แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ข้ อมูลสาหรับสื่อมวลชน
วันที่ 12 เมษายน 2561

โทษประหารชีวิต 2560: ข้ อเท็จจริงและตัวเลข
สถิติระดับโลก
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีข้อมูลว่า ได้ เกิดการประหารชีวิตอย่ างน้ อย 993 ครัง้ ใน 23 ประเทศในปี
2560 ลดลง 4% จากปี 2559 (ซึง่ มีการประหารชีวิต 1,032 ครัง้ ) และลดลง 39% จากปี 2558 (ซึง่ ทางหน่วยงานรายงาน
ว่าเกิดการประหารชีวิต 1,634 ครัง้ นับเป็ นตัวเลขสูงสุดตังแต่
้ ปี 2532 เป็ นต้ นมา)
การประหารชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในประเทศจีน อิหร่ าน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และปากีสถาน เรี ยงตามลาดับ
จีนยังคงเป็ นประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสุดในโลก แต่เราไม่อาจทราบตัวเลขที่แท้ จริ งของการใช้ โทษ
ประหารชีวิตในจีน เนื่องจากมีการเก็บข้ อมูลการใช้ โทษประหารชีวิตเป็ นความลับทางราชการ ตัวเลขการประหารชีวิตระดับ
โลกอย่างน้ อย 993 ครัง้ จึงไม่นบั รวมการประหารชีวิตอีกหลายพันครัง้ ซึง่ เชื่อว่าเกิดขึ ้นในจีน
นอกจากจีนแล้ ว 84% ของรายงานการประหารชีวิตเกิดขึ ้นในแค่สปี่ ระเทศ ได้ แก่ อิหร่าน ซาอุดอี าระเบีย อิรัก
และปากีสถาน
ในระหว่างปี 2560 มีเพียง 23 ประเทศที่ยงั คงประหารชีวิตบุคคล เป็ นจานวนเท่ากับปี 2559
บาห์ เรน จอร์ แดน คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตในปี 2560 แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชัน่ แนลไม่มีข้อมูลการประหารชีวิตในห้ าประเทศ ได้ แก่ บอตสวานา อินโดนีเซีย ไนจีเรีย ซูดาน และไต้ หวัน ซึง่ เคย
ประหารชีวิตประชาชนเมื่อปี 2559
การประหารชีวิตลดลงอย่ างมากในเบลารุ ส (ลดลง 50% จากอย่างน้ อย 4 เป็ นอย่างน้ อย 2 ครัง้ ) อียปิ ต์
(ลดลง 20%) อิหร่ าน (ลดลง 11%), ปากีสถาน (ลดลง 31%) และซาอุดีอาระเบีย (ลดลง 5%) การประหารชีวิต
เพิ่มขึน้ เกือบสองเท่ าในปาเลสไตน์ (รัฐ) จาก 3 ครัง้ ในปี 2559 เป็ น 6 ครัง้ ในปี 2560 สิงคโปร์ เพิ่มขึ ้นจาก 4 เป็ น 8 ครัง้
และโซมาเลียเพิ่มจาก 14 เป็ น 24 ครัง้
ในปี 2560 สองประเทศ ได้ แก่ กินีและมองโกเลียได้ ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายสาหรับอาชญากรรมทุก
ประเภท กัวเตมาลาได้ ยกเลิกโทษประหารเฉพาะสาหรับความผิดอาญาทัว่ ไป แกมเบียได้ ลงนามในสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศ แสดงเจตจานงที่จะไม่ประหารชีวิตประชาชน และเดินหน้ าให้ มีการยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมาย

จนถึงสิ ้นปี 2560 106 ประเทศ (ประเทศส่วนใหญ่ในโลก) ได้ ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายสาหรับ
อาชญากรรมทุกประเภท และ 142 ประเทศ (กว่าสองในสาม) ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตทังในทางกฎหมายหรื
้
อในทาง
ปฏิบตั ิแล้ ว
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังมีข้อมูลการเปลีย่ นโทษหรื อการอภัยโทษให้ กบั โทษประหารชีวิตใน 21 ประเทศ
ได้ แก่ บังคลาเทศ แคเมอรูน จีน อียปิ ต์ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คูเวต มาเลเซีย มอริเตเนีย โมร็อกโค/ซาฮารา
ตะวันตก ไนจีเรีย ปากีสถาน ปาปั วนิวกินี กินี กาตา ศรีลังกา ไต้ หวัน ตูนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐฯ
และซิมบับเว
มีการประกาศล้ างมลทิน 55 ครัง้ ให้ กบั นักโทษประหารจากข้ อมูลในหกประเทศ ได้ แก่ จีน มัลดีฟส์ ไนจีเรีย
ไต้ หวัน สหรัฐฯ และแซมเบีย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีข้อมูลการใช้ โทษประหารชีวิตอย่างน้ อย 2,591 ครัง้ ใน 53 ประเทศในปี 2560 ซึง่
