แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน
11 เมษายน 2560
โทษประหารชีวิต ปี 2559: ข้ อเท็จจริงและตัวเลข

สถิตริ ะดับสากล
ปี 2559 มีประชาชนอย่างน้ อย 1,032 คนที่ถูกประหารชีวิตใน 23 ประเทศ ซึ่งในปี 2558 แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลเคยบันทึกข้ อมูลการประหารชีวิตว่ามี 1,634 กรณี เกิดขึ ้นใน 25 ประเทศทัว่ โลก ถือว่าสูงขึ ้น
เป็ นประวัตกิ ารณ์อย่างไม่เคยเป็ นมาก่อนนับแต่ปี 2532
การประหารชีวิตส่วนใหญ่ในโลกเกิดขึ ้นในประเทศจีน อิหร่าน ซาอุดอิ าระเบีย อิรักและปากีสถาน เรี ยง
ตามลําดับ
จี น ยัง คงเป็ นประเทศที่ ประหารชี วิ ตประชาชนมากที่ สุดในโลก แต่เ ราไม่ท ราบจํ านวนการใช้ โ ทษ
ประหารชีวิตที่แท้ จริ งได้ เนื่องจากทางการจีนเก็บข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นความลับของทางราชการ ตัวเลขการประหาร
ชีวิตระดับโลกอย่างน้ อย 1,032 กรณี จึงไม่ครอบคลุมการประหารชีวิตที่คาดว่าเกิดขึ ้นหลายพันกรณีในจีน
หากไม่นบั การประหารชีวิตในจีน 87% ของการประหารชีวิตทังหมดในโลกเกิ
้
ดขึ ้นในสี่ประเทศ ได้ แก่
อิหร่านซาอุดอิ าระเบีย อิรัก และปากีสถาน
นับเป็ นครัง้ แรกตังแต่
้ ปี 2549 ที่สหรัฐอเมริ กาไม่ติดอันดับหนึ่งในห้ าประเทศที่ประหารชีวิตประชาชน
มากสุดในโลก โดยตกไปอยู่อันดับ 7 ตํ่ากว่าอี ยิปต์ การประหารชีวิตในสหรั ฐฯ 20 กรณี ในปี 2559 นับเป็ น
จํานวนที่ตํ่าที่สดุ ที่มีมาของประเทศนับจากปี 2534
ในระหว่างปี 2559 เชื่อว่ามี 23 ประเทศหรื อประมาณหนึง่ ในแปดของประเทศทังหมดในโลกได้
้
ประหาร
ชี วิตประชาชน จํ านวนดังกล่าวลดลงอย่างมากเมื่ อเที ยบกับ 20 ปี ที่แล้ ว (ซึ่งมี 40 ประเทศที่ ประหารชี วิ ต
ประชาชนในปี 2540) เบลารุส บอตสวานา ไนจีเรี ย และทางการของรัฐปาเลสไตน์ได้ รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตขึ ้น
อีกครัง้ ในปี 2559 ส่วนชาด อินเดีย จอร์ แดน โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเคยประหารชีวิตประชาชน
ในปี 2558 กลับไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ ้นเลยในปี ที่ผา่ นมา
มี 141 ประเทศหรื อกว่าสองในสามของประเทศทัว่ โลกที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตทังในทางกฎหมาย
้
หรื อในทางปฏิบตั แิ ล้ ว

ในปี 2559 มีสองประเทศได้ แก่ เบนินและนาอูรู ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในกฎหมายสําหรับความผิด
ทุกประเภท เช่นเดียวกับอีก 104 ประเทศทัว่ โลก ถือว่าเป็ นประเทศส่วนใหญ่ในโลก โดยในปี 2540 มีเพียง 64
ประเทศเท่านันที
้ ่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกกรณี
การเปลี่ยนแปลงโทษและการอภัยโทษให้ กับผู้ต้องโทษประหารชีวิตเกิดขึ ้นใน 28 ประเทศในปี 2559
โดยมีผ้ ตู ้ องโทษประหารชีวิตอย่างน้ อย 60 คนที่ได้ รับการล้ างมลทินใน 9 ประเทศ รวมทังบั
้ งคลาเทศ (4) จีน
(5) กานา (1) คูเวต (5) มอริ เตเนีย (1) ไนจีเรี ย (32) ซูดาน (9) ไต้ หวัน (1) และเวียดนาม (2)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลพบข้ อมูลว่าในปี 2559 มีการกําหนดโทษประหารชีวิต 3,117 กรณีใน 55
ประเทศ ถือว่าเพิ่มสูงขึ ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2558 (มีการกําหนดโทษประหารชีวิต 1,998 กรณีใน 61 ประเทศ)
โดยมีสดั ส่วนที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมากใน 12 ประเทศ แต่สําหรับบางประเทศอย่างเช่น ไทย จํานวนการกํ าหนด
โทษประหารชีวิตที่ เพิ่มสูงขึน้ เป็ นผลมาจากการที่ ทางการไทยให้ ข้อมูลอย่างละเอี ยดกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชัน่ แนล
