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หมายเหตุเก่ียวกับสถิติการใชโ้ทษประหารชวิีตของแอมเนสต้ี 
อินเตอรเ์นชั่นแนล

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตตามค�าสั่งศาลระหว่างเดือนมกราคม- 
ธันวาคม 2561 เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านๆ มา เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายแหล่ง ทั้งตัวเลข
อย่างเป็นทางการ ข้อมูลจากผู้ท่ีถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต ครอบครัวและตัวแทนของพวกเขา  
ข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานเฉพาะ 
การประหารชีวิต การตัดสินให้ประหารชีวิต และแง่มุมอื่น ๆ ของการใช้โทษประหารชีวิตรวมทั้ง 
การเปลี่ยนโทษและการล้างมลทิน โดยใช้สถิติท่ีน่าเชื่อถือได้มากที่สุด รัฐบาลในหลายประเทศ 
ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิต ท�าให้ยากที่จะยืนยันข้อเท็จจริง ในประเทศเบลารุส  
จีน และเวียดนาม ทางการของประเทศเหล่านี้ถือว่าข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลับทาง
ราชการ ระหว่างปี 2561 เราแทบไม่ได้รับข้อมูลจากบางประเทศเลย โดยเฉพาะลาว เกาหลีเหนือ 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี) และซีเรีย เนื่องจากการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐและ/หรือ
การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิตของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเป็นตัวเลขขั้นต�่า 
โดยมีข้อยกเว้นเพียงในบางกรณี และหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางประเทศในปีก่อน ๆ จะมี
การใส่เป็นหมายเหตุไว้ในรายงาน 

ตั้งแต่ปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณสถิติการใช้โทษประหาร
ชีวิตในจีน แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนลประกาศชัดเจนเสมอมาว่า ตัวเลขที่สามารถตีพิมพ์ได้ 
เกี่ยวกับประเทศจีนต�่ากว่าความเป็นจริงมาก เน่ืองจากการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การตัดสินใจ 
ไม่ตีพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สะท้อนข้อกังวลว่าทางการจีนอาจ 
น�าตัวเลขประเมินของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไปตีความอย่างไม่ถูกต้อง นับแต่ปี 2552  
ทางองค์กรเรียกร้องให้จีนตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตของตน แต่จนถึง 
ทุกวันนี้ จีนยังคงไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเลขโทษประหารชีวิตใดๆ อย่างไรก็ดี จากข้อมูลที่มีอยู่ชี้ว่า
มีการประหารและการตัดสินประหารชีวิตบุคคลหลายพันคนในประเทศจีนในแต่ละปี แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องอีกครั้งให้ทางการจีน ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตในจีน 

กรณีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับและสามารถยืนยันข้อมูลใหม่ภายหลังการตีพิมพ์รายงาน
แล้ว จะมีการปรับปรุงข้อมูลตัวเลขในเว็บไซต์ www.amnesty.org/en/what-we-do/death-
penalty

ในตารางและรายชื่อ เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อย่างเช่น อินโดนีเซีย (48+) หมายถึง
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่ามีการประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตในอินโดนีเซีย 
48 ครั้งแต่เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า 48 ครั้ง ส่วนเครื่องหมาย “+” ที่อยู่หลังประเทศและไม่มีตัวเลขอยู่
ด้านหน้า อย่างเช่น อิหร่าน (+) หมายถึงว่าแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประมวลข้อมูลจากหลักฐาน
เชื่อว่ามีการประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิต (มากกว่าหน่ึงคร้ัง) ในประเทศน้ัน เพียงแต่

http://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
http://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
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ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะระบุตัวเลขขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้ ส�าหรับการค�านวณตัวเลขรวมในระดับโลกและ
ภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั้งกรณีของจีน 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลต่อต้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็น 
ความผิดในลักษณะใด ไม่ว่าบุคคลจะมีความผิด ความบริสุทธิ์หรือมีบุคลิกภาพอื่นใด หรือไม่ว่า
ทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด ทางองค์กรรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิง
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การใชโ้ทษประหารชวิีต 
ในปี 2561

“บ่อยครั้งคนที่ไม่มีเสียงเป็นคนที่ต้อง [โทษประหารชีวิต] ... ช่วงเวลา
ทั้งหมดที่ผมอยู่ในนั้น ผมไม่มีโอกาสได้พบใครเลย ไม่ได้เจอคนที่มีเงินในนั้น
เลย ผมไม่เคยเห็นคนรวยเป็นนักโทษประหารชีวิตสักคน”

เอนดูเม โอลาทูชาหนี์ นักโทษประหารชวิีตรฐัเทนเนสซ ีสหรฐัอเมรกิา ได้รบัการปล่อยตัวเมื่อปี 25551

แนวโน้มระดับโลก
จากการประเมินโดยภาพรวมของการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2561 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
พบว่า  แนวโน้มระดับโลกที่มุ่งสู่การยกเลิกการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี
มากที่สุดยังเดินหน้าต่อไป แม้จะมีความถดถอยอยู่บ้างในไม่กี่ประเทศ 

ที่น่าประหลาดใจมากท่ีสุดคือจ�านวนการประหารชีวิตจากข้อมูลที่ทราบลดลงกว่า 30% นับเป็น
ตัวเลขต�่าสุดที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเคยรายงานมาในรอบทศวรรษ สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญในประเทศที่เป็นแถวหน้าของการประหารชีวิตโลก เช่น ประเทศอิหร่าน 
อิรัก ปากีสถาน และโซมาเลีย และท�านองเดียวกันจ�านวนประเทศซึ่งมีข้อมูลว่ายังคงประหารชีวิต
ประชาชนก็ลดลงเช่นกัน  

แต่บางประเทศก็สวนกระแสที่เป็นเชิงบวกอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยได้ประหารชีวิตบุคคลเป็น 
ครั้งแรกนับแต่ปี 2552 และหลายประเทศได้ประหารชีวิตบุคคลเป็นจ�านวนต่อปีที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง  
ประเทศเบลารุส ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ซูดานใต้และสหรัฐอเมริกา ยังมีข้อกังวลมากขึ้นเน่ืองจาก 
มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากในบางประเทศ โดยเฉพาะอียิปต์และอิรัก ตัวเลข 
ที่ได้รับการเปิดเผย ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะถูกเก็บเป็นความลับของทางการเวียดนาม ชี้ให้เห็นระดับ

1UN Web TV, โทษประหารชีวิต: ความยากจนและสิทธิที่จะมีทนายความ Death penalty: Poverty and the right to  
legal representation, 25 กันยายน 2561, http://webtv.un.org/meetings-events/other-meetingsevents/
watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-representation/5840076517001

http://webtv.un.org/meetings-events/other-meetingsevents/watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-representation/5840076517001
http://webtv.un.org/meetings-events/other-meetingsevents/watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-representation/5840076517001
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ความรุนแรงของการหันไปใช้โทษประหารชีวิตมากขึ้น ท�าให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในประเทศ 
แถวหน้าด้านการประหารชีวิตประชาชน ข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตในประเทสจีนยังคงเป็น
ความลับต่อไป ซึ่งแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลเช่ือว่าจีนยังคงใช้โทษประหารชีวิตและประหาร
ชีวิตประชาชนเป็นจ�านวนหลายพันคน

อีกด้านหนึ่ง หลายประเทศมุ่งหน้าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิงในปีที่ผ่านมา  
ประเทศบูร์กินาฟาโซยกเลิกโทษประหารชีวิตในประมวลกฎหมายอาญาเมื่อเดือนมิถุนายน  
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประธานาธิบดีแกมเบียประกาศใช้ข้อตกลงชั่วคราวอย่างเป็นทางการ
เพื่อพักใช้การประหารชีวิต และในเดือนกันยายน แกมเบียเข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับ 
ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิก
โทษประหารชีวิต รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้ข้อตกลงชั่วคราวอย่างเป็นทางการเพื่อพักใช ้
การประหารชีวิตในเดือนกรกฎาคม และประกาศปฏิรูปกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิตในเดือน
ตุลาคม ในเดือนเดียวกัน ศาลประกาศว่าบทลงโทษประหารชีวิตในรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ก้าวย่างในเชิงบวกเหล่านี้ยังได้รับการสนับสนุนจากความก้าวหน้าระดับสากล ในวันที่ 17 
ธันวาคม ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองด้วยเสียงสนับสนุนมากเป็น
ประวัติการณ์ ต่อมติข้อที่ 7 เพื่อเรียกร้องให้รัฐที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต จัดท�าข้อตกลงเพื่อพัก
ใช้การประหารชีวิตชั่วคราว โดยมีแนวโน้มมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต จากจ�านวนรัฐภาคี
สหประชาชาติ 193 แห่ง มีอยู่ 121 ประเทศท่ีออกเสียงเห็นชอบต่อข้อมตินี้ ไม่เห็นชอบ 35 เสียง 
และงดออกเสียง 32 ประเทศ นับเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศโดมินิกา ลิเบีย มาเลเซีย และปากีสถาน
เปลี่ยนใจหันมาออกเสียงสนับสนุนข้อมตินี้ ในขณะที่ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา กายอานา และ
ซูดานใตเ้ปลี่ยนจากการออกเสียงคัดค้านมาเป็นงดออกเสียง ประเทศอิเควทอเรียลกินี แกมเบีย 
มอริเชียส ไนเจอร์ และรวันดาออกเสียงอีกคร้ังหนึ่งเพื่อแสดงความเห็นชอบข้อตกลงพักใช ้
โทษประหารชีวิตชั่วคราว หลังจากท่ีออกเสียงเช่นนั้นเมื่อปี 2559 ห้าประเทศได้เปลี่ยนใจจาก 
การออกเสียงเมื่อปี 2559 โดยประเทศนาอูรูเปลี่ยนจากการออกเสียงเห็นชอบมาเป็นการ 
ออกเสียงคัดค้าน ส่วนประเทศบาห์เรนและซิมบับเวเปลี่ยนจากการงดออกเสียงมาเป็นการ
คัดค้าน ประเทศคองโก (สาธารณรัฐประชาธิปไตย) และกินีเปลี่ยนจากการออกเสียงเห็นชอบ 
มาเป็นงดออกเสียง2 

เสียงสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นต่อข้อมติในปี 2561 เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงฉันทามติระดับโลก ที่มุ่งหน้าสู่
การยกเลิกโทษประหารชีวิต

2 มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติข้อ 73/175 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการออก
เสียง โปรดดู ภาคผนวก IV ของรายงานนี้ ภายหลังการออกเสียง รัฐบาลปากีสถานประกาศกับสื่อมวลชนว่าเป็นการออก
เสียงที่ผิดพลาด เพราะความจริงตั้งใจจะออกเสียงคัดค้านข้อมตินี้
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การประหารชวิีต
มีข้อมูลว่าได้เกิดการประหารชีวิตอย่างน้อย 690 คร้ังทั่วโลกในปี 2561 ลดลง 31% เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (อย่างน้อย 993 คร้ัง) นับเป็นจ�านวนการประหารชีวิตต�่าสุดเท่าที่แอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนลเคยบันทึกมาในรอบทศวรรษ3

การประหารชวิีตท่ัวโลก ระหว่างปี 2552 - 2561
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การลดลงอย่างมีนัยส�าคัญของตัวเลขน้ี เป็นผลมาจากการลดลงของตัวเลขการประหารชีวิต
ในบางประเทศที่เคยเป็นประเทศที่มีสถิติประหารชีวิตค่อนข้างสูงในปีก่อน ๆ 4 ภายหลังการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายปราบปรามยาเสพติดในประเทศ จ�านวนการประหารชีวิตในประเทศอิหร่านจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ ลดลงอย่างน้อยจาก 507 ครั้งในปี 2560 เป็นอย่างน้อย 253 ครั้งในปี 2561 ซึ่ง
เท่ากับลดลง 50%

การประหารชีวิตในประเทศอิรักและปากีสถานลดลงประมาณหนึ่งในสามเม่ือเทียบกับปี 2560  
โดยส�าหรับอิรักลดลงจากอย่างน้อย 125 ครั้งเป็นอย่างน้อย 52 ครั้ง และส�าหรับปากีสถาน จาก
อย่างน้อย 60 ครั้งเป็นอย่างน้อย 14 ครั้ง ประเทศโซมาเลียก็มีการประหารชีวิตลดลงคร่ึงหนึ่ง 
จาก 24 ครั้งในปี 2560 เป็น 13 ครั้งในปี 2561

3 มีความเป็นไปได้ว่าจ�านวนการประหารชีวิตในปี 2561 เป็นตัวเลขต�่าสุดเท่าที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเคยบันทึกมา 
นับแต่เริ่มการติดตามข้อมูลเมื่อปี 2522 อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงในแง่การเข้าถึงข้อมูล ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน 
ในหลายประเทศ และวิธีการเก็บข้อมูลในช่วงหลายทศวรรษในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้เกิดปัญหาในการเปรียบเทียบตัวเลขอย่าง
แม่นย�าในช่วงเวลาค่อนข้างยาวนาน 

4 จนถึงปี 2558 แอมเนสตี้น�าเสนอตัวเลขการประหารชีวิตในอิหร่านเป็นสองชุดในรายงานการใช้โทษประหารชีวิตระดับโลก 
กล่าวคือ ตัวเลขการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางหน่วยงานได้ใช้จัดท�าอินโฟกราฟิกและค�าบรรยาย 
ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งเป็นจ�านวนการประหารชีวิตซึ่งเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งทางองค์กรสามารถยืนยันยันได้ (โดย 
ใช้วิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนับซ�้า) นับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา แอมเนสตี้ได้ใช้ตัวเลขที่ผสมรวมระหว่างตัวเลขการประหาร
ชีวิตอย่างเป็นทางการกับตัวเลขการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นทางการที่ทางหน่วยงานยืนยันได้
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แม้จะมีการลดลงเช่นน้ี แต่ประเทศอิหร่านก็ยังคงเป็นประเทศท่ีประหารชีวิตมากกว่าหนึ่งในสาม
ของการประหารชีวิตที่มีการบันทึกข้อมูลได้ และ 78% ของการประหารชีวิตที่มีข้อมูล เกิดขึ้นแค่
ในสี่ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม และอิรัก

