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หมายเหตุเกี่ยวกับสถิติการใช้โทษประหารของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานฉบับน้ีครอบคลุมขอมูลการใชโทษประหารตามคำาสั่งศาลระหวางเดือน 

มกราคม - ธันวาคม 2555 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเก็บขอมูลสถิติการใช 

โทษประหารโดยอางอิงแหลงขาวที่ดีสุดเทาที่หาได เชนเดียวกับปที่ผาน ๆ มา เปน 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายแหลง ทั้งตัวเลขอยางเปนทางการ ขอมูลจากผูที่ถูก 

ตัดสินลงโทษประหาร ครอบครัวและตัวแทนของพวกเขา ขอมูลจากองคกรภาค- 

ประชาสังคมและสื่อมวลชน แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานเฉพาะสถิติการ 

ใชโทษประหารที่นาเชื่อถือไดมากสุดในรายงานฉบับนี้

ในบางประเทศ เราไมสามารถหาขอมูลที่แมนยำาได เพราะรัฐบาลไมยอมเปดเผย 

ตัวเลขคำาตัดสินลงโทษประหารและการประหารชีวิต สวนประเทศอื่น ๆ พยายาม 

ปกปดขอมูลการใชโทษประหารอยางเขมงวด การเขาถึงขอมูลยุงยากมากขึ้นใน 

กรณีประเทศที่อยูระหวางสงครามความขัดแยง เพราะแทบจะเปนไปไมไดเลยที่จะ 

ไดขอมูลอยางเพียงพอเพื่อยืนยันวามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นจริงหรือไม

ตั้งแตป 2552 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยุติการตีพิมพตัวเลขประมาณสถิต ิ

การใชโทษประหารในจีน เนื่องจากทางการจีนถือวาขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษ- 

ประหารเปนความลับของรัฐ เมื่อไมมีขอมูลที่เชื่อถือไดเปนเหตุใหแอมเนสตี้  

อินเตอรเนชั่นแนลไมสามารถตีพิมพตัวเลขขั้นต่ำาที่นาเชื่อถือไดของการใชโทษ- 

ประหารในประเทศน้ัน อยางไรก็ตาม จากขอมูลท่ีมีอยูเปนหลักฐานยืนยันหนักแนน 

วาจีนประหารชีวิตนักโทษมากกวาจำานวนผูถูกประหารในทุกประเทศที่เหลืออยู 

รวมกัน

ตัวเลขระดับโลกในรายงานฉบับนี้เปนเพียงตัวเลขขั้นต่ำา หมายถึงวาตัวเลขที ่

แทจริงของจำานวนการประหารชีวิต คำาตัดสินลงโทษประหารและผูตองโทษประหาร 

นาจะสูงกวานี้ จำานวนประเทศที่ยังคงประหารชีวิตและมีคำาตัดสินลงโทษประหาร 

ก็นาจะสูงกวานี้เชนกัน กรณีที่ทางแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรับขอมูลใหม  

และตรวจสอบแลว จะมีการนำาไปปรับตัวเลขภายหลังการตีพิมพรายงานฉบับนี ้

ทางเว็บไซต โดยติดตามไดที่ www.amnesty.org/deathpenalty 

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อยางเชน เยเมน (28+) หมายถึงตัวเลข 

ขั้นต่ำาที่แอมเนสตี้อินเตอรเนชั่นแนลประเมิน สวนเครื่องหมาย “+” ที่อยูหลัง 

ประเทศและไมมีตัวเลขอยูดานหนา อยางเชน คำาตัดสินลงโทษประหารในอัฟกา- 

นิสถาน (+) แสดงวามีการประหารชีวิตหรือคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิต อยางนอย 

มากกวาหนึ่งครั้งในประเทศนั้นเพียงแตไมสามารถหาตัวเลขอื่นได สำาหรับการ 

คำานวณตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ใหนับเปน 2 
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อารัมภบท

“ชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนทรงค่า...เราไม่เพียงแต่ต้องทำ ให้ระบบ 
ยุติธรรมทางอาญามีสัดส่วนการลงโทษที่เหมาะสมและเป็น 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แต่เรายังคำ นึงถึงสังคม 
ที่เราต้องการสร้างขึ้นมา กล่าวคือสังคมแบบที่เห็นคุณค่า 
ของมนุษย์ทุกคน สังคมที่ไม่มองข้ามประชาชนของตนเอง”

ส.ส.สิงคโปร์ ลอว์เรนซ์ เหลียน (Laurence Lien) 
พฤศจิกายน 2555

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชันแนลตอตานโทษประหารทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวน ไมวา 

จะเปนความผิดทางอาญาประเภทใด ไมวาผูกระทำาผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือ 

ไมวาทางการจะใชวิธีประหารชีวิตแบบใด

ผูสนับสนุนตางเสนอขอโตแยงมากมายเพื่อใหมีการใชโทษประหารตอไป มีการ 

อางวาเปนสิ่งที่จำาเปนตอระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม  

ขอโตแยงเหลานี้ไมสามารถรอดพนการตรวจสอบ

มักมีการอางวาโทษประหารชวยปองปรามอาชญากรรมรายแรงได ในความ 

เปนจริงแลว ไมมีหลักฐานวาโทษประหารใหผลในเชิงปองปรามดีกวาการลงโทษ 

จำาคุก 

สภาวิจัยแหงชาติของสถาบันการศึกษาแหงชาติ (National Research Council of 

the National Academies) ในสหรัฐอเมริกา ยืนยันในรายงานฉบับเดือนเมษายน  

2555 วา “งานวิจัยจนถึงปจจุบันเกี่ยวกับผลจากการใชโทษประหารตอการ 

กออาชญากรรม ไมมีสวนใดที่บงชี้วาโทษประหารชวยลด เพิ่ม หรือไมมีผลใด ๆ  

ตออัตราการฆาตกรรม ทางคณะกรรมการจึงมีขอเสนอแนะวาไมอาจนำาผล 

การศึกษาเหลานี้มาใชในกรณีการพิจารณานโยบาย...เกี่ยวกับผลของโทษ- 

ประหารที่มีตอการฆาตกรรมได”1

ชารสล เอ็ม แฮริส (Charles M. Harris) ผูพิพากษาอาวุโสรัฐฟลอริดากลาวเมื่อ 

เดือนเมษายนวา “ถาโทษประหารไมมีผลเชิงปองปราม ซึ่งก็เปนเชนนั้น และถา 

โทษประหารไมทำาใหเราปลอดภัยขึ้น และมันก็เปนเชนนั้นจริง ๆ ตองถือวาโทษ- 

ประหารเปนเพียงการแกแคนซึ่งมีตนทุนสูง”2

ไมเพียงจะขาดหลักฐานที่ชัดเจนวาโทษประหารสามารถปองปรามอาชญากรรม 

เทานั้น แตยังมีตัวอยางที่นาตกใจของการใชโทษประหารเพื่อวัตถุประสงคทาง 

การเมือง การประหารชีวิตหลายครั้งที่มีขึ ้นในป 2555 ดูเหมือนจะเปนเพียง 

มาตรการประชานิยมอยางหนึ่ง นักการเมืองสนับสนุนการใชโทษประหารเพียงเพื่อ 

แสดงใหคนเห็นวาพวกเขาเอาจริงเอาจังกับอาชญากรรม หรือเพื่อปดปากผูที ่

เห็นตาง

ประเทศอิหราน ในเดือนมิถุนายน มีการประหารชีวิตสี่ราย สำาหรับ “ความผิด” ที่มี 

ตอ “พระเกียรติคุณขององคพระผูเปนเจาและการฉอฉลตอแผนดิน” และในเดือน 

กรกฎาคม ยังมีอีกหารายที่ถูกตัดสินประหารชีวิต โดยทั้งหมดมีสวนเกี่ยวของกับ 

การประทวงตอตานรัฐบาลของชนกลุมนอยชาติพันธุอาวาสี อาหรับ (Ahwazi  

Arab) ในอิหราน ที่ประเทศซูดาน ทางการใชโทษประหารเปนเครื่องมือปราบปราม 

นักกิจกรรมฝายตรงขามกับรัฐบาล ทั้งที่ตอตานจริงหรือที่คิดวาจะตอตาน 

ยังคงมีการใชโทษประหารกับ “อาชญากรรม” ทั ่วไป ทั ้ง “การผิดประเวณี” 

“การละทิ้งศาสนาของตน” และ “การมีเพศสัมพันธอยางยินยอมพรอมใจของ 

ผูบรรลุนิติภาวะ” ซึ่งนอกจากจะไมสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศสำาหรับ  

“อาชญากรรมรายแรงที่สุด” แลว ยังไมควรถือเปนอาชญากรรมดวยซ้ำาไป 

ประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดลวนเปนประเทศที่ทำาใหเกิดขอกังวล 

อยางมากตอความเปนธรรมของระบบยุติธรรมในประเทศนั้น อยางเชน ประเทศ 

จีน ซึ่งมีการประหารชีวิตมากกวาที่อื่นใดในโลก
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ในอิหราน คำาตัดสินลงโทษประหารเปนผลมาจาก “คำารับสารภาพ” ที่ไดมาจาก 

การทรมาน เชนเดียวกับในอิรัก จำาเลยตางบรรยายวาถูกเฆี่ยนตีดวยสายไฟฟา 

ถูกแขวนหอยจากเพดาน และถูกจี้ดวยไฟฟา 

ในซาอุดิอาระเบีย จำาเลยมักไมไดรับอนุญาตใหมีทนายอยางเปนทางการ และอาจ 

ถูกสั่งใหควบคุมตัวโดยไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกได กลาวคือไมสามารถ 

เขาถึงบุคคลอื่นใดนอกสถานที่ควบคุมตัวไดเลย อาจเปนเวลาหลายสัปดาหและ 

อาจถูกลงโทษโดยเปนผลมาจาก “คำารับสารภาพ” ที่ไดมาจากสภาพการทรมาน 

เชนนั้น 

ที่สหรัฐอเมริกา มีขอกังวลเกี่ยวกับการใชโทษประหารอยางเลือกปฏิบัติ และม ี

ความเปนไปไดที่จะประหารชีวิตผูที่ถูกตัดสินลงโทษผิดคน ซึ่งเปนเหตุใหหลายรัฐ 

ยกเลิกโทษประหาร 

ในหลายประเทศที่ใชโทษประหาร เมื่อพิจารณาถึงขอบกพรองรายแรงในการ 

บริหารงานยุติธรรม เราจะพบวาไมมีเหตุผลใดที่สนับสนุนโทษประหารอยางแทจริง  

อยางไรก็ตาม แมในกรณีที่ประเทศนั้นมีระบบยุติธรรมที่สมบูรณแบบ ก็ยังไมควร 

ประหารชีวิต หรือทำาใหเขาตองดำารงชีวิตแบบนักโทษประหาร โทษประหารเปน 

การสังหารชีวิตตามคำาสั่งของรัฐโดยผานการไตรตรองและใชกระบวนการศาล  

เปนการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิง การใชความรุนแรงที่ผานการไตรตรอง 

โดยอางวาทำาเพื่อความยุติธรรม ยอมทำาใหเกิดรอยแปดเปอนตอระบบยุติธรรม 

ใด ๆ

ขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งที่ใชเพื่อสนับสนุนโทษประหารไดแก เปนมาตรการที ่