ถือว่าลดลงอย่างมากจากสถิติสงู สุด 3,117 ครัง้ ในปี 2559
มีข้อมูลว่าจนถึงสิ ้นปี 2560 ยังคงมีนักโทษประหารอยู่อย่ างน้ อย 21,919 คน
มีการใช้ วิธีการต่ อไปนีเ้ พื่อประหารชีวิตทัว่ โลกในปี 2560 ได้ แก่ การตัดศีรษะ การแขวนคอ การฉีดยาพิษ และ
การยิงเป้า โดยยังคงมีการประหารชีวิตต่อหน้ าสาธารณะในอิหร่าน (อย่างน้ อย 31 ครัง้ )
ข้ อมูลจากปี 2560 ระบุวา่ มีบคุ คลอย่างน้ อยห้ าคนถูกประหารชีวิตในอิหร่าน จากความผิดทีเ่ กิดขึ ้นตอนอายุต่า
กว่า 18 ปี
ในหลายประเทศที่มีการกาหนดโทษประหารชีวิตหรื อประหารชีวิตประชาชน กระบวนการพิจารณาไม่ได้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการพิจารณาที่เป็ นธรรมระหว่างประเทศ รวมทังมี
้ การบังคับให้ “รับสารภาพ” โดยเป็ นผลมา
จากการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย รวมทังที
้ ่เกิดขึ ้นในบาห์ เรน จีน อิหร่ าน อิรัก และซาอุดอี าระเบีย

ตัวเลขระดับภูมิภาค
ทวีปอเมริกา
นับเป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกันที่สหรัฐฯ ยังคงเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคนี ้ที่ยงั ประหารชีวิตประชาชน
จานวนการประหารชีวิต (23 ครัง้ ) และโทษประหารชีวิต (41 ครัง้ ) ในสหรัฐฯ ถือว่าเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยเมื่อ
เทียบกับปี 2559 แต่ถ้าเทียบกับปี ที่ผา่ นๆ มา ยังถือว่าอยูใ่ นระดับต่า นับเป็ นปี ที่สองติดต่อกันและเป็ นครัง้ ที่สองนับแต่ปี
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2549 ที่สหรัฐฯ ไม่ติดอันดับประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสุดห้ าอันดับแรกของโลก โดยอันดับโลกของสหรัฐฯ ตกลง
จาก 7 เป็ น 8
จานวนรัฐในสหรัฐฯ ทีป่ ระหารชีวิตประชาชนเพิ่มขึ ้นจากห้ ารัฐในปี 2559 เป็ นแปดรัฐ เนื่องจากรัฐอาคันซอส์
โอไฮโอ และเวอร์ จิเนียได้ รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตหลังหยุดมาพักหนึง่ สี่รัฐ ได้ แก่ ไอดาโฮ มิสซิสซิปปี มิสซูรี และเนบราสกา
รวมทังศาลสหพั
้
นธรัฐ ได้ สงั่ ประหารชีวิตในปี 2560 หลังหยุดมาพักหนึง่ ส่งผลให้ จานวนรัฐในสหรัฐฯ ที่ใช้ โทษประหาร
เพิ่มขึ ้นเป็ น 15 รัฐ (มากกว่าปี 2559 สองรัฐ) แคนซัส นอร์ ทแคโรไลนา และโอเรกอนซึง่ เคยใช้ โทษประหารเมื่อปี 2559 ได้
ใช้ โทษดังกล่าวอีกครัง้ ในปี 2560
มีเพียงสามประเทศในภูมิภาคที่ยงั คงใช้ โทษประหารชีวิต ได้ แก่ กายอานา ตริ นิแดตและโตเบโก และสหรัฐฯ
กัวเตมาลากลายเป็ นประเทศที่ 142 ของโลกที่ยกเลิกโทษประหารทังในทางกฎหมายหรื
้
อในทางปฏิบตั แิ ล้ ว
เอเชียแปซิฟิก
ได้ เกิดการประหารชีวิตอย่างน้ อย 93 ครัง้ ในเก้ าประเทศทัว่ ภูมิภาคในปี 2560 ลดลงจากอย่างน้ อย 130 ครัง้ ใน
11 ประเทศในปี 2559 การลดลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากการลดลงของการประหารชีวิตในปากีสถาน ซึง่ ลดลง 31% ตัวเลข
เหล่านี ้ไม่รวมการประหารชีวิตอีกหลายพันครัง้ ซึง่ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเชื่อว่าเกิดขึ ้นในจีน
สิงคโปร์ ประหารชีวิตประชาชนเพิม่ ขึ ้นสองเท่า (จาก 4 เป็ น 8 ครัง้ ) เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเป็ นการประหาร
ชีวิตในคดียาเสพติดทังหมด
้
ได้ เกิดการใช้ โทษประหารชีวิตใหม่อย่างน้ อย 1,037 ครัง้ ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2559 การลดลงเป็ นผลมาจากตัว
เลขที่เปลีย่ นแปลงไปในหลายประเทศ และเป็ นผลมาจากข้ อมูลทีแ่ อมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ รับจากทางการในประเทศ
เหล่านัน้ อย่างเช่น จานวนการใช้ โทษประหารชีวิตในอินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน และไทย ถือว่าลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2559
