แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
แถลงการณ์
12 เมษายน 2561

โทษประหารชีวิต: การประหารชีวิตและโทษประหารชีวิตทั่วโลกลดลง แต่ อาเซียนยังมีความเข้ าใจ
ที่ผิดต่ อความผิดยาเสพติด
 การประหารชีวิตและการตัดสินโทษประหารชีวิตทั่วโลกลดลงอย่ างมาก หลังยอดขึน้ จุดสูงสุดในช่ วง
หลายปี ที่ผ่านมา พร้ อมกับมีพัฒนาการด้ านกฎหมายอย่ างต่ อเนื่อง
 มีเพียง 3 ประเทศในอาเซียนที่ยงั คงมีการประหารชีวิต แต่ ประเทศอื่น ยังคงตัดสินโทษประหารชีวิตใน
คดียาเสพติด
 มีความก้ าวหน้ าเกิดขึน้ ทั่วทุกประเทศในททวีปแอฟริกาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารา โดยกินีได้
กลายเป็ นประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตประเทศที่ 20 ของภูมิภาค
 แนวโน้ มที่เป็ นปั ญหายังคงมีอย่ างแพร่ หลาย หลายประเทศยังคงละเมิดกฎหมายระหว่ างประเทศต่ อไป
ประเทศในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ ทะเลทรายซาฮาราได้ มีพฒ
ั นาการอย่างมาก ในการต่อสู้ระดับโลกเพื่อยกเลิก
โทษประหารชีวิต การใช้ โทษประหารชีวิตได้ ลดลงเป็ นจานวนมากตลอดทัว่ ภูมิภาค แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกล่าวใน
รายงานระดับโลกว่าด้ วยโทษประหารชีวิตประจาปี 2560 ซึง่ จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวันนี ้
กินีเป็ นประเทศที่ 20 จากประเทศที่อยูท่ างตอนใต้ ทะเลทรายซาฮาราของแอฟริ กาที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
สาหรับความผิดอาญาทุกประเภท โดยเคนยายกเลิกโทษประหารชีวิตเชิงบังคับกับความผิดฐานฆ่าคนตาย ส่วนบูกินาฟา
โซและชาดได้ ดาเนินการเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในกฎหมายใหม่หรื อกฎหมายที่อยูร่ ะหว่างการนาเสนอ
แต่ไม่มีความก้ าวหน้ าแบบนี ้ในอาเซียน ไม่มีประเทศใดที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต และเจ้ าหน้ าที่ใน 6 ประเทศ
ยังคงตัดสินโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด ซึง่ ขัดกับกฏหมายระหว่างประเทศ
ซาลิล เช็ตตี ้ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เผยว่า มีความก้ าวหน้ าในทวีปแอฟริ กา
ทางตอนใต้ ทะเลทรายซาฮารา ตอกย ้าจุดยืนของการเป็ นภูมิภาคแห่งความหวังในการยกเลิกโทษประหารชีวิต ความเป็ น
ผู้นาของประเทศในภูมิภาคนี ้ ให้ ความหวังใหม่วา่ การยกเลิกการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรมและย่ายีศกั ดิ์ศรี เป็ นสิง่ ที่
ทาได้
“บรรดารัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยังคงดาเนิ นการ เพือ่ ลดและยกเลิ กโทษประหารชี วิตจนถึงปี

