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5. SOMALIA
Recorded executions
almost doubled
compared to 2020.

 

7. YEMEN
All recorded executions
were by the Huthi de
facto authorities, and
the number of people
executed almost tripled.

 

9. SOUTH SUDAN
Recorded executions
rose more than fourfold
compared to 2020.

 

1. CHINA
Continued to execute
and sentence to death
thousands of people
but kept figures secret.

2. IRAN
Highest number of recorded
executions since 2017 largely
due to an increase linked to
drug-related offences.

4. SAUDI ARABIA
Recorded executions
more than doubled
compared to 2020.

 

3. EGYPT
Recorded executions dropped by 22%,
but death penalty continued to be
imposed in grossly unfair proceedings
and carried out in mass executions.

6. IRAQ
Recorded executions fell
by 62% but known death
sentences rose more than
threefold from 2020.

8. USA
Executions dropped to the
lowest number on record since
1988 and federal administration
established a temporary
moratorium on executions.

 

10. NORTH KOREA
Death penalty likely to
be used at sustained
rate, but impossible to
independently verify.

11. VIET NAM
Secrecy made it
impossible to assess the
full resort to state killings.
78% of all known death
sentences imposed for
drug-related offences.

The 11 countries numbered on the map
have persistently executed people in the
past five years (2017-2021).

+ indicates that the figure that Amnesty
International has calculated is a minimum.
Where + is not preceded by a number,
this means that Amnesty International
is confident that there was more than
one execution, but it was impossible to
establish a figure.

  

ซา
อุด
ีอา
ระ
เบ
ีย       



รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2564
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

4

หมายเหต้เก่ียวก่บสถิติการใช�โทษประหารชวิีตของแอมเนสตี� 
อินเตอรเ์นช่่นแนล

รายงานฉบับน่�ครอบคลุมข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุามคำาสั�งศาลระหว่างเดืัอนมกี่ราคม - 
ธีันวาคม 2564 เช้่นเดั่ยวกี่ับปีท่�ผ่าน ๆ มา เป็นข้อมูลท่�เกี่็บรวบรวมจากี่หลายแหล่ง ทั�งตุัวเลข 
อย่างเป็นทางกี่าร กี่ารตุัดัสินโทษประหารช้่วิตุ ข้อมูลจากี่ผู้ท่�ถิูกี่ตุัดัสินลงโทษประหารช้่วิตุ ครอบครัว
และตุัวแทนของพวกี่เขา ข้อมูลจากี่กี่ารรายงานข่าวของสื�อมวลช้นและองค์กี่รภัาคประช้าสังคมในบาง
ประเทศท่�ม่กี่ารระบุไว้ กี่รณ่ท่�ไม่ม่ข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารท่�เปิดัเผยไว้ แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล  
จะเข่ยนจดัหมายขอความร่วมมือให้ทางกี่ารเปิดัเผยข้อมูลท่�เกี่่�ยวข้องในขอบเขตุของกี่ารใช้้โทษ
ประหารช้่วิตุ 

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล รายงานเฉพาะกี่ารประหารช่้วิตุ กี่ารตุัดัสินให้ประหารช่้วิตุ และแง่มุม 
อื�น ๆ ของกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ รวมทั�งกี่ารลดัโทษ กี่ารเปล่�ยนโทษและกี่ารล้างมลทิน โดัยใช้้สถิิติุ 
ท่�น่าเชื้�อถิือมากี่ท่�สุดั รัฐบาลในหลายประเทศไม่ตุ่พิมพ์เผยแพร่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ 
ซิึ�งยากี่ตุ่อกี่ารยืนยันข้อเท็จจริง ในประเทศจ่นและเว่ยดันาม ทางกี่ารถิือว่าข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหาร 
ช้่วิตุเป็นข้อมูลลับทางราช้กี่าร ระหว่างปี 2564 เราแทบไม่ไดั้รับข้อมูลจากี่บางประเทศเลย โดัยเฉพาะ 
ประเทศเบลารุส ลาว และเกี่าหล่เหนือ (สาธีารณรัฐประช้าธิีปไตุยเกี่าหล่) เนื�องจากี่กี่ารควบคุม 
อย่างเข้มงวดัของรัฐ 

ดั้วยเหตุุดัังกี่ล่าว ในหลายประเทศ  ตุัวเลขกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล  
จึงเป็นตุัวเลขขั�นตุ�ำา ตุัวเลขโดัยรวมท่�แท้จริงม่แนวโน้มท่�สูงกี่ว่าน่� กี่รณ่ท่�ทางองค์กี่รไดั้รับข้อมูล 
อย่างเป็นทางกี่ารเกี่่�ยวกี่ับประเทศใดัในปีนั�น ๆ  จะม่กี่ารใส่เป็นหมายเหตุุไว้ในรายงาน 

ตุั�งแตุ่ปี 2552 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ยุตุิกี่ารตุ่พิมพ์ตุัวเลขโดัยประมาณเกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้ 
โทษประหารช้่วิตุในจ่น กี่ารตุัดัสินใจดัังกี่ล่าวถิือเป็นกี่ารสะท้อนถิึงข้อกี่ังวลว่าทางกี่ารจ่น 
อาจนำาตุัวเลขกี่ารประเมินของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ไปตุ่ความอย่างไม่ถิูกี่ตุ้อง แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ประกี่าศช้ัดัเจนเสมอมาว่า ตุัวเลขท่�สามารถิตุ่พิมพ์ไดั้เก่ี่�ยวกี่ับประเทศจ่นตุ�ำากี่ว่า
ความเป็นจริงมากี่ เนื�องจากี่กี่ารควบคุมกี่ารเข้าถิึงข้อมูล อ่กี่ทั�งจ่นยังคงไม่ตุ่พิมพ์เผยแพร่ตุัวเลข 
ใดั ๆ เกี่่�ยวกัี่บโทษประหารช้่วิตุ อย่างไรก็ี่ตุาม ข้อมูลท่�ม่อยู่ระบุว่า ในแตุ่ละปีม่กี่ารประหารช้่วิตุและ 
กี่ารตุัดัสินประหารช่้วิตุบุคคลหลายพันคนในประเทศจ่น แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล เร่ยกี่ร้อง 
อ่กี่ครั�งให้ทางกี่ารจ่นเผยแพร่ข้อมูลเกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในประเทศจ่น 

กี่รณ่ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับและสามารถิยืนยันข้อมูลใหม่ภัายหลังกี่ารตุ่พิมพ์รายงาน
แล้ว จะม่กี่ารปรับปรุงข้อมูลตุัวเลขในเว็บไซิตุ์ amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty

http://amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
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ในตุารางและรายชื้�อ เครื�องหมาย “+” ท่�ตุามหลังชื้�อประเทศ อย่างเช่้น มาเลเซิ่ย (14+) หมายถึิง  
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล ยืนยันว่าม่กี่ารประหารช่้วิตุหรือกี่ารตัุดัสินให้ประหารช่้วิตุในมาเลเซ่ิย 
14 ครั�ง แตุ่เช้ื�อว่าอาจม่มากี่กี่ว่า 14 ครั�ง ส่วนเครื�องหมาย “+” ท่�อยู่หลังประเทศและไม่ม่ตุัวเลขอยู่
ดั้านหน้า อย่างเช้่น โอมาน (+) หมายถิึง แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล ประมวลข้อมูลจากี่หลักี่ฐาน 
และเช้ื�อว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุหรือกี่ารตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุ (มากี่กี่ว่าหนึ�งครั�ง) ในประเทศนั�น  
เพ่ยงแตุ่ไม่ม่ข้อมูลมากี่พอ ท่�จะระบุตุัวเลขขั�นตุ�ำาท่�น่าเช้ื�อถิือไดั้ สำาหรับกี่ารคำานวณตุัวเลขรวมในระดัับ
โลกี่และระดัับภัูมิภัาค เครื�องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั�งกี่รณ่ของประเทศจ่น 

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล คัดัค้านโทษประหารช้่วิตุทุกี่กี่รณ่โดัยไม่ม่ข้อยกี่เว้น ไม่ว่าจะเป็น  
ความผิดัทางอาญาประเภัทใดั ไม่ว่าผู้กี่ระทำาความผิดัจะม่บุคลิกี่ลักี่ษณะใดั ไม่ว่าจะม่ความผิดัหรือ
บริสุทธีิ์ หรือไม่ว่าทางกี่ารจะใช้้วิธี่ประหารช้่วิตุแบบใดั แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ยึดัมั�นรณรงค์ 
ให้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุโดัยสิ�นเช้ิง
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การใชโ้ทษประหารชวิีต 
ในปี 2564

“โดยพ้�นฐานแล้ว ระบบในการใช้โทษประหารชีวิตมีข้อบกพร่อง  
มันไม่เสมอภาค ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เหมาะต่อการใช้ในเคร้อจัักรภพ  
หร้อในประเทศนี� รัฐเวอร์จัิเนียกำาลังจัะประหารชีวิตผู้บริสุทธิ�ในอีกไม่กี่วัน
ข้างหน้า และจัำาเลยผิวสี มักเป็นผู้ที่ถููกตัดสินประหารชีวิตมากกว่ากลุ่มอ้่น 
การยกเลิกการปฏิิบัติที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี� จัึงเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม 
ที่ควรปฏิิบัติ”

ราฟ เอส นอรธ์แทม อดีีตผู้้�ว่่าการรฐัเว่อรจิ์ิเนีย, 24 มีนาคม 25641

แนวโน�มระด่ับโลก
ในปี 2564 บางประเทศม่กี่ารกี่ลับมาใช้้โทษประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�น จากี่กี่ารติุดัตุามข้อมูล แอมเนสตุ่� 
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล พบว่าม่กี่ารประหารช่้วิตุเพิ�มขึ�นในระดัับโลกี่ 20% เมื�อเปร่ยบเท่ยบกี่ับตุัวเลข 
ปี 2563 (จากี่อย่างน้อย 483 ครั�ง เป็นอย่างน้อย 579 ครั�ง) โดัยจำานวนกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุเท่าท่� 
ม่ข้อมูล เพิ�มขึ�นเกี่ือบ 40% (จากี่อย่างน้อย 1,477 ครั�งในปี 2563 เป็นอย่างน้อย 2,052 ครั�ง ในปี 
2564) 

ตุัวเลขเหล่าน่�ยังไม่รวมกี่ารประหารช้่วิตุและกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอ่กี่หลายพันครั�ง ทางองค์กี่ร 
เช้ื�อว่าได้ัม่กี่ารดัำาเนินกี่ารและม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษในประเทศจ่น ซิึ�งยังคงเป็นประเทศช้ั�นนำาของโลกี่ท่�ม่ 
กี่ารประหารช้่วิตุบุคคล ความลับดั้านข้อมูลในเกี่าหล่เหนือและเว่ยดันาม รวมถิึงกี่ารจำากี่ัดักี่ารเข้าถิึง
ข้อมูลในอ่กี่หลายประเทศ ยังคงเป็นอุปสรรคตุ่อกี่ารประเมินแนวโน้มระดัับโลกี่ไดั้อย่างครบถิ้วน

1ราฟิ เอส นอร์ธีแทม อดั่ตุผู้ว่ากี่ารรัฐเวอร์จิเน่ย, “ผู้ว่ากี่ารนอร์ธีแทมลงนามประกี่าศใช้้กี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ 
ในรัฐเวอร์จิเน่ย”, 24 ม่นาคม 2564, governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-
894006-en.html

http://governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html
http://governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html
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กี่ารเพิ�มขึ�นของกี่ารประหารช้่วิตุม่สาเหตุุหลักี่มาจากี่กี่ารเพิ�มขึ�นของตุัวเลขรายปีท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ 
ในประเทศอิหร่าน (จากี่อย่างน้อย 246 ครั�งในปี 2563 เป็นอย่างน้อย 314 ครั�งในปี 2564 หรือ 
เพิ�มขึ�น 28%) ซิึ�งนับเป็นตัุวเลขสูงสุดัท่�บันทึกี่ไดั้ตุั�งแตุ่ปี 2560 กี่ารเพิ�มขึ�นของตุัวเลขอย่างรวดัเร็ว 
ในอิหร่าน ดัูเหมือนจะเป็นผลมาจากี่กี่ารประหารช้่วิตุบุคคลในความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั (132 ครั�ง)  
นับเป็น 42% ของกี่ารประหารช่้วิตุทั�งหมดั และเพิ�มขึ�นเกืี่อบห้าเท่าเมื�อเท่ยบกัี่บปี 2563 (23 ครั�ง) 
แม้กี่ารแกี่้ไขกี่ฎหมายปราบปรามยาเสพตุิดัจะม่ผลบังคับใช้้ในเดัือนพฤศจิกี่ายน 2560 แล้วกี่็ตุาม  
ประเทศซิาอุด่ัอาระเบ่ยกี่็เพิ�มกี่ารประหารช้่วิตุกี่ว่าสองเท่า เมื�อเท่ยบกัี่บปี 2563 (จากี่ 27 ครั�ง เป็น  
65 ครั�ง) 

ระหว่างท่�ม่กี่ารยกี่เลิกี่มาตุรกี่ารทั�งปวงหรือเพ่ยงบางส่วนในกี่ารควบคุมกี่ารแพร่ระบาดัของโรค 
โควิดั-19 โดัยม่กี่ารกี่ำาหนดัมาตุรกี่ารทางเลือกี่อื�น ๆ นั�น หลายประเทศ รวมทั�งบังกี่ลาเทศ อินเดั่ย และ
ปากี่่สถิาน เราไดั้บันทึกี่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุท่�เพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำาคัญ เมื�อเท่ยบกี่ับปี 2563 
ม่รายงานว่าสิงคโปร์ไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุเป็นปีท่�สองติุดัตุ่อกัี่น เนื�องจากี่ยังม่กี่ารฟิ้องคดั่ และยังม่
กี่ารบังคับใช้้มาตุรกี่ารควบคุมโรคระบาดัอยู่ ส่งผลให้ม่กี่ารช้ะลอกี่ารประหารช้่วิตุโดัยกี่ารแขวนคอ
จากี่กี่ำาหนดักี่ารเดัิมท่�กี่ำาหนดัไว้

ขณะท่�วิกี่ฤตุด้ัานสิทธิีมนุษยช้นเกิี่ดัขึ�นในหลายประเทศ รัฐบาลกี่ลับเพิกี่เฉยตุ่อมาตุรกี่ารคุ้มครอง
สิทธีิตุามกี่ฎหมายและมาตุรฐานสิทธีิมนุษยช้นระหว่างประเทศ อ่กี่ทั�งยังกี่ลับไปใช้้โทษประหารช้่วิตุ 
เป็นอาวุธีของรัฐในกี่ารปราบปรามผู้ชุ้มนุมประท้วงและช้นกี่ลุ่มน้อย ตุามข้อมูลท่�ม่ในเม่ยนมา ม่กี่าร 
เพิ�มกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุท่�น่าตุกี่ใจโดัยอ้างกี่ฎอัยกี่ารศึกี่ ซิึ�งกี่องทัพได้ัให้อำานาจศาลทหาร 
ท่�ตุั�งขึ�นเป็นกี่รณ่พิเศษหรือท่�ม่อยู่แล้ว ในกี่ารพิจารณาคดั่ตุ่อพลเรือน โดัยเป็นกี่ระบวนกี่ารพิจารณา
คดั่ท่�รวบรัดัและไม่ให้สิทธิีในกี่ารอุทธีรณ์คดั่ ส่งผลให้ประช้าช้นเกืี่อบ 90 คนถูิกี่ตัุดัสินประหารช้่วิตุ 
โดัยพลกี่าร และมักี่เป็นกี่ารพิจารณาคดั่ลับหลังจำาเลย อ่กี่ทั�งเป็นกี่ารพิจารณาท่�เชื้�อว่ามุ่งโจมตุ่ 
ฝ่ายตุรงข้ามทางกี่ารเมืองและผู้ชุ้มนุม 

ในอ่ยิปตุ์ ยังคงม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอย่างกี่ว้างขวาง อ่กี่ทั�งยังม่กี่ารใช้้ถิ้อยคำาท่�ไดั้จากี่กี่ารทรมาน
ในกี่ารพิจารณาคดั่ ทั�งน่� ในอิหร่าน ยังคงม่กี่ารประหารช้่วิตุแบบหมู่ ม่กี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุอย่าง
ไม่ได้ัสัดัส่วนตุ่อช้นกี่ลุ่มน้อยช้าติุพันธ์ุีซิึ�งถูิกี่ดัำาเนินคดั่ในข้อหาท่�คลุมเครือ เช่้น “กี่ารเป็นปรปักี่ษ์
ตุ่อพระเจ้า” อ่กี่ทั�งโทษประหารช่้วิตุยังถิูกี่ใช้้เป็นเครื�องมือปราบปรามทางกี่ารเมือง ในบรรดัาผู้ถิูกี่
ประหารช้่วิตุเท่าท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้อย่างน้อย 19% (61 คน) เป็นสมาช้ิกี่ของช้นกี่ลุ่มน้อยช้าตุิพันธีุ์บาลูจิ  
ซิึ�งม่สัดัส่วนคิดัเป็น 5% ของประช้ากี่รในอิหร่าน ในซิาอุด่ัอาระเบ่ย ม่ผู้ถิูกี่ประหารช้่วิตุเกี่้าคน 
ในความผิดัเกี่่�ยวกี่ับกี่ารกี่่อกี่ารร้าย ซิึ�งส่วนใหญ่เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารสังหาร กี่ารใช้้ความรุนแรง 
หรือกี่ารม่ส่วนร่วมในปฏิบัตุิกี่ารเหล่าน่� มุสตุาฟิา อัล-ดัาร์วิช้ ช้ายหนุ่มช้าวซิาอุดั่อาระเบ่ยท่�เป็น 
ช้นกี่ลุ่มน้อยจากี่ลัทธีิช้่อะห์ ถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุหลังถิูกี่กี่ล่าวหาว่าม่ส่วนร่วมในกี่ารชุ้มนุมประท้วง
ท่�ใช้้ความรุนแรงเพื�อตุ่อตุ้านรัฐบาล และถิูกี่ประหารช้่วิตุในเดัือนมิถิุนายน

แม้จะม่ความถิดัถิอยเหล่าน่�อยู่ แตุ่พัฒนากี่ารเชิ้งบวกี่ก็ี่เกิี่ดัขึ�นตุลอดัทั�งปี ซิึ�งแสดังให้เห็นแนวโน้ม
ระดัับโลกี่ ท่�ยังคงสนับสนุนให้ยกี่เลิกี่กี่ารลงโทษท่�ทารุณเช้่นน่� แม้จะม่จำานวนเพิ�มขึ�น แตุ่จำานวน 
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กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในระดัับโลกี่ ไม่นับรวมอ่กี่หลายพันคนซิึ�งเช้ื�อว่าถิูกี่ประหารช้่วิตุในจ่น และ
ไม่นับรวมข้อมูลท่�ถิูกี่จำากี่ัดักี่ารเข้าถิึงหรือไม่ม่เลยในหลายประเทศ ตุัวเลขเหล่าน่�ยังคงถิือว่าตุ�ำาสุดั 
ในประวัตุิศาสตุร์ โดัยนับเป็นตัุวเลขกี่ารประหารช้่วิตุท่�ตุ�ำาท่�สุดัเป็นอันดัับสองเท่าท่�แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ไดั้อย่างน้อยตุั�งแตุ่ปี 2553 และเป็นปีท่�สองตุิดัตุ่อกี่ันท่�ตุัวเลขจำานวน 
ประเทศท่�ประหารช้่วิตุบุคคลอยู่ท่� 18 ประเทศ นับว่าตุ�ำาท่�สุดัตุั�งแตุ่ม่กี่ารเกี่็บข้อมูลมา ซิึ�งยืนยันให้เห็น
อ่กี่ครั�งว่า ม่เพ่ยงประเทศส่วนน้อยเท่านั�นท่�ยังคงเลือกี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุ 

หมุดัหมายสำาคัญในปี 2564 คือกี่ารออกี่เส่ยงอย่างเป็นเอกี่ฉันท์ในเดืัอนกี่รกี่ฎาคม ในรัฐสภัาของ
เซิ่ยร์ราล่โอน เพื�อรับรองร่างกี่ฎหมายท่�จะยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุอย่างสิ�นเช้ิงหลังม่กี่ารประกี่าศใช้2้  
ประธีานาธีิบดั่คาซิัคสถิานลงนามเพื�อประกี่าศใช้้กี่ฎหมายท่�คล้ายคลึงกี่ันในเดัือนธีันวาคม และในช้่วง
ตุ้นปี เวอร์จิเน่ย กี่ลายเป็นรัฐท่� 23 และเป็นรัฐทางใตุ้แห่งแรกี่ท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในสหรัฐอเมริกี่า 
อาร์เมเน่ยเข้าเป็นรัฐภัาค่ของสนธีิสัญญาระหว่างประเทศท่�สำาคัญท่�มุ่งยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ

พัฒนากี่ารเช้ิงบวกี่อื�น ๆ ยังคงเกี่ิดัขึ�นในหลายพื�นท่� ร่างกี่ฎหมายเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุเข้าสู่
กี่ารพิจารณาในวาระท่�สูงขึ�นในรัฐสภัาของสาธีารณรัฐแอฟิริกี่ากี่ลางและกี่านา รัฐบาลปาปัวนิวกี่ิน่ 
เริ�มกี่ระบวนกี่ารปรึกี่ษาหารือระดัับช้าตุิเกี่่�ยวกี่ับโทษประหารช่้วิตุกี่่อนเปิดัสมัยประชุ้มสภัา 
ในเดืัอนมกี่ราคม 2565 และในช่้วงปลายปี รัฐบาลมาเลเซิ่ยประกี่าศเสนอร่างกี่ฎหมายเพื�อปฏิรูป 
โทษประหารช่้วิตุในช่้วงไตุรมาสท่�สามของปี 2565 ความเส่�ยงท่�จะม่กี่ารนำาโทษประหารช่้วิตุกี่ลับมา
ใช้้ในฟิิลิปปินส์ลดัลง หลังจากี่อด่ัตุผู้สนับสนุนคนสำาคัญในวุฒิสภัาสามคนประกี่าศว่าจะตุ่อตุ้าน 
กี่ารเสนอกี่ฎหมายเช้่นน่�  

รัฐบาลสหรัฐฯ จัดัทำาข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุระดัับสหพันธีรัฐในเดัือนกี่รกี่ฎาคม 
คาซิัคสถิาน สหพันธีรัฐรัสเซิ่ย ทาจิกี่ิสถิาน มาเลเซิ่ย และแกี่มเบ่ย ยังคงปฏิบัตุิตุามข้อตุกี่ลงช้ั�วคราว 
เพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุ  

สมเด็ัจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ้ราลงกี่รณ์ บดิันทรเทพยวรางกูี่รของไทยพระราช้ทานอภััยโทษจำานวน 
สองครั�ง ทำาให้จำานวนผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุในประเทศลดัลงอย่างมากี่  

หลังจากี่ลงนามเพื�อประกี่าศใช้้กี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ ราฟิ เอส นอร์ธีแทม ผู้ว่ากี่าร 
รัฐเวอร์จิเน่ยในขณะนั�น แสดังความขอบคุณตุ่อผู้ท่�ทำางานอย่างไม่เหน็ดัเหนื�อยในกี่ารรณรงค์มาหลาย 
ช้ั�วอายุคนเพื�อยุตุิกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในรัฐน่�3 

แม้แนวโน้มระดัับโลกี่ยังคงสนับสนุนอย่างเข้มแข็งตุ่อกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ แตุ่กี่ารเพิ�มขึ�น
ของโทษประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในปี 2564 ควรเป็นสัญญาณเตุือนว่ายังไม่ถึิงเวลาท่�จะลดั 

2 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลทราบว่ามาตุรกี่ารน่�จะยังคงไม่ม่ผลบังคับใช้้กี่่อนสิ�นปี  

3 ราฟิ เอส นอร์ธีแทม อดั่ตุผู้ว่ากี่ารรัฐเวอร์จิเน่ย, “ผู้ว่ากี่ารนอร์ธีแทมลงนามประกี่าศใช้้กี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ 
ในรัฐเวอร์จิเน่ย”, 24 ม่นาคม 2564, governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-
894006-en.html

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html
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แรงกี่ดัดัันตุ่อประเด็ันน่� เรายังคงตุ้องคัดัค้านกี่ารละเมิดัสิทธิีมนุษยช้นท่�เกี่่�ยวข้องกัี่บกี่ารใช้้ 
กี่ารลงโทษท่�ทารุณและความไม่เป็นธีรรมน่�ตุ่อไป จนกี่ว่ากี่ารประหารช้่วิตุและโทษประหารช้่วิตุจะยุตุิลง 
ทั�งหมดั เรากี่ำาลังเข้าใกี่ล้โลกี่ท่�ปราศจากี่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุแล้ว แตุ่เรายังคงตุ้องสู้ตุ่อไป  
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล คัดัค้านโทษประหารช้่วิตุทุกี่กี่รณ่โดัยไม่ม่ข้อยกี่เว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดั 
ทางอาญาประเภัทใดั ไม่ว่าผู้กี่ระทำาความผิดัจะม่บุคลิกี่ลักี่ษณะใดั ไม่ว่าจะม่ความผิดัหรือบริสุทธ์ิี  
หรือไม่ว่าทางกี่ารจะใช้้วิธี่ประหารช้่วิตุแบบใดั

ภาพื่ที� 1: ประเทศที�ย่งใชโ้ทษประหารชีวิตและประเทศที�ยกเลิกการใชโ้ทษประหารชีวิต 
(พื่.ศ. 2545 – 2564)
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ประเทศซ่ึงมีขอมูลวา
ยังคงมีการประหารชีวิต

ประเทศท่ียกเลิกโทษประหารชีวิต
สำหรับความผิดอาญาท้ังปวง

ตุัวเลขจากี่สองทศวรรษท่�ผ่านมา แสดังให้เห็นแนวโน้มตุรงข้ามสองประกี่าร: จำานวนประเทศท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ
สำาหรับความผิดัอาญาทุกี่ประเภัทยังคงเพิ�มขึ�น ในขณะท่�จำานวนประเทศซิึ�งม่ข้อมูลว่ายังคงม่กี่ารประหารช้่วิตุในแตุ่ละปี 
ลดัลงอย่างตุ่อเนื�อง

การประหารชวิีต
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล บันทึกี่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุ 579 ครั�ง ในปี 2564 ซิึ�งเพิ�มขึ�น 20%  
จากี่จำานวนท่�บันทึกี่ไว้ในปี 2563 (483 ครั�ง) แม้จะเพิ�มขึ�นเช้่นน่� แตุ่ตุัวเลขของปี 2564 ยังคงถิือว่า 
เป็นจำานวนรวมท่�ตุ�ำาสุดัครั�งหนึ�งในประวัตุิศาสตุร์ โดัยเป็นตุัวเลขตุ�ำาสุดัอันดัับสองของกี่ารประหารช้่วิตุ
ทั�วโลกี่ท่�องค์กี่รบันทึกี่ไดั้อย่างน้อยตุั�งแตุ่ปี 2553 (ภัาพท่� 2)4

4 จำานวนกี่ารประหารช่้วิตุท่�รายงานในปี 2563 นับเป็นตัุวเลขตุ�ำาสุดัครั�งหนึ�งเท่าท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลบันทึกี่ได้ั 
ในแตุ่ละปี นับตุั�งแตุ่เริ�มตุิดัตุามข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในปี 2522 อย่างไรกี่็ดั่ กี่ารเปล่�ยนแปลงในดั้านกี่ารเข้าถิึงข้อมูล 
กี่ารเปล่�ยนแปลงแบบแผนของประเทศและวิธี่กี่ารเกี่็บข้อมูลในช้่วงหลายทศวรรษท่�ผ่านมา ทำาให้เกี่ิดัปัญหาท้าทายในแง่ 
กี่ารเปร่ยบเท่ยบตุัวเลขในระยะยาวไดั้อย่างแม่นยำา
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เช้่นเดั่ยวกัี่บปีก่ี่อนหน้า ท่�จำานวนกี่ารประหารช้่วิตุรวมทั�วโลกี่ไม่นับรวมถึิงกี่ารประหารช้่วิตุอ่กี่นับพัน  
ซิึ�งแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลเชื้�อว่าเกิี่ดัขึ�นในจ่น เนื�องจากี่ข้อมูลเหล่าน่�ถิือเป็นความลับทาง 
ราช้กี่าร5 อ่กี่ทั�งตุัวเลขเหล่าน่�เป็นผลจากี่กี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลเข้าถิึงข้อมูลไดั้อย่างจำากี่ัดั
ในอ่กี่สองประเทศ ซิึ�งเช้ื�อว่าม่กี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุอย่างกี่ว้างขวาง ประกี่อบด้ัวย เกาหลีเหน้อ ซิึ�ง 
เราไม่สามารถิตุรวจสอบรายงานข้อมูลจากี่แหล่งข่าวท่�เป็นอิสระไดั้เลย และเวียดนาม ซิึ�งทางกี่าร 
กี่ำาหนดัให้ข้อมูลน่�เป็นความลับทางราช้กี่าร กี่ารเกี่็บข้อมูลเป็นความลับทางราช้กี่าร ยังเป็นเหตุุให้ 
ทางองค์กี่รไม่สามารถิเกี่็บข้อมูลตุัวเลขทั�งหมดัไดั้ในอ่กี่หลายประเทศ รวมถิึงเบลารุสดั้วย

ภาพื่ที� 2: ข�อม้ลการประหารชีวิตท่�วโลก (พื่.ศ. 2553-2564)
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จำานวนกี่ารประหารช้่วิตุในแตุ่ละปีตุามข้อมูลของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลระหว่างปี 2553-2564

ม่ข้อมูลว่าม่ผู้หญิงจำานวน 24 คน ใน 579 คนถิูกี่ประหารช้่วิตุในปี 2564 (4%) โดัยเกี่ิดัขึ�นในอ่ยิปตุ์ (8) 
อิหร่าน (14) ซิาอุดั่อาระเบ่ย (1) และสหรัฐฯ (1) ตุามลำาดัับ

5 ในปี 2552 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ยุตุิกี่ารตุ่พิมพ์ตุัวเลขโดัยประมาณเกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในจ่น เนื�องจากี่
ทางกี่ารถืิอว่าข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุเป็นความลับทางราช้กี่าร ทางองค์กี่รได้ัเร่ยกี่ร้องให้ทางกี่ารจ่นพิสูจน์ข้ออ้าง
ของตุนว่าประสบความสำาเร็จตุามเป้าหมายในกี่ารลดักี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุดั้วยกี่ารเผยแพร่ตุัวเลขเหล่าน่�ในรายงาน
ของทางกี่ารเอง 
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ต่วเลขการประหารชีวิตระด่ับโลกท่ีบ่นท้กไดั�ในปี 25646

บังกี่ลาเทศ (5) เบลารุส (1+) บอตุสวานา (3) จ่น (+) อ่ยิปต์ุ (83+)  
อิหร่าน (314+) อิรักี่ (17+) ญ่�ปุ่น (3) เกี่าหล่เหนือ (+) โอมาน (+) ซิาอุดั่- 
อาระเบ่ย (65) โซิมาเล่ย (21+) ซิูดัานใตุ้ (9+) ซิ่เร่ย (24+) สหรัฐอาหรับ- 
เอมิเรตุส์ (1+) สหรัฐฯ (11) เว่ยดันาม (+) เยเมน (14+)

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุไดั้ใน 18 ประเทศ เท่ากี่ับตุัวเลขในปี 2563 
และเป็นตัุวเลขตุ�ำาสุดัของประเทศท่�ม่กี่ารประหารช่้วิตุ นับตัุ�งแตุ่เริ�มม่กี่ารเก็ี่บข้อมูลเป็นตุ้นมา (ภัาพท่� 1) 

ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในอินเดีย กาตาร ์และไต้หวัน โดัยทุกี่ประเทศเหล่าน่�ไดั้ประหารช้่วิตุบุคคล 
ในปีกี่่อนหน้า

หลังงดัเว้นเป็นเวลาหลายปี สามประเทศไดั้นำากี่ารประหารช้่วิตุกี่ลับมาใช้้ รวมถิึงเบลารุสและญี่ปุ่น ซิึ�ง
กี่ลับมาใช้้กี่ารประหารช้่วิตุครั�งแรกี่นับตุั�งแตุ่ปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กี่ลับมาใช้้กี่ารประหาร
ช้่วิตุครั�งแรกี่นับตุั�งแตุ่ปี 2560 รัฐมิสซิิสซิิปปีและรัฐโอคลาโฮมาในสหรัฐฯ กี่็กี่ลับมาใช้้กี่ารประหารช้่วิตุ 
เป็นครั�งแรกี่ นับตุั�งแตุ่ปี 2555 และ 2558 ตุามลำาดัับ 

สามประเทศ รวมถิึงอิหร่าน (อย่างน้อย 314 ครั�ง) อียิปต ์(อย่างน้อย 83 ครั�ง) และซาอุดีอาระเบีย (65 
ครั�ง) ไดั้ประหารช้่วิตุบุคคล ซิึ�งคิดัเป็น 80% ของกี่ารประหารช้่วิตุท่�ม่ข้อมูลทั�งหมดั

ตุัวเลขท่�เพิ�มขึ�นในภัาพรวมทั�วโลกี่เป็นผลโดัยตุรงมาจากี่กี่ารเพิ�มขึ�นของจำานวนกี่ารประหารช้่วิตุ 
ท่�บันทึกี่ได้ัในอิหร่าน (จากี่อย่างน้อย 246 ครั�งในปี 2563 เพิ�มขึ�น 28%) และซาอุดีอาระเบีย โดัย 
เพิ�มขึ�นกี่ว่าสองเท่าเมื�อเท่ยบกี่ับข้อมูลในปี 2563 (จากี่ 27 ครั�งเป็น 65 ครั�ง) เรายังบันทึกี่ข้อมูลตุัวเลข
ท่�เพิ�มขึ�นอย่างเห็นไดั้ช้ัดัในโซมาเลีย (จากี่อย่างน้อย 11 ครั�งในปี 2563 เป็นอย่างน้อย 21 ครั�งในปี 
2564) ซูดานใต้ (จากี่อย่างน้อยสองครั�งในปี 2563 เป็นอย่างน้อยเก้ี่าครั�งในปี 2564) และเยเมน  
(จากี่อย่างน้อยห้าครั�งในปี 2563 เป็นอย่างน้อย 14 ครั�งในปี 2564)

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล บันทึกี่ข้อมูลไดั้ว่ากี่ารประหารช้่วิตุในอียิปต ์ลดัลง 22% (อย่างน้อย 83 
ครั�ง) ซิึ�งทำาให้จำานวนกี่ารประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�นสามเท่าในปี 2563 (อย่างน้อย 107 ครั�ง) ในอิรัก ลดัลง 
62% (อย่างน้อย 45 ครั�งในปี 2563 และอย่างน้อย 17 ครั�งในปี 2564) และในสหรัฐฯ ลดัลง 35%  
(17 ครั�งในปี 2563 และ 11 ครั�งในปี 2564)

6 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ไม่สามารถิยืนยันข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุของศาลในอัฟิกี่านิสถิาน ภัายหลังเดัือน
สิงหาคม 2564 ไดั้ และไม่สามารถิยืนยันข้อมูลวิธี่กี่ารประหารช้่วิตุท่�ใช้้ในโอมานและซิ่เร่ย
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วิธิกีารประหารชวิีตในปี 25647

ตัดศีรษะ ซิาอุดั่
อาระเบ่ย

แขวนคอ บังกี่ลาเทศ บอตุสวานา อ่ยิปตุ์ อิหร่าน อิรักี่ ญ่�ปุ่น ซิูดัานใตุ้ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตุส์

ฉีดยา จ่น สหรัฐฯ เว่ยดันาม

ยิงเป้า เบลารุส จ่น เกี่าหล่เหนือ โซิมาเล่ย เยเมน

จำานวนประเทศท่ีมีการประหารชีวิตในปี 2564 
ซ้่งเป็นสมาชิกขององค์์กรภาค์ร่ฐระหว่างประเทศ

• องค์กรรัฐอเมริกัน (Organization of American States): 1 ประเทศจากี่ 35 ประเทศ 
ม่กี่ารประหารช้่วิตุ ไดั้แกี่่ สหรัฐฯ 

• องค์กรว่าด้วยความม่ันคงและความร่วมม้อในยุโรป (Organization for Security and  
Co-operation in Europe): 2 ประเทศจากี่ 57 ประเทศม่กี่ารประหารช้่วิตุ ไดั้แกี่่ เบลารุส และ
สหรัฐฯ 

• สหภาพแอฟริกา (African Union): 4 ประเทศจากี่ 55 ประเทศม่กี่ารประหารช่้วิตุ ไดั้แกี่่  
บอตสวานา อียิปต์ โซมาเลีย และซูดานใต ้

• สันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States): 8 ประเทศจากี่ 22 ประเทศม่กี่ารประหารช้่วิตุ 
ไดั้แกี่่ อียิปต์ อิรัก โอมาน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย โซมาเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์และเยเมน

• สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations): 1 ประเทศจากี่ 10 ประเทศม่กี่ารประหารช้่วิตุ ไดั้แกี่่ เวียดนาม

• เคร้อจัักรภพ (Commonwealth): 2 ประเทศจากี่ 54 ประเทศม่กี่ารประหารช่้วิตุ ได้ัแกี่่  
บังกลาเทศ และบอตสวานา 

• ประเทศที่ใช้ภาษาฝร่ังเศส (Francophonie): 2 ประเทศจากี่ 54 ประเทศม่กี่ารประหารช้่วิตุ 
ไดั้แกี่่ อียิปต ์และเวียดนาม

• องค์การสหประชาชาติ: 18 ประเทศจากี่ 193 ประเทศม่กี่ารประหารช้่วิตุ (9% ของสมาช้ิกี่
สหประช้าช้าตุิ) ปรากี่ฏข้อมูลว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุบุคคล

7 เช้่นเดั่ยวกี่ับปีกี่่อนหน้าน่� แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่ไดั้รับรายงานว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุดั้วยกี่ารขว้างกี่้อนหิน 
ตุามคำาสั�งศาลในปี 2563
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การต่ดัสินให�ประหารชวิีต
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล บันทึกี่ข้อมูลกี่ารตัุดัสินให้ประหารช้่วิตุในปี 2564 ซิึ�งเพิ�มขึ�น 39% 
จากี่ตัุวเลขทั�วโลกี่ในปี 2563 ม่ข้อมูลกี่ารตัุดัสินให้ประหารช้่วิตุใหม่อย่างน้อย 2,052 ครั�ง เพิ�มขึ�น 
อย่างน้อย 1,477 ครั�ง จากี่ปีกี่่อนหน้า (ภัาพท่� 3)

ภาพื่ที� 3: บ่นท้กข�อม้ลการต่ดัสินประหารชีวิตท่�วโลก (2555-2564)
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บันทึกี่ข้อมูลกี่ารตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุทั�วโลกี่ในแตุ่ละปีของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล (2555-2564)

ความไม่แน่นอนและข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุท่�ม่อยู่ในบางประเทศ รวมถิึงลาว ยังคงส่งผลกี่ระทบ 
ตุ่อความสามารถิของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลในกี่ารประเมินและเปร่ยบเท่ยบแนวโน้มเหล่าน่� 
อย่างแม่นยำา แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลไม่ได้ัรับตัุวเลขกี่ารตัุดัสินให้ประหารช้่วิตุในปี 2564  
จากี่ทางกี่ารมาเลเซีย ไนจัีเรีย และศรีลังกา ซิึ�งเป็นประเทศท่�เคยรายงานข้อมูลกี่ารใช้้โทษ 
ประหารช้่วิตุอย่างเป็นทางกี่ารเป็นจำานวนมากี่ในหลายปีกี่่อนหน้าน่� กี่ารเปิดัเผยข้อมูลเพ่ยงบางส่วน
ของทางกี่ารเวียดนาม แสดังให้เห็นว่า ยังคงม่ประช้าช้นหลายร้อยคนท่�ถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุ และ 
ม่กี่ารบันทึกี่ข้อมูลตุัวเลขท่�เพิ�มขึ�น 30% ตุั�งแตุ่วันท่� 1 ตุุลาคม 2563 จนถิึง 31 กี่รกี่ฎาคม 2564  
แม้ทางกี่ารจะไม่เปิดัเผยตุัวเลขโดัยรวมกี่็ตุาม  
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การต่ดัสินให�ประหารชีวิตท่ีบ่นท้กไดั�ในระด่ับโลกในปี 25648

อัฟิกี่านิสถิาน (2+) แอลจ่เร่ย (9) บังกี่ลาเทศ (181+) เบลารุส (1)  
บอตุสวานา (6) แคเมอรูน (4+) จ่น (+) สาธีารณรัฐประช้าธีิปไตุย 
คองโกี่ (81+) อ่ยิปตุ์ (356+) เอธีิโอเปีย (+) แกี่มเบ่ย (3) กี่านา (7)  
กี่ายอานา (4) อินเดั่ย (144) อินโดัน่เซ่ิย (114+) อิหร่าน (+) อิรักี่ (91+)  
ญ่�ปุ่น (3) จอร์แดัน (11+) เคนยา (14) คูเวตุ (5+) เลบานอน (12+)  
ลิเบ่ย (+) มาลาว่ (11+) มาเลเซ่ิย (14+) มัลดั่ฟิส์ (1) มาล่ (48)  
มอริเตุเน่ย (60) โมร็อกี่โกี่/ซิาฮาราตุะวันตุกี่ (1) เม่ยนมา (86+) ไนจ่เร่ย (56+) เกี่าหล่เหนือ (+)  
โอมาน (+) ปากี่่สถิาน (129+) ปาเลสไตุน์ (รัฐ: 21+) กี่าตุาร์ (+) ซิาอุดั่อาระเบ่ย (8+)  
เซิ่ยร์ราล่โอน (23) สิงคโปร์ (10) โซิมาเล่ย (27+) ซิูดัานใตุ้ (10+) ศร่ลังกี่า (8+) ซิูดัาน (7+) ซิ่เร่ย (+)  
ไตุ้หวัน (2) แทนซิาเน่ย (+) ไทย (+) ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ (3) ตุูน่เซ่ิย (3+) ยูกี่ันดัา (2+)  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ (9+) สหรัฐฯ (18) เว่ยดันาม (119+) เยเมน (298+) แซิมเบ่ย (9+) ซิิมบับเว (1)

ในปี 2564 ผู้หญิงจำานวน 10 คนถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุในบังกลาเทศ (1) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก (1) กายอานา (1) อินโดนีเซีย (3) มาเลเซีย (3) และปากีสถูาน (1) อย่างไรกี่็ดั่ แอมเนสตุ่� 
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ไม่สามารถิเข้าถิึงข้อมูลท่�ม่กี่ารจำาแนกี่เพศอย่างช้ัดัเจนในหลายประเทศ รวมทั�ง
ประเทศท่�เช้ื�อว่าม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอย่างกี่ว้างขวาง เช้่น อิหร่านและซาอุดีอาระเบีย ทำาให้ตุัวเลข
ท่�แท้จริงน่าจะสูงกี่ว่าน่� 

ในระดัับโลกี่ ม่ข้อมูลว่าเพิ�มขึ�นอ่กี่สองประเทศ (56 ประเทศ) ท่�ไดั้ตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุในปี 2564  
เมื�อเท่ยบกี่ับปี 2563 (54 ประเทศ) ไม่ม่คำาตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุใหม่ในบาห์เรน คอโมโรส ลาว และ
ไนเจัอร์ ซิึ�งล้วนเป็นประเทศท่�เคยสั�งประหารช้่วิตุในปี 2563 เอธิโอเปีย กายอานา มัลดีฟส์ โอมาน 
แทนซาเนีย และยูกันดา ตุ่างใช้้โทษประหารช้่วิตุในปี 2564 หลังจากี่ท่�เชื้�อว่าไม่ม่กี่ารใช้้โทษดัังกี่ล่าว
เมื�อปี 2563

กี่ารเพิ�มขึ�นอย่างมากี่ของจำานวนกี่ารตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในหลายประเทศ ม่เหตุุผล 
ส่วนหนึ�งมาจากี่กี่ารเริ�มกี่ระบวนกี่ารพิจารณาอย่างเตุ็มท่�มากี่ขึ�น หลังงดัเว้นไปในช้่วงท่�ม่มาตุรกี่าร 
ควบคุมโรคโควิดั-19 หรือหันมาใช้้กี่ารพิจารณาในระบบออนไลน์ ซิึ�งรวมถิึงบังกลาเทศ อินเดีย  
และปากีสถูาน หรืออาจเป็นเพราะม่กี่ารประกี่าศใช้้กี่ฎหมายท่�สนับสนุนให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุมากี่ขึ�น  
อย่างเช้่นในเม่ยนมา ม่ตุัวเลขกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุ่อปีเพิ�มขึ�นในแอลจ่เร่ย (จากี่อย่างน้อย 1 ครั�ง 
ในปี 2563 เป็น 9 ครั�งในปี 2564) บังกี่ลาเทศ (จากี่อย่างน้อย 113 ครั�งเป็นอย่างน้อย 181 ครั�ง)  
บอตุสวานา (จากี่ 1 ครั�งเป็น 6 ครั�ง) สาธีารณรัฐประช้าธิีปไตุยคองโกี่ (จากี่อย่างน้อย 20 ครั�ง 
เป็นอย่างน้อย 81 ครั�ง) อ่ยิปตุ์ (จากี่อย่างน้อย 264 ครั�งเป็นอย่างน้อย 356 ครั�ง) อินเดั่ย (จากี่  
77 ครั�งเป็น 144 ครั�ง) อิรักี่ (จากี่อย่างน้อย 27 ครั�งเป็นอย่างน้อย 91 ครั�ง) จอร์แดัน (จากี่อย่างน้อย  
2 ครั�งเป็นอย่างน้อย 11 ครั�ง) เลบานอน (จากี่อย่างน้อย 1 ครั�งเป็นอย่างน้อย 12 ครั�ง) มาลาว่  

8 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลไม่สามารถิยืนยันข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุของศาลในอัฟิกี่านิสถิานภัายหลังเดืัอน
สิงหาคม 2564 ไดั้ 
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(จากี่อย่างน้อย 2 ครั�งเป็นอย่างน้อย 11 ครั�ง) มอริเตุเน่ย (จากี่อย่างน้อย 1 ครั�งเป็น 60 ครั�ง)  
เม่ยนมา (จากี่อย่างน้อย 1 ครั�งเป็นอย่างน้อย 86 ครั�ง) ปาก่ี่สถิาน (จากี่อย่างน้อย 49 ครั�งเป็น 
อย่างน้อย 129 ครั�ง) เว่ยดันาม (จากี่อย่างน้อย 54 ครั�งเป็นอย่างน้อย 119 ครั�ง) และเยเมน  
(จากี่อย่างน้อย 269 ครั�งเป็นอย่างน้อย 298 ครั�ง)

ในเซ่ิยร์ราล่โอน ม่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุท่�ลดัลงเกี่ือบครึ�งหนึ�ง (จากี่ 39 ครั�งในปี 2563  
เป็น 23 ครั�งในปี 2564)

ผู้้�ต�องโทษประหารชีวิต
ในช้่วงปลายปี 2564 ม่ข้อมูลว่าอย่างน้อย 28,670 คนตุ้องโทษประหารช้่วิตุ โดัย 
ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ 82% ของจำานวนน่�อยู่ในเกี่้าประเทศ ซิึ�งประกี่อบไปดั้วย:

อิรักี่ (8,000+) ปาก่ี่สถิาน (3,800+) ไนจ่เร่ย (3,036+) สหรัฐฯ (2,382)  
บังกี่ลาเทศ (1,800+) มาเลเซ่ิย (1,359) เว่ยดันาม (1,200+) แอลจ่เร่ย (1,000+)  
ศร่ลังกี่า (1,000+) 

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล เชื้�อว่ายังคงม่นักี่โทษประหารช้่วิตุจำานวนมากี่ 
ในหลายประเทศ แตุ่เราไม่ม่ข้อมูลเหล่าน่� หรือเราไม่สามารถิคาดักี่ารณ์ตัุวเลข 
ท่�ถิูกี่ตุ้องไดั้ เนื�องจากี่ขาดัความโปร่งใส รวมถิึงกี่รณ่ของประเทศจ่น อ่ยิปตุ์  
อิหร่าน เกี่าหล่เหนือ และซิาอุดั่อาระเบ่ย

แม้บางประเทศม่ข้อมูล แตุ่กี่็อาจเป็นข้อมูลท่�ไม่ม่กี่ารจำาแนกี่เพศ แอมเนสตุ่� 
อินเตุอร์เนชั้�นแนล สามารถิยืนยันตัุวเลขผู้หญิงท่�ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ (67 คน) 
ประกี่อบดั้วย กี่านา (6) กี่ายอานา (3) มัลด่ัฟิส์ (1) เซิ่ยร์ราล่โอน (3) ไตุ้หวัน (1)  
ตุูน่เซิ่ย (5) และสหรัฐฯ (48)

การเปล่ียนโทษ การอภ่ยโทษ และการล�างมลทิน
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารเปล่�ยนโทษ หรือกี่ารอภััยโทษให้กัี่บโทษประหารช้่วิตุ
ไดั้ใน 19 ประเทศ ไดั้แกี่่ บังกี่ลาเทศ บอตุสวานา สาธีารณรัฐประช้าธีิปไตุยคองโกี่ กี่ายอานา อินเดั่ย 
อินโดัน่เซิ่ย อิหร่าน มาเลเซิ่ย เม่ยนมา ปากี่่สถิาน เซิ่ยร์ราล่โอน ซิูดัานใตุ้ ไตุ้หวัน ไทย สาธีารณรัฐ-
ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ สหรัฐฯ แซิมเบ่ย และซิิมบับเว9

9 กี่ารเปล่�ยนโทษเป็นกี่ระบวนกี่ารท่�ม่กี่ารเปล่�ยนจากี่กี่ารตุัดัสินประหารช้่วิตุ เป็นโทษท่�ม่ความรุนแรงน้อยกี่ว่า เช้่น  
โทษจำาคุกี่ โดัยมักี่เป็นไปตุามคำาสั�งของศาลในชั้�นอุทธีรณ์ แตุ่บางกี่รณ่กี่็เป็นคำาสั�งของฝ่ายบริหาร กี่ารอภััยโทษจะเกิี่ดัขึ�น 
เมื�อบุคคลไดั้รับโทษเดั็ดัขาดัแล้ว และไม่ม่โอกี่าสจะถิูกี่ลงโทษเพิ�มเตุิมอ่กี่
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แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล บันทึกี่จำานวนกี่ารล้างมลทินแกี่่นักี่โทษประหารช้่วิตุไดั้ 7 ครั�งในส่�ประเทศ 
ไดั้แกี่่ บาห์เรน (1) เคนยา (1) สหรัฐฯ (2) และแซิมเบ่ย (3)10

การใช�โทษประหารชวิีตละเมิดักฎหมายระหว่างประเทศ

ในปี 2564 โทษประหารช้่วิตุยังคงถิูกี่ใช้้ในลักี่ษณะท่�ละเมิดักี่ฎหมายและมาตุรฐาน
ระหว่างประเทศ ตุัวอย่างเช้่น

• ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุบุคคลต่อหน้าสาธารณะอย่างน้อย 9 ครั�งในเยเมน 

• ม่ผู้ถิูกี่ประหารช้่วิตุส่�คนท่�กี่ระทำาความผิดัขณะท่�มอ่ายุต่ำากว่า 18 ป ีในอิหร่าน 
(3) และเยเมน (1) แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลเช้ื�อว่ายังม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ
ท่�เป็นเยาวช้นอยู่ในมัลดั่ฟิส์ (5) เม่ยนมา (อย่างน้อย 2) และอิหร่าน (80)11

• ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุตุ่อผู้ที่มีความบกพร่องทางจัิต (จัิตใจั-สังคม) 
หร้อสติปัญญา ในหลายประเทศ รวมทั�งญ่�ปุ่น มัลดั่ฟิส์ สิงคโปร์ และสหรัฐฯ  

• ในหลายประเทศ ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช่้วิตุตุ่อบุคคลภัายหลังกี่าร-
พิจารณาคดั่ท่�ไม่สอดัคล้องกี่ับมาตรฐานการพิจัารณาคดีระหว่างประเทศ 
รวมทั�งในประเทศแอลจ่เร่ย บังกี่ลาเทศ แคเมอรูน อ่ยิปต์ุ อิหร่าน เม่ยนมา 
ไนจ่เร่ย ปากี่่สถิาน ซิาอุดั่อาระเบ่ย โซิมาเล่ย สิงคโปร์ และเยเมน

• ม่กี่ารใช้้ “คำาสารภาพ” ท่�อาจไดั้มาจากี่กี่ารทรมานหร้อการปฏิิบัติที่โหดร้าย  
เป็นหลักี่ฐาน เพื�อเอาผิดัและกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุกี่ับบุคคลในอ่ยิปตุ์  
อิหร่าน ซิาอุดั่อาระเบ่ย และเยเมน

• ม่กี่ารตุัดัสินประหารช้่วิตุในการพิจัารณาคดีลับหลังจัำาเลยในแอลจ่เร่ย 
บังกี่ลาเทศ สาธีารณรัฐประช้าธิีปไตุยคองโกี่ อ่ยิปต์ุ จอร์แดัน มาล่ เม่ยนมา 
ปาเลสไตุน์ (รัฐ) และเยเมน

10 กี่ารล้างมลทินเป็นกี่ระบวนกี่ารท่�เกี่ิดัขึ�นหลังจากี่ศาลกี่ำาหนดัโทษและสิ�นสุดักี่ระบวนกี่ารอุทธีรณ์คดั่แล้ว เป็นกี่ารยกี่เลิกี่
ความผิดัท่�ม่ตุ่อผู้ถิูกี่ศาลลงโทษ หรือให้ม่กี่ารยกี่ฟิ้องจากี่คดั่อาญา จึงถิือไดั้ว่าเป็นผู้บริสุทธีิ์ในสายตุาของกี่ฎหมาย

