทษประหำรชีวติต่อไป เพรำะ ไม่ไดท้ ำใหค้ดีอำชญำกรรมลดลง ควรใหโ้อกำสส ำหรับผูท่ี้กระท ำผิด 
เน่ืองจำกบำงคนอำจจะท ำเพรำะเหตุบนัดำลโทสะ หรือไม่ไดเ้จตนำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใหจ้ ำคุก
ตลอดชีวติน่ำจะดีกวำ่ 

7.51 

รวม 100.00 
 

5. ท่านคดิว่า คดปีระเภทใดทีส่มควรได้รับโทษประหารชีวติมากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ทีต่อบว่าควรมโีทษประหารชีวติ  n = 1,157)
  

คดทีีผู้่กระท าผดิสมควรได้รับโทษประหารชีวติมากทีสุ่ด   ร้อยละ 
คดีฆ่ำข่มขืน (ข่มขืนแลว้ฆ่ำหรือรุมโทรมจนเสียชีวติ) 54.45 
ผูท่ี้กระท ำผิดซ ้ ำในคดีท่ีร้ำยแรง เช่น ฆ่ำคนตำย ข่มขืน 23.95 
คดีฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ 16.68 
คดียำเสพติด 2.42 
คดีก่อกำรร้ำย 0.95 
คดีทุจริตคอร์รัปชนั 0.86 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่มีควำมเห็น 0.69 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  103 8.23 
ปริมณฑลและภำคกลำง 326 26.06 
ภำคเหนือ 222 17.75 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 416 33.25 
ภำคใต ้ 184 14.71 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 651 52.04 
หญิง 597 47.72 
เพศทำงเลือก 3 0.24 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 66 5.27 
26 – 35 ปี  213 17.03 
36 – 45  ปี 290 23.18 
46 – 59  ปี 438 35.01 
60 ปีข้ึนไป 221 17.67 
ไม่ระบุ 23 1.84 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,155 92.32 
อิสลำม 32 2.56 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 7 0.56 
ไม่ระบุ 57 4.56 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 232 18.54 
สมรส 902 72.10 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

55 4.40 
ไม่ระบุ 62 4.96 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 361 28.86 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 338 27.02 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.83 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 332 26.54 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 59 4.71 
ไม่ระบุ 63 5.04 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 144 11.51 
พนกังำนเอกชน 178 14.23 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 264 21.10 
เกษตรกร/ประมง 173 13.83 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 192 15.35 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 212 16.95 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 18 1.44 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 69 5.51 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 176 14.07 
ไม่เกิน 10,000 270 21.58 
10,001 – 20,000 326 26.06 
20,001 – 30,000 130 10.39 
30,001 –  40,000 72 5.76 
40,001 ข้ึนไป 132 10.55 
ไม่ระบุ 145 11.59 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