จำาเปนเพื่อรับมือกับการคุกคามตอสังคม เปนขออางที่พิสูจนไมไดเชนกัน เนื่องจาก 

โดยนิยามแลว บุคคลที่ตองโทษประหารยอมไมเปนภัยอันตรายเฉพาะหนาตอ 

สังคม เนื่องจากถูกคุมขังและถูกขจัดออกจากสังคมไปแลว

รัฐบาลในประเทศที่ยังใชโทษประหารหลายแหงอางวา ประชาชนสนับสนุน 

โทษประหาร และเปนเหตุใหตองใชวิธีการนี้ตอไป รัฐบาลมีความรับผิดชอบที่จะ 

ตองใหขอมูลอยางปราศจากอคติตอสาธารณะเกี่ยวกับปญหาที่กระทบตอสิทธิ- 

มนุษยชน รวมทั้งโทษประหาร แตสุดทายแลว เปาประสงคของกรอบสิทธิมนุษยชน 

ระดับชาติและสากลลวนมุงคุมครองสิทธิของบุคคล ซึ่งในบางกรณีอาจไม 

สอดคลองกับความเห็นของคนสวนใหญก็ได 

เสนทางไปสูการยกเลิกโทษประหารในระดับโลกยังตองเดินหนาตอไป บุคคล 

สำาคัญทั้งจากฝายการเมืองและศาลในหลายประเทศที่ยังคงใชโทษประหาร  

ตระหนักวาโทษประหารไมไดตอบสนองเปาประสงคที่ตองการ และหันมาเรียกรอง 

ใหยกเลิกมาตรการนี้ 

สถิติการใชโทษประหารในป 2555 ยืนยันวา แนวโนมทั่วโลกยังคงมุงสูการยกเลิก 

โทษประหาร โดยมีเพียง 1 ใน 10 ของประเทศทั่วโลกที่ยังมีการตัดสินลงโทษ- 

ประหาร อยางไรก็ตาม เกิดความถดถอยในป 2555 เชนกัน กลาวคือมีการรื้อฟน 

การประหารชีวิต โดยเฉพาะในประเทศแกมเบีย อินเดีย ญี่ปุน และปากีสถาน 

รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอยางนาตกใจของการประหารชีวิตที่มีการรายงานขาวในอิรัก  

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ซึ่งเปนเรื่องที่นากังวลอยางยิ่ง 

ในขณะที่มีผูถูกประหารชีวิตอยางนอย 682 คนในป 2555 ในป 2554 มีผู 

ถูกประหารที่บันทึกขอมูลได 680 คน และจำานวนผูตองโทษประหารจนถึงปจจุบัน 

ไดลดลงจาก 1,923 คน (ใน 63 ประเทศ) ในป 2554 เปรียบเทียบกับ 1,722 คน 

(ใน 58 ประเทศ) ในป 2555
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การใช้โทษประหารชีวิตในปี 2555 

“ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนสมดุล กล่าวคือ 
รัฐส่วนใหญ่ที่ยังใช้โทษประหารได้กลายเป็นรัฐส่วนน้อย 
ไปแล้ว นอกจากนั้น เป็นที่สังเกตว่ารัฐที่ยกเลิกโทษประหาร 
ไปแล้ว หรือมุ่งหน้าไปสู่การยกเลิกโทษประหาร เป็นรัฐที่มี 
ระบบกฎหมาย จารีต วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน”

บันคีมูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิ
ในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม 2555 

ที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ
(UN Human Rights Council)

พัฒนาการเทาที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเก็บขอมูลไดในป 2555 สะทอนวา 

แมจะมีความถดถอยอยูบาง แตแนวโนมของโลกยังคงมุงสูการยกเลิกโทษประหาร

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเก็บขอมูลการประหารชีวิตไดใน 21 ประเทศ3 จำานวน 

การประหารชีวิตที่ยืนยันไดอยูที่ 682 ครั้ง ซึ่งใกลเคียงกับตัวเลข 680 ครั้งในป 2554  

ใน 21 ประเทศเชนกัน ตัวเลข 682 ครั้งยังไมรวมการประหารชีวิตหลายพันครั้ง 

ในประเทศจีน ซึ่งถือวามากกวาจำานวนการประหารชีวิตของทั้งโลกรวมกัน สาม- 

ในสี่ของการประหารชีวิตที่ยืนยันไดเกิดขึ้นในสามประเทศเทานั้น ไดแก อิหราน  

อิรัก และซาอุดิอาระเบีย

เรามีขอมูลความกาวหนาของการยกเลิกโทษประหารในทุกภูมิภาคของโลก แมวา 

สหรัฐอเมริกาเปนเพียงประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังคงประหารชีวิตในป 2555  

แตก็เกิดขึ้นในเกามลรัฐเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 13 มลรัฐ ในป 2554 คอนเนต- 

ทิคัตเปนรัฐลำาดับที่ 17 ที่ยกเลิกโทษประหารเมื่อเดือนเมษายน 2555 และใน 

ทุกประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ มีคำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหมเพียง 12 ครั้ง

ความถดถอยในเอเชียใตรวมถึงการรื้อฟนการประหารชีวิตในบางประเทศ ขัดกับ 

แนวโนมของเอเชีย-แปซิฟกท่ีมุงหนาสูการยกเลิกโทษประหาร เม่ือปท่ีแลวเวียดนาม 

ไมมีการประหารชีวิต สวนสิงคโปรปฏิบัติตามขอตกลงยุติการประหารชีวิตชั่วคราว  

และอยูระหวางการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร 

ในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำากวาทะเลทรายสะฮาราลงมา มีขอมูลความกาวหนาของ 

การยกเลิกโทษประหารเพิ่มเติม กลาวคือ เบนินดำาเนินการทางนิติบัญญัติเพื่อ 

ยกเลิกขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สวนกานามีแผนยกเลิกโทษประหารในรัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหม และไมมีนักโทษประหารในเซียรราลีโอนอีกตอไป

กฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาที่เหลืออยู มีผล 

บังคับใชในลัตเวียเมื่อวันที่ 1 มกราคม นับเปนประเทศลำาดับที่ 97 ของโลกที่ยกเลิก 

โทษประหารอยางสิ้นเชิง 

แนวโน้มระดับโลกที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหาร ปี 2555

 Ō สหรัฐอเมริกา ยังคงเปนประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่มีการประหารชีวิต 

 Ō เบลารุสยังเปนประเทศเดียวในยุโรปและเอเชียกลางที่มีการประหารชีวิต

 Ō สหรัฐอเมริกา และเบลารุส เปนเพียงสองประเทศในรัฐภาคีขององคการ 

วาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security  

and Co-operation in Europe) ที่ยังมีการประหารชีวิต

 Ō มีขอมูลวารัฐภาคีหาจาก 54 รัฐของสหภาพแอฟริกา (African Union) 

ยังคงมีการประหารชีวิตตามคำาส่ังศาล ไดแก บอตสวานา แกมเบีย โซมาเลีย 

ซูดานใต และซูดาน สวนรัฐภาคี 37 แหงยกเลิกโทษประหารทั้งในทาง 

นิตินัยหรือพฤตินัย 

 Ō รัฐภาคีเจ็ดจาก 21 รัฐ4 ของสันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States)  

ยังคงมีการประหารชีวิต ไดแก อิรัก ปาเลสไตน ซาอุดิอาระเบีย โซมาเลีย  

ซูดาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน มีรายงานขาวการประหารชีวิตใน 

ซีเรีย แตไมสามารถตรวจสอบยืนยันไดเนื่องจากสถานการณความขัดแยง 

ที่เปนอยู
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 Ō ไมพบวามีการประหารชีวิตในรัฐภาคีทั้ง 10 รัฐของสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations)

 Ō มีขอมูลวารัฐภาคีหาจาก 54 รัฐของเครือจักรภพ (Commonwealth) ยังมีการ 

ประหารชีวิต ไดแก บังคลาเทศ บอตสวานา แกมเบีย อินเดีย และปากีสถาน

 Ō ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา เปนสองประเทศจากสมาชิกประเทศอุตสาหกรรม  

(G8) ที่ยังมีการประหารชีวิต

 Ō รัฐภาคี 174 จาก 193 แหงขององคการสหประชาชาติไมมีการประหารชีวิต 

เลยในป 2555

ในวันที่ 27 มกราคม สาธารณรัฐโดมินิกันไดสงมอบหนังสือเพื่อใหสัตยาบันตอ 

พิธีสารของอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาเพื่อยกเลิกโทษ- 

ประหาร (Protocol to the American Convention on Human Rights to 

Abolish Death Penalty) ใหกับองคกรแหงรัฐอเมริกา (Organization of 

American States) มองโกเลียและเบนินใหภาคยานุวัติตอพิธีสารเลือกรับฉบับ- 

ที่สองของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ซึ่งมีเปาหมาย 

เพื่อยกเลิกโทษประหาร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม และ 5 กรกฎาคมตามลำาดับ แตยัง 

อยูในข้ันตอนการใหสัตยาบันเพื่อรับรองเปนกฎหมายในทั้งสองประเทศภายใน 

สิ้นปนี้ มาดากัสการลงนามในพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองเมื่อเดือนกันยายน

มีการบันทึกขอมูลการลดโทษหรืออภัยโทษสำาหรับโทษประหารใน 27 ประเทศ  

ไดแก อัฟกานิสถาน, บาหเรน, บังคลาเทศ, บอสวานา, อียิปต, แกมเบีย,  

กัวเตมาลา, กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหราน, จอรแดน, คูเวต, มองโกเลีย,  

พมา, ไนจีเรีย, เซนตคิตสและเนวิส, ซาอุดิอาระเบีย, เซียรราลีโอน, สิงคโปร, ไทย,  

ตูนิเซีย, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม และเยเมน

การลางมลทิน5เกิดขึ้นในเจ็ดประเทศ ไดแก บังคลาเทศ, อียิปต, กายอานา,  

อินเดีย, ไนจีเรีย, ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 20 ธันวาคม ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA) รับรองมติ 

ฉบับที่สี่วาดวยความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว ในการพิจารณา

มติที่ 67/176 มีการรับรองดวยเสียงสนับสนุน 111 เสียง คาน 41 เสียง และ 

งดออกเสียง 34 เสียง เปนการรับรองมติที่ประชุมสมัชชาใหญฯ ฉบับกอน ๆ ไดแก  

มติฉบับที่ 62/149 ในป 2550 63/168 ในป 2551 และ 65/206 ในป 2553 เปนการ 

เรียกรองใหรัฐตาง ๆ เคารพมาตรฐานระหวางประเทศที่มุงคุมครองสิทธิของบุคคล 

ที่ตองโทษประหาร มีแนวทางจำากัดการใชโทษประหาร และลดจำานวนความผิด 

สำาหรับโทษประหาร และเปนการจัดทำาความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิต 

ชั่วคราว ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารในที่สุด มติฉบับดังกลาว 

เรียกรองใหรัฐซึ่งยกเลิกโทษประหารไปแลว ไมใหนำากลับมาใชอีก สุดทายจะมีการ 

พิจารณาประเด็นนี้อีกครั้งในสมัยประชุมที่ 69 ในป 2557 ซึ่งคาดวาทางเลขาธิการ 

องคการสหประชาชาติจะรายงานผลการดำาเนินงานตามขอเรียกรองในมติเม่ือ 

ป 2555 

ในมติฉบับป 2555 มีการเพิ่มถอยความกำาหนดใหรัฐควรเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ 

การใชโทษประหาร เรียกรองไมใหรัฐใชโทษประหารกับหญิงตั้งครรภหรือผูเยาว  

(อายุต่ำากวา 18 ป) ในขณะที่กระทำาความผิด และเรียกรองเพื่อใหภาคยานุวัติหรือ 

ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ซึ่งมีเปาหมายเพื่อ 

ยกเลิกโทษประหาร 

มีรัฐภาคีองคการสหประชาชาติจำานวนมากขึ้นสนับสนุนมติเมื่อป 2555 เมื่อ 

เทียบกับการลงคะแนนครั้งกอนในป 2553 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด,  