ประเทศท่ีนิยมการประหารชวิีต 2561
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จีน 1,000+
อิหราน 253+

ซาอุดิอาระเบีย 149
เวียดนาม 85+
อิรัก 52+

เช่นเดียวกับในปีที่ผ่าน ๆ มา จ�านวนการประหารชีวิตระดับโลกท่ีเสนอไม่ครอบคลุมการประหาร
ชีวิตอีกหลายพันครั้งที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งมีการเก็บข้อมูล
เหล่านี้เป็นความลับทางราชการ5

ทางการเวียดนามระบุในเดือนพฤศจิกายนว่า มีการประหารชีวิต 85 ครั้งในปี 2561 ท�าให้
เวียดนามกลายเป็นหน่ึงในห้าประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดของโลก อันเป็นการยืนยัน
ความวิตกเป็นเวลานานของเราว่าน่าจะมีการใช้โทษประหารชีวิตอย่างรุนแรงในประเทศนี้ ทาง
องค์กรยังกังวลกับการประหารชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีตัวเลขการประหารชีวิต 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยติดต่อกันเป็นปีที่สอง (จาก 23 ครั้งในปี 2560 เป็น 25 ครั้งในปี 2561) ในประเทศ
ญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีรายงานตัวเลขการประหารชีวิตต่อปีสูงสุดในรอบทศวรรษ ในซูดานใต้ 
มีรายงานการประหารชีวิตเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่า จาก 4 ครั้งในปี 2550 เป็น 7+ ครั้งในปี 2561  
และในเบลารุสมีการประหารชีวิตต่อปีเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (จาก 2+ ครั้งในปี 
2560 เป็น 4+ ครั้งในปี 2561)

5 ในปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยุติการตีพิมพ์ตัวเลขประมาณสถิติการใช้โทษประหารชีวิตในจีน ซึ่งถือว่าข้อมูล
การใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลับทางราชการ ทางองค์กรได้ท้าทายทางการจีนให้พิสูจน์ข้ออ้างของตนว่าประสบ 
ความส�าเร็จตามเป้าหมายในการลดการใช้โทษประหารชีวิตด้วยการตีพิมพ์ตัวเลขเหล่านี้ในรายงานของทางการเอง แต่ก็
แทบไม่มีการตีพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ เช่นเดียวกับในอีกหลายประเทศ (โปรดดู ‘หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหารชีวิต
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ ในรายงานนี้ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
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ตัวเลขการประหารชวิีตระดับโลกท่ีบันทึกไดใ้นปี 25616

อัฟกานิสถาน (3), เบลารุส (4+), บอตสวานา (2), จีน (+), อียิปต์ (43+), 
อิหร่าน (253+), อิรัก (52+), ญี่ปุ่น (15), เกาหลีเหนือ (+),ปากีสถาน (14+), 
ซาอุดีอาระเบีย (149), สิงคโปร์ (13), โซมาเลีย (13: จูบาแลนด์ 10, สหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย 3), ซูดานใต้ (7+), ซูดาน (2), ไต้หวัน (1), ไทย (1), 
สหรัฐอเมริกา (25), เวียดนาม (85+), เยเมน (4+)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการประหารชีวิตได้ใน 20 ประเทศ ซึ่งน้อยลงสาม
ประเทศเมื่อเทียบกับปี 2560 และน้อยลง 10 ประเทศเม่ือเทียบกับสองทศวรรษก่อนหน้าน้ี (31 
ประเทศในปี 2542) 

ในปี 2561 ประเทศบอตสวานา ซูดาน ไต้หวันและไทยต่างได้หันมาประหารชีวิตประชาชนอีกครั้ง 
แต่ก็มีการประหารชีวิตรวมกันเพียงหกครั้งจากจ�านวนการประหารชีวิตทั่วโลก7

จำานวนประเทศท่ีมีการประหารชวิีต ระหว่างปี 2542 - 2561

ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในประเทศบาห์เรน บังคลาเทศ จอร์แดน คูเวต มาเลเซีย ปาเลสไตน ์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แม้จะมีการประหารชีวิตในประเทศเหล่านี้เมื่อปี 2560

6 สืบเนื่องจากสงครามท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเหล่าน้ี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันตัวเลขการ
ประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในซีเรียในปี 2561 ได้

7 ก่อนปี 2561 ประเทศบอตสวานา ซูดานและไต้หวันต่างเคยประหารชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2559 ส่วนไทยประหารชีวิต
เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2552
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วิธกีารประหารชวิีตในปี 2561
ตัดศีรษะ ซาอุดิ

อาระเบีย

ช็อตไฟฟ้า สหรัฐฯ

แขวนคอ อัฟกา-
นิสถาน

บอตสวานา อียิปต์ อิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น ปากีสถาน สิงคโปร์ ซูดานใต้ ซูดาน

ฉีดยา จีน ไทย สหรัฐฯ เวียดนาม

ยิงเป้า เบลารุส จีน เกาหลีเหนือ 
(สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
เกาหลี)

โซมาเลีย ไต้หวัน เยเมน

สอดคล้องกับหลายปีก่อนหน้านี้ แอมเนสตี้ไม่ได้รับรายงานว่ามีค�าสั่งให้ประหารชีวิตบุคคลด้วย
การขว้างก้อนหินอีกในปี 2561 แต่มีรายงานว่ามีการก�าหนดโทษประหารชีวิตด้วยการขว้าง 
ก้อนหินอีกสองครั้งในอิหร่าน

จำานวนประเทศท่ีมีการประหารชวิีต ซึง่เป็นสมาชกิของหน่วยงานระหว่างประเทศและระหว่าง
รฐับาลในปี 2561 
• องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States): 1 จาก 35 ประเทศ มีการ

ประหารชีวิต ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
• องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and 

Co-operation in Europe): 2 จาก 57 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่ เบลารุส และ
สหรัฐอเมริกา 

• สหภาพแอฟริกา (African Union): 5 จาก 55 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่  
บอตสวานา อียิปต์ โซมาเลีย ซูดานใต้และซูดาน

• สันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States): 5 จาก 22 ประเทศ มีการประหารชีวิต 
ได้แก่ อียิปต์ อิรัก ซาอุดีอาระเบีย โซมาเลีย และเยเมน

• สมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations): 3 จาก 10 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

• เครือจักรภพ (Commonwealth): 4 จาก 53 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก ่
บังกลาเทศ บอตสวานา ปากีสถาน และสิงคโปร์

• ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie): 2 จาก 54 ประเทศ มีการประหารชีวิต 
ได้แก่ อียิปต์ และเวียดนาม 

• กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G8: 2 จาก 8 ประเทศ มีการประหารชีวิต ได้แก่ ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา 

• องค์การสหประชาชาติ: 19 จาก 193 ประเทศ มีการประหารชีวิต โดย 174 ประเทศ (หรือ 
90%) ไม่มีการประหารชีวิตเลย
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การกำาหนดโทษประหารชวิีตท่ีบันทึกไดใ้นระดับโลกในปี 2561
อัฟกานิสถาน (+), แอลจีเรีย (1+), บาห์เรน (12), บังคลาเทศ (229+), 
เบลารุส (2+), บอตสวานา (5), ชาด (4+), จีน (+), สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก (41), อียิปต์ (717+), แกมเบีย (1), กานา (12), 
กายอานา (2), อินเดีย (162), อินโดนีเซีย (48+), อิหร่าน (+), อิรัก 
(271+), ญี่ปุ่น (4), จอร์แดน (16+), เคนยา (12+), คูเวต (34), เลบานอน 
(5+), ลิเบีย (45+), มาเลเซีย (190), มอริเตเนีย (3), มาลี (18), โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก (10), 
เมียนมา (9+), ไนจีเรีย (46+), เกาหลีเหนือ (+), โอมาน (4+),ปากีสถาน (250+), ปาเลสไตน์ (State 
of: 13, พื้นที่ปกครองกลุ่มฮามาส, กาซา), ปาปัวนิวกินี (9), กาตาร์ (1+), ซาอุดีอาระเบีย (4+), 
เซียร์ราลีโอน (4), สิงคโปร์ (17), โซมาเลีย (15+: พันแลนด์ 7, สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 7,  
จูบาแลนด์ 1), เกาหลีใต้ (1), ซูดานใต้ (8+), ศรีลังกา (17+), ซูดาน (8), ไต้หวัน (3), แทนซาเนีย 
(4+), ไทย (33+), ตูนีเซีย (12+), ยูกันดา (5), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (10+), สหรัฐอเมริกา (45), 
เวียดนาม (122+), เยเมน (13+), แซมเบีย (21+), ซิมบับเว (5+)

การกำาหนดโทษประหารชวิีต
ในปี 2561 เราบันทึกข้อมูลการก�าหนดโทษประหารชีวิตในระดับโลกได้ 2,541 ครั้ง ลดลงเล็กน้อย
จาก 2,591 ครั้งในปี 2560 อย่างไรก็ดี ปัจจัยแปรผันที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลการก�าหนด
โทษประหารชีวิตในบางประเทศ ท�าให้การเปรียบเทียบตัวเลขระดับโลกในปีนี้กับปีที่ผ่านมา เป็น
ปัญหาท้าทายด้านวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลไม่ได้รับตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการก�าหนดโทษประหาร
ชีวิตในประเทศไนจีเรีย ศรีลังกา และแซมเบีย สามประเทศซึ่งมีข้อมูลการก�าหนดโทษประหาร
ชีวิตจ�านวนมากในปีก่อนหน้านี้ ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ
ระบุว่า มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในประเทศมาเลเซียเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่าน ๆ มาซึ่งทางการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาจากทางการเวียดนามเมื่อ 
เดือนพฤศจิกายนระบุว่า ในปีที่ผ่านมามีการก�าหนดโทษประหารชีวิตใหม่ 122 ครั้ง 

จ�านวนประเทศที่มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นหนึ่งประเทศ จาก 53 ประเทศในปี 2560 
เป็น 54 ประเทศในปี 2561 

มีข้อมูลว่าหกประเทศได้ก�าหนดโทษประหารชีวิตในปี 2561 หลังจากเว้นมาช่วงหนึ่ง ได้แก่  
ประเทศชาด มอริเตเนีย โอมาน ปาปัวนิวกินี เกาหลีใต้ ยูกันดา ส่วนอีกห้าประเทศ ได้แก่ 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม อิเควทอเรียลกินี ลาว มัล-ดีฟส์ ตรินิแดดและโตเบโก แอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถบันทึกข้อมูลว่ามีการก�าหนดโทษประหารชีวิตครั้งใหม่ในปีที่ผ่านมา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลบันทึกการก�าหนดโทษประหารชีวิตครั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญในอียิปต์ (78%) จากอย่างน้อย 402 คร้ังในปี 2560 เป็นอย่างน้อย 717 คร้ังในปี  
2561 ส่วนอิรักก�าหนดโทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นสี่เท่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่ จาก 65 ครั้งในปี 2560 
เป็น 271 ครั้งในปี 2561 กานา คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มจ�านวนการก�าหนดโทษ
ประหารชีวิตเกือบสองเท่าในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในกานาเพิ่มจาก 7 เป็น 12 ครั้ง 
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คูเวตจาก 15 เป็น 34 ครั้ง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจ์าก 5 เป็นอย่างน้อย 10 ครั้ง การก�าหนด
โทษประหารชีวิตในลิเบียเพิ่มจาก 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย 45 ครั้งภายหลังศาลตัดสินคดีที่มีจ�าเลย 
45 คน 

ข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับมา ชี้ให้เห็นการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญของการก�าหนด
โทษประหารชีวิตเมื่อเทียบกับปี 2560 ในแอลจีเรีย (จากอย่างน้อย 27 ครั้งเป็นอย่างน้อย 1 ครั้ง) 
เคนยา (จากอย่างน้อย 21 ครั้งเป็นอย่างน้อย 12 ครั้ง) เซียร์ราลีโอน (จาก 21 ครั้งเป็น 4 ครั้ง) 
ซูดานใต ้(จากอย่างน้อย 16 ครั้งเป็นอย่างน้อย 8 ครั้ง) และตูนีเซีย (จากอย่างน้อย 25 ครั้งเป็น
อย่างน้อย 12 ครั้ง) 

มีข้อมูลว่ามีประชาชนอย่างน้อย 19,326 คนที่ถูกก�าหนดโทษประหารชีวิตทั่วโลกนับจนถึงสิ้นปี 
25618

การเปล่ียนโทษ การอภัยโทษ และการล้างมลทิน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนโทษ หรือการอภัยโทษให้กับโทษประหารชีวิต
ได้ใน 25 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บาห์เรน บังคลาเทศ บาร์เบโดส บอตสวานา จีน อียิปต์  
กายอานา อินเดีย อิหร่าน คูเวต มาลาวี มาเลเซีย มัลดีฟส์ โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก ปากีสถาน 
ปาปัวนิวกินี กาตาร์ เซนต์คิตส์และเนวิส เกาหลีใต้ ซูดานใต้ ซูดาน แทนซาเนีย สหรัฐอาหรับ- 
เอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา9

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกจ�านวนการล้างมลทินนักโทษประหารชีวิตอย่างน้อยแปดครั้ง
ได้ในสี่ประเทศ ได้แก่ 10 อียิปต์ (1+) คูเวต (3) มาลาวี (2) สหรัฐอเมริกา (2)

โทษประหารชวิีตในปี 2561 ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

8 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าหลายประเทศมีจ�านวนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจ�านวนมาก แต่เราไม่มีตัวเลข 
หรือไม่สามารถคาดการณ์จ�านวนที่เหมาะสมได้ รวมทั้งจีน อียิปต์ อิหร่าน เกาหลีเหนือ และซาอุดีอาระเบีย