11 มักี่จะม่ข้อถิกี่เถิ่ยงเกี่่�ยวกัี่บอายุของนักี่โทษกี่รณ่ท่�ไม่ม่พยานหลักี่ฐานเกี่่�ยวกัี่บอายุท่�ช้ัดัเจน เช่้น กี่รณ่ท่�ไม่ม่ใบแจ้งเกิี่ดั 
รัฐบาลควรใช้้หลักี่เกี่ณฑ์ท่�เหมาะสมทั�งปวง กี่รณ่ท่�ม่ข้อโตุ้แย้งเรื�องอายุ กี่ารปฏิบัตุิท่�ดั่ในแง่กี่ารประเมินอายุหมายรวมถิึง 
กี่ารใช้้ข้อมูลเกี่่�ยวกี่ับพัฒนากี่ารทางกี่ายภัาพ จิตุวิทยาและสังคม โดัยควรนำาแตุ่ละหลักี่เกี่ณฑ์เหล่าน่�มาใช้้และยกี่ประโยช้น์ 
ให้กี่ับความสงสัยกี่รณ่ท่�ม่ข้อมูลโตุ้แย้ง ทั�งน่�เพื�อให้บุคคลไดั้รับกี่ารปฏิบัตุิเหมือนเป็นผู้กี่ระทำาความผิดัขณะม่อายุตุ�ำากี่ว่า  
18 ปี และควรประกี่ันไม่ให้ม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ แนวทางน่�สอดัคล้องกี่ับหลักี่กี่ารซิึ�งเป็นไปเพื�อประโยช้น์สูงสุดัของเดั็กี่ 
และควรเป็นข้อพิจารณาหลักี่ในกี่ารปฏิบัตุิใดั ๆ เกี่่�ยวกี่ับเดั็กี่ ซิึ�งเป็นไปตุามข้อ 3(1) ของอนุสัญญาว่าดั้วยสิทธีิเดั็กี่ 
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• ม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุเชิงบังคับในแคเมอรูน กี่านา อิหร่าน มาเลเซิ่ย 
ไนจ่เร่ย ปากี่่สถิาน เซิ่ยร์ราล่โอน สิงคโปร์ ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ และแซิมเบ่ย12

• ม่กี่ารตุัดัสินประหารช้่วิตุพลเรือนโดัยศาลทหารในแคเมอรูน สาธีารณรัฐ
ประช้าธีิปไตุยคองโกี่ เม่ยนมา และเยเมน ม่กี่ารใช้้ศาลพิเศษเพื�อกี่ำาหนดั 
โทษประหารช้่วิตุในบังกี่ลาเทศ อ่ยิปตุ์ จอร์แดัน ปากี่่สถิาน ปาเลสไตุน์ (รัฐ) 
และเยเมน

• ม่กี่ารตุัดัสินประหารช้่วิตุในความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าผู้อ้่นโดยเจัตนา 
ซิึ�งไม่เข้าหลักี่เกี่ณฑ์ว่าเป็น “อาช้ญากี่รรมร้ายแรง” ตุามกี่ฎหมายระหว่าง
ประเทศ13

 — ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด:

ม่รายงานกี่ารประหารช้่วิตุบุคคลอย่างน้อย 134 คนในคดั่ยาเสพตุิดัในสอง
ประเทศ ได้ัแก่ี่ จ่น (+) และอิหร่าน (132 ครั�งจากี่อย่างน้อย 314 ครั�ง, 42%) 
คิดัเป็น 23% ของตุัวเลขรวมในปี 2564 เพิ�มจากี่ 30 คนในปี 2563 ไม่ม่ข้อมูล
จากี่ประเทศเว่ยดันาม แม้ม่แนวโน้มสูงว่าจะม่กี่ารประหารช้่วิตุในคดั่เช้่นน่� 

ม่รายงานกี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่ 220 ครั�งใน 11 ประเทศ ได้ัแกี่่ 
บังกี่ลาเทศ (2 ครั�ง จากี่อย่างน้อย 181 ครั�ง, 1%) อ่ยิปตุ์ (10 ครั�งจากี่อย่าง
น้อย 356 ครั�ง, 3%) อินโดัน่เซิ่ย (94 ครั�งจากี่อย่างน้อย 114 ครั�ง, 82%) 
อิหร่าน (+), มาเลเซ่ิย (5 ครั�งจากี่อย่างน้อย 14 ครั�ง, 36%) ปาก่ี่สถิาน  
(2 ครั�งจากี่อย่างน้อย 129 ครั�ง, 2%) สิงคโปร์ (8 ครั�งจากี่ 10 ครั�ง, 80%)  
ศร่ลังกี่า (1 ครั�งจากี่อย่างน้อย 8 ครั�ง, 13%) ไทย (+) สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ 
(1 ครั�งจากี่อย่างน้อย 9 ครั�ง, 11%) และเว่ยดันาม (93 ครั�งจากี่อย่างน้อย 
119 ครั�ง, 78%) คิดัเป็น 11% ของตัุวเลขรวม ท่�บันทึกี่ได้ัทั�วโลกี่ในปี 2564 
โดัยเพิ�มขึ�น 23% จากี่ปี 2563 (179 ครั�ง)

 — อาชญากรรมทางเศรษฐกิจั เช้่นกี่ารทุจริตุในจ่น 

 — “หมิ่นประมาท” หรือ “ดัูหมิ�นศาสดัาของศาสนาอิสลาม” ในปากี่่สถิาน  

 — ข่มข้นกระทำาชำาเรา ในอ่ยิปต์ุ อินเด่ัย (กี่ระทำาช้ำาเราเด็ักี่) อิหร่าน 
ปากี่่สถิาน ซิูดัาน และซิาอุดั่อาระเบ่ย

12 โทษประหารช้่วิตุเชิ้งบังคับไม่สอดัคล้องกัี่บหลักี่กี่ารคุ้มครองสิทธิีมนุษยช้น เนื�องจากี่ “ไม่อนุญาตุให้ม่กี่ารพิจารณา
เงื�อนไขส่วนบุคคลของจำาเลย หรือเงื�อนไขเกี่่�ยวกี่ับความผิดัแตุ่ละประเภัทเป็นกี่ารเฉพาะ” คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้น 
แห่งสหประช้าช้าตุิ, ระหว่าง Pagdayawon Rolando กี่ับ ฟิิลิปปินส์, ความเห็นของคณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้น,  
Communication No. 1110/2002, UN Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002 (2547) ย่อหน้า 5.2

13 ตุามท่�กี่ำาหนดัในข้อท่� 6 ของกี่ตุิกี่าระหว่างประเทศว่าดั้วยสิทธีิพลเมืองและสิทธีิทางกี่ารเมือง
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 — ความผิดัฐาน “กบฏิ” ในรูปแบบท่�แตุกี่ตุ่างกี่ัน “การกระทำาที่คุกคาม 
ความมั่นคงของรัฐ” “ความร่วมม้อ” กี่ับหน่วยงานตุ่างช้าตุิ “จัารกรรม” 
“การตั�งคำาถูามกับนโยบายของผู้นำา” กี่ารเข้าร่วมกี่ับ “ขบวนการ 
ก่อความไม่สงบและก่อการร้าย” “การใช้อาวุธเพ้่อยึดอำานาจั 
ผู้ปกครอง/รัฐ” และ “อาชญากรรมอ้่น ๆ ต่อรัฐ” ไม่ว่าจะเป็นความผิดั
อันเป็นเหตุุให้เกี่ิดักี่ารสูญเส่ยช้่วิตุหรือไม่กี่็ตุาม และ “การเป็นปรปักษ์ต่อ
พระเจั้า” ในอิหร่าน ซิาอุดั่อาระเบ่ย และเยเมน 

• การขยายฐานความผิดท่�ม่โทษประหารช้่วิตุ ไดั้แกี่่ ไนจ่เร่ย (3 รัฐ)
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ภาพื่รวมระด่ับภ้มิภาค์

ทวีปอเมรกิา

แนวโน�มของภ้มิภาค์
• รัฐบาลชุ้ดัใหม่ของสหรัฐฯ ประกี่าศใช้้ข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุในระดัับ

สหพันธีรัฐในเดืัอนกี่รกี่ฎาคม หลังม่กี่ารประหารช้่วิตุเพิ�มอ่กี่สามครั�งในช่้วงสัปดัาห์สุดัท้าย  
ของรัฐบาลชุ้ดักี่่อนหน้า 

• เวอร์จิเน่ย กี่ลายเป็นรัฐท่� 23 ของสหรัฐฯ ท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ โอไฮโอเลื�อนหรือยุติุ 
กี่ารประหารช้่วิตุทั�งหมดัเป็นปีท่�สามตุิดัตุ่อกี่ัน 

• ประเทศอื�น ๆ ในทว่ปอเมริกี่ายังคงไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุเป็นปีท่� 13 ตุิดัตุ่อกี่ัน

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564  
จัากข้อมูลที่มีอยู่

แอนตุิกี่าและ
บาร์บูดัา

0 0 0

บาฮามาส 0 0 0 
บาร์เบโดัส 0 0 6 
เบล่ซิ 0 0 0
คิวบา 0 0 0
โดัมินิกี่า 0 0 0
เกี่รนาดัา 0 0 1
กี่ัวเตุมาลา 0 0 0
กี่ายอานา 0 4 27
จาเมกี่า 0 0 0
เซินตุ์คิตุส์และเนวิส 0 0 0
เซินตุ์ลูเซิ่ย 0 0 0
เซินตุ์วินเซินตุ์และ 
เกี่รนาดั่นส์

0 0 1

ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ 0 3 45



รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2564
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

20

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564  
จัากข้อมูลที่มีอยู่

สหรัฐอเมริกี่า14 11 ครั�งใน  
6 เขตุ 
อำานาจศาล15:
แอละแบมา (1)
มิสซิิสซิิปปี (1) 
มิสซิูร่ (1)
โอคลาโฮมา (2)
เท็กี่ซิัส (3)
สหพันธีรัฐ (3)

18 ครั�งใน 7 รัฐ:
แอละแบมา (4)
แคลิฟิอร์เน่ย (3)
ฟิลอริดัา (2)
เนบราสกี่า (1)
โอคลาโฮมา (4)
เทนเนสซิ่ (1)
เท็กี่ซิัส (3)

2,382 คน ซิึ�งรวมถิึง 
ผู้หญิง 48 คนใน 29  
เขตุอำานาจศาล16  
โดัยแปดัรัฐกี่ำาหนดั 
โทษประหารช้่วิตุกี่ับบุคคล 
กี่ว่า 100 คน:
694 คนในรัฐแคลิฟิอร์เน่ย 
318 คนในรัฐฟิลอริดัา
198 คนในรัฐเท็กี่ซิัส
168 คนในรัฐแอละแบมา 
135 คนในรัฐนอร์ทแคโรไลนา
131 คนในรัฐโอไฮโอ
112 คนในรัฐแอริโซินา
109 คนในรัฐเพนซิิลเวเน่ย

โดัยภัาพรวมแล้ว กี่ารประหารช้่วิตุในสหรัฐฯ ยังคงลดัลงอย่างตุ่อเนื�องในช้่วงหลายทศวรรษ 
ท่�ผ่านมา จนถิึงปี 2564 โดัยจำานวนรวมลดัลงเกี่ือบถิึงจำานวนตุ�ำาสุดัท่�บันทึกี่ไดั้ตุั�งแตุ่ปี 2521 (11 ครั�ง)  
กี่ารประหารช้่วิตุลดัลง 35% เมื�อเท่ยบกัี่บปี 2563 (17 ครั�ง) และลดัลง 74% เมื�อเท่ยบกัี่บสิบปี 
กี่่อนหน้าน่� (43 ครั�งในปี 2555 โปรดัดัูภัาพท่� 4)

จำานวนรวมของกี่ารประหารช้่วิตุในปี 2564 ได้ัรับผลกี่ระทบอ่กี่ครั�งจากี่มาตุรกี่ารควบคุม 
กี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-19 และกี่ารใช้้สิทธีิ์ทางศาล ในปี 2563 กี่ารประหารช่้วิตุระดัับรัฐ 
ยุตุิลงในช้่วงครึ�งปีแรกี่เนื�องจากี่เกี่ิดัโรคระบาดั ส่วนกี่ารประหารช่้วิตุระดัับสหพันธีรัฐเริ�มขึ�นอ่กี่ครั�ง 
ในเดัือนกี่รกี่ฎาคม นับเป็นครั�งแรกี่ในรอบ 17 ปี โดัยในเดืัอนมกี่ราคม 2564 รัฐบาลท่�กี่ำาลัง 
จะหมดัวาระ ไดั้ประหารช้่วิตุบุคคลสามคน นับเป็นกี่ารประหารช้่วิตุระดัับประเทศครั�งแรกี่ในช้่วงส่�เดัือน
แรกี่ของปี 2564 กี่ารประหารช้่วิตุในระดัับรัฐ กี่ลับมาอ่กี่ครั�งในเดัือนพฤษภัาคม17 

14 ตุัวเลขน่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ไดั้มาจากี่ข้อมูลของกี่รมราช้ทัณฑ์ ศาล และสื�อมวลช้นซิึ�งเผยแพร่ในรัฐท่�เกี่่�ยวข้อง 
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลบันทึกี่ข้อมูลได้ัว่าในปีน่� ม่ผู้ช้าย 26 คนเส่ยช้่วิตุระหว่างถูิกี่ควบคุมตัุวในแดันประหาร โดัยม่ 
ส่�คนเส่ยช้่วิตุหลังตุิดัโรคโควิดั-19 

15 ม่กี่ารประหารช้่วิตุทั�งในระดัับรัฐและสหพันธีรัฐ  

16 รัฐนิวแฮมเช้่ยร์ ซิึ�งม่กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุเมื�อปี 2562 ยังคงเหลือนักี่โทษประหารช้่วิตุอยู่หนึ�งคน ม่กี่ารลงนาม 
ประกี่าศใช้้กี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในรัฐเวอร์จิเน่ย (House Bill 2263, Virginia Acts of Assembly Chapter 
344) เมื�อวันท่� 24 ม่นาคม เป็นกี่ารมุ่งลดัโทษประหารช้่วิตุท่�เหลืออยู่ในรัฐ 

17 ศาลฎ่กี่ารัฐเทนเนสซิ่สั�งเลื�อนกี่ารประหารช้่วิตุเดืัอนกุี่มภัาพันธ์ี เนื�องจากี่ข้อกัี่งวลเก่ี่�ยวกัี่บโรคโควิดั-19 ศาลฎ่กี่า
เทนเนสซ่ิ,ระหว่าง รัฐเทนเนสซิ่ กี่ับ ออสกี่าร์ แฟิรงกี่ิน สมิธี, No. M2016-01869-SC-R11-PD, 5 มกี่ราคม 2564,  
tncourts.gov/sites/default/files/docs/order_staying_february_4_2021_execution-filed.pdf

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?212+sum+HB2263
https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?212+sum+HB2263
https://www.tncourts.gov/sites/default/files/docs/order_staying_february_4_2021_execution-filed.pdf
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ภาพื่ที� 4: การประหารชีวิตที�เกิดัข้�นในสหร่ฐฯ (2555-2564)
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กี่ารประหารช้่วิตุท่�เกี่ิดัขึ�นในสหรัฐฯ ระหว่างปี 2555-2564

ในปีน่� ม่กี่ารประหารช้่วิตุในหกี่เขตุอำานาจศาล ซิึ�งเป็นจำานวนเท่ากัี่บเมื�อปี 2563 รัฐมิสซิิสซิิปปี และ
รัฐโอคลาโฮมาประหารช้่วิตุบุคคลเป็นครั�งแรกี่นับตัุ�งแตุ่ปี 2555 และ 2558 ตุามลำาดัับ รัฐจอร์เจ่ย 
และรัฐเทนเนสซิ่ ซิึ�งเคยประหารช้่วิตุในปี 2563 ไม่ประหารช้่วิตุบุคคลเลยในปี 2564 รัฐเท็กี่ซัิส 
ยังคงประหารช้่วิตุบุคคล โดัยคิดัเป็นประมาณ 40% ของกี่ารประหารช้่วิตุระดัับรัฐทั�งหมดั (3 ครั�ง 
จากี่ 8 ครั�ง) ตุามดั้วยรัฐโอคลาโฮมา (2 ครั�ง) รัฐโอไฮโอยังคงช้ะลอกี่ารประหารช้่วิตุ โดัย 
ผู้ว่ากี่ารรัฐม่คำาสั�งระงับเป็นกี่ารช้ั�วคราว เนื�องจากี่ยังม่ปัญหาอย่างตุ่อเนื�องจากี่วิธี่กี่ารฉ่ดัยาของรัฐ18  
นอกี่จากี่นั�น ปัญหากี่ารจัดัซืิ�อสารเคม่และกี่ารแก้ี่ไขขั�นตุอนปฏิบัติุของกี่ารฉ่ดัยาเพื�อประหารช้่วิตุ 
ยังคงเป็นสาเหตุุของกี่ารระงับกี่ารประหารช้่วิตุในรัฐอื�นอ่กี่หลายแหล่ง19  

ตุามตุัวเลขท่�รวบรวมไดั้ของศูนย์ข้อมูลโทษประหารช่้วิตุในกี่รุงวอช้ิงตัุนด่ัซิ่ สหรัฐฯ ช่้�ว่ากี่ารยื�นเรื�อง
เพื�อกี่ำาหนดัวันประหารช้่วิตุในปี 2564 (45 ครั�ง) ลดัลงอย่างมากี่จากี่ปี 2563 (62 ครั�ง)

จำานวนโทษประหารช่้วิตุ (18 ครั�ง) ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ไดั้ เท่ากี่ับจำานวนในปี 2563 
ซิึ�งนับเป็นตัุวเลขตุ�ำาสุดัเป็นปีท่�สองติุดัตุ่อกี่ัน ตุั�งแตุ่ศาลฎ่กี่าสหรัฐฯ ม่คำาวินิจฉัยเมื�อปี 2515 ว่า 

18 ไมค์ ดั่ไวน์ ผู้ว่ากี่ารรัฐโอไฮโอ, “ผู้ว่ากี่ารดั่ไวน์ม่คำาสั�งระงับกี่ารประหารช้่วิตุ”, 9 เมษายน 2564, governor.ohio.gov/
media/news-and-media/dewine-issues-reprieves-04092021

19 นอกี่จากี่รัฐโอไฮโอ ยังม่กี่ารสั�งช้ะลอกี่ารประหารช่้วิตุในปี 2564 ทั�งหมดั หรือบางส่วนในหลายเขตุอำานาจศาล รวมทั�ง 
ในแอริโซินา อาร์คันซิอ ฟิลอริดัา ไอดัาโฮ อินเดั่ยนา เคนทักี่กี่่ ลุยเซิ่ยนา เนบรัสกี่า เนวาดัา และเซิาธี์ แคโรไลนา เนื�องจากี่ 
ม่กี่ารใช้้สิทธีิ์ทางศาลและม่ปัญหาอื�น ๆ จากี่ขั�นตุอนกี่ารฉ่ดัยาเพื�อประหารช้่วิตุ 

https://governor.ohio.gov/media/news-and-media/dewine-issues-reprieves-04092021
https://governor.ohio.gov/media/news-and-media/dewine-issues-reprieves-04092021
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กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุามกี่ฎหมายบางฉบับอาจไม่ช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญ20 และลดัลงเกี่ือบครึ�งหนึ�ง
เมื�อเท่ยบกัี่บปี 2562 (35 ครั�ง) โดัยภัาพรวมแล้ว จำานวนโทษประหารช้่วิตุรวมรายปีได้ัรับผลกี่ระทบ
จากี่กี่ารช้ะลอกี่ารพิจารณาคดั่ของศาลและคณะลูกี่ขุน เนื�องจากี่มาตุรกี่ารควบคุมกี่ารแพร่ระบาดั
ของโรคโควิดั-1921 

เช้่นเด่ัยวกัี่บปี 2563 หลายรัฐยังคงกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุ รัฐแอละแบมา รัฐเนบรัสกี่า และ 
รัฐเทนเนสซิ่ สั�งประหารช้่วิตุหลังงดัเว้นไปหนึ�งปี ส่วนรัฐแอริโซินา รัฐมิสซิิสซิิปปี และรัฐโอไฮโอ  
ม่รายงานกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุเมื�อปี 2563 กี่ลับไม่ไดั้สั�งประหารช้่วิตุใครในปีน่� ตุัวเลขของ 
รัฐฟิลอริดัายังคงลดัลงอย่างมากี่จากี่เจ็ดัครั�งในปี 2563 เป็นสองครั�งในปี 2564 ส่วนตุัวเลขของ 
รัฐโอคลาโฮมาเพิ�มขึ�นจากี่หนึ�งครั�งในปี 2563 เป็นส่�ครั�งในปี 2564

โทษประหารชีวิตในสหร่ฐฯ
ภัายหลังกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในรัฐเวอร์จิเน่ย 23 รัฐในสหรัฐฯ ได้ัยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุ 
กี่ับความผิดัอาญาทุกี่ประเภัท รวมทั�ง 11 รัฐท่�เลิกี่ใช้้ตุั�งแตุ่ตุ้นสหัสวรรษน่�22 27 รัฐท่�ยังใช้้โทษ 
ประหารช้่วิตุอยู่ ไดั้แกี่่ แคลิฟิอร์เน่ย อินเดั่ยนา แคนซิัส เคนตุักี่กี่่ มอนทานา เนวาดัา นอร์ทแคโรไลนา  
โอเรกี่อน เพนซิิลเวเน่ย เซิาธี์แคโรไลนา ยูทาห์ และไวโอมิง (13 รัฐ หรือ 48% ของรัฐทั�งหมดั 
ท่�ยังใช้้โทษประหารช้่วิตุ) ไม่ได้ัประหารช้่วิตุบุคคลเลยเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี โดัยในแคลิฟิอร์เน่ย  
โอเรกี่อน และเพนซิิลเวเน่ยม่กี่ารปฏิบัติุตุามคำาสั�งระงับกี่ารประหารช่้วิตุชั้�วคราวของผู้ว่ากี่ารรัฐ  
หมายความว่าจนถิึงสิ�นปี 2564 ม่รัฐเพ่ยงไม่ถิึงหนึ�งในสาม (28%) ของทั�งหมดั 50 รัฐ ท่�ทำากี่าร 
ประหารช้่วิตุบุคคลในช้่วงสิบปีท่�ผ่านมา (ภัาพท่� 5)

ในระดัับสหพันธีรัฐ หน่วยงานทหารสหรัฐฯ ไม่ได้ัประหารช้่วิตุบุคคลเลยตัุ�งแตุ่ปี 2504 ส่วน 
กี่ารประหารช้่วิตุบุคคลในความผิดัท่�ม่โทษประหารช้่วิตุตุามกี่ฎหมายของสหพันธีรัฐ ไดั้เริ�มขึ�นอ่กี่ครั�ง 
ในเดืัอนกี่รกี่ฎาคม 2563 หลังหยุดัไปเป็นเวลา 17 ปี และม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอย่างตุ่อเนื�อง 
จนถิึงวันท่� 16 มกี่ราคม 2564

20 ศาลฎ่กี่าสหรัฐฯ, ระหว่าง Furman กี่ับ จอร์เจ่ย, 408 U.S. 238 (2515)

21 ดัังตุัวอย่างตุ่าง ๆ เช้่น ศาลแห่งสหรัฐฯ “ในขณะท่�จำานวนผู้ตุิดัเช้ื�อโควิดั-19 ลดัลง คณะลูกี่ขุนไดั้กี่ลับมาทำางานอ่กี่ครั�ง”,  
27 พฤษภัาคม 2564, uscourts.gov/news/2021/05/27/Covid-19-cases-fall-juries-get-back-work 

22 รัฐโคโลราโดั รัฐคอนเน็กี่ติุกี่ัตุ รัฐเดัลาแวร์ รัฐอิลลินอยส์ รัฐแมร่แลนด์ั รัฐนิวแฮมเช้่ยร์ รัฐนิวเจอร์ซิ่ รัฐนิวเม็กี่ซิิโกี่  
รัฐนิวยอร์กี่ รัฐเวอร์จิเน่ย และรัฐวอช้ิงตุัน ส่วนวอช้ิงตุัน ดั่.ซิ่. ไดั้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุแล้วเช้่นกี่ัน

https://www.uscourts.gov/news/2021/05/27/covid-19-cases-fall-juries-get-back-work
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ภาพื่ที� 5: การใชโ้ทษประหารชีวิตในสหร่ฐฯ
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รัฐท่ีมีการประหารชีวิต
ในชวง 10 ปท่ีผานมา

รัฐท่ีไมมีการประหารชีวิต
ในชวง 10 ปท่ีผานมา

รัฐท่ียกเลิก
โทษประหารชีวิตแลว

จนถิึงสิ�นปี 2564 ม่ 23 รัฐในสหรัฐฯ ไดั้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุอย่างสิ�นเช้ิง ม่ 27 รัฐ ท่�ยังใช้้โทษประหารช้่วิตุอยู่  
และม่ 13 รัฐท่�ไม่ไดั้ ประหารช้่วิตุบุคคลเลยในช้่วง 10 ปีท่�ผ่านมา

นอกี่จากี่คำาสั�งประหารช่้วิตุของศาลสหรัฐฯ แล้ว ม่เพ่ยงกี่ายอานาและตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ท่�ม่กี่าร
ใช้้โทษประหารช้่วิตุเจ็ดัครั�งในทว่ปอเมริกี่า ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่เป็นเพ่ยงประเทศเดั่ยวในภัูมิภัาคน่�
ท่�ม่กี่ฎหมายบังคับให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น และม่นักี่โทษประหารช่้วิตุคิดัเป็น 
56% หรือ 80 คน ไม่นับรวมจำานวนนักี่โทษประหารช้่วิตุในสหรัฐฯ ในเกี่้าประเทศ ซิึ�งไดั้แกี่่ แอนตุิกี่า
และบาร์บูดัา บาฮามาส เบล่ซิ คิวบา ดัอมิน่กี่า กี่ัวเตุมาลา จาเมกี่า เซินตุ์คิตุส์และเนวิส และเซินตุ์ลูเช้่ย  
ไม่ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุเลย และไม่ม่คำาตัุดัสินประหารช้่วิตุใหม่ ประเทศเกี่รนาดัา และเซินตุ์วินเซินตุ์
และเกี่รนาดั่นส์ ยังคงม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอยู่ประเทศละหนึ�งคน 

พ่ื่ฒนาการระด่ับประเทศท่ีสำาค่์ญ
ตุามข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับ ช้่�ว่า ในบาร์เบโดัส ม่ผู้ช้ายหกี่คน 
ตุ้องโทษประหารช้่วิตุเชิ้งบังคับในข้อหาฆ่าผู้อื�นและรอกี่ารพิจารณาใหม่ในช่้วงปลายปีน่�23  
ศาลยุติุธีรรมแห่งแคริบเบ่ยน ซิึ�งเป็นศาลฎ่กี่าของประเทศ ประกี่าศเมื�อปี 2561 ว่าโทษประหารช้่วิตุ 
เช้ิงบังคับไม่ช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญ24 

ม่ข้อมูลว่าช้ายสามคนและหญิงหนึ�งคนถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุในกี่ายอานา ศาลอุทธีรณ์ลดัโทษ
ประหารช้่วิตุให้กี่ับช้ายหนึ�งคนในเดัือนพฤษภัาคม ผู้หญิงทั�งสามคนเป็นหนึ�งในนักี่โทษประหารช้่วิตุ  

23 ตุามข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับเมื�อวันท่� 9 ม่นาคม 2565

24 ศาลยุตุิธีรรมแห่งแคริบเบ่ยน, ระหว่าง Jabari Sensimania Nervais กี่ับ The Queen และ Dwayne Omar Severin  
กี่ับ The Queen (CCJ 19 (AJ)), 2561, ccj.org/wp-content/uploads/2021/02/2018-CCJ-19-AJ-1.pdf

http://www.ccj.org/wp-content/uploads/2021/02/2018-CCJ-19-AJ-1.pdf
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27 คนท่�เหลืออยู่จนถิึงสิ�นปี ในเดัือนมิถิุนายน ศาลอุทธีรณ์เริ�มกี่ารรับฟิังพยานหลักี่ฐานเพื�อ 
ตุรวจสอบว่าโทษประหารช้่วิตุช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญหรือไม2่5 

ตุามข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับช้่�ว่า ม่กี่ารตุัดัสินโทษประหารช้่วิตุ 
เช้ิงบังคับใหม่สามครั�งในตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ในสามคดั่ท่�แตุกี่ตุ่างกี่ัน26 ศาลม่คำาสั�งยกี่เลิกี่ 
โทษประหารช้่วิตุแก่ี่ช้ายสามคน โดัยเปล่�ยนโทษของสองคนจากี่ความผิดัฐานฆ่าผู้อื�นโดัยเจตุนา  
เป็นฆ่าผู้อื�นโดัยไม่เจตุนา และม่คำาสั�งให้เริ�มกี่ารพิจารณาใหม่สำาหรับช้ายคนท่�สาม จนถิึงสิ�นปี ม่นักี่โทษ
ประหารช้่วิตุเหลืออยู่ 45 คน โดัยเช้ื�อว่าประมาณหนึ�งในสามเป็นนักี่โทษประหารช้่วิตุมาแล้วกี่ว่าห้าปี 
ซิึ�งทำาให้กี่ารบังคับใช้้ตุามโทษประหารช้่วิตุกี่ลายเป็นเรื�องท่�ไม่ช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญ27

ในวันท่� 2 และ 3 พฤศจิกี่ายน คณะกี่รรมกี่ารยุตุิธีรรมของคณะองคมนตุร่ ซิึ�งเป็นศาลฎ่กี่าของ 
ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ ไดั้พิจารณาคำาร้องเพื�อขอให้ตุรวจสอบว่าโทษประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับในความผิดั  
ฐานฆ่าผู้อื�นโดัยเจตุนาช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญหรือไม่28 แม้ว่าจะม่ข้อบทตุามรัฐธีรรมนูญท่�คุ้มครอง
กี่ฎหมายท่�ประกี่าศใช้้จากี่กี่ารตุรวจสอบในแง่ความสอดัคล้องกี่ับกี่ารคุ้มครองสิทธีิมนุษยช้น  
แตุ่กี่ารฟิ้องคด่ัครั�งน่� ม่เจตุนาให้ศาลยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับ โดัยเห็นว่าไม่สอดัคล้องกี่ับ
หลักี่กี่ารท่�ไม่ม่กี่ารบันทึกี่ไว้ในรัฐธีรรมนูญ ซิึ�งรับประกัี่นกี่ารแบ่งแยกี่อำานาจและความเป็นอิสระ 
ของหน่วยงานตุุลากี่าร รวมทั�งตุามมาตุรา 1 ของรัฐธีรรมนูญ ซิึ�งประกี่าศให้ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ 
เป็นรัฐประช้าธีิปไตุยท่�ม่เอกี่ราช้ ท่�ปกี่ครองดั้วยหลักี่กี่ารแบ่งแยกี่อำานาจ หลักี่นิตุิธีรรม และ 
ความเท่าเท่ยมเบื�องหน้ากี่ฎหมาย ในวันท่� 12 พฤศจิกี่ายน ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่เข้าสู่กี่ระบวนกี่าร 
ทบทวนสถิานกี่ารณ์สิทธิีมนุษยช้นตุามวาระของคณะมนตุร่สิทธิีมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าติุ ตุาม 
ข้อเสนอเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ ผู้แทนประเทศประกี่าศว่ารัฐบาลม่เจตุนารมณ์ท่�จะเริ�ม
กี่ระบวนกี่ารอภัิปรายระดัับช้าตุิเกี่่�ยวกี่ับผลของคำาวินิจฉัยความช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญท่�จะม่ขึ�น29

กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในสหรัฐฯ ในปี 2564 ม่แนวโน้มตุรงกี่ันข้ามกี่ับปี 2563 โดัยกี่ารประหารช่้วิตุ
ระดัับสหพันธีรัฐไดั้ยุตุิลงและเริ�มม่กี่ารประหารช้่วิตุในบางรัฐ หลังเว้นมาในช้่วงระยะหนึ�ง

25 Death Penalty Project, “ศาลอุทธีรณ์กี่ายอานาจะพิจารณาคดั่สำาคัญในวันน่� ซิึ�งอาจส่งผลให้ยกี่เลิกี่โทษประหาร
ช้่วิตุ”, 16 มิถิุนายน 2564, deathpenaltyproject.org/guyanas-court-of-appeal-will-today-hear-a-landmark-
case-that-could-see-the-death-penalty-abolished/; Guyana Times, “กี่ารฟิ้องคดั่เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ: 
กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุ่อไปสะท้อนถิึงเจตุนารมณ์ของช้าวกี่ายอานา”, 21 ตุุลาคม 2564, guyanatimesgy.com/le-
gal-challenge-to-death-penalty-retention-a-manifestation-of-the-will-of-guyanese/

26 ตุามข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับเมื�อวันท่� 8 ม่นาคม 2565

27 ตุามมาตุรฐานกี่ารวินิจฉัยของคณะกี่รรมกี่ารยุตุิธีรรมของคณะองคมนตุร่ในคดั่ Pratt and Morgan v.  อัยกี่ารสูงสุดั
จาเมกี่า (UKPC 37) (2536)

28 คณะกี่รรมกี่ารยุตุิธีรรมของคณะองคมนตุร่, ระหว่าง Chandler กี่ับ The State No 2 (ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่), JCPC 
2020/0051, jcpc.uk/cases/jcpc-2020-0051.html; ยังอยู่ระหว่างรอคำาวินิจฉัยจนถิึงสิ�นปี 

29 คณะมนตุร่สิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าติุ, รายงานของคณะทำางานว่าดั้วยกี่ระบวนกี่ารทบทวนสถิานกี่ารณ์สิทธีิ 
มนุษยช้นตุามวาระ: ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่, 20 ธีันวาคม 2564, UN Doc. A/HRC/49/16, ย่อหน้า 41

https://www.deathpenaltyproject.org/guyanas-court-of-appeal-will-today-hear-a-landmark-case-that-could-see-the-death-penalty-abolished/
https://www.deathpenaltyproject.org/guyanas-court-of-appeal-will-today-hear-a-landmark-case-that-could-see-the-death-penalty-abolished/
https://guyanatimesgy.com/legal-challenge-to-death-penalty-retention-a-manifestation-of-the-will-of-guyanese/
https://guyanatimesgy.com/legal-challenge-to-death-penalty-retention-a-manifestation-of-the-will-of-guyanese/
https://www.jcpc.uk/cases/jcpc-2020-0051.html
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ภาพื่ที� 6: การใชโ้ทษประหารชีวิตค์ร่�งส้ดัท�ายในกล้่มประเทศเกรทเทอร์แค์ริบเบียน
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ประเทศส่วนใหญ่ในกี่ลุ่มประเทศเกี่รทเทอร์แคริบเบ่ยนท่�ยังคงโทษประหารช้่วิตุไดั้ม่กี่ารตุัดัสินประหารช้่วิตุล่าสุดัเมื�อห้าหรือ
หลายปีกี่่อน

ในระดัับสหพันธีรัฐ ปีน่�เริ�มตุ้นดั้วยกี่ารท่�รัฐบาลทรัมป์ยังคงมุ่งสนับสนุนกี่ารประหารช้่วิตุตุ่อไป และ 
ม่กี่ารประหารช้่วิตุสามคนในเวลาส่�วัน กี่่อนจะหมดัวาระเมื�อวันท่� 20 มกี่ราคม30 ผู้พิพากี่ษาศาลกี่ลาง
ม่คำาสั�งระงับกี่ารประหารช่้วิตุเพื�อทบทวนคำาถิามสำาคัญดั้านกี่ฎหมายในบางคดั่ รวมทั�งคำาถิามท่�ว่า  
ความเส่ยหายตุ่อปอดัจากี่กี่ารติุดัเชื้�อโควิดั-19 ของนักี่โทษสองจากี่สามคนในช่้วงท่�ผ่านมา อาจ
ทำาให้กี่ารประหารช้่วิตุพวกี่เขาด้ัวยกี่ารฉ่ดัยาม่ลักี่ษณะเป็นกี่ารทรมานและไม่ช้อบด้ัวยรัฐธีรรมนูญ  
แตุ่ตุ่อมาทางรัฐบาลไดั้อุทธีรณ์เพื�อยกี่เลิกี่คำาสั�งให้ระงับกี่ารประหารช้่วิตุของศาล  

ม่หลักี่ฐานแสดังถึิงกี่ารละเมิดัมาตุรกี่ารจำากัี่ดักี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุามกี่ฎหมายและมาตุรฐาน 
สิทธีิมนุษยช้นระหว่างประเทศหลายครั�ง รวมถึิงกี่รณ่ของลิซิา มอนตุ์โกี่เมอร่ ซิึ�งถิูกี่ประหารช้่วิตุ 
ในวันท่� 13 มกี่ราคม เป็นผู้หญิงคนแรกี่ท่�ถิูกี่ประหารช่้วติุในรอบ 67 ปี ทนายความของเธีอเน้นย�ำาว่า  

30 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, สหรัฐฯ: กี่ารประหารช้่วิตุระดัับสหพันธีรัฐ 13 ครั�งในรอบหกี่เดัือน (Index: AMR 
51/3552/2021), 20 มกี่ราคม 2564, amnesty.org/en/documents/amr51/3552/2021/en/

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/3552/2021/en/
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ทนายความท่�ว่าความให้กี่ับเธีอ ทำาหน้าท่�อย่างไม่ม่ประสิทธีิภัาพ ไม่ม่กี่ารนำาเสนอพยานหลักี่ฐาน 
ให้คณะลูกี่ขุนไดั้ทราบถิึงความพิกี่ารดั้านจิตุใจของเธีอ ทารุณกี่รรมและความรุนแรงทางเพศท่�เกี่ิดัขึ�น 
กี่ับเธีอตุั�งแตุ่วัยเยาว์ ซิึ�ง “ส่งผลให้เกี่ิดักี่ารเปล่�ยนแปลงดั้านพันธีุกี่รรมท่�เส่�ยงอากี่ารเจ็บป่วย 
ทางจิตุใจซิึ�งเกี่ิดัขึ�นกี่ับเครือญาตุิทั�งสองฝ่ายในครอบครัวเธีอ” และเธีอยังป่วยด้ัวยโรคเคร่ยดัหลัง 
ผ่านเหตุุกี่ารณ์ร้ายแรงท่�ซิับซิ้อน31 กี่รณ่ของคอร่ จอห์นสัน ทนายของเขาช้่�ให้เห็นว่าเขาม่อากี่าร
บกี่พร่องทางสตุิปัญญา ซิึ�งเป็นเหตุุผลท่�เขาไม่ไดั้รับกี่ารพิจารณาคด่ั และกี่ารพิจารณาคด่ัของเขา 
เตุ็มไปด้ัวยอคติุและความเหลื�อมล�ำาดั้วยเหตุุแห่งเชื้�อช้าติุ ส่งผลให้เขาถูิกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่�  
14 มกี่ราคม32 ดััสตุิน ฮิกี่ส์ ถิูกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่� 15 มกี่ราคม ระหว่างท่�ทนายความของเขายังคง 
พยายามแสดังให้เห็นว่าในกี่ระบวนกี่ารพิจารณาคดั่ รัฐไดั้ขอถิอนพยานหลักี่ฐานซิึ�งเป็นถิ้อยคำาจากี่ 
พยานปากี่สำาคัญ และอาจส่งผลให้ศาลกี่ำาหนดัโทษท่�รุนแรงน้อยกี่ว่าน่�ไดั3้3 ในทั�งสามคดั่ ทนายจำาเลย
แย้งว่าคณะลูกี่ขุนไม่ได้ัม่โอกี่าสพิจารณาพยานหลักี่ฐานสำาคัญท่�ม่เหตุุตุ่อกี่ารบรรเทาโทษ รวมถึิง
ความบอบช้�ำาด้ัานจิตุใจในวัยเดั็กี่ กี่ารถูิกี่ทอดัทิ�ง ทารุณกี่รรมและความรุนแรง รวมทั�งกี่ารขาดั 
ความสามารถิของทนายความและข้อบกี่พร่องในขั�นตุอนกี่ารพิจารณาคดั่

ขณะท่�สมัยประชุ้มท่� 117 ของรัฐสภัาเริ�มขึ�นเมื�อวันท่� 3 มกี่ราคม และรัฐบาลไบเดันอยู่ระหว่างเตุร่ยมตุัว  
เข้ารับตุำาแหน่ง ภัายหลังให้สัญญาระหว่างหาเส่ยงว่าจะมุ่งดัำาเนินกี่ารเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ 
ในระดัับสหพันธีรัฐและระดัับรัฐ ไดั้ปรากี่ฏสัญญาณบ่งบอกี่แนวโน้มในทางตุรงข้ามเกี่่�ยวกี่ับ 
กี่ารประหารช่้วิตุในระดัับสหพันธีรัฐ กี่ล่าวคือ สส. อยันนา เพรสล่ย์ และ สส. อเดัร่ยโน เอสปายยัตุ  
รวมทั�ง สว. ริช้าร์ดั เดัอร์บิน ได้ันำาร่างกี่ฎหมายเดิัมเสนอเข้าสู่กี่ารพิจารณาเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหาร 
ช้่วิตุ ซิึ�งเดัิมพวกี่เขาเคยเสนอตุ่อสภัาเมื�อเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2562 แล้ว ซิึ�งเป็นวันเดั่ยวกี่ับท่�รัฐบาล 
ทรัมป์ประกี่าศให้ม่กี่ารประหารช่้วิตุระดัับสหพันธีรัฐเป็นครั�งแรกี่นับตุั�งแตุ่ปี 254634 ช้่วงปลายปี 
2564 เมอร์ริค กี่าร์แลนดั์ อัยกี่ารสูงสุดัประกี่าศข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุระดัับ
สหพันธีรัฐอย่างเป็นทางกี่าร แตุ่ม่เงื�อนไขโดัยตุ้องรอกี่ารทบทวนภัาคผนวกี่ในเรื�องขั�นตุอนปฏิบัตุิของ
กี่ารฉ่ดัยาเพื�อประหารช้่วิตุในระดัับสหพันธีรัฐ ข้อบังคับว่าด้ัวยกี่ารประหารช่้วิตุในระดัับสหพันธีรัฐ
ของแมนเนอร์ และข้อแกี่้ไขคู่มือความยุตุิธีรรมซิึ�งรัฐบาลชุ้ดัก่ี่อนหน้าน่�ไดั้ประกี่าศใช้้35 อย่างไรกี่็ดั่ 

31 แถิลงกี่ารณ์ของอัยกี่ารกี่รณ่กี่ารกี่ำาหนดัวันประหารช้่วิตุตุ่อลิซิา มอนตุ์โกี่เมอร่ นักี่โทษประหารช้่วิตุหญิงเพ่ยงคนเดั่ยว
ในระดัับสหพันธีรัฐ, 16 ตุุลาคม 2563, drive.google.com/file/d/1zrFnD8vRapHnGc9EFzlwIJbYi6cNEADv/view

32 แถิลงกี่ารณ์ของโรนัลดั์ เจ ทาบัค และโดันัลดั์ พ่ ซิอลซิ์แมน ทนายความของคอร่ จอห์นสัน, 20 พฤศจิกี่ายน 2563, 
drive.google.com/file/d/1uWi7w_hJbrraGxWXrpl8UJAlXoYQslKA/view

33 แถิลงกี่ารณ์ของฌอน โนแลน ทนายความของดััสตุิน ฮิกี่ส์, 20 พฤศจิกี่ายน 2563, drive.google.com/file/d/1SBE-
sP-AUHiYqL9AatXz4aXoqMC90rtcW/view

34 House Bill H.R.97 – กี่ฎหมายระดัับสหพันธีรัฐเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ พ.ศ. 2564; House Bill H.R. 262 – 
กี่ฎหมายระดัับสหพันธีรัฐเพื�อห้ามใช้้โทษประหารช้่วิตุ; Senate Bill S.582 

35 กี่ระทรวงยุตุิธีรรม สหรัฐฯ, “อัยกี่ารสูงสุดั เมอร์ริค บ่ กี่าร์แลนดั์ประกี่าศใช้้ข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุ 
ในระดัับสหพันธีรัฐ; สั�งกี่ารให้ทบทวนนโยบายและขั�นตุอนปฏิบัตุิ”, 1 กี่รกี่ฎาคม 2564, justice.gov/opa/pr/attorney- 
general-merrick-b-garland-imposes-moratorium-federal-executions-orders-review; และสำานักี่งานอัยกี่าร
สูงสุดั, “ข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุระดัับสหพันธีรัฐ ระหว่างรอกี่ารทบทวนนโยบายและขั�นตุอนปฏิบัตุิ”, 1 
กี่รกี่ฎาคม 2564 justice.gov/opa/page/file/1408636/download

https://drive.google.com/file/d/1zrFnD8vRapHnGc9EFzlwIJbYi6cNEADv/view
https://drive.google.com/file/d/1uWi7w_hJbrraGxWXrpl8UJAlXoYQslKA/view
https://drive.google.com/file/d/1SBEsP-AUHiYqL9AatXz4aXoqMC90rtcW/view
https://drive.google.com/file/d/1SBEsP-AUHiYqL9AatXz4aXoqMC90rtcW/view
https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-imposes-moratorium-federal-executions-orders-review
https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-imposes-moratorium-federal-executions-orders-review
https://www.justice.gov/opa/page/file/1408636/download
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จนถิึงสิ�นปี อัยกี่ารส่วนกี่ลางยังคงว่าความเพื�อแก้ี่ตุ่างให้กี่ับกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุในคด่ัอื�น ๆ ส่วน 
ประธีานาธีิบด่ักี่็ไม่ไดั้ลดัโทษแกี่่ผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุในระดัับสหพันธีรัฐเลย ในขณะท่�ร่างกี่ฎหมาย 
เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในระดัับสหพันธีรัฐยังอยู่ระหว่างกี่ารพิจารณาของสภัา ช้ายหกี่คนยังคง 
ถิูกี่ฟ้ิองคด่ัท่�ม่โทษประหารช่้วิตุในศาลทหารท่�ขาดัความเป็นธีรรม ณ ฐานทัพเรือสหรัฐฯ ในอ่าว 
กี่วนตุานาโม คิวบา 

ในระดัับรัฐ ขณะท่�ประเทศเริ�มยกี่เลิกี่มาตุรกี่ารควบคุมกี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-19 และ สส. ใน 
รัฐเวอร์จิเน่ย ออกี่เส่ยงสนับสนุนกี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ ทางกี่ารในรัฐบางส่วนยังคงหาทาง
รื�อฟิื้นกี่ารประหารช้่วิตุ หลังงดัเว้นกี่ารใช้้ไปช้่วงระยะหนึ�ง

ในวันท่� 14 พฤษภัาคม เฮนร่ แมคมาสเตุอร์ ผู้ว่ากี่ารรัฐเซิาธ์ีแคโรไลนา ประกี่าศใช้้กี่ฎหมายเพื�อ
อนุญาตุให้สามารถิประหารช้่วิตุด้ัวยกี่ารช็้อตุไฟิฟ้ิา กี่ารฉ่ดัยา หรือกี่ารยิงเป้า36 และได้ักี่ำาหนดัให้ 
ม่กี่ารประหารช้่วิตุสองครั�งทันท่ โดัยนับเป็นครั�งแรกี่ในรอบสิบปีของรัฐน่� โดัยม่ขึ�นในวันท่� 18 และ 
25 มิถิุนายน อย่างไรกี่็ด่ั ศาลฎ่กี่าเซิาธ์ีแคโรไลนาม่ความเห็นว่า ในปัจจุบัน รัฐยังไม่ม่ศักี่ยภัาพหรือ
ไม่พร้อมท่�จะประหารช่้วิตุ ทั�งโดัยกี่ารฉ่ดัยาหรือกี่ารยิงเป้า และเมื�อพิจารณาสิทธีิตุามกี่ฎหมายของ
นักี่โทษประหารช้่วิตุท่�จะเลือกี่ระหว่างวิธ่ีกี่ารทั�งสามอย่างแล้ว ศาลจึงม่คำาสั�งให้ระงับคำาสั�งประหาร 
ช้่วิตุน่�37 ในเดัือนสิงหาคม จอห์น โอคอนเนอร์ อัยกี่ารสูงสุดัคนใหม่ของรัฐโอคลาโฮมา ยื�นคำาร้อง
ตุ่อศาลอุทธีรณ์คดั่อาญาของรัฐให้กี่ำาหนดักี่ารประหารช้่วิตุช้ายเจ็ดัคน หลังจากี่พวกี่เขาไม่ไดั้เสนอ 
วิธี่กี่ารประหารช้่วิตุอันเป็นทางเลือกี่ โดัยผ่านกี่ารฟ้ิองคดั่ว่าด้ัวยความช้อบตุามรัฐธีรรมนูญ 
ตุ่อแนวทางกี่ารฉ่ดัยาของรัฐ หรือไม่ได้ัเข้าร่วมในกี่ารยื�นคำาร้องทางกี่ฎหมายเหล่าน่�38 กี่ารประหารช่้วิตุ 
ครั�งแรกี่ของรัฐโอคลาโฮมานับแตุ่ปี 2558 จึงเกี่ิดัขึ�นในวันท่� 28 ตุุลาคม39 ในเดัือนพฤษภัาคม ปรากี่ฏ
ว่าทางกี่ารแอริโซินายังไม่ไดั้ปรับปรุงห้องรมแกี่๊สท่�ใช้้เพื�อกี่ารประหารช้่วิตุโดัยกี่ารใช้้ไฮโดัรเจน
ไซิยาไนดั์เพื�อทำาให้เกี่ิดักี่ารขาดัอากี่าศหายใจ40 

36 ท่�ประชุ้มสมัช้ช้าใหญ่ รัฐเซิาธี์แคโรไลนา สมัยประชุ้มท่� 124 2564-2565, Bill A43, R56, S200 โทษประหารช้่วิตุ วิธี่กี่าร
ประหารช้่วิตุ, scstatehouse.gov/sess124_2021-2022/bills/200.htm

37 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, สหรัฐฯ: ศาลสั�งระงับกี่ารประหารช้่วิตุสองครั�งในเซิาธ์ีแคโรไลนา (Index: AMR 
51/4333/2021), 24 มิถิุนายน 2564, amnesty.org/en/documents/amr51/4333/2021/en/

38 โอคลาโฮมา, “อัยกี่ารสูงสุดัโอคลาโฮมาพยายามรื�อฟิื้นกี่ารประหารช้่วิตุ, ร้องขอให้กี่ำาหนดัวันประหารจูเล่ยส โจนส์ 
และนักี่โทษอ่กี่หกี่คน”, 26 สิงหาคม 2564, eu.oklahoman.com/story/news/local/oklahoma-city/2021/08/26/
oklahoma-seeks-execution-dates-julius-jones-james-allen-coddington-donald-grant-death-row-in-
mates/5605376001/

39 AP News, “โอคลาโฮมาประหารช้่วิตุนักี่โทษซิึ�งเส่ยช้่วิตุพร้อมกี่ับกี่ารอาเจ่ยนและช้ักี่เกี่ร็ง”, 29 ตุุลาคม 2564, https://
apnews.com/article/us-supreme-court-prisons-executions-oklahoma-oklahoma-attorney-generals-of-
fice-6e5eedd1956a38f83db96187651f145c แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล สหรัฐฯ, “โอคลาโฮมาพยายามรื�อฟิื้น
เครื�องจักี่รกี่ลเพื�อประหารช้่วิตุบุคคล แม้ยังไม่ม่คำาตุอบตุ่อคำาถิามดั้านกี่ฎหมาย”, 25 ตุุลาคม 2564, amnestyusa.org/
press-releases/oklahoma-seeks-to-revive-machinery-of-death-despite-unanswered-legal-questions/

40 Guardian, “แอริโซินา ‘ปรับปรุง’ เตุาแกี่๊สเพื�อเตุร่ยมกี่ารประหารช้่วิตุ, ตุามข้อมูลในเอกี่สาร”, 28 พฤษภัาคม 2564, 
theguardian.com/us-news/2021/may/28/arizona-gas-chamber-executions-documents 

https://www.scstatehouse.gov/sess124_2021-2022/bills/200.htm
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/4333/2021/en/
https://eu.oklahoman.com/story/news/local/oklahoma-city/2021/08/26/oklahoma-seeks-execution-dates-julius-jones-james-allen-coddington-donald-grant-death-row-inmates/5605376001/
https://eu.oklahoman.com/story/news/local/oklahoma-city/2021/08/26/oklahoma-seeks-execution-dates-julius-jones-james-allen-coddington-donald-grant-death-row-inmates/5605376001/
https://eu.oklahoman.com/story/news/local/oklahoma-city/2021/08/26/oklahoma-seeks-execution-dates-julius-jones-james-allen-coddington-donald-grant-death-row-inmates/5605376001/
https://apnews.com/article/us-supreme-court-prisons-executions-oklahoma-oklahoma-attorney-generals-office-6e5eedd1956a38f83db96187651f145c
https://apnews.com/article/us-supreme-court-prisons-executions-oklahoma-oklahoma-attorney-generals-office-6e5eedd1956a38f83db96187651f145c
https://apnews.com/article/us-supreme-court-prisons-executions-oklahoma-oklahoma-attorney-generals-office-6e5eedd1956a38f83db96187651f145c
https://www.amnestyusa.org/press-releases/oklahoma-seeks-to-revive-machinery-of-death-despite-unanswered-legal-questions/
https://www.amnestyusa.org/press-releases/oklahoma-seeks-to-revive-machinery-of-death-despite-unanswered-legal-questions/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/28/arizona-gas-chamber-executions-documents
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รัฐแอละแบมายังคงมุ่งประหารช้่วิตุบุคคล โดัยใช้้อำานาจตุามขั�นตุอนปฏิบัตุิท่�ไดั้รับกี่ารแกี่้ไข 
หลายฉบับ รวมทั�งในเบื�องตุ้นไดั้พยายามจัดัให้ผู้ช้ายท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุสวมหน้ากี่ากี่อนามัย 
เพื�อป้องกี่ันกี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-1941 จำากี่ัดัจำานวนพยานในระหว่างกี่ารประหารช่้วิตุ42 และ 
กี่ารสร้างสถิานท่�เพื�อใช้้กี่๊าซิไนโตุรเจนในกี่ารประหารช้่วิตุ43 กี่ารประหารช้่วิตุครั�งแรกี่ของรัฐ
แอละแบมาในยุคหลังโรคระบาดัถูิกี่เลื�อนออกี่ไปจากี่เดืัอนกุี่มภัาพันธ์ีเป็นเดืัอนตุุลาคม เนื�องจากี่
ศาลอยู่ระหว่างกี่ารพิจารณาคำาร้องเพื�อขออนุญาตุให้ท่�ปรึกี่ษาดั้านจิตุวิญญาณไดั้อยู่ร่วมดั้วยและ 
ให้กี่ำาลังใจระหว่างกี่ารประหารช้่วิตุ กี่ระบวนกี่ารน่�ยังเผยให้เห็นกี่ารเลือกี่ปฏิบัตุิและความเส่�ยงเพิ�มเตุิม 
ท่�เกิี่ดัขึ�นกัี่บบุคคลท่�ม่ความบกี่พร่องทางสติุปัญญา ท่ามกี่ลางกี่ารขอแก้ี่ไขขั�นตุอนปฏิบัติุของ 
กี่ารประหารช้่วิตุ ช้ายคนหนึ�งซิึ�งม่อากี่ารบกี่พร่องทางสตุิปัญญาอย่างรุนแรง ไม่ไดั้รับคำาช้่�แจง 
เกี่่�ยวกี่ับกี่ฎหมาย ไม่ม่กี่ารบรรยายเกี่่�ยวกี่ับกี่ารประหารช้่วิตุโดัยใช้้กี่๊าซิไนโตุรเจนเพื�อให้ขาดัอากี่าศ 
หายใจ และไม่ม่กี่ารแจ้งให้ทราบว่าเขาม่เวลาตุัดัสินใจไม่ถิึงหนึ�งสัปดัาห์ ตุอนท่�เจ้าหน้าท่�เรือนจำาเข่ยน
สอบถิามเขาและนักี่โทษประหารช้่วิตุคนอื�นในรัฐแอละแบมาเมื�อปี 2561 เพื�อให้เลือกี่ระหว่างกี่ารฉ่ดัยา
หรือกี่ารใช้้กี่๊าซิไนโตุรเจนในกี่ารประหารช้่วิตุ เขาเลือกี่วิธี่กี่ารแรกี่ โดัยม่หลักี่ฐานท่�ม่กี่ารบันทึกี่ไว้
สนับสนุนข้ออ้างท่�ว่าเขาไม่ม่ความเข้าใจเกี่่�ยวกี่ับแบบฟิอร์มน่�44 ตุ่อมาเขาพยายามเปล่�ยนทางเลือกี่  
แตุ่รัฐขัดัขวาง ศาลระดัับรัฐและสหพันธีรัฐไดั้ยกี่คำาร้องของทนายความของเขา ซิึ�งอ้างว่าม่กี่าร 
ละเมิดัสิทธีิของเขาตุามกี่ฎหมายว่าดั้วยช้าวอเมริกี่ันท่�พิกี่าร เนื�องจากี่รัฐไม่อำานวยความสะดัวกี่อย่าง
สอดัคล้องกี่ับความพิกี่ารของเขา และเขาถิูกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่� 21 ตุุลาคม