เซเชลส, เซียรราลีโอน, ซูดานใต และตูนิเซีย ไดหันมาสนับสนุนขอเรียกรองในมต ิ

ดังกลาว สัญญาณความกาวหนาอีกประการหนึ่ง คือการที่อินโดนีเซียและปาปว- 

นิวกินีเลิกคัดคานมตินี้ จากที่เคยคัดคานในป 2553 โดยเลือกที่จะงดออกเสียง 

ในป 2555 เปนครั้งแรกที่มองโกเลีย ซามัว และโซมาเลียทำาหนาท่ีเปนผูสนับสนุน 

รางมติ สะทอนใหเห็นเสียงสนับสนุนในหลายภูมิภาคที่มีตอการยุติการใชโทษ- 

ประหาร อยางไรก็ตาม บาหเรน, โดมินิกา และโอมานไดเปล่ียนจากการงดออกเสียง 

มาเปนการลงคะแนนคัดคานมติ ในขณะที่มัลดีฟส นามิเบีย และศรีลังกาเปลี่ยน 

จากการลงคะแนนสนับสนุนมาเปนการงดออกเสียง

หนวยงานระหวางรัฐบาลระดับภูมิภาคยังคงสนับสนุนการเดินหนาสูการยกเลิก 

โทษประหารตอไป คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหง 

แอฟริกา (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ตีพิมพรายงาน  



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555 1312

“การศึกษาเกี่ยวกับคำาถามที่มีตอโทษประหารในแอฟริกา (Study on the question 

of the death penalty in Africa)” ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธ ิ

มนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights)  

เผยแพรรายงาน “โทษประหารในระบบสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา: จากการ 

จำากัดการใชสูการยกเลิก (The death penalty in the Inter-American human  

rights system: from restrictions to abolition)” ท้ังสองหนวยงานยังมีขอเสนอแนะ 

ตอรัฐภาคีของตนเพื่อใหปฏิบัติตามความตกลงเพื่อยุติการใชโทษประหารชั่วคราว 

ตัวเลขระดับโลก

ขอมูลระบุวาอยางนอย 21 ประเทศยังมีการประหารชีวิตในป 2555 อยางไรก็ตาม  

ไมเปนที่แนชัดวาในป 2555 มีการประหารชีวิตในประเทศที่เกิดความไมสงบ  

อยางเชนซีเรียหรือไม ในป 2554 มีจำานวนประเทศที่มีการประหารชีวิตตาม 

คำาสั่งศาลเทากันคือ 21 ประเทศ6

ตัวเลขเหลานี้สะทอนถึงจำานวนที่ลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับทศวรรษกอน 

กลาวคือ เมื่อป 2546 มี 28 ประเทศที่ยังมีการประหารชีวิตอยู

การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555
อัฟกานิสถาน (14), บังคลาเทศ (1), เบลารุส (3+), บอตสวานา (2), จีน (+),  

แกมเบีย (9), อินเดีย (1), อิหราน (314+), อิร ัก (129+), ญี่ปุน (7), 

เกาหลีเหนือ (6+), ปากีสถาน (1), ปาเลสไตน7 (6, ฉนวนกาซาภายใตการ 

ปกครองโดยพฤตินัยของกลุมฮามัส), ซาอุดิอาระเบีย (79+), โซมาเลีย (6+; 

5+ โดยคณะรัฐบาลชั่วคราว และ 1 ในพันตแลนด), ซูดานใต (5+), 

ซูดาน (19+), ไตหวัน (6), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (1), สหรัฐอเมริกา (43), 

เยเมน (28+)

มีขอมูลวามีการประหารชีวิตอยางนอย 682 ครั้งทั่วโลก ในป 2555 มากกวา 

ป 2554 สองครั้ง อยางไรก็ตาม ตัวเลขเหลานี้ไมรวมถึงการประหารชีวิตจำานวน 

หลายพันคนที่คาดวาเกิดขึ้นในประเทศจีน ตั้งแตป 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร- 

เนชั่นแนลยุติการตีพิมพตัวเลขประมาณสถิติการใชโทษประหารในจีน เนื่องจาก 

ทางการถือวาขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษประหารเปนความลับของรัฐ แอมเนสตี้  

อินเตอรเนชั่นแนลไดเรียกรองอีกครั้งเพื่อใหทางการจีนเผยแพรตัวเลขจำานวน 

ผูตองโทษประหารและผูที่ถูกประหารชีวิตในแตละป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนขออางของ 

พวกเขาที่ระบุวาการใชโทษประหารไดลดลงอยางมากนับแตป 2550

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยังไดรับรายงานที่นาเชื่อถือวามีการประหารชีวิต 

จำานวนมากในอิหราน แตไมสามารถยืนยันได ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่สูงกวาตัวเลข 

อยางเปนทางการเกือบสามในสี่

มีเพียงไมกี่ประเทศที่ใหขอมูลสถิติการใชโทษประหารอยางเปนทางการ ที่เบลารุส,  

จีน, มองโกเลีย และเวียดนาม ทางการยังคงจัดใหขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษ- 

ประหารเปนขอมูลลับทางราชการ สวนบางประเทศก็แทบไมมีขอมูลเลยโดยเฉพาะ 

เบลีซ, อียิปต, เอริเทรีย, ลิเบีย, มาเลเซีย, เกาหลีเหนือ, ซูรินาเม และซีเรีย ทั้งนี ้

เปนผลมาจากการปฏิบัติท่ีเขมงวดของรัฐและ/หรือความไรเสถียรภาพทาง 

การเมือง เปนไปไดวามีการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลเกิดขึ้นจริงในซีเรีย แตไมม ี

ขอมูลที่สามารถยืนยันไดเลยในรายงานฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 

เก็บขอมูลการประหารชีวิตในซีเรียในชวง 10 ปที่ผานมาไวทุกป ยกเวนป 2548

ในเบลารุสและญี่ปุน นักโทษไมไดรับแจงกำาหนดที่จะถูกประหารชีวิต รวมทั้ง 

ครอบครัวหรือทนายความของพวกเขา สวนในเบลารุสและบอตสวานา ไมมีการ 

นำาศพสงไปคืนใหกับครอบครัวเพื่อทำาพิธีฝง

คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555
อัฟกานิสถาน (+), แอลจีเรีย (153+), บาหเรน (1), บังคลาเทศ (45+), 

บารเบโดส (2), บอสวานา (5), ชาด (2), จีน (+), สาธารณรัฐประชาธิปไตย- 

คองโก (11+), อียิปต (91+), อิเควทอเรียลกินี (1), แกมเบีย (5+), กานา (27),  

กินี (2+), กายอานา (5), อินเดีย (78+), อินโดนีเซีย (12+), อิหราน (79+),  

อิรัก (81+), ญี่ปุน (3), จอรแดน (16+), เคนยา (21+), คูเวต (9+), ลาว (+),  

เลบานอน (9+), ไลบีเรีย (4+), ลิเบีย (5+), มัลดีฟส (2+), มาเลเซีย (60+), 

มาลี (10+), มอริเตเนีย (6+), มองโกเลีย (+), โมร็อกโก/เวสเทิรนสะฮารา (7+), 
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คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555 (ต่อ)
พมา (17+), ไนจีเรีย (56), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน (242), ปาเลสไตน 

(6+: 5+ เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณฉนวนกาซาที่อยูใตการปกครอง

ของกลุมฮามัส; 1 เวสตแบงก), กาตาร (1+), ซาอุดิอาระเบีย (10+), สิงคโปร 

(2+), โซมาเลีย (76+: 51+ โดยคณะรัฐบาลชั่วคราว 7+ ในพันตแลนด และ 

18+ ในโซมาลีแลนด), เกาหลีใต (2), ซูดานใต (+), ศรีลังกา (7+), ซูดาน 

(199+), สวาซิแลนด (1), ไตหวัน (7), แทนซาเนีย (3), ไทย (106+), ตรินิแดด

และโตเบโก (5+), ตูนิเซีย (9), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (21+), สหรัฐอเมริกา 

(77), เวียดนาม (86+), เยเมน (7+), แซมเบีย (7+), ซิมบับเว (11+)

มีขอมูลวามีผูตองโทษประหารอยางนอย 1,722 คนใน 58 ประเทศในป 2555 

เปนตัวเลขขั้นต่ำาเทาที่ยืนยันไดจากการทำาวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล  

และถือวาลดลงอยางมากจากตัวเลขอยางนอย 1,923 คนในป 2554 ใน 63  

ประเทศทั่วโลก

จนถึงสิ้นป 2555 มีผูตองโทษประหารทั้งหมดอยางนอย 23,386 คน ซึ่งเปนตัวเลข 

ขั้นต่ำาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ไดจากประเทศตาง ๆ

วิธีการที่ใชในการประหารชีวิตมีดังตอไปนี้ การตัดศีรษะ (ซาอุดิอาระเบีย) การ 

แขวนคอ (อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, บอตสวานา, อินเดีย, อิหราน, อิรัก, ญี่ปุน,  

ปากีสถาน, ปาเลสไตน (เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณฉนวนกาซาที่อยูใตการ 

ปกครองของกลุมฮามัส), ซูดานใต, ซูดาน) การฉีดยาพิษ (จีน, สหรัฐอเมริกา) และ 

การยิงเปา (เบลารุส, จีน, แกมเบีย, เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน, โซมาเลีย, ไตหวัน,  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, เยเมน)

เชนเดียวกับในป 2553 และ 2554 ไมมีรายงานการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาล 

โดยใชวิธีขวางกอนหิน8 ที่ซูดานศาลสั่งลงโทษประหารดวยการขวางดวยกอนหิน 

สำาหรับจำาเลยอีกสองคน แตตอมามีการกลับคำาพิพากษา มีขอมูลวามีการประหาร- 

ชีวิตตอหนาสาธารณะในอิหราน, เกาหลีเหนือ, ซาอุดิอาระเบีย และโซมาเลีย

มีบุคคลอยางนอยสองคนถูกประหารในเยเมน สำาหรับความผิดที่กระทำาเมื่อยังเปน 

ผูเยาว การประหารชีวิตบุคคลที่มีอายุต่ำากวา 18 ปในขณะที่กระทำาความผิด  

เปนการละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศ แตบอยครั้งมักมีขอถกเถียงเกี่ยวกับ 

อายุของผูกระทำาผิด กรณีที่ไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนอยางเชนไมมีใบเกิด9 

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั ่นแนลยังคงกังวลวาในอิหราน, ไนจีเรีย, ปากีสถาน,  

ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน บุคคลที่เปนผูเยาวในขณะที่กระทำาความผิด กลับยังคง 

ถูกคุมขังตามคำาตัดสินประหารชีวิต

คัดจากมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รับรองเมื่อ 19 เมษายน 255510

[คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ]

52. ยังเรียกรองใหรัฐตาง ๆ ดำาเนินการลดโทษโดยทันที และประกันวาผูเยาวที ่

เคยถูกตัดสินประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต โดยไมไดรับการปลอยตัว 

ตองถูกปลอยตัวจากเรือนจำาพิเศษ โดยเฉพาะผูที่ตองโทษประหาร และให 

เคลื่อนยายไปยังสถานควบคุมตัวซึ่งสอดคลองกับอายุของผูกระทำาความผิด 

และสอดคลองกับลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น

55. และกระตุนใหรัฐมีขอสันนิษฐานวาเด็กที่ถูกกลาวหา ถูกแจงขอหา หรือถูก 

มองวาละเมิดกฎหมายอาญา ใหถือวามีอายุต่ำากวาผูกระทำาผิดสวนใหญ 

กรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับอายุของเขา ยกเวนแตทางพนักงานอัยการมีขอโตแยง 

