
โทษประหารชีวิต 2560: ข้อเทจ็จริงและตัวเลข 

สถติิระดับโลก  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อมลูวา่ ได้เกิดการประหารชีวิตอย่างน้อย 993 ครัง้ใน 23 ประเทศในปี 

2560 ลดลง 4% จากปี 2559 (ซึง่มกีารประหารชีวิต 1,032 ครัง้) และลดลง 39% จากปี 2558 (ซึง่ทางหนว่ยงานรายงาน

วา่เกิดการประหารชีวิต 1,634 ครัง้ นบัเป็นตวัเลขสงูสดุตัง้แตปี่ 2532 เป็นต้นมา)   

 การประหารชีวิตสว่นใหญ่เกิดขึน้ในประเทศจีน อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และปากีสถาน เรียงตามล าดบั  

 จีนยงัคงเป็นประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสดุในโลก แตเ่ราไมอ่าจทราบตวัเลขที่แท้จริงของการใช้โทษ

ประหารชีวิตในจีน เนื่องจากมีการเก็บข้อมลูการใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลบัทางราชการ ตวัเลขการประหารชีวิตระดบั

โลกอยา่งน้อย 993 ครัง้จึงไมน่บัรวมการประหารชีวิตอีกหลายพนัครัง้ซึง่เช่ือวา่เกิดขึน้ในจีน  

 นอกจากจีนแล้ว 84% ของรายงานการประหารชีวิตเกิดขึน้ในแคส่ีป่ระเทศ ได้แก่ อิหร่าน ซาอดุอีาระเบีย อิรัก 

และปากีสถาน 

 ในระหวา่งปี 2560 มีเพียง 23 ประเทศที่ยงัคงประหารชีวิตบคุคล เป็นจ านวนเทา่กบัปี 2559   

 บาห์เรน จอร์แดน คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รือ้ฟืน้การประหารชีวิตในปี 2560 แอมเนสตี ้อินเตอร์

เนชัน่แนลไมม่ีข้อมลูการประหารชีวิตในห้าประเทศ ได้แก่ บอตสวานา อินโดนีเซีย ไนจีเรีย ซูดาน และไต้หวัน ซึง่เคย

ประหารชีวิตประชาชนเมื่อปี 2559  

 การประหารชีวิตลดลงอย่างมากในเบลารุส (ลดลง 50% จากอยา่งน้อย 4 เป็นอยา่งน้อย 2 ครัง้) อียปิต์ 

(ลดลง 20%) อิหร่าน (ลดลง 11%), ปากีสถาน (ลดลง 31%) และซาอุดีอาระเบีย (ลดลง 5%) การประหารชีวิต

เพิ่มขึน้เกือบสองเท่าในปาเลสไตน์ (รัฐ) จาก 3 ครัง้ในปี 2559 เป็น 6 ครัง้ในปี 2560 สิงคโปร์เพิ่มขึน้จาก 4 เป็น 8 ครัง้

และโซมาเลียเพิ่มจาก 14 เป็น 24 ครัง้  

 ในปี 2560 สองประเทศ ได้แก่ กินีและมองโกเลียได้ยกเลกิโทษประหารในทางกฎหมายส าหรับอาชญากรรมทกุ

ประเภท กัวเตมาลาได้ยกเลกิโทษประหารเฉพาะส าหรับความผิดอาญาทัว่ไป แกมเบียได้ลงนามในสนธิสญัญาระหวา่ง

ประเทศ แสดงเจตจ านงที่จะไมป่ระหารชีวิตประชาชน และเดินหน้าให้มีการยกเลกิโทษประหารในทางกฎหมาย  

 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล 

ข้อมูลส าหรับสื่อมวลชน 

วันที่ 12 เมษายน 2561  
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 จนถึงสิน้ปี 2560 106 ประเทศ (ประเทศสว่นใหญ่ในโลก) ได้ยกเลกิโทษประหารในทางกฎหมายส าหรับ