รัฐแอละแบมายังคงมุ่งประหารชีวิตบุคคล 
โดยใช้อำานาจัตามขั�นตอนปฏิิบัติที่ได้รับการแก้ไขหลายฉบับ 
รวมทั�งในเบ้�องต้นได้พยายามจััดให้ผู้ชายที่ถููกประหารชีวิต 
สวมหน้ากากอนามัยเพ้่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
จัำากัดจัำานวนพยานในระหว่างการประหารชีวิต  
และการสร้างสถูานที่เพ้่อใช้ก๊าซไนโตรเจันในการประหารชีวิต

41 Al.com, “ศาลฎ่กี่ารัฐแอละแบมาสั�งให้เดัินหน้าประหารช้่วิตุ โดัยม่มาตุรกี่ารป้องกี่ันโควิดั”, 1 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, al.com/
coronavirus/2021/02/alabama-attorney-general-execution-can-go-forward-with-covid-precautions.html

42 Montgomery Advertiser, “รัฐแอละแบมาเดิันหน้าประหารช้่วิตุเป็นครั�งแรกี่ท่ามกี่ลางกี่ารแพร่ระบาดัของโรค 
โควิดั-19”, 9 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, eu.montgomeryadvertiser.com/story/news/crime/2021/02/09/alabama-wil-
lie-smith-execution-Covid-19-pandemic/4433121001/

43 AP News, “รัฐแอละแบมาระบุว่าไดั้จัดัทำาวิธี่กี่ารเพื�อประหารช้่วิตุโดัยใช้้กี่๊าซิไนโตุรเจน”, 7 สิงหาคม 2564, apnews.
com/article/alabama-executions-57c6d76d5a0f6b4a8ecb2324b7a68004

44 US Court of Appeals for the Eleventh Circuit, Smith v. Commissioner, 21 ตุุลาคม 2564, media.ca11.
uscourts.gov/opinions/unpub/files/202113581.pdf

https://www.al.com/coronavirus/2021/02/alabama-attorney-general-execution-can-go-forward-with-covid-precautions.html
https://www.al.com/coronavirus/2021/02/alabama-attorney-general-execution-can-go-forward-with-covid-precautions.html
https://eu.montgomeryadvertiser.com/story/news/crime/2021/02/09/alabama-willie-smith-execution-covid-19-pandemic/4433121001/
https://eu.montgomeryadvertiser.com/story/news/crime/2021/02/09/alabama-willie-smith-execution-covid-19-pandemic/4433121001/
https://apnews.com/article/alabama-executions-57c6d76d5a0f6b4a8ecb2324b7a68004
https://apnews.com/article/alabama-executions-57c6d76d5a0f6b4a8ecb2324b7a68004
https://media.ca11.uscourts.gov/opinions/unpub/files/202113581.pdf
https://media.ca11.uscourts.gov/opinions/unpub/files/202113581.pdf
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รอค์กี มายเออร์
รอคกี่่ มายเออร์ ช้ายผิวส่เป็นนักี่โทษประหาร 
ช่้วิตุในรัฐแอละแบมากี่ว่า 27 ปี และม่แนวโน้ม 
ท่�จะตุ้องถูิกี่กี่ำาหนดัวันประหารช้่วิตุอ่กี่ครั�งหนึ�ง 
เป็นกี่ารประหารช้่วิตุโดัยใช้้กี่๊าซิไนโตุรเจนทำาให้
ขาดัอากี่าศหายใจ  

เขาถูิกี่คณะลูกี่ขุนท่�เป็นคนผิวขาวเกืี่อบทั�งหมดั 
ตุัดัสินว่าม่ความผิดัในข้อหาฆ่าผู้หญิงผิวขาว 
ท่�เป็นเพื�อนบ้านเมื�อปี 2534 คณะลูกี่ขุนออกี่เส่ยง 
ตุัดัสินให้เขาถิูกี่จำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุ โดัยไม่ให้โอกี่าส
ในกี่ารขอลดัหย่อนโทษ แตุ่ศาลไม่เห็นช้อบตุ่อ 
ข้อเสนอน่�และตัุดัสินประหารช่้วิตุเขา รัฐแอละแบมา 
ออกี่กี่ฎหมายห้ามศาลตุัดัสินเป็นอื�นจากี่ 
คำาตุัดัสินของคณะลูกี่ขุนเมื�อปี 2560 แตุ่เป็นกี่ารละเมิดักี่ฎหมายสิทธิีมนุษยช้นระหว่างประเทศ  
เพราะผู้ท่�ถิูกี่ตัุดัสินประหารช่้วิตุอยู่แล้วจะไม่ได้ัประโยช้น์จากี่กี่ารปฏิรูปกี่ฎหมายเช่้นน่� ในเดืัอน 
พฤศจิกี่ายน 2563 ศาลฎ่กี่าสหรัฐฯ ปฏิเสธีท่�จะรับพิจารณาคำาร้องในนามของนักี่โทษประหารช่้วิตุ 
จำานวน 32 คนของรัฐแอละแบมา ซิึ�งเป็นผลมาจากี่กี่ารท่�ผู้พิพากี่ษาตุัดัสินให้ประหารช่้วิตุ แม้ว่า 
คณะลูกี่ขุนจะกี่ำาหนดัให้ไดั้รับโทษจำาคุกี่ตุลอดัช่้วิตุ45 คำาร้องน่�เป็นกี่ารขอให้ศาลพิจารณาว่า 
กี่ารประหารช้่วิตุบุคคลท่�ถูิกี่สั�งประหารช่้วิตุ เพราะศาลไม่เห็นพ้องกัี่บคำาตัุดัสินของคณะลูกี่ขุน 
เป็นกี่ารละเมิดัรัฐธีรรมนูญสหรัฐฯ หรือไม่

รอคก่ี่ มายเออร์ เติุบโตุในรัฐนิวเจอร์ซ่ิ ม่ฐานะยากี่จนและรู้หนังสือตุอนเร่ยนโรงเร่ยนประถิม เมื�อ
อายุได้ั 11 ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเขาม่ความบกี่พร่องทางสติุปัญญา ทนายท่�ไดั้รับกี่ารแตุ่งตุั�งให้ดูัแล 
คดั่ของเขาระหว่างกี่ารอุทธีรณ์คำาตุัดัสินไดั้ทิ�งคดั่ไปโดัยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้ไม่สามารถิยื�นคำาร้อง 
เพื�ออุทธีรณ์คดั่ทันตุามเวลาท่�กี่ำาหนดั ในกี่ารปฏิเสธีคำาขอขยายระยะเวลายื�นคำาอุทธีรณ์ดั้วยเหตุุผล 
ว่าม่ความบกี่พร่องทางสติุปัญญา ศาลเลือกี่ใช้้วิธ่ีทดัสอบไอคิวเป็นมาตุรฐาน ทั�งท่�ศาลฎ่กี่าสหรัฐฯ  
ม่ความเห็นตุั�งแตุ่ปี 2557 ว่าเป็นวิธี่กี่ารท่�ไม่เหมาะสม รอคกี่่ มายเออร์ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธีิ์ ไม่ม ่
พยานหลักี่ฐานท่�เช้ื�อมโยงรอคกี่่ มายเออร์กี่ับกี่ารฆาตุกี่รรม เว้นแตุ่กี่ล้องถิ่ายวิดั่โอท่�ถิูกี่ขโมยมาจากี่ 
ผู้เป็นเหยื�อ โดัยเขายืนยันว่าเก็ี่บกี่ล้องไดั้จากี่ท่�หล่นบนถินน คำาให้กี่ารสำาคัญเพื�อเอาผิดัเขา 
เตุ็มไปดั้วยข้อมูลท่�ไม่น่าเชื้�อถิือ และม่ข้อกี่ล่าวหาว่าเกิี่ดัจากี่กี่ารกี่ดัดัันของตุำารวจ ส่งผลให้พยาน 
คนหนึ�งกี่ลับคำาให้กี่ารโดัยบอกี่ว่าไม่เป็นความจริง ม่กี่ารกี่ำาหนดักี่ารประหารช้่วิตุเขาในปี 2547 และ
อ่กี่ครั�งในปี 2555

ผู้ว่ากี่ารรัฐแอละแบมา ม่อำานาจในกี่ารเย่ยวยาความอยุตุิธีรรมในคดั่ของเขาบางส่วน ดั้วยกี่าร 
ลดัหย่อนโทษให้กี่ับเขา46

45 ระหว่าง Calvin McMillan (Petitioner) กี่ับ รัฐแอละแบมา, คำาร้องท่� 20-193 ยกี่คำาร้องโดัยศาลฎ่กี่าสหรัฐฯ ในวันท่� 
23 พฤศจิกี่ายน 2563

46 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, สหรัฐฯ: รอคกี่่ มายเออร์ – สามทศวรรษในแดันประหารของรัฐแอละแบมา ยังคงแสวงหา
ความยุตุิธีรรม (Index: ACT 50/4408/2021), 10 กี่รกี่ฎาคม 2564, amnesty.org/en/documents/act50/4408/2021/
en/

 รอคกี่่ มายเออร์์ © ภัาพส่วนบุคคล
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ยังม่กี่ารแสดังข้อกี่ังวลตุ่อกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุ่อผู้ท่�ม่ความพิกี่ารทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม)  
ในรัฐอื�น ๆ เช้่นเดั่ยวกี่ัน ในรัฐมิสซิูร่ เอิร์นเนสตุ์ ล่ จอห์นสัน ถิูกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่� 5 ตุุลาคม แม้ม่ 
หลักี่ฐานว่าเขาม่ความบกี่พร่องดั้านสตุิปัญญาและไดั้รับกี่ารวินิจฉัยว่าม่อากี่ารผิดัปกี่ตุิของทารกี่ 
จากี่กี่ารดัื�มแอลกี่อฮอล์ของมารดัาขณะตุั�งครรภั4์7 

ทั�งน่�ยังม่กี่ารแสดังข้อกัี่งวลหลายกี่รณ่เกี่่�ยวกี่ับผู้ตุ้องโทษประหารช่้วิตุในปี 2564 เนื�องจากี่ม่กี่าร 
เลือกี่ปฏิบัตุิและม่อคตุิทางเช้ื�อช้าตุิ ตุัวอย่างเช้่น กี่รณ่ของจูเล่ยส โจนส์ ท่�เกี่ือบจะถิูกี่ประหารช้่วิตุ 
เมื�อวันท่� 18 พฤศจิกี่ายน ในรัฐโอคลาโฮมา แตุ่ผู้ว่ากี่ารเควิน สตุิตุม่คำาสั�งเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุ 
ของเขา48 ตุามท่�กี่องทุนตุ่อสู้คดั่และให้ความรู้ด้ัานกี่ฎหมาย NAACP เน้นย�ำาระหว่างกี่ารพิจารณา 
คดั่ของเขาว่า หนึ�งในคณะลูกี่ขุนใช้้ถิ้อยคำาท่�เหย่ยดัเช้ื�อช้าตุิอย่างช้ัดัเจน โดัยม่กี่ารกี่ล่าวถึิงจูเล่ยส 
โจนส์ และเสนอว่าเขาควรท่�จะถิูกี่เผา49 คณะกี่รรมาธีิกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งทว่ปอเมริกี่า (IACHR) 
กี่็ไดั้ประกี่าศมาตุรกี่ารคุ้มครองช้ั�วคราวในคดั่ของจูเล่ยส โจนส์ และร้องขอให้ม่กี่ารช้ะลอกี่ารประหาร 
ช้่วิตุของเขา เนื�องจากี่ม่ข้อกี่ล่าวหาว่าม่กี่ารละเมิดัสิทธิีในกี่ารพิจารณาคด่ัท่�เป็นธีรรม กี่ารละเมิดั
กี่ระบวนกี่ารอันควรตุามกี่ฎหมาย ความเท่าเท่ยมเบื�องหน้ากี่ฎหมาย และกี่ารไม่เลือกี่ปฏิบัติุ50 ใน 
เดัือนมิถิุนายน ราล์ฟิ นอร์ธีแทม ผู้ว่ากี่ารรัฐเวอร์จิเน่ย ประกี่าศอภััยโทษย้อนหลังให้กี่ับช้ายผิวส่ 
เจ็ดัคน ซิึ�งถิูกี่ประหารช้่วิตุในข้อหาข่มขืนผู้หญิงผิวขาวเมื�อปี 2494 พวกี่เขาทั�งหมดัถิูกี่ตุัดัสินประหาร
ช้่วิตุโดัยคณะลูกี่ขุนท่�เป็นคนผิวขาวล้วน และม่กี่ระบวนกี่ารพิจารณาท่�ไม่เป็นธีรรม51 

47 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, สหรัฐฯ: ผู้ช้ายถิูกี่ประหารช้่วิตุแม้ม่ความบกี่พร่องดั้านสตุิปัญญา  – เอิร์นเนสต์ุ ล่  
จอห์นสัน (Index: AMR 51/4861/2021), 8 ตุุลาคม 2564, amnesty.org/en/documents/amr51/4861/2021/en/

48 เจ เควิน สติุตุ ผู้ว่ากี่ารรัฐโอคลาโฮมา “ผู้ว่ากี่ารสตุิตุเปล่�ยนโทษของจูเล่ยส โจนส์ เป็นจำาคุกี่ตุลอดัช้ว่ิตุโดัยไม่สามารถิ
ขอลดัหย่อน โทษ”, 18 พฤศจิกี่ายน 2564, oklahoma.gov/governor/newsroom/newsroom/2021/november/
governor-stitt-commutes-julius-jones--sentence-to-life-without-p.html

49 กี่องทุนตุ่อสู้คด่ัและให้ความรู้ดั้านกี่ฎหมาย NAACP, “LDF ส่งจดัหมายถิึงผู้ว่ากี่ารรัฐโอคลาโฮมา เพื�อสนับสนุน 
กี่ารลดัหย่อนโทษตุ่อจูเล่ยส โจนส์”, 2 พฤศจิกี่ายน 2564, naacpldf.org/press-release/ldf-statement-on-oklaho-
ma-governor-stitt-granting-clemency-to-julius-jones/

50 คณะกี่รรมาธีิกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งทว่ปอเมริกี่า (IACHR), มาตุรกี่ารคุ้มครองช้ั�วคราว N°. 1041-21, จูเล่ยส โจนส์  
ท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับสหรัฐอเมริกี่า, 17 พฤศจิกี่ายน 2564, oas.org/en/iachr/decisions/mc/2021/res_90-21_mc_1041-
21_us_en.pdf

51 ผู้ว่ากี่ารรัฐเวอร์จิเน่ย, “ผู้ว่ากี่ารนอร์ธีแทมอภััยโทษย้อนหลังให้กี่ับ ‘มาร์ตุินวิล เซิเวน’ 70 ปีหลังกี่ารประหารช้่วิตุ 
ท่�ไม่เป็นธีรรม”, 31 สิงหาคม 2564, governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/august/headline-
908808-en.html

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/4861/2021/en/
https://oklahoma.gov/governor/newsroom/newsroom/2021/november/governor-stitt-commutes-julius-jones--sentence-to-life-without-p.html
https://oklahoma.gov/governor/newsroom/newsroom/2021/november/governor-stitt-commutes-julius-jones--sentence-to-life-without-p.html
https://www.naacpldf.org/press-release/ldf-statement-on-oklahoma-governor-stitt-granting-clemency-to-julius-jones/
https://www.naacpldf.org/press-release/ldf-statement-on-oklahoma-governor-stitt-granting-clemency-to-julius-jones/
https://www.oas.org/en/iachr/decisions/mc/2021/res_90-21_mc_1041-21_us_en.pdf
https://www.oas.org/en/iachr/decisions/mc/2021/res_90-21_mc_1041-21_us_en.pdf
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/august/headline-908808-en.html
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/august/headline-908808-en.html
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กี่ารใช้้อำานาจสั�งฟิ้องอย่างมิช้อบยังเป็นสิ�งท่�ปรากี่ฏให้เห็นในหลายเขตุอำานาจศาล ช้ายสองคนซิึ�ง
กี่่อนหน้าน่�ถูิกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัและถิูกี่สั�งประหารช้่วิตุ สามารถิยื�นคำาร้องจนเป็นเหตุุให้ม่กี่าร
ยกี่ฟิ้องคดั่ตุ่อพวกี่เขาในรัฐมิสซิิสซิิปปี หลังจากี่หลักี่ฐานทางดั่เอ็นเอท่�เอาผิดัเขาทำาให้เกิี่ดัข้อสงสัย
ว่าม่กี่ารปลอมแปลงหลักี่ฐาน52 เป็นเหตุุให้จำานวนของกี่ารล้างมลทินเช้่นน่�อยู่ท่� 186 ครั�งจนถิึงสิ�นป5ี3

52 ศูนย์ข้อมูลโทษประหารช้่วิตุ, “ถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัจากี่หลักี่ฐานปลอมดั้านนิตุิเวช้ เอ็ดัดั่ ล่ โฮวาร์ดั จูเน่ยร์ ไดั้รับ
กี่ารล้างมลทินหลังจากี่อยู่ในแดันประหารในรัฐมิสซิิสซิิปปีมา 26 ปี”, 12 มกี่ราคม 2564, deathpenaltyinfo.org/news/
convicted-by-false-forensic-evidence-eddie-lee-howard-jr-exonerated-from-mississippi-death-row-af-
ter-26-years; “เช้อร์วูดั บราวน์ ไดั้รับกี่ารล้างมลทินในรัฐมิสซิิสซิิปปี, กี่ารล้างมลทินให้กี่ับนักี่โทษประหารช้่วิตุครั�งท่� 186 
นับตุั�งแตุ่ปี 2516”, 30 กี่ันยายน 2564, deathpenaltyinfo.org/news/sherwood-brown-exonerated-in-mississip-
pi-186th-death-row-exoneration-since-1973

53 สำาหรับข้อมูลเพิ�มเตุิม โปรดัดัู ศูนย์ข้อมูลโทษประหารช้่วิตุ, deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence-da-
tabase

https://deathpenaltyinfo.org/news/convicted-by-false-forensic-evidence-eddie-lee-howard-jr-exonerated-from-mississippi-death-row-after-26-years
https://deathpenaltyinfo.org/news/convicted-by-false-forensic-evidence-eddie-lee-howard-jr-exonerated-from-mississippi-death-row-after-26-years
https://deathpenaltyinfo.org/news/convicted-by-false-forensic-evidence-eddie-lee-howard-jr-exonerated-from-mississippi-death-row-after-26-years
https://deathpenaltyinfo.org/news/sherwood-brown-exonerated-in-mississippi-186th-death-row-exoneration-since-1973
https://deathpenaltyinfo.org/news/sherwood-brown-exonerated-in-mississippi-186th-death-row-exoneration-since-1973
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence-database
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence-database
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เอเชยี-แปซฟิิก

แนวโน�มระด่ับภ้มิภาค์

• จ่นยังคงเป็นประเทศผู้นำากี่ารประหารช่้วิตุระดัับโลกี่ ข้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บโทษประหารช่้วิตุเป็นความลับ 
ในประเทศน่� รวมทั�งในเกี่าหล่เหนือและเว่ยดันาม และยังคงเป็นอุปสรรคตุ่อกี่ารประเมินกี่ารใช้้ 
โทษประหารช่้วิตุอย่างถูิกี่ตุ้องในภูัมิภัาคท่�ม่กี่ารประหารช่้วิตุมากี่ท่�สุดั

• เม่ยนมาม่กี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุท่�เพิ�มขึ�นมากี่จนน่าตุกี่ใจ ภัายใตุ้กี่ฎอัยกี่ารศึกี่ตัุ�งแตุ่เดืัอน
กุี่มภัาพันธ์ี โทษประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ได้ัในอินเด่ัยและปาก่ี่สถิานเพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำาคัญ 

• ม่กี่ารบันทึกี่ข้อมูลกี่ารประหารช่้วิตุในห้าประเทศ เป็นตัุวเลขตุ�ำาสุดัในรอบกี่ว่าสองทศวรรษ ไทย 
ยังคงม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหารช่้วิตุตุ่อไป

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564 
จัากข้อมูลที่มีอยู่

อัฟิกี่านิสถิาน54 0 2+
บังกี่ลาเทศ 5 181+ 1,800+
บรูไน ดัารุสซิาลาม 0 0 +
จ่น + + +
อินเดั่ย55 0 144 488
อินโดัน่เซิ่ย 0 114+ 569+
ญ่�ปุ่น 3 3 117 
ลาว 0 0 + 
มาเลเซิ่ย 0 14+ 1,359
มัลดั่ฟิส์ 0 1 19
เม่ยนมา 0 86+ 86+
เกี่าหล่เหนือ + + +
ปากี่่สถิาน 0 129+ 3,800+56

ปาปัวนิวกี่ิน่ 0 0 19
สิงคโปร์ 0 10 50+
เกี่าหล่ใตุ้ 0 0 59
ศร่ลังกี่า 0 8+ 1,000+

54 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่สามารถิยืนยันข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุของศาลภัายหลังเดัือนสิงหาคม 2564 ไดั้

55 Project 39A, โทษประหารช้่วิตุในอินเดั่ย: รายงานสถิิตุิประจำาปี 2564, มกี่ราคม 2565, project39a.com/annual- 
statistics-page-2021; แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลติุดัตุามพัฒนากี่ารแตุ่ละวันของกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในอินเดั่ย  
แตุ่สามารถิรวบรวมข้อมูลขั�นตุ�ำาของกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในปี 2564 

56 โครงกี่ารความยุตุิธีรรม ปากี่่สถิาน

https://www.project39a.com/annual-statistics-page-2021
https://www.project39a.com/annual-statistics-page-2021
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ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564 
จัากข้อมูลที่มีอยู่

ไตุ้หวัน 0 257 45
ไทย 0 + 158
ตุองกี่า 0 0 0
เว่ยดันาม + 119+ 1,200+

ในปี 2564 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุได้ัในห้าประเทศ ได้ัแกี่่ 
บังกี่ลาเทศ จ่น ญ่�ปุ่น เกี่าหล่เหนือ และเว่ยดันาม ซิึ�งน้อยลงหนึ�งประเทศเมื�อเท่ยบกี่ับปี 2563  อินเดั่ย 
และไตุ้หวันไม่ไดั้ประหารช้่วิตุบุคคลเลยในปี 2564 แม้จะเคยประหารเมื�อปี 2563 ญ่�ปุ่นแขวนคอ
นักี่โทษสามคนหลังงดัเว้นไป 24 เดืัอน สิงคโปร์ไม่ม่รายงานกี่ารประหารช้่วิตุเป็นปีท่�สองติุดัตุ่อกี่ัน 
เนื�องจากี่ยังม่กี่ารฟ้ิองคดั่ และยังม่กี่ารบังคับใช้้มาตุรกี่ารควบคุมโรคระบาดัอยู่ ส่งผลให้ม่กี่ารช้ะลอ 
กี่ารประหารช้่วิตุโดัยกี่ารแขวนคอจากี่กี่ำาหนดักี่ารเดิัมท่�กี่ำาหนดัไว้ ปากี่่สถิานไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุ 
เป็นปีท่�สองเช่้นเดั่ยวกัี่น ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุเป็นความลับทางราช้กี่ารในจ่น เกี่าหล่เหนือ และ
เว่ยดันาม ทำาให้ไม่สามารถิตุรวจสอบรายงานและประเมินภัาพท่�แท้จริงของกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ 
ในภัูมิภัาคน่� ซิึ�งแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลเชื้�อว่ายังคงอยู่ในระดัับหลักี่พันตุ่อไป แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่สามารถิยืนยันข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุของศาล ภัายหลังกี่ลุ่มตุาล่บัน 
ยึดัอำานาจในอัฟิกี่านิสถิานเมื�อเดัือนสิงหาคม 2564 ไดั้ แตุ่สามารถิเกี่็บข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ
สองครั�งในช้่วงหลายเดัือนท่�ผ่านมา

จำานวนกี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่ท่�บันทึกี่ข้อมูลได้ัในปี 2564 (819 ครั�ง) ถิือว่าเพิ�มขึ�น 58% 
เมื�อเปร่ยบเท่ยบกี่ับปี 2563 (517 ครั�ง) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากี่จำานวนโทษประหารช้่วิตุท่�เพิ�มขึ�น 
ในบังกี่ลาเทศ อินเดั่ย เม่ยนมา ปากี่่สถิานและเว่ยดันาม กี่ารผ่อนคลายมาตุรกี่ารควบคุมกี่าร 
แพร่ระบาดัของโรคโควิดั-19 อาจส่งผลกี่ระทบตุ่อตุัวเลขเหล่าน่�อยู่บ้าง ซิึ�งรวมถิึงในอินเดั่ยและ
ปากี่่สถิาน รวมทั�งกี่ารประกี่าศใช้้กี่ฎหมายเมื�อเร็ว ๆ น่�ในเม่ยนมาท่�นำาไปสู่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุ 
เป็นจำานวนมากี่ 

จำานวนประเทศท่�ม่ข้อมูลกี่ารสั�งประหารช้่วิตุ (16 ครั�ง) เท่ากี่ับเมื�อปี 2563 มัลดั่ฟิส์ลงโทษประหารช้่วิตุ
เป็นครั�งแรกี่นับตุั�งแตุ่ปี 2562 ไม่ม่รายงานกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในลาว แม้จะเคยตุัดัสินประหารช้่วิตุ
นักี่โทษในปี 2563

กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในภัูมิภัาคเอเช้่ย-แปซิิฟิิกี่ ยังคงละเมิดักี่ฎหมายและมาตุรฐานระหว่างประเทศ
ในหลายกี่รณ่ โดัยม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอย่างกี่ว้างขวางกี่ับความผิดัท่�ไม่ถิึงขั�นเป็น “อาช้ญากี่รรม
ท่�ร้ายแรง” ซิึ�งอนุญาตุให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้ตุามกี่ฎหมายระหว่างประเทศ58 โดัยม่กี่ารนำา 

57 พันธีมิตุรเพื�อยุตุิโทษประหารช้่วิตุแห่งไตุ้หวัน

58 โปรดัดัู หน้า 14 ในภัาพรวมระดัับโลกี่สำาหรับข้อมูลอย่างละเอ่ยดั
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โทษประหารช้่วิตุมาใช้้กี่ับคดั่ยาเสพตุิดั อาช้ญากี่รรมทางเศรษฐกี่ิจ เช้่น กี่ารทุจริตุ และกี่ารกี่ระทำา 
ท่�ไม่อาจถิือเป็นความผิดัอาญาไดั้ ตุามข้อกี่ำาหนดัของกี่ฎหมายสิทธีิมนุษยช้นระหว่างประเทศ เช้่น  
คดั่ “หมิ�นศาสนา/พระเจ้า” ผู้ท่�ม่อายุตุ�ำากี่ว่า 18 ปีขณะกี่ระทำาความผิดั ยังคงถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุ 
ในมัลดั่ฟิส์ แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับรายงานกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุกี่ับจำาเลยท่�กี่ระทำา 
ความผิดัขณะม่อายุตุ�ำากี่ว่า 18 ปีในเม่ยนมา โทษประหารช้่วิตุยังถิูกี่ใช้้โดัยศาลท่�จัดัตุั�งขึ�นตุามกี่ฎหมาย 
ในสถิานกี่ารณ์ฉุกี่เฉิน หรือเป็นศาลท่�ตัุ�งขึ�นเพื�อพิจารณาความผิดัเฉพาะควบคู่กัี่บศาลปกี่ติุ รวมทั�ง 
กี่รณ่ท่�เป็นกี่ารเร่งกี่ระบวนกี่ารพิจารณาคดั่ 

รัฐบาลปาปัวนิวกิี่น่เริ�มกี่ระบวนกี่ารปรึกี่ษาหารือระดัับช้าติุเกี่่�ยวกัี่บโทษประหารช้่วิตุ กี่่อนจะเปิดัสมัย
ประชุ้มในเดัือนมกี่ราคม 2565 และมาเลเซิ่ยประกี่าศปฏิรูปกี่ฎหมายเกี่่�ยวกี่ับโทษประหารช้่วิตุภัายใน
เดัือนตุุลาคม 2565 สมเดั็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช้ิราลงกี่รณ บดัินทรเทพยวรางกีู่รของไทยพระราช้ทาน
อภััยโทษในสองโอกี่าส ทำาให้จำานวนนักี่โทษประหารช้่วิตุลดัลงอย่างมากี่จนถิึงสิ�นปี ความเป็นไปไดั้ท่�จะ
รื�อฟิื้นโทษประหารช้่วิตุในฟิิลิปปินส์ยุตุิลง เนื�องจากี่ผู้สนับสนุนหลักี่ทั�งสามคนประกี่าศว่าจะคัดัค้าน
กี่ารนำากี่ฎหมายน่�มาใช้้ใหม่

พ่ื่ฒนาการระด่ับประเทศท่ีสำาค่์ญ
บังกลาเทศประหารช้่วิตุบุคคลห้าครั�ง เพิ�มขึ�นอย่างมากี่เมื�อเท่ยบกี่ับปี 2563 (สองครั�ง) ช้ายส่�คน 
ถิูกี่ประหารช้่วิตุหลังศาลตัุดัสินว่าม่ความผิดัในข้อหาฆ่าผู้อื�นโดัยเจตุนา และอ่กี่คนหนึ�งในข้อหา 
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารโจมตุ่ดั้วยระเบิดัเมื�อปี 2548 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหาร 
ช้่วิตุใหม่ 181 ครั�ง ซิึ�งรวมถึิงสองครั�งสำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกัี่บยาเสพติุดั กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ  
33 ครั�งเกี่ิดัขึ�นในกี่ารพิจารณาคดั่ลับหลังจำาเลย และเป็นคำาตุัดัสินของศาลพิเศษ59 

ตุัวเลขกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในจัีนยังคงเป็นความลับทางราช้กี่ารตุ่อไป ทำาให้ไม่สามารถิตุรวจสอบไดั้  
อย่างเป็นอิสระ จากี่กี่ารตุิดัตุามข้อมูล แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลเช้ื�อว่า จำานวนโทษประหารช่้วิตุ
และกี่ารประหารช้่วิตุท่�เกิี่ดัขึ�นในแตุ่ละปี ยังคงอยู่ในระดัับหลักี่พัน แนวโน้มท่�ดัูเหมือนจะบั�นทอน 
ความกี่้าวหน้าบางส่วนท่�มุ่งสู่กี่ารพัฒนาความโปร่งใสเกี่ิดัขึ�นเมื�อเดัือนกี่รกี่ฎาคม เนื�องจากี่ม่กี่ารลบ
ข้อมูลคำาตัุดัสินในหลายคดั่ออกี่จากี่ฐานข้อมูลทางออนไลน์ของศาลประช้าช้นสูงสุดั60 ทางองค์กี่ร 

59 อย่างเช้่น ศาลท่�จัดัตุั�งขึ�นตุามกี่ฎหมายว่าดั้วยอาช้ญากี่รรมท่�กี่ระทบตุ่อกี่ฎหมายและความเป็นระเบ่ยบ (กี่ารพิจารณา 
เร่งดั่วน) พ.ศ. 2544 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประช้าช้าตุิว่าดั้วยกี่ารสังหารนอกี่กี่ระบวนกี่ารกี่ฎหมาย กี่ารสังหารโดัยรวบรัดั
หรือโดัยพลกี่าร ระบุว่า ศาลทหารและศาลพิเศษ “ไม่อาจประกี่ันให้เกี่ิดักี่ารปฏิบัตุิท่�สอดัคล้องอย่างเตุ็มท่�กัี่บมาตุรฐาน 
กี่ารพิจารณาคดั่ท่�เป็นธีรรม ซิึ�งเป็นข้อกี่ำาหนดัสำาหรับคดั่ท่�ม่โทษประหารช้่วิตุ” และ “ไม่ควรม่อำานาจในกี่ารใช้้โทษประหาร
ช้่วิตุ” รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประช้าช้าตุิว่าดั้วยกี่ารสังหารนอกี่กี่ระบวนกี่ารกี่ฎหมาย กี่ารสังหารโดัยรวบรัดั
หรือโดัยพลกี่าร, UN Doc. A/67/275, 9 สิงหาคม 2555 ย่อหน้า 33 

60 South China Morning Post, “ม่กี่ารลบข้อมูลคำาพิพากี่ษาศาลหลายล้านฉบับจากี่ฐานข้อมูลของทางกี่ารจ่น”,  
26 มิถิุนายน 2564, scmp.com/news/china/politics/article/3138830/millions-court-rulings-removed- 
official-chinese-database; Dui Hua Human Rights Journal, “จ่น: คำาพิพากี่ษาคดั่ความมั�นคงทุกี่ฉบับถิูกี่ลบจากี่
เว็บไซิตุ์ของศาลฎ่กี่า”, 26 กี่รกี่ฎาคม 2564, duihuahrjournal.org/2021/07/china-all-state-security-judgments.
html

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3138830/millions-court-rulings-removed-official-chinese-database
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3138830/millions-court-rulings-removed-official-chinese-database
https://www.duihuahrjournal.org/2021/07/china-all-state-security-judgments.html
https://www.duihuahrjournal.org/2021/07/china-all-state-security-judgments.html
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ขอเร่ยกี่ร้องอ่กี่ครั�งให้ทางกี่ารจ่นดัำาเนินกี่ารตุ่อข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุอย่างโปร่งใสมากี่ท่�สุดั 
และขอให้เปิดัเผยตุัวเลขตุ่อสาธีารณะ 

ยังคงม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บฐานความผิดั 46 ประเภัท รวมทั�งความผิดัท่�ไม่รุนแรงและไม่
สอดัคล้องกี่ับหลักี่เกี่ณฑ์ท่�เป็น “อาช้ญากี่รรมท่�ร้ายแรง” ซิึ�งอนุญาตุให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้
ตุามกี่ฎหมายและมาตุรฐานระหว่างประเทศ จากี่กี่ารติุดัตุามข้อมูลท่�ได้ัในระหว่างปีของแอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนชั้�นแนล ช้่�ว่าม่กี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุส่วนใหญ่กัี่บคดั่ฆ่าผู้อื�น และตุามด้ัวยความผิดั 
เกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั นอกี่จากี่นั�น บางคดั่ท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในปีน่�เป็นท่�น่าสงสัย เนื�องจากี่ข้อกี่ังวล 
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารละเมิดัสิทธีิในกี่ารพิจารณาคดั่ท่�เป็นธีรรม และข้อห้ามตุ่อกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บ 
ผู้ท่�ม่ความพิกี่ารทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม) หรือสตุิปัญญา ในบางกี่รณ่ท่�บันทึกี่ไว้ซิึ�งเกี่ิดัขึ�นในระหว่างปี

รายงานกี่ารประหารช่้วิตุสำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดัดัูเหมือนจะเพิ�มขึ�นอ่กี่ครั�งหนึ�ง กี่่อนจะ 
ถิึงวันตุ่อตุ้านกี่ารใช้้และกี่ารค้ายาเสพติุดัโลกี่ในวันท่� 26 มิถุินายน ท่�กี่ำาหนดัขึ�นและได้ัรับกี่าร 
ส่งเสริมจากี่องค์กี่ารสหประช้าช้าตุ6ิ1 แม้จากี่งานศึกี่ษาล่าสุดัขององค์กี่ารสหประช้าช้าตุิจะช้่�ให้เห็นว่า  
แนวทางลงโทษเช่้นน่� ละเมิดัสิทธิีมนุษยช้นและส่งผลกี่ระทบอย่างรุนแรง โดัยเฉพาะกัี่บภัาคส่วน 
ท่�อยู่ช้ายขอบมากี่สุดัของสังคม62 กี่่อนจะถิึงวันยาเสพตุิดัโลกี่ ศาลประช้าช้นสูงสุดัประกี่าศแนวปฏิบัตุิ
ใหม่ โดัยเน้นข้อมูลจากี่สิบคดั่ท่�ม่คำาพิพากี่ษาตุั�งแตุ่ปี 2563 “ทั�งน่�เพื�อแสดังให้เห็นอย่างเตุ็มท่�ถิึงจุดัยืน 
ดั้านนโยบายของศาลประช้าช้น ท่�มุ่งลงโทษอย่างรุนแรงตุ่ออาช้ญากี่รรมยาเสพตุิดัให้เป็นไปอย่าง 
สอดัคล้องตุามกี่ฎหมาย”63 สองจากี่สิบคดั่ท่�เลือกี่มานำาเสนอเป็นคดั่ท่�ศาลสั�งประหารช้่วิตุ รวมทั�ง 
คดั่ตุ่อเกี่ษตุรกี่รช้ายซิึ�งศาลในมณฑลเสฉวนตุัดัสินว่าม่ความผิดั และเขาถิูกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่�  
24 พฤษภัาคม นอกี่จากี่นั�น ในเดืัอนสิงหาคม ศาลประช้าช้นขั�นสูงของมณฑลเหล่ยวหนิงยกี่คำาร้อง 
ขออุทธีรณ์คดั่ของโรเบิร์ตุ เช้ลเลนเบิร์กี่ พลเมืองช้าวแคนาดัา ซิึ�งถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐาน 
ลักี่ลอบนำาเข้ายาเสพตุิดัเช้่นกี่ัน64 ตุอนท่�ถิูกี่จับเมื�อปี 2557 โรเบิร์ตุ เช้ลเลนเบิร์กี่ ถิูกี่ศาลตุัดัสินว่า 
ม่ความผิดัและลงโทษจำาคุกี่ 15 ปีในเดัือนพฤศจิกี่ายน 2561 ในช้ั�นของศาลอุทธีรณ์ ศาลสั�งให้ม่กี่าร 
พิจารณาคดั่ใหม่ดั้วยเหตุุผลท่�ว่า กี่ารกี่ำาหนดัโทษของศาลช้ั�นตุ้นเบาเกี่ินไป ส่งผลให้ศาลตุัดัสินใหม่ 
ให้เขาม่ความผิดัฐานม่ส่วนเกี่่�ยวข้องในความผิดัน่�อย่างจริงจังมากี่ขึ�น และถูิกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุ 

61 Sohu.com, 控制未成年人吸贩毒并致人死亡 罪犯王涛今日被执行死刑, 17 มิถิุนายน 2564, sohu.
com/a/472596569_116237; ศาลจ่น, 株洲中院依法对一贩毒罪犯执行死刑, zzzy.chinacourt.gov.cn/article/
detail/2021/12/id/6452782.shtml

62 สำานักี่งานข้าหลวงใหญ่สิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ, รายงาน: กี่ารศึกี่ษาผลกี่ระทบของปัญหายาเสพตุิดัโลกี่ตุ่อกี่าร
เข้าถิึงสิทธีิมนุษยช้น, 4 กี่ันยายน 2558, UN Doc. A/HRC/30/65; กี่ารดัำาเนินงานตุามพันธีกี่ิจร่วมเพื�อแกี่้ไขและตุ่อตุ้าน
ปัญหายาเสพตุิดัโลกี่อย่างเป็นผลโดัยคำานึงถิึงสิทธีิมนุษยช้น, 14 กี่ันยายน 2561, UN Doc. A/HRC/39/39

63 ศาลประช้าช้นสูงสุดั, “2021年十大毒品（涉毒）犯罪典型案例”, 25 มิถิุนายน 2564, court.gov.cn/zixun-xiangq-
ing-310731.html

64 Xinhuanet, “ศาลจ่นพิพากี่ษายืนให้ประหารช้่วิตุผู้ลักี่ลอบนำาเข้ายาเสพตุิดัช้าวแคนาดัา”, 10 สิงหาคม 2564,  
xinhuanet.com/english/2021-08/10/c_1310119486.htm

https://www.sohu.com/a/472596569_116237
https://www.sohu.com/a/472596569_116237
https://zzzy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2021/12/id/6452782.shtml
https://zzzy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2021/12/id/6452782.shtml
https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-310731.html
https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-310731.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/10/c_1310119486.htm
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ในกี่ารพิจารณาใหม่อย่างเร่งร่บเพ่ยงวันเดั่ยวเมื�อปี 256265 ในเดัือนตุุลาคม ช้ายจากี่ฮ่องกี่ง 
ถิูกี่ประหารช้่วิตุท่�เสิ�นเจิ�นในคดั่ค้ายาเสพตุิดั66 ครอบครัวของเขาแจ้งตุ่อสื�อมวลช้นว่า แพทย์ไดั้วินิจฉัย 
ว่าเขาใช้้สารเสพตุิดัหลายประเภัท ม่อากี่ารประสาทหลอน และภัาวะกี่ารปรับตุัวผิดัปกี่ตุิ และ 
ม่ความพิกี่ารทางจิตุอื�น ๆ แตุ่ไม่ม่กี่ารนำาเสนอหลักี่ฐานเหล่าน่�ในระหว่างกี่ารพิจารณาคดั่ หรือ 
ไม่ม่กี่ารเสนอในกี่ารยื�นอุทธีรณ์คดั่ 

ม่กี่ารประหารช่้วิตุในคดั่ความผิดัด้ัานเศรษฐกิี่จหนึ�งครั�ง นับเป็นครั�งแรกี่ท่�บันทึกี่ข้อมูลได้ัตุั�งแตุ่ 
ปี 2558 ในคดั่ท่�ไดั้รับความสนใจอย่างกี่ว้างขวาง เมื�อวันท่� 5 มกี่ราคม อดั่ตุผู้บริหารรัฐวิสาหกี่ิจ 
ดั้านกี่ารเงินถูิกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานรับสินบน และถูิกี่สั�งประหารช้่วิตุโดัยศาลอุทธีรณ์
ประช้าช้นเท่ยนจินท่� 2 ตุ่อมาศาลประช้าช้นสูงสุดัยกี่คำาร้องอุทธีรณ์คดั่ของเขาเมื�อวันท่� 21 มกี่ราคม 
และหลังจากี่กี่ารพิจารณาของศาลประช้าช้นสูงสุดั เขาถูิกี่ประหารช้่วิตุอย่างเร่งร่บเมื�อวันท่�  
29 มกี่ราคม หรือ 24 วันหลังศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดั67 กี่ารพิจารณาคดั่ท่�เร่งร่บในคดั่ของเขาเกี่ิดัขึ�น 
ภัายหลังกี่ารแกี่้ไขประมวลกี่ฎหมายอาญาช้่วงปลายปี 2563 และย�ำาให้เห็นอ่กี่ครั�งหนึ�งว่า ทางกี่าร
จ่นยังคงพึ�งพากี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุเพื�อส่งสัญญาณตุ่อสาธีารณะ โดัยเฉพาะในคดัเ่กี่่�ยวกัี่บอดั่ตุ 
เจ้าหน้าท่�ของรัฐ และในคดั่ท่�ประช้าช้นม่ความรู้สึกี่โกี่รธีเคืองตุ่อผู้กี่ระทำาความผิดัอย่างมากี่68 

ความพยายามท่�คล้ายคลึงกัี่นของทางกี่ารเพื�อเน้นย�ำากี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในคดั่ท่�คนสนใจ
อย่างกี่ว้างขวางเกี่ิดัขึ�นอ่กี่ครั�งหนึ�งในบริบทท่�ม่กี่ารใช้้มาตุรกี่ารเพื�อรับมือกี่ารแพร่ระบาดัของโรค 
โควิดั-1969 ศาลประช้าช้นกี่ลางเมืองฮาร์บินตุัดัสินประหารช้่วิตุช้ายคนหนึ�งในเดัือนกี่รกี่ฎาคม  

65 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, จ่น: โรเบิร์ตุ เช้ลเลนเบิร์กี่ ช้าวแคนาดัาถิูกี่ลงโทษประหารช้่วิตุในกี่ารพิจารณาใหม่ท่�ใช้้เวลา
เพ่ยงวันเด่ัยว (Index: ASA 17/9729/2019), 23 มกี่ราคม 2562, amnesty.org/en/documents/asa17/9729/2019/en/ 

66 Hong Kong Free Press, “จ่นประหารช้่วิตุช้าวฮ่องกี่งท่�ม่ประวัตุิม่อากี่ารทางจิตุในข้อหานำาเข้ายาเสพติุดั”,  
29 ตุุลาคม 2564, hongkongfp.com/2021/10/29/china-executes-hongkonger-with-history-of-mental- 
illness-over-drug-trafficking/

67 Xinhuanet, “อัพเดัท: จ่นประหารช้่วิตุประธีานหัวหรงในคด่ัติุดัสินบน”, 29 มกี่ราคม 2564, xinhuanet.com/ 
english/2021-01/29/c_139707900.htm

68 ยกี่ตัุวอย่างเช่้น Xinhuanet รายงานว่า ในกี่ารพิจารณาคด่ัน่� ศาลประช้าช้นสูงสุดัพบว่าเป็นความผิดัท่� “ม่ความ 
ร้ายแรงอย่างมากี่ เนื�องจากี่นายไหลรับสินบนเป็นเงินจำานวนมากี่ นับเป็นพฤติุกี่ารณ์ท่�อุกี่อาจ อ่กี่ทั�งความผิดัเช้่นน่� 
ยังส่งผลกี่ระทบด้ัานสังคมอย่างใหญ่หลวง ทำาให้เกิี่ดัความสูญเส่ยตุ่อประโยช้น์ของรัฐและประช้าช้นอย่างกี่ว้างขวาง  
เมื�อคำานึงถิึงพฤตุิกี่ารณ์ในคดั่น่� จึงไม่ม่เหตุุแห่งกี่ารบรรเทาโทษตุ่อนายไหล แม้เขาจะให้กี่ารท่�เป็นประโยช้น์อยู่บ้างเกี่่�ยวกี่ับ
ความผิดัอย่างอื�น” 

69 ในวันท่� 7 กีุ่มภัาพันธ์ี 2563, คณะกี่รรมกี่ารสุขภัาพแห่งช้าติุ, ศาลประช้าช้นสูงสุดั, สำานักี่งานอัยกี่ารประช้าช้นสูงสุดั 
และกี่ระทรวงความมั�นคงสาธีารณะ ประกี่าศใช้้แนวปฏิบัตุิร่วมกี่ันเพื�อ “ปราบปรามอย่างหนักี่ตุ่อกี่ารกี่ระทำาความผิดัทาง
กี่ฎหมายและความผิดัทางอาญาท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารแพทย์ ในระหว่างกี่ารป้องกี่ันและกี่ารควบคุมโรคระบาดั” โดัยสั�งให้ 
ม่กี่ารสอบสวนและฟิ้องคดั่ตุ่อความผิดัท่�กี่ระทำาตุ่อเจ้าหน้าท่�ทางกี่ารแพทย์ และเช้ื�อมโยงกี่ับกี่ารแทรกี่แซิงกี่ารดัำาเนินงาน 
ทางกี่ารแพทย์ โดัยให้ถิือเป็นกี่ระบวนกี่ารเร่งดั่วนและให้ลงโทษอย่างหนักี่ รวมทั�งกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ, คณะมุขมนตุร่, “
关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间保障医务人员安全维护良好医疗秩序的通知”, 8 กีุ่มภัาพันธี์ 2563, 
nhc.gov.cn/yzygj/s7658/202002/4bb1763555f7443fa7d1b974bd417f4a.shtml

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/9729/2019/en/
https://hongkongfp.com/2021/10/29/china-executes-hongkonger-with-history-of-mental-illness-over-drug-trafficking/
https://hongkongfp.com/2021/10/29/china-executes-hongkonger-with-history-of-mental-illness-over-drug-trafficking/
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/29/c_139707900.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/29/c_139707900.htm
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7658/202002/4bb1763555f7443fa7d1b974bd417f4a.shtml
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ในความผิดัฐานฆ่าผู้อื�นช่้วงตุ้นปี โดัยเป็นกี่ารฆาตุกี่รรมอาสาสมัครท่�ช้่วยดูัแลกี่ารปฏิบัติุตุาม
มาตุรกี่ารของโรคโควิดั-19 ในกี่ารควบคุมกี่ารเดัินทางของประช้าช้น70 

ทางกี่ารจ่นยังใช้้โทษประหารช้่วิตุเป็นเครื�องมือทางกี่ารเมืองในเขตุปกี่ครองตุนเองซิินเจ่ยงอุยกีู่ร์ 
(XUAR) โทษเหล่าน่�ถูิกี่ใช้้ในลักี่ษณะท่�เป็นความลับ ภัายหลังกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง  
โดัยในปีกี่่อนหน้าน่� เกี่ิดัขึ�นในรูปแบบ “สงครามประช้าช้น (People’s War)” และกี่ารรณรงค์อย่าง 
“จัดัหนักี่ (strike hard)” ส่งผลกี่ระทบอย่างยิ�งโดัยเฉพาะกัี่บช้นกี่ลุ่มน้อยท่�เป็นมุสลิมในภูัมิภัาค  
ศาลตัุดัสินประหารช้่วิตุสองครั�งโดัยให้รอลงอาญาในเดืัอนเมษายน เป็นคด่ัตุ่ออดั่ตุเจ้าหน้าท่�ของรัฐ 
ในท้องถิิ�นซิึ�งถิูกี่ตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐาน “แบ่งแยกี่ดัินแดัน” และความผิดัอื�น ๆ ท่�ไม่ใช้่ความรุนแรง 

ในวันท่� 20 สิงหาคม สมัช้ช้าประช้าช้นแห่งช้าตุิประกี่าศใช้้กี่ฎหมายใหม่เพื�อส่งเสริมกี่ารเข้าถิึง 
ความช่้วยเหลือด้ัานกี่ฎหมายทั�วประเทศ รวมทั�งกี่ารบังคับให้ตุ้องม่ความช่้วยเหลือด้ัานกี่ฎหมาย 
ในคด่ัอาญากี่รณ่ท่�อาจได้ัรับโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุและโทษประหารช้่วิตุ หากี่จำาเลยไม่ได้ัแตุ่งตุั�ง 
ทนายความของตุนเอง71

ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในอินเดีย ในขณะท่�ปี 2563 ม่กี่ารประหารช้่วิตุส่�ครั�ง หลังเว้นช้่วงเป็นเวลา
ส่�ปี ตุัวเลขของ Project 39A ท่� National Law University กี่รุงเดัล่ช้่�ว่า จำานวนโทษประหารช้่วิตุ
ท่�ใช้้ในปี 2564 (144 ครั�ง) เพิ�มขึ�นเกืี่อบสองเท่าเมื�อเท่ยบกัี่บปี 2563 (77 ครั�ง) ส่วนใหญ่มักี่เป็นคดั ่
เกี่่�ยวกี่ับความผิดัทางเพศ และจำานวนนักี่โทษประหารช้่วิตุ (488 คน) ถิือว่าสูงสุดันับตุั�งแตุ่ปี 
254772 หลายรัฐประกี่าศแก้ี่ไขกี่ฎหมายเพื�ออนุญาตุให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บคดั่ท่�ม่ผู้เส่ยช้่วิตุ 
จากี่เหล้าปลอม73 และกี่ารข่มขืน74

จากี่กี่ารบันทึกี่ข้อมูลตุัวเลขกี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่ท่�สูงโดัยแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล  
ในอินโดนีเซีย ปี 2563 ยังคงทรงตัุวตุลอดัทั�งปี 2564 ทำาให้ตัุวเลขรวมของปีแทบไม่เปล่�ยนแปลง  

70 Global Times, “ช้ายท่�สังหารอาสาสมัครควบคุมโรคโควิดั-19 ในภัาคตุะวันออกี่เฉ่ยงเหนือของจ่น ถิูกี่ศาลสั�งประหาร
ช้่วิตุ”, 15 กี่รกี่ฎาคม 2564, globaltimes.cn/page/202107/1228737.shtml

71 สมัช้ช้าประช้าช้นแห่งช้าตุิ, “กี่ฎหมายใหม่ปรับปรุงบริกี่ารกี่ฎหมายสาธีารณะของจ่น”, 23 สิงหาคม 2564, npc.gov.
cn/englishnpc/c23934/202108/13e1bd32372c4c38bce8c20e6028a52c.shtml; China Laws Portal, “กี่ฎหมาย
ความช่้วยเหลือด้ัานกี่ฎหมายของจ่น” (2564) 法律援助法”, chinajusticeobserver.com/law/x/legal-aid-law-of-
china-20210820; กี่ฎหมายน่�ม่ผลบังคับใช้้เมื�อวันท่� 1 มกี่ราคม 2565 

72 Project 39A, โทษประหารช้่วิตุในอินเดั่ย: รายงานสถิิตุิประจำาปี 2564, มกี่ราคม 2565, project39a.com/annual- 
statistics-page-2021, หน้า 60

73 Times of India, “สภัาแห่งรัฐมัธียประเทศประกี่าศใช้้กี่ฎหมายลงโทษประหารช้่วิตุคดั่เหล้าปลอม”, 11 สิงหาคม 2564, 
timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=-
text&utm_campaign=cppst

74 The Shakti Criminal Laws (Maharashtra Amendment) Bill, 2563 Times of India, “สภัาแห่งรัฐมหาราษฏระ
เห็นช้อบอย่างเป็นเอกี่ฉันท์ตุ่อร่างกี่ฎหมายศักี่ตุิท่�ให้ประหารช้่วิตุในคดั่ข่มขืน”, 24 ธีันวาคม 2564, http://timesofindia.
indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_
campaign=cppst