กับขอสันนิษฐานน้ี และใหปฏิบัติตอจำาเลยเหมือนเปนผูเยาว กรณีท่ีไมสามารถ 

แสดงภาระพิสูจนได 

69. (f) เพื่อประกันวาลูกของผูปกครองหรือผูอุปถัมภที่เปนนักโทษประหาร  

ตัวนักโทษเอง ครอบครัว และตัวแทนทางกฎหมายของพวกเขา ไดรับขอมูล 

อยางเพียงพอลวงหนาเกี่ยวกับโอกาสที่จะประหารชีวิต สถานที่ เวลา วันท่ี  

และการประหาร และไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมหรือสื่อสารเปนครั้งสุดทายกับ 

ผูตองขัง มีการสงศพคืนใหกับครอบครัวเพื่อฝง หรือแจงใหทราบวาศพอยูที่ใด  

เวนแตกรณีที่ไมเปนไปเพื่อประโยชนของผูเยาว...
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยังคงกังวลวา ในประเทศสวนใหญที่ประชาชน 

ตองโทษประหารหรือถูกประหาร การสั่งลงโทษประหารนั้นเกิดจากกระบวนการที ่

ไมสอดคลองกับมาตรฐานการสากลดานการไตสวนที่เปนธรรม มักเปนผลมาจาก  

“คำารับสารภาพ” ที่อาจไดมาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดรายรูปแบบอื่น  

โดยเฉพาะในกรณีประเทศอัฟกานิสถาน, เบลารุส, จีน, อิหราน, อิรัก, เกาหลีเหนือ,  

ซาอุดิอาระเบีย และไตหวัน ในอิหรานและอิรัก ในบางกรณีจะมีการออกอากาศ  

“คำารับสารภาพ” ทางทีวี กอนการไตสวนคดีจะเริ่มขึ้น นับเปนการละเมิดสิทธิของ 

จำาเลยที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ 

บทลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวยังคงมีอยูในกรณีประเทศบารเบโดส, อินเดีย,  

อิหราน, มาเลเซีย, มัลดีฟส, ปากีสถาน, สิงคโปร, ไทย, และตรินิแดดและโตเบโก  

บทลงโทษประหารสถานเดียวไมสอดคลองกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี ้

เพราะไมเปดโอกาสใหพิจารณาเงื่อนไขเฉพาะบุคคลของจำาเลย หรือเงื่อนไขเฉพาะ 

สำาหรับความผิด

ยังคงมีผูที่ตองโทษประหารหรือถูกประหารสำาหรับความผิดที่ไมไดเกี่ยวของกับ 

การฆาโดยเจตนา ซึ่งยอมไมสอดคลองกับเงื่อนไขการเปน “อาชญากรรมรายแรง 

ที่สุด” ตามที่กำาหนดไวในขอบทที่ 6 ของกติกา ICCPR เปนที่ทราบกันวามีการใช 

โทษประหารสำาหรับความผิดในคดียาเสพติดในหลายประเทศรวมทั้งจีน, อินเดีย,  

อินโดนีเซีย, อิหราน, มาเลเซีย, ปากีสถาน, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร, ไทย, สหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส และเยเมน

ความผิดที่ลงโทษดวยความตายยังประกอบดวย “การผิดประเวณี” และ “การม ี

เพศสัมพันธระหวางชายกับชาย” (อิหราน) ความผิดเกี่ยวกับศาสนา อยางเชน  

“การละทิ้งศาสนา” (อิหราน) และ “การหมิ่นศาสนา” (ปากีสถาน) “การใช 

เวทมนตร” (ซาอุดิอาระเบีย) ความผิดทางเศรษฐกิจ (จีน) การขมขืนกระทำาชำาเรา  

(ซาอุดิอาระเบีย) และการลักทรัพยในรูปแบบที่ “รายแรง” (ซาอุดิอาระเบีย, เคนยา,  

แซมเบีย) นอกจากนี้ยังมีการลงโทษประหารสำาหรับความผิดรูปแบบตาง ๆ ที่ 

ถือวาเปน “ขบถ” “การกระทำาที่คุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ” และ “อาชญากรรม 

ตอรัฐ” (อยางเชน “moharebeh” – หรือการเปนปรปกษกับพระเจาในอิหราน)  

ไมวาจะสงผลใหเกิดการสูญเสียชีวิตหรือไมก็ตาม ดังในแกมเบีย, คูเวต, เลบานอน,  

เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน (เวสตแบงก; เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณฉนวน- 

กาซาที่อยูใตการปกครองของกลุมฮามัส) และโซมาเลีย ในเกาหลีเหนือ ซึ่งมักม ี

คำาตัดสินลงโทษประหาร แมวาความผิดตามขอกลาวหาไมถึงขั้นที่จะไดรับโทษ- 

ประหารตามกฎหมายในประเทศ

ในป 2555 มี 5 ประเทศที่รื้อฟนการประหารชีวิต ไดแก บอตสวานา, แกมเบีย,  

อินเดีย, ญี่ปุน และปากีสถาน เปนที่ทราบกันวามีการขยายขอบเขตของความผิดที ่

ตองโทษประหาร ซึ่งถือวาขัดกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดังใน 

บังคลาเทศและเคนยา

สิ่งที่นากังวลอยางตอเนื่องคือการใชโทษประหารของศาลทหาร ศาลพิเศษ และ 

คณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบางกรณีเปนการลงโทษพลเรือน อยางเชนในประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อียิปต เลบานอน ปาเลสไตน และโซมาเลีย 

ในแอลจีเรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อียิปต, อิรัก, เลบานอน, ลิเบีย,  

ตูนิเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน ยังมีผูที่ถูกตัดสินลงโทษประหารจาก 

การไตสวนคดีลับหลังจำาเลย 
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ภาพรวมภูมิภาค

ทวีปอเมริกา

สหรัฐอเมริกา ยังคงเปนประเทศเดียวที่ยังมีการประหารชีวิตในภูมิภาคซึ่งมีการใช 

โทษประหารลดลง11 มีเพียงส่ีประเทศในทวีปอเมริกาท่ียังมีคำาตัดสินลงโทษประหาร 

 และแมแตในสหรัฐอเมริกาเอง เสียงสนับสนุนตอการใชโทษประหารกำาลังลดลง 

แมวาจำานวนการประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา จะเทากับเมื่อป 2554 (43 ครั้ง)  

แตในป 2555 มีรัฐที่ประหารชีวิตเพียง 9 รัฐ เปรียบเทียบกับ 13 รัฐในป 2554  

จำานวนคำาตัดสินลงโทษประหารรายใหม (77 ครั้ง) ถือวาต่ำาสุดเปนอันดับสอง 

นับแตศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เห็นชอบใหแกไขกฎหมายประหารชีวิตในป  

2519 ซึ่งในขณะนั้นมีการลงโทษประหารชีวิตใน 18 จาก 33 รัฐที่ยังมีโทษ 

ประหารอยู12 ในเดือนเมษายน 2555 คอนเนตทิคัตเปนรัฐลำาดับที่ 17 ที่ยกเลิก 

โทษประหาร ในเดือนพฤศจิกายน ในรัฐแคลิฟอรเนีย กฎหมายที่กำาหนดใหยกเลิก 

โทษประหารไมผานการรับรองดวยคะแนนเสียงเพียงเฉียดฉิว

โทษประหารในสหรัฐอเมริกา ปี 2555
การประหารชีวิต 43 ครั้ง: แอริโซนา(6), เดลาแวร(1), ฟลอริดา(3), ไอดาโฮ(1),  

มิสซิสซิปป(6), โอไฮโอ(3), โอคลาโฮมา(6), เซาทดาโคตา(2), เทกซัส(15)

คำาตัดสินลงโทษประหาร 77 ครั้ง: แอละแบมา(6), แอริโซนา(2), แคลิฟอรเนีย 

(13), คอนเนตทิคัต(1), เดลาแวร (1), ฟลอริดา (22), จอรเจีย (2), ลุยเซียนา (1),  

มิสซิสซิปป (2), มอนแทนา (1), เนวาดา (3), โอไฮโอ (3), โอคลาโฮมา (1), 

เพนซิลเวเนีย (7), เซาทดาโคตา (1), เทนเนสซี (1), เทกซัส (9), รัฐบาลกลาง 

(1)

นักโทษประหาร 3,170 คน ประกอบดวย 724 คนในแคลิฟอรเนีย, 407 ใน 

ฟลอริดา, 308 ในเท็กซัส, 204 ในเพนซิลเวเนีย และ 200 ในแอละแบมา

คำาสั่งของฝายบริหารใหลดโทษประหาร 4 ครั้ง และมีการลางมลทิน 3 ครั้ง

คำาตัดสินลงโทษประหารครั้งใหมที่เกิดขึ้นในที่อื่น ๆ ในทวีปอเมริกา ไดแก สองครั้ง 

ในบารเบโดส หาคร้ังในกายอานา และอยางนอยหาคร้ังในตรินิแดดและโตเบโก 

ท้ังตรินิแดดและโตเบโกและบารเบโดสตางยังกำาหนดโทษประหารสถานเดียวไว 

ในกฎหมาย

ไมมีการประหารชีวิตหรือคำาตัดสินลงโทษประหารเลยในประเทศแอนติกาและ 

บารบูดา, บาฮามาส, คิวบา, โดมินิกา, เกรเนดา, กัวเตมาลา, จาเมกา, 

เซนตคิตสและเนวิส, เซนตลูเซีย และเซนตวินเซนตและเกรนาดีนส จนถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม ไมมีผูใดตองโทษประหารในคิวบา หรือโดมินิกา มีการสั่งให 

ลดโทษประหาร 53 ครั้งในกัวเตมาลา หลังจากแผนกอาญาของศาลฎีกาพิจารณา 

คดีของนักโทษประหารใหมทั้งหมด

เอเชีย-แปซิฟิก

แมจะมีความถดถอยอยูบางในเอเชียใต แตภูมิภาคนี้มีพัฒนาการเชิงบวก 

อินเดียและปากีสถานรื้อฟนการประหารชีวิต ทำาใหจำานวนประเทศที่ยังประหาร- 

ชีวิตอยูในภูมิภาคนี ้เพิ ่มเปนแปดประเทศ เพิ่มขึ้นจากป 2554 หนึ่งประเทศ 

อยางไรก็ตาม เวียดนาม13ไมมีการประหารชีวิตในปน้ี ในขณะท่ีสิงคโปร  

อยูระหวางพิจารณาแกไขกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร และอยูในระหวางการ 

ปฏิบัติตามความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว ในวันที่ 13 มีนาคม 

มองโกเลียใหภาคยานุวัติกับพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ซึ่งม ี

เปาหมายเพื่อการยกเลิกโทษประหาร

บรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, ลาว, มัลดีฟส, มองโกเลีย, พมา, เกาหลีใต,  

ศร ีลังกา และไทย ไมไดประหารชีวิต สวนอนุภูมิภาคแปซิฟกยังคงเปนเขต 

ปลอดโทษประหาร 

อีกครั้งหนึ่งที่จีนมีการประหารชีวิตเปนจำานวนรวมกันมากกวาทุกประเทศที่เหลือ 

ในโลกรวมกัน แตสืบเนื่องจากการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการใชโทษประหารเปนเหต ุ

ใหเราไมสามารถไดขอมูลท่ีแสดงถึงภาพความจริงท่ีชัดเจนเกี่ยวกับโทษประหาร 



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555 2120

ในประเทศ แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไมสามารถยืนยันตัวเลขในมาเลเซีย และ 