อาชญากรรมทกุประเภท และ 142 ประเทศ (กวา่สองในสาม) ได้ยกเลกิโทษประหารชีวิตทัง้ในทางกฎหมายหรือในทาง

ปฏิบตัิแล้ว  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัมีข้อมลูการเปลีย่นโทษหรือการอภยัโทษให้กบัโทษประหารชีวิตใน 21 ประเทศ 

ได้แก่ บังคลาเทศ แคเมอรูน จีน อียปิต์ อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น คูเวต มาเลเซีย มอริเตเนีย โมร็อกโค/ซาฮารา

ตะวันตก ไนจีเรีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี กินี กาตา ศรีลังกา ไต้หวัน ตูนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐฯ 

และซิมบับเว 

 มีการประกาศล้างมลทิน 55 ครัง้ให้กบันกัโทษประหารจากข้อมลูในหกประเทศ ได้แก่ จีน มัลดีฟส์ ไนจีเรีย 

ไต้หวัน สหรัฐฯ และแซมเบีย  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อมลูการใช้โทษประหารชีวิตอยา่งน้อย 2,591 ครัง้ใน 53 ประเทศในปี 2560 ซึง่

ถือวา่ลดลงอยา่งมากจากสถิติสงูสดุ 3,117 ครัง้ในปี 2559   

 มีข้อมลูวา่จนถึงสิน้ปี 2560 ยงัคงมนัีกโทษประหารอยู่อย่างน้อย 21,919 คน  

 มีการใช้วิธีการต่อไปนีเ้พื่อประหารชีวิตทัว่โลกในปี 2560 ได้แก่ การตดัศีรษะ การแขวนคอ การฉีดยาพิษ และ

การยิงเปา้ โดยยงัคงมีการประหารชีวิตตอ่หน้าสาธารณะในอิหร่าน (อยา่งน้อย 31 ครัง้)  

 ข้อมลูจากปี 2560 ระบวุา่ มีบคุคลอยา่งน้อยห้าคนถกูประหารชีวิตในอิหร่าน จากความผิดทีเ่กิดขึน้ตอนอายตุ ่า

กวา่ 18 ปี   

 ในหลายประเทศที่มีการก าหนดโทษประหารชีวิตหรือประหารชีวิตประชาชน กระบวนการพิจารณาไมไ่ด้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการพิจารณาที่เป็นธรรมระหวา่งประเทศ รวมทัง้มกีารบังคับให้ “รับสารภาพ” โดยเป็นผลมา

จากการทรมานหรือการปฏิบตัิที่โหดร้าย รวมทัง้ที่เกิดขึน้ในบาห์เรน จีน อิหร่าน อิรัก และซาอุดอีาระเบีย   

 

ตัวเลขระดับภมิูภาค  

ทวีปอเมริกา  

 นบัเป็นปีที่ 9 ติดตอ่กนัท่ีสหรัฐฯ ยงัคงเป็นประเทศเดียวในภมูิภาคนีท้ี่ยงัประหารชีวิตประชาชน 

 จ านวนการประหารชีวิต (23 ครัง้) และโทษประหารชีวิต (41 ครัง้) ในสหรัฐฯ ถือวา่เพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อ

เทียบกบัปี 2559 แตถ้่าเทียบกบัปีที่ผา่นๆ มา ยงัถือวา่อยูใ่นระดบัต ่า นบัเป็นปีที่สองติดตอ่กนัและเป็นครัง้ที่สองนบัแตปี่ 
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2549 ที่สหรัฐฯ ไมต่ิดอนัดบัประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสดุห้าอนัดบัแรกของโลก โดยอนัดบัโลกของสหรัฐฯ ตกลง

จาก 7 เป็น 8   

 จ านวนรัฐในสหรัฐฯ ทีป่ระหารชีวิตประชาชนเพิ่มขึน้จากห้ารัฐในปี 2559  เป็นแปดรัฐ เนื่องจากรัฐอาคนัซอส์ 