9 การเปลี่ยนโทษเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนจากการก�าหนดโทษประหารชีวิต เป็นโทษที่มีความรุนแรงน้อยกว่า อย่าง
เช่น โทษจ�าคุก โดยมักเป็นไปตามค�าสั่งของศาลในชั้นอุทธรณ์ แต่บางกรณีก็เป็นค�าสั่งของฝ่ายบริหาร การอภัยโทษจะ 
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับโทษเด็ดขาดแล้ว และไม่มีโอกาสจะถูกลงโทษเพิ่มเติมอีก

10 การล้างมลทินเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากศาลก�าหนดโทษและสิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์คดีแล้ว เป็นการยกเลิก
ความผิดที่มีต่อผู้ถูกศาลลงโทษ หรือให้มีการยกฟ้องจากคดีอาญา จึงถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของกฎหมาย

โทษประหารชีวิตยังถูกใช้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศต่อไปใน
ปี 2561 ตัวอย่างเช่น:

มีข้อมูลการประหารชีวิตประชาชนต่อสาธารณะอย่างน้อย 13 ครั้งในอิหร่าน 
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ผู้ถูกประหาร 7 คนในอิหร่าน กระท�าความผิดขณะที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่ายังมีนักโทษประหารชีวิตที่เป็นเยาวชนอยู่ในอิหร่าน, ปากีสถาน, 
ซาอุดีอาระเบีย และซูดานใต1้1

มีการประหารผู้มีความบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญาในหลายประเทศ รวมทั้ง ญี่ปุ่น     
มัลดีฟส์ ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา 

มีการประหารชีวิตประชาชนภายหลังกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การพิจารณาระหว่างประเทศในหลายประเทศ รวมทั้ง บังคลาเทศ เบลารุส จีน อียิปต์ 
อิหร่าน อิรัก มาเลเซีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ และเวียดนาม 

มีการใช้ “ค�าสารภาพ” ที่ได้มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย เป็นหลักฐานเพื่อ
เอาผิดและก�าหนดโทษประหารชีวิตให้กับบุคคลใน อียิปต์ บาห์เรน จีน อิหร่าน อิรักและ 
ซาอุดีอาระเบีย

มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตในการพิจารณาลับหลังจ�าเลยในบังคลาเทศ อียิปต์ และ
ปาเลสไตน์

มีการใช้โทษประหารชีวิตเชิงบังคับในกานา อิหร่าน มาเลเซีย เมียนมา ไนจีเรีย ปากีสถาน 
ซาอุดีอาระเบีย และสิงคโปร1์2

มีการตัดสินประหารชีวิตพลเรือนโดยศาลทหารในอียิปต์และปากีสถาน มีการใชศ้าลพิเศษ
เพื่อลงโทษประหารชีวิตในบังคลาเทศ อิหร่าน และปากีสถาน 

มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตกับความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึ่ง 
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงขั้นสุด” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ13

11 มักจะมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับอายุของนักโทษกรณีที่ไม่มีพยานหลักฐานเก่ียวกับอายุที่ชัดเจน เช่น กรณีที่ไม่มีสูติบัตร 
รัฐบาลควรใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งหมดกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องอายุ การปฏิบัติที่ดีในแง่การประเมินอายุรวมถึงการใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย จิตวิทยาและสังคม โดยควรน�าแต่ละหลักเกณฑ์เหล่าน้ีมาใช้และยกประโยชน์ให้กับ
ความสงสัยกรณีที่มีข้อมูลโต้แย้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเยาวชนผู้กระท�าความผิด และควรประกัน 
ไม่ให้มีการใช้โทษประหารชีวิต แนวทางนี้สอดคล้องกับหลักการซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก และควรเป็น 
ข้อพิจารณาหลักในการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับเด็ก เป็นไปตามข้อ 3(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN Convention on 
the Rights of the Child)

12โทษประหารชีวิตเชิงบังคับไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก “ไม่อนุญาตให้มีการพิจารณา
เงื่อนไขส่วนบุคคลของจ�าเลย หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับความผิดแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ, Pagdayawon Rolando v. Philippines, ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษชน, Communication 
No. 1110/2002, UN Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002 (2004) ย่อหน้า 5.2

13 ตามที่ก�าหนดในข้อ 6 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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• มีรายงานการประหารชีวิตประชาชนในคดียาเสพติดในสี่ประเทศ ได้แก่ จีน (+) อิหร่าน 
(25) สิงคโปร์ (11) ซาอุดีอาระเบีย (60) คิดเป็นสัดส่วน 14% ของจ�านวนทั้งหมดทั่วโลก 
และนับว่าลดลงจาก 28% ในปี 2560 ซึ่งในขณะนั้นเรายังไม่มีข้อมูลจากประเทศเวียดนาม

• มีรายงานการก�าหนดโทษประหารชีวิต 226 คร้ังใน 14 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน (2)  
บังกลาเทศ (2) จีน (+) อียิปต์ (11) อินโดนีเซีย (39) อิหร่าน (+) อิรัก (1) คูเวต (2) 
มาเลเซีย (136) ปากีสถาน (2) สิงคโปร์ (16) ศรีลังกา (6) ไทย (3+) เวียดนาม (+)

• มีการใช้โทษประหารชีวิตในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการทุจริตในจีน อิหร่าน 
และเวียดนาม14 

• “ความผิดฐานดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลาม” ในปากีสถาน
• ความผิดฐานลักพาตัว (อิรัก อิหร่าน) ลักพาตัวและทรมาน (ซาอุดีอาระเบีย) ข่มขืน

กระท�าช�าเรา (ซาอุดีอาระเบีย)
• “ความผิดฐานขบถ” ในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้ง “การกระท�าที่คุกคามความมั่นคงของ

รัฐ” “ความร่วมมือ” กับหน่วยงานต่างชาติ “จารกรรม” “การตั้งค�าถามกับนโยบายของ
ผู้น�า” การเข้าร่วมกับ “ขบวนการก่อความไม่สงบและก่อการร้าย” และ “ความผิดต่อ
รัฐ” ไม่ว่าจะเป็นความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม ในเลบานอน 
เกาหลีเหนือ และปาเลสไตน์ (ในกาซา) และซาอุดีอาระเบีย

การขยายฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิต ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย มอริเตเนียและ
ไนจีเรีย (รัฐริเวอร์สเตท)

14 ทางการจีนลงโทษประชาชนในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยการใช้โทษประหารชีวิตแบบ “รอลงอาญา” ซึ่งในกรณีทั่วไป
มักมีการเปลี่ยนเป็นโทษจ�าคุกแทนหลังใช้โทษได้สองปี และกรณีที่ไม่มีการกระท�าความผิดอื่น 
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ภาพรวมของภูมิภาค

เอเชยี-แปซฟิิก

แนวโน้มของภูมิภาค

• รัฐบาลมาเลเซียประกาศใช้ข้อพักใช้การประหารชีวิตชั่วคราว และแผนการทบทวน
กฎหมายที่มีโทษประหารชีวิต 

• ไทยได้หันกลับมาประหารชีวิตเป็นครั้งแรก นับแต่ปี 2552
• ญี่ปุ่นและสิงคโปร์รายงานจ�านวนการประหารชีวิตมากสุดเท่าที่บันทึกได้ในรอบทศวรรษ 

ส่วนการประหารชีวิตในปากีสถานลดลง
• จากตัวเลขการประหารชีวิตที่มักไม่มีการเปิดเผยในเวียดนาม ท�าให้เวียดนามกลายเป็น

ประเทศที่ประหารชีวิตประชาชนมากสุดแห่งหนึ่งในโลก

ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2561

การก�าหนดโทษ
ประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2561

จ�านวนผู้ที่ถูกก�าหนดโทษ
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2561 จากข้อมูลที่มีอยู่

อัฟกานิสถาน 3 + 343+
บังคลาเทศ 0 229+ 1,500+
บรูไนดารุสซาลาม 0 0 +
จีน + + +
อินเดีย1 0 162 371
อินโดนีเซีย 0 48+ 308+
ญี่ปุ่น 15 4 116
ลาว 0 0 315
มาเลเซีย 0 190 1,275

1 Project 39A, โทษประหารชีวิตในอินเดีย: รายงานสถิติประจ�าปี 2561, มกราคม 2562, www.project39a.com/annu-
al-statistics
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลได้ติดตามสถานการณ์รายวันของการใช้โทษประหารชีวิตในอินเดีย แต่ได้ข้อมูลรวมจ�านวน
การใช้โทษประหารชีวิตที่ลดลงในปี 2561

http://www.project39a.com/annual-statistics
http://www.project39a.com/annual-statistics
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ประเทศ การประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2561

การก�าหนดโทษ
ประหารชีวิตที่
บันทึกได้ในปี 2561

จ�านวนผู้ที่ถูกก�าหนดโทษ
ประหารชีวิตจนถึงสิ้นปี 
2561 จากข้อมูลที่มีอยู่

มัลดีฟส์ 0 0 15
เมียนมา 0 9+ +
เกาหลีเหนือ + + +
ปากีสถาน 14+ 250+ 4,864
ปาปัวนิวกินี 0 9 20
สิงคโปร์ 13 17 40+
เกาหลีใต้ 0 1 61
ศรีลังกา 0 17+ 1,299
ไต้หวัน 1 3 42
ไทย 1 33+ 551
ตองกา 0 0 0
เวียดนาม 85+ 122+ 600+

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานจ�านวนการประหารชีวิตจากเท่าที่ทราบเพิ่มข้ึนเล็กน้อยใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2561 (อย่างน้อย 136 ครั้ง) ส่วนใหญ่เป็นเพราะทางการเวียดนาม
แทบจะไม่เปิดเผยตัวเลข ตัวเลขรวมของภูมิภาคยังคงผันผวนอันเกิดจากปัญหาการเข้าถึงข้อมูล 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตัวเลขรวมของภูมิภาคไม่ได้รวมการประหารชีวิตหลายพันครั้งที่เชื่อว่า
เกิดขึ้นในประเทศจีน อย่างไรก็ดี ถือว่าเป็นตัวเลขในระดับใกล้เคียงกับข้อมูลในปีที่ผ่าน ๆ มา (93 
ครั้งในปี 2560 และ 130 ครั้งในปี 2559)  

ในขณะที่การประหารชีวิตในปากีสถานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงอีก 77% เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 (60 ครั้ง) ญี่ปุ่นกลับเพ่ิมจ�านวนการประหารชีวิตต่อปีถึงสามเท่า (จาก 4 เป็น 15 ครั้ง) 
โดยเป็นผลมาจากการแขวนคอนักโทษชาย 13 คนในคดีอื้อฉาว การเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
ยังคงปิดกั้นโอกาสที่จะประเมินแนวโน้มได้อย่างชัดเจนทั้งในจีนและเกาหลีเหนือ รวมถึงเวียดนาม
ในระดับหนึ่ง

เก้าประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประหารชีวิตบุคคล เท่ากับตัวเลขในปี 2560 ทั้งนี้เพราะ 
บังคลาเทศและมาเลเซียไม่มีการประหารชีวิตเลย ในขณะทีไ่ต้หวันและไทยได้หวนกลับมาประหาร
ชีวิตใหม่หลังจากเว้นไปช่วงหนึ่ง อินโดนีเซียไม่มีการประหารชีวิตเป็นปีที่สองติดต่อกัน 

มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตใหม่อย่างน้อย 1,100 คร้ังจากข้อมูลท่ีมีอยู่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
จ�านวน 1,037 ครั้งในปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงตัวเลขของการก�าหนดโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิตในมาเลเซียและศรีลังกา ใน
มาเลเซีย ทางการเปิดเผยข้อมูลกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นตัวเลข
ที่สูงกว่าตัวเลขที่เราบันทึกได้จากการสังเกตการในศาลและการติดตามข่าวจากสื่อในปีก่อน ๆ 
ทางการศรีลังกาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล และเชื่อว่าตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิตที่รวบรวมโดย
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลน่าจะต�่ากว่าตัวเลขที่แท้จริงเล็กน้อย ศาลอินเดียมีการตัดสินประหาร
ชีวิตเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (162 ครั้งเมื่อเทียบกับ 108 ครั้ง)2

มีข้อมูลว่า 17 ประเทศได้ก�าหนดโทษประหารชีวิต มีเพียงมัลดีฟส์ที่ไม่ได้สั่งประหารชีวิตเลยในปี 
2561 ต่างจากเมื่อปี 2560 

การใช้โทษประหารชีวิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มักมีลักษณะที่ละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ โดยมีการใช้โทษประหารชีวิตอย่างมหาศาลกับความผิดประเภทต่าง ๆ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงขั้นสุด” ซึ่งอนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิต
ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีการน�ามาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทุจริต 
การกระท�าที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง “การดูหมิ่นศาสดา” และ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีรายงานการประหารชีวิตในคดียาเสพติดในจีนและสิงคโปร์ แต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเวียดนามได้ประหารชีวิตในคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ มีข้อมูลว่า 
เก้าประเทศก�าหนดโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด ท�าให้เอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นภูมิภาคที่มี
สัดส่วนของประเทศที่ใช้โทษประหารชีวิตกับความผิดเช่นนี้มากสุด 

พัฒนาการสำาคัญของหลายประเทศ 
มีการแขวนคอชายสามคนในอัฟกานิสถานในวันที่ 28 มกราคม ในข้อหาลักพาตัวและฆาตกรรม
เด็ก3 ทางการให้ข้อมูลกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า มีการประหารชีวิตครั้งเดียวเท่านั้น 
และระบุว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาทบทวนคดีที่มีโทษประหารชีวิตซึ่งจัดตั้งโดย
ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณา 44 คดีของนักโทษเด็ดขาดที่ถูกสั่งประหารชีวิต และม ี
ข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนโทษส�าหรับนักโทษ 22 คน ส่วนนักโทษประหารชีวิตอีก 50 คน ได้รับการ
อภัยโทษ เป็นไปตามความยินยอมของครอบครัวเหยื่อผู้เสียหาย คงเหลือนักโทษประหารชีวิตอยู่
อย่างน้อย 343 คนจนถึงสิ้นปี ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ได้ลดความผิดที่ใช้โทษประหาร
ชีวิตลงจาก 54 เหลือ 14 ฐานความผิด โดยมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 25614