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228737.shtml
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202108/13e1bd32372c4c38bce8c20e6028a52c.shtml
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202108/13e1bd32372c4c38bce8c20e6028a52c.shtml
https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/legal-aid-law-of-china-20210820
https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/legal-aid-law-of-china-20210820
http://project39a.com/annual-statistics-page-2021
http://project39a.com/annual-statistics-page-2021
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88463298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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(อย่างน้อย 117 ครั�งในปี 2563 และอย่างน้อย 114 ครั�งในปี 2564) นับเป็นเรื�องน่ากี่ังวลเมื�อคำานึงถิึง
ข้อจำากี่ัดัตุ่อกี่ารพิจารณาคดั่ท่�เกี่ิดัขึ�นจริงในศาล ซิึ�งม่กี่ารช้ะลอออกี่ไปอย่างตุ่อเนื�องตุั�งแตุ่ปี 2563  
เพื�อควบคุมกี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-1975 นับเป็นปีท่�สองท่�เราบันทึกี่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหาร
ช่้วิตุ 94 ครั�งหรือกี่ว่า 80% กี่ับความผิดัเกี่่�ยวกัี่บยาเสพติุดั 14 ครั�งในคดั่ฆ่าผู้อื�น และ 6 ครั�งในคดั่
กี่่อกี่ารร้าย ส่วนหนึ�งของคนท่�ถูิกี่ตัุดัสินประหารช้่วิตุเป็นพลเมืองตุ่างช้าตุิเจ็ดัคน ซิึ�งในจำานวนน่�เป็น
ผู้หญิงหนึ�งคน

ภาพื่ที� 7: โทษประหารชีวิตใหม่ที�บ่นท้กข�อม้ลไดัใ้นอินโดันีเซีย 2560-2564
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โทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในอินโดัน่เซิ่ยในช้่วงปี 2560-2564 แสดังให้เห็นสัดัส่วนของกี่ารใช้้โทษเช้่นน่�กัี่บความผิดั
เกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั และกี่รณ่ท่�เป็นพลเมืองตุ่างช้าตุิ (ในทุกี่ความผิดั)

75 ระหว่างเดัือนม่นาคม 2563 และธีันวาคม 2564, แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุ 135 
ครั�ง หลังกี่ารพิจารณาคดั่ทางออนไลน์
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รัฐบาลญี่ปุ่นรื�อฟิื้นกี่ารประหารช้่วิตุหลังงดัเว้นไป 24 เดัือน ผู้ช้ายสามคนถิูกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่�  
21 ธีันวาคม หลังศาลตัุดัสินว่าม่ความผิดัฐานฆ่าผู้อื�นในสามคดั่ท่�ตุ่างกี่ัน76 กี่ารประหารช้่วิตุเกิี่ดัขึ�น  
แม้ว่าช้ายสองคนอยู่ระหว่างยื�นคำาร้องขอให้พิจารณาใหม่ นับเป็นกี่ารละเมิดัหลักี่ประกัี่นระหว่าง
ประเทศเพื�อคุ้มครองสิทธีิของผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ77 

ศาลจังหวัดัลงโทษประหารช่้วิตุใหม่สามครั�ง จากี่ตัุวเลขอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล 
ไดั้รับช้่�ว่า ศาลฎ่กี่าพิพากี่ษายืนโทษประหารช้่วิตุจำาเลยเพิ�มอ่กี่ส่�คน ซิึ�งรวมถิึงผู้หญิงหนึ�งคน78 
ณ วันท่� 31 ธีันวาคม เชื้�อว่าม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ 117 คน ตุามตุัวเลขอย่างเป็นทางกี่าร จำาเลย  
107 คน ซิึ�งรวมถิึงพลเมืองตุ่างช้าตุิหกี่คนถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุ และคดั่สิ�นสุดัแล้ว 

กี่ารยื�นคำาร้องใหม่ช้่�ให้เห็นสภัาพระหว่างกี่ารควบคุมตัุวท่�โหดัร้ายในญ่�ปุ่นและผลกี่ระทบของกี่ารแจ้ง 
กี่ารประหารช้่วิตุให้ทราบล่วงหน้าเพ่ยงไม่กี่่�ช้ั�วโมง79 นักี่โทษประหารช้่วิตุยังคงถิูกี่ขังเดั่�ยวตุ่อไป 
โดัยไม่ม่หลักี่ประกี่ันเพื�อความคุ้มครองท่�เป็นผล หรือไม่ม่กี่ารประเมินดั้านจิตุเวช้อย่างสม�ำาเสมอ  
ผู้ท่�ม่ความพิกี่ารทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม) หรือสตุิปัญญายังคงตุกี่เป็นเหยื�อของโทษประหารช้่วิตุ  
เป็นกี่ารละเมิดักี่ฎหมายและมาตุรฐานระหว่างประเทศ80

76 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, “ญ่�ปุ่น: กี่ารประหารช้่วิตุท่�น่ารังเกี่่ยจทำาลายความหวังท่�จะม่ความก้ี่าวหน้าภัายใตุ้ 
นายกี่ฯ คนใหม่”, 21 ธีันวาคม 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/12/japan-abhorrent-execu-
tions-crush-hopes-of-progress-under-new-prime-minister/

77 คณะมนตุร่เศรษฐกี่ิจและสังคมแห่งสหประช้าช้าตุิ, มตุิข้อ 1984/50: หลักี่ประกี่ันข้อ 8 ของหลักี่ประกี่ันแห่งสหประช้าช้าตุิ
เพื�อคุ้มครองสิทธีิของผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ, ประกี่าศใช้้เมื�อวันท่� 25 พฤษภัาคม 2527

78 CNN, “’หม้ายดัำา’ แห่งญ่�ปุ่น ฆาตุกี่รตุ่อเนื�อง แพ้คดั่ในศาลอุทธีรณ์”, 30 มิถิุนายน 2564, edition.cnn.
com/2021/06/30/asia/japan-black-widow-serial-killer-intl-hnk/index.html

79 Reuters, “นักี่โทษประหารช้่วิตุญ่�ปุ่นฟิ้องคด่ัตุ่อกี่ารปฏิบัตุิท่� “ไร้มนุษยธีรรม กี่ารแจ้งให้ทราบในวันเด่ัยวกี่ัน”,  
5 พฤศจิกี่ายน 2564, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-death-row-inmates-sue-over-
inhumane-same-day-notification-media-2021-11-05//; Japan News, “นักี่โทษประหารช้่วิตุร้องรัฐบาลญ่�ปุ่น 
เพื�อขออนุญาตุให้ใช้้ดัินสอส่” (ตุ่พิมพ์ครั�งแรกี่ใน Yomiuri Shimbun), 8 ตุุลาคม 2564, the-japan-news.com/news/
article/0007857694

80 คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ, ความเห็นทั�วไปท่� 36 (2561) ว่าดั้วยข้อท่� 6 ของกี่ตุิกี่าระหว่างประเทศ 
ว่าดั้วยสิทธีิพลเมืองและสิทธีิทางกี่ารเมือง เก่ี่�ยวกี่ับสิทธีิท่�จะม่ช่้วิตุรอดั, 3 กี่ันยายน 2562, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 
ย่อหน้า 49

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/japan-abhorrent-executions-crush-hopes-of-progress-under-new-prime-minister/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/japan-abhorrent-executions-crush-hopes-of-progress-under-new-prime-minister/
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https://edition.cnn.com/2021/06/30/asia/japan-black-widow-serial-killer-intl-hnk/index.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-death-row-inmates-sue-over-inhumane-same-day-notification-media-2021-11-05/
https://the-japan-news.com/news/article/0007857694
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ม่ตส้โมโตะ เค์นจิ
มัตุสุโมโตุะ เคนจิ ม่อากี่ารโรคหลงผิดัระหว่าง 
ถิูกี่ขังเด่ั�ยวในแดันประหารในญ่�ปุ่น ยังคงเส่�ยงจะ 
ถิูกี่ประหารช้่วิตุ คำาขอให้พิจารณาคดั่ใหม่ของเขา
ยังอยู่ระหว่างกี่ารพิจารณาจนถิึงสิ�นปีท่�แล้ว เขาถิูกี่
ศาลตุัดัสินประหารช้่วิตุในข้อหาฆ่าผู้อื�นเมื�อปี 2536 
และตุ่อมาศาลอุทธีรณ์พิพากี่ษายืนในปี 2539 และ 
2543 เขาเป็นผู้ม่ความพิกี่ารทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม)  
มาเป็นเวลานาน อันเป็นผลมาจากี่กี่ารได้ัรับพิษ
จากี่สารปรอท (โรคมินามาตุะ) ตุั�งแตุ่กี่่อนท่�ศาลจะ
ตุัดัสินว่าเขาม่ความผิดั รวมทั�งความบกี่พร่องทาง
สตุิปัญญา ตุามความเห็นของทนายความของเขา 
ปัจจัยเหล่าน่�ม่บทบาทสำาคัญในช้่วงท่�ตุำารวจสอบ
ปากี่คำาเขาและส่งผลให้เป็น “คำาสารภัาพ” ท่�ไดั้มา 
จากี่กี่ารบังคับ ศาลไดั้ม่คำาสั�งหลายครั�งว่าเขาม่ความพร้อมมากี่พอท่�จะถิูกี่ตัุดัสินประหารช้่วิตุ และ 
“คำาสารภัาพ” ของเขาเช้ื�อถิือไดั้ เขาม่อากี่ารของโรคหลงผิดั และทนายบอกี่ว่าในปัจจุบันยังม่อากี่าร
ของโรคจิตุเภัท และกี่ารพูดัวกี่ไปวนมา เป็นเหตุุให้ไม่ม่สมรรถิภัาพท่�จะเข้าใจและเข้ารับกี่ารพิจารณา
ตุามกี่ฎหมายไดั้ อ่กี่ทั�งเขายังไม่เข้าใจคุณลักี่ษณะและเป้าประสงค์ของโทษประหารช้่วิตุท่�ม่ตุ่อเขา

จนถิึงสิ�นปี ฮากี่ามาดัะ อิวาโอะยังคงรอกี่ารพิจารณาคดั่ใหม่ในศาลสูงกี่รุงโตุเกี่่ยว หลังจากี่ศาลฎ่กี่า 
ยกี่คำาร้องอื�น ๆ ท่�เป็นอุปสรรคเมื�อเดัือนธัีนวาคม 2563 ศาลตุัดัสินประหารช่้วิตุเขาในปี 2511  
ในกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรม และตุ่อมาเขาม่อากี่ารความพิกี่ารทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม) ระหว่าง 
เป็นนักี่โทษประหารช้่วิตุ เขาไดั้รับกี่ารประกี่ันตุัวออกี่มาเพื�อรอกี่ารพิจารณาใหม่ในปี 2557

กี่รมราช้ทัณฑม์าเลเซียระบุว่า ณ วันท่� 12 ตุุลาคม ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอยู่ 1,359 คน รวมทั�งนักี่โทษ
เดั็ดัขาดั 850 คนท่�อยู่ระหว่างขอพระราช้ทานอภััยโทษ และในจำานวนน่� 925 คนม่ความผิดัเกี่่�ยวกี่ับ 
ยาเสพติุดั81 ในบรรดัานักี่โทษเด็ัดัขาดั 850 คน ม่อยู่ 526 คน (62%) ท่�เป็นพลเมืองตุ่างช้าติุ  
ในบรรดัาพลเมืองตุ่างช้าตุิ 526 คน ม่อยู่ 431 คนท่�ม่ความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั เป็นสัดัส่วนท่�สูง 
ถิึง 82% ของพลเมืองตุ่างช้าตุิท่�ถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุ และเป็นนักี่โทษเดั็ดัขาดั (526 คน) และ 51% 
ของนักี่โทษประหารช้่วิตุท่�เป็นนักี่โทษเดั็ดัขาดั (850 คน) ม่พลเมืองตุ่างช้าตุิอ่กี่ 84 คน จากี่ 526 คน 
ท่�ถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น แปดัคนในคดั่ทำาสงครามกี่ับสุลตุ่านหรือผู้ปกี่ครองของ 
มาเลเซิ่ย สองคนในคดั่ลักี่พาตุัว และหนึ�งคนในคดั่เกี่่�ยวกี่ับอาวุธีปืน  

ตุัวเลขจากี่หนึ�งเดัือนกี่่อนหน้าน่�ช้่�ว่า จากี่นักี่โทษประหารช้่วิตุทั�งหมดั (1,366 คน) ม่อยู่ 529 คน (หรือ 
39%) ท่�เป็นพลเมืองตุ่างช้าตุิจากี่ 41 ประเทศ ในบรรดัาผู้ถิือสัญช้าตุิมาเลเซิ่ยทั�งหมดั ม่อยู่ 406 คน 
ท่�เป็นกี่ลุ่มช้าตุิพันธีุ์มลายู 209 คนเป็นกี่ลุ่มช้าตุิพันธีุ์อินเดั่ย 181 คนเป็นกี่ลุ่มช้าตุิพันธีุ์จ่น และ 43 คน 

81 รัฐสภัามาเลเซิ่ย, ประชุ้มครั�งท่� 2 สมัยท่� 4 ของรัฐสภัาชุ้ดัท่� 14, คำาตุอบอย่างเป็นลายลักี่ษณ์อักี่ษรตุ่อกี่ระทู้ถิามท่� 218 
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เป็นกี่ลุ่มช้าตุิพันธ์ุีอื�น ๆ82 นอกี่จากี่นั�น กี่รมราช้ทัณฑ์ระบุว่า จนถิึงเดัือนกี่ันยายน 2564 สองจากี่  
73 กี่รณ่ในคดั่ยาเสพตุิดั กี่ารพิจารณาไดั้สิ�นสุดัแล้ว ศาลไดั้ใช้้ดัุลพินิจกี่ำาหนดัโทษท่�เป็นทางเลือกี่อื�น 
รวมทั�งโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุและกี่ารเฆ่�ยนตุ่ท่�ทารุณ83 ทั�งยังม่ข้อสังเกี่ตุว่า นักี่โทษประหารช้่วิตุ 85 คน
ไดั้รับพระราช้ทานอภััยโทษระหว่างปี 2559 ถิึงวันท่� 1 กี่ันยายน 2564 ซิึ�งรวมถิึงนักี่โทษ 47 คนในคดั่
ยาเสพตุิดั 22 คนในคดั่ฆ่าผู้อื�นและสองคนในคดั่เกี่่�ยวกี่ับอาวุธีปืน  

จากี่ตุัวเลขรวมของกี่รมราช้ทัณฑ์ ซิึ�งเป็นกี่ารตุอบกี่ระทู้คำาถิามในสภัา ม่ความเป็นไปไดั้ว่าระหว่าง
เดัือนพฤศจิกี่ายน 2563 ถิึงตุุลาคม 2564 ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่อย่างน้อย 35 ครั�ง 
อย่างไรกี่็ดั่ ตุัวเลขน่�ยังไม่รวมกี่ารลดัโทษและกี่ารอภััยโทษท่�ศาลเห็นช้อบในระหว่างปีน่� ตุัวเลขท่�แท้จริง
จึงน่าจะสูงกี่ว่าน่� เป็นตุัวเลขท่�สอดัคล้องกี่ับรายงานในหนังสือพิมพ์ The Star ในเดัือนพฤศจิกี่ายน
ท่�อ้างอิงข้อมูลของทางกี่าร และช้่�ว่าม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่ 76 ครั�งในปีน่�84 แอมเนสตุ่� 
อินเตุอร์เนชั้�นแนล บันทึกี่ข้อมูลรายงานของสื�อว่าม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุใหม่กัี่บบุคคล 14 คน  
ซิึ�งรวมถิึงผู้หญิงสามคน และห้าคนในข้อหาค้ายาเสพตุิดั 

ในวันท่� 29 ธีันวาคม ดัาโตุ๊ะเสร่ ดัร.วัน จูไนดั่ ตุวนกีู่ จาฟิาร์ รัฐมนตุร่ประจำาสำานักี่นายกี่รัฐมนตุร่ 
(ฝ่ายรัฐสภัาและกี่ฎหมาย) ประกี่าศว่าข้อค้นพบของคณะกี่รรมกี่ารพิเศษท่�จัดัตัุ�งขึ�นเมื�อปี 2562  
เพื�อพิจารณาทางเลือกี่นอกี่จากี่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุจะได้ัรับกี่ารนำาเสนอตุ่อคณะรัฐมนตุร่  
และคาดัว่าจะม่กี่ารเสนอร่างกี่ฎหมายเพื�อแก้ี่ไขกี่ฎหมายโทษประหารช้่วิตุของประเทศเข้าสู่ 
กี่ารพิจารณาของรัฐสภัาภัายในไตุรมาสท่�สามของปี 256585 ข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหาร
ช้่วิตุท่�จัดัทำาขึ�นในเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2561 ยังคงม่ผลบังคับใช้้ตุ่อไป

ตุามข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลได้ัรับ ยืนยันว่าบุคคล 19 คน ซิึ�งรวมถึิง 
ผู้หญิง เป็นนักี่โทษประหารช้่วิตุในมัลดั่ฟิส์ ภัายหลังกี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่ในคดั่ฆ่าผู้อื�น 
เมื�อวันท่� 12 ตุุลาคม86 สามคดั่คำาพิพากี่ษาสิ�นสุดัแล้ว แม้ว่ากี่ฎหมายคุ้มครองสิทธีิเดั็กี่เดัือน 
พฤศจิกี่ายน 2562 จะม่ผลบังคับใช้้ตุั�งแตุ่เดัือนกีุ่มภัาพันธ์ี 2563 และห้ามกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บ 

82 รัฐสภัามาเลเซิ่ย, ประชุ้มครั�งท่� 1 สมัยท่� 4 ของรัฐสภัาชุ้ดัท่� 14, คำาตุอบอย่างเป็นลายลักี่ษณ์อักี่ษรตุ่อกี่ระทู้ถิามท่� 143

83 ภัายหลังกี่ารแกี่้ไขกี่ฎหมายเกี่่�ยวกี่ับโทษประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับตุามมาตุรา 39B ของกี่ฎหมายยาเสพตุิดัให้โทษ  
พ.ศ. 2495 เริ�มม่ผลบังคับใช้้ตุั�งแตุ่วันท่� 15 ม่นาคม 2561 รัฐสภัามาเลเซิ่ย, ประชุ้มครั�งท่� 1 สมัยท่� 4 ของรัฐสภัาชุ้ดัท่� 14,  
คำาตุอบอย่างเป็นลายลักี่ษณ์อักี่ษรตุ่อกี่ระทู้ถิามท่� 219  

84 Star, “โทษประหารช้่วิตุลดัลงในมาเลเซ่ิย”, 20 พฤศจิกี่ายน 2564, thestar.com.my/news/focus/2021/11/28/
death-sentences-on-a-decline-in-malaysia

85 Star, “จะม่กี่ารตุัดัสินใจเกี่่�ยวกี่ับกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ กี่็ตุ่อเมื�อหลังคณะกี่รรมกี่ารพิเศษเสนอข้อค้นพบ รัฐมนตุร่
กี่ระทรวงกี่ฎหมายกี่ล่าว”, 29 ธีันวาคม 2564, thestar.com.my/news/nation/2021/12/29/decision-on-abolish-
ment-of-death-penalty-only-after-special-committee-submits-findings-says-law-minister

86 จดัหมายท่�สำานักี่งานอัยกี่ารสูงสุดัส่งถึิงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, 20 กีุ่มภัาพันธ์ี 2565 สำานักี่งานอัยกี่ารสูงสุดั 
ยังไดั้แกี่้ไขข้อมูลก่ี่อนหน้าน่� โดัยช่้�แจงว่าจำานวนผู้ตุ้องโทษประหารช่้วิตุจนถึิงปลายปี 2562 และ 2563 อยู่ท่� 18 คน ไม่ใช่้  
19 คนอย่างท่�รายงานกี่่อนหน้าน่�

https://www.thestar.com.my/news/focus/2021/11/28/death-sentences-on-a-decline-in-malaysia
https://www.thestar.com.my/news/focus/2021/11/28/death-sentences-on-a-decline-in-malaysia
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/12/29/decision-on-abolishment-of-death-penalty-only-after-special-committee-submits-findings-says-law-minister
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/12/29/decision-on-abolishment-of-death-penalty-only-after-special-committee-submits-findings-says-law-minister
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ผู้ท่�ม่อายุตุ�ำากี่ว่า 18 ปี และกี่ำาหนดัให้ตุ้องม่กี่ารลดัโทษประหารช่้วิตุ แตุ่ยังคงม่นักี่โทษประหารช่้วิตุ 
ห้าคนในประเภัทน่�จนถิึงสิ�นปีน่�

ม่จำานวนโทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในเม่ยนมาเพิ�มขึ�นอย่างน่าตุกี่ใจ ซิึ�งม่กี่ารใช้้โทษประหาร
ช้่วิตุเป็นเครื�องมือของกี่องทัพ ในระหว่างกี่ารประหัตุประหาร กี่ารข่มขู่ คุกี่คาม และกี่ารใช้้ความรุนแรง
ตุ่อผู้ชุ้มนุมประท้วงและนักี่ข่าวอย่างตุ่อเนื�องและกี่ว้างขวาง กี่่อนเดัือนกีุ่มภัาพันธี์ 2564 ม่ข้อมูล 
กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุเพ่ยงบางครั�งในคดั่ฆ่าผู้อื�น และส่วนใหญ่มักี่ไดั้รับกี่ารลดัโทษตุามกี่ระบวนกี่าร
อภััยโทษหมู่ อย่างไรก็ี่ดั่ จำานวนรวมในปี 2564 (86 ครั�ง) ถิือเป็นกี่ารเพิ�มอย่างมากี่เมื�อเท่ยบกัี่บ
อัตุราเฉล่�ยแตุ่ละปี ในระหว่างปี 2560-2563 ซิึ�งอยู่ในระดัับตุ�ำากี่ว่า 10 ครั�ง (ภัาพท่� 8)87 ม่ข้อมูลว่า 
กี่ารประหารช้่วิตุครั�งสุดัท้ายในเม่ยนมาเกี่ิดัขึ�นในปี 2531 

ภัายหลังกี่ารยึดัอำานาจในกี่ารทำารัฐประหารเมื�อวันท่� 1 กีุ่มภัาพันธี์ กี่องทัพประกี่าศสถิานกี่ารณ์
ฉุกี่เฉินโดัยใช้้อำานาจของพลเอกี่อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธีานสภัาบริหารแห่งรัฐ และในวันท่�  
16 ม่นาคม ไดั้ประกี่าศคำาสั�งกี่ฎอัยกี่ารศึกี่ท่� 3/202188 ในบรรดัาข้อกี่ังวลตุ่าง ๆ คำาสั�งท่� 3/2021 
เป็นกี่ารถิ่ายโอนอำานาจให้ศาลพิเศษหรือศาลทหารในกี่ารพิจารณาคดั่ตุ่อพลเรือนในความผิดั 
ท่�หลากี่หลายรวมทั�งความผิดัท่�ม่กี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุ โดัยเป็นกี่ารพิจารณาท่�รวบรัดัและไม่ม่
สิทธีิอุทธีรณ์คำาสั�งศาล ผู้ท่�ถูิกี่ตัุดัสินประหารช้่วิตุอาจขอให้ทบทวนคำาตัุดัสินไดั้โดัยกี่ารยื�นคำาร้อง 
ตุ่อประธีานสภัาบริหารแห่งรัฐ89

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลรวบรวมรายงานของสื�อ และข้อมูลอย่างอื�นท่�ม่อยู่อย่างจำากัี่ดัเก่ี่�ยวกัี่บ
กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอย่างน้อย 86 ครั�งตุั�งแตุ่เดัือนกีุ่มภัาพันธี์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลตุามประกี่าศ 
ของสื�อภัายใตุ้กี่ารควบคุมของกี่องทัพ ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุโดัยศาลทหาร หรือคดั่หนึ�ง
เป็นกี่ารสั�งประหารช้่วิตุโดัยศาลเยาวช้นหลังรับโอนคดั่มาจากี่ศาลทหาร รายงานสื�อระบุว่า ม่จำาเลย
อย่างน้อย 26 คนท่�ไดั้รับกี่ารพิจารณาคดั่ลับหลัง และอย่างน้อยสองคนเป็นวัยรุ่นขณะกี่ระทำาความผิดั 

87 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, รายงานสถิานกี่ารณ์โทษประหารช้่วิตุและกี่ารประหารช้่วิตุ ในปี 2563 (Index: ACT 
50/3760/2021), เมษายน 2564, amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/

88 คำาสั�งกี่ฎอัยกี่ารศึกี่ท่� 3/2021, 16 ม่นาคม 2564, gnlm.com.mm/martial-law-order-3-2021/#article-title. ใน 
รายงานปี 2561, แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลระบุช้ื�อพลเอกี่อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ว่าเป็นหนึ�งในกี่ลุ่มคนท่�ควรถิูกี่สอบสวน 
ตุ่อความรับผิดัในข้อหาอาช้ญากี่รรมตุ่อมนุษยช้าติุ ท่�เกิี่ดัขึ�นในระหว่างกี่ารโจมตุ่ประช้ากี่รช้าวโรฮิงญาทางตุอนเหนือ 
ของรัฐยะไข่อย่างกี่ว้างขวางและเป็นระบบ. แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “เราจะทำาลายทุกี่อย่าง”: ความรับผิดัช้อบของ 
กี่องทัพตุ่ออาช้ญากี่รรมตุ่อมนุษยช้าตุิในรัฐยะไข่, เม่ยนมา (Index: ASA 16/8630/2018), 27 มิถิุนายน 2561, amnesty. 
org/en/documents/asa16/8630/2018/en/

89 สำาหรับบทวิเคราะห์อย่างเป็นองค์รวม โปรดัดัู คณะกี่รรมกี่ารนักี่นิตุิศาสตุร์สากี่ล, “เม่ยนมา: กี่ฎอัยกี่ารศึกี่เป็นกี่ารเร่ง
กี่ารปราบปรามท่�อันตุรายอ่กี่อย่างหนึ�ง”, 17 ม่นาคม 2564, icj.org/myanmar-martial-law-is-another-danger-
ous-escalation-of-repression/; “เม่ยนมา: หนึ�งปีหลังกี่ารยึดัอำานาจของกี่องทัพ ไม่ม่หลักี่นิตุิธีรรม ไม่ม่ความเป็นอิสระ 
ของศาล”, 10 กีุ่มภัาพันธี์ 2565 , icj.org/myanmar-a-year-after-military-takeover-no-rule-of-law-or-judicial-
independence/

https://www.gnlm.com.mm/martial-law-order-3-2021/#article-title
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/8630/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/8630/2018/en/
https://www.icj.org/myanmar-martial-law-is-another-dangerous-escalation-of-repression/
https://www.icj.org/myanmar-martial-law-is-another-dangerous-escalation-of-repression/
https://www.icj.org/myanmar-a-year-after-military-takeover-no-rule-of-law-or-judicial-independence/
https://www.icj.org/myanmar-a-year-after-military-takeover-no-rule-of-law-or-judicial-independence/
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ตุามข้อกี่ล่าวหา และม่รายงานว่าช้ายคนหนึ�งม่ความพิกี่ารทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม)90 ข้อมูลท่�ม่อยู่ 
ช้่�ว่า กี่ระบวนกี่ารเกี่ิดัขึ�นอย่างรวบรัดั โดัยจำาเลยไม่สามารถิเข้าถิึงตุัวแทนดั้านกี่ฎหมายไดั9้1

ภาพื่ที� 8: ข�อม้ลการต่ดัสินประหารชีวิตในเมียนมา ปี 2560-2564

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019 2020 2021

จำ
นว
นก
าร
ใช
โท
ษป
ระ
หา
รช
ีวิต
จา
กข
อม
ูลท
ี่มี

ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในแตุ่ละปีช้่วงระหว่างปี 2560-2564

กี่ารไม่สามารถิเข้าถิึงข้อมูลของเกาหลีเหน้อ และกี่ารไม่ม่แหล่งข่าวอิสระ ทำาให้แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนชั้�นแนล ยังคงไม่สามารถิตุรวจสอบรายงานและข้อมูลท่�ได้ัรับเกี่่�ยวกัี่บกี่ารใช้้โทษประหาร 
ช้่วิตุในประเทศน่�ได้ั แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลม่ความเห็นว่า แนวโน้มของกี่ารประหารช้่วิตุและ 
กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุยังสูงมากี่ในระดัับคงท่� โดัยเกี่ิดัขึ�นหลังกี่ารพิจารณาท่�รวบรัดัและเป็นความผิดั 
ท่�ไม่สอดัคล้องกี่ับหลักี่เกี่ณฑ์ท่�เป็น “อาช้ญากี่รรมท่�ร้ายแรง” ซิึ�งอนุญาตุให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้ 
ตุามกี่ฎหมายและมาตุรฐานระหว่างประเทศ หรือไม่อาจถิือว่าเป็นความผิดัอาญาท่�สอดัคล้องกี่ับ 
ข้อกี่ำาหนดัตุามกี่ฎหมายสิทธีิมนุษยช้นระหว่างประเทศ

90 Irrawaddy, “รัฐบาลเม่ยนมาลงโทษประหารช่้วิตุช้ายท่�ม่อากี่ารทางจิตุ”, 14 เมษายน 2564, irrawaddy.com/news/
burma/myanmar-regime-hands-mentally-ill-man-death-sentence.html

91 ยกี่ตุัวอย่างเช่้น Irrawaddy, “รัฐบาลทหารเม่ยนมาใช้้ศาลท่�ตุั�งอยู่ในเรือนจำาเพื�อพิจารณาคดั่ของนักี่โทษกี่ารเมือง”,  
9 เมษายน 2564, irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-using-prison-courts-try-political-prisoners.
html

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-hands-mentally-ill-man-death-sentence.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-hands-mentally-ill-man-death-sentence.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-using-prison-courts-try-political-prisoners.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-using-prison-courts-try-political-prisoners.html
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นับเป็นปีท่�สองติุดัตุ่อกี่ันท่�ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช่้วิตุในปากีสถูาน แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล  
รวบรวมรายงานเกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุใหม่ 129 ครั�งในปีน่� ซิึ�งเป็นจำานวนท่�เพิ�มขึ�นอย่างมากี่ 
เมื�อเท่ยบกี่ับปี 2563 (49 ครั�ง) อย่างไรกี่็ดั่ ตุัวเลขท่�แท้จริงน่าจะสูงกี่ว่าน่�มากี่ ตุัวเลขท่�เพิ�มขึ�นน่� 
ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากี่กี่ารท่�ศาลเริ�มกี่ลับมาพิจารณาคดั่ โดัยม่กี่ารช้ะลอกี่ารพิจารณาคดั่ออกี่ไป 
ในปี 2563 เนื�องจากี่กี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-19 จากี่จำานวนรวมทั�งหมดั เป็นกี่ารใช้้โทษประหาร 
ช้่วิตุ 102 ครั�งในคดั่ฆ่าผู้อื�น 18 ครั�งในคดั่ข่มขืน เจ็ดัครั�งในคดั่ “หมิ�นศาสนา/พระเจ้า” ซิึ�งรวมถิึง 
ผู้หญิงหนึ�งคน และสองครั�งในคดั่ยาเสพตุิดั ศาลตุ่อตุ้านกี่ารกี่่อกี่ารร้ายลงโทษประหารช้่วิตุ 25 ครั�ง 
และอ่กี่ 27 ครั�งโดัยศาลพิเศษอื�น ๆ รวมทั�งศาลช้ั�นตุ้นท่�เป็นตุ้นแบบคดั่อาญา ซิึ�งเป็นศาลพิเศษท่�จัดัตุั�ง 
ขึ�นเมื�อปี 2562 เพื�อพิจารณาคดั่อาญาท่�ค้างกี่ารพิจารณา 

ในวันท่� 10 กีุ่มภัาพันธ์ี ศาลฎ่กี่าลดัโทษประหารช้่วิตุให้นักี่โทษสามคน หลังวินิจฉัยว่าม่ความพิกี่าร 
ทางจิตุ (จิตุใจ-สังคม) อย่างรุนแรง และสั�งห้ามใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บบุคคลซึิ�งไม่ม่ “ความสามารถิ 
ดั้านจิตุใจในระดัับสูงท่�จะเข้าใจหลักี่กี่ารและเหตุุผลเบื�องหลังกี่ารลงโทษประหารช้่วิตุ”92 ในเดัือน 
ม่นาคม ศาลฎ่กี่าลดัโทษประหารช้่วิตุหลังศาลเคยตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุช้ายคนหนึ�งเมื�อปี 2541  
ซิึ�งม่อายุ 17 ปีขณะกี่ระทำาความผิดั93 ในวันท่� 3 มิถิุนายน ศาลสูงกี่รุงละฮอร์พิพากี่ษายกี่ฟ้ิอง และ 
สั�งให้ปล่อยตัุวช้าฟ์ิกี่ัตุ เอมมานูเอล และช้ากุี่ตุตุา คัวซิาร์ ผู้ช้ายและผู้หญิงดัังกี่ล่าวเป็นนักี่โทษ 
ประหารช้่วิตุ หลังถูิกี่กี่ล่าวหาและศาลตัุดัสินว่าม่ความผิดัในเดืัอนเมษายน 2557 ฐานส่งข้อความท่� 
“หมิ�นศาสนา/พระเจ้า” ไปยังผู้นำาศาสนาในมัสยิดั โดัยเป็นกี่ารส่งจากี่โทรศัพท์ท่�ม่ซิิมกี่าร์ดัจดัทะเบ่ยน
ในช้ื�อของช้ากีุ่ตุตุา ทั�งสาม่ภัรรยาปฏิเสธีข้อกี่ล่าวหาโดัยตุลอดั โดัยม่กี่ารพิจารณาคำาอุทธีรณ์คำาสั�ง
ในเดัือนเมษายน 2563 หกี่ปีหลังถิูกี่ศาลตุัดัสินประหารช้่วิตุ แตุ่ม่กี่ารเลื�อนออกี่ไปเนื�องจากี่กี่ารระบาดั 
ของโรคโควิดั-19 ตุ่อมาศาลเลื�อนกี่ารพิจารณาอ่กี่สองครั�งช้่วงตุ้นปี 2564 โดัยอ้างว่าหมดัเวลา 
กี่ารพิจารณาในวันนั�น94

ในวันท่� 30 กี่รกี่ฎาคม ศาลฎ่กี่าปาปัวนิวกินียกี่เลิกี่คำาพิพากี่ษาเมื�อปี 2560 ของศาลแห่งช้าติุ ซิึ�ง 
สั�งให้ช้ะลอกี่ารประหารช้่วิตุชั้�วคราวดั้วยเหตุุผลว่ายังไม่ม่กี่ลไกี่ซึิ�งสามารถิทำาให้ใช้้สิทธีิขออภััยโทษ  
ตุามหลักี่ประกี่ันในรัฐธีรรมนูญและกี่ฎหมายระหว่างประเทศไดั้95 หลังพิจารณาคำาสั�งน่� ศาลฎ่กี่า 
ม่ความเห็นว่า ศาลช้ั�นตุ้นม่ข้อสรุปท่�ผิดัพลาดัหลังกี่ารสอบสวน โดัยไม่ไดั้ผ่านกี่ระบวนกี่ารพิจารณา 
ตุามคำาสั�งท่� 23 ข้อ 8 ของศาลแห่งช้าตุิ และท่�ผ่านมาไม่ม่กี่ารละเมิดัสิทธีิมนุษยช้นของนักี่โทษประหาร 
ช่้วิตุ เนื�องจากี่ภัายในปี 2560 ม่กี่ารดัำาเนินกี่ารแตุ่งตัุ�งคณะกี่รรมกี่ารท่�ปรึกี่ษาว่าด้ัวยอำานาจในกี่าร 

92 ศาลฎ่กี่าปากี่่สถิาน, Civil Review Petition 420_2016, 10 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, supremecourt.gov.pk/downloads_
judgements/c.r.p._420_2016.pdf, ย่อหน้า 66

93 Express Tribune, “ศาลฎ่กี่าเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุหลังผ่านมา 23 ปี”, 29 ม่นาคม 2564, tribune.com.pk/story/ 
2292034/sc-commutes-sentence-of-convict-on-death-row-for-23-years

94 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, ปากี่่สถิาน: ช้าฟิ์กัี่ตุ เอมมานูเอล และช้ากีุ่ตุตุา คัวซิาร์ สาม่ภัรรยาช้าวคริสตุ์ไดั้รับ
กี่ารยกี่ฟ้ิองจากี่กี่ารเป็นนักี่โทษประหารช้่วิตุ (Index: ASA 33/4401/2021), 6 กี่รกี่ฎาคม 2564, amnesty.org/en/ 
documents/asa33/4401/2021/en/

95 ศาลแห่งช้าตุิปาปัวนิวกี่ิน่, กี่ารบังคับใช้้ตุามสิทธีิขั�นพื�นฐานตุามมาตุรา 57 ของรัฐปาปัวนิวกี่ิน่อิสระ, PGNC 266; 
N6939, 12 ตุุลาคม 2560
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บรรเทาโทษ หลังจากี่ท่�ล่าช้้าไป “เนื�องจากี่เหตุุผลดั้านกี่ารบริหารและกี่ารเมือง”96 จากี่กี่ารท่�ศาล
ยกี่เลิกี่คำาสั�งดัังกี่ล่าว นักี่โทษประหารช้่วิตุ 14 คนท่�คดั่สิ�นสุดัแล้ว ม่เพ่ยงโอกี่าสท่�จะขอบรรเทาโทษ
กี่่อนกี่ารประหารช้่วิตุ97 ส่วนนักี่โทษประหารช้่วิตุอ่กี่ส่�คนหลบหน่จากี่กี่ารคุมขัง ช้่วงตุ้นปีน่�รัฐบาล 
ประกี่าศว่าจะเริ�มกี่ระบวนกี่ารปรึกี่ษาหารือระดัับช้าติุ กี่่อนจะทบทวนโทษประหารช้่วิตุในสมัยประชุ้ม 
สภัาท่� 11 ในปี 256598

ในเดัือนพฤศจิกี่ายน วุฒิสมาชิ้กี่สามคนและผู้สมัครรับเลือกี่ตัุ�งระดัับประเทศจากี่ฟิลิปปินส์ ซิึ�ง 
กี่่อนหน้าน่�ได้ัเสนอหรือสนับสนุนให้ม่กี่ารนำาโทษประหารช้่วิตุกี่ลับมาใช้้ ประกี่าศว่าได้ัเปล่�ยนจุดัยืน
และหันมาคัดัค้านแนวทางดัังกี่ล่าวแล้ว99 ม่รายงานดั้วยว่า ในจดัหมายลงวันท่� 8 พฤศจิกี่ายน ถิึง
เลขาธีิกี่ารวุฒิสภัา สว. พานฟิิโล ลักี่สัน ประกี่าศถิอนกี่ารเป็นผู้ร่างกี่ฎหมาย Senate Bill No. 27  
หรือ “กี่ฎหมายเพื�อนำาโทษประหารช้่วิตุกี่ลับมาใช้้ใหม่ในฟิิลิปปินส์” และขอให้ไม่ม่กี่ารพิจารณา 
ร่างกี่ฎหมายดัังกี่ล่าวโดัยคณะกี่รรมาธีิกี่ารความยุตุิธีรรมและสิทธีิมนุษยช้น และกี่ารพิจารณา 
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารแกี่้ไขรัฐธีรรมนูญและกี่ารแกี่้ไขประมวลกี่ฎหมาย100

นับเป็นปีท่�สองตุิดัตุ่อกี่ันท่�ไม่ม่กี่ารประหารช่้วิตุในสิงคโปร์ เนื�องจากี่กี่ารฟิ้องคดั่และมาตุรกี่าร
ควบคุมกี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-19101 นาเกี่นทราน ธีัมมาลิงกี่ัม พลเมืองช้าวมาเลเซิ่ยม่กี่ำาหนดั 
ถิูกี่ประหารช้่วิตุในวันท่� 10 พฤศจิกี่ายน แตุ่ตุ้องยุติุกี่ารประหารหนึ�งวันก่ี่อนหน้านั�น เนื�องจากี่
เขาตุิดัเช้ื�อโควิดั-19102 และยังคงม่กี่ารเลื�อนออกี่ไปจนถิึงสิ�นปีเนื�องจากี่อยู่ระหว่างกี่ารพิจารณา 
คำาอุทธีรณ์ในนามของเขา เขาถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัและถิูกี่สั�งประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับเมื�อปี 2553 
จากี่กี่ารนำาสารไดัอะมอร์ฟิีน (เฮโรอ่น) 42.72 กี่รัม เข้าสิงคโปร์ในปี 2552 ผู้เช้่�ยวช้าญทางกี่ารแพทย์  

96 ศาลฎ่กี่าปาปัวนิวกี่ิน่, รัฐปาปัวนิวกี่ิน่อิสระ v. Tamate, PGSC 54; SC2132, 30 กี่รกี่ฎาคม 2564, ย่อหน้า 99

97 Post-Courier, “นักี่โทษประหารช้่วิตุ 14 คนจะถูิกี่ประหาร โพคานิสกี่ล่าว”, 12 สิงหาคม 2564, postcourier.com.
pg/14-death-row-prisoners-to-be-executed-pokanis/

98 National (Fiji), “ไม่ตุ้องร่บใช้้โทษประหารช้่วิตุ: นายกี่ฯ ปาปัวนิวกิี่น่”, 21 กี่รกี่ฎาคม 2564, thenational.com.pg/
no-rush-for-death-penalty-pm/. รัฐสภัาพิจารณาและรับรองกี่ฎหมายเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดั
อาญาทุกี่ประเภัทเมื�อวันท่� 22 มกี่ราคม 2565 

99 PhilStar, “ลักี่สัน, ซิอตุโตุ เปล่�ยนจุดัยืนจากี่กี่ารสนับสนุนโทษประหารช่้วิตุมายาวนาน”, 4 พฤศจิกี่ายน 2564, phil-
star.com/headlines/2021/11/04/2139033/lacson-sotto-reverse-long-standing-support-death-penalty; 
Inquirer, “ปาเก่ี่ยวกี่ระพริบตุาให้กี่ับโทษประหารช้่วิตุ แตุ่ยืนยันจุดัยืนเกี่่�ยวกี่ับกี่ารสมรสของเพศเดั่ยวกี่ัน”, 9 ม่นาคม 
2564, newsinfo.inquirer.net/1512347/pacquiao-changes-tone-on-death-penalty-but-firm-on-stand-vs-
same-sex-marriage

100 วุฒิสภัาฟิิลิปปินส์, “เดัอลิมายินดั่ท่�ลักี่สันถิอนร่างกี่ฎหมายโทษประหารช้่วิตุ กี่ดัดัันครั�งใหม่ให้ใช้้โทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุ”, 
15 พฤศจิกี่ายน 2564, legacy.senate.gov.ph/press_release/2021/1115_delima2.asp

101 กี่รมราช้ทัณฑ์สิงคโปร์, สถิิตุิกี่รมราช้ทัณฑ์สิงคโปร์ประจำาปี 2564, 9 กีุ่มภัาพันธี์ 2565, sps.gov.sg/news-about-us/
in-the-news/sps-annual-statistics-release-for-2021

102 Today, “เลื�อนกี่ารประหารช้่วิตุผู้ค้ายาช้าวมาเลเซิ่ยในนาท่สุดัท้าย หลังตุรวจพบว่าตุิดัเช้ื�อโควิดั-19”, 10 พฤศจิกี่ายน 
2564, todayonline.com/singapore/msian-drug-trafficker-gets-last-minute-stay-death-penalty-after-
testing-positive-covid-19
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ซิึ�งวินิจฉัยนาเกี่นทราน เค ธีัมมาลิงกี่ัม เมื�อปี 2556 2559 และ 2560 ตุ่างให้ความเห็นว่า เขาม่ภัาวะ
บกี่พร่องทางเช้าวน์ปัญญาช้นิดักี่�ำากี่ึ�ง และภัาวะบกี่พร่องดั้านสตุิปัญญาในกี่ารรับรู1้03

ศาลสูงสิงคโปร์ยกี่คำาอุทธีรณ์ของนักี่โทษประหารช้่วิตุหลายคน รวมทั�งคำาร้องเกี่่�ยวกี่ับกี่ารละเมิดัสิทธีิ
ในกี่ารสื�อสารระหว่างทนายความและลูกี่ความในหน่วยงานราช้ทัณฑ1์04 และคำาร้องว่าม่กี่ารปฏิบัติุ 
โดัยพลกี่ารและเลือกี่ปฏิบตัุิตุ่อจำาเลยช้าวมาเลเซ่ิยในระหว่างกี่ารสอบสวนและกี่ารฟ้ิองคดั่ยาเสพติุดั
ท่�ม่โทษประหารช้่วิตุ105

ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่สิบครั�งรวมทั�งกี่ารลงโทษเช้ิงบังคับ ช้ายแปดัคนถิูกี่ศาลสั�งประหาร
ช้่วิตุในคดั่ยาเสพตุิดั ซิึ�งรวมถิึงสองคนท่�ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานขนส่งยาเสพตุิดั และกี่ารม่สถิานะ
เป็น “ผู้นำาส่ง” แตุ่ไม่ม่จดัหมายรับรองว่าไดั้ให้ความช้่วยเหลือจากี่หน่วยงานอัยกี่ารอย่างจริงจัง  
ภัายหลังกี่ารแก้ี่ไขเพิ�มเติุมกี่ฎหมายกี่ารใช้้ยาเสพติุดัท่�เริ�มม่ผลบังคับใช้้ตุั�งแตุ่ปี 2556 ผู้พิพากี่ษา 
ในสิงคโปร์สามารถิใช้้ดัุลพินิจบางส่วนในกี่ารกี่ำาหนดัโทษในคดั่ท่�จำาเลยม่บทบาทเพ่ยงกี่ารส่งยา 
(“ผู้นำาส่ง”) และหากี่พนักี่งานอัยกี่ารออกี่จดัหมายรับรองว่าได้ัให้ความช่้วยเหลืออย่างจริงจังในกี่าร 
ขัดัขวางกี่ารกี่่ออาช้ญากี่รรมเพิ�มเตุิมอย่างเป็นผล หรือจดัหมายรับรองสำาหรับผู้ม่ความพิกี่าร 
ทางจิตุหรือสตุิปัญญา อันส่งผลกี่ระทบอย่างรุนแรงตุ่อความรับผิดัช้อบทางจิตุใจตุ่อกี่ารกี่ระทำาและ 
กี่ารงดัเว้นกี่ารกี่ระทำาท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารกี่ระทำาความผิดันั�น นับเป็นกี่ารละเมิดักี่ารสันนิษฐานว่า 
เป็นผู้บริสุทธีิ์และมาตุรฐานระหว่างประเทศอื�น ๆ ว่าดั้วยกี่ารพิจารณาคดั่ท่�เป็นธีรรม พลเมืองตุ่างช้าตุ ิ
ท่�เป็นช้าวมาเลเซิ่ยเป็นหนึ�งในผู้ท่�ถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั

ตุามตุัวเลขอย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับ ช้่�ว่าช้าย 59 คน ซิึ�งรวมถิึงพลเมือง
ช้าวจ่นสองคน ถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุในเกาหลีใต้ช้่วงสิ�นปีน่� ทั�งหมดัถิูกี่ศาลตัุดัสินว่าม่ความผิดั
ฐานฆ่าผู้อื�น ส่วนอ่กี่ส่�คนถูิกี่ตุัดัสินว่าละเมิดักี่ฎหมายทหาร ในวันท่� 26 กีุ่มภัาพันธ์ี สภัานิติุบัญญัติุ 
แห่งช้าตุิรับรองกี่ารแกี่้ไขกี่ฎหมายเพื�อกี่ารลงโทษท่�รุนแรงขึ�นตุ่อผู้ละเมิดัเด็ักี่ กี่ารแก้ี่ไขกี่ฎหมายน่� 
เป็นกี่ารกี่ำาหนดัหมวดักี่ฎหมายใหม่เก่ี่�ยวกัี่บกี่ารทารุณอันเป็นเหตุุให้เด็ักี่เส่ยช้่วิตุ ซิึ�งอาจได้ัรับโทษ 
ประหารช้่วิตุ โทษจำาคุกี่เพื�อใช้้แรงงานตุลอดัช้่วิตุ หรือไดั้รับโทษจำาคุกี่อย่างน้อยเจ็ดัปี106 ในวันท่�  
7 ตุุลาคม สมาชิ้กี่สภัานิติุบัญญัติุแห่งช้าติุ 30 คน ร่วมกัี่นสนับสนุนและเสนอร่างกี่ฎหมายพิเศษ
เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุซิึ�งยังอยู่ระหว่างกี่ารพิจารณาของคณะกี่รรมาธีิกี่ารกี่ฎหมายและ 
กี่ารยุตุิธีรรมของรัฐสภัาจนถิึงสิ�นปี

103 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, สิงคโปร์: กี่ำาหนดักี่ารประหารช้่วิตุท่�ไม่ช้อบดั้วยกี่ฎหมายตุ่อนาเกี่นทราน เค ธีัมมาลิงกี่ัม 
(Index: ASA 36/4946/2021), 3 พฤศจิกี่ายน 2564, amnesty.org/en/documents/asa36/4946/2021/en/

104 ศาลสูงสิงคโปร์, ระหว่าง Syed Suhail Bin Syed Zin and Others กี่ับ อัยกี่ารสงสุดัและอ่กี่บุคคลหนึ�ง, [2564] SGHC 
59, 16 ม่นาคม 2564, elitigation.sg/gd/s/2021_SGHC_59

105 ศาลสูงสิงคโปร์, ระหว่าง Syed Suhail Bin Syed Zin และพวกี่ กี่ับ อัยกี่ารสงสุดั, [2564] SGHC 274, 2 ธีันวาคม 
2564, elitigation.sg/gd/s/2021_SGHC_274

106 Yonhap News Agency, “กี่ฎหมายใหม่เพื�อลงโทษรุนแรงขึ�นตุ่อผู้ทารุณเด็ักี่จนเส่ยช้่วิตุ”, 28 กีุ่มภัาพันธ์ี 2564, 
en.yna.co.kr/view/AEN20210226011300315

https://www.amnesty.org/en/documents/asa36/4946/2021/en/
https://www.elitigation.sg/gd/s/2021_SGHC_59
https://www.elitigation.sg/gd/s/2021_SGHC_274
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210226011300315
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แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลรวบรวมรายงานเกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุใหม่แปดัครั�ง 
ในศรีลังกาในปีน่� รวมทั�งหนึ�งครั�งสำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั แตุ่ตุัวเลขท่�แท้จริงน่าจะสูงกี่ว่าน่� 
มากี่ ศาลฎ่กี่าไดั้ขยายเวลาคำาสั�งช้ะลอกี่ารประหารช้่วิตุไปจนถิึงเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2565 โดัยกี่่อน 
หน้าน่�ประธีานาธิีบดั่ไมตุร่ปาละ สิริเสนา ได้ัสั�งให้นำากี่ารประหารช้่วิตุกี่ลับมาใช้้ในเดัือนมิถิุนายน 
2562107 คำาสั�งน่�ส่งผลให้ศาลสามารถิพิจารณาคำาร้องท่�ระบุว่าม่กี่ารเลือกี่นักี่โทษส่�คนโดัยพลกี่าร 
และกี่ารเก็ี่บข้อมูลเป็นความลับเกี่่�ยวกัี่บคำาสั�ง และกี่ารเตุร่ยมกี่ารประหารช่้วิตุ เป็นกี่ารละเมิดัตุ่อ
สิทธีิของนักี่โทษประหารช้่วิตุ ในเดัือนตุุลาคม ศาลเห็นช้อบข้อเสนอให้แกี่้ไขประมวลกี่ฎหมายอาญา  
ให้งดัเว้นกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุกี่ับบุคคลท่�กี่ระทำาความผิดัขณะม่อายุไม่ถิึง 18 ป1ี08

ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุใหม่สองครั�งในไต้หวันสำาหรับคดั่ฆ่าผู้อื�น ลดัลงจากี่ห้าครั�งในปี 2563109 
จากี่จำานวนนักี่โทษประหารช่้วิตุ 45 คน ม่อยู่ 38 คน ซิึ�งรวมถิึงผู้หญิงหนึ�งคนท่�เป็นนักี่โทษเด็ัดัขาดั 
ในปีน่� ม่กี่ารประกี่าศเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุให้กี่ับนักี่โทษประหารช้่วิตุหกี่คนในวันท่� 11 พฤศจิกี่ายน 
ศาลสูงไตุ้หวันเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุของผู้หญิงคนหนึ�ง ซิึ�งหนึ�งปีกี่่อนหน้าน่�ถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุ 
หลังพิจารณาพบว่า ม่กี่ารวินิจฉัยว่าเธีอป่วยเป็นภัาวะซิึมเศร้ารุนแรง ซิึ�งส่งผลกี่ระทบตุ่อตุัวเธีอขณะท่� 
กี่ระทำาความผิดั110 คณะกี่รรมกี่ารความยุติุธีรรมระยะเปล่�ยนผ่าน ได้ัล้างมลทินย้อนหลังให้กัี่บช้าย 
ห้าคนท่�ถิูกี่พิจารณาอย่างรวบรัดัตุามกี่ฎอัยกี่ารศึกี่ฉุกี่เฉินและถิูกี่สั�งประหารช้่วิตุเมื�อปี 2513111

จำานวนนักี่โทษประหารช้่วิตุในไทยยังคงลดัลงอย่างมากี่เป็นปีท่�สามติุดัตุ่อกี่ัน หลังจากี่สมเด็ัจ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวช้ิราลงกี่รณ บดัินทรเทพยวรางกีู่รพระราช้ทานอภััยโทษในสองโอกี่าส ตุัวเลข
อย่างเป็นทางกี่ารท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับมาช่้�ว่า ภัายหลังกี่ารประกี่าศใช้้พระราช้- 
กี่ฤษฎ่กี่าพระราช้ทานอภััยโทษเมื�อวันท่� 27 กี่รกี่ฎาคม 2564 ส่งผลให้ม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุ
ให้กัี่บนักี่โทษช้าย 37 คน รวมถิึงนักี่โทษ 15 คนในคด่ัยาเสพติุดั และนักี่โทษหญิงส่�คนซิึ�งเป็นนักี่โทษ
คดั่ยาเสพตุิดัทั�งหมดั112 นักี่โทษอ่กี่ 23 คน ไดั้รับกี่ารเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุภัายหลังกี่ารประกี่าศใช้ ้
พระราช้กี่ฤษฎ่กี่าพระราช้ทานอภััยโทษ ในโอกี่าสวันคล้ายวันพระบรมราช้สมภัพของพระบาทสมเดั็จ 
พระบรมช้นกี่าธิีเบศร มหาภูัมิพลอดัุลยเดัช้มหาราช้ บรมนาถิบพิตุร ซิึ�งเป็นวันช้าติุและวันพ่อ 
แห่งช้าตุิในเดัือนธีันวาคม 2564 

107 Colombo Gazette, “คำาสั�งช้ะลอกี่ารบังคับใช้้โทษประหารช้่วิตุออกี่ไปอ่กี่”, 11 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, colombogazette.
com/2021/02/11/stay-order-on-death-penalty-extended/

108 ประมวลกี่ฎหมายอาญา (ฉบับแกี่้ไข) ท่� 25 พ.ศ. 2564, เผยแพร่เมื�อ 29 ตุุลาคม 2564, documents.gov.lk/files/
act/2021/10/25-2021_E.pdf