โอไฮโอ และเวอร์จิเนียได้รือ้ฟืน้การประหารชีวิตหลงัหยดุมาพกัหนึง่ สี่รัฐ ได้แก่ ไอดาโฮ มิสซิสซิปปี มิสซูรี และเนบราสกา 

รวมทัง้ศาลสหพนัธรัฐ ได้สัง่ประหารชีวิตในปี 2560 หลงัหยดุมาพกัหนึง่ สง่ผลให้จ านวนรัฐในสหรัฐฯ ที่ใช้โทษประหาร

เพิ่มขึน้เป็น 15 รัฐ (มากกวา่ปี 2559 สองรัฐ) แคนซสั นอร์ทแคโรไลนา และโอเรกอนซึง่เคยใช้โทษประหารเมื่อปี 2559 ได้

ใช้โทษดงักลา่วอีกครัง้ในปี 2560 

 มีเพียงสามประเทศในภมูิภาคที่ยงัคงใช้โทษประหารชีวิต ได้แก่ กายอานา ตรินิแดตและโตเบโก และสหรัฐฯ  

 กวัเตมาลากลายเป็นประเทศที่ 142 ของโลกที่ยกเลกิโทษประหารทัง้ในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบตัแิล้ว  

เอเชียแปซิฟิก  

 ได้เกิดการประหารชีวิตอยา่งน้อย 93 ครัง้ในเก้าประเทศทัว่ภมูิภาคในปี 2560 ลดลงจากอยา่งน้อย 130 ครัง้ใน 

11 ประเทศในปี 2559 การลดลงดงักลา่วเป็นผลมาจากการลดลงของการประหารชีวิตในปากีสถาน ซึง่ลดลง 31% ตวัเลข

เหลา่นีไ้มร่วมการประหารชีวิตอีกหลายพนัครัง้ ซึง่แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเช่ือวา่เกิดขึน้ในจีน  

 สงิคโปร์ประหารชีวิตประชาชนเพิม่ขึน้สองเทา่ (จาก 4 เป็น 8 ครัง้) เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยเป็นการประหาร

ชีวิตในคดียาเสพติดทัง้หมด  

 ได้เกิดการใช้โทษประหารชีวิตใหมอ่ยา่งน้อย 1,037 ครัง้ ลดลงเลก็น้อยจากปี 2559 การลดลงเป็นผลมาจากตวั

เลขที่เปลีย่นแปลงไปในหลายประเทศ และเป็นผลมาจากข้อมลูทีแ่อมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้รับจากทางการในประเทศ

เหลา่นัน้ อยา่งเช่น จ านวนการใช้โทษประหารชีวิตในอินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน และไทย ถือวา่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กบัปี 2559  

 มีตวัเลขการใช้โทษประหารชีวิตเพิ่มขึน้ในประเทศตา่งๆ อยา่งเช่น บงัคลาเทศ (จากอยา่งน้อย 245 เป็นอยา่ง

น้อย 273 ครัง้) สงิคโปร์ (จากอยา่งน้อย 7 เป็นอยา่งน้อย 15 ครัง้) และศรีลงักา (จากอยา่งน้อย 79 เป็นอยา่งน้อย 218 

ครัง้)  

 มีข้อมลูวา่ 18 ประเทศทัว่ภมูิภาคได้ใช้โทษประหารชีวิต เป็นจ านวนเทา่กบัปี 2559 บรูไนดารุสซาลามก าหนด

โทษประหารชีวิตใหมห่นึง่ครัง้ หลงัไมไ่ด้ใช้โทษดงักลา่วเลยในปี 2559 ปาปัวนิวกินีไมไ่ด้ใช้โทษประหารชีวิตในปี 2560 เลย 

จากที่เคยใช้เมื่อปีก่อนหน้านี ้ 

 ตลอดทัว่เอเชียแปซิฟิกยงัคงมีการใช้โทษประหารชีวิตอยา่งกว้างขวางกบัความผิดที่ไมถ่ึงขัน้เป็น “อาชญากรรมที่