การแยกให้ประเทศทีย่ งั คงประหารชี วิตประชาชนกลายเป็ นประเทศทีโ่ ดดเดีย่ วมากขึ้น

2561 เป็ น

ตอนนีม้ ี 20 ประเทศในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราได้ยกเลิ กโทษประหารชี วิตสาหรับความผิ ด
อาญาทุกประเภท เป็ นช่วงเวลาสาคัญทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ในโลกจะดาเนิ นการตามนี ้ และเปลีย่ นให้โทษทีน่ ่าชิ งชังรังเกี ยจเช่นนี ้
กลายเป็ นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์”
ทางองค์กรได้ บนั ทึกข้ อมูลประเทศที่อยูใ่ นทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราว่ามีจานวนการประหาร
ชีวิตลดลง โดยลดลงจากห้ าประเทศในปี 2559 เป็ นสองประเทศในปี 2560 จากข้ อมูลของเรามีเพียงซูดานใต้ และ
โซมาเลียที่ยงั คงประหารชีวิตประชาชนอยู่ อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า บอตสวานาและซูดานรื อ้ ฟื น้ การประหารชีวิตในปี
2561 ทางหน่วยงานขอเน้ นย ้าว่าข้ อมูลนี ้ไม่สามารถบดบังความสาคัญของพัฒนาการในเชิงบวกในประเทศอื่นๆ ทัว่
ภูมิภาคได้
ในพื ้นที่สว่ นอื่นของแอฟริ กา แกมเบียได้ ลงนามสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศแสดงเจตจานงที่จะไม่ประหารชีวิต
บุคคลและเดินหน้ ายกเลิกโทษประหารชีวิต ประธานาธิบดีแกมเบียได้ จดั ทาข้ อตกลงพักการประหารชีวิตเป็ นการชัว่ คราว
อย่างเป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ความหวังและความกังวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก
สามประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกที่มีการประหารชีวิตในปี 2560 ได้ แก่ สิงคโปร์
มาเลเซีย และเวียดนาม ในสิงคโปร์ การประหารชีวิตเพิ่มขึ ้นเป็ นเท่าตัวจากสีค่ นในปี 2559 เป็ นแปดคนในปี 2560 ในขณะ
ทีม่ าเลเซียมีอย่างน้ อยสีค่ นที่ถกู ประหารชีวิต แม้ ทางการจะไม่ได้ มีการเปิ ดเผยสถิติการประหารชีวิตอย่างเป็ นทางการ
เวียดนามมีแนวโน้ มการประหารชีวิตที่สงู ที่สดุ ในภูมิภาค แต่เนื่องจากตัวเลขการประหารชีวิตถือเป็ นความลับทางราชการ
จึงไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แท้ จริ งได้
ในอินโดนีเซีย ประธานาธิบดี โจโค “โจโควี” วีโดโด ประหารชีวิตคนที่โดนคดียาเสพติดในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
แต่กลับไม่มีการประหารชีวิตในปี 2560 ปาปั วนิกีนี ยังคงเป็ นประเทศเดียวในแปซิฟิกที่ยงั ใช้ โทษประหารชีวิต โดยมี 12
คน ที่ยงั ได้ รับโทษประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม ศาลแห่งชาติปาปั วนิวกินี สัง่ ให้ ชะลอการประหารชีวิตอย่างไม่มีกาหนดเมื่อปี
ที่แล้ ว เพื่อคุ้มครองสิทธิบคุ คลในการร้ องขออภัยโทษ
เป็ นเรื่ องน่าเป็ นห่วงในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี ้ ที่ยงั คงบังคับใช้ โทษประหารชีวิตต่อคดียาเสพติด แม้ จะไม่มี
หลักฐานใดๆ ที่แสดงว่า การประหารชีวติ สามารถลดอาชญากรรมเมื่อเทียบกับการลงโทษอื่นๆ สิงคโปร์ และมาเลเซีย
บังคับใช้ โทษประหารชีวิตเชิงบังคับต่อคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดในบางกรณี แม้ วา่ การลงโทษดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ดี มาเลเซียมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้ านยาเสพติด ซึง่ ให้ อานาจศาลใช้ ดลุ พินิจในการกาหนด
โทษต่อความผิดฐานขนส่งยาเสพติด การเปลีย่ นแปลงนี ้อาจช่วยให้ จานวนโทษประหารชีวิตลดลง ในประเทศไทย
มาตรการยกเลิกโทษประหารชีวิตเชิงบังคับในคดีค้ายาเสพติดมีผลบังคับใช้ ในปี 2560
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เจมส์ โกเมซ ผู้อานวยการแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกแสดงความ
เป็ นห่วงอย่างมากที่รัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคนี ้ ยังคงอ้ างว่าการประหารชีวิตเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต่อการรับมือกับอาชญากรรม
แม้ วา่ จะไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันคากล่าวอ้ างนี ้ได้ เลย แทนที่จะส่งคนให้ ไปตาย ทางการควรจะใช้ นโยบายทีค่ านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน เพื่อไปแก้ ที่รากเหง้ าของปั ญหาที่ทาให้ คนต้ องเข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด
“ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้และแปซิ ฟิกทีย่ งั คงยึดติ ดกับโทษประหารชี วิต ต้องลืมตาและเข้าใจ
เสียทีว่าพวกเขายืนอยู่ผิดฝั่งของประวัติศาสตร์ การลงโทษทีโ่ หดร้ายหรื อย่ายีศกั ดิ์ ศรีไม่ควรมี อยู่ในสังคม”
ความก้ าวหน้ าที่เกิดขึน้
พัฒนาการของประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในปี 2561 สะท้ อนให้ เห็นแนวโน้ ม
ระดับโลกออกมาในเชิงบวก ซึง่ งานวิจยั ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชันแนลชี ้ให้ เห็นการใช้ โทษประหารชีวิตทีล่ ดลงอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2560
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีข้อมูลการประหารชีวิต 993 ครัง้ ใน 23 ประเทศ ระหว่างปี 2560 ซึง่ ลดลง 4% จาก
ปี 2559 (การประหารชีวิต 1,032 ครัง้ ) และ ลดลง 39% จากปี 2558 (ซึง่ ทางองค์กรรายงานว่าเกิดการประหารชีวิต 1,634
ครัง้ นับเป็ นตัวเลขสูงสุดตังแต่
้ ปี 2532 เป็ นต้ นมา) เรามีข้อมูลการตัดสินโทษประหารชีวิตอย่างน้ อย 2,591 ครัง้ ใน 53
ประเทศในปี 2560 ซึง่ ถือว่าลดลงอย่างมากจากสถิติสงู สุด 3,117 ครัง้ ในปี 2559 โดยตัวเลขเหล่านี ้ไม่ครอบคลุมการ
ประหารชีวิตหลายพันครัง้ ที่เกิดขึ ้นในจีน ซึง่ ทางการถือว่าข้ อมูลการใช้ โทษประหารชีวิตเป็ นความลับทางราชการ
นอกจากกินี มองโกเลียยกเลิกโทษประหารชีวิตสาหรับความผิดอาญาทังปวง
้ ทาให้ จานวนประเทศที่ยกเลิก
โทษประหารชีวิตเพิ่มขึ ้นเป็ น 106 ประเทศในปี 2560 หลังจากกัวเตมาลาได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตสาหรับความผิด
อาญาทัว่ ไป รวมทังการฆาตกรรม
้
จานวนประเทศที่ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตทังในทางกฎหมายหรื
้
อในทางปฏิบตั ิใน
ปั จจุบนั จึงอยูท่ ี่ 142 ประเทศ โดยมีเพียง 23 ประเทศที่ยงั คงประหารชีวิตประชาชน เป็ นจานวนเท่ากับปี 2559 แม้ วา่ หลาย
ประเทศได้ รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตหลังหยุดพักมาระยะหนึง่
เรายังได้ เห็นจานวนการใช้ โทษประหารชีวิตทีล่ ดลงอย่างมาก ในประเทศที่เป็ นผู้สนับสนุนโทษแบบนี ้อย่างเหนียว
แน่น อย่างในอิหร่ าน จานวนการประหารชีวิตลดลง 11% และการประหารชีวิตนักโทษคดีที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดลดลง
เหลือ 40% ทังยั
้ งมีความพยายามเพิ่มปริ มาณขันต
้ ่าของยาเสพติดที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการกาหนดโทษประหารชีวิตเชิง
บังคับ
“การที ห
่ ลายประเทศยังคงใช้โทษประหารชี วิตในคดียาเสพติ ดถือว่ายังเป็ นปัญหา อย่างไรก็ดี อิ หร่ านและ