109 สำาหรับข้อมูลเพิ�มเตุิม โปรดัดัู พันธีมิตุรเพื�อยุตุิโทษประหารช้่วิตุแห่งไตุ้หวัน, taedp.org.tw/

110 Taiwan Focus, “ศาลสูงลดัโทษประหารช้่วิตุของแม่เป็นจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุในข้อหาฆ่าลูกี่”, 11 พฤศจิกี่ายน 2564,  
focustaiwan.tw/society/202111110014

111 Taiwan Focus, “ไตุ้หวันล้างมลทินนักี่โทษกี่ารเมืองห้าคนท่�ถิูกี่ประหารช่้วิตุในยุคความน่าสะพรึงส่ขาว”, 10 ม่นาคม 
2564, focustaiwan.tw/politics/202110030006

112 ข้อมูลอย่างเป็นทางกี่ารจากี่กี่รมราช้ทัณฑ์ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับในวันท่� 21 มกี่ราคม 2565

https://colombogazette.com/2021/02/11/stay-order-on-death-penalty-extended/
https://colombogazette.com/2021/02/11/stay-order-on-death-penalty-extended/
about:blank
about:blank
about:blank
https://focustaiwan.tw/society/202111110014
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ตุัวเลขของกี่รมราช้ทัณฑ์ช้่�ว่า ยังม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ 158 คนจนถิึงสิ�นปีน่� ลดัลงหนึ�งในสามเมื�อ
เท่ยบกี่ับสิ�นปี 2563 (235 คน) 

สภัานิตุิบัญญัตุิตองกาไดั้พิจารณาร่างกี่ฎหมายควบคุมยาเสพตุิดั พ.ศ. 2564 (ฉบับแกี่้ไข)  
เมื�อวันท่� 26 สิงหาคม โดัยตุัดัมาตุราท่�บังคับใช้้โทษประหารช้่วิตุตุ่อความผิดับางประเภัทออกี่ไป  
กี่่อนจะออกี่เส่ยงรับรองกี่ฎหมายน่�113 

เวียดนามยังคงจัดัให้ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุเป็นความลับทางราช้กี่าร ในรายงานตุ่อ 
คณะกี่รรมาธีิกี่ารกี่ารยุตุิธีรรม สภัานิตุิบัญญัตุิแห่งช้าตุิ ครอบคลุมช้่วงวันท่� 1 ตุุลาคม 2563 ถิึงวันท่�  
31 กี่รกี่ฎาคม 2564 รัฐบาลเน้นย�ำาว่าตัุวเลขบุคคลท่�ถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�นอย่างรวดัเร็ว 
เกี่ือบ 30% และม่กี่ารใช้้สถิานท่�ประหารช้่วิตุด้ัวยกี่ารฉ่ดัยา 11 แห่ง โดัยม่กี่ารส่งตุัวบุคคล 
จากี่สถิานท่�อื�นเพื�อมาประหารช้่วิตุในสถิานท่�เหล่าน่�114 ตุามรายงานดัังกี่ล่าว ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ 
หนึ�งคนเส่ยช้่วิตุจากี่โรคโควิดั-19

แม้รายงานจะให้ข้อมูลระดัับลึกี่เกี่่�ยวกี่ับระบบโทษประหารช้่วิตุท่�เป็นความลับ แตุ่ข้อมูลท่�เผยแพร่ 
ไม่สามารถิตุรวจสอบไดั้จากี่แหล่งอื�น และไม่ช้่วยให้สามารถิประเมินจำานวนโทษประหารช้่วิตุ  
กี่ารประหารช้่วิตุ และนักี่โทษประหารช้่วิตุในปี 2564 หรือปีกี่่อนหน้าน่�ไดั้อย่างถิูกี่ตุ้อง 

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลยังคงตุิดัตุามรายงานกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุในปีน่�ตุ่อไป แตุ่สามารถิ
รวบรวมข้อมูลได้ัว่าม่กี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุใหม่ 119 ครั�ง ซิึ�งดัูเหมือนจะเพิ�มขึ�นจากี่ปี 2563 โดัย 
ม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ 93 ครั�ง สำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั

ในวันท่� 15 กีุ่มภัาพันธี์ มตุิท่� 03/2563 ท่�รับรองโดัยสภัาตุุลากี่ารของศาลประช้าช้นสูงสุดัเมื�อวันท่� 
30 ธีันวาคม 2563 เริ�มม่ผลบังคับใช้1้15 ส่งผลให้ศาลม่แนวปฏิบัตุิท่�ใช้้พิจารณาพฤตุิกี่ารณ์ท่�สามารถิ
กี่ำาหนดัโทษท่�เบากี่ว่าโทษประหารช้่วิตุสำาหรับอาช้ญากี่รรมทางเศรษฐกี่ิจ รวมถิึงกี่รณ่ท่�จำาเลย
พยายามส่งมอบคืนทรัพย์สินท่�ถิูกี่ฉ้อโกี่งไปอย่างน้อยสามในส่�ส่วน และให้ความร่วมมือกัี่บเจ้าหน้าท่�
ในกี่ารสืบสวนและสอบสวนความผิดัดัังกี่ล่าวเป็นอย่างดั่

113 รัฐสภัาตุองกี่า, “รัฐสภัารับรองร่างกี่ฎหมายควบคุมยาเสพตุิดั พ.ศ. 2564 แตุ่ไม่เห็นช้อบกี่ับโทษประหารช้่วิตุ”,  
1 กี่ันยายน 2564, parliament.gov.to/media-centre/latest-news/latest-news-in-english/842-parliament-
passes-the-illicit-drugs-control-bill-2021-but-did-not-endorse-the-death-penalty

114 คณะกี่รรมกี่ารป้องกัี่นและควบคุมโรคเอดัส์/เอช้ไอว่ และป้องกัี่นและควบคุมยาเสพติุดั และกี่ารค้าประเวณ่, “Nhiều 
khó khăn trong thi hành án tử hình”, 11 กี่ันยายน 2564, tiengchuong.chinhphu.vn/nhieu-kho-khan-trong-
thi-hanh-an-tu-hinh-11335972.htm

115 คณะผู้พิพากี่ษาแห่งศาลประช้าช้นสูงสุดั, มตุิท่� 03/2020/NQ-HDTP, 30 ธีันวาคม 2563, thuvienphapluat.vn/
van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-03-2020-NQ-HDTP-ap-dung-quy-dinh-cua-Bo-luat-Hinh-su-
ve-toi-pham-tham-nhung-449286.aspx

https://www.parliament.gov.to/media-centre/latest-news/latest-news-in-english/842-parliament-passes-the-illicit-drugs-control-bill-2021-but-did-not-endorse-the-death-penalty
https://www.parliament.gov.to/media-centre/latest-news/latest-news-in-english/842-parliament-passes-the-illicit-drugs-control-bill-2021-but-did-not-endorse-the-death-penalty
https://tiengchuong.chinhphu.vn/nhieu-kho-khan-trong-thi-hanh-an-tu-hinh-11335972.htm
https://tiengchuong.chinhphu.vn/nhieu-kho-khan-trong-thi-hanh-an-tu-hinh-11335972.htm
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-03-2020-NQ-HDTP-ap-dung-quy-dinh-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-toi-pham-tham-nhung-449286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-03-2020-NQ-HDTP-ap-dung-quy-dinh-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-toi-pham-tham-nhung-449286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-03-2020-NQ-HDTP-ap-dung-quy-dinh-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-toi-pham-tham-nhung-449286.aspx
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ย้โรปและเอเชยีกลาง

แนวโน�มของภ้มิภาค์

• ประธีานาธีิบดั่คาซิัคสถิานลงนามประกี่าศใช้้กี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุสำาหรับความผิดั
อาญาทุกี่ประเภัท

• อาร์เมเน่ยให้สัตุยาบันรับรองพิธี่สารเลือกี่รับฉบับท่� 2 ของกี่ตุิกี่าระหว่างประเทศว่าดั้วยสิทธีิ
พลเมืองและสิทธีิทางกี่ารเมืองท่�ม่เป้าหมายในกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ 

• เบลารุสยังคงเป็นประเทศเดั่ยวในภัูมิภัาคน่�ท่�ยังคงม่กี่ารประหารช้่วิตุ116

• สหพันธีรัฐรัสเซิ่ยและทาจิกี่ิสถิานยังคงปฏิบัตุิตุามข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุ 

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564  
จัากข้อมูลที่มีอยู่

เบลารุส 1+ 1 1
คาซิัคสถิาน 0 0 1
สหพันธีรัฐรัสเซิ่ย 0 0 0
ทาจิกี่ิสถิาน 0 0 0

พ่ื่ฒนาการระด่ับประเทศท่ีสำาค่์ญ
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับรายงานยืนยันว่า ทางกี่ารเบลารุสประหารช้่วิตุ วิคตุาร์ เปาเลา  
ในเดัือนพฤษภัาคม ศาลภัาคว่เทบยืนยันกี่ับครอบครัวเปาเลาว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุในเดัือนสิงหาคม  
และไดั้ออกี่ใบมรณบัตุรให้117 คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าติุขอให้เบลารุสงดัเว้น 
กี่ารประหารวิคตุาร์ เปาเลา ระหว่างพิจารณากี่รณ่น่� ในกี่รณ่ท่�คล้ายคลึงกัี่น คณะกี่รรมกี่าร 
ม่ความเห็นว่าเป็นกี่ารละเมิดัพันธีกี่รณ่ของเบลารุสในฐานะรัฐภัาค่ของพิธี่สารเลือกี่รับฉบับท่� 1 
ของกี่ตุิกี่าระหว่างประเทศว่าดั้วยสิทธีิพลเมืองและสิทธีิทางกี่ารเมือง118 ในเดืัอนกี่รกี่ฎาคม 2562  

116 ครั�งสุดัท้ายเกี่ิดัขึ�นในปี 2548 ในอุซิเบกี่ิสถิาน ซิึ�งเป็นอ่กี่ประเทศหนึ�งในภัูมิภัาคน่�ท่�ประหารช้่วิตุบุคคล 

117 ศูนย์สิทธีิมนุษยช้นเว่ยสนา, จากี่โพสตุ์ในเฟิซิบุ๊กี่, 17 ม่นาคม 2565, facebook.com/niepakaranniu/posts/84769 
5779959663: “วิคตุาร์ เปาเลาถิูกี่ประหารช้่วิตุแล้ว” (แปลจากี่เฟิซิบุ๊กี่ในภัาษาเบลารุส) 

118 สำานักี่งานข้าหลวงใหญ่สิทธิีมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ,“เบลารุส: คณะกี่รรมกี่ารสิทธิีมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ 
ประณามกี่ารประหารช้่วิตุ”, 11 ม่นาคม 2565, ohchr.org/en/press-releases/2022/03/belarus-un-human-rights- 
committee-condemns-execution, ย่อหน้า 8

https://www.facebook.com/niepakaranniu/posts/847695779959663
https://www.facebook.com/niepakaranniu/posts/847695779959663
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/belarus-un-human-rights-committee-condemns-execution
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/belarus-un-human-rights-committee-condemns-execution
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ศาลภัาคว่เทบตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุวิคตุาร์ เปาเลา ในความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น ตุ่อมาศาลฎ่กี่าพิพากี่ษา
ยืนให้ประหารช้่วิตุในเดัือนพฤศจิกี่ายน 2562119

ในเดัือนกี่ันยายน สถิาน่โทรทัศน์ STV ท่�อยู่ภัายใตุ้กี่ารควบคุมของรัฐบาล รายงานข่าวว่า วิคตุาร์ สกี่ 
รูดัิกี่ ถิูกี่ประหารช่้วิตุแล้ว120 ในเดัือนเดั่ยวกี่ัน น้องสาวของเขายืนยันว่า ครั�งสุดัท้ายท่�ไดั้รับจดัหมาย
จากี่วิคตุาร์คือวันท่� 19 สิงหาคม และเธีอกี่ลัวว่าเขาไดั้ถิูกี่ประหารช้่วิตุไปแล้ว จนถิึงสิ�นปี 2564  
ทางกี่ารไม่ไดั้ยืนยันกี่ารประหารช้่วิตุกี่ับครอบครัวของเขา ศาลภัาคมินสกี่์ตุัดัสินในกี่ารพิจารณาใหม่  
และลงโทษประหารช้่วิตุวิคตุาร์อ่กี่ครั�งในเดัือนมกี่ราคม ในคดั่กี่ารฆ่าผู้สูงวัยสองคน121 

ในเดัือนเมษายน ประธีานาธีิบดั่อัลยัลซิันเดัอร์ ลูกี่าเช้นกี่า ประกี่าศอภััยโทษตุ่อพ่�น้องอิลเล่ย คอสตุ์ซิู 
อายุ 22 ปี และสตุานิสเลา คอสตุ์ซิู อายุ 20 ป1ี22 กี่่อนหน้าน่�พ่�น้องทั�งสองคนเป็นนักี่โทษประหารช้่วิตุ
มาตุั�งแตุ่เดัือนมกี่ราคม 2563 หลังจากี่ศาลภัาคมาฮิลยูตุัดัสินว่าพวกี่เขาม่ความผิดัข้อหาฆ่าผู้อื�น  
ครอบครัวยืนยันว่าม่กี่ารส่งตุัวช้ายทั�งสองคนไปยังเรือนจำาปกี่ตุิท่�เมืองโซิดัซิินา และไดั้ไปเย่�ยม 
พวกี่เขาเป็นครั�งแรกี่ในเดัือนสิงหาคม123 ศูนย์สิทธีิมนุษยช้นเว่ยสนายืนยันว่าม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหาร 
ช้่วิตุเป็นโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุ แตุ่ไม่ม่กี่ารเปิดัเผยข้อมูลอย่างอื�น124 นับตัุ�งแตุ่อัลยัลซัินเดัอร์  
ลูกี่าเช้นกี่า ขึ�นสู่อำานาจเมื�อปี 2537 ม่กี่ารลดัหย่อนโทษเพ่ยงครั�งเดั่ยวให้กี่ับผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ

วิคตุาร์ เซิอร์ฮิล เป็นนักี่โทษประหารช้่วิตุท่�เหลือเพ่ยงหนึ�งคนจนถิึงสิ�นปี 2564 อย่างไรกี่็ดั่  
ม่ความเส่�ยงอย่างมากี่ท่�เขาจะถิูกี่ประหารช้่วิตุ หลังจากี่ศาลฎ่กี่าพิพากี่ษายืนว่าเขาม่ความผิดัและให้
ประหารช้่วิตุเขาในเดัือนมกี่ราคม 2563125

ในรายงานพิเศษเดัือนพฤษภัาคม ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประช้าช้าตุิว่าดั้วยสถิานกี่ารณ์สิทธีิมนุษยช้น 
ในเบลารุส ให้ข้อสังเกี่ตุและแสดังข้อกัี่งวลอย่างตุ่อเนื�องเกี่่�ยวกัี่บกี่ารประหารช้่วิตุแบบลับท่�เกี่ิดัขึ�น 

119 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, วิคตุาร์ เปาเลาอาจถิูกี่ประหารช้่วิตุไปแล้ว (Index: EUR 49/4288/2021), 17 มิถิุนายน 
2564, amnesty.org/en/documents/eur49/4288/2021/en/

120 ศูนย์สิทธีิมนุษยช้นเว่ยสนา, “นักี่โทษประหารช้่วิตุ วิคตุาร์ สกี่รูดัิกี่ ถิูกี่ประหารช้่วิตุแล้ว ตุามรายงานทางท่ว่ของรัฐ”,  
6 กี่ันยายน 2564, spring96.org/en/news/104882

121 ศูนย์สิทธีิมนุษยช้นเว่ยสนา, “ผู้ช้ายถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุในกี่ารพิจารณาใหม่ท่�เมืองสลัค”, 15 มกี่ราคม 2564, 
dp.spring96.org/en/news/101329

122 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, สตุานิสเลา และอิลเล่ย คอสตุ์ซิูไดั้รับกี่ารลดัหย่อนโทษ (Index: EUR 49/4338/2021), 
24 มิถิุนายน 2564, amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/EUR4943382021ENGLISH.pdf

123 ศูนย์สิทธีิมนุษยช้นเว่ยสนา, “‘ไมตุ่้องกี่ลัวอ่กี่ตุ่อไป พวกี่เขาอาจถิูกี่นำาตุัวไปประหารช้่วิตุแล้วก็ี่ได้ั’ พ่�น้องคอสตุ์ซิูได้ัพบ
กี่ับครอบครัวเป็นครั�งแรกี่หลังกี่ารอภััยโทษ”, 18 สิงหาคม 2564, dp.spring96.org/en/news/104711

124 ศูนย์สิทธีิมนุษยช้นเว่ยสนา, “‘ไมตุ่้องกี่ลัวอ่กี่ตุ่อไป พวกี่เขาอาจถิูกี่นำาตุัวไปประหารช้่วิตุแล้วก็ี่ได้ั’ พ่�น้องคอสตุ์ซิูได้ัพบ
กี่ับครอบครัวเป็นครั�งแรกี่หลังกี่ารอภััยโทษ”, 18 สิงหาคม 2564, dp.spring96.org/en/news/104711

125 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, เบลารุสจะตุ้องไม่ประหารช้่วิตุวิคตุาร์ เซิอร์ฮิล (Index: EUR 49/1845/2020),  
19 กีุ่มภัาพันธี์ 2563, amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR4918452020ENGLISH.pdf

https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/4288/2021/en/
https://spring96.org/en/news/104882
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/EUR4943382021ENGLISH.pdf
https://dp.spring96.org/en/news/104711
https://dp.spring96.org/en/news/104711
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR4918452020ENGLISH.pdf
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ในเบลารุส เธีอไดั้เน้นว่า ทางกี่ารเบลารุสยังคงประหารช้่วิตุบุคคลโดัยไม่แจ้งให้นักี่โทษหรือครอบครัว 
ทราบล่วงหน้า นอกี่จากี่นั�น ทางกี่ารไม่ไดั้เปิดัเผยตุ่อครอบครัวว่าม่กี่ารนำาศพไปฝังท่�ใดั ภัายหลัง 
กี่ารประหารช้่วิตุ126 

ในเดืัอนกี่รกี่ฎาคม คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ รับรองความเห็นในกี่รณ่ของ 
อเลกี่เซิ มิคาเลนยา โดัยม่ข้อสรุปว่าเบลารุสละเมิดัสิทธีิท่�จะม่ช้่วิตุรอดั สิทธีิท่�จะม่อิสรภัาพส่วนบุคคล 
และสิทธีิท่�จะไดั้รับกี่ารพิจารณาคดั่อย่างเป็นธีรรมของมิคาเลนยา ซิึ�งไดั้รับรองตุามข้อ 6 9(3) 14(2) 
และ (3)(e) ของกี่ติุกี่าระหว่างประเทศว่าด้ัวยสิทธิีพลเมืองและสิทธิีทางกี่ารเมือง127 แม้ว่าในเดืัอน
กีุ่มภัาพันธี์ 2561 คณะกี่รรมกี่ารไดั้ขอให้เบลารุสงดัเว้นกี่ารประหารช้่วิตุอเลกี่เซิ มิคาเลนยา ระหว่าง
พิจารณาคำาร้องของเขา แตุ่กี่็ยังคงม่กี่ารประหารช่้วิตุนักี่โทษคนดัังกี่ล่าวในกี่รุงมินสก์ี่ในปีเดั่ยวกัี่น 
โดัยทางกี่ารเบลารุสไม่ไดั้เปิดัเผยวันท่�อย่างช้ัดัเจน คณะกี่รรมกี่ารม่ข้อสรุปว่า กี่ารไม่เคารพตุ่อคำาร้อง 
ขอให้ม่มาตุรกี่ารช้ั�วคราว เท่ากี่ับว่าเบลารุสไดั้ละเมิดัพันธีกี่รณ่ในฐานะท่�เป็นรัฐภัาค่ของพิธ่ีสาร 
เลือกี่รับฉบับท่� 1 ของกี่ตุิกี่าน่�128

ในวันท่� 29 ธีันวาคม ประธีานาธิีบดั่ฆาเซิิม-โฌมาร์ตุ โตุกี่าเยฟิ แห่งคาซัคสถูาน ลงนามประกี่าศใช้้ 
กี่ฎหมายเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุท่�ใช้้กี่ับความผิดัในประมวลกี่ฎหมายอาญา และจากี่กี่ฎหมาย
ระดัับพระราช้บัญญัตุิอื�น ๆ ท่�เกี่่�ยวข้อง เท่ากี่ับเป็นกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัอาญา 
ทุกี่ประเภัท129 ร่างกี่ฎหมายน่�ส่งผลให้ม่กี่ารเปล่�ยนโทษให้กัี่บนักี่โทษประหารช้่วิตุท่�เหลืออยู่เพ่ยง 
คนเดั่ยว

126 รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประช้าช้าตุิว่าดั้วยสถิานกี่ารณ์ดั้านสิทธีิมนุษยช้นในเบลารุส, 4 พฤษภัาคม 2564, 
UN Doc. A/HRC/47/49, ย่อหน้า 32 

127 คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ (HRC), ความเห็นท่�รับรองโดัยคณะกี่รรมกี่ารตุามข้อ 5(4) ของพิธี่สาร
เลือกี่รับ ในส่วนท่�เกี่่�ยวข้องกัี่บกี่ารสื�อสารท่� 3105/2018, 21 กี่ันยายน 2564, UN Doc. CCPR/C/132/D/3105/2018, 
ย่อหน้า 8.1-9

128 คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ (HRC), ความเห็นท่�รับรองโดัยคณะกี่รรมกี่ารตุามข้อ 5(4) ของพิธี่สาร
เลือกี่รับ ในส่วนท่�เกี่่�ยวข้องกัี่บกี่ารสื�อสารท่� 3105/2018, 21 กี่ันยายน 2564, UN Doc. CCPR/C/132/D/3105/2018, 
ย่อหน้า 9

129 รองนายกี่รัฐมนตุร่คาซิัคสถิานยืนยันในจดัหมายถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลว่า ม่กี่ารประกี่าศใช้้กี่ฎหมายใหม่ 
เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในหนังสือพิมพ์ของทางกี่ารแล้ว, Egemen Kazakhstan, วันท่� 30 ธีันวาคม 2564 
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ตะว่นออกกลางและแอฟรกิาเหน่อ

แนวโน�มของภ้มิภาค์

• กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในภัูมิภัาคน่�เพิ�มขึ�น 19% เท่ยบกี่ับปี 2563 โดัย 60% ของ 
กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในภัูมิภัาคเกี่ิดัขึ�นท่�อิหร่าน

• กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้เพิ�มขึ�นอย่างมากี่ในอิหร่าน ซิาอุดั่อาระเบ่ย และเยเมน แตุ่ลดัลง 
ในอิรักี่และลดัลงอย่างมากี่ในอ่ยิปตุ์ 

• โทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้เพิ�มขึ�น 32% โดัยเพิ�มขึ�นเป็นอย่างมากี่ในอ่ยิปตุ์ อิรักี่ และ
เลบานอน

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564  
จัากข้อมูลที่มีอยู่

แอลจ่เร่ย 0 9 1,000+
บาห์เรน 0 0 26+
อ่ยิปตุ์ 83+ 356+ +
อิหร่าน 314+ + +
อิรักี่ 17+ 91+ 8,000+
อิสราเอล130 0 0 0
จอร์แดัน 0 11+ 122+
คูเวตุ 0 5+ +
เลบานอน 0 12+ +
ลิเบ่ย 0 + +
โมร็อกี่โกี่/ 
ซิาฮาราตุะวันตุกี่131

0 1 82

โอมาน + + +
ปาเลสไตุน์ (รัฐ) 0 21+132 215+
กี่าตุาร์ 0 + +
ซิาอุดั่อาระเบ่ย 65 8+ 32+
ซิ่เร่ย 24+ + +
ตุูน่เซิ่ย 0 3+ 89+

130 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลจัดัว่า อิสราเอลเป็นประเทศท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัอาญาทั�วไป เนื�องจากี่
กี่ฎหมายกี่ำาหนดัให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุเฉพาะกี่ับความผิดัอาญาท่�เป็นข้อยกี่เว้น เช้่น ความผิดัตุามกี่ฎหมายทหาร หรือ 
ความผิดัท่�เกี่ิดัขึ�นในพฤตุิกี่ารณ์ท่�เป็นข้อยกี่เว้น กี่ารประหารช้่วิตุครั�งสุดัท้ายเกี่ิดัขึ�นในปี 2505

131 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลจัดัว่า โมร็อกี่โกี่/ซิาฮาราตุะวันตุกี่เป็นประเทศท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดั
อาญาทั�วไป เนื�องจากี่กี่ฎหมายกี่ำาหนดัให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุเฉพาะกี่ับความผิดัอาญาท่�เป็นข้อยกี่เว้น กี่ารประหารช้่วิตุ 
ครั�งสุดัท้ายเกี่ิดัขึ�นในปี 2537

132 เป็นโทษประหารช้่วิตุท่�เป็นผลมาจากี่คำาสั�งศาลของรัฐบาลกี่ลุ่มฮามาส ท่�ปกี่ครองโดัยพฤตุินัยในฉนวนกี่าซิา 
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ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การตัดสินประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 2564

จัำานวนผู้ที่ถููกตัดสิน 
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564  
จัากข้อมูลที่มีอยู่

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตุส์

1+ 9+ +

เยเมน 14+ 298+ +

ม่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในภูัมิภัาคตุะวันออกี่กี่ลางและแอฟิริกี่าเหนือเพิ�มขึ�นในปี 2564  
กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้เพิ�มขึ�น 19% จากี่ 437 ครั�งในปี 2563 เป็น 520 ครั�งในปี 2564 และ
โทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้เพิ�มขึ�น 32% จากี่ 632 ครั�งในปี 2563 เป็น 834 ครั�งในปี 2564

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุไดั้ในเจ็ดัประเทศในภัูมิภัาคน่� ไดั้แกี่่ อ่ยิปตุ์ 
อิหร่าน อิรักี่ ซิาอุดั่อาระเบ่ย ซิ่เร่ย สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ และเยเมน กี่ารเพิ�มขึ�นโดัยทั�วไปของ 
กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในปี 2564 เป็นเพราะกี่ารประหารช้่วิตุในอิหร่าน ซิึ�งเพิ�มขึ�นอย่างมากี่  
โดัยเพิ�มขึ�น 28% จากี่ 246 ครั�งในปี 2563 เป็น 314 ครั�งในปี 2564 และซิาอุดั่อาระเบ่ย ม่กี่ารประหาร
ช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้เพิ�มขึ�นกี่ว่าสองเท่า จากี่ 27 ครั�งเป็น 65 ครั�ง กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้
ในเยเมน ภัายใตุ้ระบอบปกี่ครองโดัยพฤตุินัยของกี่ลุ่มฮูตุ่ เพิ�มขึ�นเกี่ือบสามเท่า จากี่ห้าครั�งในปี 2563 
เป็น 14 ครั�งในปี 2564 ในทำานองเดั่ยวกี่ัน ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุหมู่ของนักี่โทษ 24 คนในซ่ิเร่ย  
ซิึ�งเป็นประเทศท่�ไม่ไดั้เผยแพร่ข้อมูล ส่งผลให้ทางองค์กี่รไม่สามารถิบันทึกี่ตุัวเลขอย่างช้ัดัเจน 
ในปี 2564 ไดั้ ตุรงข้ามกี่ับประเทศท่�กี่ล่าวมาน่� กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในอ่ยิปตุ์ ลดัลง 22% 
จากี่ 107 ครั�งในปี 2563 เป็น 83 ครั�งในปี 2564 และลดัลงอย่างมากี่ในอิรักี่ จากี่ 45 ครั�งเป็น 17 
ครั�ง หรือคิดัเป็น 62% กี่ารประหารช้่วิตุในอิหร่านคิดัเป็น 60% ของข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั ้
ในภัูมิภัาคน่�

สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ประหารช้่วิตุหนึ�งคนเป็นอย่างน้อย หลังไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในปี 2563 
ส่วนในกี่าตุาร์ ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุหนึ�งครั�งในปี 2563 และไม่ม่เลยในปี 2564

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้ทั�งภูัมิภัาค ยกี่เว้นอิสราเอล  
ซิึ�งยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัอาญาทั�วไปเท่านั�น133 และบาห์เรน เท่ยบกัี่บปีก่ี่อนหน้า  
โทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้เพิ�มขึ�นในแทบทุกี่ประเทศท่�ยังม่กี่ฎหมายให้ใช้้โทษดัังกี่ล่าว รวมทั�งเพิ�มขึ�น
อย่างมากี่ในอ่ยิปต์ุ (จากี่ 264 ครั�งเป็น 356 ครั�ง) อิรักี่ (จากี่ 27 ครั�งเป็น 91 ครั�ง) เลบานอน (จากี่ 
หนึ�งครั�งเป็น 12 ครั�ง) และเพิ�มขึ�นเล็กี่น้อยในเยเมน (จากี่ 269 ครั�งเป็น 298 ครั�ง) ในขณะท่�จำานวน 
ลดัลงในตุูน่เซิ่ย (จากี่แปดัครั�งเป็นสามครั�ง)

133 ประเทศซิึ�งม่กี่ฎหมายกี่ำาหนดัให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุเฉพาะกี่ับความผิดัอาญาท่�เป็นข้อยกี่เว้น เช้่น ความผิดัตุามกี่ฎหมาย
ทหาร หรือความผิดัท่�เกี่ิดัขึ�นในพฤตุิกี่ารณ์ท่�เป็นข้อยกี่เว้น  
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ภาพื่ที� 9: การประหารชีวิตที�บ่นท้กข�อม้ลไดัใ้นอียิปต์ อิหร่าน อิร่ก ซาอ้ดีัอาระเบีย และเยเมน 
ระหว่างปี 2560-2564

อียิปต อิหราน อิรัก ซาอุดีอาระเบีย เยเมน
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รวมกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุท่�เกี่ิดัขึ�นในช้่วงปี 2560-2564

พ่ื่ฒนาการระด่ับประเทศท่ีสำาค่์ญ
ในเดัือนกีุ่มภัาพันธี์ ศาลอาญาดัาร์ เอล ไบดัา กี่รุงอัลเจ่ย ของแอลจัีเรีย สั�งประหารช้่วิตุนักี่โทษช้าย
แปดัคน โดัยเป็นกี่ารพิจารณาคดั่ลับหลังจำาเลยเจ็ดัคน หลังตัุดัสินว่าพวกี่เขาม่ความผิดัในข้อหา 
ลักี่พาตุัว ทรมาน และตุัดัศ่รษะไกี่ดั์นำาเท่�ยวภัูเขาช้าวฝรั�งเศสเมื�อปี 2557 กี่ารพิจารณาเกี่ิดัขึ�นในเวลา
เพ่ยงหนึ�งวัน134 ทำาให้เกี่ิดัข้อกี่ังวลอย่างมากี่ตุ่อกี่ระบวนกี่ารท่�ไม่เป็นธีรรมน่� 

แม้ว่าแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลจัดัว่าประเทศน่�เป็นประเทศท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในทางปฏิบัติุ 
แตุ่กี่็ยังคงเป็นประเทศท่�ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอยู่อย่างน้อย 1,000 คน 

ศาลสูงสุดัในบาห์เรนกี่ลับคำาพิพากี่ษาท่�ตุัดัสินว่าช้ายคนหนึ�งม่ความผิดัและเคยถูิกี่ศาลอาญา 
สั�งประหารช้่วิตุเมื�อปี 2562 ในข้อหาฆ่าพ่�เขยในช้่วงหนึ�งปีกี่่อนหน้า ศาลสูงสุดัม่คำาพิพากี่ษาเช้่นน่�  

134 โปรดัดัู ยกี่ตุัวอย่างเช้่น Al Jazeera, “กี่ารพิจารณาในแอลจ่เร่ยเริ�มขึ�นในคด่ัลักี่พาตุัวและสังหารนักี่ท่องเท่�ยว 
ช้าวฝรั�งเศส”, 18 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, aljazeera.com/news/2021/2/18/algeria-trial-opens-in-is-affiliate-behead-
ing-of-french-tourist; Elmasaa, “20 ,”يوازمح كلام يسيئرلا مهتملل مادعإلا กีุ่มภัาพันธี์ 2564, el-massa.com/dz/
يوازمح-كلام-يسيئرلا-مهتملل-مادعإلا/ةريخألا

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/18/algeria-trial-opens-in-is-affiliate-beheading-of-french-tourist
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/18/algeria-trial-opens-in-is-affiliate-beheading-of-french-tourist
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
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หลังรับฟิังความเห็นของผู้เช้่�ยวช้าญท่�ระบุว่า ช้ายคนดัังกี่ล่าวม่อากี่ารไบโพลาร์ ศาลสั�งให้กี่ักี่ตุัวเขา
ไว้ในโรงพยาบาลโรคจิตุเวช้แทน135

แม้ว่าจำานวนกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในอียิปตจ์ะลดัลง 22% ในปี 2564 (จากี่ 107 ครั�งในปี 2563 
เป็น 83 ครั�งในปี 2564) แตุ่ยังคงเป็นหนึ�งในประเทศชั้�นนำาของกี่ารประหารช้ว่ิตุของโลกี่ โดัยนักี่โทษ 
ท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุอย่างน้อยแปดัคนเป็นผู้หญิง บางคนถิูกี่ประหารแบบลับโดัยไม่แจ้งให้ครอบครัวและ
บุคคลอันเป็นท่�รักี่ทราบ และปฏิเสธีไม่ให้เข้าเย่�ยมเป็นครั�งสุดัท้าย ซิึ�งขัดักี่ับกี่ฎหมายภัายในประเทศ
ของอ่ยิปตุ์เอง  

อย่างไรกี่็ดั่ ศาลอ่ยิปตุ์สั�งประหารช้่วิตุบุคคลอย่างน้อย 356 คนในปี 2564 เพิ�มขึ�น 34% เมื�อเท่ยบ
กี่ับข้อมูลตุามรายงานของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลในปี 2563 (อย่างน้อย 264 ครั�ง) และถิือเป็น
ตุัวเลขกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุสูงสุดัเท่าท่�บันทึกี่ไดั้ของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ตุามข้อมูลระดัับ
โลกี่ในปี 2564 

ในวันท่� 25 ตุุลาคม ประธีานาธิีบดั่อับเดัล ฟิัตุตุาห์ อัล-ซิ่ซ่ิ ประกี่าศว่าจะไม่ขยายสถิานกี่ารณ์ฉุกี่เฉิน
ในประเทศ หลังม่ประกี่าศดัังกี่ล่าวตัุ�งแตุ่ปี 2560 ซิึ�งส่งผลให้ยุติุกี่ารพิจารณาคดั่ในศาลความมั�นคง 
ในสถิานกี่ารณ์ฉุกี่เฉิน (ESSCs) ซิึ�งเป็นศาลท่�จัดัตุั�งขึ�นตุามกี่ฎหมายฉุกี่เฉิน และท่�ผ่านมาไดั้สั�ง 
ประหารช้่วิตุบุคคลภัายหลังกี่ารพิจารณาท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง แม้ว่ากี่ารยุติุสถิานกี่ารณ์ฉุกี่เฉิน 
จะทำาให้ทางกี่ารไม่สามารถิส่งคดั่ใหม่เข้าสู่กี่ารพิจารณาของศาลฉุกี่เฉินได้ั แตุ่คด่ัท่�ถิูกี่ฟิ้องไปแล้ว 
กี่็จะยังคงตุ้องไดั้รับกี่ารพิจารณาในศาลดัังกี่ล่าวตุ่อไป136 ขณะท่�ม่กี่ารยกี่เลิกี่สถิานกี่ารณ์ฉุกี่เฉิน  
ม่ผู้ช้ายอย่างน้อย 36 คนท่�เส่�ยงจะถิูกี่ประหารช้่วิตุ โดัยพวกี่เขาถิูกี่ศาล ESSCs ตุัดัสินว่าม่ความผิดั
และสั�งประหารช้่วิตุภัายหลังกี่ารพิจารณาท่�ไม่เป็นธีรรมและไม่ม่สิทธีิอุทธีรณ์คำาสั�ง ส่วนจำาเลยคนอื�น 
ยังอยู่ระหว่างกี่ารพิจารณาคดั่ในศาล ESSCs ในคดั่ซิึ�งม่โทษประหารช้่วิตุ137  ในเดัือนกี่รกี่ฎาคม  
ศาล ESSCs ในเมืองราเช้ดั รับฟิัง “คำาสารภัาพ” ท่�ไดั้มาจากี่กี่ารทรมาน และตุัดัสินว่าช้าย 16 คน 
ม่ความผิดัฐานเกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารสังหารตุำารวจและความรุนแรงอื�น ๆ และสั�งให้ประหารช้่วิตุพวกี่เขา

ในวันท่� 4 กี่รกี่ฎาคม เมาตัุซิ ฮัสซัิน นักี่ศึกี่ษาวิศวกี่รรมศาสตุร์วัย 27 ปีจากี่เมืองอเลกี่ซิานเดัร่ย  
ถิูกี่ประหารช้่วิตุท่�เรือนจำาช้ั�นอุทธีรณ์กี่รุงไคโร หลังจากี่ศาล ESSCs ตุัดัสินว่าเขาม่ความผิดั 
ฐานสังหารตุำารวจสองนายและพยายามฆ่าเจ้าหน้าท่�คนอื�น และถูิกี่สั�งประหารช้่วิตุในเดัือนมิถิุนายน  
2563 เขาถูิกี่จับในเดืัอนเมษายน 2561 หนึ�งเดืัอนหลังเหตุุกี่ารณ์สังหาร และถูิกี่บังคับให้สูญหายไป

135 Al-Ayam, “24 ,”بطقلا يئانث بارطضاب هتباصإ ببسب «مادعإلا» ـب موكحم مهتم ةءاربب ةيئاضق ةقباس กีุ่มภัาพันธี์ 2564, 
alayam.com/online/local/895306/News.html 

136 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “อ่ยิปตุ์: ยุตุิกี่ารไตุ่สวนโดัยศาลฉุกี่เฉิน”, 31 ตุุลาคม 2564, amnesty.org/en/latest/
news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/

137 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, “อ่ยิปต์ุ: กี่ารพิจารณาคดั่ใหม่ตุ่อช้าย 36 คนท่�ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ ภัายหลัง 
กี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรมในศาลฉุกี่เฉิน”, 8 พฤศจิกี่ายน 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/11/
egypt-retry-36-men-facing-execution/

https://www.alayam.com/online/local/895306/News.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/egypt-retry-36-men-facing-execution/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/egypt-retry-36-men-facing-execution/
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สองเดัือน กี่่อนจะปรากี่ฏตุัวในวิดั่โอขณะท่�ให้กี่าร “สารภัาพ” ซิึ�งม่กี่ารออกี่อากี่าศผ่านสื�อของอ่ยิปตุ์
ในเดัือนมิถิุนายน 2561138

ในวันท่� 9 พฤษภัาคม ทางกี่ารไดั้ประหารช้่วิตุแบบลับเหยื�ออ่กี่คนหนึ�งท่�ถิูกี่ทรมานเพื�อบังคับให้ 
“รับสารภัาพ”  วาเอล เทวาดัรอส หรือท่�รู้จักี่กี่ันในช้ื�อ คุณพ่อไอเซิ่ยห์ ถิูกี่ศาลอาญาดัามันเอาร์ 
สั�งประหารช้่วิตุในเดัือนเมษายน 2562 ในข้อหาสังหารบิช้อป อันบา เอพิฟิาเน่ยส139 โดัยศาลไดั้ 
รับฟิัง “คำาสารภัาพ” ท่�ไดั้มาจากี่กี่ารทรมาน เป็นหลักี่ฐานเพื�อเอาผิดักัี่บเขา ในคำาแถิลงทางวิดั่โอท่�
เสนอตุ่อศาล ซิึ�งแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไดั้รับช้ม วาเอล เทวาดัรอส อธีิบายสภัาพท่�เขาตุกี่เป็น
เหยื�อกี่ารทรมานของเจ้าหน้าท่�ความมั�นคง รวมทั�งกี่ารถิูกี่บังคับให้สูญหาย ถิูกี่จับเปลือยกี่าย ถิูกี่ซิ้อม  
และถิูกี่ช้็อตุดั้วยไฟิฟิ้า อย่างไรกี่็ดั่ ศาลสูงสุดัพิพากี่ษายืนว่าเขาม่ความผิดัและให้รับโทษประหารช้่วิตุ
ในเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2563140

ทางกี่ารยังคงประหารช้่วิตุหมู่ตุ่อไป โดัยเป็นผลมาจากี่กี่ารพิจารณาคด่ัเพื�อลงโทษแบบหมู่ ซิึ�งเป็น 
กี่ระบวนกี่ารพิจารณาท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง โดัยปรกี่ตุิแล้ว กี่ารพิจารณาคดั่แบบหมู่เช้่นน่�ทำาให้
กี่ระบวนกี่ารท่�เป็นธีรรมเพื�อรับฟัิงหลักี่ฐานของจำาเลยแตุ่ละคนแทบไม่เกิี่ดัขึ�นเลย หากี่แตุ่เป็นกี่าร
พิจารณาคดั่ตุ่อจำาเลยหลายสิบคน หรือหลายร้อยคนรวม ๆ กี่ันในครั�งเดั่ยว ความอยุตุิธีรรมเช้่นน่� 
เป็นสิ�งท่�เลวร้ายมากี่ เมื�อกี่ระบวนกี่ารเช้่นน่�นำาไปสู่กี่ารสั�งประหารช้่วิตุ สิทธีิในกี่ารพิจารณาคดั่ท่� 
เป็นธีรรมยังถิูกี่ละเมิดัในลักี่ษณะอื�นอ่กี่เช้่นกี่ันท่�อาจเกี่ิดัขึ�นระหว่างกี่ารพิจารณาแบบหมู่ ในวันท่�  
26 เมษายน ช้่วงเดืัอนรอมฎอน ทางกี่ารอ่ยิปต์ุไดั้ทำากี่ารประหารช้่วิตุบุคคลเก้ี่าคน ซิึ�งรวมถึิงช้าย 
อายุ 82 ปี พวกี่เขาเป็นส่วนหนึ�งของนักี่โทษท่�ถิูกี่ศาลอาญาเมืองกิี่ซิาสั�งประหารช่้วิตุในกี่าร 
พิจารณาคด่ัเพ่ยงครั�งเดั่ยวในปี 2557 ในคดั่เก่ี่�ยวกัี่บกี่ารโจมตุ่สถิาน่ตุำารวจเมืองเคอร์ดัาซิา ใน
เดัือนสิงหาคม 2556 ซิึ�งส่งผลให้ตุำารวจ 13 นายเส่ยช้่วิตุ กี่ระบวนกี่ารน่�ม่ปัญหายิ�งขึ�นเมื�อพิจารณา
ว่าจำาเลยไม่ไดั้รับสิทธีิให้เข้าถิึงทนายความ และถิูกี่บังคับให้ “รับสารภัาพ” ในกี่ารพิจารณาคดั่ใหม่ 
เมื�อปี 2560 โดัยศาลอาญากี่รุงไคโร จำาเลยทั�ง 20 คนก็ี่ยังคงถูิกี่สั�งประหารช้่วิตุอยู่ดั่ และในเดืัอน 

138 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลสัมภัาษณ์แหล่งข่าวท่�ม่ข้อมูล (ม่กี่ารเก็ี่บรายละเอ่ยดัด้ัวยเหตุุผลด้ัานความปลอดัภััย), 
ตุุลาคม 2564

139 Mada Masr, “อดั่ตุพระถูิกี่ประหารช่้วิตุ ทนายความบอกี่ว่าครอบครัวได้ัรับแจ้งหลังกี่ารประหารช้่วิตุแล้ว”,  
9 พฤษภัาคม 2564, madamasr.com/en/2021/05/09/news/u/former-monk-executed-lawyer-says-family-on-
ly-informed-after-execution/

140 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, รายงานสถิานกี่ารณ์โทษประหารช่้วิตุและกี่ารประหารช่้วิตุ ในปี 2563 (Index: ACT 
50/3760/2021), เมษายน 2564, amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/, หน้า 39; แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, อ่ยิปตุ์: พระท่�ถิูกี่ทรมานเส่�ยงอย่างยิ�งท่�จะถิูกี่ประหารช้่วิตุ: วาเอล เทวาดัรอส (Index: MDE 
12/4033/2021), 27 เมษายน 2564, amnesty.org/en/documents/mde12/4033/2021/en/

https://www.madamasr.com/en/2021/05/09/news/u/former-monk-executed-lawyer-says-family-only-informed-after-execution/
https://www.madamasr.com/en/2021/05/09/news/u/former-monk-executed-lawyer-says-family-only-informed-after-execution/
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4033/2021/en/
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กี่ันยายน 2561 ศาลฎ่กี่าอ่ยิปต์ุพิพากี่ษายืนให้ประหารช้่วิตุพวกี่เขา141 สองวันหลังกี่ารประหารช้่วิตุ
แบบหมู่ในวันท่� 28 เมษายน นักี่โทษประหารช้่วิตุอ่กี่แปดัคนในคดั่เดั่ยวกี่ันกี่็ถิูกี่ประหารช้่วิตุ142

ในวันท่� 14 มิถุินายน ศาลฎ่กี่าเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุเป็นโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุให้กัี่บนักี่โทษช้าย  
31 คนท่�เคยถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุเมื�อปี 2561 จากี่กี่ารม่ส่วนร่วมในกี่ารชุ้มนุมประท้วงและ 
ความรุนแรงทางกี่ารเมืองอื�น ๆ ท่�จัตุุรัสราบา อัล-อดัาวิยา หลังกี่ารปราบปรามอย่างรุนแรงในเดัือน
กี่รกี่ฎาคมและสิงหาคม 2556 อย่างไรก็ี่ดั่ ศาลพิพากี่ษายืนให้ประหารช้่วิตุจำาเลย 12 คน รวมทั�ง 
แกี่นนำาระดัับสูงของกี่ลุ่มภัราดัรภัาพมุสลิม143 ในเบื�องตุ้น ศาลอาญาแผนกี่คดั่ก่ี่อกี่ารร้ายตัุดัสินว่า
พวกี่เขาม่ความผิดั ในเดัือนกี่ันยายน 2561 ภัายหลังกี่ารพิจารณาแบบหมู่ท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง 
ตุ่อจำาเลย 739 คน ทั�งศาลอาญากี่รุงไคโรและศาลฎ่กี่าตุ่างไม่สามารถิพิสูจน์ความผิดัทางอาญา 
ของแตุ่ละบุคคล และไม่ไดั้สั�งให้สอบสวนตุ่อข้อกี่ล่าวหาของจำาเลยว่าไดั้ตุกี่เป็นเหยื�อกี่ารบังคับ 
ให้สูญหายและกี่ารทรมานภัายหลังกี่ารจับกีุ่ม ทนายจำาเลยร้องเร่ยนว่าถิูกี่ห้ามไม่ให้ให้คำาปรึกี่ษาหารือ 
กี่ับลูกี่ความอย่างเป็นส่วนตัุว ไม่สามารถิซัิกี่ค้านพยานฝ่ายโจทก์ี่ และไม่สามารถิเสนอบัญช้่พยาน
ฝ่ายจำาเลยไดั1้44

ในอิหร่าน จำานวนกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้โดัยแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลเพิ�มขึ�น 28% เมื�อ 
เท่ยบกี่ับปีกี่่อนหน้า (จากี่ 246 ครั�งเป็น 314 ครั�ง) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากี่กี่ารเพิ�มขึ�นของกี่าร 
ประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลเช้ื�อว่า ตุัวเลขท่�แท้จริง
น่าจะสูงกี่ว่าน่�มากี่ เนื�องจากี่ทางกี่ารอิหร่านไม่ให้สถิิตุิเกี่่�ยวกี่ับกี่ารประหารช้่วิตุ และข้อมูลท่�เกี่่�ยวข้อง
ในพื�นตุ่าง ๆ ของอิหร่าน ซิึ�งม่ประช้ากี่รช้าตุิพันธีุ์และช้นกี่ลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นจำานวนมากี่ และเข้าถิึง 
ไดั้ยากี่ จำานวนกี่ารประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในปี 2564 นับเป็นจำานวนสูงสุดัตุั�งแตุ่ปี 2560 เป็นทิศทาง 
ท่�ตุรงข้ามกี่ับกี่ารลดัลงปีตุ่อปีนับตุั�งแตุ่ม่กี่ารบันทึกี่ข้อมูล ม่กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้สูงสุดัในเดัือน
กี่ันยายน เฉพาะในเดืัอนดัังกี่ล่าว ทางกี่ารอิหร่านประหารช้่วิตุอย่างน้อย 48 คน กี่ารประหารช้่วิตุ 
มักี่เป็นผลมาจากี่กี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง โดัยมักี่ม่กี่ารรับฟัิง “คำาสารภัาพ” ท่�ไดั้มา 
จากี่กี่ารทรมาน มักี่ม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุโดัยเฉพาะตุ่อช้าติุพันธีุ์ท่�เป็นช้นกี่ลุ่มน้อยในข้อหา 
ท่�กี่ำากี่วม อย่างเช้่น “แสดังความเป็นปรปักี่ษ์ตุ่อพระเจ้า” และเป็นเครื�องมือปราบปรามทางกี่ารเมือง 
กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้อย่างน้อย 19% (61 ครั�ง) เกี่ิดัขึ�นกี่ับสมาช้ิกี่ช้นกี่ลุ่มน้อยบาลูช้่  

141 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, “อ่ยิปต์ุ: นักี่โทษเก้ี่าคนถูิกี่ประหารช้่วิตุในกี่ารประหารช้่วิตุอย่างเลือดัเย็นช่้วงเดืัอน 
รอมฏอน”, 26 เมษายน 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/04/egypt-nine-people-put-to-death-in-
chilling-ramadan-executions-2/ 

142 Al Jazeera Live (Arabic), “28 ,”ةسادرك ثادحأ“ ةيضق يف نيرخآ 8 قحب مادعإلا مكح ذفنت ةيرصملا تاطلسلا เมษายน 2564, 
1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/ةيضق-يف-نيمهتم-8-قحب-مادعإلا-مكح-ذيفنت

143 Al Jazeera, “อ่ยิปตุ์พิพากี่ษายืนให้ประหารช้่วิตุสมาชิ้กี่ 12 คนของกี่ลุ่มภัราดัรภัาพมุสลิม”, 14 มิถิุนายน 2564,  
aljazeera.com/news/2021/6/14/egypt-upholds-death-penalty-for-12-muslim-brotherhood-members;  
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “อ่ยิปตุ์: พิพากี่ษายืนให้ประหารช้่วิตุจำาเลย 12 คน หลังกี่ารพิจารณาคด่ัแบบหมู่ท่� 
น่าละอาย”, 14 มิถิุนายน 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/06/egypt-death-sentences-upheld-for-12-
defendants-after-shameful-mass-trial/

144 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, ช้าย 12 คนเส่�ยงท่�จะถูิกี่ประหารช่้วิตุ หลังกี่ารไตุ่สวนคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรม (Index: MDE 
12/4415/2021), 8 กี่รกี่ฎาคม 2564, amnesty.org/en/documents/mde12/4415/2021/en/
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https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/14/egypt-upholds-death-penalty-for-12-muslim-brotherhood-members
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

58

ท่�ม่สัดัส่วนประมาณ 5% ของประช้ากี่รอิหร่าน จำานวนผู้หญิงท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�นอย่างมากี่ 
เช้่นกี่ัน จากี่เกี่้าคนในปี 2563 เป็น 14 คนในปี 2564 นอกี่จากี่นั�น ยังม่กี่ารประหารช้่วิตุเยาวช้นสามคน  
ไดั้แกี่่ ซิาจัดั ซิันจาร่ อาร์มาน อับโดัลาล่ และอาล่ อัคบาร์ โมฮัมหมัดัดั่ ซิึ�งเป็นเดั็กี่ขณะท่�กี่ระทำา 
ความผิดั แตุ่ศาลยังคงสั�งลงโทษ145 

กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ 159 ครั�ง หรือ 51% ของกี่ารประหารช้่วิตุทั�งหมดั เกี่ิดัขึ�นกี่ับคดั่ 
ฆ่าผู้อื�น ตุามกี่ฎหมายอิหร่านจะม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในคดั่ฆ่าผู้อื�นตุามหลักี่กี่าร qesas  
(“ตุาตุ่อตุา ฟิันตุ่อฟัิน”) หลังจากี่ศาลตัุดัสินว่าม่ความผิดัแล้ว กี่ฎหมายอนุญาตุให้ครอบครัวของ 
ผู้เป็นเหยื�อม่อำานาจเสนอขอและดัำาเนินกี่ารประหารช้่วิตุไดั้ หรือสามารถิขอให้ม่กี่ารอภััยโทษ โดัย 
แลกี่กี่ับกี่ารจ่ายเป็นเงิน diyah (“เงินเลือดั”)146

ม่กี่ารบันทึกี่ข้อมูลจำานวนกี่ารประหารช้่วิตุ 132 ครั�งในความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั คิดัเป็น 42%  
ของกี่ารประหารช้่วิตุ เพิ�มขึ�นกี่ว่าห้าเท่าจากี่ปี 2563 (23 ครั�ง) แม้กี่ารแก้ี่ไขกี่ฎหมายปราบปราม 
ยาเสพตุิดัจะม่ผลบังคับใช้้แล้วในเดัือนพฤศจิกี่ายน 2560 แตุ่กี่ฎหมายกี่็ยังกี่ำาหนดัให้ม่โทษประหาร
ช้่วิตุเช้ิงบังคับ กี่รณ่ท่�ศาลตุัดัสินว่าจำาเลยม่ความผิดัฐานครอบครองยาในปริมาณหนึ�ง โดัยปริมาณ
เหล่าน่�จะแปรผันไปตุามช้นิดัของยาเสพตุิดัแตุ่ละประเภัท147

ทางกี่ารอิหร่านประหารช้่วิตุสมาชิ้กี่ช้นกี่ลุ่มน้อยช้าติุพันธ์ุีช้าวอาหรับอาวาซิ่ บาลูช้่ และเคิร์ดั ซิึ�ง 
ถิือเป็นส่วนหนึ�งของกี่ารเลือกี่ปฏิบัตุิและกี่ารปราบปรามช้นกี่ลุ่มน้อยท่�ฝังรากี่ลึกี่มาเป็นเวลานาน148

145 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “อิหร่าน: กี่ารประหารช้่วิตุแบบลับตุ่อช้ายหนุ่มท่�ถูิกี่จับกีุ่มขณะม่อายุ 15 ปี เป็นกี่าร
ละเมิดัสิทธีิเดั็กี่อย่างร้ายแรง”, 4 สิงหาคม 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution- 
of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/; แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, กี่ารประหารช้่วิตุ 
เยาวช้นท่�ถิูกี่ทรมาน เน้นให้เห็นความทารุณของระบบ qesas (“ตุาตุ่อตุา ฟิันตุ่อฟิัน”) ของอิหร่าน (Index: MDE 13/5049/ 
2021), 26 พฤศจิกี่ายน 2564, amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/ งานวิจัยของแอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ยืนยันว่า อาล่ อัคบาร์ โมฮัมหมัดัดั่ เป็นเดั็กี่ขณะท่�เขากี่ระทำาความผิดั และเป็นเหตุุให้ถิูกี่ประหารช้่วิตุ 