ร้ายแรงสดุ” ซึง่ถือวา่ขดักบักฎหมายระหวา่งประเทศ   
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ยุโรปและเอเชียกลาง  

 ในยโุรปและเอเชียกลาง เบลารุสเป็นประเทศเดียวที่ยงัคงประหารชีวิตบคุคล โดยมีการประหารชีวิตอยา่งน้อย

สองครัง้ในปี 2560 และมีการใช้โทษประหารชีวิตใหมอ่ยา่งน้อยสี่ครัง้  

 ในคาซคัสถานยงัคงมีนกัโทษประหารชีวิตเหลอือยูห่นึง่คนซึง่เป็นผู้ชาย  

 คาซคัสถาน สหพนัธรัฐรัสเซีย และทาจิกิสถาน ยงัคงปฏิบตัิตามข้อตกลงพกัการประหารชีวิตชัว่คราว  

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  

 มีการใช้โทษประหารชีวิตลดลงเลก็น้อยในปี 2560 โดยจ านวนการประหารชีวิตในตะวนัออกกลางและแอฟริกา

เหนือลดลง 1% จาก 856 ครัง้ในปี 2559 เป็น 847 ครัง้ในปี 2560  

 อิหร่าน ซาอดุีอาระเบีย และอิรักยงัคงเป็นประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากเป็นสามอนัดบัแรก โดยเป็น

ประเทศที่มีการประหารชีวิตถึง 92% ของทัง้หมดในภมูิภาค  

 อิหร่านประหารชีวิตอยา่งน้อย 507 คน คิดเป็น 60% ของตัวเลขการประหารชีวิตที่ยนืยนัได้ในภมิูภาค 

ซาอดุีอาระเบียประหารชีวิต 146 คน คิดเป็น 17% ของตัวเลขการประหารชีวิตที่ยนืยนัได้ในภมิูภาค   

 การประหารชีวิตอย่างน้อย 264 ครัง้ เกิดขึน้กบัคดียาเสพติด (คิดเป็น 27% ของตัวเลขการประหารชีวิต

ทัง้หมดในปี 2560)  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยืนยนัวา่ มีการใช้โทษประหารชีวิตอย่างน้อย 619 ครัง้ในภมูิภาคในปี 2560 

ลดลงจาก 764 ครัง้ในปี 2559 อียิปต์ก าหนดโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 402 ครัง้ ถือวา่มากสดุในภมูิภาค  

ประเทศในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา  

 มีการด าเนินงานในเชิงบวกตลอดทัว่ประเทศในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา โดยจ านวน

ประเทศที่ประหารชีวิตลดลง  

 สองประเทศ (โซมาเลยีและซูดานใต้) ยงัคงประหารชีวิตในปี 2560 เทียบกบัห้าประเทศในปี 2559  

 มีการประหารชีวิตทัง้หมด 28 ครัง้ โดย 24 ครัง้เกิดขึน้ในโซมาเลียและสี่ครัง้ในซูดานใต้ ลดลงเลก็น้อย

เมื่อเทียบกบัการประหารชีวิตอยา่งน้อย 22 ครัง้ในปี 2559  

 การใช้โทษประหารชีวิตลดลงจากอยา่งน้อย 1,086 ครัง้ในปี 2559 เป็นอย่างน้อย 878 ครัง้ในปี 2560  

 ไนจีเรียยงัคงใช้โทษประหารมากสุด และยงัคงมีจ านวนนกัโทษประหารมากสดุในภมูิภาคจนถึงสิน้ปี   
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 กินียกเลกิโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดอาญาทกุประเภท บูกินาฟาโซ ชาด แกมเบีย และเคนยาได้ให้

ความส าคญัในการด าเนินการที่มุง่สูก่ารยกเลกิโทษประหารชีวิต   

จบ 

เอกสารสาธารณะ 

****************************************  

 


