
โทษประหารชีวิต: การประหารชีวิตและโทษประหารชีวิตทั่วโลกลดลง แต่อาเซียนยังมีความเข้าใจ

ที่ผิดต่อความผิดยาเสพตดิ  

 การประหารชีวิตและการตัดสินโทษประหารชีวิตทั่วโลกลดลงอย่างมาก หลังยอดขึน้จุดสูงสุดในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา พร้อมกับมีพัฒนาการด้านกฎหมายอย่างต่อเน่ือง  

 มีเพียง 3 ประเทศในอาเซียนที่ยงัคงมีการประหารชีวิต แต่ประเทศอื่น ยงัคงตัดสินโทษประหารชีวิตใน
คดียาเสพติด 

 มีความก้าวหน้าเกิดขึน้ทั่วทุกประเทศในททวีปแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา โดยกินีได้
กลายเป็นประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตประเทศที่ 20 ของภมิูภาค  

 แนวโน้มที่เป็นปัญหายงัคงมีอย่างแพร่หลาย หลายประเทศยงัคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป  

  ประเทศในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราได้มีพฒันาการอยา่งมาก ในการตอ่สู้ระดบัโลกเพื่อยกเลกิ

โทษประหารชีวิต การใช้โทษประหารชีวิตได้ลดลงเป็นจ านวนมากตลอดทัว่ภมูิภาค แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลกลา่วใน

รายงานระดบัโลกวา่ด้วยโทษประหารชีวิตประจ าปี 2560 ซึง่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวนันี ้ 

 กินีเป็นประเทศที่ 20 จากประเทศที่อยูท่างตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกาที่ยกเลกิโทษประหารชีวิต

ส าหรับความผิดอาญาทกุประเภท โดยเคนยายกเลกิโทษประหารชีวิตเชิงบงัคบักบัความผิดฐานฆา่คนตาย สว่นบูกินาฟา

โซและชาดได้ด าเนินการเพื่อยกเลกิโทษประหารชีวิตในกฎหมายใหมห่รือกฎหมายที่อยูร่ะหวา่งการน าเสนอ 

 แตไ่มม่ีความก้าวหน้าแบบนีใ้นอาเซียน ไมม่ีประเทศใดที่ยกเลกิโทษประหารชีวิต และเจ้าหน้าที่ใน 6 ประเทศ

ยงัคงตดัสนิโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด ซึง่ขดักบักฏหมายระหวา่งประเทศ 

 ซาลิล เช็ตตี ้(Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เผยวา่ มีความก้าวหน้าในทวีปแอฟริกา

ทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา ตอกย า้จดุยืนของการเป็นภมูิภาคแหง่ความหวงัในการยกเลกิโทษประหารชีวิต ความเป็น

ผู้น าของประเทศในภมูิภาคนี ้ให้ความหวงัใหมว่า่ การยกเลกิการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรมและย ่ายีศกัดิ์ศรีเป็นสิง่ท่ี

ท าได้ 

 “บรรดารฐับาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยงัคงด าเนินการ เพือ่ลดและยกเลิกโทษประหารชีวิตจนถึงปี 2561 เป็น

การแยกใหป้ระเทศทีย่งัคงประหารชีวิตประชาชนกลายเป็นประเทศทีโ่ดดเดีย่วมากข้ึน  

 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล 

แถลงการณ์  

12 เมษายน 2561  
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 ตอนนีมี้ 20 ประเทศในทวีปแอฟริกาทางตอนใตท้ะเลทรายซาฮาราไดย้กเลิกโทษประหารชีวิตส าหรบัความผิด

อาญาทกุประเภท เป็นช่วงเวลาส าคญัทีป่ระเทศอืน่ๆ ในโลกจะด าเนินการตามนี ้และเปลีย่นใหโ้ทษทีน่่าชิงชงัรงัเกียจเช่นนี้

กลายเป็นเพียงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์” 

 ทางองค์กรได้บนัทกึข้อมลูประเทศที่อยูใ่นทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราวา่มีจ านวนการประหาร

ชีวิตลดลง โดยลดลงจากห้าประเทศในปี 2559 เป็นสองประเทศในปี 2560 จากข้อมลูของเรามีเพียงซูดานใต้และ

โซมาเลียที่ยงัคงประหารชีวิตประชาชนอยู ่อยา่งไรก็ดี มีรายงานวา่ บอตสวานาและซูดานรือ้ฟืน้การประหารชีวิตในปี 

2561 ทางหนว่ยงานขอเน้นย า้วา่ข้อมลูนีไ้มส่ามารถบดบงัความส าคญัของพฒันาการในเชิงบวกในประเทศอื่นๆ ทัว่