เกาหลีเหนือเชนกัน ในมองโกเลีย โทษประหารยังถือเปนความลับของรัฐ สวนใน 

เวียดนาม การตีพิมพสถิติเก่ียวกับการใชโทษประหารเปนส่ิงตองหามตามกฎหมาย

การประหารชีวิตและคำ ตัดสินลงโทษประหารในเอเชีย-แปซิฟิก
มีรายงานขาวการประหารชีวิตอยางนอย 38 ครั้ง ในแปดประเทศในเอเชีย- 

แปซิฟก ทั้งในอัฟกานิสถาน (14), บังคลาเทศ (1), จีน (+), อินเดีย (1), 

ญี่ปุน (7), เกาหลีเหนือ (6+), ปากีสถาน (1), ไตหวัน (6) ไมนับรวมการ 

ประหารชีวิตอีกหลายพันครั้งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในจีน

มีคำาตัดสินลงโทษประหารเพิ่มเติมอยางนอย 679 ครั้ง ใน 19 ประเทศใน 

ภูมิภาคนี้ในป 2555 ไดแก อัฟกานิสถาน (+), บังคลาเทศ (45+), จีน (+),  

อินเดีย (78+), อินโดนีเซีย (12+), ญี่ปุน (3), ลาว (+), มาเลเซีย (60+), 

มัลดีฟส (2+), มองโกเลีย (+), พมา (17+), เกาหลีเหนือ (+), ปากีสถาน  

(242), สิงคโปร (2+), เกาหลีใต (2), ศรีลังกา (7+), ไตหวัน (7), ไทย (106+),  

เวียดนาม (86+)

การไตสวนคดีที่มีโทษประหารยังดำาเนินไปอยางละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน 

ระหวางประเทศวาดวยการใชโทษประหารในศาลหลายแหงซึ่งมักกำาหนดให 

โทษประหารเปนการลงโทษเชิงบังคับ มีการตัดสินประหารชีวิตจากหลักฐานที่ได 

มาจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย ในขณะที่ชาวตางชาติมักไดรับ 

ผลกระทบมากกวากลุมอื่นในภูมิภาคนี้ ซึ่งยังมีการกำาหนดโทษและลงโทษตาม 

ความผิดในลักษณะที่ไมสอดคลองกับนิยาม “อาชญากรรมรายแรงที่สุด” ตาม 

ขอบทที่ 6 กติกา ICCPR

ในประเทศไทย มีการบันทึกขอมูลการตัดสินประหารชีวิตเพิ่มเติมอีก 

อยางนอย 106 คดี และจนถึงส้ินปมีนักโทษประหารอยูกวา 650 คน ตัวเลขจาก 

กรมราชทัณฑชี้ใหเห็นวาอยางนอยครึ่งหนึ่งของนักโทษประหารเปนความผิด 

ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

ในวันที่ 15 มีนาคม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติรับรองผลการ 

พิจารณาการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ของไทย 

ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ทางการไทยปฏิเสธขอเสนอแนะใหทบทวน 

หรือแกไขกฎหมายเพื่อใหมีการยกเลิกโทษประหาร โดยตองการใหรอผล 

การศึกษาเพื่อประเมินความเปนไปไดในการยกเลิกโทษประหารเสียกอน  

ไทยไดแสดงพันธกิจในแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแหงชาติระหวางป 2552- 

2556 ที่จะยกเลิกโทษประหาร ตลอดทั้งปมีเสียงเรียกรองใหเรงการประหาร- 

ชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการกดดันที่มาจากหนวยงานของ 

รัฐบาล

ยุโรปและเอเชียกลาง

เบลารุส ยังคงเปนประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีการประหารชีวิต และเปนการ 

กระทำาอยางเปนความลับ โดยมีชายสามคนถูกประหารในป 2555 เปนอยางนอย14

โดยปรกติแลว นักโทษจะถูกประหารภายในเวลาไมกี่ชั่วโมงหรือไมกี่นาที หลัง 

ไดรับแจงวามีการยกคำารองเพื่อขอลดหยอนโทษ จากนั้นจะถูกบังคับใหคุกเขาและ 

ถูกยิงเขาดานหลังของศีรษะ ทั้งตัวนักโทษและครอบครัวไมไดรับแจงวาจะมีการ 

ประหารชีวิตเมื่อใด ครอบครัวอาจไดรับแจงเพียงไมกี่วัน หรือไมกี่เดือนหลังมีการ 

ประหารชีวิตไปแลว ทางการจะไมนำาศพมาคืนใหครอบครัว และจะไมไดรับแจงวา 

ศพถูกฝงอยูที่ไหน
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หนวยงานภายใตสภายุโรป (Council of Europe) ยังคงมีบทบาทเขมแข็ง 

ในประเด็นโทษประหาร โดยทางรัฐสภายุโรปไดมีมติเรียกรองใหเบลารุสปฏิบัต ิ

ตามความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว โดยมีเปาหมายเพื่อการ 

ยกเลิกโทษประหารอยางสิ้นเชิง และเรียกรองตอรัสเซียใหยกเลิกโทษประหารใน 

กฎหมาย และใหสัตยาบันโดยทันทีตอพิธีสารฉบับท่ี 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน 

แหงยุโรป (ECHR)15

ในเดือนกรกฎาคม ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human 

Rights) ภายใตสภายุโรป แจงตอรัฐบาลโปแลนดและโรมาเนียอยางเปนทางการ 

วาไดรับฟองสองคดีเกี่ยวกับนายอับ อัล ราม อัล นัชชีรี (Abd al-Rahim 

al-Nashiri)16 เปนคำารองเกี่ยวกับการที่ประเทศเหลานั้นใหความสนับสนุนตอการ 

ควบคุมตัวนายอัล นัชชีรีในคุกลับในยุโรป และตอมาไดสงตัวเขาไปยังฐานทัพเรือ 

สหรัฐอเมริกา ในอาวกวนตานาโม คิวบา เมื่อเดือนกันยายน 2549 แมจะมี 

ความเสี่ยงวาเขาอาจตองโทษประหาร ในปจจุบัน นายอัล นัชชีรียังคงถูกคุมขัง 

ตอไปที่อาวกวนตานาโม และถูกตั้งขอหาที่มีโทษประหาร ในฐานะที่เกี่ยวของกับ 

การโจมตีเรือรบ USS Cole ที่ทาเรือเมืองเอเดน ประเทศเยเมน ในป 2543 เขาตอง 

เขารับการไตสวนจากศาลทหารซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการไตสวน 

คดีที่เปนธรรม ในระหวางป 2555 มีการดำาเนินกระบวนการตางๆ ในชวงที่รอการ 

ไตสวนคดีของเขา แตจนถึงปจจุบันยังไมมีการกำาหนดวาเขาจะตองเขารับการ 

ไตสวนที่แทจริงเมื่อใด 

ในวันที่ 25 มิถุนายน เปนครั้งแรกที่สหภาพยุโรป (European Union – EU)  

รับรอง “กรอบเชิงยุทธศาสตรวาดวยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” (Strategic  

Framework on Human Rights and Democracy) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมดาน 

สิทธิมนุษยชนทุกประเภทของสหภาพยุโรป ทั้งการรณรงคเพื่อการยกเลิกโทษ- 

ประหาร โดยถือเปนภาระเรงดวนของสหภาพยุโรป ในการออกแถลงการณ 

เกี่ยวกับโทษประหาร นางแคทเธอรีน แอชตัน (Catherine Ashton) ผูแทนระดับสูง 

แหงสหภาพยุโรปดานการตางประเทศไดวิจารณการประหารชีวิตในเบลารุส,  

อินเดีย, อิหราน, อิรัก, ญี่ปุน, ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

การใชโทษประหารในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยังคงเปนที่นาวิตก แมวา 

จะมีพัฒนาการทางบวกท่ีจำากัด กลาวคือการท่ีประเทศสวนใหญในภูมิภาคน้ียังคง 

งดเวนการประหารชีวิตตามคำาพิพากษา แตจำานวนการประหารชีวิตที่สูงติดตอกัน 

ในอิหราน ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน และการเพิ่มขึ้นของการประหารชีวิต 

อยางนาตกใจในอิรัก ทำาใหเกิดภาพที่ไมสดใส ความไรเสถียรภาพและความ 

รุนแรงอยางตอเนื่องในบางประเทศในภูมิภาคนี้ ทำาใหการรวบรวมขอมูลทำาไดยาก  

โดยเฉพาะกรณีของซีเรีย รัฐบาลหลายประเทศยังคงใหขอมูลเกี่ยวกับการใช 

โทษประหารเพียงบางสวนหรือไมใหเลย 

ในตูนิเซีย รัฐบาลชั่วคราวไดมีคำาสั่งลดโทษสำาหรับนักโทษประหาร 125 คน 

อยางไรก็ตาม ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของตูนิเซียยังไมตัดโทษประหารออกไป 

รัฐธรรมนูญฉบับใหมของอียิปตไมมีขอกำาหนดเพื่อคุมครองสิทธิที่จะมีชีวิตอยู 

และไมไดยกเลิกโทษประหาร บาหเรน โมร็อกโก และตูนิเซียปฏิเสธขอเสนอแนะ 

ที่ไดรับในระหวางการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ที ่

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ เพื่อยกเลิกโทษประหาร และเพื่อให 

สัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการ 

ยกเลิกโทษประหาร

มีการยืนยันขาวการประหารชีวิตอยางนอย 557 ครั้ง ในหกประเทศ (จาก 19  

ประเทศในภูมิภาคนี้ ไดแก อิหราน (314+), อิรัก (129+), ปาเลสไตน (6),  

ซาอุดิอาระเบีย (79+), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (1) และเยเมน (28+) ซึ่งเปน 

จำานวนครั้งของการประหารชีวิตที่เทากับป 2554 ซึ่งมีการยืนยันจำานวนการ 

ประหารชีวิต 558 ครั้งในภูมิภาคนี้ แตมีการประหารเกิดขึ้นในจำานวนประเทศ 

ที่มากกวา (8 ประเทศ)

ไมสามารถยืนยันไดวามีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในอียิปตหรือซีเรียหรือไม

เหตุที่มีการประหารชีวิตกระจุกตัวอยูในประเทศไมกี่แหง แสดงใหเห็นถึงลักษณะ 

พิเศษของประเทศอิหราน, อิรัก, ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน เชนเดียวกับในป 2554  



รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ในปี 2555 2524

ทั้งสี่ประเทศนี้มีสถิติประหารชีวิตมากถึง 99% ของจำานวนการประหารชีวิตทั้งหมด 

ในภูมิภาค 

อิรักและปาเลสไตน (ฉนวนกาซาภายใตการปกครองของกลุมฮามัส) แมจะม ี

จำานวนนอยกวา แตก็เปนประเทศที่มีจำานวนการประหารชีวิตเพิ่มขึ้นมากกวา 

ป 2554 เทาที่มีการรายงานขาว อิหรานและเยเมนประหารชีวิตนอยลง แมวา 

ตัวเลขที่แทจริงอาจสูงกวานี้มาก 

มีการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลอยางนอย 505 ครั้งใน 16 ประเทศ ไดแก  

แอลจีเรีย (153+), บาหเรน (1), อียิปต (91+), อิหราน (79+), อิรัก (81+),  

จอรแดน (16+), คูเวต (9+), เลบานอน (9+), ลิเบีย (5+), โมร็อกโก/ 

เวสเทิรนสะฮารา (7+), ปาเลสไตน (6+: 5+ เขตยึดครองของปาเลสไตนบริเวณ 

ฉนวนกาซาที่อยูใตการปกครองของกลุมฮามัส; 1 เวสตแบงก), กาตาร (1+),  

ซาอุดิอาระเบีย (10+), ตูนิเซีย (9), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (21+) และเยเมน  

(7+)