146 สำาหรับข้อมูลเพิ�มเติุมเกี่่�ยวกัี่บกี่ารใช้้ระบบ qesas (“ตุาตุ่อตุา ฟิันตุ่อฟัิน”) ในอิหร่าน, โปรดัดูั แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, กี่ารประหารช้่วิตุเยาวช้นท่�ถิูกี่ทรมาน เน้นให้เห็นความทารุณของระบบ qesas (“ตุาตุ่อตุา ฟิันตุ่อฟิัน”) 
ของอิหร่าน (Index: MDE 13/5049/2021), 26 พฤศจิกี่ายน 2564, amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/
en/  

147 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, “อิหร่านตุ้องไม่ทำาลายโอกี่าสท่�จะยุติุกี่ารประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัเกี่่�ยวกัี่บ 
ยาเสพตุิดั”, 28 กี่รกี่ฎาคม 2560, amnesty.org/en/latest/news/2017/07/iran-must-not-squander-opportuni-
ty-to-end-executions-for-drug-related-offences/ 

148 โปรดัดัูตุัวอย่างเช้่น แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “อิหร่าน: นักี่โทษช้าวบาลูช้่และช้าวอาหรับอาวาซ่่ิเส่�ยงอย่างยิ�ง  
ท่ามกี่ลางกี่ารประหารช้่วิตุท่�เพิ�มขึ�นอย่างน่าตุกี่ใจ”, 4 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, https://www.amnesty.org/en/latest/news/ 
2021/02/iran-eight-baluchi-and-ahwazi-arab-prisoners-at-risk-amid-alarming-rise-in-executions/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/iran-must-not-squander-opportunity-to-end-executions-for-drug-related-offences/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/iran-must-not-squander-opportunity-to-end-executions-for-drug-related-offences/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/iran-eight-baluchi-and-ahwazi-arab-prisoners-at-risk-amid-alarming-rise-in-executions/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/iran-eight-baluchi-and-ahwazi-arab-prisoners-at-risk-amid-alarming-rise-in-executions/
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ภาพื่ที� 10:  การประหารชีวิตที�บ่นท้กข�อม้ลไดัใ้นอิหร่านระหว่างปี 2560-2564
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เมห์ราน นาร้อี
เมห์ราน นารูอ่ เป็นช้นกี่ลุ่มน้อยช้าติุพันธ์ุีบาลูช่้ เขาถูิกี่
ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่� 17 พฤษภัาคม ท่�เรือนจำาดััสตุ์เกี่ิดั  
จังหวัดัเอสฟิาฮาน หลังศาลเคยสั�งประหารช่้วิตุเมื�อ
หลายปีกี่่อนในคดั่ยาเสพตุิดั ภัายหลังถิูกี่จับกีุ่ม เมห์ราน  
นารูอ่ตุกี่เป็นเหยื�อกี่ารทรมาน รวมทั�งกี่ารบังคับให้
สูญหาย บังคับให้รับ “คำาสารภัาพ” เกี่่�ยวกี่ับความผิดั
ตุามข้อกี่ล่าวหา แม้ว่าในเวลาตุ่อมา เมห์ราน นารูอ่จะ 
ขอถิอน “คำาสารภัาพ” ดัังกี่ล่าวและแจ้งตุ่อศาลว่า 
เป็นคำาสารภัาพท่�ไดั้มาจากี่กี่ารทรมาน แตุ่ศาลกี่็ยังคง
รับฟิัง “คำาสารภัาพ” นั�น และใช้้เป็นหลักี่ฐานเพื�อเอาผิดั
กี่ับเขา เมห์ราน นารูอ่ถิูกี่ปฏิเสธีไม่ให้เข้าถึิงทนายความ
ในช้ั�นสอบสวน รวมทั�งในระหว่างกี่ารไตุ่สวน ศาลฎ่กี่า 
พิพากี่ษายืนความผิดัในโทษประหารช้่วิตุของเขา149

149 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, อิหร่าน: นักี่โทษช้าวบาลูช้่สองคนเส่�ยงจะถิูกี่ประหารช้่วิตุ: ฮาเหม็ดั ริจ่ และเมห์ราน นารูอ่ 
(Index: MDE 13/3711/2021), 18 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, amnesty.org/en/documents/mde13/3711/2021/en/

 เมห์ราน นารูอ่ © ภัาพส่วนบุคคล

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3711/2021/en/
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เฮดัาร์ โค์บานี
ทางกี่ารอิหร่านประหารช่้วิตุเฮดัาร์ โคบาน่ ช้นกี่ลุ่มน้อย
ช้าวเคิร์ดัของอิหร่าน โดัยทำากี่ารประหารช้่วิตุแบบลับ เมื�อ
วันท่� 19 ธีันวาคมท่�เรือนจำาซิานันดััจ จังหวดััเคอร์ดิัสถิาน 
และไม่ไดั้แจ้งล่วงหน้าให้ครอบครัวหรือทนายความทราบ  
จากี่นั�นกี่็ฝังศพเขาเป็นความลับ ในวันท่� 21 มกี่ราคม 
2563 ภัายหลังกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง 
ศาลคณะปฏิวัตุิท่�เมืองช้านันดััจ พิพากี่ษาว่าเฮดัาร์ โคบาน ่
ม่ความผิดัในข้อหา baghi (“กี่ารใช้้อาวุธีเพื�อตุ่อตุ้านรัฐ”)  
และสั� งประหารช่้วิตุเขาในคดั่ เกี่่�ยวกี่ับกี่ารสังหาร 
ช้ายสามคน ซิึ�งม่รายงานว่าเป็นเจ้าหน้าท่�ของกี่องกี่ำาลัง 
ทหารบ้านบาซิิจเมื�อเดัือนกี่ันยายนและตุุลาคม 2559  
โดัยกี่ลุ่มผู้สังหารเป็นสมาชิ้กี่ของพรรคประช้าธิีปไตุย 
ช้าวเคิร์ดัในอิหร่าน ในคำาพิพากี่ษา ศาลยอมรับว่า เฮดัาร์ โคบาน่ ไม่เคยจับอาวุธีและศาลไดั้ 
รับฟิัง “คำาสารภัาพ” ของเขาเป็นหลักี่ฐาน แม้เขาจะบอกี่ว่าเป็นคำาสารภัาพท่�ไดั้มาจากี่กี่ารทรมาน  
โดัยระบุว่า เขา “ยอมรับ” ว่าได้ัให้กี่ารสนับสนุนตุ่อผู้ก่ี่อเหตุุสังหารครั�งน่� รวมทั�งกี่ารขับรถิพาไป 
และพาออกี่จากี่สถิานท่�สังหาร ในเดืัอนสิงหาคม 2563 ศาลฎ่กี่าแผนกี่ท่� 27 พิพากี่ษายืนให้ 
ประหารช้่วิตุเขา โดัยไม่คำานึงถิึงกี่ารละเมิดัหลักี่กี่ารพิจารณาคดั่ท่�เป็นธีรรมหลายประกี่าร ทั�งในแง่ 
ขั�นตุอนปฏิบัติุและพยานหลักี่ฐาน นอกี่เหนือจากี่เป็นกี่ารละเมิดัหลักี่เกี่ณฑ์ของกี่ฎหมายระหว่าง 
ประเทศ ซิึ�งอนุญาตุให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุกัี่บ “อาช้ญากี่รรมท่�ร้ายแรง” เท่านั�น กี่ล่าวคือความผิดั 
ในลักี่ษณะท่�ม่ความรุนแรงสุดัโตุ่ง รวมทั�งกี่ารสังหารโดัยเจตุนา150

ในหลายกี่รณ่ ทั�งผู้ท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุและครอบครัวยังตุ้องทุกี่ข์ทรมานยิ�งขึ�น กี่ารประหารช้่วิตุท่�เกี่ิดัขึ�น
อย่างเป็นความลับ ไม่ม่กี่ารแจ้งให้ทนายความหรือครอบครัวทราบล่วงหน้า และไม่ให้โอกี่าสครอบครัว 
กี่ล่าวคำาร�ำาลา ภัายหลังกี่ารประหารช้่วิตุแบบลับหลายครั�ง โดัยเฉพาะท่�เกี่ิดัขึ�นกี่ับช้นกี่ลุ่มน้อย 
ช้าตุิพันธีุ์ หน่วยงานราช้ทัณฑ์มักี่จะนำาศพของผู้ท่�ถิูกี่ประหารช่้วิตุไปฝังในท่�ลับ ครอบครัวถิูกี่ปฏิเสธี
อย่างสิ�นเช้ิงไม่ให้ม่โอกี่าสท่�จะฝังบุคคลอันเป็นท่�รักี่ ทั�งปฏิเสธีไม่ให้เข้าถิึงหรือไดั้ทราบข้อมูลเก่ี่�ยวกี่ับ
สถิานท่�ฝังศพ เป็นเหตุุให้ครอบครัวเหล่าน่�ตุ้องตุกี่เป็นเหยื�ออย่างตุ่อเนื�อง เพราะบุคคลอันเป็นท่�รักี่ 
ไดั้ถิูกี่ทำาให้สูญหายไป151 ในบรรดัาผู้ท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุแบบลับในปีน่� ไดั้แกี่่ ซิาจัตุ ซิันจาร่ ซิึ�งถิูกี่จับกีุ่ม 

150 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, อิหร่าน: ข้อมูลเพิ�มเตุิม: ช้ายช้าวอิหร่านเช้ื�อสายเคิร์ดั เส่�ยงจะถิูกี่ประหารช่้วิตุ: เฮดัาร์ 
โคบาน่ (Index: MDE 13/4697/2021), 10 กี่ันยายน 2564, amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en/ 
สำาหรับหลักี่เกี่ณฑ์ระดัับสากี่ล โปรดัดัู ตุัวอย่างเช้่น หลักี่ประกี่ันเพื�อคุ้มครองสิทธีิของผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ, เห็นช้อบ 
โดัยคณะมนตุร่เศรษฐกิี่จและสังคมแห่งสหประช้าช้าติุ มติุข้อท่� 1984/50 วันท่� 25 พฤษภัาคม 2527; คณะกี่รรมกี่าร 
สิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ, ความเห็นทั�วไปท่� 36 (2561), ข้อ 6 กี่ติุกี่าระหว่างประเทศว่าดั้วยสิทธีิพลเมืองและ 
สิทธีิทางกี่ารเมืองว่าดั้วยสิทธีิท่�จะม่ช้่วิตุรอดั, 30 ตุุลาคม 2561, UN Doc. CCPR/C/GC/36, ย่อหน้า 35

151 โปรดัดูัตุัวอย่างเช่้น แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, อิหร่าน: ช้ายช้าวอาหรับเชื้�อสายอาวาซิ่ถูิกี่ประหารช้่วิตุแบบลับ  
(Index: MDE 13/3864/2021), 18 ม่นาคม 2564, amnesty.org/en/documents/mde13/3864/2021/en/; แอมเนสตุ่� 
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, ช้ายช้าวอิหร่านเช้ื�อสายเคิร์ดั เส่�ยงจะถิูกี่ประหารช้่วิตุ: เฮดัาร์ โคบาน ่(Index: MDE 13/4697/2021), 
10 กี่ันยายน 2564, amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en/

 เฮดัาร์ โคบาน่ © ภัาพส่วนบุคคล

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en/
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เมื�อปี 2553 ขณะม่อายุ 15 ปี และถิูกี่แขวนคอท่�เรือนจำาดั่เซิลาบัดั จังหวัดัเคอร์มันช้าห์ ในวันท่�  
2 สิงหาคม เขาถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานฆ่าผู้ช้ายคนหนึ�ง โดัยเขาอ้างว่ากี่ำาลังจะถิูกี่ผู้ช้าย 
คนน่�ข่มขืน152

อิหร่านยังคงประหารช้่วิตุบุคคลท่�ม่อายุตุ�ำากี่ว่า 18 ปีขณะกี่ระทำาความผิดัตุ่อไป ซิึ�งขัดัแย้ง 
อย่างช้ัดัเจนกี่ับพันธีกี่รณ่ท่�ม่ตุ่อกี่ฎหมายระหว่างประเทศ ตุามกี่ฎหมายอิหร่าน ในคด่ัฆ่าผู้อื�น 
โดัยเจตุนาและความผิดัท่�ม่โทษประหารช้่วิตุอย่างอื�นนั�น เดั็กี่ผู้ช้ายอายุกี่ว่า 15 ปี และเดั็กี่ผู้หญิง
อายุกี่ว่าเกี่้าปีตุามปฏิทินจันทรคตุิอาจถิูกี่ลงโทษประหารช้่วิตุไดั้ ในขณะท่�กี่ฎหมายระหว่างประเทศ 
ห้ามไม่ให้ใช้้โทษประหารช่้วิตุกัี่บบุคคลท่�ม่อายุตุ�ำากี่ว่า 18 ปี ขณะท่�กี่ระทำาความผิดัในคดั่ท่�ตุัดัสิน 
โดัยศาล มาตุรา 91 ของประมวลกี่ฎหมายอาญาอิสลามของอิหร่าน อนุญาตุให้ผู้พิพากี่ษาใช้้ดัุลพินิจ
เพื�อใช้้โทษอย่างอื�นแทนโทษประหารช้่วิตุในคดั่เหล่าน่�ไดั้ ถิ้าเช้ื�อว่าม่ข้อสงสัยเกี่่�ยวกี่ับ “วุฒิภัาวะ” ของ
บุคคลขณะท่�กี่ระทำาความผิดั

อาร์มาน อ่บโดัลาลี
อาร์มาน อับโดัลาล่ ช้ายอายุ 25 ปีถิูกี่ศาลสั�งประหาร
ช้่วิตุในความผิดัท่�เกี่ิดัขึ�นขณะเขายังเป็นเดั็กี่ และ 
ถิูกี่ประหารช้่วิตุเมื�อวันท่� 24 พฤศจิกี่ายน อาร์มาน  
อับโดัลาล่ ซิึ�งถูิกี่จับกุี่มขณะม่อายุ 17 ปี แจ้งตุ่อ 
ศาลอาญา แผนกี่ท่� 4 ในจังหวัดัเตุหะรานว่าเขาถิูกี่
ทรมาน รวมทั�งถิูกี่ขังเดั่�ยวเป็นเวลานาน และถิูกี่ซิ้อม
เพื�อให้ “รับสารภัาพ” ในคดั่กี่ารสังหารแฟินของเขา  
แทนท่�ศาลจะสั�งให้ม่กี่ารสอบสวนอย่างเป็นอิสระ 
และเป็นผลตุามข้อกี่ล่าวหาของเขา ศาลกี่ลับรับฟัิง  
“คำาสารภัาพ” ท่�ไดั้มาจากี่กี่ารทรมานเป็นหลักี่ฐาน
เพื�อเอาผิดักัี่บอาร์มาน อับโดัลาล่ ในข้อหาฆ่าผู้อื�น 
โดัยเจตุนา โดัยศาลอธิีบายว่า “คำาสารภัาพ” น่� “ปราศจากี่ข้อสงสัย” ทางกี่ารอิหร่านยังทำาให้ 
อาร์มาน อับโดัลาล่และครอบครัวตุ้องทนทุกี่ข์ทรมานอย่างตุ่อเนื�องจากี่กี่ารเลื�อนกี่ารประหารช้่วิตุ 
เขาออกี่ไปหลายครั�ง โดัยม่กี่ารเลื�อนกี่ารประหารช้่วิตุถึิงห้าครั�งในเวลาไม่ถิึงหกี่สัปดัาห์ ระหว่าง 
วันท่� 13 ตุุลาคม ถิึง 21 พฤศจิกี่ายน โดัยในแตุ่ละครั�ง อาร์มาน อับโดัลาล่ จะถิูกี่ย้ายไปขังเดั่�ยว  
กี่่อนถิึงกี่ำาหนดักี่ารประหาร จากี่นั�นกี่็นำาตุัวกี่ลับมาเรือนจำาปกี่ตุิ แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลทราบ
ว่า ในช้่วงท่�ม่กี่ำาหนดักี่ารประหารช้่วิตุหลายครั�งน่� เขาม่โอกี่าสไดั้รับกี่ารเย่�ยม “เป็นครั�งสุดัท้าย” 
จากี่ญาตุิ แตุ่ตุอนท่�อาร์มาน อับโดัลาล่ถูิกี่ประหารช้่วิตุจริงท่�เรือนจำาราจาลท่�เมืองคารัจ  ใกี่ล้กี่รุง

152 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “อิหร่าน: กี่ารประหารช้่วิตุแบบลับตุ่อช้ายหนุ่มท่�ถิูกี่จับกีุ่มขณะม่อายุ 15 ปี เป็นกี่ารโจมตุ่
สิทธีิเดั็กี่ท่�ทารุณ”, 4 สิงหาคม 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-
man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/

 อาร์มาน อับโดัลาล่ © ภัาพส่วนบุคคล

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
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เตุหะราน โดัยไม่ม่กี่ารแจ้งให้ญาตุิและทนายความทราบล่วงหน้า และไม่เปิดัโอกี่าสให้ครอบครัว 
ไดั้เข้าเย่�ยมเป็นครั�งสุดัท้าย153

จำานวนกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ได้ัในอิรักลดัลงจากี่ 45 ครั�งในปี 2563 เป็น 17 ครั�งในปี 2564  
อย่างไรก็ี่ดั่ ไม่ม่คำาแถิลงอย่างเป็นทางกี่ารเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารเปล่�ยนแปลงด้ัานนโยบายหรือกี่ฎหมาย และ
กี่ารลดัลงดัังกี่ล่าวอาจเป็นผลมาจากี่ความวุ่นวายทางกี่ารเมืองท่�เกิี่ดัขึ�นในประเทศเกี่ือบตุลอดัทั�งปี 
ซิึ�งอาจส่งผลให้ม่กี่ารช้ะลอกี่ารออกี่คำาสั�งให้ประหารช้่วิตุ ตุามรัฐธีรรมนูญอิรักี่ ประธีานาธีิบดั่ตุ้องให้
คำายืนยันกี่่อนท่�กี่ารประหารช้่วิตุจะเกี่ิดัขึ�น154

ในทางตุรงกี่ันข้าม จำานวนผู้ถิูกี่ลงโทษประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�นอย่างน้อย 91 คน กี่ว่าสามเท่าของปี 2563 
(อย่างน้อย 27 คน) อาจเป็นผลมาจากี่กี่ารท่�ศาลเริ�มกี่ลับมาพิจารณาคดั่อย่างเต็ุมท่� หลังจากี่กี่าร 
สั�งเลื�อนไปเนื�องจากี่กี่ารแพร่ระบาดัของโรคโควิดั-19

อิรักี่ยังคงเป็นประเทศท่�ม่จำานวนนักี่โทษประหารช้่วิตุสูงสุดัเท่าท่�บันทึกี่ไดั้โดัยแอมเนสตุ่� อินเตุอร์-
เนช้ั�นแนล โดัยคิดัเป็นอย่างน้อย 8,000 คน ตุามคำาแถิลงอย่างเป็นทางกี่ารของรัฐบาล จำานวน 
ท่�แท้จริงอาจสูงกี่ว่าน่� เพราะจากี่รายงานท่�เผยแพร่ในเดืัอนสิงหาคมโดัยองค์กี่ารสหประช้าช้าติุ
เพื�อภัารกี่ิจกี่ารช้่วยเหลือในอิรักี่ ม่กี่ารอ้างถิึงจดัหมายจากี่กี่ระทรวงยุติุธีรรมท่�ระบุว่า ในเดืัอน
พฤศจิกี่ายน 2563 ในทัณฑสถิานภัายใตุ้อำานาจของหน่วยงาน “ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอยู่ 11,595 
คน”155 

รัฐบาลภูัมิภัาคเคอร์ดิัสถิานแจ้งกัี่บแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลว่า ไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุเกิี่ดัขึ�น 
ในภัูมิภัาคน่� ระหว่างปี 2564 โดัยม่ผู้ถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุ 37 คน และม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุ
เป็นโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุหกี่คนโดัยศาลอุทธีรณ์เคอร์ดัิสถิาน156

แม้ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในจัอร์แดน แตุ่จำานวนโทษประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลได้ัเพิ�มขึ�น 
อย่างมากี่ จากี่สองครั�งในปี 2563 เป็น 11 ครั�งในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากี่กี่ารตุัดัสินใน 

153 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, กี่ารประหารช่้วิตุเยาวช้นท่�ถิูกี่ทรมาน เน้นให้เห็นความทารุณของระบบ qesas  
(“ตุาตุ่อตุา ฟิันตุ่อฟัิน”) ของอิหร่าน (Index: MDE 13/5049/2021), 26 พฤศจิกี่ายน 2564, amnesty.org/en/docu-
ments/mde13/5049/2021/en/ 

154 อิรักี่ รัฐธีรรมนูญ, 2548, มาตุรา 73(8)

155 องค์กี่ารสหประช้าช้าตุิเพื�อภัารกี่ิจกี่ารช้่วยเหลือในอิรักี่, สิทธีิมนุษยช้นในกี่ารบริหารความยุตุิธีรรมในอิรักี่: เงื�อนไขดั้าน
กี่ฎหมายและหลักี่ประกี่ันเช้ิงขั�นตุอนปฏิบัตุิเพื�อป้องกี่ันกี่ารทรมานและกี่ารปฏิบัตุิท่�โหดัร้าย, สิงหาคม 2564, iraq.un.org/
en/138504-human-rights-administration-justice-iraq-legal-conditions-and-procedural-safeguards-pre-
vent, หน้า 6

156 อ่เมล์จากี่ผู้ประสานงานกี่ารรณรงค์กี่ดัดัันระหว่างประเทศ รัฐบาลภูัมิภัาคเคอร์ดิัสถิาน ท่�ส่งถิึงสำานักี่งานภูัมิภัาค
ตุะวันออกี่กี่ลางและแอฟิริกี่าเหนือ แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, 25 มกี่ราคม 2565

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
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คดั่เดั่ยวเมื�อวันท่� 17 ม่นาคม ซิึ�งศาลสั�งประหารช้่วิตุผู้ช้ายหกี่คน โดัยเป็นกี่ารพิจารณาคดั่ลับหลัง 
จำาเลยหนึ�งคน157

เลบานอนไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุเลยตุั�งแตุ่ปี 2547 แตุ่จำานวนโทษประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�นอย่างมากี่ในปี 
2564 เป็นอย่างน้อย 12 ครั�ง หลังลดัลงเป็นอย่างน้อยสองครั�งในปี 2563 ในวันท่� 5 ตุุลาคม ศาลทหาร
ถิาวรสั�งประหารช่้วิตุช้ายส่�คนจากี่กี่ารม่ส่วนร่วมในกี่ารโจมตุ่ของกี่ลุ่มตุิดัอาวุธีจาบัตุ อัล-นุศเราะฮฺ  
ซิึ�งตุั�งอยู่ในซิ่เร่ย โดัยเป็นกี่ารโจมตุ่ทหารเลบานอนและซิ่เร่ยในเมืองอาร์ซิัลของเลบานอน ในปี 2557 
ส่งผลให้ทหารจากี่กี่องทัพทั�งสองประเทศเส่ยช้่วิตุหลายนาย158 

ในวันท่� 27 พฤษภัาคม ตุามรายงานของสื�อมวลช้น ศาลฎ่กี่าในลิเบีย ยกี่เลิกี่คำาตัุดัสินและกี่ารสั�ง
ประหารช้่วิตุ ซิาล่ฟิ อัล-อิสลาม อัล-กัี่ดัดัาฟิี และจำาเลยอ่กี่แปดัคน โดัยอ้างถึิงข้อกี่ังวลเกี่่�ยวกี่ับ 
กี่ารพิจารณาคดั่ท่�เป็นธีรรมและสั�งให้ม่กี่ารพิจารณาคดั่ใหม1่59

ในวันท่� 14 มกี่ราคม ศาลอุทธีรณ์แห่งคาซิาบลังกี่า โมร็อกโก เปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุเป็นโทษจำาคุกี่  
25 ปี ให้กี่ับนักี่โทษคนหนึ�ง โดัยกี่่อนหน้าน่�ศาลตุัดัสินประหารช้่วิตุในเดัือนตุุลาคม 2563 ในข้อหา
พยายามฆ่าและความผิดัฐานกี่่อกี่ารร้าย และศาลอุทธีรณ์ไดั้ลดัหย่อนโทษให1้60

ในเดัือนมิถิุนายน ภัายหลังสิ�นสุดักี่ระบวนกี่ารทบทวนสถิานกี่ารณ์สิทธีิมนุษยช้นตุามวาระของ 
คณะมนตุร่สิทธิีมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าติุ รัฐบาลโอมานม่ข้อสังเกี่ตุแตุ่ไม่ประกี่าศยอมรับ 
ข้อเสนอแนะจากี่รัฐบาลอื�น ๆ เพื�อให้เปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุทั�งหมดั และยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ161

ในปาเลสไตน์ (รัฐ) ไม่ม่กี่ารประหารช่้วิตุเลย ขณะท่�ยังคงม่นโยบายด้ัานความยุติุธีรรมท่�ลักี่ลั�น 
เก่ี่�ยวกัี่บโทษประหารช้่วิตุ กี่ล่าวคือ ในขณะท่�ศาลปาเลสไตุน์ในเวสต์ุแบงก์ี่ไม่สั�งประหารช้่วิตุเลย  
แตุ่ศาลของรัฐบาลฮามาสท่�ปกี่ครองฉนวนกี่าซิาในทางพฤตุินัย กี่ลับสั�งประหารช้่วิตุอย่างน้อย  
21 ครั�ง เพิ�มขึ�นอย่างน้อยส่�ครั�งจากี่ปี 2563 โทษประหารช้่วิตุส่วนใหญ่เป็นไปตุามคำาพิพากี่ษาของ 

157 Jordan Times, “จำาเลยหกี่คนถิูกี่สั�งประหารช้่วิตุในคดั่โจมตุ่เพื�อแกี่้แค้นท่�ซิาร์กี่า”, 13 ม่นาคม 2564, jordantimes.
com/news/local/six-get-death-sentence-zarqa-revenge-attack-case. ศาลความมั�นคงแห่งรัฐจัดัตุั�งขึ�น 
ตุามกี่ฎหมายเลขท่� 17 พ.ศ. 2502 เพื�อไตุ่สวนคดั่ความมั�นคง 

158 Al-Monitor, “ศาลเลบานอนสั�งประหารช้่วิตุนักี่รบช้าวซิ่เร่ย”, 5 ตุุลาคม 2564, al-monitor.com/originals/2021/10/
lebanese-court-sentences-syrian-fighters-death#ixzz7J20ft300

159 Al-Sharq al-Awsat, “28 ,”يفاذقلا فيس مادعإب مكح يف رظنلا ديعت ةيبيل ةمكحم พฤษภัาคม 2564, aawsat.com/home/
article/2995716/يفاذقلا-فيس-مادعإب-مكح-يف-رظنلا-ديعت-ةيبيل-ةمكحم.

160 L’Orient-Le Jour, “Peine réduite pour un condamné à mort extradé du Danemark”, 14 มกี่ราคม 2564, 
lorientlejour.com/article/1248209/peine-reduite-pour-un-condamne-a-mort-extrade-du-danemark.html

161 คณะมนตุร่สิทธิีมนุษยช้น, รายงานของคณะทำางานว่าด้ัวยกี่ระบวนกี่ารทบทวนสถิานกี่ารณ์สิทธิีมนุษยช้นตุามวาระ: 
โอมาน, ภัาคผนวกี่, 23 มิถิุนายน 2564, UN Doc. A/HRC/47/11/Add.1, ย่อหน้า 11, 73
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https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2995716/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.lorientlejour.com/article/1248209/peine-reduite-pour-un-condamne-a-mort-extrade-du-danemark.html
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ศาลทหาร รวมทั�งเป็นกี่ารสั�งประหารช้่วิตุพลเรือนและประหารช้่วิตุในความผิดัท่�ไม่เกี่่�ยวข้องกี่ับทหาร
หรือความมั�นคง โดัยใช้้อำานาจตุามประมวลกี่ฎหมายอาญาของคณะปฏิวัตุ1ิ62 

ระหว่างวันท่� 17 ตุุลาคม ถิึง 1 พฤศจิกี่ายน ศาลทหารถิาวรในฉนวนกี่าซิา ภัายใตุ้กี่ารบริหารของ 
กี่ลุ่มฮามาส สั�งประหารช้่วิตุพลเรือนสามคน สองคนถูิกี่สั�งประหารจากี่ความผิดัฐาน “สื�อสารกัี่บ 
อริราช้ศัตุรู” เป็นไปตุามประมวลกี่ฎหมายอาญาของคณะปฏิวัตุิ พ.ศ. 2522 ส่วนคนท่�สามถิูกี่ศาลสั�ง
ประหารช่้วิตุจากี่ความผิดัฐานลักี่ลอบนำาเข้าสารตุ้องห้ามตุามกี่ฎหมายยาเสพตุิดัและสารออกี่ฤทธีิ์
ตุ่อจิตุประสาท พ.ศ. 2556163

ในกาตาร์ แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่ม่ข้อมูลว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุ หลังจากี่ช้ายคนหนึ�งถิูกี่
ประหารช้่วิตุเมื�อปี 2563

กี่ารประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ได้ัในซาอุดีอาระเบีย เพิ�มขึ�นอย่างมากี่ จากี่ 27 ครั�งเป็น 65 ครั�ง หรือ 
เพิ�มขึ�น 140% ส่วนใหญ่เป็นกี่ารประหารช้่วิตุในคดั่ฆ่าผู้อื�น จำานวน 52 ครั�ง โดัยในหลายคดั่ยังผสม
กี่ับความผิดัอย่างอื�น กี่ารประหารช้่วิตุในคดั่ฆ่าผู้อื�น 45 ครั�ง เป็นไปตุามหลักี่กี่าร qesas (“ตุาตุ่อตุา  
ฟิันตุ่อฟัิน”) จำาเลยอ่กี่เก้ี่าคนถูิกี่ประหารช้่วิตุในความผิดัฐานก่ี่อกี่ารร้าย ส่วนใหญ่ยังเกี่่�ยวข้องกัี่บ
กี่ารสังหาร ความรุนแรง หรือกี่ารสมคบคิดั ในกี่ารกี่ระทำาความผิดัเหล่าน่� ผู้ถูิกี่ประหารช่้วิตุ 18 คน
เป็นพลเมืองตุ่างช้าตุิ หนึ�งคนเป็นผู้หญิง 

ในวันท่� 18 มกี่ราคม คณะกี่รรมกี่ารสิทธิีมนุษยช้นแห่งซิาอุดั่อาระเบ่ยแจ้งในแถิลงกี่ารณ์ชั้�วคราวว่า  
ม่กี่ารประกี่าศใช้้ข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุในคดั่ยาเสพตุิดัในปี 2563164 จนถิึงสิ�นปี  
ทางกี่ารยังไม่ได้ัดัำาเนินกี่ารอย่างเป็นทางกี่ารเพื�อแกี่้ไขกี่ฎหมายปราบปรามยาและสารเสพติุดั 
แห่งซิาอุดั่อาระเบ่ย อ่กี่ทั�งไม่ไดั้ช้่�แจงว่าม่กี่ารดัำาเนินกี่ารตุามข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหาร
ช้่วิตุอย่างไร อย่างไรกี่็ดั่ ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในคดั่ยาเสพตุิดัในปี 2564

ในเดัือนกีุ่มภัาพันธี์ ศาลอาญาช้ำานัญพิเศษเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุเป็นโทษจำาคุกี่ 10 ปี รวมกี่ับ 
เวลาท่�ใช้้โทษมาแล้วให้กี่ับอาล่ อัล-น่เม่ยร์ อับดัุลเลาะห์ อัล-ซิาเฮอร์ และดัาวูดั อัล-มาร์รูน ช้ายหนุ่ม 
สามคนท่�ถิูกี่จับกีุ่มขณะเป็นเดั็กี่165 กี่ารกี่ำาหนดัโทษใหม่ครั�งน่�เป็นไปตุามคำาสั�งของพนักี่งานอัยกี่าร 

162 ประมวลกี่ฎหมายอาญาคณะปฏิวัตุิ, 2522

163 ศูนย์สื�อเพื�อสิทธีิมนุษยช้นและประช้าธีิปไตุย “SHAMS”, “ศาลสั�งประหารช่้วิตุสามคด่ัในวันเด่ัยว: สองคด่ัเก่ี่�ยวกี่ับ 
กี่ารจารกี่รรมข้อมูล และอ่กี่หนึ�งคดั่เป็นความผิดัเกี่่�ยวกี่ับยาเสพตุิดั”, 10 พฤศจิกี่ายน 2564, shams-pal.org/en-
g/?p=3419; Al-Watan, “"ُت ‘يركسعلا ءاضقلا’ :ةزغ ًاماكحأ ردص  พฤศจิกี่ายน 9 ,تاردخم راجتو لالتحالا عم نيرباختُم قحب 
2564, alwatanvoice.com/arabic/news/2021/11/09/1442724.html#ixzz7LFh6l4vA

164 HRC International (บัญช้่ทวิตุเตุอร์อย่างเป็นทางกี่ารของคณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งซิาอุดั่อาระเบ่ย), ข้อความ
ในทวิตุเตุอร์, 18 มกี่ราคม 2564, twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1351087958565281793: “#ซิาอุด่ัอาระเบ่ย 
ลดักี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุอย่างมากี่ในปี 2563”

165 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “ซิาอุดั่อาระเบ่ย: กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุของนักี่กิี่จกี่รรมลัทธิีช่้อะฮ์สามคน ท่�ถิูกี่
จับกีุ่มขณะเป็นวัยรุ่น เป็นแนวทางท่�น่ายินดั่”, 8 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi-ara-
bia-withdrawal-of-death-sentences-for-three-shia-activists-arrested-as-teenagers-a-welcome-move/

https://www.shams-pal.org/eng/?p=3419
https://www.shams-pal.org/eng/?p=3419
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/11/09/1442724.html#ixzz7LFh6l4vA
https://twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1351087958565281793
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi-arabia-withdrawal-of-death-sentences-for-three-shia-activists-arrested-as-teenagers-a-welcome-move/#:~:text=February 8%2C 2021-,Saudi Arabia%3A Withdrawal of death sentences for three Shi'a,as teenagers a welcome move&text=%E2%80%9CUse of the death penalty,of international human rights law
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi-arabia-withdrawal-of-death-sentences-for-three-shia-activists-arrested-as-teenagers-a-welcome-move/#:~:text=February 8%2C 2021-,Saudi Arabia%3A Withdrawal of death sentences for three Shi'a,as teenagers a welcome move&text=%E2%80%9CUse of the death penalty,of international human rights law
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ในเดัือนสิงหาคม 2563 ในกี่ารทบทวนโทษประหารช้่วิตุของช้ายทั�งสามคน อาล่ อัล-น่เม่ยร์  
และอับดุัลเลาะห์ อัล-ซิาเฮอร์ ได้ัรับกี่ารปล่อยตัุวในเดืัอนตุุลาคมและเดืัอนพฤศจิกี่ายนตุามลำาดัับ  
หลังใช้้โทษจนครบ 

เพื�อตุอบสนองตุ่อคำาร้องขอของแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งช้าตุิ
แจ้งตุ่อทางองค์กี่รว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุนักี่โทษ 60 คนในปีน่�166 อย่างไรกี่็ดั่ ม่รายงานกี่ารประหารช้่วิตุ  
65 ครั�ง ตุามข้อมูลของสำานักี่ข่าว Saudi Press Agency ของทางกี่ารท่�อ้างแถิลงกี่ารณ์ทั�งฉบับ 
ของกี่ระทรวงท่�เกี่่�ยวข้อง ซิึ�งม่กี่ารระบุช้ื�อบุคคลท่�ถูิกี่ประหารช้่วิตุ ความผิดัตุามกี่ารตุัดัสินของศาล 
และกี่ระบวนวิธี่พิจารณาท่�นำาไปสู่กี่ารกี่ำาหนดัโทษและกี่ารประหารช้่วิตุ167

ในแถิลงกี่ารณ์ตุ่อแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งซิาอุดั่อาระเบ่ย 
ยังระบุว่า ไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุ “กี่รณ่ท่�เป็นกี่ารกี่ระทำาความผิดัโดัยผู้เยาว์” อ่กี่ตุ่อไป และม่กี่ารเปล่�ยน
โทษในคดั่เหล่านั�นเป็นโทษจำาคุกี่แทน คณะกี่รรมกี่ารยังกี่ล่าวถึิง “ความพยายามเพื�อจำากัี่ดักี่ารใช้้ 
โทษประหารช้่วิตุเฉพาะกี่ับอาช้ญากี่รรมร้ายแรงในช้่วงหลายปีท่�ผ่านมา” โดัยเสริมว่าหลังกี่าร
กี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุแตุ่ละคดั่ “ม่กี่ฎหมายกี่ำาหนดัให้ตุ้องอุทธีรณ์คำาสั�งตุ่อศาลอุทธีรณ์ จากี่นั�น 
ให้ม่กี่ารพิจารณาอ่กี่ช้ั�นหนึ�งโดัยศาลฎ่กี่า” ใบแจ้งข่าวส่วนใหญ่ท่�สำานักี่ข่าว Saudi Press Agency 
อ้างถิึง บรรยายถิึงขั�นตุอนปฏิบัตุิเหล่าน่� อย่างไรกี่็ดั่ จากี่แถิลงกี่ารณ์ของ Saudi Press Agency 
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารประหารช้่วิตุทหารระดัับล่างเมื�อวันท่� 10 เมษายน ท่� “กี่องทัพภัาคทางใตุ้” ในข้อหา 
“กี่บฏ” และให้กี่ารสนับสนุน “ศัตุรู” ท่�ไม่ไดั้ระบุช้ื�อ ตุ่างให้ข้อมูลว่าคดั่น่�ไดั้รับกี่ารพิจารณาเฉพาะจากี่ 
“ศาลช้ำานัญพิเศษ” และไม่ได้ัระบุถึิงว่าม่กี่ารยื�นอุทธีรณ์ตุ่อศาลสูงแตุ่อย่างใดั ทำาให้เกิี่ดัข้อกัี่งวลว่า
ศาลทหารหรือศาลท่�เป็นของทหารในซิาอุด่ัอาระเบ่ยได้ักี่ำาหนดัโทษประหารช่้วิตุ โดัยตัุดัสิทธิีในกี่าร 
อุทธีรณ์คดั่ หรือไม่กี่ำาหนดัให้ม่หลักี่ประกี่ันอย่างอื�นตุามท่�ระบุไว้โดัยคณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้น168 

นอกี่จากี่นั�น แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลบันทึกี่ข้อมูลกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง ซิึ�ง 
ส่งผลให้ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุและกี่ารประหารช่้วิตุในเวลาตุ่อมา รวมทั�งกี่ารท่�จำาเลยตุกี่เป็น
เหยื�อกี่ารทรมานเพื�อบังคับให้รับ “คำาสารภัาพ” กี่ารขังเดั่�ยวพวกี่เขาเป็นเวลานาน และกี่ารปฏิเสธี 
ไม่ให้ม่ทนายความ ในวันท่� 15 มิถุินายน ทางกี่ารได้ัประหารช้่วิตุมุสตุาฟิา อัล-ดัาร์วิช้ ช้ายหนุ่ม 
ช้าวซิาอุดั่อาระเบ่ยท่�เป็นช้นกี่ลุ่มน้อยช้่อะฮ์ โดัยศาลตัุดัสินว่าเขาม่ความผิดัฐานเข้าร่วมกี่ารชุ้มนุม
ประท้วงท่�ม่กี่ารใช้้ความรุนแรงเพื�อตุ่อตุ้านรัฐบาล169

166 คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นแห่งซิาอุดั่อาระเบ่ย, “โทษประหารช้่วิตุในราช้อาณาจักี่รซิาอุดั่อาระเบ่ย: ภัาพรวมของปี 
2564”, ส่งให้กี่ับแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลในวันท่� 31 มกี่ราคม 2565

167 โปรดัดัู ตุัวอย่างเช้่น Saudi Press Agency, “ًادح لتقلا مكح ذيفنت .มกี่ราคม 2564, spa.gov 21 ,”ةمركملا ةكمب نييناج يف 
sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2179327; “ًاريزعت لتقلا مكح ذيفنت .มิถิุนายน 2564, spa 15 ,”مامدلا يف ةانجلا دحأب 
gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240929

168 Saudi Press Agency, “ىمظعلا ةنايخلا ةميرج مهباكترال عافدلا ةرازو يبوسنم نم دونج ةثالث قحب لتقلا مكح ذيفنت :عافدلا ةرازو”, 
10 เมษายน 2564, spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2213213

169 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “ซิาอุดั่อาระเบ่ย: ยุตุิกี่ารประหารช้่วิตุช้ายหนุ่มท่�กี่ำาลังจะเกี่ิดัขึ�น”, 15 มิถิุนายน 2564, 
amnesty.org/en/latest/news/2021/06/saudi-arabia-halt-imminent-execution-of-young-man/

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2179327
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2179327
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240929
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240929
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2213213
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/saudi-arabia-halt-imminent-execution-of-young-man/
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ในวันท่� 10 พฤศจิกี่ายน ศาลฎ่กี่าพิพากี่ษากี่ลับในคดั่ตุ่ออับดัุลเลาะห์ อัล-ฮูวัตุติุ ช้ายหนุ่มท่�ถิูกี่ 
ศาลอาญาแห่งกี่รุงทาบุคสั�งประหารช้่วิตุในเดืัอนตุุลาคม 2562 ร่วมกัี่บจำาเลยอ่กี่ห้าคนในคดั่ 
สังหารตุำารวจระหว่างกี่ารปล้นโดัยใช้้อาวุธีเมื�อปี 2560 ขณะท่�เขาม่อายุเพ่ยง 14 ป1ี70 จำาเลยทุกี่คน
ให้กี่ารว่าพวกี่เขาถูิกี่ทรมานเพื�อบังคับให้รับ “คำาสารภัาพ” ตุามเอกี่สารของศาล เขาถูิกี่ขังเดั่�ยว 
เป็นเวลาส่�เดัือนในระหว่างกี่ารสอบสวน ซิึ�งเกิี่ดัขึ�นโดัยไม่ม่พ่อแม่หรือทนายความอยู่ด้ัวย เขาถิูกี่
ควบคุมตัุวท่�หน่วยสอบสวนคด่ัอาญาเมืองทาบุคในช้่วงเวลาดัังกี่ล่าว แทนท่�จะถูิกี่ควบคุมตัุวท่� 
ดัาร์ อัล-มูลาฮาซิา (สถิานพินิจและคุ้มครองเด็ักี่และเยาวช้น) ตุามข้อมูลของฮิวแมนไรท์วอทช์้  
อับดัุลเลาะห์ อัล-ฮูวัตุตุิให้กี่ารว่า พนักี่งานสอบสวน “บังคับให้เขายืนตุิดัตุ่อกี่ันเป็นเวลาหลายช้ั�วโมง 
ทุบตุ่เขาและตุบหน้า ม่กี่ารใช้้สายไฟิเฆ่�ยนตุ่บริเวณส้นเท้าและตุามส่วนตุ่าง ๆ ของร่างกี่าย จนกี่ระทั�ง
เขาสลบไป ม่กี่ารบังคับให้เขาจับขาของพ่�ช้ายเอาไว้ระหว่างท่�ถิูกี่ทุบตุ่ และโกี่หกี่เขาว่าทั�งแม่และพ่�สาว 
กี่็ถิูกี่ควบคุมตุัวเช้่นกี่ัน และทางกี่ารจะปล่อยตุัวถิ้าเขายอมสารภัาพ”171 ในตุอนน่�จะม่กี่ารพิจารณาคดั่  
ของเขาใหม่ ซิึ�งกี่็อาจส่งผลให้ศาลสั�งประหารช้่วิตุเขาอ่กี่ครั�ง ม่กี่ารประกี่าศใช้้พระราช้กี่ฤษฎ่กี่า 
เมื�อปี 2563 เพื�อยุตุิกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุตุ่อบุคคลท่�ม่อายุไม่ถึิง 18 ปีขณะกี่ระทำาความผิดั  
อย่างไรกี่็ดั่ พระราช้กี่ฤษฎ่กี่าฉบับน่�ไม่ครอบคลุมคดั่ท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ฎหมายตุ่อตุ้านกี่ารกี่่อกี่ารร้าย 
ของซิาอุดั่อาระเบ่ย ประมวลกี่ฎหมายอาญาว่าดั้วยกี่ารกี่่อกี่ารร้ายและกี่ารให้ทุนสนับสนุนกี่าร 
กี่่อกี่ารร้าย (2560) และไม่ครอบคลุมความผิดัทั�วไปแบบ hadd  (ความผิดัท่�ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษตุายตุัว
และรุนแรงตุามกี่ฎหมายอิสลาม) หรือความผิดัท่�ม่โทษตุามหลักี่กี่าร qesas (“ตุาตุ่อตุา ฟิันตุ่อฟิัน”)172

ซีเรียยังคงเป็นประเทศท่�ปิดักี่ั�นกี่ารตุรวจสอบแทบทั�งหมดัจากี่ผู้สังเกี่ตุกี่ารณ์ดั้านสิทธีิมนุษยช้นหรือ 
ผู้สังเกี่ตุกี่ารณ์อิสระอื�น ๆ รวมถึิงเมื�อม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ และรัฐบาลควบคุมสื�อมวลช้น 
อย่างเข้มงวดั แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลกี่ังวลอย่างยิ�งว่า ทางกี่ารยังคงใช้้โทษประหารช้่วิตุ 
อย่างกี่ว้างขวางโดัยผ่านกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรม ม่กี่ารประหารช้่วิตุหมู่บุคคลท่�ไม่ระบุช้ื�อ  
24 คน เกิี่ดัขึ�นเมื�อวันท่� 21 ตุุลาคม ซิึ�งตุามข้อมูลของกี่ระทรวงยุตุิธีรรมระบุว่า ได้ัถิูกี่ศาลตุัดัสินว่า 
ม่ความผิดัในข้อหาจุดัไฟิป่าในปี 2563 ซิึ�งกี่ระทรวงอธีิบายว่าเป็น “กี่ารโจมตุ่แบบกี่่อกี่ารร้าย”173 

ในเดัือนตุุลาคม หน่วยงานในตูนีเซีย 28 แห่ง รวมถิึงพันธีมิตุรตุูน่เซิ่ยตุ่อตุ้านโทษประหารช้่วิตุ 
(CTCPM) รณรงค์ให้เห็นผลกี่ระทบของโทษประหารช้่วิตุโดัยเฉพาะตุ่อผู้หญิงในประเทศ พวกี่เขา

170 Reuters, “ศาลซิาอุฯ กี่ลับคำาพิพากี่ษาในคดั่ท่�ผู้ช้ายถูิกี่ศาลสั�งประหารช่้วิตุจากี่ความผิดัท่�เกี่ิดัขึ�นขณะเป็นผู้เยาว์  
ศาลสั�งให้พิจารณาใหม่”, 11 พฤศจิกี่ายน 2564, reuters.com/world/middle-east/saudi-court-over-
turns-death-sentence-man-convicted-minor-retrial-follow-2021-11-11/

171 ฮิวแมนไรท์วอทช์้, “ซิาอุด่ัอาระเบ่ย: ข้อกี่ล่าวหาว่าม่นักี่โทษประหารช้่วิตุในคด่ัท่�กี่ระทำาความผิดัขณะเป็นเด็ักี่”,  
31 ม่นาคม 2564, hrw.org/news/2021/03/31/saudi-arabia-alleged-child-offender-death-row

172 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “ซิาอุดั่อาระเบ่ย: กี่ารปฏิรูปโทษประหารช่้วิตุสำาหรับผู้เยาว์ยังคงบกี่พร่อง ไม่สมบูรณ์ 
ตุ้องม่กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุอย่างเป็นองค์รวมทันท่”, 27 เมษายน 2563, amnesty.org/en/latest/news/2020/04/
saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/

173 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, “ซ่ิเร่ย: กี่ารประหารช้่วิตุอย่างเลือดัเย็นตุ่อนักี่โทษ 24 คน ในความผิดัเก่ี่�ยวกัี่บไฟิป่า 
เมื�อปีท่�แล้ว”, 22 ตุุลาคม 2564, amnesty.org/en/latest/news/2021/10/syria-chilling-execution-spree-with-
24-people-put-to-death-over-last-years-wildfires/

https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-court-overturns-death-sentence-man-convicted-minor-retrial-follow-2021-11-11/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-court-overturns-death-sentence-man-convicted-minor-retrial-follow-2021-11-11/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/syria-chilling-execution-spree-with-24-people-put-to-death-over-last-years-wildfires/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/syria-chilling-execution-spree-with-24-people-put-to-death-over-last-years-wildfires/
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ประณามเนื�องจากี่ม่ผู้หญิง 6% ของนักี่โทษประหารช้่วิตุในตุูน่เซิ่ย โดัยความผิดัส่วนใหญ่ของผู้หญิง
เหล่าน่�คือกี่ารป้องกี่ันตุนเองจากี่กี่ารทารุณกี่รรมในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศมากี่กี่ว่ากี่รณ่
ของผู้ช้าย และมักี่ถิูกี่ลงโทษหลังกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรม CTCPM และหน่วยงานอื�นในตุูน่เซิ่ย 
เร่ยกี่ร้องทางกี่ารให้ดัำาเนินกี่ารอย่างเป็นรูปธีรรมเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ174 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รื�อฟิื้นกี่ารประหารช้่วิตุ โดัยม่ช้ายคนหนึ�งถิูกี่ประหารช้่วิตุ หลังไม่ม่ข้อมูล 
กี่ารประหารช้่วิตุในช่้วงสามปีท่�ผ่านมา จำานวนโทษประหารช้่วิตุยังคงเพิ�มขึ�นเป็นอย่างน้อยเก้ี่าครั�ง
เท่ยบกี่ับปี 2563 ซิึ�งม่อย่างน้อยส่�ครั�ง

กี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ทั�ง 14 ครั�งในเยเมน เป็นไปตุามคำาสั�งของกี่ลุ่มฮูตุ่ท่�ปกี่ครองโดัยพฤตุินัย 
ซิึ�งยังไดั้สั�งประหารช้่วิตุบุคคลอย่างน้อย 113 คน ส่วนทางกี่ารของเยเมนซิึ�งนานาช้าตุิรับรอง ไดั้สั�ง
ประหารช้่วิตุบุคคลอย่างน้อย 185 คน ในทั�งสองกี่รณ่ มักี่เป็นกี่ารสั�งประหารช้่วิตุหลังกี่ารพิจารณา
คดั่ลับหลังจำาเลย 

สำานักี่ข่าวซิาบาซึิ�งเป็นส่วนหนึ�งของกี่ลุ่มปกี่ครองโดัยพฤติุนัยฮูตุ่ประกี่าศว่าวันท่� 10 มกี่ราคม  
ศาลทหารของกี่ลุ่มฮูตุ่ในภูัมิภัาคกี่ลาง ตุัดัสินประหารช้่วิตุผู้บัญช้ากี่ารระดัับสูงของกี่องทัพเยเมน  
75 นาย ในความผิดัฐานกี่บฏ โดัยเป็นกี่ารพิจารณาคด่ัลับหลังจำาเลยทั�งหมดั175 ส่วนในวันท่�  
25 สิงหาคม ศาลทหารในภูัมิภัาคมาริบ ภัายใตุ้กี่ารปกี่ครองของรัฐบาลซึิ�งรับรองโดัยนานาช้าติุ  
สั�งประหารช้่วิตุช้าวเยเมน 173 คน ซิึ�งทั�งหมดัเป็นแกี่นนำาของกี่ลุ่มตุิดัอาวุธีฮูตุ่ และหนึ�งคนเป็น
พลเมืองอิหร่าน ซิึ�งเป็นทูตุของอิหร่านประจำากี่ลุ่มปกี่ครองโดัยพฤตุินัยฮูตุ่ และเป็นกี่ารพิจารณาคดั่
ลับหลังจำาเลยเช้่นกี่ัน176 

ในวันท่� 18 กี่ันยายน ช้ายเก้ี่าคนถูิกี่ยิงเป้าตุ่อหน้าสาธีารณะ ท่ามกี่ลางประช้าช้นหลายร้อยคนท่� 
จัตุุรัสแตุหะร่ กี่รุงซิานา ภัายหลังศาลอาญาช้ำานัญพิเศษ (SCC) ของกี่ลุ่มฮูตุ่สั�งลงโทษประหารช้่วิตุ  
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล บันทึกี่ข้อมูลกี่ารละเมิดัอย่างร้ายแรงตุ่อสิทธีิในกี่ารพิจารณาคด่ั 
ท่�เป็นธีรรมในศาลดัังกี่ล่าว รวมทั�งในกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ม่โทษประหารช้่วิตุ เช้่น กี่ารปฏิเสธีไม่ให้ 
ไดั้รับข้อมูลจากี่ทนายความ กี่ารพิจารณาคด่ัลับหลังโดัยไม่แจ้งให้จำาเลยทราบ และกี่ารรับฟิัง  
“คำาสารภัาพ” ท่�ไดั้มาจากี่กี่ารทรมานเป็นหลักี่ฐาน177 ทั�งเกี่้าคนถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานกี่บฏ  
จากี่กี่ารม่ส่วนร่วมในกี่ารสังหารแกี่นนำาช้าวฮูตุ่ เมื�อปี 2561 ซิึ�งเป็นกี่ารโจมตุ่ทางอากี่าศของทหาร

174 แถิลงกี่ารณ์จากี่เฟิซิบุ๊กี่ของพันธีมิตุรฯ, facebook.com/CTCPM-Coalition-Tunisienne-Contre-la-Peine-de-
Mort-556164981218843/

175 Anatol, “10 ,”ةيموكحلا تاوقلاب ادئاق 75 مادعإب يثوح مكح ..نميلا มกี่ราคม 2564, aa.com.tr/ar/مكح-نميلا/ةيبرعلا-لودل-
#2105250/ةيموكحلا-تاوقلاب-ادئاق-75-مادعإب-يثوح

176Arab News, “ศาลเยเมนสั�งประหารช้่วิตุผู้นำากี่ลุ่มฮูตุ่ และอ่กี่ 173 คนขณะท่�ม่กี่ารสู้รบอย่างรุนแรง”, 26 สิงหาคม 
2564, arabnews.com/node/1917446/middle-east

