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HUMAN RIGHTS ISSUE
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ผู้
กระทำ�ผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด และไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด โทษประหารชีวิตละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และถือเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำ�ยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวม
ทั้งงานวิจัยมากมายจากนานาประเทศได้ระบุอย่างชัดเจนว่าโทษประหารชีวิตไม่มีผลการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอาชญากรรม

HUMAN RIGHTS CHANGE
มองโกเลียยกเลิกโทษประหารชีวิต
ในความผิดอาญาทุกประเภท

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สมาชิกรัฐสภามองโกเลียลง
มติเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่ยกเลิก
โทษประหารชีวิตในความผิดอาญาทุกประเภท โดยประมวล
กฎหมายอาญาฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน
2559 นับเป็นประเทศที่ 102 ที่ยกเลิกการใช้โทษประหาร
ชีวิตอย่างสิ้นเชิง จึงทำ�ให้โทษประหารชีวิตกลายเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของตำ�ราประวัติศาสตร์ และถือเป็นชัยชนะที่
ยิ่งใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนี้
ประธานาธิบดีชาเคียจิน เอกเบอร์ดอคได้กล่าว
หลายครั้งว่ามองโกเลียต้องเลิกใช้โทษประหารชีวิต เพื่อ
เคารพสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยให้
เหตุผลว่าการประหารชีวิตไม่ได้ช่วยป้องกันอาชญากรรม
และในระบบยุติธรรมใดๆ ก็ตามล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความผิดพลาดในการตัดสินความยุติธรรมเสมอ แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นผู้นำ�ทางการเมืองที่ประเทศอื่นๆ ซึ่งยังคงโทษ
ประหารชีวิตอยู่ควรนำ�ไปปฏิบัติ

สารคดี สั ญ ชาติ อ เมริ กั น อั น ยอด
เยี่ยมนี้สะท้อนความจริงอันน่าเศร้าของ
โทษประหารชีวิต ทั้งต่อผู้คนรอบข้างและ
สังคม โดยเฉพาะสังคมอเมริกันที่ยังคงเห็น
ว่าโทษประหารชีวิตนั้นจำ�เป็นต่อการรักษา
AT THE DEATH
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
HOUSE DOOR
ยังสามารถป้องกันอาชญากรรมได้จริง แต่
ชีวิตที่เรียกคืนไม่ได้กับความตาย คำ�ถามก็คืออะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้ศาสนจารย์
อันโดดเดี่ยว
ผู้นี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการฆ่า
มากกว่าแค่การทำ�งานตามหน้าที่
At the Death House Door ออก
“ไม่ควรมีใครถูกปล่อยให้ตายอย่าง ฉายครั้งแรกเมื่อปี 2551 กำ�กับโดย ปีเตอร์
โดดเดี่ยว…
กิลเบิร์ต และ สตีฟ เจมส์ ซึ่งคว้ารางวัลจาก
บันทึกจากแดนประหารโดยชายที่ เทศกาลภาพยนตร์เมืองแอตแลนตา และ
มีหน้าที่พูดคุยกับนักโทษประหาร
ยังเข้าชิงรางวัลสาขาผู้กำ�กับยอดเยี่ยมด้าน
เพื่อให้เตรียมใจยอมรับความตายที่ สารคดีจากสมาพันธ์ผู้กำ�กับแห่งอเมริกา
กำ�ลังคืบคลานเข้ามา”
(DGA)
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Death penalty –โทษประหารชีวิต

เป็นโทษทางอาญาที่รุนแรงที่สุด โดยมุ่งให้บุคคลที่ถูกลงโทษเสียชีวิตตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย การประหารชีวิตต้องทำ�โดยการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างให้ถึงแก่ความตาย1
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิที่จะมีชีวิตของบุคคลแต่ละคน (ข้อ 3) และระบุ
อย่างชัดเจนว่า “ไม่มีใครมีสิทธิที่จะทรมานเรา หรือลงโทษเราอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม”2 (ข้อ 5) ดังนั้นโทษ
ประหารชีวิตถือเป็นการกระทำ�ที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว

1 หนั ง สื อ ศั พ ท์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน,

คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ หน้า 56-57
2 หนั ง สื อ เดิ น ทางเพื่ อ สิ ท ธิ
มนุษยชน, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หน้า 7
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า ในที่ ใ ด
ของโลก และลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทาง
ที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ
เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี
สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150
ประเทศทั่วโลกและดินแดน
หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการ

รณรงค์ “ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด”
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึง
รัฐบาลไทยและสำ�นักราชเลขาเพื่อเรียกร้อง
ให้ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนทีถ่ กู จับกุม
ในเหตุการณ์ดงั กล่าว ปัจจุบนั ในประเทศไทยมี
สมาชิกกว่า 1,000 คน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการรณรงค์
เพื่ อ ปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า ง
กว้างขวาง
รู้จักการทำ�งานของแอมเนสตี้

www.amnesty.or.th
AmnestyThailand
media@amnesty.or.th

โทษประหารชีวิตถูกใช้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการฆ่าเป็นสิ่งผิด เป็นสิ่งต้องห้าม แต่รัฐก็ฆ่าเสียเองด้วยการอ้างความยุติธรรม โดยที่
รัฐไม่มีความผิด
“การรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิต ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนข้อหรือยกโทษ แต่ผู้กระทำ�ความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ที่เป็นธรรม และได้รับโทษตามกฎหมาย เราเพียงต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธีการลงโทษผู้กระทำ�ความผิด”

การยกเลิกโทษประหารชีวิต เป็นความปรารถนาของสังคม
ที่ต้องการให้รัฐหยุดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ !!!

ร่วมรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิตร่วมกับกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก
ได้ที่ www.amnesty.or.th