ไม่มีรายงานการประหารชีวิตในบังคลาเทศเป็นคร้ังแรกนับแต่ปี 2557 จากจ�านวนการตัดสิน
ให้ประหารชีวิตครั้งใหม่ที่บันทึกข้อมูลได้ทั้งหมด 229 ครั้ง มี 24 ครั้งที่เป็นการตัดสินประหาร
ชีวิตนักโทษชาย โดยเป็นการพิจารณาลับหลังจ�าเลย และอีก 35 ครั้งเป็นการพิจารณาของ

2 ตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิตในอินเดียในปี 2560 ได้รับการแก้ไขโดย Project 39A จาก 109 เป็น 108 ครั้ง และโปรดดู
เชิงอรรถที่ 1

3 “ผู้ลักพาตัวและสังหารอาบาซิน เด็กอายุ 12 ขวบ ถูกแขวนคอที่กรุงคาบูล” “Kidnappers and killers of the 12-year-
old Abasin hanged in Kabul”, Khaama Press News Agency, 28 มกราคม 2561, www.khaama.com/kidnap-
pers-and-killers-of-the-12-year-old-abasin-hanged-in-kabul-04369/ 

4 ค�าสั่งประธานาธิบดีที่ 256 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 1260 15 พฤษภาคม 2560

http://www.khaama.com/kidnappers-and-killers-of-the-12-year-old-abasin-hanged-in-kabul-04369/
http://www.khaama.com/kidnappers-and-killers-of-the-12-year-old-abasin-hanged-in-kabul-04369/
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ศาลพิเศษ5 อีก 14 ครั้งเป็นการสั่งประหารโดยคณะอนุญาโตตุลาการคดีอาญาระหว่างประเทศ 
(International Crimes Tribunal) ซึ่งเป็นศาลที่รัฐบาลบังคลาเทศต้ังขึ้นเพื่อสอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสงครามเพื่อเอกราชของบังคลาเทศในปี 2514 
อีกสองครั้งเป็นการตัดสินลงโทษขั้นรุนแรงสุดในคดีค้ายาเสพติดเมื่อเดือนมิถุนายน มีการแก้ไข
กฎหมายให้ศาลใช้ดุลพินิจในการก�าหนดโทษประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับการผลิต ลักลอบ
น�าเข้า จ�าหน่าย หรือใช้สารเมธแอมเฟตตามีนและแอมเฟตตามีน ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
27 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ6

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าจีนยังคงประหารชีวิตและก�าหนดโทษประหารชีวิตต่อประชาชน
อีกหลายพันคน และยังคงเป็นประเทศที่ประหารชีวิตบุคคลมากสุดในโลก โดยทางการจีนยังคง
เก็บข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตเป็นความลับทางราชการ ท�าให้ไม่สามารถประเมินได้อย่าง
เป็นอิสระถึงแนวโน้มและข้ออ้างของทางการว่าจะลดการประหารชีวิตได7้ ทางหน่วยงานยังคง 
เรียกร้องให้ทางการจีนด�าเนินการอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดและ
สมบูรณ์

ยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตกับความผิด 46 ประเภท รวมทั้งความผิดที่ไม่ใช้ความรุนแรงและ 
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็น “อาชญากรรมร้ายแรงขั้นสุด” ซึ่งอนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิต
ได้ตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ จากการติดตามข้อมูลที่ได้ในระหว่างปีนี้ จากการ
ติดตามค�าพิพากษาในฐานข้อมูลออนไลน์ของศาลประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Court 
- SPC)8 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พบว่าคดีที่มีการใช้โทษประหารชีวิตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดฐานฆาตกรรมและยาเสพติด 

ในวันที่ 23 มิถุนายน ทางการเมืองลูเฟิง มณฑลกวางตุ้ง ได้ท�าการ “ไต่สวนและก�าหนดโทษครั้ง
ใหญ่ต่อสาธารณะ” โดยมีการตัดสินว่าจ�าเลย 10 คนมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยศาล

5 เป็นการจัดตั้งศาลตามกฎหมาย Law and Order Disruption Crimes (Speedy Trial) Act, 2002 ซึ่งผู้รายงานพิเศษ
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการ ระบุว่า ศาลทหาร
และศาลพิเศษ “ไม่อาจประกันให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องอย่างเต็มที่กับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ซึ่งเป็น 
ข้อก�าหนดส�าหรับคดีที่มีโทษประหารชีวิต” และ “ไม่ควรมีอ�านาจในการใช้โทษประหารชีวิต” รายงานของผู้รายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการ, UN Doc. 
A/67/275, 9 สิงหาคม 2555 ย่อหน้า 33

6 “กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ค้ายา” “Revised narcotics control law gets tough with drug 
traders”, Dhaka Tribune, 21 ธันวาคม 2561, www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/12/21/revised-nar-
cotics-control-law-gets-tough-with-drug-traders

7 ในเดือนธันวาคม โดยอ้างถึงบทสัมภาษณ์ในเรื่องของความพยายามที่จะลดการประหารชีวิต หลีเชียว ผู้พิพากษา
ศาลประชาชนสูงสุด กล่าวเสริมว่า “ถ้าเราเปิดเผยตัวเลขให้รู้ คนท่ัวไปอาจบอกว่านี่เราประหารคนน้อยเกินไปด้วยซ�้า”  
“ผู้พิพากษาจีนให้เหตุผลสนับสนุนโทษประหารชีวิตอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากตะวันตก” 
“Chinese judges make rare defense of death penalty amid Western criticism”, รอยเตอร์ส, 21 ธันวาคม 2561, 
www.reuters.com/article/us-china-law/chinese-judges-make-rare-defense-of-death-penalty-amid-
western-criticism-idUSKCN1OK0E3

8 Supreme People’s Court Monitor, China Judgments Online ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล, ความลับถึงตายของจีน China’s deadly secrets (Index: ASA 17/5849/2017)

http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/12/21/revised-narcotics-control-law-gets-tough-with-drug-traders
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/12/21/revised-narcotics-control-law-gets-tough-with-drug-traders
http://www.reuters.com/article/us-china-law/chinese-judges-make-rare-defense-of-death-penalty-amid-western-criticism-idUSKCN1OK0E3
http://www.reuters.com/article/us-china-law/chinese-judges-make-rare-defense-of-death-penalty-amid-western-criticism-idUSKCN1OK0E3
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ประชาชนสูงสุดเห็นชอบให้ใช้โทษประหารชีวิตกับชายทั้ง 10 คน เป็นเหตุให้พวกเขาถูกประหาร
ทันทีในเวลาต่อมา9 

ศาลได้สั่งประหารอย่างน้อยสองครั้งในคดีการทุจริต โดยคดีแรกเป็น “โทษประหารชีวิตแบบ
รอลงอาญา” โดยสามารถเปลี่ยนโทษได้หลังรับโทษครบสองปี กรณีที่ไม่มีการกระท�าผิดอย่าง
อ่ืนเพิ่มเติม ส่วนคดีที่สองเป็นคดีที่มีช่ือเสียงเพราะเกี่ยวข้องกับอดีตรองผู้ว่าการรัฐ และศาล 
ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนโทษได้ เป็นการเชือดไก่ให้ลิงด1ู0 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงกังวลเรื่องการใช้โทษประหารชีวิตแบบลับในเขตปกครอง 
ตนเองซินเจียงอุยกูร์ (Xinjiang Uighur Autonomous Region - XUAR) ส่ือมวลชนเผยแพร่
ข้อมูลอย่างจ�ากัดเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตคร้ังใหม่ในเขตปกครองซินเจียงอุยกูร์ โดย
ระบุเฉพาะกรณีที่เป็นที่รู้จักอย่างดีคือ อับดูกาพาร์ อับดูรูซูล นักธุรกิจชาวอุยกูร์ที่มีชื่อเสียง 
ครอบครัวของเขาแสดงความกังวลว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงทนายความ และถูกตัดสินว่าม ี
ความผิดในการพิจารณาคดีซึ่งมีจ�าเลยหลายคน11 ทางการเขตปกครองซินเจียงอุยกูร์ได้ 
ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการรณรงค์ที่เรียกว่า 
“สงครามประชาชน (People’s War)” และ “จัดหนัก (strike hard)” ส่งผลกระทบโดยเฉพาะ
กับชนกลุ่มน้อยที่เป็นมุสลิมภายในภูมิภาค การรณรงค์ปราบปรามเหล่านี้มักเพิ่มขึ้นพร้อมกับ
การใช้โทษประหารชีวิต และนักวิชาการได้วิจารณ์ขั้นตอนปฏิบัติในการปราบปรามเหล่านี้ ซ่ึง
ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่เป็นธรรม และมีแนวโน้มจะท�าให้เกิด “การประหารชีวิต 
ผิดพลาด”12

งานวิจัยของ Project 39A ที่ National Law University กรุงเดลีชี้ว่า ศาลอินเดียก�าหนดโทษ
ประหารชีวิตใหม่ 162 ครั้ง โดยเป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 45 ครั้ง และคดีฆ่าข่มขืน 58 ครั้ง โดย
มีจ�านวนการใช้โทษประหารชีวิตรวมแล้วมากกว่าปี 2560 54 ครั้ง และยังสูงกว่าตัวเลขในปี 2559 
(136 ครั้ง) 28 ครั้ง นับเป็นตัวเลขสูงสุดที่บันทึกได้ในรอบสองทศวรรษ 

9 “ศาลสั่งประหาร 10 คนคดีผลิตและจ�าหน่ายยาในกวางตุ้ง” “Ten sentenced to death for drug manufacturing, 
distribution in Guangdong”, Global Times, 24 มิถุนายน 2561, www.globaltimes.cn/content/1108199.shtml 

10 รายงานจากสื่อระบุว่าในการก�าหนดโทษ ศาลพูดถึงเจียงจงเฉิงว่าเป็นคนท่ี “ดูหมิ่นระเบียบและกฎหมาย” และ “ละโมบ
โลภมาก” และสมควรจะถูกประหารเนื่องจาก “ท�าให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศและประชาชน” “โทษประหาร
ชีวิตส�าหรับเจ้าพ่อเหมืองถ่านหินของจีนในคดีติดสินบนกว่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ “Death penalty for ‘godfather’ 
of Chinese coal mining town over US$160 million in bribes”, South China Morning Post, 28 มีนาคม 2561, 
www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2139335/death-penalty-godfather-chinese-coal-
mining-town-over

11 “ทางการซินเจียงสั่งประหารผู้ใจบุญชาวอุยกูร์ เนื่องจากเดินทางไปท�าพิธีฮัจญ์โดยไม่ได้รับอนุญาต” “Xinjiang Author-
ities sentence Uyghur philanthropist to death for unsanctioned hajj”, Radio Free Asia, 21 พฤศจิกายน 2561, 
www.rfa.org/english/news/uyghur/philanthropist-11212018131511.html

12 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สาธารณรัฐประชาชนจีน: โทษประหารชีวิตในประเทศจีน - ท�าลายสถิติ ท�าลายหลัก
เกณฑ์ People’s Republic of China: Death Penalty in China – breaking records, breaking rules (Index:  
ASA 17/38/97); “Strike less hard”, The Economist, 3 สิงหาคม 2556, www.economist.com/news/ 
china/21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard

http://www.globaltimes.cn/content/1108199.shtml
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2139335/death-penalty-godfather-chinese-coal-mining-town-over
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2139335/death-penalty-godfather-chinese-coal-mining-town-over
http://www.economist.com/news/china/21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard
http://www.economist.com/news/china/21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2561 ได้รับการลงนามให้มีผลบังคับ
ใช้โดยประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม โดยเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจก�าหนด 
โทษประหารชีวิตได้ ในคดีข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุน้อยกว่า 12 ปี

นับเป็นปีที่สองติดต่อกันท่ีอินโดนีเซียงดเว้นการประหารชีวิต จากข้อมูลการก�าหนดโทษประหาร
ชีวิตครั้งใหม่ เป็นการน�ามาใช้กับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 39 คร้ัง (81%) คดีฆ่าคนตาย 
โดยเจตนา 8 ครั้ง (17%) และ คดีก่อการร้าย 1 ครั้ง (2%) และมีการก�าหนดโทษประหารชีวิต  
15 ครั้ง (31%) กับพลเมืองต่างชาติ เป็นคดียาเสพติดทั้งหมด ส่วนโทษประหารชีวิตของนักโทษ 
10 คน ที่ได้รับการระงับไว้เมื่อปี 2559 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป 

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาจนถึงสิ้นปี  
ซึ่งเป็นข้อเสนอเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิต 10 ปีหลังค�าตัดสินในขั้นสุดท้าย 
หากเข้าเงื่อนไขบางประการ

การกำาหนดโทษประหารและการประหารชวิีตในญ่ีปุ่น ปี 2552-2561

ญี่ปุ่นประหารชีวิตบุคคลมากสุด (15 ครั้ง) ต่อปี นับแต่ปี 2551 โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้า 
ทางการได้ประหารชีวิตนักโทษสองชุดภายในหนึ่งเดือน โดยมีการแขวนคอชายเจ็ดคนในสถานที่
ที่แตกต่างกัน ในวันที่ 6 กรกฎาคม และแขวนคออีกหกคนในวันที่ 26 กรกฎาคม13 ชายทั้ง 13 คน
ต่างเป็นสมาชิกลัทธิโอมชินรินเกียว และถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและลงโทษประหารชีวิตในการ
พิจารณาที่แตกต่างกัน ระหว่างปี 2549-2554 สืบเนื่องจากบทบาทในการวางแผนและโจมตีด้วย
ก๊าซซารินที่รถไฟใต้ดินของกรุงโตเกียวในปี 2538 และการท�าผิดกฎหมายอื่น ๆ การประหารชีวิต 