177 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, ปล่อยตุัวและล่�ภััย: กี่ารทรมาน กี่ารพิจารณาท่�ไม่เป็นธีรรม และกี่ารถิูกี่บังคับให้ล่�ภััย
ของช้าวเยเมนภัายใตุ้ระบอบปกี่ครองของกี่ลุ่มฮูตุ ่(Index: MDE 31/3907/2021), พฤษภัาคม 2564, amnesty.org/en/
wp-content/uploads/2021/05/MDE3139072021ENGLISH.pdf

https://www.facebook.com/CTCPM-Coalition-Tunisienne-Contre-la-Peine-de-Mort-556164981218843/
https://www.facebook.com/CTCPM-Coalition-Tunisienne-Contre-la-Peine-de-Mort-556164981218843/
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-75-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/2105250
https://www.arabnews.com/node/1917446/middle-east
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE3139072021ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE3139072021ENGLISH.pdf
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ฝ่ายพันธีมิตุร นำาโดัยซิาอุดั่อาระเบ่ย ม่กี่ารเผยแพร่ภัาพของช้ายทั�งเก้ี่าคนอย่างกี่ว้างขวางทั�งก่ี่อน
และหลังกี่ารประหารช้่วิตุทันท่ตุามสื�อตุ่าง ๆ178 ในบรรดัาผู้ท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุ ประกี่อบดั้วยช้ายซิึ�งม่อายุ 
17 ปีขณะกี่ระทำาความผิดัตุามข้อกี่ล่าวหา179

ในวันท่� 14 สิงหาคม ศาลฎ่กี่าของกี่ลุ่มฮูตุ่พิพากี่ษากี่ลับคำาตุัดัสินท่�ให้ประหารช้่วิตุอัสมาอา อัล- 
โอมิสซิ่ และสั�งให้ม่กี่ารพิจารณาคดั่ใหม่180 เจ้าหน้าท่�ช้าวฮูตุ่จับกีุ่มอัล-โอมิสซ่ิไดั้ท่�ดั่านตุรวจในเดัือน
ตุุลาคม 2559 และตุ่อมา ได้ัดัำาเนินคด่ัเขาในข้อหากี่บฏ จากี่นั�นเธีอและพ่อก็ี่ถิูกี่บังคับให้สูญหาย  
ถิูกี่ทรมาน รวมทั�งถูิกี่ทุบตุ่และทำาให้อับอายอย่างรุนแรง จากี่นั�นศาลอุทธีรณ์ช้ำานัญพิเศษแผนกี่ 
คดั่อาญาตุัดัสินว่า เธีอม่ความผิดัและสั�งประหารช้่วิตุภัายหลังกี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรมอย่างยิ�ง  
โดัยปฏิเสธีไม่ให้เธีอม่ทนายความ181

178 BBC Arabic, “20 ,”صاخشأ ةعست نييثوحلا مادعإ نيدي يلودلا عمتجملا :نميلا يف برحلا กี่ันยายน 2564, bbc.com/arabic/
middleeast-58633535; ABC News, “กี่ลุ่มกี่บฏฮูตุ่แห่งเยเมนประหารช่้วิตุนักี่โทษเกี่้าคนในคดั่กี่ารสังหารเจ้าหน้าท่� 
ระดัับสูง”, 19 กี่ันยายน 2564, abcnews.go.com/International/wireStory/yemens-houthis-execute-senior- 
officials-killing-80094133#

179 Masrawi, “’18 ,”؟هتاملك رخآو يثوحلا هتمدعأ يذلا رصاقلا نع فرعن اذام ..‘دوسألا زيزعلا دبع กี่ันยายน 2564, masrawy.
com/news/news_publicaffairs/details/2021/9/18/2091789/ 

180 Albawaba News, “กี่ารไตุ่สวนคดั่ลักี่พาตุัวนางแบบช้าวเยเมนถิูกี่เลื�อนออกี่ไป เนื�องจากี่ไม่ม่ผู้พิพากี่ษา”, 16 สิงหาคม 
2564, albawaba.com/news/trial-kidnapped-yemeni-model-postponed-due-absent-judge-1442698  
พาดัหัวข่าวอ้างถิึงอ่กี่คดั่หนึ�ง 

181 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “วัยรุ่นหญิงช้าวเยเมนตุ้องโทษประหารช้่วิตุ ตุ้องทนทุกี่ข์ทรมานจากี่ ‘สงครามจิตุวิทยา’ 
ท่�กี่ลุ่มฮูตุ่ทำากี่ับฝ่ายตุรงข้าม”, 13 เมษายน 2561, amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-
on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-huthis-psychological-war-on-opponents/

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58633535
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58633535
https://abcnews.go.com/International/wireStory/yemens-houthis-execute-senior-officials-killing-80094133
https://abcnews.go.com/International/wireStory/yemens-houthis-execute-senior-officials-killing-80094133
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/9/18/2091789/
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/9/18/2091789/
https://www.albawaba.com/news/trial-kidnapped-yemeni-model-postponed-due-absent-judge-1442698
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-huthis-psychological-war-on-opponents/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-huthis-psychological-war-on-opponents/
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แอฟรกิาทางตอนใต�ของทะเลทรายซาฮารา 

แนวโน�มระด่ับภ้มิภาค์

• ตุัวเลขโดัยรวมของกี่ารประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลได้ั เพิ�มขึ�นกี่ว่าสองเท่า โดัยเป็นผลมาจากี่ 
กี่ารเพิ�มจำานวนในสองประเทศ ไดั้แกี่่ โซิมาเล่ยและซิูดัานใตุ้

• ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุเท่าเดัิมในสามประเทศ เช้่นเดั่ยวกี่ับในปี 2563 ไดั้แกี่่ บอตุสวานา 
โซิมาเล่ย และซิูดัานใตุ้ โดัยประเทศส่วนใหญ่ในภัูมิภัาคซิึ�งยังไม่ไดั้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับ
ความผิดัอาญาทุกี่ประเภัท กี่็ไม่ไดั้ประหารช้่วิตุบุคคลเลย

• ม่ข้อมูลกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุเพิ�มขึ�น 22% โดัยเพิ�มขึ�นอย่างมากี่ในสาธีารณรัฐประช้าธิีปไตุย
คองโกี่ และมอริเตุเน่ย แม้จะลดัลงอย่างมากี่ในแซิมเบ่ย

• ม่ความคืบหน้าของกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในหลายประเทศ รวมทั�ง เซิ่ยร์ราล่โอน กี่านา และ
สาธีารณรัฐแอฟิริกี่ากี่ลาง

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การกำาหนดโทษประหาร
ชีวิตที่บันทึกได้ในปี 
2564

จัำานวนผู้ที่ถููกกำาหนดโทษ
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564 
จัากข้อมูลที่มีอยู่

บอตุสวานา 3 6 6

บูร์กี่ินาฟิาโซิ182 0 0 0
แคเมอรูน 0 4+ 250+
สาธีารณรัฐ
แอฟิริกี่ากี่ลาง

0 0 0

โคโมโรส 0 0
สาธีารณรัฐ
ประช้าธีิปไตุยคองโกี่

0 81+ +

อิเควทอเร่ยลกี่ิน่ 0 0
เอริเทร่ย 0 0
เอสวาตุ่น่ 0 0 1
เอธีิโอเปีย 0 + 1+
แกี่มเบ่ย 0 3 3
กี่านา 0 7 165
เคนยา 0 14 601
เลโซิโท 0 0 0
ไลบ่เร่ย 0 0 16+
มาลาว่ 0 11+ 37+
มาล่ 0 48 48+
มอริเตุเน่ย 0 60 183

182 บูร์กี่ินาฟิาโซิยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัอาญาทั�วไปเท่านั�น ในปี 2561 ไดั้ม่กี่ารตุัดักี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ 
ออกี่จากี่ประมวลกี่ฎหมายอาญา อย่างไรกี่็ดั่ ยังคงม่กี่ารกี่ำาหนดัให้ใช้้โทษประหารช่้วิตุในประมวลกี่ฎหมายทหาร  
แตุ่ไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุนับแตุ่ปี 2541



รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีตและการประหารชวิีต ในปี 2564
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

70

ประเทศ การประหารชีวิต 
ที่บันทึกได้ในปี 
2564

การกำาหนดโทษประหาร
ชีวิตที่บันทึกได้ในปี 
2564

จัำานวนผู้ที่ถููกกำาหนดโทษ
ประหารชีวิตจันถูึงสิ�นปี 2564 
จัากข้อมูลที่มีอยู่

ไนเจอร์ 0 0 4
ไนจ่เร่ย 0 56+ 3,036+
เซิ่ยร์ราล่โอน 0 23 117
โซิมาเล่ย 21+ 27+ 6+
ซิูดัานใตุ้ 9+ 10+ 334+
ซิูดัาน 0 7+ 95+
แทนซิาเน่ย 0 + 480+
ยูกี่ันดัา 0 2+ 135+
แซิมเบ่ย 0 9+ 257
ซิิมบับเว 0 1 66

กี่ารเพิ�มขึ�นอย่างมากี่ของกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลไดั้ในสองจากี่สามประเทศ ซิึ�งยังคงม่ 
กี่ารประหารช้่วิตุในภัูมิภัาคน่� ส่งผลให้ตัุวเลขโดัยรวมของกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในแอฟิริกี่าทาง 
ตุอนใตุ้ของทะเลทรายซิาฮาราเพิ�มขึ�นกี่ว่าสองเท่า จากี่ 16 ครั�งในปี 2563 เป็น 33 ครั�งในปี 2564  
กี่ารประหารช่้วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในโซิมาเล่ยเพิ�มจากี่ 11 ครั�งเป็น 21 ครั�ง และในซิูดัานใตุ้ จากี่สองครั�ง 
เป็นเกี่้าครั�ง แม้ม่ปัญหาในกี่ารเข้าถิึงข้อมูลในประเทศเหล่าน่� และตุัวเลขท่�แท้จริงอาจสูงกี่ว่าน่� ส่วน
ในบอตุสวานา แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล บันทึกี่ข้อมูลกี่ารประหารช่้วิตุบุคคลสามคน เท่ากัี่นกี่ับ
ปี 2563

ตุัวเลขโดัยรวมของกี่ารตัุดัสินประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลได้ัในปี 2564 คือ 373 ครั�ง ถิือว่าสูงกี่ว่า 
ปี 2563 มากี่ ซิึ�งอยู่ท่� 305 ครั�ง เพิ�มขึ�น 22% ม่โทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในสาธีารณรัฐประช้าธีิปไตุย
คองโกี่เพิ�มขึ�นอย่างมากี่ โดัยเพิ�มขึ�นกี่ว่าส่�เท่า จากี่ 20 ครั�งในปี 2563 เป็น 81 ครั�งในปี 2564  
โทษประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ไดั้ในเซิ่ยร์ราล่โอนลดัลง 41% จากี่ 39 ครั�งในปี 2563 เป็น 23 ครั�งในปี 2564 
ในโซิมาเล่ยม่กี่ารประหารช้่วิตุอย่างน้อย 21 คน จากี่นักี่โทษประหารช้่วิตุทั�งหมดั 27 คนในปี 2564  
ในระหว่างปีน่� 

ม่ข้อมูลกี่ารลดัโทษ กี่ารอภััยโทษ และกี่ารล้างมลทินในหลายประเทศ โดัยเฉพาะในสาธีารณรัฐ
ประช้าธีิปไตุยคองโกี่ ซิึ�งม่กี่ารอภััยโทษนักี่โทษประหารช้่วิตุอย่างน้อย 26 คน และจนถิึงสิ�นปีม่กี่าร
เปล่�ยนโทษให้กัี่บผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุทุกี่คน ซิึ�งไดั้อุทธีรณ์คำาสั�งและถูิกี่ยกี่คำาร้องจนหมดัสิ�นแล้ว 
ในแซิมเบ่ย ม่กี่ารเปล่�ยนโทษให้กี่ับนักี่โทษประหารช้่วิตุท่�ถิูกี่คุมขังกี่ว่าแปดัปีจำานวน 23 คน ในไนจ่เร่ย 
นักี่โทษประหารช้่วิตุ 17 คน ไดั้รับกี่ารยกี่ฟิ้องภัายหลังกี่ารอุทธีรณ์ และม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุ 
ให้กี่ับ 83 คน
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ภาพื่ 11: จำานวนประเทศในแอฟริกาทางตอนใต�ของทะเลทรายซาฮารา ซ้�งมีข�อม้ลว่าไดั�ประหารชีวิต  
หร่อมีการต่ดัสินให�ประหารชีวิต ระหว่างปี 2560-2564

2017 2018 2019 2020 2021

จำนวนประเทศที่ไดประหารชีวิตบุคคล

จำนวนประเทศที่มีการตัดสินใหประหารชีวิต
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รวมกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุท่�เกี่ิดัขึ�นในช้่วงปี 2560-2564

ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอย่างน้อย 5,843 คน โดัย 52% (อย่างน้อย 3,036 คน) อยู่ในประเทศไนจ่เร่ย

หลายประเทศดัำาเนินกี่ารในทางบวกี่เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ ในเซิ่ยร์ราล่โอน รัฐสภัาออกี่เส่ยง 
เป็นเอกี่ฉันท์ประกี่าศใช้้กี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัอาญาทุกี่ประเภัทเมื�อสิ�นปี  
กี่ฎหมายน่�จึงได้ัรับกี่ารลงนามอย่างเป็นทางกี่ารโดัยประธีานาธีิบดั่ ในกี่านา รัฐสภัาอยู่ระหว่าง 
กี่ารพิจารณาร่างกี่ฎหมายเพื�อตุัดัโทษประหารช่้วิตุออกี่จากี่กี่ฎหมายอาญาและความผิดัอื�น ๆ และ 
อาจตุัดัออกี่จากี่กี่ฎหมายกี่องทัพ ในสาธีารณรัฐแอฟิริกี่ากี่ลาง คณะกี่รรมาธีิกี่ารรัฐสภัา183 ตุรวจสอบ 
ร่างกี่ฎหมายเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุอย่างสิ�นเช้ิงเสร็จแล้ว

183 République centrafricaine, Rapport de la commission institutions, démocratie, judiciaire et affaires 
administratives sur la proposition de loi portant abolition de la peine de mort et modifiant certaines 
dispositions de la loi portant code pénal centrafricain, 21 เมษายน 2564, ม่สำาเนาอยู่ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์-
เนช้ั�นแนล
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พ่ื่ฒนาการระด่ับประเทศท่ีสำาค่์ญ
กี่ระทรวงกี่ลาโหม ความยุตุิธีรรม และความมั�นคงของบอตสวานา แจ้งให้แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล 
ทราบว่า ม่กี่ารประหารช้่วิตุสามครั�งในประเทศในปี 2564 ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุหกี่คน และม่กี่าร
เปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุให้นักี่โทษหนึ�งคน จนถึิงสิ�นปี 2564 ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุจำานวนหกี่คน 
ทั�งหมดัเป็นผู้ช้าย และม่ความผิดัข้อหาฆ่าผู้อื�น ผู้ท่�ไดั้รับกี่ารเปล่�ยนโทษเป็นช้าวซิิมบับเวคนเดั่ยว  
ท่�เหลือเป็นช้าวบอตุสวานา184 จำานวนผู้ท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุในปี 2564 เท่ากี่ับจำานวนผู้ท่�ถิูกี่ประหารช้่วิตุ
ในปี 2563

ในวันท่� 7 กี่ันยายน 2564 ศาลทหารกี่รุงบิว แคเมอรูน สั�งประหารช้่วิตุช้ายส่�คนสำาหรับความผิดั
อาญา ประเภัทตุ่าง ๆ รวมทั�งกี่ารแบ่งแยกี่ดัินแดัน กี่ารกี่่อกี่ารร้าย กี่ารฆ่าผู้อื�น กี่ารครอบครองอาวุธี 
ท่�ผิดักี่ฎหมาย และกี่ารล้มล้างระบอบกี่ารปกี่ครอง ศาลตัุดัสินว่าส่�คนม่ความผิดัฐานโจมตุ่โรงเร่ยน  
อันเป็นเหตุุให้เดั็กี่เส่ยช้่วิตุอย่างน้อยแปดัคน185 แบริสเตุอร์ อาโตุห์ โวลเตุอร์ เอ็ม เช้ม่ ซิึ�งเป็นทนาย 
ให้กี่ับจำาเลยทั�งส่�คนบอกี่กี่ับแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลว่า กี่ารพิจารณาเตุ็มไปดั้วยขั�นตุอน
กี่ารปฏิบัตุิท่�ลักี่ลั�น โดัยไม่เพ่ยงเป็นกี่ารพิจารณาของศาลทหาร แตุ่จำาเลยทั�ง 12 คนตุ้องเข้ารับ 
กี่ารพิจารณาในวันเดั่ยวกี่ัน เป็นกี่ารพิจารณาแบบ “มาราธีอน” ทำาให้ไม่ม่กี่ารรับฟิังหลักี่ฐาน 
ของแตุ่ละคดั่มากี่เพ่ยงพอ นอกี่จากี่นั�น พนักี่งานอัยกี่ารยังไม่ไดั้เสนอพยานเพื�อให้กี่ารในศาล ม่เพ่ยง 
กี่ารเสนอพยานเอกี่สาร โดัยไม่ม่กี่ารตุรวจสอบจากี่บุคคลท่�สาม หรือไม่เปิดัโอกี่าสให้ม่กี่ารซิักี่ค้าน
พยาน ส่งผลให้เป็นกี่ารพิจารณาตุามพยานบอกี่เล่าเพ่ยงอย่างเดั่ยว ทั�งยังม่ปัญหาเรื�องภัาษา  
เนื�องจากี่เป็นกี่ารพิจารณาในภัาษาฝรั�งเศส และม่กี่ารแปลเป็นภัาษาอังกี่ฤษ อย่างไรกี่็ดั่ จำาเลย 
ส่วนใหญ่ม่ความเข้าใจเฉพาะภัาษาอังกี่ฤษแบบง่าย186 ม่กี่ารยื�นอุทธีรณ์คำาสั�ง187 ซิึ�งเป็นเหตุุให้ช้ะลอ
กี่ารบังคับใช้้บทลงโทษออกี่ไปจนถิึงสิ�นปี 2564 ยังไม่ม่กี่ารกี่ำาหนดัวันเริ�มพิจารณาในศาลอุทธีรณ์ 

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุ โทษประหารช้่วิตุ หรือผู้ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ
ใน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ซิึ�งม่กี่ฎหมายให้ใช้้โทษประหารช่้วิตุ แตุ่ไม่ไดั้ประหารช้่วิตุบุคคลเลย
ตุั�งแตุ่ปี 2524

184 จดัหมายจากี่กี่ระทรวงกี่ลาโหม ยุตุิธีรรม และความมั�นคงถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, 25 มกี่ราคม 2565

185 Journal du Cameroun, “Cameron: Four get death sentence over Kumba school massacre”, 8 กี่ันยายน 
2564, journalducameroun.com/en/cameron-four-get-death-sentence-over-kumba-school-massacre/

186 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, สัมภัาษณ์ทางโทรศัพท์กี่ับแบริสเตุอร์ อาโตุห์ โวลเตุอร์ เอ็ม เช้ม่, 18 มกี่ราคม 2565

187 Direction de la justice militaire, Tribunal militaire de Buea, Procès verbal de notification d’une 
ordonnance portant fixation de la consignation d’appel, 21 มิถิุนายน 2564, ม่สำาเนาอยู่ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์-
เนช้ั�นแนล

https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-four-get-death-sentence-over-kumba-school-massacre/
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ในเดัือนเมษายน คณะกี่รรมาธิีกี่ารรัฐสภัาว่าด้ัวยสถิาบันประช้าธิีปไตุย และกิี่จกี่ารยุติุธีรรมและฝ่าย
บริหาร188 ตุรวจสอบร่างกี่ฎหมายเพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุอย่างสิ�นเช้ิงจนเสร็จ หลังม่กี่ารเสนอ 
ร่างกี่ฎหมายเป็นครั�งแรกี่ในปี 2561189 คณะกี่รรมาธิีกี่ารรับฟิังความเห็นจากี่ผู้เช้่�ยวช้าญและ
องค์กี่รภัาคประช้าสังคมดั้านสิทธีิมนุษยช้น และไดั้เสนอแนะในรายงานให้รัฐสภัารับรองร่างกี่ฎหมาย 
ดัังกี่ล่าว190 จนถิึงสิ�นปี แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่ไดั้รับข้อมูลว่าม่กี่ารพิจารณาร่างกี่ฎหมายน่�
เพิ�มเตุิมแตุ่อย่างใดั 

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซิึ�งไม่ม่ 
กี่ารประหารช้่วิตุเลยนับตุั�งแตุ่ปี 2549 ม่กี่ารสั�งโทษประหารช้่วิตุอย่างน้อย 81 คน191 ซิึ�งรวมถิึงผู้หญิง
หนึ�งคน เพิ�มขึ�นเป็นกี่ว่าส่�เท่าจากี่ปี 2563192 

ในวันท่� 8 มกี่ราคม ประธีานาธีิบดั่เฟิลิกี่ซิ์ ช้่เซิเคดั่ ไดั้อภััยโทษให้นักี่โทษประหารช้่วิตุ 26 คน พวกี่เขา 
ตุ้องโทษประหารช้่วิตุในปี 2546 จากี่กี่ารสังหารอดั่ตุประธีานาธีิบดั่ลอรองตุ์-ดั่ซิ่เร คาบิลาในปี 2544193  
ในวันท่� 31 ธีันวาคม ประธีานาธีิบดั่ลงนามคำาสั�งเพื�อเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุทั�งหมดัให้เป็นโทษจำาคุกี่ 
ตุลอดัช้่วิตุสำาหรับนักี่โทษประหารช้่วิตุทุกี่คนท่�ใช้้สิทธีิอุทธีรณ์คดั่จนหมดัสิ�นแล้ว194 แอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนช้ั�นแนล ไม่สามารถิพิสูจน์ไดั้ว่าม่นักี่โทษซิึ�งไดั้รับประโยช้น์จากี่คำาสั�งน่�มากี่น้อยเพ่ยงใดั 

รัฐบาลเอสวาตีนีแจ้งให้แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลทราบว่า ไม่ม่พัฒนากี่ารใหม่เกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้ 
โทษประหารช้่วิตุในปีน่� แสดังให้เห็นว่าไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุ และไม่ม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในปี 2564 
เลย195 ยังคงม่นักี่โทษประหารช้่วิตุท่�เป็นช้ายอยู่เพ่ยงคนเดั่ยว

188 République centrafricaine, Rapport de la commission institutions, démocratie, judiciaire et affaires 
administratives sur la proposition de loi portant abolition de la peine de mort et modifiant certaines 
dispositions de la loi portant code pénal centrafricain, 21 เมษายน 2564, ม่สำาเนาอยู่ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์-
เนช้ั�นแนล

189 République centrafricaine, Assemblée Nationale, “Loi portant abolition de la peine de mort en 
République centrafricaine” (ไม่ม่วันท่�), ม่สำาเนาอยู่ท่�แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล 

190 Committee report, Conclusions.

191 สำานักี่งานสิทธิีมนุษยช้นร่วมแห่งสหประช้าช้าติุในสาธีารณรัฐประช้าธิีปไตุยคองโกี่ (UNJHRO), MONUSCO – 
OHCHR, บทวิเคราะห์สถิานกี่ารณ์สิทธีิมนุษยช้น ในปี 2564, มกี่ราคม 2565 (ไม่ม่วันท่�), ย่อหน้า 58

192 Barron’s, “จากี่ข่าว APF: คองโกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุ 16 คนจากี่เหตุุสังหารเจ้าหน้าท่�โรคอ่โบลาเมื�อปี 2562 ”,  
9 ม่นาคม 2564, barrons.com/news/dr-congo-sentences-16-to-death-for-2019-killing-of-ebola-medic- 
01615313405

193 Africanews, “คองโกี่ปล่อยตุัวนักี่โทษ 26 คนจากี่คดั่สังหารอดั่ตุผู้นำากี่ลุ่มคาบ่ลา”, 8 มกี่ราคม 2564, africanews.
com/2021/01/08/drc-prez-pardons-26-prisoners-for-murder-of-ex-prez-laurent-kabila/

194 Actualite.cd, “คองโกี่: เฟิลิกี่ซิ์ ช้่เซิเคดั่ลงนามประกี่าศคำาสั�งมาตุรกี่ารเพื�ออภััยโทษหมู่ ”, 31 ธีันวาคม 2564,  
actualite.cd/2021/12/31/rdc-felix-tshisekedi-signe-lordonnance-portant-mesure-collective-de-grace

195 จดัหมายจากี่กี่ระทรวงกี่ลาโหม ความยุตุิธีรรม และความมั�นคงถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, 28 ธีันวาคม 2564

https://www.barrons.com/news/dr-congo-sentences-16-to-death-for-2019-killing-of-ebola-medic-01615313405
https://www.barrons.com/news/dr-congo-sentences-16-to-death-for-2019-killing-of-ebola-medic-01615313405
https://www.africanews.com/2021/01/08/drc-prez-pardons-26-prisoners-for-murder-of-ex-prez-laurent-kabila/
https://www.africanews.com/2021/01/08/drc-prez-pardons-26-prisoners-for-murder-of-ex-prez-laurent-kabila/
https://actualite.cd/2021/12/31/rdc-felix-tshisekedi-signe-lordonnance-portant-mesure-collective-de-grace
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แม้แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในเอธิโอเปีย แตุ่สื�อรายงานโดัยไม่ให้
รายละเอ่ยดัว่า เมื�อวันท่� 6 สิงหาคม ศาลทหารช้ั�นตุ้นของกี่องทัพภัาคตุะวันตุกี่ ตุัดัสินให้เจ้าหน้าท่�
ทหารจากี่หน่วย Ethiopian National Defence Force (ENDF) ของเอธิีโอเปียท่�ไม่ทราบจำานวน  
ม่ความผิดัฐานกี่บฏจากี่กี่ารร่วมมือกี่ับกี่ลุ่มประช้าช้นปลดัแอกี่ตุิกี่ราย (TPLF) ในกี่ารโจมตุ่กี่องทัพ 
ท่ามกี่ลางความขัดัแย้งกี่ันทางอาวุธีในตุิกี่ราย โดัยเจ้าหน้าท่�เหล่าน่�ไดั้รับโทษประหารช้่วิตุหรือโทษ 
จำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุ196

นอกี่จากี่นั�น ในวันท่� 4 เมษายนศาลภัาคโอโรเม่ยสั�งประหารช้่วิตุช้ายคนหนึ�งในความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น197

ยังคงม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุในแกมเบีย ในเดัือนกี่รกี่ฎาคม ศาลสูงเมืองบันจุลตุัดัสินประหารช่้วิตุ
เจ้าหน้าท่�ระดัับสูงภัายใตุ้รัฐบาลอดั่ตุประธีานาธีิบดั่ยาห์ยาดั้วยกี่ารแขวนคอ สืบเนื�องจากี่กี่ารสังหาร
อดั่ตุรัฐมนตุร่ออสมัน โคโร ซิ่เซิ198

ร่างกี่ฎหมายท่�เสนอโดัย สส. เข้าสู่กี่ารพิจารณาของรัฐสภัากานาในเดัือนมิถิุนายน เป็นร่างกี่ฎหมาย
เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุของฟิรานซิิส-ซิาเว่ยร์ โซิซูิ สส. จากี่เมืองมาดิันา โดัยถืิอเป็นกี่ฎหมาย 
ขั�นตุ้นจากี่กี่ารเสนอแกี่้ไขกี่ฎหมายความผิดัอาญาและความผิดัอื�น ๆ199 จนถิึงสิ�นปี ร่างกี่ฎหมาย
ท่�เสนอยังอยู่ในวาระท่� 1 โดัยม่กี่ารอภัิปรายขยายครอบคลุมถิึงข้อบทในกี่ฎหมายกี่องทัพ200 ซิึ�ง 
ยังกี่ำาหนดัให้ม่กี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุ

อธีิบดั่กี่รมราช้ทัณฑ์กี่านาแจ้งตุ่อแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลว่า ไม่ม่กี่ารประหารช่้วิตุเกิี่ดัขึ�น 
ในประเทศเลย ม่ผู้ถูิกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุเจ็ดัคน และม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ 165 คนจนถิึงสิ�นปี  
หกี่คนเป็นผู้หญิง และอ่กี่หกี่คนเป็นพลเมืองตุ่างช้าตุิ ไม่ม่กี่ารลดัโทษหรือกี่ารอภััยโทษเลย201  
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลทราบว่า ทั�ง 165 คน ม่ความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น ซิึ�งยังเป็นความผิดัท่�ม่กี่าร
ลงโทษประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับในกี่านา ทำาให้ผู้พิพากี่ษาไม่สามารถิพิจารณาเงื�อนไขบางประกี่ารเพื�อ
เป็นเหตุุแห่งกี่ารบรรเทาโทษ 

196 Addis Standard, “ข่าว: ศาลทหารภัาคใตุ้ตุัดัสินจำาคุกี่ 8-18 ปี เจ้าหน้าท่�ทหารท่�ม่ส่วน ‘เช้ื�อมโยงโดัยตุรง’ กี่ับกี่ลุ่ม 
T.P.L.F. ”, 26 สิงหาคม 2564, addisstandard.com/news-southern-command-military-court-sentences-
army-members-accused-of-direct-links-with-t-p-l-f-from-eight-to-eighteen-years-in-prison ข้อมูล 
เบื�องตุ้นของรายงานว่าดั้วยกี่ารกี่ำาหนดัโทษปรากี่ฏอยู่ในข้อความในเฟิซิบุ๊กี่ของเจ้าหน้าท่�กี่ระทรวงกี่ลาโหมเอธีิโอเปีย  
แตุ่ม่กี่ารลบข้อความออกี่ไปในเวลาตุ่อมา

197 Ethiopian Monitor, “ผู้ช้ายถิูกี่สั�งประหารช้่วิตุหลังสังหารไปสามคน”, 4 เมษายน 2564, ethiopianmonitor.
com/2021/04/04/man-gets-death-penalty-after-killing-three-people/

198 FOROYAA (Serrekunda), “ศาลแกี่มเบ่ยสั�งประหารช้่วิตุยานคูบา เตุาเรดั้วยกี่ารแขวนคอ ”, 14 กี่รกี่ฎาคม 2564, 
allafrica.com/stories/202107150194.html

199 กี่ฎหมายความผิดัอาญาและความผิดัอื�น ๆ พ.ศ. 2503 Act 29

200 กี่ฎหมายกี่องทัพ พ.ศ. 2505 Act 105

201 จดัหมายจากี่หน่วยงานเรือนจำา/เทคนิคถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล กี่านา, 31 มกี่ราคม 2565

https://addisstandard.com/news-southern-command-military-court-sentences-army-members-accused-of-direct-links-with-t-p-l-f-from-eight-to-eighteen-years-in-prison
https://addisstandard.com/news-southern-command-military-court-sentences-army-members-accused-of-direct-links-with-t-p-l-f-from-eight-to-eighteen-years-in-prison
https://ethiopianmonitor.com/2021/04/04/man-gets-death-penalty-after-killing-three-people/
https://ethiopianmonitor.com/2021/04/04/man-gets-death-penalty-after-killing-three-people/
https://allafrica.com/stories/202107150194.html
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ในวันท่� 6 กี่รกี่ฎาคม ศาลฎ่กี่าเคนยา ม่คำาวินิจฉัย202 กี่ำาหนดัแนวทางกี่ารดัำาเนินงานตุามคำาวินิจฉัย
ในปี 2560 ในคดั่ระหว่าง Muruatetu และพวกี่ กี่ับ สาธีารณรัฐ ซิึ�งประกี่าศว่าโทษประหารช่้วิตุ 
เช้ิงบังคับสำาหรับความผิดัฐานฆ่าผู้อื�นโดัยเจตุนาไม่ช้อบด้ัวยรัฐธีรรมนูญ203 ในคำาพิพากี่ษาปี 2560 
ศาลสั�งกี่ารให้หลายสถิาบัน รวมทั�งรัฐสภัาและอัยกี่ารสูงสุดั แก้ี่ไขกี่ฎหมายและนโยบายเพื�อประกัี่น
ให้ม่กี่ารดัำาเนินงานดัังกี่ล่าว แตุ่ในคำาวินิจฉัยเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2564 ศาลแสดังความไม่พอใจเกี่่�ยวกี่ับ 
กี่ารดัำาเนินงานตุามคำาสั�งเหล่าน่� โดัยระบุว่ายังม่ความสับสนในบรรดัาศาลช้ั�นตุ้นเกี่่�ยวกี่ับช้ะตุากี่รรม 
ของจำาเลยหลายร้อยคนท่�เคยถิูกี่ตัุดัสินประหารช้่วิตุ ขณะท่�ยังม่โทษประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับ ส่งผลให้ 
เกี่ิดัสภัาพท่�ศาลอธีิบายว่าเป็น “หิมะถิล่มของกี่ารร้องให้กี่ำาหนดัโทษใหม่” ในคำาวินิจฉัยของศาล 
เมื�อเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2564 ศาลยังช่้�แจงว่า คำาวินิจฉัยปี 2560 ไม่ม่ผลตุ่อข้อบทท่�ใช้้โทษประหารช่้วิตุ 
เช้ิงบังคับ รวมทั�งในคดั่กี่บฏ กี่ารปล้นทรัพย์โดัยใช้้ความรุนแรง และความพยายามปล้นทรัพย์ดั้วย
ความรุนแรง แตุ่บุคคลกี่็สามารถิยื�นคำาร้องให้ศาลทบทวนไดั้ โดัยอาจม่ “ผลลัพธี์ท่�คล้ายคลึงกี่ัน”  
สำาหรับความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น ศาลวินิจฉัยว่าตุราบท่�ยังไม่ม่กี่ารยกี่เลิกี่ จะตุ้องจำากี่ัดักี่ารใช้้โทษประหาร 
ช้่วิตุเฉพาะ “คดั่ท่�หายากี่มากี่สุดัท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารสังหารบุคคลโดัยเจตุนาและม่พฤตุิกี่ารณ์อุกี่อาจ” 
ศาลวินิจฉัยว่า จำาเลยทุกี่คนท่�ตุ้องโทษประหารช้่วิตุขณะท่�ยังเป็นโทษประหารช้่วิตุเช้ิงบังคับม่สิทธีิท่�จะ
ยื�นคำาร้องให้ไตุ่สวนเพื�อกี่ำาหนดัโทษใหม่ 

ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุและโทษประหารช้่วิตุใหม่ในไลบีเรีย แตุ่ยังคงม่นักี่โทษประหารช้่วิตุ 
อย่างน้อย 16 คน 

ในเดัือนธัีนวาคม สภัาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกี่ฎหมายแกี่้ไขประมวลกี่ฎหมายอาญาท่�เอาผิดักัี่บ  
“กี่ารบูช้ายัญมนุษย์” กี่ารแกี่้ไขกี่ฎหมายน่� รวมทั�งตุัวกี่ฎหมายกี่ารบูช้ายัญมนุษย์ เป็นกี่าร 
เอาผิดัทางอาญากี่ับกี่ารปฏิบัตุิรูปแบบตุ่าง ๆ ท่�เก่ี่�ยวข้อง ทั�งกี่ารให้ทุนสนับสนุน ความพยายาม  
ความร่วมมือ และกี่ารครอบครองเครื�องมือเพื�อกี่ารปฏิบัตุิดัังกี่ล่าว และกี่ำาหนดัโทษประหารช่้วิตุ 
ให้กี่ับความผิดัหลายประกี่าร ซิึ�งรวมถิึงกี่ารสนับสนุนเงินเพื�อกี่ารบูช้ายัญมนุษย์ และกี่ารครอบครอง
อุปกี่รณ์เพื�อดัำาเนินกี่ารดัังกี่ล่าว ม่กี่ารส่งร่างกี่ฎหมายเพื�อขอความเห็นช้อบจากี่วุฒิสภัา204

ในเดัือนเมษายน ศาลฎ่กี่ามาลาวี วินิจฉัยคดั่เกี่่�ยวกัี่บกี่ารตุัดัสินประหารช้่วิตุตุามกี่ฎหมายท่�ให้ใช้้ 
โทษประหารช้่วิตุเชิ้งบังคับกี่ับคดั่ฆ่าผู้อื�น ซิึ�งศาลสูงเคยวินิจฉัยว่าไม่ช้อบด้ัวยรัฐธีรรมนูญ 
เมื�อปี 2550205 โดัยในเบื�องตุ้น ศาลวินิจฉัยว่า โทษประหารช้่วิตุโดัยตัุวของมันเองไม่ช้อบด้ัวย 
รัฐธีรรมนูญ อย่างไรกี่็ดั่ ม่กี่ารกี่ลับคำาวินิจฉัยน่�ในเวลาตุ่อมา โดัยผู้พิพากี่ษาศาลสูงไดั้กี่ลับคำาตุัดัสิน 

202 Francis Karioko Muruatetu & another v Republic; Katiba Institute & 5 Others (Amicus Curiae) [2564] 
eKLR, คำาพิพากี่ษาวันท่� 6 กี่รกี่ฎาคม 2564

203 Francis Karioko Muruatetu & another v Republic [2017] eKLR, คำาพิพากี่ษาวันท่� 14 ธีันวาคม 2560

204 Daily Observer, “ผู้สังหารในพิธี่และผู้ร่วมงานถิูกี่สั�งประหารช้่วิตุ”, 13 ธีันวาคม 2564, liberianobserver.com/
ritual-killers-accomplices-get-death-penalty

205 ระหว่าง Kafantayeni และพวกี่ กี่ับ อัยกี่ารสูงสุดั, คด่ัรัฐธีรรมนูญเลขท่� 12 ปี 2548 [2550] [ศาลสูงซึิ�งทำาหน้าท่�
พิจารณาแทนศาลรัฐธีรรมนูญ ตุ่อมาม่กี่ารพิพากี่ษายืนโดัยศาลอุทธีรณ์]

https://www.liberianobserver.com/ritual-killers-accomplices-get-death-penalty
https://www.liberianobserver.com/ritual-killers-accomplices-get-death-penalty
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กี่่อนหน้าน่�206 กี่ารกี่ลับคำาตัุดัสินเกิี่ดัขึ�นดั้วยเหตุุผลเช้ิงขั�นตุอนปฏิบัติุเท่านั�น และไม่ได้ัเป็นกี่าร 
ตุอบคำาถิามว่าโทษประหารช้่วิตุสอดัคล้องกัี่บรัฐธีรรมนูญของมาลาว่หรือไม่ อ่กี่ทั�งไม่ได้ัพิจารณา
เหตุุผลท่�สนับสนุนคำาวินิจฉัยเบื�องตุ้นท่�ระบุว่าโทษประหารช้่วิตุไม่ช้อบดั้วยรัฐธีรรมนูญ 

กี่ระทรวงยุตุิธีรรมและสิทธีิมนุษยช้นของมาลีแจ้งกี่ับแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลว่า ศาลอุทธีรณ์
สามแห่งในเมืองบาร์มาโกี่ คาเยส และมอพตุิ ตุัดัสินประหารช่้วิตุจำาเลย 48 คน ในกี่ารพิจารณาคด่ั  
Assize (อาช้ญากี่รรมร้ายแรง) โดัยอย่างน้อยหนึ�งคนม่ความผิดัเกี่่�ยวกี่ับกี่ารกี่่อกี่ารร้าย207  
ในวันท่� 30 มิถุินายน ระหว่างกี่ารพิจารณาคด่ัอาช้ญากี่รรมร้ายแรง ศาลอุทธีรณ์เมืองมอพติุ  
สั�งประหารช้่วิตุจำาเลย 12 คน ท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารโจมตุ่ในเมืองเกี่าโลกี่อน พัลห์ เขตุแบงคาส 
เมื�อปี 2562 ส่งผลให้ม่ผู้เส่ยช้่วิตุหลายสิบคน ม่กี่ารเผาอาคารและปล้นสะดัม โดัยเป็นกี่ารพิจารณาคดั ่
ลับหลังจำาเลยทั�ง 12 คน208 

ในเดืัอนมกี่ราคม ม่กี่ารพิจารณาสถิิตุิดั้านสิทธีิมนุษยช้นของมอริเตเนีย ตุามกี่ระบวนกี่ารทบทวน
สถิานกี่ารณ์ด้ัานสิทธิีมนุษยช้นตุามวาระของคณะมนตุร่สิทธิีมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าติุ รายงาน
ของมอริเตุเน่ยไม่ไดั้กี่ล่าวถิึงโทษประหารช้่วิตุ209 ในระหว่างกี่ารอภัิปราย ตุัวแทนประเทศระบุว่า ไม่ม่
กี่ารประหารช้่วิตุเลยตุั�งแตุ่ปี 2530 และมอริเตุเน่ยจะยังคงปฏิบัตุิตุามข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อพักี่ใช้้ 
กี่ารประหารช้่วิตุในทางพฤติุนัยตุ่อไป210 อย่างไรก็ี่ดั่ แม้มอริเตุเน่ย “ม่ข้อสังเกี่ตุ” ตุ่อข้อเสนอแนะ 
บางประกี่ารท่�เร่ยกี่ร้องให้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ และให้สัตุยาบันรับรองพิธี่สารเลือกี่รับฉบับท่� 2  
ของกี่ตุิกี่าระหว่างประเทศว่าดั้วยสิทธีิพลเมืองและสิทธีิทางกี่ารเมือง จัดัทำาข้อตุกี่ลงช้ั�วคราวเพื�อ

206 ระหว่าง Khoviwa กี่ับ สาธีารณรัฐ (MSCA คด่ัอาญามโนสาเร่ในชั้�นอุทธีรณ์ท่� 12 ปี 2560) [2564] MWSC 3  
(28 เมษายน 2564)

207 จดัหมายจากี่กี่ระทรวงความยุตุิธีรรมและสิทธีิมนุษยช้นถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, 25 มกี่ราคม 2565 และ 
โปรดัดัู Malijet, “Mali: Clôture de la 1ère session de la cour d’assises de Bamako: 13 condamnations à la 
peine de mort prononcées par les juges”, 14 เมษายน 2564, malijet.co/societe/faits-divers/cloture-de-la-
1ere-session-de-la-cour-dassises-de-bamako-13-condamnations-a-la-peine-de-mort-prononcees-
par-les-juges; Nouvel Horizon, “Clôture de la 2eme session ordinaire de la cour d’Assises de Bamako”, 
4 ตุุลาคม 2564, nouvelhorizonmali.com/2021/10/cloture-de-la-2eme-session-ordinaire-de-la-cour-das-
sises-de-bamako/; Indépendant [Mali], “Fin de la 1ère session de la cour d’Assises de Kayes: Sur les 40 
affaires inscrites au rôle 7 ont été renvoyées à la prochaine session”, 13 ตุุลาคม 2564, lindependant-mali.
net/2021/10/13/fin-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-kayes-sur-les-40-affaires-inscrites-au-
role-7-ont-ete-renvoyees-a-la-prochaine-session/

208 คณะมนตุร่ความมั�นคงแห่งสหประช้าช้าตุิ, สถิานกี่ารณ์ในมาล่: รายงานของเลขาธีิกี่าร, 1 ตุุลาคม 2564, UN Doc. 
S/2021/844, ย่อหน้า 35

209 คณะมนตุร่สิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิ, รายงานประเทศท่�เสนอตุามย่อหน้า 5 ของภัาคผนวกี่ของมตุิท่� 16/21 ของ
คณะมนตุร่ความมั�นคงแห่งสหประช้าช้าตุิ: มอริเตุเน่ย, 9 พฤศจิกี่ายน 2563, UN Doc. A/HRC/WG.6/37/MRT/1

210 คณะทำางานว่าด้ัวยกี่ระบวนกี่ารทบทวนสถิานกี่ารณ์สิทธิีมนุษยช้นตุามวาระ, รายงาน: มอริเตุเน่ย, 9 เมษายน 2564, 
UN Doc. A/HRC/47/6, ย่อหน้า 52

https://malijet.co/societe/faits-divers/cloture-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-bamako-13-condamnations-a-la-peine-de-mort-prononcees-par-les-juges
https://malijet.co/societe/faits-divers/cloture-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-bamako-13-condamnations-a-la-peine-de-mort-prononcees-par-les-juges
https://malijet.co/societe/faits-divers/cloture-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-bamako-13-condamnations-a-la-peine-de-mort-prononcees-par-les-juges
https://nouvelhorizonmali.com/2021/10/cloture-de-la-2eme-session-ordinaire-de-la-cour-dassises-de-bamako/
https://nouvelhorizonmali.com/2021/10/cloture-de-la-2eme-session-ordinaire-de-la-cour-dassises-de-bamako/
https://lindependant-mali.net/2021/10/13/fin-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-kayes-sur-les-40-affaires-inscrites-au-role-7-ont-ete-renvoyees-a-la-prochaine-session/
https://lindependant-mali.net/2021/10/13/fin-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-kayes-sur-les-40-affaires-inscrites-au-role-7-ont-ete-renvoyees-a-la-prochaine-session/
https://lindependant-mali.net/2021/10/13/fin-de-la-1ere-session-de-la-cour-dassises-de-kayes-sur-les-40-affaires-inscrites-au-role-7-ont-ete-renvoyees-a-la-prochaine-session/
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พักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุทางนิตุินัย และลดัจำานวนความผิดัท่�ม่โทษประหารช้่วิตุลง แตุ่ไม่ม่กี่ารรับ 
ข้อเสนอแนะเหล่านั�น211

ในวันท่� 25 พฤศจิกี่ายน ศาลอาญาน๊อกี่ช้อตุเหนือสั�งประหารช้่วิตุช้ายสามคน จากี่เหตุุกี่ารณ์ 
แทงอาจารย์มหาวิทยาลัยจนเส่ยช้่วิตุบริเวณใกี่ล้บ้านในเดัือนมิถิุนายน 2564212

กี่ระทรวงยตุุิธีรรมมอริเตุเน่ยแจ้งตุ่อแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลว่า ไม่ม่กี่ารประหารช่้วติุในประเทศ
ระหว่างปี 2564 ม่กี่ารตุัดัสินประหารช่้วิตุ 60 คน และม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอยู่ 183 คนจนถิึงสิ�นปี  
รวมทั�งพลเมืองตุ่างช้าตุิ 18 คน โดัยเป็นนักี่โทษเดั็ดัขาดั 91 คน และอยู่ระหว่างอุทธีรณ์ 92 คน213

แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในไนจัีเรียในปี 2564 แม้ในวันท่� 23 กี่รกี่ฎาคม 
รัฐมนตุร่ยุตุิธีรรมราอูฟิ อาเรกี่เบโซิตุา จะกี่ระตุุ้นให้ผู้ว่ากี่ารรัฐลงนามให้ประหารช้่วิตุบุคคลท่�ตุ้อง
โทษประหารช้่วิตุทั�งประเทศไนจ่เร่ย กี่รณ่ท่�อุทธีรณ์คดั่จนสิ�นสุดัแล้วและกี่รณ่ท่�ไม่ม่เหตุุอันควร
บรรเทาโทษ หรือเหตุุเพื�อกี่ารเปล่�ยนโทษหรือกี่ารอภััยโทษเหลืออยู่ โดัยถิือเป็นมาตุรกี่ารแกี่้ไขปัญหา 
ความแออัดัยัดัเย่ยดัในเรือนจำาของประเทศ214 อย่างไรกี่็ดั่ ศาลไนจ่เร่ยสั�งประหารช้่วิตุบุคคลอย่างน้อย 
56 คนตุลอดัทั�งปี ทำาให้ม่นักี่โทษประหารช้่วิตุอย่างน้อย 3,036 คน นับเป็นตุัวเลขสูงสุดัเท่าท่�บันทึกี่
ข้อมูลได้ัในแอฟิริกี่าทางตุอนใตุ้ของทะเลทรายซิาฮารา และสูงสุดัอ่กี่แห่งหนึ�งในโลกี่ ผู้ว่ากี่ารรัฐและ
ศาลไนจ่เร่ยเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุให้กี่ับนักี่โทษอย่างน้อย 83 คน และศาลอุทธีรณ์พิพากี่ษายกี่ฟิ้อง 
อ่กี่อย่างน้อย 17 คนสำาหรับผู้ท่�เคยถิูกี่ตุัดัสินประหารช้่วิตุ 

สามรัฐ ไดั้แกี่่ จิกี่าวา ทาราบา และไนเจอร์ ประกี่าศใช้้กี่ฎหมายใหม่เพื�อใช้้โทษประหารช้่วิตุกี่ับความผิดั
อาญาหลายประเภัทท่�ไม่เกี่่�ยวข้องกัี่บกี่ารสังหารโดัยเจตุนา ในเดืัอนกีุ่มภัาพันธ์ี รัฐจ่กี่าวาประกี่าศใช้้ 
กี่ฎหมายลงโทษประหารช้่วิตุกัี่บบุคคลท่�ม่ความผิดัข้อหาข่มขืนและแพร่เชื้�อเอช้ไอว่ให้กัี่บบุคคลอื�น215  
และสภัาแห่งรัฐทาราบาประกี่าศใช้้กี่ฎหมายลงโทษประหารช้่วิตุกี่ับบุคคล “ท่�ม่เพศสัมพันธี์กี่ับผู้เยาว์”  
เว้นแตุ่ผู้ม่ความผิดัเป็นผู้ม่อายุตุ�ำากี่ว่า 14 ปี216 ในเดืัอนกี่รกี่ฎาคม รัฐไนเจอร์ประกี่าศใช้้กี่ฎหมาย
ลงโทษประหารช้่วิตุกี่ับบุคคลใดั ๆ ท่�ให้ข้อมูลเพื�อสนับสนุน ยุยง หรือส่งเสริมและช้่วยเหลือ 

211 คณะทำางานว่าดั้วยกี่ระบวนกี่ารทบทวนสถิานกี่ารณ์สิทธีิมนุษยช้นตุามวาระ, รายงาน: มอริเตุเน่ย, ภัาคผนวกี่,  
19 เมษายน 2564, UN Doc. A/HRC/47/6/Add.1, ข้อเสนอแนะ 130.4-130.25

212 Kiffa online, “25 ,”’املأ دلو‘ ةلتق ىلع مادعإلاب مكحلا / ايناتيروم พฤศจิกี่ายน 2564, kiffaonline.com/2021/11/25/

213 จดัหมายจากี่กี่ระทรวงยุตุิธีรรมถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, 28 กีุ่มภัาพันธี์ 2565

214 Punch.com, “สั�งประหารช้่วิตุเพื�อลดัความแออัดัของเรือนจำา อาเรกี่เบโซิตุากี่ระตุุ้นให้รัฐบาลดัำาเนินกี่าร”  
24 กี่รกี่ฎาคม 2564, punchng.com/sign-death-warrants-to-decongest-prisons-aregbesola-urges-govs/

215 Premium Times, “ผู้ว่ากี่ารไนจ่เร่ยลงนามประกี่าศใช้้กี่ฎหมายลงโทษประหารช้่วิตุกี่ับผู้ข่มขืน”, 24 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, 
premiumtimesng.com/news/headlines/445090-nigerian-governor-signs-law-approving-death-sen-
tence-for-rapists.html

216 Business Day, “สภัาทาราบาประกี่าศใช้้โทษประหารช่้วิตุกี่ับผู้ข่มขืน”, 25 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, businessday.ng/ 
politics/article/taraba-assembly-embraces-death-penalty-for-rapists/

https://kiffaonline.com/2021/11/25/
https://punchng.com/sign-death-warrants-to-decongest-prisons-aregbesola-urges-govs/
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/445090-nigerian-governor-signs-law-approving-death-sentence-for-rapists.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/445090-nigerian-governor-signs-law-approving-death-sentence-for-rapists.html
https://businessday.ng/politics/article/taraba-assembly-embraces-death-penalty-for-rapists/
https://businessday.ng/politics/article/taraba-assembly-embraces-death-penalty-for-rapists/
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กี่ารลักี่พาตุัวและลักี่ขโมยปศุสัตุว2์17 กี่ารลักี่พาตุัวและลักี่ขโมยปศุสัตุว์โดัยตุัวของมันเองม่โทษถิึงขั�น
ประหารช้่วิตุอยู่แล้วในรัฐไนเจอร์และอ่กี่หลายรัฐของไนจ่เร่ย 

ในวันท่� 21 มกี่ราคม คณะกี่รรมกี่ารอุทธีรณ์คดั่ท่�ม่ประธีานเป็นผู้พิพากี่ษาหัวหน้าศาลของรัฐคาโน 
สั�งให้พิจารณาคดั่ใหม่ตุ่อยาฮายา ช้าร่ฟิ-อามินู ซิึ�งเป็นนักี่ร้อง นักี่ดันตุร่และนักี่แตุ่งเพลง เมื�อวันท่� 
10 สิงหาคม 2563 ขณะท่�เขาม่อายุ 20 ปีตุ้น ๆ เขาถิูกี่ศาลสูงอิสลามแห่งรัฐคาโตุตุัดัสินว่าม่ความผิดั  
และให้ประหารช้่วิตุด้ัวยกี่ารแขวนคอ จากี่กี่ารดูัหมิ�นศาสดัามูฮัมหมัดัในเพลงท่�เขานำามาเผยแพร่ 
ผ่านว็อทส์แอปช้่วงตุ้นปีนั�น218 คณะกี่รรมกี่ารศาลสั�งให้ศาลสูงอิสลามพิจารณาคดั่น่�ใหม่ หลังจากี่ 
เคยตุัดัสินว่าเขาม่ความผิดัและกี่ำาหนดัโทษตุ่อเขามาแล้ว แตุ่ให้เปล่�ยนตุัวผู้พิพากี่ษา คำาวินิจฉัยครั�งน่� 
เป็นผลมาจากี่กี่ารท่�จำาเลยไม่ม่ทนายความตุลอดัทั�งกี่ารพิจารณาในเบื�องตุ้น219 กี่ารพิจารณาคดั่ 
ในศาลสูงรัฐคาโนจะเริ�มขึ�นในเดัือนกีุ่มภัาพันธี์ 2565

รัฐสภัาเซียร์ราลีโอนออกี่เส่ยงผ่านกี่ฎหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ พ.ศ. 2564 เป็นเอกี่ฉันท์ 
เมื�อวันท่� 23 กี่รกี่ฎาคม เป็นกี่ฎหมายท่�ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัอาญาทุกี่ประเภัท 
ไม่ให้ใช้้เป็นบทลงโทษในแตุ่ละมาตุราของประมวลกี่ฎหมายอาญาและกี่ฎหมายอื�น ๆ รวมทั�งกี่ฎหมาย
ทหาร และไดั้นำาโทษจำาคุกี่ตุลอดัช่้วิตุโดัยให้ม่กี่ารจำาคุกี่ขั�นตุ�ำา 30 ปีมาใช้้แทนโทษประหารช่้วิตุ 
ในความผิดัอาญาเหล่าน่� และอนุญาตุให้ศาลสามารถิใช้้ดัุลพินิจในกี่ารกี่ำาหนดัโทษไดั2้20

จนถิึงสิ�นปี รัฐสภัายังอยู่ระหว่างกี่ารพิจารณากี่ฎหมายน่�ในขั�นสุดัท้าย และอยู่ระหว่างเตุร่ยมกี่าร 
รอลงนามโดัยประธีานาธีิบดั่ และประกี่าศในราช้กี่ิจจานุเบกี่ษา 