มาเลเซี ย ทีไ่ ด้ดาเนิ นการเพือ่ แก้ไขเพิ่ มเติ มพระราชบัญญัติต่อต้านยาเสพติ ด แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
เปลีย่ นแปลงทีป่ รากฏขึ้น แม้แต่ในประเทศส่วนน้อยทีย่ งั ประหารชี วิตบุคคลอยู”่ ซาลิลกล่าว
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แนวโน้ มที่น่ากังวล
อย่างไรก็ดี ยังคงมีแนวโน้ มที่นา่ กังวลของการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2560
50 ประเทศได้ พิพากษาประหารชีวิต หรื อประหารชีวิตประชาชนในคดียาเสพติด ซึง่ เป็ นการกระทาที่ขดั กฎหมาย
ระหว่างประเทศ ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือยังคงมีจานวนการประหารชีวิตในคดียาเสพติดสูงสุดสาหรับปี
2560 ในขณะที่ภมู ิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจานวนประเทศที่ใช้ โทษประหารชีวิตกับความผิดเช่นนี ้สูงสุด คือ10 จาก 16
ประเทศ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชันแนลมีข้อมูลการประหารชีวิตนักโทษในคดียาเสพติดในสีป่ ระเทศ ได้ แก่ จีน (ซึง่ มีการ
เก็บตัวเลขเหล่านี ้เป็ นความลับทางราชการ) อิหร่ าน ซาอุดอี าระเบียและสิงคโปร์ การใช้ โทษประหารชีวิตที่เป็ นข้ อมูลลับ
ในมาเลเซียและเวียดนาม ทาให้ เราไม่สามารถจาแนกได้ วา่ มีการประหารชีวิตในคดียาเสพติดเกิดขึ ้นหรื อไม่ สิงคโปร์ ได้
แขวนคอนักโทษแปดคนในปี 2560 โดยเป็ นคดียาเสพติดทังหมด
้
และเพิ่มขึ ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2559 เรายังเห็น
แนวโน้ มแบบเดียวกันในซาอุดีอาระเบีย โดยการตัดศีรษะนักโทษคดียาเสพติดเพิ่มขึ ้นจาก 16% ของการประหารชีวิต
ทังหมดในปี
้
2559 เป็ น 40% ในปี 2560
รัฐบาลประเทศต่างๆ ยังละเมิดข้ อห้ ามอื่นๆ อีกหลายประการตามกฎหมายระหว่างประเทศในปี 2560 โดยมี
นักโทษอย่างน้ อยห้ าคนในอิหร่านที่ถกู ประหารชีวิตจากความผิดที่เกิดขึ ้นตอนอายุต่ากว่า 18 ปี และยังมีนกั โทษประหาร
ชีวิตคนอื่นอีกอย่างน้ อย 80 คน และมีการประหารชีวิตหรื อมีการตัดสินโทษประหารชีวิตกับผู้มีความบกพร่องทางจิตหรื อ
สติปัญญาในญี่ปุ่น มัลดีฟส์ ปากีสถาน สิงคโปร์ และสหรัฐฯ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีข้อมูลบุคคลหลายคนที่
ต้ องโทษประหารชีวิต หลังจาก “รับสารภาพ” ต่อความผิดโดยเป็ นผลมาจากการทรมานหรือการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายในบาห์เรน
จีน อิหร่าน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ในอิหร่านและอิรัก ถึงกับมีการเผยแพร่ “คารับสารภาพ” เหล่านี ้ทางโทรทัศน์
แม้ วา่ จานวนประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนยังมีจานวนเท่าเดิม โดยบาห์ เรน จอร์ แดน คูเวต และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ได้ รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตหลังหยุดมาพักหนึง่ ในอียปิ ต์ เรามีข้อมูลจานวนการใช้ โทษประหารชีวิต
เพิ่มขึ ้นประมาณ 70% เปรี ยบเทียบกับปี 2559
แนวโน้ มในอนาคต
อย่างน้ อยมี 21,919 คนที่ยงั คงต้ องรับโทษประหารชีวิตทัว่ โลก จึงไม่ใช่เวลาที่เราจะลดแรงกดดันในงานด้ านนี ้ลง
มีการดาเนินงานในเชิงบวกในปี 2560 และเราจะได้ เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในอีกหลายเดือนและหลายปี
ข้ างหน้ า อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเทศมีพฒ
ั นาการที่ถดถอยลง หรื อขูว่ า่ จะมีโทษประหารชีวิต การรณรงค์คดั ค้ านโทษ
ประหารชีวิตจึงยังเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นอยู่
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“กว่า 40 ปี ที่ผา่ นมา เราได้ เห็นแนวโน้ มภาพรวมระดับโลกที่ดีขึ ้นอย่างมากของโทษประหารชีวิต แต่เรายัง

จาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปเพื่อยุติการปฏิบตั ิที่เลวร้ ายในรูปของการสังหารโดยรัฐ” ซาลิลกล่าว
“โทษประหารชี วิตเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงวัฒนธรรมความรุนแรง และไม่ได้เป็ นทางออกต่อการแก้ปัญหานี ้ พวกเรารู้ว่า

ด้วยการกระตุน้ ให้เกิ ดการสนับสนุนจากประชาชนทัว่ โลก เราจะสามารถต่อสูก้ บั การลงโทษทีโ่ หดร้ายและยุตโิ ทษประหาร
ชี วิตได้ในทุกแห่งหน”
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเอกสารซึง่ ให้ ข้อมูลอย่างละเอียด และการแจกแจงตัวเลขระดับภูมิภาค
จบ
เอกสารสาธารณะ
****************************************

สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม การขอรับรายงาน หรื อขอนัดสัมภาษณ์ โปรดติดต่อ สานักประชาสัมพันธ์แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนล กรุงลอนดอน ที่เบอร์ โทรศัพท์ +44 20 7413 5566 หรื อ +44 (0) 777 847 2126 อีเมล์: press@amnesty.org
twitter: @amnestypress
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW

แอมเนสตีอ้ ินเตอร์ เนชันแนลคัดค้ านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่ มีข้อยกเว้ น ไม่ ว่าจะเป็ นความผิดทาง
อาญาประเภทใด ไม่ ว่าผู้กระทาผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ ว่าทางการจะใช้ วิธีประหารชีวิตแบบใด

5