13 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ญี่ปุ่น: การประหารชีวิตคร้ังใหญ่ท่ีไม่คาดหมายเกิดขึ้นต่อไป ในขณะที่มีการแขวนคอ 
สมาชิกลัทธิโอมอีกหกคน Japan: Unprecedented spate of executions continues as six more Aum cult  
members hanged (News story, 26 กรกฎาคม 2561) www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/japan- 
unprecedented-spate-of-executions-aum-cult/ 

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/japan-unprecedented-spate-of-executions-aum-cult/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/japan-unprecedented-spate-of-executions-aum-cult/
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ทั้ง 13 ครั้งเกิดข้ึนหลังการพิจารณาคดีชายอีกสองคนที่เก่ียวข้องกับคดีนี้สิ้นสุดลง ชายอีก 
สองคนซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ถูกแขวนคอเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม14 

เป็นปีที่สองติดต่อกันที่มีการประหารชีวิตระหว่างรอการพิจารณาเพื่อขอลดหย่อนโทษ ถือว่า
ละเมิดมาตรการป้องกันระหว่างประเทศ ซึ่งคุ้มครองสิทธิของนักโทษประหารชีวิต15 ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อชายที่ถูกประหาร 9 จาก 13 คนในเดือนกรกฎาคม 

ศาลก�าหนดโทษประหารชีวิตครั้งใหม่ในสี่คดี เป็นจ�านวนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และลดลง 88% เมื่อ
เทียบกับจ�านวนโทษประหารชีวิตต่อปีเมื่อหนึ่งทศวรรษที่แล้ว 

ในวันที่ 11 มิถุนายน ศาลสูงกรุงโตเกียวพิพากษากลับค�าตัดสินของศาลชั้นต้น โดยปฏิเสธไม่ให ้
มีการไต่สวนคดีใหม่กับอิวาโอะ ฮาคามาดะ อายุ 82 ปี ที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตเป็นนักโทษประหารชีวิต
กว่าสี่ทศวรรษ ก่อนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งตอนนั้นศาลชั้นต้น 
สั่งให้มีการไต่สวนคดีใหม่ ในการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม อิวาโอะ ฮาคามาดะถูกศาลตัดสินว่า 
มีความผิดในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา เนื่องจากเขา “สารภาพ” หลังถูกต�ารวจสอบปากค�า 20 วัน 
ต่อมาเขาได้ถอน “ค�าสารภาพ” ระหว่างการพิจารณาและแจ้งต่อศาลว่าต�ารวจได้ทุบตีและข่มขู่เขา  
หลักฐานด้านพันธุกรรมท�าให้เกิดข้อสงสัยอย่างย่ิงต่อความน่าเชื่อถือในการตัดสินว่าเขาม ี
ความผิด เขาอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค�าตัดสินหลังการตัดสินล่าสุดของศาล 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงกังวลว่า นักโทษหลายคนที่มีอาการบกพร่องทางจิตและ 
สติปัญญา ยังคงถูกตัดสินประหารชีวิต ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ 

จนถึงส้ินปี นักโทษประหารชีวิต 109 จาก 116 คน ได้กลายเป็นนักโทษเด็ดขาด ซึ่งเสี่ยงจะถูก
ประหารชีวิต16 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ตรวจสอบการปฏิบัติของลาวว่าสอดคล้อง
กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือไม่ในเดือนมิถุนายน  
ในระหว่างการทบทวน ทางการลาวตั้งข้อสังเกตว่ามีการลดฐานความผิดส�าหรับโทษประหารชีวิต
จาก 18 ประเภท เหลือ 12 ประเภท และจากนักโทษประหารชีวิต 315 คน เป็นนักโทษคดียาเสพติด 

14 “นักโทษประหารชีวิตชาวญี่ปุ่นสองคนถูกประหาร จากคดีปล้นและฆาตกรรมประธานและพนักงานบริษัทคอสโม รีเสิร์ช” 
“Two Japanese death row inmates executed over 1988 robbery-murders of Cosmo Research presi-
dent and employee”, Japan Times, 27 ธันวาคม 2561, www.japantimes.co.jp/news/2018/12/27/national/
crime-legal/japan-executes-two-death-row-inmates-thursday-morning-sources/#.XFwKVVz7Q2w 

15 ในบรรดามาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการข้อ 8 ของมาตรการสหประชาชาติเพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษ
ประหารชีวิต UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing death penalty, ตามมติของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมที่ 1984/50 วันที่ 25 พฤษภาคม 2527

16 ตัวเลขนักโทษประหารชีวิตรวมถึงอิวาโอะ ฮาคามาดะซึ่งแม้จะไม่ถูกควบคุมตัวแล้ว แต่ยังถือเป็นนักโทษประหารชีวิตอยู่

http://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/27/national/crime-legal/japan-executes-two-death-row-inmates-thursday-morning-sources/#.XFwKVVz7Q2w
http://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/27/national/crime-legal/japan-executes-two-death-row-inmates-thursday-morning-sources/#.XFwKVVz7Q2w
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311 คน (99%) และคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 4 คน17 โทษประหารชีวิตในอีกห้าคดีได้รับการเปลี่ยน
เป็นโทษอื่นที่รุนแรงน้อยลง18

รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งของมาเลเซียประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมว่าจะระงับการ
ประหารชีวิต ระหว่างรอการพิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีมีโทษประหารชีวิตของประเทศ19 ใน
วันที่ 10 ตุลาคม ดาโต๊ะหวูวูเกียง รัฐมนตรีด้านกฎหมายของส�านักนายกรัฐมนตรีประกาศว่า  
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทั้ง 32 ประเภทที่มีอยู่ในกฎหมาย
ระดับชาติ20 แต่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึง
สิ้นปี 

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2495 ที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาเมื่อสิ้นปี 
2560 ได้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม เป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ยังมีการใช้โทษประหารชีวิต
เชิงบังคับกับความผิดฐานค้ายาเสพติดในทุกประเภท ทั้งผู้ท่ีมีความผิดฐานขนส่ง ส่ง หรือน�าไป
ให้ผู้รับซึ่งสารต้องห้าม รวมทั้งผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแทรกแซงการค้ายาเสพติด 
ด้วย นับเป็นเง่ือนไขทางกฎหมายที่ค่อนข้างแคบ ส�าหรับความผิดลักษณะนี้ การก�าหนดโทษ 
ที่เหลืออยู่คือโทษจ�าคุกตลอดชีวิต และเฆี่ยนตีไม่ต�่ากว่า 15 ครั้ง ซึ่งนับเป็นการลงโทษที่ 
โหดร้ายและต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้จึงมีลักษณะ 
ตรงข้ามกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิรูป และไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคล
ที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว21

จากตัวเลขของแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่า มีผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต 190 
คนตลอดทั้งปี ประกอบด้วย 136 คน (72%) ในคดียาเสพติด 48 คน (25%) ในคดีฆ่าคนตายโดย
เจตนา 3 คน (2%) ในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน และ 3 คน (2%) ในความผิดฐานลักพาตัวและ 
ฆ่าคนตายโดยเจตนา ในจ�านวนนี้เป็นพลเมืองต่างชาติ 60 คน (32%) ประกอบด้วย 51 คน (38%) 
ในคดียาเสพติด และ 9 คน (19%) ในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา  

จนถึงเดือนธันวาคม 2561 มีนักโทษประหารชีวิตอยู่ 1,275 คน รายงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงต้นปี
ระบุว่า  142 คน (11%) เป็นผู้หญิง และ 568 คน (45%) เป็นพลเมืองต่างชาติ และ 932 คน (73%) 

17 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน “สรุปสถิติในการประชุมสมัยที่ 3505” “Summary record of the 3505th meeting”, 
UN Doc. CCPR/C/SR.3505 (2018), ย่อหน้า 65

18 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, UN Doc. CCPR/C/SR.3505 (2561), ย่อหน้า 5

19 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, มาเลเซีย: ต้องมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมดหลังการระงับการประหารชีวิต Ma-
laysia: Full abolition of death penalty must swiftly follow suspension of death penalty (Press release, 
3 กรกฎาคม 2561) www.amnesty.my/malaysia-full-abolition-of-death-penalty-must-swiftly-follow- 
welcome-suspension-of-executions/

20 “ก�าลังจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต” “Death penalty to be abolished”, New Straits Times, 10 ตุลาคม 2561, 
www.nst.com.my/news/nation/2018/10/419931/death-penalty-be-abolished

21 ซึ่งถือว่าตรงข้ามกับมาตรการต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อ 2 ของมาตรการสหประชาชาติเพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้อง
โทษประหารชีวิต, ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมที่ 1984/50 วันที่ 25 พฤษภาคม 2527 ข้อ 15(1) ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ข้อ 24(2); 
Case of Scoppola v. Italy (No. 2) (10249/03), European Court Grand Chamber (2552) ย่อหน้า 108

http://www.amnesty.my/malaysia-full-abolition-of-death-penalty-must-swiftly-follow-welcome-suspension-of-executions/
http://www.amnesty.my/malaysia-full-abolition-of-death-penalty-must-swiftly-follow-welcome-suspension-of-executions/
http://www.nst.com.my/news/nation/2018/10/419931/death-penalty-be-abolished
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ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติด 317 คน (25%) ในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ความผิด
อื่น ๆ ที่มีการใช้โทษประหารชีวิตรวมถึงการครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมาย (13 คน) ความ
ผิดเกี่ยวกับการประกาศสงครามต่อประมุขของรัฐ (9 คน) ลักพาตัว (5 คน) ลักทรัพย์อันเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นเสียชีวิต (2 คน) และความผิดต่อพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน (1 คน) ซึ่งต่อมาได้มี
การยกเลิกโทษต่อนักโทษเหล่านี้แล้ว22

ในระหว่างการพิจารณารายงานของประเทศมัลดีฟส์ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 
รัฐบาลที่เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่สัญญาจะใช้นโยบายท่ีไม่ประหารชีวิตบุคคลต่อไป เป็นนโยบายท่ี
ปฏิบัติมาในช่วงกว่าหกทศวรรษ23 ตัวเลขจากส�านักงานอัยการสูงสุดระบุว่า มีนักโทษประหารชีวิต
อยู่ 15 คน โดยเป็นผู้หญิงหนึ่งคนจนถึงสิ้นปี โดยในจ�านวนนี้มีนักโทษชายสามคนที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาด 

ศาลเมียนมาลงโทษประหารชีวิตครั้งใหม่เก้าครั้ง โดยสี่ครั้งเป็นการลงโทษชายชาวโรฮิงญา  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีป้อมต�ารวจชายแดนในรัฐยะไข่เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งส่งผล 
ให้ต�ารวจเสียชีวิตเก้านาย และน�าไปสู่การใช้ก�าลังทหารตอบโต้อย่างไม่ได้สัดส่วนและรุนแรงถึงขั้น
เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ นักโทษประหารชีวิตท่ีเหลือได้รับโทษในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 
ข่มขืนและฆาตกรรมเด็ก ซึ่งเป็นคดีอื้อฉาวที่ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ขยายฐานความผิดที่ใช้
โทษประหารชีวิต การอภัยโทษของประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนท�าให้นักโทษชายที่เป็นนักโทษ
ประหารชีวิตสองคนได้รับการปล่อยตัว ได้แก่ถั่นชวง และอดีตพันเอกวินเนจอ24

เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถยืนยันข้อมูลการใช้โทษประหาร
ชีวิตในเกาหลีเหนือได้ รายงานข้อมูลการตัดสินให้ประหารชีวิตและการประหารชีวิตช้ีว่า ยังคง 
มีการใช้บทลงโทษเช่นน้ีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สร้างความเสื่อมเสีย25 บางกรณีเป็นการประหาร 
ต่อหน้าสาธารณะ26 และน�ามาใช้กับการกระท�าหลายประการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็น 
“อาชญากรรมร้ายแรงขั้นสุด” ที่อนุญาตให้ใช้โทษประหารชีวิตได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

22 โปรดดู อย่างเช่น รายงาน “ทบทวนโทษประหารชีวิต”, “Rethinking the death penalty”, Malaysian Insight,  
23 ตุลาคม 2561, www.themalaysianinsight.com/s/105908 

23 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน “การพิจารณารายงานฉบับแรกของมัลดีฟส์ที่จัดส่งตามข้อ 19 ของอนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี – ค�ากล่าวเปิดงานของ 
อาห์เหม็ด นาซิม รัฐมนตรีประจ�าส�านักประธานาธิบดี หัวหน้าคณะผู้แทน”, 27 พฤศจิกายน 2561 https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MDV/INT_CAT_STA_MDV_33106_E.pdf 

24 “นักโทษ 8,000 คนได้รับการปล่อยตัวเพราะการอภัยโทษของประธานาธิบดี รวมทั้งนักโทษการเมือง 36 คน” “8,500 
Released in Presidential Pardon, Including 36 Political Prisoners”, The Irrawaddy, 18 เมษายน 2561, www.
irrawaddy.com/news/burma/8500-released-presidential-pardon-including-36-political-prisoners.html

25 “เกาหลีเหนือ ประหารเจ้าหน้าที่ซึ่งกระท�าการบุ่มบ่ามกรณีสันติภาพในคาบสมุทร” “North Korea ‘executes  
officer who jumped gun on peace on peninsula’”, Telegraph, 28 มิถุนายน 2561, www.telegraph.co.uk/
news/2018/06/28/north-korea-executes-officer-jumped-gun-peace-peninsula/ 