ทางการแอลจีเรีย, จอรแดน, คูเวต, เลบานอน, โมร็อกโก/เวสเทิรนสะฮารา  

และตูนิเซียมีคำาตัดสินลงโทษประหาร แตยังไมไดประหารชีวิตจริง บาหเรนก็ยัง 

ไมมีการประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลติดตอกันเปนปที่สอง

ดูเหมือนวารัฐบาลในภูมิภาคนี้ลดการใชโทษประหาร โดยผานมาตรการตาง ๆ 

อยางเชน การตัดสินลงโทษประหารนอยลง การอนุญาตใหลดโทษ หรือการงดเวน 

ไมประหารชีวิตในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มีเพียงไมกี่ประเทศที่ดำาเนินการอยาง 

ชัดเจน อยางเชน การแกไขกฎหมายภายในประเทศหรือการปฏิบัติตามพันธกรณ ี

ทางกฎหมายระหวางประเทศ ในเวลาเดียวกัน รัฐบางแหงดำาเนินการที่เห็นไดชัด 

เพื่อแสดงความสนับสนุนตอโทษประหาร อยางเชน การลงคะแนนเสียงคัดคานมติ 

ของที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติที่เรียกรองใหมีความตกลงเพื่อพักการ

ใชโทษประหารชีวิตชั่วคราว

มีขอกังวลดานกฎหมายเกี่ยวกับการใชโทษประหารในภูมิภาคนี้ โดยมักมีการ 

ลงโทษประหารสำาหรับความผิดในคดียาเสพติด ซึ่งไมถือวาเปน “อาชญากรรม 

รายแรงที่สุด” ตามมาตรฐานระหวางประเทศ และ “ความผิด” ทางการเมืองที่ม ี

นิยามกำากวม อยางเชน การตั้งขอหาตามกฎหมายตอตานการกอการราย 

ทวีปแอฟริกาส่วนที่ต่ำ กว่าทะเลทรายสะฮาราลงมา

พัฒนาการในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ แสดงใหเห็นแนวโนมที่มุงไปสูการยกเลิก

โทษประหารในภูมิภาคที่ยังเขมแข็ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม เบนินเปนรัฐภาค ี

ลำาดับที่ 75 ของพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติกา ICCPR ที่มีเปาหมายเพื่อ 

การยกเลิกโทษประหาร มาดากัสการลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที ่

24 กันยายน สวนรัฐบาลกานายอมรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

ชำาระรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Review Commission) ใหยกเลิก 

โทษประหารในรัฐธรรมนูญฉบับใหม จนถึงสิ้นปนี้ที่ผานมา ไมมีนักโทษประหาร 

ในเซียรราลีโอน เบนินไมมีคำาตัดสินลงโทษประหารชีวิต รวมท้ังประเทศ 

บูรกินาฟาโซ, มาลาวี และเซียรราลีโอน ซึ่งตางจากป 2554

มีการประหารชีวิตอยางนอย 40 ครั้งในหาประเทศในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำากวา 

ทะเลทรายสะฮาราลงมา การประหารชีวิตตามคำาสั ่งศาลยังดำาเนินตอไปใน 

โซมาเลีย (6+; โดยคณะรัฐบาลชั่วคราว 5+ และพันตแลนด 1+), ซูดานใต (5+)  

และซูดาน (19+) และเริ่มการประหารชีวิตรอบใหมในบอตสวานา (2) และ 

แกมเบีย (9) มีความเสี่ยงอยางมากที่จะมีการรื้อฟนการประหารชีวิตในไนจีเรีย  

หลังจากที่ผูวาการรัฐเอโด (Edo) ลงนามคำาสั่งประหารชีวิตสองฉบับเมื่อเดือน 

ตุลาคม ครั้งสุดทายที่มีการประหารชีวิตในไนจีเรียเกิดขึ้นเมื่อป 2549
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลพบวามีคำาตัดสินลงโทษประหารอยางนอย 449 

ครั้งที่เกิดขึ้นใน 19 ประเทศในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำากวาทะเลทรายสะฮารา 

ลงมา ไดแก บอสวานา (5), ชาด (2), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (11+),  

อิเควทอเรียลกินี (1), แกมเบีย (5+), กานา (27), กินี (2+), เคนยา (21+),  

ไลบีเรีย (4+), มาลี (10+), มอริเตเนีย (6+), ไนจีเรีย (56), โซมาเลีย (76+; 

โดยคณะรัฐบาลชั ่วคราว 51+และพันตแลนด 7+, โซมาลีแลนด: 18+), 

ซูดานใต (+), ซูดาน (199+), สวาซิแลนด (1), แทนซาเนีย (3), แซมเบีย (7+)  

และซิมบับเว(11+)

ตัวเลขคำาตัดสินลงโทษประหารที่ไดรับการยืนยันเพิ่มขึ้นจาก 254 ครั้งในป 2554  

โดยเปนผลมาจากคำาตัดสินลงโทษประหารที่เพิ่มขึ้นอยางมากในซูดาน แตจำานวน 

ประเทศที่ประหารชีวิตตามคำาสั่งศาลลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งในขณะนั้น 

มี 25 ประเทศที่มีการประหารชีวิต อยางไรก็ตาม เราไมสามารถเขาถึงขอมูล 

อยางรอบดานในบางประเทศ ในขณะที่ศาลทหารยังคงกำาหนดโทษประหารใน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และโซมาเลีย โดยที่ในสาธารณรัฐประชา- 

ธิปไตยคองโก ประชาชนถูกตัดสินประหารชีวิตจากการพิจารณาคดีลับหลังจำาเลย
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ภาคผนวก I:
คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิต
และการประหารชีวิต ปี 2555

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการใชโทษประหารผานกระบวนการศาล ตัวเลขใน 

รายงานเปนตัวเลขสูงสุดเทาท่ีสามารถประมาณไดอยางมั่นใจจากการวิจัยของ 

แอมเนสตี้อินเตอรเนชั่นแนล แลวเราตองการย้ำาวา ตัวเลขที่แทจริงในบางประเทศ 

อาจสูงกวานี้มาก รัฐบางแหงจงใจปกปดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโทษประหาร  

สวนรัฐอื่น ๆ ไมไดเก็บขอมูลหรือไมยอมเผยแพรตัวเลขคำาตัดสินลงโทษประหาร- 

ชีวิตและการประหารชีวิต

เครื่องหมาย “+” ที่ตามหลังชื่อประเทศ อยางเชน เยเมน (28+) หมายถึงตัวเลข 

ขั้นต่ำาที่แอมเนสตี้อินเตอรเนชั่นแนลประเมิน สวนเครื่องหมาย “+” ที่อยูหลัง 

ประเทศและไมมีตัวเลขอยูดานหนา อยางเชน คำาตัดสินลงโทษประหารในอัฟกา- 

นิสถาน (+) แสดงวามีการประหารชีวิตหรือการลงโทษประหารชีวิต (อยางนอย 

มากกวาหนึ่งครั้งในประเทศนั้น) เพียงแตไมสามารถหาตัวเลขอื่นได สำาหรับการ 

คำานวณตัวเลขรวมในระดับโลกและภูมิภาค เครื่องหมาย “+” ใหนับเปน 2 

การประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555

จีน +

อิหราน 314+

อิรัก 129+

ซาอุดิอาระเบีย 79+

สหรัฐอเมริกา 43

เยเมน 28+

ซูดาน 19+

อัฟกานิสถาน 14

แกมเบีย 9

ญี่ปุน 7

เกาหลีเหนือ 6+

โซมาเลีย 6+ (5+ โดย 
คณะรัฐบาลชั่วคราวและ  
1+ ในพันตแลนด)

ปาเลสไตน 6
( เ ข ต ยึ ด ค ร อ ง ข อ ง 
ปาเลสไตนบริเวณฉนวน 
กาซาท่ีอยูใตการปกครอง 
ของกลุมฮามัส)

ไตหวัน 6

ซูดานใต 5+

เบลารุส 3+

บอตสวานา 2

บังคลาเทศ 1

อินเดีย 1

ปากีสถาน 1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1

คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555

จีน +

ปากีสถาน 242

ซูดาน 199+

แอลจีเรีย 153+

ไทย 106+

อียิปต 91+

เวียดนาม 86+

อิรัก 81+

กานา 27

เคนยา 21+

ส ห รั ฐ อ า ห รั บ - 
เอมิเรตส 21+ 

พมา 17+

จอรแดน 16+

อินโดนีเซีย 12+

ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิป ไตย
คองโก 11+

เยเมน 7+

แซมเบีย 7+

ไตหวัน 7

มอริเตเนีย 6+

ปาเลสไตน 6+
(5+ เขตยึดครอง 
ของปาเลสไตน 
บ ริ เ ว ณ ฉ น ว น 
กาซาที่อยูใตการ
ปกครองของกลุม 
ฮามัส; 1 เวสต- 
แบงก)

กินี 2+

มัลดีฟส 2+

สิงคโปร 2+

บารเบโดส 2

ชาด 2

เกาหลีใต 2

กาตาร 1+

บาหเรน 1
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คำ ตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่มีการรายงาน ปี 2555 (ต่อ)

อิหราน 79+

อินเดีย 78+

สหรัฐอเมริกา 77

โซมาเลีย 76 
( 5 1  โ ด ย ค ณ ะ 
รัฐบาลชั่วคราว; 
7 ในพันตแลนด; 
18 ในโซมาล ี - 
แลนด)

มาเลเซีย 60+

ไนจีเรีย 56

บังคลาเทศ 45+

ซิมบับเว11+

มาลี 10+

ซาอุดิอาระเบีย 
10+

คูเวต 9+

เลบานอน 9+

ตูนิเซีย 9

โมร็อกโก / เวส- 
เทิรนสะฮารา 7+

ศรีลังกา 7+

แกมเบีย 5+

ลิเบีย 5+

ต ริ นิ แ ด ด แ ล ะ
โตเบโก 5+

บอตสวานา 5

กายอานา 5

ไลบีเรีย 4+

ญี่ปุน 3

แทนซาเนีย 3

อิเควทอเรียลกินี 
1

สวาซิแลนด 1

อัฟกานิสถาน +

ลาว +

มองโกเลีย + 

เกาหลีเหนือ +

ซูดานใต +

ภาคผนวก II:
ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต
และประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษ
ประหารชีวิต
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มากกวาสองในสามของประเทศตาง ๆ ในโลกไดยกเลิกโทษประหารในทาง 

กฎหมายและในทางปฏิบัติ ตัวเลขจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏดังนี้:

97 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท

8 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเทานั้น

35 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ

140 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ

58 ประเทศ ยังคงบทลงโทษประหาร

ตอไปนี้เปนรายชื่อประเทศที่แบงออกเปนสี่กลุม ดังนี้

1. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสำ หรับความผิดทางอาญาทุกประเภท

ประเทศซึ่งไมมีกฎหมายใหลงโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมใดๆ: 

แอลเบเนีย, อันดอรรา, แองโกลา, อารเจนตินา, อารเมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, 

อาเซอรไบจาน, เบลเยียม, ภูฏาน, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บัลแกเรีย, บุรุนดี,  

กัมพูชา, แคนาดา, เคปเวิรด, โคลอมเบีย, หมูเกาะคุก, คอสตาริกา, โกตดิวัวร, 
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โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน,  

เอกวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, 

กินีบิสเซา, เฮติ, นครรัฐวาติกัน, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี,  

คิริบาตี, คีรกีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย,  

มอลตา, หมูเกาะมารแชลล, มอริเชียส, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก,  

มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นิการากัว,  

นีอูเอ, นอรเวย, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส,  

โรมาเนีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิป, เซเนกัล, เซอรเบีย 