ภมูิภาคได้  

 ในพืน้ท่ีสว่นอื่นของแอฟริกา แกมเบียได้ลงนามสนธิสญัญาระหวา่งประเทศแสดงเจตจ านงที่จะไมป่ระหารชีวิต

บคุคลและเดินหน้ายกเลกิโทษประหารชีวิต ประธานาธิบดีแกมเบียได้จดัท าข้อตกลงพกัการประหารชีวิตเป็นการชัว่คราว

อยา่งเป็นทางการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

ความหวังและความกังวลในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

สามประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแปซิฟิกที่มีการประหารชีวิตในปี 2560 ได้แก่ สงิคโปร์ 

มาเลเซีย และเวียดนาม ในสิงคโปร์การประหารชีวิตเพิ่มขึน้เป็นเทา่ตวัจากสีค่นในปี 2559 เป็นแปดคนในปี 2560 ในขณะ

ทีม่าเลเซียมีอยา่งน้อยสีค่นที่ถกูประหารชีวิต แม้ทางการจะไมไ่ด้มีการเปิดเผยสถิติการประหารชีวิตอยา่งเป็นทางการ 

เวียดนามมีแนวโน้มการประหารชีวิตที่สงูที่สดุในภมูิภาค แตเ่นื่องจากตวัเลขการประหารชีวิตถือเป็นความลบัทางราชการ 

จึงไมส่ามารถยืนยนัตวัเลขที่แท้จริงได้ 

ในอินโดนีเซีย ประธานาธิบดี โจโค “โจโควี” วีโดโด ประหารชีวิตคนท่ีโดนคดียาเสพติดในช่วงหลายปีที่ผา่นมา 

แตก่ลบัไมม่ีการประหารชีวิตในปี 2560 ปาปัวนิกีนี ยงัคงเป็นประเทศเดียวในแปซิฟิกที่ยงัใช้โทษประหารชีวิต โดยมี 12 

คน ท่ียงัได้รับโทษประหารชีวิต อยา่งไรก็ตาม ศาลแหง่ชาติปาปัวนิวกินี สัง่ให้ชะลอการประหารชีวิตอยา่งไมม่ีก าหนดเมื่อปี

ที่แล้ว เพื่อคุ้มครองสทิธิบคุคลในการร้องขออภยัโทษ 

เป็นเร่ืองนา่เป็นหว่งในหลายๆ ประเทศในภมูิภาคนี ้ท่ียงัคงบงัคบัใช้โทษประหารชีวิตตอ่คดียาเสพติด แม้จะไมม่ี

หลกัฐานใดๆ ท่ีแสดงวา่ การประหารชีวติสามารถลดอาชญากรรมเมื่อเทียบกบัการลงโทษอื่นๆ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

บงัคบัใช้โทษประหารชีวิตเชิงบงัคบัตอ่คดีที่เก่ียวกบัยาเสพติดในบางกรณี แม้วา่การลงโทษดงักลา่วจะขดัตอ่กฎหมาย

ระหวา่งประเทศ  

อยา่งไรก็ดี มาเลเซียมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตอ่ต้านยาเสพติด ซึง่ให้อ านาจศาลใช้ดลุพินิจในการก าหนด

โทษตอ่ความผิดฐานขนสง่ยาเสพติด การเปลีย่นแปลงนีอ้าจช่วยให้จ านวนโทษประหารชีวิตลดลง ในประเทศไทย 

มาตรการยกเลกิโทษประหารชีวิตเชิงบงัคบัในคดีค้ายาเสพติดมีผลบงัคบัใช้ในปี 2560 
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เจมส์ โกเมซ ผู้อ านวยการแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแปซิฟิกแสดงความ 

เป็นหว่งอยา่งมากที่รัฐบาลตา่งๆ ในภมูิภาคนี ้ยงัคงอ้างวา่การประหารชีวิตเป็นเร่ืองที่จ าเป็นตอ่การรับมือกบัอาชญากรรม 

แม้วา่จะไมม่ีหลกัฐานใดๆ ท่ียืนยนัค ากลา่วอ้างนีไ้ด้เลย แทนที่จะสง่คนให้ไปตาย ทางการควรจะใช้นโยบายทีค่ านงึถึงสทิธิ

มนษุยชน เพื่อไปแก้ที่รากเหง้าของปัญหาที่ท าให้คนต้องเข้าไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  

 “ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซิฟิกทีย่งัคงยึดติดกบัโทษประหารชีวิต ตอ้งลืมตาและเข้าใจ

เสียทีว่าพวกเขายืนอยู่ผิดฝ่ังของประวติัศาสตร์ การลงโทษทีโ่หดร้ายหรือย ่ายีศกัด์ิศรีไม่ควรมีอยู่ในสงัคม” 

ความก้าวหน้าที่เกิดขึน้   

 พฒันาการของประเทศตา่งๆ ในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในปี 2561 สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม

ระดบัโลกออกมาในเชิงบวก ซึง่งานวิจยัของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชนัแนลชีใ้ห้เห็นการใช้โทษประหารชีวิตทีล่ดลงอยา่ง

ตอ่เนื่องในปี 2560  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อมลูการประหารชีวิต 993 ครัง้ใน 23 ประเทศ ระหวา่งปี 2560 ซึง่ลดลง 4% จาก

ปี 2559 (การประหารชีวิต 1,032 ครัง้) และ ลดลง 39% จากปี 2558 (ซึง่ทางองค์กรรายงานวา่เกิดการประหารชีวิต 1,634 

ครัง้ นบัเป็นตวัเลขสงูสดุตัง้แตปี่ 2532 เป็นต้นมา) เรามีข้อมลูการตดัสนิโทษประหารชีวิตอยา่งน้อย 2,591 ครัง้ใน 53 

ประเทศในปี 2560 ซึง่ถือวา่ลดลงอยา่งมากจากสถิติสงูสดุ 3,117 ครัง้ในปี 2559 โดยตวัเลขเหลา่นีไ้มค่รอบคลมุการ

ประหารชีวิตหลายพนัครัง้ที่เกิดขึน้ในจีน ซึง่ทางการถือวา่ข้อมลูการใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลบัทางราชการ  

 นอกจากกินี มองโกเลียยกเลกิโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดอาญาทัง้ปวง ท าให้จ านวนประเทศที่ยกเลกิ

โทษประหารชีวิตเพิ่มขึน้เป็น 106 ประเทศในปี 2560 หลงัจากกัวเตมาลาได้ยกเลกิโทษประหารชีวิตส าหรับความผิด

อาญาทัว่ไป รวมทัง้การฆาตกรรม จ านวนประเทศที่ได้ยกเลกิโทษประหารชีวิตทัง้ในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบตัิใน

ปัจจบุนั จึงอยูท่ี่ 142 ประเทศ โดยมีเพียง 23 ประเทศที่ยงัคงประหารชีวิตประชาชน เป็นจ านวนเทา่กบัปี 2559 แม้วา่หลาย

ประเทศได้รือ้ฟืน้การประหารชีวิตหลงัหยดุพกัมาระยะหนึง่ 

 เรายงัได้เห็นจ านวนการใช้โทษประหารชีวิตทีล่ดลงอยา่งมาก ในประเทศที่เป็นผู้สนบัสนนุโทษแบบนีอ้ยา่งเหนียว

แนน่ อยา่งในอิหร่าน จ านวนการประหารชีวิตลดลง 11% และการประหารชีวิตนกัโทษคดีที่เก่ียวข้องกบัยาเสพติดลดลง

เหลอื 40% ทัง้ยงัมีความพยายามเพิ่มปริมาณขัน้ต ่าของยาเสพติดที่เป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดโทษประหารชีวิตเชิง

บงัคบั 

 “การทีห่ลายประเทศยงัคงใชโ้ทษประหารชีวิตในคดียาเสพติดถือว่ายงัเป็นปัญหา อย่างไรก็ดี อิหร่านและ

มาเลเซีย ทีไ่ดด้ าเนินการเพือ่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัต่อตา้นยาเสพติด แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถึงความ

เปลีย่นแปลงทีป่รากฏข้ึน แม้แต่ในประเทศส่วนนอ้ยทีย่งัประหารชีวิตบคุคลอยู่” ซาลลิกลา่ว 
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แนวโน้มที่น่ากังวล 

 อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีแนวโน้มที่นา่กงัวลของการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2560  

 50 ประเทศได้พิพากษาประหารชีวิต หรือประหารชีวิตประชาชนในคดียาเสพติด ซึง่เป็นการกระท าที่ขดักฎหมาย

ระหวา่งประเทศ ภมูิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือยงัคงมีจ านวนการประหารชีวิตในคดียาเสพติดสงูสดุส าหรับปี 

2560 ในขณะท่ีภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจ านวนประเทศที่ใช้โทษประหารชีวิตกบัความผิดเช่นนีส้งูสดุ คือ10 จาก 16 

ประเทศ 

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชนัแนลมีข้อมลูการประหารชีวิตนกัโทษในคดียาเสพติดในสีป่ระเทศ ได้แก่ จีน (ซึง่มีการ

เก็บตวัเลขเหลา่นีเ้ป็นความลบัทางราชการ) อิหร่าน ซาอุดอีาระเบียและสิงคโปร์ การใช้โทษประหารชีวิตที่เป็นข้อมลูลบั

ในมาเลเซียและเวียดนาม ท าให้เราไมส่ามารถจ าแนกได้วา่ มีการประหารชีวิตในคดียาเสพติดเกิดขึน้หรือไม ่สิงคโปร์ได้