แม้ว่ามาตุรา 16(1) ของรัฐธีรรมนูญเซิ่ยร์ราล่โอนอนุญาตุให้ใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้ แตุ่รัฐบาลรายงาน
ตุั�งแตุ่เดัือนธีันวาคมถิึงแผนกี่ารแกี่้ไขรัฐธีรรมนูญ รวมทั�งกี่ารแกี่้ไขมาตุราน่�เพื�อยกี่เลิกี่โทษประหาร
ช้่วิตุ221

217 The Cable, “ไนเจอร์เตุร่ยมใช้้โทษแขวนคอกัี่บผู้ลักี่พาตัุว หนอนบ่อนไส้”, 16 กี่รกี่ฎาคม 2564, thecable.ng/ 
niger-state-to-hang-convicted-kidnappers-informants

218 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, รายงานสถิานกี่ารณ์โทษประหารช้่วิตุและกี่ารประหารช้่วิตุ ในปี 2563 (Index: ACT 
50/3760/2021), เมษายน 2564, amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/, หน้า 53

219 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “ไนจ่เร่ย: ทางกี่ารตุ้องยกี่เลิกี่คำาตัุดัสินและคำาสั�งประหารช้่วิตุนักี่ร้องท่�เมืองคาโน”,  
13 สิงหาคม 2563, amnesty.org/en/latest/news/2020/08/nigeria-authorities-must-quash-the-conviction-
and-death-sentence-imposed-on-kano-based-singer/; แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล, “ศาลสั�งให้พิจารณาใหม่
ในคดั่นักี่ร้องท่�ตุ้องโทษประหารช้่วิตุ”, 29 มกี่ราคม 2564, amnesty.org.uk/files/2021-01/FI13720_1.pdf?Version-
Id=w4QkyqsI8YLMgw4h57REqb6uOmaIdFL

220 แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, “เซิ่ยร์ราล่โอน: กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุเป็นช้ัยช้นะครั�งสำาคัญ”, 25 กี่รกี่ฎาคม 2564, 
amnesty.org/en/latest/news/2021/07/sierra-leone-abolition-of-death-penalty-a-major-victory/

221 รายงานผลทบทวนสมุดัปกี่ขาวเกี่่�ยวกี่ับรัฐธีรรมนูญเซิ่ยร์ราล่โอนของรัฐบาลเมื�อปี 2560, 2534 (Act No. 6 of 1991), 
ธีันวาคม 2564, หน้า. 7

https://www.thecable.ng/niger-state-to-hang-convicted-kidnappers-informants
https://www.thecable.ng/niger-state-to-hang-convicted-kidnappers-informants
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/nigeria-authorities-must-quash-the-conviction-and-death-sentence-imposed-on-kano-based-singer/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/nigeria-authorities-must-quash-the-conviction-and-death-sentence-imposed-on-kano-based-singer/
https://www.amnesty.org.uk/files/2021-01/FI13720_1.pdf?VersionId=w4QkyqsI8YLMgw4h57REqb6uOmaIdFL
https://www.amnesty.org.uk/files/2021-01/FI13720_1.pdf?VersionId=w4QkyqsI8YLMgw4h57REqb6uOmaIdFL
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/sierra-leone-abolition-of-death-penalty-a-major-victory/
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กี่รมราช้ทัณฑ์เซิ่ยร์ราล่โอนแจ้งตุ่อแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลว่า ในปี 2564 ไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุ 
ในประเทศเลย ม่กี่ารกี่ำาหนดัโทษประหารช้่วิตุให้กี่ับจำาเลย 23 คน เป็นผู้ช้ายทั�งหมดั และยังคงม่นักี่โทษ 
ประหารช้่วิตุอยู่ 117 คน สามคนเป็นผู้หญิง และม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุให้กี่ับนักี่โทษส่�คน222

ในโซมาเลีย ม่กี่ารประหารช้่วิตุ 21 คนเมื�อวันท่� 27 มิถุินายนด้ัวยกี่ารยิงเป้าท่�พุนต์ุแลนด์ั ตุาม
ข้อมูลของเจ้าหน้าท่�ในรายงานของสื�อมวลช้น ผู้ช้ายทั�งหมดัถูิกี่ตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานเป็นสมาช้ิกี่ 
ของกี่ลุ่มอัล-ช้าบับ และกี่ารก่ี่อกี่ารร้าย รวมทั�งกี่ารสังหาร โดัยม่กี่ารแยกี่พิจารณาในศาลใน 
เมืองกัี่ลคาโย กี่าโรเว และควอโดั ในช้่วงตุ้นปี ม่ผู้ถิูกี่ประหารช้่วิตุ 18 คนท่�เมืองกี่ัลคาโย อ่กี่สามคน 
ถิูกี่ประหารช้่วิตุแยกี่กัี่นในเมืองกี่าโรเวและควอโดั ม่รายงานว่าเป็นกี่ารประหารช่้วิตุเพ่ยงสองชั้�วโมง  
หลังจากี่สมาช้ิกี่กี่ลุ่มอัล-ช้าบับโจมตุ่เมืองว่ซิิล ซิึ�งส่งผลให้พลเรือนหลายสิบคนเส่ยช้่วิตุ223

นอกี่จากี่กี่ารประหารช้่วิตุ 21 คนในปี 2564 แล้ว ม่อย่างน้อยหกี่คนท่�ถิูกี่ศาลสั�งประหารช้่วิตุ ในวันท่�  
21 เมษายน ศาลช้ั�นตุ้นของกี่องทัพภัาคมูดัุกี่และอายินในพุนตุ์แลนดั์สั�งประหารช้่วิตุช้ายห้าคน  
ในความผิดัฐานสังหารทั�งทหารและพลเรือน โดัยเป็นกี่ารทำางานให้กี่ับกี่ลุ่มตุิดัอาวุธีอัล-ช้าบับ224 

ในวันท่� 13 ม่นาคม ศาลทหารในโซิมาล่แลนดั์ ตุัดัสินประหารช้่วิตุทหารนายหนึ�งจากี่กี่ารสังหาร 
ครูพลเรือนในเมืองเกี่บิล่ทาวน์ โซิมาล่แลนดั2์25

จำานวนกี่ารประหารช้่วิตุท่�บันทึกี่ข้อมูลได้ัในซูดานใต้เพิ�มขึ�นอย่างมากี่ จากี่สองครั�งในปี 2563 เป็น 
เกี่้าครั�งในปี 2564 จำานวนโทษประหารช้่วิตุกี่็เพิ�มขึ�นเช้่นกี่ัน จากี่อย่างน้อยหกี่ครั�งเป็นสิบครั�ง ม่นักี่โทษ
ประหารช้่วิตุอย่างน้อย 334 คนจนถิึงสิ�นปี 

องค์กี่รภัาคประช้าสังคมในซิูดัานใตุ้ยังคงพยายามสนับสนุนช้่วยเหลือผู้ท่�ตุ้องโทษประหารช่้วิตุ 
จากี่กี่ารพิจารณาคดั่ท่�ไม่เป็นธีรรม ในวันท่� 10 มิถิุนายน ช้ายคนหนึ�งไดั้รับกี่ารปล่อยตุัว หลังอยู่ใน 
แดันประหารมา 13 ปี ดั้วยความช้่วยเหลือจากี่หน่วยงาน Justice and Human Rights 
Observatory Organization ตุามข้อมูลของทนายความ ช้ายคนดัังกี่ล่าวถิูกี่ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดั 

222 จดัหมายจากี่กี่รมราช้ทัณฑ์เซิ่ยร์ราล่โอน ถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล เซิ่ยร์ราล่โอน, 3 กีุ่มภัาพันธี์ 2565

223 Voice of America, “โซิมาเล่ยประหารช้่วิตุกี่ลุ่มติุดัอาวุธีท่ามกี่ลางกี่ารโจมตุ่อย่างรุนแรง” 27 มิถุินายน 2564,  
voanews.com/a/africa_somalia-executes-militants-amid-deadly-attack/6207538.html; Garowe Online, 
“อัล-ช้าบับประหารช้่วิตุ 6 คนท่�ถิูกี่กี่ล่าวหาว่าเป็น ‘สปายให้อเมริกี่า’ ในโซิมาเล่ย”, 28 มิถุินายน 2564, garoweonline.
com/en/news/somalia/al-shabaab-executes-us-spies-in-somalia-after-21-militants-shot-dead

224 Horn Observer, “โซิมาเล่ย: ศาลทหารพุนตุ์แลนดั์ตุัดัสินประหารช้่วิตุสมาช้ิกี่อัล-ช้าบับ 5 คน”, 21 เมษายน 2564,  
hornobserver.com/articles/830/Somalia-Puntland-Military-court-hands-down-death-sentence-to-five-
Shabab-members

225 Somalia24, “ศาลทหารโซิมาล่แลนด์ัสั�งประหารช้่วิตุนายทหารหนึ�งนาย”, 13 ม่นาคม 2564, handsoffcain.info/
archivio_news/202103.php?iddocumento=60325368&mover=0

http://www.voanews.com/a/africa_somalia-executes-militants-amid-deadly-attack/6207538.html
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-executes-us-spies-in-somalia-after-21-militants-shot-dead
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-executes-us-spies-in-somalia-after-21-militants-shot-dead
https://hornobserver.com/articles/830/Somalia-Puntland-Military-court-hands-down-death-sentence-to-five-Shabab-members
https://hornobserver.com/articles/830/Somalia-Puntland-Military-court-hands-down-death-sentence-to-five-Shabab-members
http://www.handsoffcain.info/archivio_news/202103.php?iddocumento=60325368&mover=
http://www.handsoffcain.info/archivio_news/202103.php?iddocumento=60325368&mover=
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ในปี 2552 ข้อหาฆ่าผู้ช้ายอ่กี่คนหนึ�ง แตุ่เขายืนยันมาตุลอดัว่าเป็นผู้บริสุทธีิ์ กี่ารอุทธีรณ์กี่ับศาล
อุทธีรณ์ไม่เป็นผล แตุ่ตุ่อมาศาลฎ่กี่ากี่ลับคำาพิพากี่ษา ดั้วยเหตุุผลว่าพยานหลักี่ฐานไม่เพ่ยงพอ226

ในวันท่� 5 สิงหาคม ศาลในเมืองอัล-โอเบอิดั เมืองหลวงของภัาคคอร์โดัฟิันเหนือ ซูดาน ตุัดัสินประหาร
ช้่วิตุสมาช้ิกี่กี่ำาลังกี่ึ�งทหารหกี่นายท่�เป็นส่วนหนึ�งของ Rapid Support Forces (RSF) จากี่กี่ารสังหาร
ผู้ชุ้มนุมประท้วงกี่ารขาดัแคลนน�ำามันและอาหารในเดัือนกี่รกี่ฎาคม 2562 ในเมืองดัังกี่ล่าว RSF  
เป็นหน่วยทหารท่�กี่่อตุั�งขึ�นเมื�อปี 2556 โดัยอดั่ตุประธีานาธีิบดั่โอมาร์ อัล-บาเช้่ยร2์27 

แม้ไม่ม่กี่ารประหารช้่วิตุในแทนซาเนียตุั�งแตุ่ปี 2537 แตุ่ศาลยังคงลงโทษประหารช้่วิตุ โดัยม่นักี่โทษ
ประหารช้่วิตุอย่างน้อย 480 คนจนถิึงสิ�นปี 

ในเดืัอนพฤศจิกี่ายน ศาลทหารท่�จัดัตุั�งขึ�นเป็นพิเศษในยูกันดา ซิึ�งตัุ�งอยู่ท่�เมืองโมกี่าดิัชู้ โซิมาเล่ย 
ตุัดัสินประหารช้่วิตุทหารสองนายท่�เป็นส่วนหนึ�งของหน่วยปฏิบัตุิงานสหภัาพแอฟิริกี่าในโซิมาเล่ย 
(AMISOM) และอยู่ในประเทศ จากี่กี่ารสังหารโดัยไม่ช้อบด้ัวยกี่ฎหมายตุ่อพลเรือนช้าวโซิมาเล่ย 
ระหว่างปฏิบัติุกี่ารทหาร เพื�อตุ่อตุ้านกี่ลุ่มติุดัอาวุธีอัล-ช้าบับในเดืัอนสิงหาคม โดัยม่กี่ารส่งตัุวทหาร
ทั�งสองนายกี่ลับไปยูกี่ันดัาเพื�อกี่ารพิจารณาคดั่ในขั�นตุ่อไป228 

ในวันท่� 27 มกี่ราคม สตุ่เฟิน กี่ัมยองโกี่ รัฐมนตุร่มหาดัไทยแซมเบียประกี่าศว่า ประธีานาธีิบดั่ 
เอ็ดักี่าร์ ลุนกีู่ เปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุเป็นโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุให้กี่ับนักี่โทษจำานวน 246 คน สตุ่เฟิน 
กี่ัมยองโกี่ อธิีบายว่า เหตุุผลสำาคัญของกี่ารลดัโทษนักี่โทษช้ายทั�ง 225 คน เป็นเพราะความกัี่งวล 
เกี่่�ยวกัี่บสุขภัาพของผู้ใช้้สิทธีิ์ในกี่ารอุทธีรณ์คำาสั�งประหารช้่วิตุจนหมดัแล้ว และผู้ท่�ถิูกี่จองจำาอยู่ใน
เรือนจำาความมั�นคงสูงสุดัมูโกี่เบโกี่ ซิึ�งเป็นทัณฑสถิานท่�สร้างมาตุั�งแตุ่ยุคอาณานิคม สามารถิรองรับ
นักี่โทษไดั้ไม่เกี่ิน 40 คนในเวลาไม่กี่่�เดัือน แตุ่ท่�ผ่านมาตุ้องใช้้เป็นท่�คุมขังนักี่โทษช้ายกี่ว่า 400 คน  
ข้อพิจารณาดั้านสุขภัาพดัังกี่ล่าวครอบคลุมถิึงความเส่�ยงตุ่อโรคโควิดั-19 และเหตุุผลอื�น ๆ ในทำานอง

226 โปรดัดัู Sudans Post, “ศาลพิพากี่ษาจำาคุกี่นักี่โทษท่�จูบา 13 ปี”, 10 มิถิุนายน 2564, sudanspost.com/juba- 
prisoner-found-not-guilty-after-13-years-in-jail/

227 Africanews, “ซูิดัาน: โทษประหารช้่วิตุสำาหรับทหารบ้านหกี่นาย จากี่กี่ารสังหารผู้ชุ้มนุมประท้วงในปี 2562”,  
6 สิงหาคม 2564, africanews.com/2021/08/06/sudan-death-sentences-for-six-paramilitaries-for-the-kill-
ing-of-protesters-in-2019/

228 AMISOM, “ใบแจ้งข่าว: ศาลทหารตัุดัสินว่าทหารหน่วย AMISOM ม่ความผิดัฐานสังหารพลเรือนท่�เมืองโกี่โลเวน”  
PR/24/2021, Mogadishu, 13 พฤศจิกี่ายน 2564, facebook.com/amisom.somalia/photos/a.405210486184589/ 
4714623708576557/?type=3; BBC, “ทหารยูกัี่นดัาสองนายถูิกี่สั�งประหารช้่วิตุในโซิมาเล่ย,” 14 พฤศจิกี่ายน 2564, 
bbc.co.uk/news/world-africa-59280210

https://www.sudanspost.com/juba-prisoner-found-not-guilty-after-13-years-in-jail/
https://www.sudanspost.com/juba-prisoner-found-not-guilty-after-13-years-in-jail/
https://www.africanews.com/2021/08/06/sudan-death-sentences-for-six-paramilitaries-for-the-killing-of-protesters-in-2019/
https://www.africanews.com/2021/08/06/sudan-death-sentences-for-six-paramilitaries-for-the-killing-of-protesters-in-2019/
https://www.facebook.com/amisom.somalia/photos/a.405210486184589/4714623708576557/?type=3
https://www.facebook.com/amisom.somalia/photos/a.405210486184589/4714623708576557/?type=3
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-59280210
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เดั่ยวกี่ัน ม่กี่ารลดัโทษประหารช้่วิตุให้กัี่บนักี่โทษหญิงจำานวน 21 คนท่�เรือนจำาหญิงคับเว สตุ่เฟิน  
กี่ัมยองโกี่ ยังกี่ล่าวว่า ประเทศของเขายังไม่ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ เพราะจำาเป็นตุ้องจัดัประช้ามตุ2ิ29 

อย่างไรกี่็ดั่ ศาลแซิมเบ่ยยังคงสั�งประหารช้่วิตุบุคคล รวมทั�งในคดั่ปล้นทรัพย์ท่�ม่พฤตุิกี่ารณ์อุกี่อาจ 
ซิึ�งม่โทษประหารช่้วิตุเชิ้งบังคับ230 และในขณะท่�ศาลอุทธีรณ์และศาลฎ่กี่ายกี่ฟิ้องจำาเลยบางคดั่ท่�ถิูกี่
ศาลตุัดัสินว่าม่ความผิดัฐานฆ่าผู้อื�น แตุ่ส่วนใหญ่มักี่จะตุ้องถิูกี่จองจำาในฐานะนักี่โทษประหารช้่วิตุ231

ในวันท่� 13 เมษายน ประธีานาธีิบดั่เอมเมอร์สัน มานันกี่ากี่ัว แห่งซิมบับเว สั�งกี่ารให้เปล่�ยนโทษประหาร
ช้่วิตุเป็นโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุ สำาหรับนักี่โทษประหารช้่วิตุทุกี่คนท่�ถิูกี่จองจำามาอย่างน้อยแปดัป2ี32 

กี่รมราช้ทัณฑ์และเรือนจำาซิิมบับเวแจ้งตุ่อแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนลว่า ม่กี่ารสั�งประหารช้่วิตุ
จำาเลยหนึ�งคนในข้อหาฆ่าผู้อื�น และม่นักี่โทษประหารช่้วิตุอยู่ 66 คนจนถึิงสิ�นปี ทั�งหมดัเป็นผู้ช้ายและ 
ม่ความผิดัเกี่่�ยวกัี่บกี่ารฆ่าผู้อื�น ม่กี่ารอภััยโทษจากี่ประธีานาธิีบด่ัให้กัี่บนักี่โทษประหารช่้วิตุคนหนึ�ง 
และม่กี่ารเปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุให้กัี่บนักี่โทษช้าย 23 คน233 เนื�องจากี่ตุามข้อมูลของกี่รมราช้ทัณฑ์
และเรือนจำา กี่ารลดัโทษทั�งหมดัม่ผลตุ่อนักี่โทษท่�ถิูกี่กี่ำาหนดัโทษตุั�งแตุ่ปี 2556 หรือก่ี่อนหน้านั�น  
แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล จึงเช้ื�อว่าทั�งหมดัน่�เป็นผลมาจากี่กี่ารลดัโทษตุามคำาสั�งประธีานาธีิบดั่ 
ในเดัือนเมษายน

229 คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้น [ของแซิมเบ่ย], “คณะกี่รรมกี่ารสิทธีิมนุษยช้นเสนอประธีานาธีิบดั่เอ็ดักี่าร์ ลุนกีู่  
ให้เปล่�ยนโทษประหารช้่วิตุของนักี่โทษประหารช้่วิตุจำานวน 246 คน เพื�อควบคุมกี่ารระบาดัของโรคโควิดั-19 ในทัณฑสถิาน”,  
1 กีุ่มภัาพันธี์ 2564, hrc.org.zm/index.php/multi-media/news/372-hrc-commends-president-edgar-lungu-
for-commuting-sentences-of-246-death-row-inmates-to-control-the-spread-Covid-19-in-correctional-
facilities; News Diggers!, “ลุนกูี่เปล่�ยนโทษประหารช่้วิตุเป็นโทษจำาคุกี่ตุลอดัช้่วิตุให้นักี่โทษ 246 คน”, 28 มกี่ราคม 
2564, diggers.news/local/2021/01/28/lungu-commutes-246-inmates-sentences-from-death-row-to-
life-imprisonment/

230 สาธีารณรัฐแซิมเบ่ย, กี่ฎหมายประมวลกี่ฎหมายอาญา (2496), มาตุรา 294(2)

231 Africanlii.org, “ถิึงเวลาตุ้องยุติุโทษประหารช่้วติุเช้ิงบังคับในแซิมเบ่ยหรือไม่?”, 24 มิถุินายน 2564, africanlii.org/
article/20210624/time-end-mandatory-death-penalty-zambia

232 ประธีานาธิีบดั่เอ็มเมอร์สัน มานังกี่ากัี่ว, คำาสั�งอภััยโทษฉบับท่� 1 พ.ศ. 2564, ราช้กิี่จจานุเบกี่ษาซิิมบับเว, 13 เมษายน 
2564, gazettes.africa/archive/zw/2021/zw-government-gazette-dated-2021-04-13-no-47.pdf, ย่อหน้า 9

233 จดัหมายจากี่กี่รมราช้ทัณฑ์ซิิมบับเวถิึงแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนช้ั�นแนล, 18 กีุ่มภัาพันธี์ 2565

http://www.hrc.org.zm/index.php/multi-media/news/372-hrc-commends-president-edgar-lungu-for-commuting-sentences-of-246-death-row-inmates-to-control-the-spread-covid-19-in-correctional-facilities
http://www.hrc.org.zm/index.php/multi-media/news/372-hrc-commends-president-edgar-lungu-for-commuting-sentences-of-246-death-row-inmates-to-control-the-spread-covid-19-in-correctional-facilities
http://www.hrc.org.zm/index.php/multi-media/news/372-hrc-commends-president-edgar-lungu-for-commuting-sentences-of-246-death-row-inmates-to-control-the-spread-covid-19-in-correctional-facilities
https://diggers.news/local/2021/01/28/lungu-commutes-246-inmates-sentences-from-death-row-to-life-imprisonment/
https://diggers.news/local/2021/01/28/lungu-commutes-246-inmates-sentences-from-death-row-to-life-imprisonment/
https://africanlii.org/article/20210624/time-end-mandatory-death-penalty-zambia
https://africanlii.org/article/20210624/time-end-mandatory-death-penalty-zambia
https://gazettes.africa/archive/zw/2021/zw-government-gazette-dated-2021-04-13-no-47.pdf
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ภาค์ผู้นวก I: การประหารชวิีต 
และการต่ดัสินให�ประหารชวิีต 
ที�มีการบ่นท้กข�อม้ลในปี 2564

รายงานฉบับน่�ครอบคลุมกี่ารใช้้โทษประหารช้่วิตุผ่านกี่ระบวนกี่ารศาล ไม่รวมกี่ารสังหาร 
นอกี่กี่ระบวนกี่ารกี่ฎหมาย แอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนลรายงานเฉพาะตัุวเลขท่�สามารถิยืนยันได้ั
อย่างสมเหตุุผล แม้ว่าตุัวเลขท่�แท้จริงในบางประเทศอาจสูงกี่ว่าน่�มากี่ รัฐบาลบางแห่งจงใจปกี่ปิดั 
ขั�นตุอนกี่ารปฏิบัตุิเกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้้โทษประหารช่้วิตุ ส่วนรัฐอื�น ๆ ไม่ไดั้เก็ี่บข้อมูลหรือไม่ยอมเผยแพร่
ตุัวเลขคำาตุัดัสินลงโทษประหารช้่วิตุและกี่ารประหารช้่วิตุ

เครื�องหมาย “+” ท่�ตุามหลังช้ื�อประเทศ อย่างเช้่น มาเลเซิ่ย (14+) หมายถิึงแอมเนสตุ่�  
อินเตุอร์เนชั้�นแนล ยืนยันว่าม่กี่ารประหารช้่วิตุหรือกี่ารตัุดัสินให้ประหารช่้วิตุในมาเลเซิ่ย 14 ครั�ง 
แตุ่เช้ื�อว่าน่าจะม่มากี่กี่ว่า 14 ครั�ง ส่วนเครื�องหมาย “+” ท่�อยู่หลังประเทศและไม่ม่ตุัวเลขอยู่ดั้านหน้า 
อย่างเช่้น โอมาน (+) หมายถึิงว่าแอมเนสตุ่� อินเตุอร์เนชั้�นแนล ประมวลข้อมูลจากี่หลักี่ฐาน เชื้�อว่า 
ม่กี่ารประหารช้่วิตุหรือกี่ารตุัดัสินให้ประหารช้่วิตุ (มากี่กี่ว่าหนึ�งครั�ง) ในประเทศนั�น เพ่ยงแตุ่ไม่ม่ข้อมูล
มากี่พอท่�จะระบุตัุวเลขขั�นตุ�ำาท่�น่าเชื้�อถืิอได้ั สำาหรับกี่ารคำานวณตัุวเลขรวมในระดัับโลกี่และภูัมิภัาค 
เครื�องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั�งกี่รณ่ของจ่น

การประหารชีวิตท่ีบ่นท้กไดั�ในปี 2564

จ่น 1,000s
อิรักี่ 17+
ญ่�ปุ่น 3
อิหร่าน 314+
เยเมน 14+
เบลารุส 1+

อ่ยิปตุ์ 83+
สหรัฐฯ 11
สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ 1+
ซิาอุดั่อาระเบ่ย 65
ซิูดัานใตุ้ 9+
เกี่าหล่เหนือ +

ซิ่เร่ย 24+
บังกี่ลาเทศ 5
โอมาน +
โซิมาเล่ย 21+
บอตุสวานา 3
เว่ยดันาม +
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การต่ดัสินประหารชีวิตท่ีบ่นท้กไดั�ในปี 2564

จ่น 1,000s

มาเลเซิ่ย 14+

แกี่มเบ่ย 3

อ่ยิปตุ์ 356+

เคนยา 14

ญ่�ปุ่น 3

เยเมน 298+

เลบานอน 12+

ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่ 3

บังกี่ลาเทศ 181+

มาลาว่ 11+

อัฟิกี่านิสถิาน 2+

อินเดั่ย 144

จอร์แดัน 11+

ยูกี่ันดัา 2+

ปากี่่สถิาน 129+

ซิูดัานใตุ้ 10+

ไตุ้หวัน 2

เว่ยดันาม 119+

สิงคโปร์ 10

เบลารุส 1

อินโดัน่เซิ่ย 114+

สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ 9+

มัลดั่ฟิส์ 1

อิรักี่ 91+

แซิมเบ่ย 9+

โมร็อกี่โกี่/ซิาฮาราตุะวันตุกี่ 1

เม่ยนมา 86+ 

แอลจ่เร่ย 9

ซิิมบับเว 1

สาธีารณรัฐประช้าธีิปไตุย
คองโกี่ 81+

ซิาอุดั่อาระเบ่ย 8+

เอธีิโอเปีย +

มอริเตุเน่ย 60

ศร่ลังกี่า 8+

อิหร่าน +

ไนจ่เร่ย 56+

ซิูดัาน 7+

ลิเบ่ย+

มาล่ 48

กี่านา 7

เกี่าหล่เหนือ +

โซิมาเล่ย 27+

บอตุสวานา 6

โอมาน +

เซิ่ยร์ราล่โอน 23

คูเวตุ 5+

กี่าตุาร์ +

ปาเลสไตุน์ (รัฐ) 21+

แคเมอรูน 4+

ซิ่เร่ย +

สหรัฐฯ 18

กี่ายอานา 4

แทนซิาเน่ย +

ตุูน่เซิ่ย 3+

ไทย +
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ภาค์ผู้นวก II:  
ประเทศที�ยกเลิกโทษประหารชวิีตและ
ประเทศที�ยง่ค์งบทลงโทษประหารชวิีต
ณ ว่นท่ี 31 ธิน่วาค์ม 2564

มากี่กี่ว่าสองในสามของ 
ประเทศตุ่าง ๆ ในโลกี่ 
ไดั้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ 
ในทางกี่ฎหมายและในทาง
ปฏิบัตุิ ตุัวเลขจนถิึงวันท่�  
31 ธีันวาคม 2564 
ปรากี่ฏดัังน่�

 � ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิด 
ทางอาญาทุกประเภท: 108 ประเทศ

 � ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิด 
ทางอาญาทั่วไปเท่านั�น: 8 ประเทศ

 � ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิิบัติ:  
28 ประเทศ

 � รวมประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต 
ในทางกฎหมายหร้อในทางปฏิิบัติ: 144 ประเทศ

 � ประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิต:  
55 ประเทศ

ข้อมูลตุ่อไปน่�เป็นรายช้ื�อประเทศท่�แบ่งออกี่เป็นส่�กี่ลุ่ม ไดั้แกี่่ ประเทศซิึ�งยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับ
ความผิดัทางอาญาทุกี่ประเภัท ประเทศซิึ�งยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัทางอาญาทั�วไป
เท่านั�น ประเทศซิึ�งยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในทางปฏิบัตุิ และประเทศซิึ�งยังคงบทลงโทษประหารช้่วิตุ 

1. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตสำาหรบัความผิดทางอาญาทุกประเภท 

ประเทศซิึ�งไม่ม่กี่ฎหมายให้ลงโทษประหารช้่วิตุสำาหรับความผิดัทางอาญาใดั ๆ ประกี่อบดั้วย

แอลเบเน่ย อันดัอร์รา แองโกี่ลา อาร์เจนตุินา อาร์เมเน่ย ออสเตุรเล่ย ออสเตุร่ย อาเซิอร์ไบจาน 
เบลเย่ยม เบนิน ภัูฏาน โบลิเว่ย บอสเน่ยและเฮอร์เซิโกี่ว่นา บัลแกี่เร่ย บุรุนดั่ เคปเวิร์ดั กี่ัมพูช้า 
แคนาดัา ช้าดั โคลอมเบ่ย คองโกี่ (สาธีารณรัฐ) หมู่เกี่าะคุกี่ คอสตุาริกี่า โกี่ตุดัิวัวร์ โครเอเช้่ย ไซิปรัส 
สาธีารณรัฐเช็้กี่ เดันมาร์กี่ จิบูตุ่ สาธีารณรัฐโดัมินิกัี่น เอกี่วาดัอร์ เอสโตุเน่ย ฟิิจิ ฟิินแลนด์ั ฝรั�งเศส 
กี่าบอง จอร์เจ่ย เยอรมน่ กี่ร่ซิ กี่ิน่ กี่ิน่บิสเซิา เฮติุ ฮอนดูัรัส ฮังกี่าร่ ไอซ์ิแลนดั์ ไอร์แลนด์ั อิตุาล่  
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คิริบาตุ่ โคโซิโว234 ค่ร์กี่่ซิสถิาน ลัตุเว่ย ลิกี่เตุนสไตุน์ ลิทัวเน่ย ลักี่เซิมเบิร์กี่ มาดัากี่ัสกี่าร์ มอลตุา  
หมู่เกี่าะมาร์แช้ลล์ มอริเช้่ยส เม็กี่ซิิโกี่ ไมโครน่เซิ่ย มอลโดัวา โมนาโกี่ มองโกี่เล่ย มอนเตุเนโกี่ร  
โมซิัมบิกี่ นามิเบ่ย นาอูรู เนปาล เนเธีอร์แลนดั์ นิวซิ่แลนดั์ นิกี่ารากี่ัว น่อูเอ นอร์ทมาซิิโดัเน่ย นอร์เวย์ 
ปาเลา ปานามา ปารากี่วัย ฟิิลิปปินส์ โปแลนดั์ โปรตุุเกี่ส โรมาเน่ย รวันดัา ซิามัว ซิานมาร่โน เซิาตุูเม 
และปรินซิิปี เซิเนกี่ัล เซิอร์เบ่ย เซิเช้ลส์ สโลวะเก่ี่ย สโลว่เน่ย หมู่เกี่าะโซิโลมอน แอฟิริกี่าใตุ้ สเปน  
ซิูรินาเม สว่เดัน สวิตุเซิอร์แลนด์ั ตุิมอร์-เลสเตุ โตุโกี่ ตุุรก่ี่ เติุร์กี่เมนิสถิาน ตุูวาลู สหราช้อาณาจักี่ร 
ยูเครน อุรุกี่วัย อุซิเบกี่ิสถิาน วานูอาตุู นครรัฐวาตุิกี่ัน เวเนซิุเอลา 

2. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตสำาหรบัความผิดทางอาญา ท่ัวไปเท่าน้ัน  

ประเทศเหล่าน่�เป็นประเทศซึิ�งโทษประหารช้่วิตุม่ไว้สำาหรับอาช้ญากี่รรมบางประเภัทเท่านั�น เช่้น 
อาช้ญากี่รรมภัายใตุ้ธีรรมนูญทหาร หรืออาช้ญากี่รรมซิึ�งเกี่ิดัขึ�นจากี่เงื�อนไขท่�เป็นข้อยกี่เว้น 
ของประเทศ235 ประกี่อบดั้วย

บราซิิล บูร์กี่ินาฟิาโซิ ช้ิล่ เอลซิัลวาดัอร์ กี่ัวเตุมาลา อิสราเอล คาซิัคสถิาน เปรู

3. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตในทางปฏิบัติ   

ประเทศเหล่าน่�ยังคงไว้ซิึ�งโทษประหารช้่วิตุสำาหรับอาช้ญากี่รรมทั�วไป เช้่น ฆาตุกี่รรม แตุ่อาจถิือไดั้ว่า 
ไดั้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในทางปฏิบัตุิ เนื�องจากี่ไดั้ระงับกี่ารประหารช้่วิตุในช้่วงสิบปีท่�ผ่านมาหรือ
มากี่กี่ว่านั�น และยังเช้ื�อไดั้ว่า ม่นโยบายหรือระเบ่ยบปฏิบัตุิท่�จะไม่ลงโทษประหารช้่วิตุ ประกี่อบดั้วย

แอลจ่เร่ย บรูไนดัารุสซิาลาม แคเมอรูน สาธีารณรัฐแอฟิริกี่ากี่ลาง เอริเทร่ย เอสวาตุิน่ (อดั่ตุ 
สวาซิ่แลนดั์) กี่านา เกี่รนาดัา เคนยา ลาว ไลบ่เร่ย มาลาว่ มัลดั่ฟิส์ มาล่ มอริเตุเน่ย โมร็อกี่โกี่/ 
ซิาฮาราตุะวันตุกี่ เม่ยนมา ไนเจอร์ ปาปัวนิวกี่ิน่ สหพันธีรัฐรัสเซิ่ย236 เซิ่ยร์ราล่โอน เกี่าหล่ใตุ้ 
(สาธีารณรัฐเกี่าหล่) ศร่ลังกี่า ทาจิกี่ิสถิาน แทนซิาเน่ย ตุองกี่า ตุูน่เซิ่ย แซิมเบ่ย

234 กี่ารใส่เครื�องหมาย (*) ไม่ม่เหตุุผลเก่ี่�ยวกัี่บจุดัยืนของเราตุ่อสถิานะของประเทศ และสอดัคล้องกัี่บมติุของคณะมนตุร่
สิทธีิมนุษยช้นแห่งสหประช้าช้าตุิท่� 1244 และความเห็นของศาลยุติุธีรรมระหว่างประเทศว่าด้ัวยกี่ารประกี่าศเอกี่ราช้ 
ของโคโซิโว 

235 ไม่ม่ข้อมูลกี่ารประหารช้่วิตุในประเทศเหล่าน่�เกี่ินกี่ว่า 10 ปี

236 สหพันธีรัฐรัสเซิ่ยประกี่าศใช้้ข้อตุกี่ลงชั้�วคราวเพื�อพักี่ใช้้กี่ารประหารช้่วิตุในเดืัอนสิงหาคม 2539 อย่างไรก็ี่ด่ั ม่กี่าร
ประหารช้่วิตุระหว่างปี 2539 และปี 2542 ในสาธีารณรัฐเช้เช้น
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4. ประเทศซึง่ยงัคงบทลงโทษประหารชวิีต

ประเทศเหล่าน่�ยังคงไว้ซิึ�งโทษประหารช้่วิตุสำาหรับอาช้ญากี่รรมทั�วไป ประกี่อบเดั้วย

อัฟิกี่านิสถิาน แอนติุกี่าและบาร์บูดัา บาฮามาส บาห์เรน บังกี่ลาเทศ บาร์เบโดัส เบลารุส เบล่ซิ 
บอตุสวานา จ่น โคโมโรส คิวบา สาธีารณรัฐประช้าธิีปไตุยคองโกี่ โดัมินิกี่า อ่ยิปตุ์ อิเควทอเร่ยลกิี่น่  
เอธีิโอเปีย แกี่มเบ่ย กี่ายอานา อินเดั่ย อินโดัน่เซิ่ย อิหร่าน อิรักี่ จาเมกี่า ญ่�ปุ่น จอร์แดัน คูเวตุ  
เลบานอน เลโซิโท ลิเบ่ย มาเลเซิ่ย ไนจ่เร่ย เกี่าหล่เหนือ (สาธีารณรัฐประช้าธีิปไตุยประช้าช้นเกี่าหล่) 
โอมาน ปาก่ี่สถิาน ปาเลสไตุน์ (รัฐ) กี่าตุาร์ เซินตุ์คิตุส์และเนวิส เซินตุ์ลูเช้่ย เซินตุ์วินเซินตุ์และ 
เกี่รนาดั่นส์ ซิาอุดั่อาระเบ่ย สิงคโปร์ โซิมาเล่ย ซิูดัานใตุ้ ซิูดัาน ซิ่เร่ย ไตุ้หวัน ไทย ตุรินิแดัดัและโตุเบโกี่  
ยูกี่ันดัา สหรัฐอาหรับเอมิเรตุส์ สหรัฐฯ เว่ยดันาม เยเมน ซิิมบับเว
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ภาค์ผู้นวก III: 
การให�ส่ตยาบ่นรบ่รองสนธิส่ิญญา 
ระหว่างประเทศ
ณ ว่นท่ี 31 ธิน่วาค์ม 2564

ประช้าคมระหว่างประเทศรับรองสนธีิสัญญาระหว่างประเทศส่�ฉบับท่�กี่ำาหนดัให้ยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ 
สนธีิสัญญาหนึ�งฉบับครอบคลุมทั�วโลกี่ ส่วนอ่กี่สามฉบับครอบคลุมระดัับภัูมิภัาค 

ดั้านล่างเป็นคำาอธิีบายสนธิีสัญญาทั�งส่�ฉบับอย่างย่อ และรายชื้�อรัฐภัาค่และประเทศท่�ลงนาม 
แตุ่ยังไม่ให้สัตุยาบัน จนถิึงวันท่� 31 ธีันวาคม 2564 รัฐสามารถิเข้าเป็นภัาค่สนธีิสัญญาระหว่างประเทศ
ดั้วยกี่ารให้ภัาคยานุวัตุิหรือกี่ารให้สัตุยาบัน กี่ารลงนามเป็นกี่ารแสดังความจำานงท่�จะเข้าเป็นภัาค่ 
ในโอกี่าสตุ่อมา โดัยกี่ารให้สัตุยาบัน รัฐตุ่าง ๆ ม่หน้าท่�ปฏิบัตุิตุามกี่ฎหมายระหว่างประเทศ โดัยตุ้อง
เคารพข้อบัญญัตุิในสนธีิสัญญาท่�ไดั้เข้าเป็นภัาค่ และตุ้องไม่กี่ระทำากี่ารอันขัดัตุ่อวัตุถิุประสงค์และ
เป้าประสงค์ของสนธีิสัญญาท่�ไดั้ลงนามไว้

พิธสีารเลือกรบัฉบับท่ี 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง 
ท่ีมีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชวิีต

พิธี่สารเลือกี่รับฉบับท่� 2 ของกี่ตุิกี่าระหว่างประเทศว่าด้ัวยสิทธีิพลเมืองและสิทธิีทางกี่ารเมือง 
ท่�ม่เป้าหมายยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุไดั้รับกี่ารรับรองจากี่สมัช้ช้าใหญ่องค์กี่ารสหประช้าช้าตุิในปี 
2532 ม่ผลบังคับใช้้ทั�วโลกี่ เป็นกี่ฎบัตุรท่�กี่ำาหนดัให้ยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุอย่างสิ�นเชิ้ง แตุ่อนุญาตุ
ให้รัฐภัาค่สามารถิใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้ในภัาวะสงคราม หรือกี่รณ่ท่�ม่กี่ารประกี่าศข้อสงวนไว้ในช้่วงท่� 
ให้สัตุยาบัน หรือให้ภัาคยานุวัติุตุ่อพิธ่ีสาร รัฐใดั ๆ ท่�เป็นภัาค่ของกี่ติุกี่าระหว่างประเทศว่าด้ัวย 
สิทธีิพลเมืองและสิทธีิทางกี่ารเมืองสามารถิเข้าเป็นภัาค่ของพิธี่สารไดั้
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รัฐภัาค่ ไดั้แกี่่ แอลเบเน่ย อันดัอร์รา แองโกี่ลา อาร์เจนตุินา อาร์เม่นย ออสเตุรเล่ย ออสเตุร่ย 
อาเซิอร์ไบจาน เบลเย่ยม เบนิน โบลิเว่ย บอสเน่ยและเฮอร์เซิโกี่ว่นา บราซิิล บัลแกี่เร่ย  
เคปเวิร์ดั แคนาดัา ช้ิล่ โคลอมเบ่ย คอสตุาริกี่า โครเอเช้่ย ไซิปรัส สาธีารณรัฐเช้็กี่ เดันมาร์กี่ จิ
บูตุ่ สาธีารณรัฐโดัมินิกี่ัน เอกี่วาดัอร์ เอลซิัลวาดัอร์ เอสโตุเน่ย ฟิินแลนดั์ ฝรั�งเศส กี่าบอง  
แกี่มเบ่ย จอร์เจ่ย เยอรมน่ กี่ร่ซิ กี่ิน่บิสเซิา ฮอนดูัรัส ฮังกี่าร่ ไอซ์ิแลนด์ั ไอร์แลนด์ั อิตุาล่  
ค่ร์กี่่ซิสถิาน ลัตุเว่ย ไลบ่เร่ย ลิกี่เตุนสไตุน์ ลิทัวเน่ย ลักี่เซิมเบิร์กี่ มาดัากี่ัสกี่าร์ มอลตุา เม็กี่ซิิโกี่ 
มอลโดัวา โมนาโกี่ มองโกี่เล่ย มอนเตุเนโกี่ร โมซิัมบิกี่ นามิเบ่ย เนปาล เนเธีอร์แลนดั์ นิวซิ่แลนดั์ 
นิกี่ารากัี่ว มาซิิโดัเน่ยเหนือ นอร์เวย์ ปาเลสไตุน์ (รัฐ) ปานามา ปารากี่วัย ฟิิลิปปินส์ โปแลนด์ั 
โปรตุุเกี่ส โรมาเน่ย รวันดัา ซิานมาร่โน เซิาตุูเมและปรินซิิปี เซิอร์เบ่ย เซิเช้ลส์ สโลวะเกี่่ย  
สโลว่เน่ย แอฟิริกี่าใตุ้ สเปน สว่เดัน สวิตุเซิอร์แลนดั์ ตุิมอร์-เลสเตุ โตุโกี่ ตุุรกี่่ เตุิร์กี่เมนิสถิาน สหราช้
อาณาจักี่ร ยูเครน อุรุกี่วัย อุซิเบกี่ิสถิาน เวเนซิุเอลา (รวม 89 ประเทศ)

ประเทศท่�ลงนามแตุ่ยังไม่ให้สัตุยาบัน ไดั้แกี่่ คาซิัคสถิาน (รวม 1 ประเทศ)

พิธสีารอนุสัญญาอเมรกิาว่าด้วยสิทธมินุษยชนและการยกเลิกโทษประหารชวิีต 
(PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ON THE ABOLITION 
OF DEATH PENALTY)  

พิธี่สารอนุสัญญาอเมริกี่าว่าด้ัวยสิทธิีมนุษยช้นและกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุได้ัรับกี่ารรับรอง 
จากี่สมัช้ช้าใหญ่ องค์กี่ารรัฐอเมริกี่ัน (Organization of American States) ในปี 2533 และ 
กี่ำาหนดัให้ม่กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ แตุ่อนุญาตุให้รัฐภัาค่สามารถิใช้้โทษประหารช้่วิตุไดั้ในภัาวะ
สงคราม หรือกี่รณ่ท่�ม่กี่ารประกี่าศข้อสงวนไว้ในช้่วงท่�ให้สัตุยาบันหรือให้ภัาคยานุวัตุิตุ่อพิธี่สาร  
รัฐใดั ๆ ท่�เป็นภัาค่ของอนุสัญญาอเมริกี่าว่าด้ัวยสิทธิีมนุษยช้นและกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช่้วิตุ
สามารถิเข้าเป็นภัาค่ของพิธี่สารไดั้

รัฐภัาค่ ไดั้แกี่่ อาร์เจนตุินา บราซิิล ช้ิล่ คอสตุาริกี่า สาธีารณรัฐโดัมินิกี่ัน เอกี่วาดัอร์ ฮอนดัูรัส เม็กี่ซิิโกี่ 
นิกี่ารากี่ัว ปานามา ปารากี่วัย อุรุกี่วัย เวเนซิุเอลา (รวม 13 ประเทศ)   

พิธสีารฉบับท่ี 6 ของอนุสัญญาสิทธมินุษยชนแหง่ยุโรปว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชวิีต 
(PROTOCOL NO.6 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. CONCERNING 
THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY) 

พิธี่สารฉบับท่� 6 ของอนุสัญญาเพื�อกี่ารคุ้มครองสิทธีิมนุษยช้นและเสร่ภัาพขั�นพื�นฐานแห่งยุโรป 
(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 
เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุ ไดั้รับกี่ารรับรองจากี่สภัายุโรป (Council of Europe) ในปี 
2526 กี่ำาหนดัให้ม่กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในช้่วงปลอดัสงคราม รัฐภัาค่ยังอาจใช้้โทษประหารช้่วิตุ 
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ตุ่อไปไดั้สำาหรับความผิดัทางอาญา “ในช้่วงสงครามหรือใกี่ล้จะม่สงคราม” รัฐใดั ๆ ท่�เป็นภัาค่ 
ของอนุสัญญาสิทธีิมนุษยช้นแห่งยุโรป สามารถิเข้าเป็นภัาค่ของพิธี่สารไดั้

รัฐภัาค่ ไดั้แกี่่ แอลเบเน่ย อันดัอร์รา อาร์เมเน่ย ออสเตุร่ย อาเซิอร์ไบจาน เบลเย่ยม บอสเน่ย
และเฮอร์เซิโกี่ว่นา บัลแกี่เร่ย โครเอเช้่ย ไซิปรัส สาธีารณรัฐเช้็กี่ เดันมาร์กี่ เอสโตุเน่ย ฟิินแลนดั์ 
ฝรั�งเศส จอร์เจ่ย เยอรมน่ กี่ร่ซิ ฮังกี่าร่ ไอซิ์แลนดั์ ไอร์แลนดั์ อิตุาล่ ลัตุเว่ย ลิกี่เตุนสไตุน์  
ลิทัวเน่ย ลักี่เซิมเบิร์กี่ มอลตุา มอลโดัวา โมนาโกี่ มอนเตุเนโกี่ร เนเธีอร์แลนดั์ มาซิิโดัเน่ยเหนือ  
นอร์เวย์ โปแลนดั์ โปรตุุเกี่ส โรมาเน่ย ซิานมาร่โน เซิอร์เบ่ย สโลวะเกี่่ย สโลว่เน่ย สเปน สว่เดัน  
สวิตุเซิอร์แลนดั์ ตุุรกี่่ สหราช้อาณาจักี่ร ยูเครน (รวม 46 ประเทศ) 

ประเทศท่�ลงนามแตุ่ยังไม่ให้สัตุยาบัน ไดั้แกี่่ สหพันธีรัฐรัสเซิ่ย (รวม 1 ประเทศ)  

พิธสีารฉบับท่ี 13 ของอนุสัญญาสิทธมินุษยชนแหง่ยุโรป 
(PROTOCOL NO. 13 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS) 
เก่ียวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชวิีตในทุกพฤติการณ์ 

พิธ่ีสารฉบับท่� 13 ของอนุสัญญาเพื�อกี่ารคุ้มครองสิทธิีมนุษยช้นและเสร่ภัาพขั�นพื�นฐานแห่งยุโรป 
(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 
เกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในทุกี่พฤตุิกี่ารณ์ ไดั้รับกี่ารรับรองจากี่คณะมนตุร่ยุโรป 
(Council of Europe) ในปี 2545 กี่ำาหนดัให้ม่กี่ารยกี่เลิกี่โทษประหารช้่วิตุในทุกี่พฤติุกี่ารณ์ รวมทั�ง
ในช้่วงสงครามหรือใกี่ล้จะม่สงคราม รัฐใดั ๆ ท่�เป็นภัาค่ของอนุสัญญาสิทธีิมนุษยช้นแห่งยุโรปสามารถิ
เข้าเป็นภัาค่ของพิธี่สารไดั้

รัฐภัาค่ ไดั้แกี่่ แอลเบเน่ย อันดัอร์รา ออสเตุร่ย เบลเย่ยม บอสเน่ยและเฮอร์เซิโกี่ว่นา บัลแกี่เร่ย 
โครเอเช่้ย ไซิปรัส สาธีารณรัฐเช้็กี่ เดันมาร์กี่ เอสโตุเน่ย ฟิินแลนดั์ ฝรั�งเศส จอร์เจ่ย เยอรมน่ 
กี่ร่ซิ ฮังกี่าร่ ไอซิ์แลนดั์ ไอร์แลนดั์ อิตุาล่ ลัตุเว่ย ลิกี่เตุนสไตุน์ ลิทัวเน่ย ลักี่เซิมเบิร์กี่ มอลตุา 
มอลโดัวา โมนาโกี่ มอนเตุเนโกี่ร เนเธีอร์แลนดั์ มาซิิโดัเน่ยเหนือ นอร์เวย์ โปแลนดั์ โปรตุุเกี่ส  
โรมาเน่ย ซิานมาร่โน เซิอร์เบ่ย สโลวะเกี่่ย สโลว่เน่ย สเปน สว่เดัน สวิตุเซิอร์แลนดั์ ตุุรกี่่  
สหราช้อาณาจักี่ร ยูเครน (รวม 44 ประเทศ) 

ประเทศท่�ลงนามแตุ่ยังไม่ให้สัตุยาบัน ไดั้แกี่่ อาร์เมเน่ย (รวม 1 ประเทศ)
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลติดตามข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตทั่วโลกในปี 2564 และ 
พบข้อมูลการประหารชีวิตที่เพิ่มขึ้น 20% และมีการตัดสินประหารชีวิตเพ่ิมขึ้น 39%  
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีแปดประเทศที่ประหารชีวิตบุคคลรวมกันอย่างน้อย 579 คน 
 56 ประเทศได้ตัดสินประหารชีวิตบุคคลรวมกันอย่างน้อย 2,052 คน 

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการประหารชีวิตสำาหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในอิหร่าน  
ส่งผลให้ตัวเลขทั่วโลกสูงขึ้น แต่ตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างมากยังปรากฏอยู่ในซาอุดีอาระเบีย 
โซมาเลีย ซูดานใต้ และเยเมน ส่วนในจีนเราเชื่อว่ามีการประหารชีวิตในหลักพัน เกาหลีเหนือ
และเวียดนามยังคงใช้โทษประหารชีวิตอย่างเต็มที่ มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้
มีการใช้โทษประหารชีวิตมากขึ้น รวมท้ังในบังกลาเทศ อินเดีย และปากีสถาน ในขณะท่ีบางรัฐ
ในสหรัฐฯ นำาการประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง

หลายประเทศแสดงความเพิกเฉยต่อหลักประกันตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลายประเทศยังคงใช้โทษประหารชีวิตเป็นเครื่องมือ 
ปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงและชนกลุ่มน้อย ในเมียนมา มีการใช้อำานาจตามกฎอัยการศึกเพื่อ 
ลงโทษประหารชีวิตในอัตราที่น่าตกใจ ในอียิปต์ มีการประหารชีวิตหมู่ ซึ่งมักเป็นผลมาจาก 
การพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม ในศาลพิเศษในอิหร่าน ผู้ที่ถูกประหารชีวิตส่วนใหญ่มักเป็น 
ชนกลุ่มน้อยชาวบาลูชี

อย่างไรก็ดี ตัวเลขการประหารชีวิตท่ัวโลกในปี 2564 นับเป็นตัวเลขต่ำาสุดเป็นอันดับสอง 
เท่าท่ีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกได้อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2553 สอดคล้องกับแนวโน้ม 
ของทั่วโลกที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต เซียร์ราลีโอน คาซัคสถาน และรัฐเวอร์จิเนียของ
สหรัฐฯ ประกาศใช้กฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต และมีการจัดทำาข้อตกลงชั่วคราวเพื่อ
พักใช้การประหารชีวิตในสหรัฐฯ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลคัดค้านการใช้โทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีต 
และการประหารชวิีต 
ปี 2564

INDEX:  ACT 50/5418/2022
MAY 2022

amnesty.or.th


	ประเทศที่ประหารชีวิตบุคคลในปี 2564
	หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหารชีวิตของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

	การใช้โทษประหารชีวิตในปี 2564
	แนวโน้มระดับโลก
	การประหารชีวิต
	วิธีการประหารชีวิตในปี 2563
	การตัดสินให้ประหารชีวิต
	การเปลี่ยนโทษ การอภัยโทษ และการล้างมลทิน
	การใช้โทษประหารชีวิตละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

	ภาพรวมระดับภูมิภาค
	ทวีปอเมริกา
	เอเชีย-แปซิฟิก
	ยุโรปและเอเชียกลาง
	ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
	แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา 

	ภาคผนวก I: การประหารชีวิตและการตัดสินให้ประหารชีวิตที่มีการบันทึกข้อมูลในปี 2564
	การประหารชีวิตที่บันทึกได้ในปี 2564
	การตัดสินประหารชีวิตที่บันทึกได้ในปี 2564

	ภาคผนวก II: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตและประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิต
	ภาคผนวก III:การให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	AmnestyDP2021c-f.pdf
	ประเทศที่ประหารชีวิตบุคคลในปี 2564
	หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหารชีวิตของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

	การใช้โทษประหารชีวิตในปี 2564
	แนวโน้มระดับโลก
	การประหารชีวิต
	วิธีการประหารชีวิตในปี 2563
	การตัดสินให้ประหารชีวิต
	การเปลี่ยนโทษ การอภัยโทษ และการล้างมลทิน
	การใช้โทษประหารชีวิตละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

	ภาพรวมระดับภูมิภาค
	ทวีปอเมริกา
	เอเชีย-แปซิฟิก
	ยุโรปและเอเชียกลาง
	ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
	แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา 

	ภาคผนวก I: การประหารชีวิตและการตัดสินให้ประหารชีวิตที่มีการบันทึกข้อมูลในปี 2564
	การประหารชีวิตที่บันทึกได้ในปี 2564
	การตัดสินประหารชีวิตที่บันทึกได้ในปี 2564

	ภาคผนวก II: ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตและประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิต
	ภาคผนวก III:การให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564