มีตวั เลขการใช้ โทษประหารชีวิตเพิ่มขึ ้นในประเทศต่างๆ อย่างเช่น บังคลาเทศ (จากอย่างน้ อย 245 เป็ นอย่าง
น้ อย 273 ครัง้ ) สิงคโปร์ (จากอย่างน้ อย 7 เป็ นอย่างน้ อย 15 ครัง้ ) และศรี ลงั กา (จากอย่างน้ อย 79 เป็ นอย่างน้ อย 218
ครัง้ )
มีข้อมูลว่า 18 ประเทศทัว่ ภูมิภาคได้ ใช้ โทษประหารชีวิต เป็ นจานวนเท่ากับปี 2559 บรูไนดารุสซาลามกาหนด
โทษประหารชีวิตใหม่หนึง่ ครัง้ หลังไม่ได้ ใช้ โทษดังกล่าวเลยในปี 2559 ปาปั วนิวกินีไม่ได้ ใช้ โทษประหารชีวิตในปี 2560 เลย
จากที่เคยใช้ เมื่อปี ก่อนหน้ านี ้
ตลอดทัว่ เอเชียแปซิฟิกยังคงมีการใช้ โทษประหารชีวิตอย่างกว้ างขวางกับความผิดที่ไม่ถึงขันเป็
้ น “อาชญากรรมที่
ร้ ายแรงสุด” ซึง่ ถือว่าขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ
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ยุโรปและเอเชียกลาง
ในยุโรปและเอเชียกลาง เบลารุสเป็ นประเทศเดียวที่ยงั คงประหารชีวิตบุคคล โดยมีการประหารชีวิตอย่างน้ อย
สองครัง้ ในปี 2560 และมีการใช้ โทษประหารชีวิตใหม่อย่างน้ อยสี่ครัง้
ในคาซัคสถานยังคงมีนกั โทษประหารชีวิตเหลืออยูห่ นึง่ คนซึง่ เป็ นผู้ชาย
คาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย และทาจิกิสถาน ยังคงปฏิบตั ิตามข้ อตกลงพักการประหารชีวิตชัว่ คราว
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
มีการใช้ โทษประหารชีวิตลดลงเล็กน้ อยในปี 2560 โดยจานวนการประหารชีวิตในตะวันออกกลางและแอฟริ กา
เหนือลดลง 1% จาก 856 ครัง้ ในปี 2559 เป็ น 847 ครัง้ ในปี 2560
อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และอิรักยังคงเป็ นประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากเป็ นสามอันดับแรก โดยเป็ น
ประเทศที่มีการประหารชีวิตถึง 92% ของทังหมดในภู
้
มิภาค
อิหร่านประหารชีวิตอย่างน้ อย 507 คน คิดเป็ น 60% ของตัวเลขการประหารชีวิตที่ยนื ยันได้ ในภูมิภาค
ซาอุดีอาระเบียประหารชีวิต 146 คน คิดเป็ น 17% ของตัวเลขการประหารชีวิตที่ยนื ยันได้ ในภูมิภาค
การประหารชีวิตอย่ างน้ อย 264 ครัง้ เกิดขึ ้นกับคดียาเสพติด (คิดเป็ น 27% ของตัวเลขการประหารชีวิต
ทัง้ หมดในปี 2560)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยืนยันว่า มีการใช้ โทษประหารชีวิตอย่ างน้ อย 619 ครัง้ ในภูมิภาคในปี 2560
ลดลงจาก 764 ครัง้ ในปี 2559 อียิปต์กาหนดโทษประหารชีวิตอย่ างน้ อย 402 ครัง้ ถือว่ามากสุดในภูมิภาค
ประเทศในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารา
มีการดาเนินงานในเชิงบวกตลอดทัว่ ประเทศในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารา โดยจานวน
ประเทศที่ประหารชีวิตลดลง
สองประเทศ (โซมาเลียและซูดานใต้ ) ยังคงประหารชีวิตในปี 2560 เทียบกับห้ าประเทศในปี 2559
มีการประหารชีวิตทัง้ หมด 28 ครัง้ โดย 24 ครัง้ เกิดขึน้ ในโซมาเลียและสี่ครัง้ ในซูดานใต้ ลดลงเล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับการประหารชีวิตอย่างน้ อย 22 ครัง้ ในปี 2559
การใช้ โทษประหารชีวิตลดลงจากอย่างน้ อย 1,086 ครัง้ ในปี 2559 เป็ นอย่ างน้ อย 878 ครัง้ ในปี 2560
ไนจีเรียยังคงใช้ โทษประหารมากสุด และยังคงมีจานวนนักโทษประหารมากสุดในภูมิภาคจนถึงสิ ้นปี
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กินียกเลิกโทษประหารชีวิตสาหรับความผิดอาญาทุกประเภท บูกินาฟาโซ ชาด แกมเบีย และเคนยาได้ ให้
ความสาคัญในการดาเนินการที่มงุ่ สูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวิต
จบ
เอกสารสาธารณะ
****************************************
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