26 “ผู้ข่มขืนต่อเนื่องถูกประหารต่อสาธารณะในเกาหลีเหนือ” “Serial rapist publicly executed in North Korea”, Daily 
NK, 10 ตุลาคม 2561, www.dailynk.com/english/serial-rapist-publicly-executed-in-north-korea/ 

http://www.themalaysianinsight.com/s/105908
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared Documents/MDV/INT_CAT_STA_MDV_33106_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared Documents/MDV/INT_CAT_STA_MDV_33106_E.pdf
http://www.irrawaddy.com/news/burma/8500-released-presidential-pardon-including-36-political-prisoners.html
http://www.irrawaddy.com/news/burma/8500-released-presidential-pardon-including-36-political-prisoners.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/28/north-korea-executes-officer-jumped-gun-peace-peninsula/
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/28/north-korea-executes-officer-jumped-gun-peace-peninsula/
http://www.dailynk.com/english/serial-rapist-publicly-executed-in-north-korea/
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หรือเป็นการกระท�าที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซ�้า27 แม้ว่าแอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่ายังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตและยังมีการประหารชีวิตอยู่ ซ่ึงมักเป็น
ผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง และปิดกั้นโอกาสในการอุทธรณ์ค�าตัดสิน ทาง 
หน่วยงานก็ไม่สามารถตรวจสอบรายงานการก�าหนดโทษประหารชีวิตหรือการประหารชีวิตจาก
แหล่งข้อมูลอื่นได้

การประหารชวิีตในปากีสถาน ปี 2557-2561
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มีรายงานการประหารชีวิตที่ลดลงอีกในปากีสถานในปี 2561 โดยมีการประหารนักโทษชาย 
อย่างน้อย 14 คน หนึ่งในจ�านวนนั้นถูกศาลต่อต้านการก่อการร้ายตัดสินว่ามีความผิด 28 ถือว่า
การประหารชีวิตลดลง 77% และ 84% เมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2559 ตามล�าดับ ภายหลังเหตุ
โจมตีโรงเรียนของกองทัพที่กรุงเปชวาร์ เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ทางการได้ยกเลิกเงื่อนไข
บางประการของความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิต เพื่อให้สามารถใช้โทษประหารชีวิต
กับคดีก่อการร้ายได้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 รัฐบาลปากีสถานประกาศว่า ก�าลังจะยกเลิก
ความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขส�าหรับความผิดทุกประเภทที่ใช้
โทษประหารชีวิต

ทั้งศาลปรกติหรือศาลพิเศษสั่งลงโทษประหารชีวิตใหม่อย่างน้อย 105 คร้ัง ส่วนใหญ่เป็นคด ี
ฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่ยังรวมถึงคดียาเสพติด (2 คร้ัง) และการดูหมิ่นศาสดาของศาสนา
อิสลาม (3 ครั้ง) ซึ่งถือว่าละเมิดกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ในจ�านวนการใช้โทษ
ประหารชีวิต 105 ครั้ง มีอยู่ 28 ครั้ง (27%) ที่เป็นการก�าหนดโทษโดยศาลต่อต้านการก่อการร้าย

พลเอกคามาร์ จาเวด บัจวา หัวหน้าคณะเสนาธิการทหารได้เห็นชอบต่อการก�าหนดโทษประหาร
ชีวิตใหม่อีก 145 ครั้ง ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการพิจารณาของศาลทหารที่เป็นความลับ โดย
ศาลแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนมกราคม 2558 และมีการขยายอ�านาจหน้าที่ในเดือนมีนาคม 2560  

27 “หมอดูถูกยิงเป้าในเกาหลีเหนือ” “Fortune teller executed by firing squad in North Korea”, Daily NK,  
19 ธันวาคม 2561, www.dailynk.com/english/fortune-teller-executed-by-firing-squad/ 

28 ศาลต่อต้านการก่อการร้ายเป็นศาลช�านัญพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2540 
ทางการได้ใช้ศาลนี้ไต่สวนจ�าเลยในข้อหาที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

http://www.dailynk.com/english/fortune-teller-executed-by-firing-squad/
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ให้สามารถไต่สวนคดีกับพลเรือนในความผิดฐานก่อการร้ายได้ กระบวนการพิจารณาของ
ศาลทหารไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการพิจารณาที่เป็นธรรม ท�าให้เกิด 
ข้อกังวลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศาลซึ่งมีผู้ไต่สวนเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและอยู่ใต้การบังคับบัญชา
ของกองทัพ โดยเจ้าหน้าที่ทหารเหล่านี้ไม่ได้รับการศึกษาด้านนิติศาสตร์อย่างเป็นทางการ 
ถือว่าขัดกับหลักการพ้ืนฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของตุลาการ (UN Basic 
Principles on the Independence of the Judiciary)29 ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อหา
ต่อสาธารณะ และผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค�าตัดสินกับศาลพลเรือน

ตัวเลขจากทางการท่ีมอบให้กับ Justice Project Pakistan ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรว่า 
ปัจจุบันยังมีนักโทษประหารชีวิตอย่างน้อย 4,864 คน โดย 50 คนอยู่ในรัฐบาโลชีสถาน และ 3,890 
คนอยู่ในรัฐปัญจาบ 

ในเดือนกรกฎาคม ศาลแห่งชาติของปาปัวนิวกินีตัดสินให้ชายแปดคนมีความผิด และลงโทษ
ประหารชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา เป็นการพิจารณาคดีต่อจ�าเลย 97 คน คดีนี้เกี่ยวข้อง 
กับเหตุโจมตีที่รุนแรงในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ในเมืองซากิโก แคว้นมาดัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 
หกคน30 ศาลยังลงโทษประหารชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอีกคดีหนึ่งเมื่อเดือน
พฤศจิกายน31 ชายคนหนึ่งซึ่งถูกศาลลงโทษประหารชีวิตในปี 2550 ได้รับการเปลี่ยนโทษในเดือน
กันยายน32 ค�าสั่งให้ระงับการประหารชีวิตของศาลแห่งชาติเมื่อปี 2560 ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึง
สิ้นปีนี3้3

ตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิตในสิงคโปร์ ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อจาก 
ปีที่ผ่าน ๆ มา เป็นผลมาจากการเพ่ิมจ�านวนของการใช้โทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด นับเป็น 
ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2546 ที่จ�านวนการประหารชีวิตคิดเป็นตัวเลขสองหลัก โดยคาดว่ามีการประหาร
ชีวิต 7 จาก 13 คร้ังในเดือนตุลาคม โดยนักโทษ 11 คนที่ถูกประหารมีความผิดในคดียาเสพติด 
อีกสองคนในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา

29 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล,ปากีสถาน: การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางยังคง
เกิดขึ้นต่อไป Pakistan: Widespread human rights violations continue (Index: ASA 33/6513/2017)

30 ศาลแห่งชาติปาปัวนิวกินี National Court of Papua New Guinea: คดีระหว่าง State v. Kakiwi (PGNC 3) (2561); 
(N7067) (2561); และ State v. Kakiwi (PGNC 273) (2561); (N7385) (2561)

31 ศาลแห่งชาติปาปัวนิวกินี National Court of Papua New Guinea, คดีระหว่าง State v. Yanduo (No. 2) (PGNC 
496) (2561); (N7596) (2561)

32 “นักโทษประหารชีวิตพ้นจากบ่วงผูกคอได้” “Deathrow man beats the noose”, Post-Courier, 21 กันยายน 2561, 
https://postcourier.com.pg/deathrow-man-beats-noose/

33 ศาลแห่งชาติปาปัวนิวกินี National Court of Papua New Guinea, “การบังคับใช้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมาตรา 57 
ของรัฐอิสระแห่งปาปัวนิวกินี” “Enforcement of Basic Rights under Section 57 of the Independent State of 
Papua New Guinea”, (2560) (PGNC 266); (2560) (N6939)  

https://postcourier.com.pg/deathrow-man-beats-noose/


โทษประหารชวิีต และ การประหารชวิีต 2561
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

29

การประหารชวิีตในสิงคโปร ์2552-2561

12

10

8

6

4

2

0
2552

ฆาตกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

อาวุธปน ยาเสพติด รวม

มีการใช้โทษประหารชีวิตเชิงบังคับใหม่ 17 ครั้ง หนึ่งครั้งในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา และ 16 ครั้ง
ในคดีค้ายาเสพติด โดยสองครั้งเป็นค�าตัดสินของศาลอุทธรณ์

ในวันที่ 17 กันยายน เนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญามีผลบังคับใช้ 
ก�าหนดให้มีมาตรการใหม่ รวมทั้งการบันทึกวีดิโอระหว่างการสอบปากค�าของต�ารวจ และการ
จ�ากัดเงื่อนไขที่บุคคลสามารถใช้อ้างเพื่ออุทธรณ์คดีต่อศาลได้ กรณีที่เป็นการตัดสินและก�าหนด
โทษถึงที่สุดแล้ว34 

การส่ังประหารชีวิตชายคนหนึ่งในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาในเดือนกุมภาพันธ์ในเกาหลีใต้  
ได้รับการเปลี่ยนให้เป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต ตามค�าสั่งศาลสูงกรุงโซลในเดือนกันยายน35

ประธานาธิบดีศรีลังกาประกาศรื้อฟื้นการประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกคร้ัง 
ภายหลังมีรายงานว่านักโทษประหารชีวิตและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ามีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ผิด
กฎหมาย36 ผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชาย 19 คน ถูกประหารชีวิต37 การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายมีขึ้น
เมื่อปี 2519 

34 พระราชบัญญัติปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญา Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2561)

35 “พ่อที่ถูกสั่งประหาร ได้รับการเปลี่ยนเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต” “Father on death row receives life sentence”, 
Korea JoonAng Daily, 7 กันยายน 2561, http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx-
?aid=3052884

36 “โทษประหารชีวิตส�าหรับผู้ค้ายา ไม่ว่าจะกระทบต่อสถานะ GSP Plus หรือไม่ก็ตาม” “Death penalty for drug traf-
fickers, regardless of GSP Plus”, Daily News (ศรีลังกา), 26 กรกฎาคม 2561, www.dailynews.lk/2018/07/26/
local/158020/death-penalty-drug-traffickers-regardless-gsp-plus

37 “มีการส่งรายช่ือนักโทษประหารชีวิตไปให้กับประธานาธิบดี” “List of inmates with death penalty sent to the 
President”, News 1st, 17 ธันวาคม 2561, www.newsfirst.lk/2018/12/17/list-of-inmates-with-death-penal-
ty-sent-to-the-president/

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3052884
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3052884
http://www.dailynews.lk/2018/07/26/local/158020/death-penalty-drug-traffickers-regardless-gsp-plus
http://www.dailynews.lk/2018/07/26/local/158020/death-penalty-drug-traffickers-regardless-gsp-plus
http://www.newsfirst.lk/2018/12/17/list-of-inmates-with-death-penalty-sent-to-the-president/
http://www.newsfirst.lk/2018/12/17/list-of-inmates-with-death-penalty-sent-to-the-president/
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มีการบันทึกข้อมูลการใช้โทษประหารชีวิตกับคดียาเสพติดอย่างน้อย 6 คร้ัง (35%) จากการ
ตัดสินประหารชีวิตทั้งหมด 17 ครั้ง ตัวเลขจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่า ในบรรดานักโทษประหารชีวิต 
1,299 คนจนถึงสิ้นปีนี้ เป็นนักโทษชาย 1,215 คนและหญิง 84 คน โดยในจ�านวนนี้เป็นนักโทษ 
เด็ดขาดชาย 426 คนและหญิง 50 คน38

ไต้หวันประหารชีวิตบุคคลเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2559 ในวันท่ี 31 สิงหาคม นับเป็นการประหาร
ชีวิตคร้ังแรกภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ค�าสั่งประหารมีขึ้นเพียงหนึ่งเดือน 
หลังจากมีการแต่งตั้งไช่ชิงเสียงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และไม่ถึง 24 ชั่วโมง 
หลังจากอดีตนักโทษประหารชีวิต ได้รับค่าชดเชยจ�านวน 550,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามค�าสั่ง 
ของศาลสูง ในคดีที่ศาลเห็นว่าเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม39 เขาถูกศาล
ตัดสินให้ประหารชีวิตเป็นครั้งแรกในปี 2549 และได้รับการยกฟ้องทุกข้อหาเมื่อปี 2560

การใชโ้ทษประหารและการประหารชวิีตในไต้หวัน ปี 2552-2561
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โทษประหารชีวิต อาวุธปน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ศาลสั่งประหารชายคนหนึ่งในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา และจ�าเลยอีก
สองคนเมื่อเดือนกรกฎาคม หลังจากศาลเห็นว่าจ�าเลยมีความผิดในคดีที่แยกกันระหว่างวางเพลิง
และฆ่าคนตาย อีกหนึ่งเดือนต่อมา ศาลสูงสุดยกเลิกค�าตัดสินให้มีความผิดในคดีวางเพลิง และ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตของจ�าเลยชายอีกคนหนึ่ง พร้อมกับสั่งให้ไต่สวนคดีใหม่ในเดือนตุลาคม40 
จนถึงสิ้นปี มีนักโทษประหารชีวิตอยู่ 42 คน โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดทั้งหมด41 

38 “นักโทษประหารชีวิต 1,299 คนในเรือนจ�าศรีลังกา” “1,299 on death-row in SL prisons”, Daily Mirror (ศรีลังกา),
10 มกราคม 2562, www.dailymirror.lk/article/-on-death-row-in-SL-prisons-160894.html

39 “อดีตนักโทษประหารชีวิตไต้หวันได้รับเงินชดเชย 17 ล้านเหรียญไต้หวัน” “Former Taiwanese death row inmate 
granted NT$17 million in compensation”, Taiwan News, 30 สิงหาคม 2561, www.taiwannews.com.tw/en/
news/3518664

40 “ศาลสั่งไต่สวนใหม่คดีผู้วางเพลิงที่ตกเป็นนักโทษประหารชีวิต” “Court orders retrial for death row arsonist”, 
Taipei Times, 5 ตุลาคม 2561, www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/10/05/2003701773