มีประชาชนอย่างน้ อย 18,848 คนที่ต้องโทษประหารชีวิตนับจนถึงสิ ้นปี 2559 โดยมีการประหารชีวิต
ด้ วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การตัดศีรษะ แขวนคอ ฉี ดยา และยิงเป้า มี การประหารชี วิตต่อหน้ าสาธารณะ
เกิดขึ ้นในอิหร่าน (อย่างน้ อย 33 กรณี) และในเกาหลีเหนือ
มีรายงานระบุว่าในอิหร่ าน มีประชาชนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี (ในขณะที่กระทําความผิด) อย่างน้ อย
สองคน ได้ ถกู ประหารชีวิตในปี 2559
ในหลายประเทศ เช่น ในบาห์ เ รน จี น อิห ร่ าน อิรัก เกาหลี เ หนื อ และซาอุดิอาระเบีย ประชาชนที่
ต้ อ งโทษประหารชี วิ ต หรื อ ถูก ประหารชี วิ ต มี ส าเหตุม ากจากกระบวนการยุติ ธ รรมที่ มัก ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรมระหว่างประเทศ โดยในบางคดีมีการรับฟั งเพียง “คํารับสารภาพ” ที่ได้ มา
จากการทรมานหรื อการปฏิบตั ทิ ี่โหดร้ ายเท่านัน้
การวิเคราะห์ ภาพรวมภูมิภาค
ทวีปอเมริกา
นับเป็ นปี ที่แปดติดต่อกันที่สหรัฐฯ เป็ นเพียงประเทศเดียวในทวีปอเมริ กาที่ยงั คงประหารชีวิตประชาชน
ต่อไป โดยปี 2559มี การประหารชี วิตประชาชน 20 คน (ลดลง 8 คนเมื่อเทียบกับปี 2558) นับเป็ นสถิ ติการ
ประหารชีวิตที่ ตํ่าสุดเท่าที่บนั ทึกได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2534 โดยถื อเป็ นอัตราการประหารชีวิตที่ คิดเป็ นครึ่ งเดียวของปี
2550 และหนึง่ ในสามของปี 2540
มีเพียงห้ ารัฐที่ประหารชีวิตประชาชนในปี 2559 เทียบกับหกรัฐในปี ก่อนหน้ านี ้ จํานวนการประหารชีวิต
ในรั ฐจอร์ เจี ยเพิ่มขึน้ เกื อบสองเท่าเมื่ อเที ยบกับปี ก่อนหน้ านี ้ (เพิ่มจาก 5 เป็ น 9 ครั ง้ ) ในขณะที่ ตวั เลขการ

ประหารชีวิตลดลงเกื อบครึ่ งหนึ่งในเท็กซัส (จาก 13 เหลือ 7 กรณี) โดยรวมแล้ วทังสองรั
้
ฐมีส่วนรับผิดชอบต่อ
80% ของการประหารชี วิตทัง้ หมดที่ เกิ ดขึน้ ในประเทศในปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ ดี จนถึงสิน้ ปี 2559 ยังคงมีผ้ ู
ต้ องโทษประหารชีวิตอยูใ่ นสหรัฐฯ 2,832 คน
จํานวนการกําหนดโทษประหารชีวิตในสหรัฐฯ ลดลงเช่นกันจาก 52 กรณี ในปี 2558 เป็ น 32 กรณี ใน
ปี 2559 (ลดลง 38%) นับเป็ นจํานวนตํ่าสุดเท่าที่บนั ทึกได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2516
มีเพียงสามประเทศอื่นในภูมิภาคนี ้ได้ แก่ บาร์ เบโดส กายอานา และตรินิแดดและโตเบโกที่กําหนดโทษ
ประหารชีวิตในปี 2559 ส่วนประเทศในทะเลแคริ บเบียนอื่น ๆ อีกสองประเทศได้ แก่ แอนติกาและบาร์ บดู าและ
บาฮามาส ได้ เปลี่ยนแปลงโทษให้ กบั นักโทษประหารชีวิตที่เหลืออยู่
ทวีปเอเชีย-แปซิฟิก
ในปี 2559 มี การประหารชี วิตอย่างน้ อย 130 กรณี ท่ีเกิดขึน้ ใน 11 ประเทศ ลดลงเมื่ อเที ยบกับการ
ประหารชีวิตที่เกิดขึ ้นอย่างน้ อย 367 กรณีใน 12 ประเทศในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากปากีสถานซึง่ มีการ
ประหารชี วิตลดลง 239 ครั ง้ (73%) ตัวเลขการประหารชีวิตในทวีปเอเชี ย-แปซิฟิกไม่ครอบคลุมตัวเลขการ
ประหารชีวิตในจีน ซึ่งยังคงเกิดขึ ้นหลายพันครัง้ แต่เราไม่ทราบจํานวนการใช้ โทษประหารชีวิตที่แท้ จริ งในจีน
เนื่องจากมีการเก็บข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นความลับของทางราชการ
ข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับการประหารชีวิตในจีน มาเลเซีย และเวียดนามเผยให้ เห็นการใช้ โทษประหารชีวิตซึ่ง
เคยถูกปกปิ ดเป็ นความลับ ผลจากแรงกดดันของรัฐสภา ทางการมาเลเซียเปิ ดเผยว่า ได้ ประหารชีวิตประชาชน
9 คนในปี 2559 และจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 มีผ้ ตู ้ องโทษประหารชีวิต 1,042 คน