(รวมทั้งโคโซโว), เซเชลส, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, หมูเกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต,  

สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ติมอร-เลสเต, โตโก, ตุรกี, เติรกเมนิสถาน, ตูวาลู,  

ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู, เวเนซุเอลา

2. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารสำ หรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น

ประเทศเหลาน้ีเป นประเทศซึ่งโทษประหารชีวิตมีไว สำาหรับอาชญากรรม 

บางประเภทเทานั้น เชน อาชญากรรมภายใตธรรมนูญทหาร หรืออาชญากรรมซึ่ง 

เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เปนขอยกเวน 

โบลิเวีย, บราซิล, ชิลี, เอลซัลวาดอร, ฟจิ, อิสราเอล, คาซัคสถาน, เปรู

3. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ

ประเทศเหลานี้ย ังคงไวซึ่งโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป เชน  

ฆาตกรรม แตอาจถือไดวา ไดยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจากได 

ระงับการใชโทษประหารในชวง 10 ปที่ผานมา และยังเชื่อไดวา มีนโยบาย หรือ 

ระเบียบปฏิบัติที่จะไมลงโทษประหารชีวิต:

แอลจีเรีย, เบนิน, บรูไนดารุสซาลาม, บูรกินาฟาโซ, แคเมอรูน, สาธารณรัฐ 

แอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอริเทรีย, กานา, เกรเนดา,  

เคนยา, ลาว, ไลบีเรีย, มาดากัสการ, มาลาวี, มัลดีฟส, มาลี, มอริเตเนีย, มองโกเลีย,  

โมร็อกโก, พมา, นาอูรู, ไนเจอร, ปาปวนิวกินี, สหพันธรัฐรัสเซีย17, เซียรราลีโอน,  

เกาหลีใต, ศรีลังกา, ซูรินาเม, สวาซิแลนด, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, ตองกา,  

ตูนิเซีย, แซมเบีย

4. ประเทศซึ่งยังคงบทลงโทษประหาร

ประเทศเหลานี้ยังคงไวซึ่งโทษประหารชีวิตสำาหรับอาชญากรรมทั่วไป 

อัฟกานิสถาน, แอนติกาและบารบูดา, บาฮามาส, บาหเรน, บังคลาเทศ, บารเบโดส, 

เบลารุส, เบลีซ, บอตสวานา, ชาด, จีน, คอโมโรส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก,  

คิวบา, โดมินิกา, อียิปต, อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปย, แกมเบีย, กัวเตมาลา, กินี,  

กายอานา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหราน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุน, จอรแดน, คูเวต,  

เลบานอน, เลโซโท, ลิเบีย, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ปากีสถาน,  

ปาเลสไตน, กาตาร, เซนตคิตสและเนวิส, เซนตลูเซีย, เซนตวินเซนตและ 

เกรนาดีนส, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร, โซมาเลีย, ซูดานใต, ซูดาน, ซีเรีย, 

ไตหวัน, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, สหรัฐอเมริกา, 

เวียดนาม, เยเมน, ซิมบับเว
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ภาคผนวก III:
การให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประชาคมประเทศตาง ๆ ไดรับรองสนธิสัญญาระหวางประเทศสี่ฉบับที่กำาหนดให 

ยกเลิกโทษประหาร สนธิสัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมระดับโลก สวนอีกสามฉบับ 

ครอบคลุมระดับภูมิภาค 

ดานลางเปนคำาอธิบายโดยยอถึงสนธิสัญญาทั้งสี่ฉบับและรายชื่อรัฐภาคีและ 

ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (รัฐสามารถ 

เขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดวยการใหภาคยานุวัติหรือการให 

สัตยาบัน การลงนามเปนการแสดงความจำานงที่จะเขาเปนภาคีในโอกาสตอมา 

โดยการใหสัตยาบัน รัฐตาง ๆ มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ โดย

ตองเคารพขอบัญญัติในสนธิสัญญาที่ไดเขาเปนภาคี และตองไมกระทำาการอัน 

ขัดตอวัตถุประสงคและเปาประสงคของสนธิสัญญาที่ไดลงนามไว)

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธ ิ

ทางการเมืองมุงใหเกิดการยกเลิกโทษประหาร และไดรับการรับรองจากที่ประชุม 

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในป 2532 มีผลบังคับใชระดับโลก เปนกฎบัตรที ่

กำาหนดใหมีการยกเลิกโทษประหารอยางสิ้นเชิง แตอนุญาตใหรัฐภาคีสามารถใช 

โทษประหารไดในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศขอสงวนไวในชวงที ่

ใหสัตยาบันหรือใหภาคยานุวัติตอพิธีสาร รัฐใด ๆ ที่เปนภาคีของกติการะหวาง 

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสาร 

ได

รัฐภาคี ไดแก แอลเบเนีย, อันดอรรา, อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, 

อาเซอรไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย,  

แคนาดา, เคปเว ิร ด, ช ิล ี , โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โครเอเช ีย, ไซปรัส, 

สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, จิบูตี, เอกวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส,  

จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี, 

คีรกีซสถาน, ไลบีเรีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย, มอลตา,  

เม็กซิโก, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล,  

เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นิการากัว, นอรเวย, ปานามา, ปารากวัย, ฟลิปปนส,  

โปรตุเกส, โรมาเนีย, รวันดา, ซานมารีโน, เซอรเบีย, เซเชลส, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย,  

แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ติมอร-เลสเต, ตุรกี, เติรกเมนิสถาน,  

ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, เวเนซุเอลา (รวม 75 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน ไดแก กินีบิสเซา, โปแลนด, เซาตูเมและ 

ปรินซิป (รวม 3 ประเทศ)

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

พิธีสารอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและการยกเลิกโทษประหารไดรับ 

การรับรองจากสมัชชาใหญองคการรัฐอเมริกัน (Organization of American  

States) ในป 2533 และกำาหนดใหมีการยกเลิกโทษประหาร แตอนุญาตใหรัฐภาคี 

สามารถใชโทษประหารไดในภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีการประกาศขอสงวนไว 

ในชวงที่ใหสัตยาบันหรือใหภาคยานุวัติตอพิธีสาร รัฐใด ๆ  ที่เปนภาคีของอนุสัญญา 

วาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสารได
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รัฐภาคี ไดแก อารเจนตินา, บราซิล, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน,  

เอกวาดอร, ฮอนดูรัส, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา  

(รวม 13 ประเทศ)

พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL 
NO. 6 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS)

พิธีสารฉบับที่ 6 ของอนุสัญญาเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น 

พื้นฐานแหงยุโรป (European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms) เกี่ยวของกับการยกเลิกโทษประหาร 

ไดรับการรับรองจากสภายุโรป (Council of Europe) ในป 2525 กำาหนดใหมีการ 

ยกเลิกโทษประหารในชวงปลอดสงคราม รัฐภาคียังอาจใชโทษประหารตอไปได 

สำาหรับความผิดทางอาญา “ในชวงสงครามหรือใกลจะมีสงคราม” รัฐใด ๆ ที่เปน 

ภาคีของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสารได

รัฐภาคี ไดแก แอลเบเนีย, อันดอรรา, อารเมเนีย, ออสเตรีย, อาเซอรไบจาน,  

เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร เซโกวีนา, บ ัลแกเร ีย, โครเอเช ีย, ไซปรัส, 

สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, จอรเจีย, เยอรมนี, 

กรีซ, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, 

ลักเซมเบิร ก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, 

เนเธอรแลนด, นอรเวย, โปแลนด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, เซอรเบีย, 

สโลวะเกีย, สโลวีเน ีย, สเปน, สว ีเดน, สว ิตเซอร แลนด, ต ุรก ี, ย ูเครน, 

สหราชอาณาจักร (รวม 46 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน ไดแก สหพันธรัฐรัสเซีย (รวม 1 ประเทศ) 

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (PROTOCOL 
NO. 13 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS)

พิธีสารฉบับที่ 13 ของอนุสัญญาเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐานแหงยุโรป เกี่ยวของกับการยกเลิกโทษประหารในทุกพฤติการณ ไดรับ 

การรับรองจากสภายุโรปในป 2545 กำาหนดใหมีการยกเลิกโทษประหารในทุก 

พฤติการณ รวมทั้งในชวงสงครามหรือใกลจะมีสงคราม รัฐใด ๆ ที่เปนภาคีของ 

อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปสามารถเขาเปนภาคีของพิธีสารได

รัฐภาคี ไดแก แอลเบเนีย, อันดอรรา, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอรเซ- 

โกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, เอสโตเนีย, 

ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิตาลี,  

ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย, มอลตา, มอลโดวา,  

โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอรแลนด, นอรเวย, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน, 

เซอรเบีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ตุรกี, ยูเครน, 

สหราชอาณาจักร (รวม 43 ประเทศ)

ประเทศที่ลงนามแตยังไมใหสัตยาบัน ไดแก อารเมเนีย, โปแลนด (รวม 2 ประเทศ)
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ภาคผนวก IV:
ผลการลงมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติที่ 67/176  
รับรองเมื่อ 20 ธันวาคม 2555

รัฐที่สนับสนุน (Co-sponsors) มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ที่ 67/176 รับรองเมื่อ 20 ธันวาคม 2555

แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอรรา, แองโกลา, อารเจนตินา, อารเมเนีย, ออสเตรเลีย,  

ออสเตรีย, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา, บราซิล,  

บัลแกเรีย, บุรุนดี, กัมพูชา, เคปเวิรด, ชิลี, โคลอมเบีย, คองโก, คอสตาริกา, 

โกตดิวัวร, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, 

เอกวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, กาบอง, จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, 

กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด, ไอรแลนด, อิสราเอล, อิตาลี, 

คีร ก ีซสถาน, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร ก, มาซิโดเนีย,  

มาดากัสการ, มาลี, มอลตา, หมูเกาะมารแชลล, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา,  

โมนาโก, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นอรเวย,  

ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, 

สหพันธรัฐรัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซาตูเมและปรินซิป, เซอรเบีย, 

สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย, แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด,  

ติมอร - เลสเต, ตุรกี ,  ตูวาลู ,  ยู เครน, สหราชอาณาจ ักรบริ เตนใหญและ 

ไอรแลนดเหนือ, อุรุกวัย, วานูอาตู, เวเนซุเอลา (รวม 91 ประเทศ)

ลงมติเห็นชอบ

แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอรรา, แองโกลา, อารเจนตินา, อารเมเนีย, ออสเตรเลีย,  

ออสเตรีย, อาเซอรไบจาน, เบลเยียม, เบนิน, ภูฏาน, โบลิเวีย, บอสเนียและ 

เฮอรเซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, บูรกินาฟาโซ, บุรุนดี, กัมพูชา, แคนาดา,  

เคปเวิรด, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด, ชิลี, โคลอมเบีย, สาธารณรัฐคองโก,  

คอสตาริกา, โกตดิวัวร, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก, สาธารณรัฐ 

โดมินิกัน, เอกวาดอร, เอลซัลวาดอร, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, กาบอง,  

จอรเจีย, เยอรมนี, กรีซ, กัวเตมาลา, กินีบิสเซา, เฮติ, ฮอนดูรัส, ฮังการี, ไอซแลนด,  

ไอรแลนด, อิสราเอล, อิตาลี, คาซัคสถาน, คิริบาตี, คีรกีซสถาน, ลัตเวีย, 

ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิรก, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ, มาลี, มอลตา,  