41 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Taiwan Alliance to End Death Penalty at www.taedp.org.tw/en

http://www.dailymirror.lk/article/-on-death-row-in-SL-prisons-160894.html
http://www.taiwannews.com.tw/en/news/3518664
http://www.taiwannews.com.tw/en/news/3518664
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/10/05/2003701773
https://www.taedp.org.tw/en
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ไทยเริ่มประหารชีวิตใหม่ ด้วยการฉีดยานักโทษชายคนหน่ึงโดยท�าโดยไม่เปิดเผย ธีรศักดิ์ หลงจิ
ถูกประหารชีวิตที่เรือนจ�ากลางบางขวาง ในวันที่ 18 มิถุนายน โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ประกาศ
ว่ามีการประหารชีวิต หลังด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครอบครัวบอกกับสื่อว่า พวกเขาไม่ได้รับแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการประหาร และไม่มีโอกาสไปเยี่ยมเขาเป็นครั้งสุดท้าย ธีรศักดิ์ หลงจิได้รับอนุญาต
ให้โทรศัพท์ไปหาภรรยาเป็นเวลาเพียงชั่วครู่เดียวก่อนการประหารจะเริ่มขึ้น เขาถูกศาลตัดสินว่า
มีความผิดและได้รับโทษประหารชีวิตจากคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา42

ถือว่าขัดแย้งกับนโยบายที่เป็นมาตั้งแต่ปี 2552 ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเห็นชอบต่อการ 
ขอพระราชทานอภัยโทษเลย แสดงว่านักโทษประหารชีวิตหลายคนที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับ 
การอภัยโทษ ยังคงเสี่ยงจะถูกประหารชีวิต กระทรวงยุติธรรมระบุว่ามีนักโทษประหารชีวิตอยู่  
551 คนจนถึงสิ้นปี โดยเป็นนักโทษเด็ดขาด 245 คน (44%) และ 114 คน (20%) ถูกศาลส่ัง
ประหารในคดียาเสพติด เชื่อว่าช่วงที่ผ่านมามีการก�าหนดโทษประหารชีวิตใหม่อย่างน้อย 33 ครั้ง 

แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่สี่ ซ่ึงมีการรับรองเมื่อเดือนธันวาคมเพื่อบังคับใช้
ระหว่างปี 2562-2566 ไม่ครอบคลุมการยกเลิกโทษประหารชีวิต ซ่ึงเคยเป็นนโยบายในแผน 
สิทธิมนุษยชนฉบับก่อนและจัดท�าโดยกระทรวงยุติธรรม 

นับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เลถั่นหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเวียดนามแถลงต่อสมัชชาแห่งชาติว่า มีการน�าโทษประหารชีวิตมาใช้เพิ่มมากขึ้น 
ในประเทศ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจากข้อมูลของรัฐมนตรี มีการประหารชีวิต 85 ครั้ง และ 
มีการก�าหนดโทษประหารชีวิตใหม่ 122 ครั้ง นับจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน43 

แม้จะเป็นการแถลงท่ีไม่ค่อยเกิดข้ึน แต่ทางการเวียดนามยังจัดว่าตัวเลขการใช้โทษประหารชีวิต
เป็นความลับทางราชการต่อไป โดยตัวเลขการตัดสินให้ประหารชีวิตและการประหารชีวิตที่ทาง
การเปิดเผยส�าหรับปี 2560 และ 2561 ยืนยันตามข้อกังวลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
และองค์กรอื่น ๆ ที่แสดงไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตใน
ประเทศในเชิงลึกไม่มากนัก44 

เช่นเดียวกับปีที่ผ่าน ๆ มา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงติดตามรายงานข่าวการตัดสิน
ประหารชีวิตและการประหารชีวิตในประเทศนี้ และสามารถรวบรวมข้อมูลได้จ�านวนหนึ่ง รายงาน
เหล่าน้ีชี้ให้เห็นว่า ยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวางในคดียาเสพติดและคดีฆ่าคน
ตายโดยเจตนา จ�าเลยหลายคนถูกศาลสั่งประหารจากการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น 
คดียักยอกทรัพย์  

42 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ประเทศไทย: มีผู้ได้รับความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากไทยหันมาใช้โทษประหารชีวิต Thailand: 
More at risk as Thailand resumes Death Penalty (Index: ASA 39/8635/2018)

43 บทสรุปของการแทรกแซงคร้ังนี้ในภาษาเวียดนาม โปรดดู: https://baomoi.com/chinh-phu-bao-cao-ve-cong-
tac-thi-hanh-an-nam-2018/c/28567685.epi

44 จากรายงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีการประหารชีวิตนักโทษ 
429 คนระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2559 โดยเฉลี่ยมีการประหารชีวิต 147 ครั้งต่อปี รายงานกระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ เลขที่ 05/BC-BCA-C81, 4 มกราคม 2560

https://baomoi.com/chinh-phu-bao-cao-ve-cong-tac-thi-hanh-an-nam-2018/c/28567685.epi
https://baomoi.com/chinh-phu-bao-cao-ve-cong-tac-thi-hanh-an-nam-2018/c/28567685.epi
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ในการทบทวนรายงานประเทศเวียดนาม คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแสดงข้อกังวลต่อ
รายงานข่าวว่า มีการใช้ค�าสารภาพท่ีได้จากการทรมานเป็นหลักฐานเพ่ือก�าหนดโทษประหาร
ชีวิต คณะกรรมการยังเน้นให้เห็นสภาพที่เลวร้ายของการควบคุมตัว ซึ่งอาจถือว่าเป็นการทรมาน
หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ทั้งการขังเดี่ยวในห้องขังที่ไม่มีรูระบายอากาศ การไม่ให้อาหารและ 
น�้าด่ืมอย่างเพียงพอ การใส่โซตรวนตลอด 24 ชั่วโมง และการท�าร้ายร่างกาย45 คณะกรรมการ 
เสนอแนะให้จัดท�าระบบที่เป็นผลในการเก็บข้อมูลทางสถิติในระดับชาติ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้โทษประหารชีวิต46

โทษประหารชวิีต การพิจารณาท่ีเป็นธรรม และความโหดรา้ยในแดนประหาร: กรณีของโฮดุยไฮ 

  Hồ Duy Hải © Amnesty International

โฮดุยไฮเป็นหนึ่งในนักโทษประหารชีวิตกว่า 600 คนในเวียดนาม และเสี่ยงจะถูกประหารชีวิต
ทุกเมื่อในปี 2561 เขาเกือบจะถูกประหารถึงสองครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยในครั้งแรก 
ประธานาธิบดีเจือง เติ๊น ซางแห่งเวียดนามได้สั่งระงับการประหารชีวิตเขาเพียงหนึ่งวันก่อนจะ
ต้องมีการประหารในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 อีกสามปีต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 หัวหน้า
พนักงานอัยการที่หลงอานเสนอให้มีการประหารชีวิตเขาอีกครั้งในระหว่างการปราศรัยทาง
โทรทัศน์ โดยระบุว่าหากล่าช้าไปกว่านี้จะ “ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ี”  
ส่งผลให้อาจมีการประหารชีวิตเขาทันทีเมื่อหน่วยงานระดับรัฐให้ความเห็นชอบ 

โฮดุยไฮบอกว่าเขาถูกบังคับให้ “สารภาพ” ต่อความผิดด้วยการทรมานระหว่างการสอบ
ปากค�าของต�ารวจ ซึ่งต่อมาเขาได้กลับ “ค�ารับสารภาพ” นั้น กระบวนการในคดีของเขา
เต็มไปด้วยความผิดปรกติ และขาดพยานหลักฐานที่ส�าคัญจนถึงขนาดที่ว่า ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกิจการยุติธรรมของสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งสอบสวนตาม 
ข้อกล่าวหาว่ามีความผิดพลาดด้านกระบวนการยุติธรรม สรุปว่า ทั้งศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ละเมิดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในระหว่างการพิจารณาคดีของ

45 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับแรกของเวียดนาม, UN Doc. CAT/C/VNM/CO/1 
(2561) ย่อหน้า 28 และ 32

46 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน UN Doc. CAT/C/VNM/CO/1 (2018) ย่อหน้า 42
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โฮดุยไฮอย่างร้ายแรง และเสนอให้มีการทบทวนคดีนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรา 273 ของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

โฮดุยไฮถูกจับเมื่อเดือนมีนาคม 2551 ขณะมีอายุ 23 ปี และอีกเก้าเดือนต่อมาศาลประชาชน
แห่งเมืองหลงอานตัดสินว่าเขามีความผิดในวันที่ 1 ธันวาคมในข้อหาลักทรัพย์และฆ่าคน
ตายโดยเจตนา และสั่งให้ประหารชีวิตเขา เขาไม่มีโอกาสได้พบทนายความของตนเอง นับแต ่
ศาลอุทธรณ์แห่งศาลประชาชนสูงสุดของกรุงโฮจิมินห์ซิตี้พิพากษายืนให้ประหารชีวิตเขา 
ในเดือนเมษายน 2552 แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร้ายแรง แต่โฮดุยไฮก็ไม่ได้รับ
การรักษาพยาบาล เนื่องจากเขาถูกควบคุมตัวที่เรือนจ�าชั่วคราวในจังหวัดหลงอาน ทางใต ้
ของเวียดนาม ตั้งแต่ปี 255147 ทั้งแม่และน้องสาวของเขาต่างรณรงค์เพื่อเขามาตลอด
ทศวรรษที่ผ่านมา

47 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวียดนาม: มีการผลักดันให้นักโทษในแดนประหาร 10 ต้อง
ถูกประหาร Viet Nam: 10 year death row case pushed for execution (Index: ASA 41/8004/2018)
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ภาคผนวก I: การประหารชวิีตและการตัดสิน 
ใหป้ระหารชวิีตในปี 2561

รายงานฉบับน้ีครอบคลุมการใช้โทษประหารชีวิตผ่านกระบวนการศาล ไม่รวมการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมาย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานเฉพาะตัวเลขที่สามารถยืนยันได้อย่าง
สมเหตุผล แม้ว่าตัวเลขที่แท้จริงในบางประเทศอาจสูงกว่านี้มาก รัฐบางแห่งจงใจปกปิดขั้นตอน
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้โทษประหารชีวิต ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ไม่ได้เก็บข้อมูลหรือไม่ยอมเผยแพร่ตัวเลข 
ค�าตัดสินลงโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต

เครื่องหมาย “+” ท่ีตามหลังช่ือประเทศ อย่างเช่น อินโดนีเซีย (48+) หมายถึงแอมเนสตี ้ 
อินเตอร์เนช่ันแนลยืนยันว่ามีการประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตเกิดข้ึน 48 ครั้งใน
อินโดนีเซีย แต่เชื่อว่าจ�านวนที่แท้จริงจะสูงกว่า 48 ครั้ง ส่วนเครื่องหมาย “+”ที่อยู่หลังประเทศและ
ไม่มีตัวเลขอยู่ด้านหน้า อย่างเช่น อิหร่าน (+) หมายถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันว่ามีการ
ประหารชีวิตหรือการตัดสินให้ประหารชีวิตเกิดขึ้นจริง (มากกว่าหนึ่งครั้ง) ในประเทศนั้น เพียงแต่
ไม่มีข้อมูลมากพอท่ีจะยืนยันตัวเลขขั้นต�่าที่น่าเชื่อถือได้ ส�าหรับการค�านวณตัวเลขรวมในระดับ
โลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ให้นับว่าเป็น 2 รวมทั้งประเทศจีน

การประหารชวิีตท่ีมีการบันทึกข้อมูลไดใ้นปี 2561

ซูดานใต้ 7+ 
เบลารุส 4+ 
เยเมน 4+ 
อัฟกานิสถาน 3 
บอตสวานา 2 
ซูดาน 2
ไต้หวัน 1 
ไทย 1 
เกาหลีเหนือ +

จีน 1,000s 
อิหร่าน 253+
ซาอุดีอาระเบีย 149 
เวียดนาม 85+
อิรัก 52+ 
อียิปต์ 43+ 
สหรัฐอเมริกา 25 
ญี่ปุ่น 15 
ปากีสถาน 14+ 
สิงคโปร์ 13 
โซมาเลีย 13 (จูบาแลนด์ 10,  
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 3)
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การตัดสินใหป้ระหารชวิีตท่ีมีการบันทึกข้อมูลไดใ้นปี 2561

กานา 12
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10+
โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก 10
เมียนมา 9+
ปาปัวนิวกินี 9
ซูดานใต้ 8+
ซูดาน 8
เลบานอน 5+
ซิมบับเว 5+
บอตสวานา 5
ยูกันดา 5
ชาด 4+
โอมาน 4+
ซาอุดีอาระเบีย 4+
แทนซาเนีย 4+
ญี่ปุ่น 4
เซียร์ราลีโอน 4
มอริเตเนีย 3
ไต้หวัน 3
เบลารุส 2+
กายอานา 2
แอลจีเรีย 1+
กาตาร์ 1+ 
แกมเบีย 1
เกาหลีใต้ 1
อัฟกานิสถาน +
อิหร่าน +
เกาหลีเหนือ +

จีน 1,000s
อียิปต์ 717+
อิรัก 271+
ปากีสถาน 250+
บังคลาเทศ 229+
มาเลเซีย 190
อินเดีย 162
เวียดนาม 122+
อินโดนีเซีย 48+
ไนจีเรีย 46+
ลิเบีย 45+
สหรัฐอเมริกา 45
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 41
คูเวต 34
ไทย 33+
แซมเบีย 21+
มาลี 18
ศรีลังกา 17+
สิงคโปร์ 17
จอร์แดน 16+
โซมาเลีย 15+ (พันแลนด์ 7, 
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 7, 
จูบาแลนด์ 1)
เยเมน 13+
ปาเลสไตน์ (รัฐ: 13, 
พื้นที่ปกครองกลุ่มฮามาส, กาซา)
เคนยา 12+
ตูนีเซีย 12+
บาห์เรน 12
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ภาคผนวก II: ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหาร
ชวิีตและประเทศซึง่ยังคงบทลงโทษประหาร
ชวิีต เมื่อวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ประเทศจ�านวนมากกว่าสองในสามของโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทาง
ปฏิบัติ ตัวเลขจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏดังนี้ 

• ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท: 106
• ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น: 8
• ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ: 28
• รวมประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ: 142
• ประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิต: 56

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับ
ความผิดทางอาญาทุกประเภท ประเทศซ่ึงยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญา
ทั่วไปเท่านั้น ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ และประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษ
ประหารชีวิต

1. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตสำาหรบัความผิดทางอาญาทุกประเภท

ประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาใด ๆ 

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์- 
ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, บุรุนดี,  
เคปเวิร์ด, กัมพูชา, แคนาดา, โคลอมเบีย, คองโก (สาธารณรัฐ), หมู่เกาะคุก, คอสตาริกา,  
โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, 
เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟิจิ, ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินี,  
กินีบิสเซา, เฮติ, นครรัฐวาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คิริบาตี,  
คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มอลตา,  
หมู่เกาะมาร์แชลล์, มอริเชียส, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย,  
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มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, นาอูรู, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นีอูเอ,  
นอร์เวย์, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, 
ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซเนกัล, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส์, สโลวะเกีย,  
สโลวีเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต้, สเปน, ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต,  
โตโก, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, สหราชอาณาจักร, ยูเครน, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, 
เวเนซุเอลา

2. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตสำาหรบัความผิดทางอาญาท่ัวไปเท่าน้ัน 

ประเทศเหล่านี้มีโทษประหารชีวิตไว้ส�าหรับอาชญากรรมบางประเภทเท่านั้น เช่น อาชญากรรม
ภายใต้ธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นประเทศบราซิล, 
บูร์กินาฟาโซ, ชิลี, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู

3. ประเทศซึง่ยกเลิกโทษประหารชวิีตในทางปฏิบัติ 

ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซ่ึงโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป เช่น ฆาตกรรม แต่อาจ 
ถือได้ว่า ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้ระงับการประหารชีวิตในช่วง 
สิบปีที่ผ่านมา และยังเชื่อได้ว่า มีนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต

แอลจีเรีย, บรูไนดารุสซาลาม, แคเมอรูน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, เอริเทรีย, กานา, เกรนาดา, 
เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาลาวี, มัลดีฟส์, มาลี, มอริเตเนีย, โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก, เมียนมา, 
ไนเจอร์, ปาปัวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย,1 เซียร์ราลีโอน, เกาหลีใต้ (สาธารณรัฐเกาหลี), ศรีลังกา, 
สวาซิแลนด์, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, ตองกา, ตูนีเซีย, แซมเบีย

4. ประเทศซึง่ยังคงบทลงโทษประหารชวิีต 

ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป 

อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาห์เรน, บังคลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลารุส,  
เบลีซ, บอตสวานา, ชาด, จีน, โคโมโรส, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, โดมินิกา, 
อียิปต์, อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปีย, แกมเบีย, กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน อิรัก, 
จาเมกา, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี), โอมาน, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์ (รัฐ), กาตาร์,  
เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเชีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, 
โซมาเลีย, ซูดานใต้, ซูดาน, ซีเรีย, ไต้หวัน, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับ- 
เอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา , เวียดนาม, เยเมน, ซิมบับเว

1 สหพันธรัฐรัสเซียได้น�าความตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราวมาใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 อย่างไรก็ดี ไม่มีการประหาร
ชีวิตบุคคลระหว่างปี 2539-2542 ในสาธารณรัฐเชเชน
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ภาคผนวก III: การใหสั้ตยาบันรบัรอง 
สนธสัิญญาระหว่างประเทศ  
จนถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศสี่ฉบับที่ก�าหนดให้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต สนธิสัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก ส่วนอีกสามฉบับครอบคลุมระดับภูมิภาค 

ด้านล่างเป็นค�าอธิบายโดยย่อถึงสนธิสัญญาทั้งสี่ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและประเทศที่ลงนาม
แต่ยังไม่ให้สัตยาบัน จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (รัฐสามารถเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้วยการให้ภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน การลงนามเป็นการแสดงความจ�านงที่จะ
เข้าเป็นภาคีในโอกาสต่อมาโดยการให้สัตยาบัน รัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยต้องเคารพข้อบัญญัติในสนธิสัญญาที่ได้เข้าเป็นภาคี และต้องไม่กระท�าการอัน 
ขัดต่อวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของสนธิสัญญาที่ได้ลงนามไว้) 

พิธีสารเลือกรบัฉบับท่ี 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีมี 
เป้าหมายยกเลิกโทษประหารชวิีต

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ี
มีเป้าหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติในปี 
2532 มีผลบังคับใช้ระดับโลก เป็นกฎบัตรที่ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างส้ินเชิง 
แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหารชีวิตได้ในภาวะสงคราม หรือกรณีท่ีมีการประกาศ 
ข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, 
เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, เคปเวิร์ด, แคนาดา, 
ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, จิบูตี, สาธารณรัฐ
โดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, แกมเบีย, จอร์เจีย, 
เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, 
ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มอลตา, เม็กซิโก,  
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มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, 
นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, ปานามา, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, 
รวันดา, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส์, สโลวะเกีย,  
สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติร์ก- 
เมนิสถาน, สหราชอาณาจักร, ยูเครน, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 86 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ แองโกลา (รวม 1 ประเทศ)

พิธสีารอนุสัญญาอเมรกิาว่าด้วยสิทธมินุษยชนและการยกเลิกโทษประหารชวิีต

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารชีวิตได้รับการรับรอง
จากสมัชชาใหญ่องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ในปี 2533 และ
ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถใช้โทษประหารชีวิตได้ใน
ภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศข้อสงวนไว้ในช่วงที่ให้สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติต่อ
พิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้ 

รัฐภาคี ได้แก่ อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, 
ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา (รวม 13 ประเทศ) 

พิธสีารฉบับท่ี 6 ของอนุสัญญาสิทธมินุษยชนแหง่ยุโรปว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชวิีต 

พิธีสารฉบับท่ี 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่ง
ยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ได้รับการรับรองจากสภายุโรป (Council 
of Europe) ในปี 2526 ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในช่วงปลอดสงคราม รัฐภาคียัง
อาจใช้โทษประหารชีวิตต่อไปได้ส�าหรับความผิดทางอาญา “ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม” 
รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, อาร์เมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, บอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, 
ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, 
ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา,โมนาโก, มอนเตเนโกร, 
เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวะเกีย,  
สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, ยูเครน (รวม 46 ประเทศ) 

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม 1 ประเทศ)
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พิธีสารฉบับท่ี 13 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหง่ยุโรป เก่ียวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชวิีต
ในทุกพฤติการณ์

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่ง
ยุโรป (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms) เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกพฤติการณ์ ได้รับการรับรองจาก
คณะมนตรียุโรป (Council of Europe) ในปี 2545 ก�าหนดให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตใน
ทุกพฤติการณ์ รวมทั้ง ในช่วงสงครามหรือใกล้จะมีสงคราม รัฐใด ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญา 
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปสามารถเข้าเป็นภาคีของพิธีสารได้

รัฐภาคี ได้แก่ แอลเบเนีย, อันดอร์รา, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, 
บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, 
จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย,  
ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, 
โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอร์เบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน,  
สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, ยูเครน (รวม 44 ประเทศ) 

ประเทศที่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อาร์เมเนีย (รวม 1 ประเทศ)
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ภาคผนวก IV: ผลการออกเสียงในท่ีประชุม
สมัชชาใหญ่แหง่สหประชาชาติในมติท่ี 
73/175 รบัรองเมื่อ 17 ธนัวาคม 2561

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองมติที่เจ็ดว่าด้วยความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการ
ประหารชีวิต โดยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากรัฐภาคีสหประชาชาติ  

ประเทศผู้ร่วมเสนอมติท่ี 73/175 ซึง่มีการรับรองในท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แหง่สหประชาชาติเมื่อ 
วันท่ี 17 ธนัวาคม 2561

แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, 
เบลเยียม, เบนิน, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, บูร์กินาฟาโซ, เคปเวิร์ด, 
แคนาดา, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, 
ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, 
เอริเทรีย, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, กาบอง, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, กินีบิสเซา, เฮติ, 
ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, 
ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มอลตา, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, 
มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, ปานามา, ปารากวัย, 
โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิปี, เซอร์เบีย (รวมทั้ง 
โคโซโว), สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ติมอร์-เลสเต, โตโก, ตูวาลู,  
สหราชอาณาจักร, ยูเครน, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา (รวม 83 ประเทศ)

เสียงเห็นชอบ – แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอร์รา, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, 
ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและ 
เฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, บูร์กินาฟาโซ, เคปเวิร์ด, กัมพูชา, แคนาดา, สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง, ชาด, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส,  
สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน ,เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์,  
อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เอสโตเนีย, ฟิจิ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, แกมเบีย, จอร์เจีย, 
เยอรมนี, กรีซ, กัวเตมาลา,  กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, 
อิตาลี, คาซัคสถาน, คิริบาตี, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิเบีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, 
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มาซิโดเนีย, มาดากัสการ์, มาลาวี, มาเลเซีย, มาลี, มอลตา, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มอริเชียส, 
เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, 
เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, ไนเจอร์, นอร์เวย์,ปากีสถาน, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, 
เปรู, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สหพันธรัฐรัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและ 
ปรินซิปี, เซอร์เบีย (รวมทั้งโคโซโว), สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, โซมาเลีย, 
แอฟริกาใต้, สเปน, ศรีลังกา, ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ทาจิกิสถาน, ติมอร์-เลสเต, 
โตโก, ตูนีเซีย, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, ตูวาลู, สหราชอาณาจักร, ยูเครน, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, 
วานูอาตู, เวเนซุเอลา (รวม 121 ประเทศ)

เสียงคัดค้าน – อัฟกานิสถาน, บาฮามาส, บาห์เรน, บังคลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลีซ, บอตสวานา,  
บรูไนดารุสซาลาม, จีน, อียิปต์, เอธิโอเปีย, เกรนาดา, อินเดีย, อิหร่าน อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุ่น, 
คูเวต, มัลดีฟส์, นาอูรู, เกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี), โอมาน, ปาปัวนิวกินี,  
กาตาร์, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเชีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, 
ซูดาน, ซีเรีย, ตรินิแดดและโตเบโก, สหรัฐอเมริกา, เยเมน, ซิมบับเว (รวม 35 ประเทศ) 

งดออกเสียง – แอนติกาและบาร์บูดา, เบลารุส, แคเมอรูน, โคโมโรส, คองโก (สาธารณรัฐ), 
คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, จิบูตี, กานา, กินี, กายอานา, อินโดนีเซีย, จอร์แดน, 
เคนยา, ลาว, เลบานอน, เลโซโท, ไลบีเรีย, มอริเตเนีย, โมร็อคโค/ซาฮาราตะวันตก, เมียนมา, 
ไนจีเรีย, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้ (สาธารณรัฐเกาหลี)), ซูดานใต้, แทนซาเนีย, ไทย, ตองกา, ยูกันดา, 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เวียดนาม, แซมเบีย (รวม 32 ประเทศ) 

ไม่เข้าร่วมประชุม – บุรุนดี, เอสวาตีนี (former สวาซิแลนด์), เซเนกัล, เซเชลส์, เซียร์ราลีโอน 
(รวม 5 ประเทศ)



แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
เป็นขบวนการระดับโลก 
เพ่ือสิทธมินุษยชน 
เมื่อเกิดความอยุติธรรมขึ้น 
ต่อคนคนหน่ึง 
ย่อมเป็นเรื่องสำาคัญของคนทุกคน
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งานวิจัยว่าด้วยการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2561 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยัน
ว่า การใช้และการบังคับใช้โทษประหารชีวิตจ�ากัดอยู่เพียงประเทศกลุ่มน้อย จ�านวนการ
ประหารชีวิตที่มีข้อมูลลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี 2560 นับเป็นตัวเลขต�่าสุดเท่าที่
องค์กรบันทึกได้ในรอบทศวรรษ การลดลงเช่นนี้เป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของ
การประหารชีวิตในบรรดาประเทศแถวหน้าที่มักประหารประชาชน รวมทั้งอิหร่าน อิรัก 
ปากีสถาน และโซมาเลีย อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความก้าวหน้ามีรอยมลทินจากการหวนกลับ
มาประหารชีวิตหรือการประหารชีวิตเพิ่มขึ้นในบางประเทศ รวมทั้ง เบลารุส ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
ซูดานใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลตัวเลขที่ไม่ค่อยเปิดเผยในเวียดนาม ท�าให้ประเทศนี้
กลายเป็นแถวหน้าของการประหารชีวิตในโลก

ในแง่บวก บูร์กินาฟาโซได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทั่วไป ส่วนแกมเบียได้จัด
ท�าข้อตกลงพักใช้การประหารชีวิตชั่วคราว และได้เข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 
2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีเป้าหมายยกเลิก
โทษประหารชีวิต รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้ข้อตกลงพักใช้การประหารชีวิตชั่วคราวเช่น
กัน และประกาศปฏิรูปกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิต 

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญของการใช้โทษประหารชีวิตในปี 2561 ทั่วโลก

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนลคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่า
จะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด ไม่ว่าผู้กระท�าผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไม่ว่า
ทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบใด โทษประหารชีวิตละเมิดสิทธิท่ีจะมีชีวิตตามที่ประกาศ
ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และถือเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
และย�่ายีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รวมท้ังมีงานวิจัยมากมายจากนานาประเทศได้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าโทษประหารชีวิตไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น

รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีต 
และการประหารชวิีต 
ปี 2561
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