ข้ อมูลใหม่จากเวียดนามเผยให้ เห็นว่า เวียดนามเป็ นหนึง่ ในประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสุดใน
โลก จากรายงานของกระทรวงความมัน่ คงสาธารณะของเวี ยดนาม ซึ่งมีการเผยแพร่ ต่อสาธารณะเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560 มีนกั โทษที่ถกู ประหารชีวิต 429 คนระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึง 30 มิถนุ ายน 2559
เฉพาะจีนและอิหร่านเท่านันที
้ ่ประหารชีวิตประชาชนมากกว่าเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว
มีการกําหนดโทษประหารชีวิตใหม่ 1,224 กรณีใน 18 ประเทศทัว่ ภูมิภาค ซึ่งถือว่าสูงขึ ้นมากจากการ
กําหนดโทษประหารชีวิตอย่างน้ อย 661 กรณีในปี 2558 (เพิ่มขึ ้น 85%) ส่วนใหญ่เป็ นเพราะการเพิ่มขึ ้นในบัง
คลาเทศ อินเดีย อินโดนี เซี ย ปากี สถาน และไทย โดยทางการไทยได้ ใ ห้ ข้อมูล อย่างละเอี ยดกับแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลว่ามีการกํ าหนดโทษประหารชีวิตครัง้ ใหม่ 216 กรณี ซึ่งเป็ นการให้ ข้อมูลแบบนี ้เป็ นครัง้ แรก
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
มัลดีฟส์และฟิ ลิปปิ นส์เป็ นฝ่ ายที่ก้าวถอยหลัง โดยมัลดีฟส์รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตขึ ้นมาอีก หลังจาก
หยุดไปกว่า 6 ทศวรรษ ส่วนฟิ ลิปปิ นส์ก็กําลังรื อ้ ฟื น้ การใช้ โทษประหารชีวิตอีกครัง้

ทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารา
การใช้ โทษประหารชีวิตในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารามีทงเพิ
ั ้ ่มขึ ้นและลดลง โดย
จํานวนการกํ าหนดโทษประหารชี วิตเพิ่มขึน้ 145% และมีการประหารชีวิตอย่างน้ อย 22 กรณี ในห้ าประเทศ
เทียบกับการประหารชีวิต 43 กรณีใน 4 ประเทศในปี 2558
การกํ าหนดโทษประหารชีวิตเพิ่มขึ ้นจาก 443 กรณีในปี 2558 เป็ นอย่างน้ อย 1,086 กรณีในปี 2559
ส่วนใหญ่เป็ นเพราะการเพิ่มขึ ้นในไนจีเรี ย (จาก 171 กรณีเป็ น 527 กรณี ) ซึ่งนับเป็ นประเทศที่ กําหนดโทษ
ประหารชีวิตในปี นี ้มากกว่าประเทศใด ๆ ยกเว้ นจีน ความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกประหารชีวิตเนื่องจากความผิด
ที่ตนเองไม่ได้ กระทํายังคงดํารงอยูต่ อ่ ไป โดยมีการบันทึกข้ อมูลที่ศาลล้ างมลทินให้ กบั ผู้ต้องโทษประหารชีวิตทัว่
โลก โดยครึ่งหนึง่ เกิดขึ ้นในไนจีเรี ยในปี 2559 (32 กรณี)
ทวีปยุโรปและเอเชียกลาง
ในยุโรปและเอเชียกลาง เบลารุสได้ รือ้ ฟื น้ การประหารชีวิตขึ ้นอีกครัง้ หลังหยุดไป 17 เดือน เบลารุสและ
คาซัคสถานเป็ นเพียงสองประเทศในภูมิภาคนี ้ที่ยงั คงใช้ โทษประหารชีวิตต่อไป
ทวีปตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาเหนือ
จํานวนการประหารชีวิตที่บนั ทึกได้ ในตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนื อลดลง 28% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ านี ้ จากการประหารชีวิต 1,196 กรณีในปี 2558 เหลือ 856 กรณีในปี 2559
จากข้ อมูลที่บนั ทึกได้ เฉพาะอิหร่านประเทศเดียวมีการประหารชีวิตประชาชนคิดเป็ น 66% ของภูมิภาค
อย่างไรก็ดี จํานวนการประหารชีวิตโดยรวมที่เกิ ดขึ ้นในอิหร่ านลดลง 42% (จากอย่างน้ อย 977 กรณี เหลือ
อย่างน้ อย 567 กรณี) เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ านี ้
ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตบุคคลอย่างน้ อย 154 คน เป็ นอัตราที่ ค่อนข้ างสูงในปี 2558 (158 คน)
นับเป็ นจํานวนการประหารชีวิตสูงสุดที่บนั ทึกได้ ในซาอุดิอาระเบียนับแต่ปี 2538