แขวนคอนกัโทษแปดคนในปี 2560 โดยเป็นคดียาเสพติดทัง้หมด และเพิ่มขึน้สองเทา่เมื่อเทียบกบัปี 2559 เรายงัเห็น

แนวโน้มแบบเดียวกนัในซาอุดีอาระเบีย โดยการตดัศีรษะนกัโทษคดียาเสพติดเพิ่มขึน้จาก 16% ของการประหารชีวิต

ทัง้หมดในปี 2559 เป็น 40% ในปี 2560  

 รัฐบาลประเทศตา่งๆ ยงัละเมิดข้อห้ามอื่นๆ อีกหลายประการตามกฎหมายระหวา่งประเทศในปี 2560 โดยมี

นกัโทษอยา่งน้อยห้าคนในอิหร่านท่ีถกูประหารชีวิตจากความผิดที่เกิดขึน้ตอนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี และยงัมีนกัโทษประหาร

ชีวิตคนอื่นอีกอยา่งน้อย 80 คน และมีการประหารชีวิตหรือมีการตดัสนิโทษประหารชีวิตกบัผู้มีความบกพร่องทางจิตหรือ

สติปัญญาในญี่ปุ่น มัลดีฟส์ ปากีสถาน สิงคโปร์ และสหรัฐฯ แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อมลูบคุคลหลายคนท่ี

ต้องโทษประหารชีวิต หลงัจาก “รับสารภาพ” ตอ่ความผิดโดยเป็นผลมาจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที่โหดร้ายในบาห์เรน 

จีน อิหร่าน อิรัก และซาอดุิอาระเบีย ในอิหร่านและอิรัก ถึงกบัมีการเผยแพร่ “ค ารับสารภาพ” เหลา่นีท้างโทรทศัน์  

 แม้วา่จ านวนประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนยงัมีจ านวนเทา่เดิม โดยบาห์เรน จอร์แดน คูเวต และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ได้รือ้ฟืน้การประหารชีวิตหลงัหยดุมาพกัหนึง่ ในอียปิต์ เรามีข้อมลูจ านวนการใช้โทษประหารชีวิต

เพิ่มขึน้ประมาณ 70% เปรียบเทียบกบัปี 2559  

แนวโน้มในอนาคต  

 อยา่งน้อยมี 21,919 คนที่ยงัคงต้องรับโทษประหารชีวิตทัว่โลก จึงไมใ่ช่เวลาที่เราจะลดแรงกดดนัในงานด้านนีล้ง  

 มีการด าเนนิงานในเชิงบวกในปี 2560 และเราจะได้เห็นผลกระทบอยา่งชดัเจนในอีกหลายเดือนและหลายปี

ข้างหน้า อยา่งไรก็ดี ยงัมีบางประเทศมีพฒันาการท่ีถดถอยลง หรือขูว่า่จะมีโทษประหารชีวิต การรณรงค์คดัค้านโทษ

ประหารชีวิตจึงยงัเป็นสิง่ที่จ าเป็นอยู ่
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 “กวา่ 40 ปีที่ผา่นมา เราได้เห็นแนวโน้มภาพรวมระดบัโลกที่ดีขึน้อยา่งมากของโทษประหารชีวิต แตเ่รายงั

จ าเป็นต้องด าเนินการอยา่งเร่งดว่นตอ่ไปเพื่อยตุิการปฏิบตัิที่เลวร้ายในรูปของการสงัหารโดยรัฐ” ซาลลิกลา่ว 

 “โทษประหารชีวิตเป็นตวับ่งชี้ถึงวฒันธรรมความรุนแรง และไม่ไดเ้ป็นทางออกต่อการแก้ปัญหานี ้พวกเรารู้ว่า

ดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิดการสนบัสนนุจากประชาชนทัว่โลก เราจะสามารถต่อสูก้บัการลงโทษทีโ่หดร้ายและยติุโทษประหาร

ชีวิตไดใ้นทกุแห่งหน” 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาดเูอกสารซึง่ให้ข้อมลูอยา่งละเอียด และการแจกแจงตวัเลขระดบัภมูิภาค  

จบ 

เอกสารสาธารณะ 

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

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม การขอรับรายงาน หรือขอนดัสมัภาษณ์ โปรดติดตอ่ ส านกัประชาสมัพนัธ์แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่

แนล กรุงลอนดอน ท่ีเบอร์โทรศพัท์ +44 20 7413 5566 หรือ +44 (0) 777 847 2126 อีเมล์: press@amnesty.org 

twitter: @amnestypress  

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW  

แอมเนสตีอ้ินเตอร์เนชันแนลคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดทาง

อาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระท าผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด  

 

 

 