หมูเกาะมารแชลล, เม็กซิโก, ไมโครนีเซีย, มอลโดวา, โมนาโก, มองโกเลีย, 

มอนเตเนโกร, โมซัมบิก, นาอูรู, เนปาล, เนเธอรแลนด, นิวซีแลนด, นิการากัว,  

นอรเวย, ปาเลา, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส,  

โรมาเนีย, สหพันธรัฐรัสเซีย, รวันดา, ซามัว, ซานมารีโน, เซอรเบีย, เซเชลส, 

เซียรราลีโอน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย, แอฟริกาใต, ซูดานใต, สเปน,  

สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ทาจิกิสถาน, ติมอร-เลสเต, โตโก, ตูนิเซีย, ตุรกี, 

เติรกเมนิสถาน, ตูวาลู, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, วานูอาตู,  

เวเนซุเอลา (รวม 111 ประเทศ)

ลงมติคัดค้าน

อัฟกานิสถาน, บาฮามาส, บาหเรน, บังคลาเทศ, บารเบโดส, เบลีซ, บอตสวานา,  

บรูไนดารุสซาลาม, จีน, โดมินิกา, อียิปต, เอธิโอเปย, เกรเนดา, กายอานา, อินเดีย,  

อิหราน, อิรัก, จาเมกา, ญี่ปุน, คูเวต, ลิเบีย, มาเลเซีย, พมา, เกาหลีเหนือ, โอมาน,  

ปากีสถาน, กาตาร, เซนตคิตสและเนวิส, เซนตลูเซีย, เซนตวินเซนตและ 

เกรนาดีนส, ซาอุดิอาระเบีย, สิงคโปร, ซูดาน, สวาซิแลนด, ซีเรีย, ตองกา, ตรินิแดด 

และโตเบโก, ยูกันดา, สหรัฐอเมริกา, เยเมน, ซิมบับเว(รวม 41 ประเทศ)
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งดออกเสียง

เบลารุส, แคเมอรูน, คอโมโรส, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, จิบูตี, 

เอริเทรีย, ฟจิ, กินี, อินโดนีเซีย, จอรแดน, เคนยา, ลาว, เลบานอน, เลโซโท, ไลบีเรีย,  

มาลาวี, มัลดีฟส, มอริเตเนีย, โมร็อกโก/เวสเทิรนสะฮารา, นามิเบีย, ไนเจอร,  

ไนจีเรีย, ปาปวนิวกินี, เซเนกัล, หมูเกาะโซโลมอน, เกาหลีใต, ศรีลังกา, ซูรินาเม,  

แทนซาเนีย, ไทย, เวียดนาม, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, แซมเบีย (รวม 34 ประเทศ)

ไม่เข้าประชุม

แอนติกาและบารบูดา, อิเควทอเรียลกินี, แกมเบีย, กานา, คิริบาตี, มอริเชียส, 

เซาตูเมและปรินซิป (รวม 7 ประเทศ)

เชิงอรรถท้ายบท

1 National Research Council, “Deterrence and the Death Penalty”, Daniel 

S. Nagin and John V. Pepper, eds., The National Academies Press, 2555, 

น.2

2 Charles M. Harris, “Why Florida should abolish the death penalty,” http://

www.gainesville.com/article/25550418/OPINION/120419608?p=3&tc=pg 

(เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2556)

3 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไมสามารถสรุปไดวามีการประหารชีวิตเพิ่มเติมใน 

ประเทศอื่น ๆ และการลดลงปตอปสวนหนึ่งเปนผลมาจากการขาดขอมูลที่สมบูรณ

4 มีการสั่งชะลอสมาชิกภาพของซีเรีย สืบเนื่องจากความรุนแรงที่ใชในการ 

ปราบปรามการลุกฮือของประชาชน แมจะมีขอมูลท่ีจำากัดเก่ียวกับการประหารชีวิต 

และการปฏิบัติตามคำาตัดสินลงโทษประหาร แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั ่นแนล 

ไมสามารถยืนยันขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใชโทษประหารในซีเรียสำาหรับป 2555 ได

5 การล างมลทินเป นกระบวนการภายหลังมีการกำาหนดบทลงโทษและ 

คำาพิพากษาถึงที่สุด เปนกระบวนการที่ทำาใหผูตองโทษบริสุทธิ์จากความผิด หรือ 

ไดรับการยกฟองจากขอหาทางอาญา จึงถือเปนบุคคลผูบริสุทธิ์ในสายตาของ 

กฎหมาย 

6 ไมนานหลังการตีพิมพรายงาน สถานการณโทษประหารและการประหาร- 

ชีวิตในป 2554 (Index: ACT 50/001/2555) ซึ่งระบุวามี 20 ประเทศที่ประหาร 

ชีวิตในป 2554 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลพบวามีการประหารชีวิตสี่ครั้งใน 

ประเทศสิงคโปร ทำาใหจำานวนประเทศที่มีการประหารชีวิตในป 2554 เพิ่มขึ้นเปน  

21 ประเทศ
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ประกอบดวยบางสวนของเขตยึดครองเวสตแบงกและฉนวนกาซาภายใตการ 

ปกครองโดยพฤตินัยของกลุมฮามัส ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 

8 มีรายงานขาวถึงการสังหารที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยการใชหินขวางโดยกลุม 

ติดอาวุธตอตานรัฐบาล ทั้งในอัฟกานิสถาน ตอนเหนือของมาลี ปากีสถาน และ 

โซมาเลีย 

9 รัฐบาลควรนำาหลักเกณฑที่เหมาะสมทุกประการมาใชพิจารณา กรณีที่มีความ 

ไมชัดเจนดานอายุ แนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินอายุ ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับ 

พัฒนาการทางกาย จิต และสังคม โดยมีการนำาหลักเกณฑแตละอยางมาใช และ 

ควรยกประโยชนใหแกความสงสัยกรณีที ่มีขอขัดแยง ทั้งนี ้เพื ่อใหปฏิบัติตอ 

ผูกระทำาผิดเหมือนเปนผูเยาว และควรประกันวาจะไมมีการนำาโทษประหารมาใช  

แนวทางเชนนี้สอดคลองกับหลักเกณฑเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเยาว และควรเปน 

พื้นฐานการปฏิบัติทุกประการที่เกี่ยวของกับผูเยาว ทั้งนี้เปนไปตามขอบทที่ 3(1)  

ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

10 มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติที่ 19/37 “สิทธิของเด็ก” รับรอง 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555, UN document A/HRC/RES/19/37

11 นับแตคิวบายุติการประหารชีวิตในป 2546 และถาไมนับการประหารชีวิต 

หนึ่งครั้งในเซนตคิตสและเนวิสในป 2551 สหรัฐอเมริกายังเปนประเทศเดียวใน 

ภูมิภาคนี้ที่มีการประหารชีวิต จำานวนคำาตัดสินลงโทษประหารในภูมิภาคก็ลดลง 

ในชวงหาปที่ผานมา โดยลดจากอยางนอย 125 ครั้งในป 2551 เปน 89 ครั้งในป  

2555 

12 “โทษประหารประจำาป 2555: รายงานประจำาป, ธันวาคม 2555” ศูนยขอมูล 

โทษประหาร http://deathpenaltyinfo.org/documents/2555YearEnd.pdf 

(เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2556)

13 เวียดนามไมสามารถจัดหาสารเคมีที่ใชในการฉีดยาเพื่อประหารได เนื่องจาก 

ทางสหภาพยุโรปมีคำาสั่งหามการสงออกสารชนิดดังกลาวเพื่อการประหารชีวิต 

14 ODIHR, The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 

2555, น. 11, http://www.osce.org/odihr/94219 (เขาถึงเมื่อ 29 มกราคม 2556)

15 มติที่ 1857 (2555) สถานการณในเบลารุสรับรองเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555; 

มติที่ 1896 (2555) การปฏิบัติตามพันธกรณีและพันธกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย  

รับรองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

16 Al Nashiri v. Poland (Fourth Section, application no. 28761/11, 6 May  

2554); Al Nashiri v. Romania (Third Section, application no. 33234/12, 

1 มิถุนายน 2555); แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลและสมาคมนักนิติศาสตรสากล 

ยื่นคำาใหการเปนลายลักษณอักษรในฐานะบุคคลที่สามเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  

2555: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2555/11/

ICJAI-AmicusBrief-AlNashiri_v_-Poland.pdf (เขาถึงเมื่อ 30 มกราคม 2556)

17 สหพันธรัฐรัสเซียไดปฏิบัติตามความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิต

ชั่วคราว เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2539-2542 ยังคง 

มีการประหารชีวิตในสาธารณรัฐเชเชน





รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการ 
ประหารชีวิตในปี 2555

แมจะมีรายงานความถดถอยบาง แตในภาพรวมของสถานการณ 

โทษประหารชีวิตในป 2555 นั้น ยังคงตอกย้ำาวาแนวโนมทั่วโลก 

กำาลังมุงสูการยกเลิกโทษประหาร

สหรัฐอเมริกาเปนเพียงประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังคง 

ประหารชีวิตในป 2555 แตก็เกิดขึ ้นใน 9 มลรัฐเทานั ้น เมื ่อ 

เปรียบเทียบกับ 13 มลรัฐ ในป 2554 คอนเนตทิคัตเปนรัฐลำาดับที ่

17 ที่ยกเลิกโทษประหาร

มีรายงานความถดถอยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก รวมถึงการร้ือฟน 

การประหารชีวิตในอินเดียและปากีสถาน เวียดนามไมมีการ 

ประหารชีวิต ในขณะที่สิงคโปรอยูในระหวางการปฏิบัติตามความ 

ตกลงเพื่อยุติการใชโทษประหารช่ัวคราวขณะที่พิจารณาแกไข 

กฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร มีพัฒนาการที่เห็นไดชัดในทวีป 

แอฟริกาสวนท่ีต่ำากวาทะเลทรายสะฮาราลงมา รัฐบาลกานามีแผน 

จะยกเลิกโทษประหารในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไมมีนักโทษ- 

ประหารในเซียรราลีโอนอีกตอไป

เบลารุส ยังคงเปนประเทศเดียวในภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางที่ 

มีการประหารชีวิต กฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารทุกประเภท 

มีผลบังคับใชในลัตเวียเมื่อเดือนมกราคม ทำาใหเปนประเทศ 

ลำาดับที่ 97 ของโลกที่ยกเลิกโทษประหารโดยสิ้นเชิง

ในเดือนธันวาคม ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติรับรอง 

มติฉบับที่สี่วาดวยความตกลงเพื่อพักการใชโทษประหารชีวิต 

ชั่วคราว ดวยเสียงสนับสนุน 111 เสียง

รายงานฉบับนี้วิเคราะหพัฒนาการสำาคัญที่เกิดขึ้นจากการใชโทษ 

ประหารชีวิตทั่วโลกในป 2555 นำาเสนอตัวเลขการตัดสินลงโทษ 

ประหารและการประหารชีวิตที่องคกรเก็บรวบรวมไดในปนั้น

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชันแนลตอตานโทษประหารทุกกรณีโดย 

ไมมีขอยกเวน ไมวาจะเปนความผิดทางอาญาประเภทใด ไมวา 

ผูกระทำาผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด หรือไมวาทางการจะใชวิธี 

ประหารชีวิตแบบใด

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย
90/24 ลาดพราว ซอย 1 ถ.ลาดพราว 
จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.amnesty.or.th
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ภาพปกหนาและปกหลัง:
ใบมรณบัตรของทางการเบลารุสระบุวา ชาย

อายุ 26 ป เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555  

และบันทึกเขาไปในระบบเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม  

เปนใบท่ีสามตามสถิติของทางราชการ สาเหตุ 

ของการเสียชีวิตถูกระบุวา “ไมมีขอมูล” ชาย 

คนนี้ถูกประหารดวยการยิงเปา
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