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ร่างกฎหมาย โทษประหารชีวิต 

บทกฎหมายใหม่62

ระบบโทษประหารชีวิตของ California ไม่ได้ล้มเหลว; มันเป็นการก่อวินาศกรรม
โดยเจตนา 

ผู้สนับสนุนที่ส�าคัญของข้อเสนอ 62—เช่น ACLU—ได้ใช้เวลากว่าทศวรรษที่
ผ่านมาบั่นทอนโทษประหารชีวิต; ตอนนี้พวกเขายืนยันให้ยกเลิก 

เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ อย่าปล่อยให้พวกเขาชนะ! 

พวกเราทุกคนยอมรับว่าโทษประหารชีวิตใน California นั้นไม่ได้ผล ค�าตอบคือ
การแก้ไข ไม่ใช่สิ้นสุดโทษประหารชีวิต อัยการแนวหน้าของ California และ
เกือบทั้งหมดของทนายเขตเลือกตั้ง 58 คนของเรามีแผนที่จะท�าการแก้ไข 

เริ่มต้นด้วยการโหวตไม่เห็นด้วยบนข้อเสนอ 62! 

ระบบมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะฆาตกรรมผู้โหดร้ายได้ท�าการยื่นที่ไม่มีการสิ้นสุด ด้วย
การพิจารณาอุทธรณ์เล็กๆ น้อยๆ ใช้เวลามากกว่าทศวรรษก่อนโทษประหาร  
ข้อเสนอ ผู้สนับสนุน 62 ต้องการให้คุณเชื่อว่าการให้การดูแลสุขภาพอันธพาล
เหล่านี้ตลอดชีพที่อยู่อาศัย, อาหาร, และสิทธิพิเศษจะประหยัดเงินหรอ? ใครที่
พวกเขาก�าลังหลอกลวงอยู?่ 

พวกเขาพูดว่าเราไม่จ�าเป็นต้องประหารชีวิต จริงหรอ? 

มีฆาตกรรมประมาณ 2,000 คนใน California แต่ละป ีประมาณ 15 คน—ที ่
เลวร้ายที่สุดของเลวร้ายที่สุด—ได้รับโทษประหารชีวิต พวกเขาเป็นใคร? 

• ฆาตกรรมหมู/่ฆาตกรรมต่อเนื่อง • ฆาตกรรมที่ข่มขื่น/ทรมานเหยื่อ • ฆ่าเด็ก 

• ผู้ก่อการร้าย

ถามไปยังผู้เสนอข้อเสนอ 62: ถ้าฆาตกรที่ได้รับการตัดสินว่า "ติดคุกตลอดชีวิต
ไม่รอลงอาญา" หนีออกมาได ้และเริ่มก่อเหตุฆาตกรรมอีกครั้ง หรือฆ่าผู้คุม การ
ตัดสินอะไรที่พวกเขาจะได้รับ? ติดคุกตลอดชีวิตอีกครั้งไม่รอลงอาญาหรอ? 

ผู้เสนอข้อเสนอ 62—เป็นเหมือนนักแสดง—ที่ต้องการให้คุณเชื่อในบทละคร แต่
ขอให้มีความชัดเจนว่าไม่มีผู้บริสุทธิ์ในการประหารชีวิต California พวกเขา 
อ้างถึงหนึ่งกรณีจาก Texas ในป ี1989 ที่ยังอยู่ภายใต้ข้อพิพาท California ไม่
เคยประหารผู้บริสุทธิ ์และไม่มีวันท�าเช่นนั้น 

เข้าร่วมกับครอบครัวของเหยื่อ และหน่วยงานพิทักษ์กฎหมาย และโหวต 

ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ 62! 

www.NoProp62YesProp66.com 

MICHELE HANISEE, ประธาน 
รองผู้ว่าสมาคมทนายความเขต Los Angeles 

MARC KLAAS, พ่อของเหยื่ออาย ุ12 ปี 
Polly Klaas 

LAREN LEICHLITER, ประธาน 
สมาคมส�าหรับผู้รักษาการแทนนายอ�าเภอมณฑล San Bernardino

ระบบโทษประหารชีวิตของ California มีความล้มเหลว ผู้เสียภาษีต้องเสียภาษี
มากกว่า $5 พนล้านตั้งแต่ป ี1978 เพื่อด�าเนินการประหารชีวิตนักโทษ 13 ราย
—ต้องใช้ค่าใช้จ่าย $384 ล้านต่อการด�าเนินการประหารชีวิตหนึ่งครั้ง 

โทษประหารชีวิตเป็นเหมือนสัญญาที่ว่างเปล่าให้กับครอบครัวของเหยื่อ และแฝง
ด้วยความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ ์

เห็นด้วยกับ 62 ทดแทนค่าใช้จ่ายของระบบที่ล้มเหลวเหล่านี้ด้วยการโทษจ�าคุก
ตลอดชีวิตที่เข้มงวด และไม่มีโอกาสรับผลประโยชน์ทางทัณฑ์บน 

ภายใต้ญัตติข้อเสนอ 62 โทษประหารชีวิตจะถูกแทนที่ด้วยโทษจ�าคุกตลอดชีวิต
ที่เข้มงวด นักโทษในคดีที่เลวร้ายที่สุดจะไม่มีทางได้รับการปล่อยตัว แทนที่จะให้
พวกเขาอยู่ในสถานที่แสนพิเศษก่อนที่จะได้รับโทษประหาร ฆาตกรจะต้องอาศัย
อยู่กับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสุด 

การท�างานและการชดใช้ความเสียหาย 

อาชญากรผู้ที่นั่งรอการประหาร และในห้องพิจารณาคดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
กับการพิจารณาอุทธรณ์มีการรับประกันตามรัฐธรรมนูญ จะต้องท�างาน และ
จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายให้กับครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกเขา 

การปิดบัญชีโดยแท้จริงส�าหรับครอบครัวของเหยื่อ 

"ระบบโทษประหารชีวิตของ California ใช้เวลานานสร้างความทุกข์ทรมาน 

เจ็บปวดให้แก่ครอบครัวของเรา คนที่ฆ่าน้องสาวของฉันนั่งฟังการพิจารณาคดี
นับครั้งไม่ถ้วน เรายังต้องหวนคิดถึงโศกนาฏกรรมนี้ครั้งแล้วครั้งเหล่า  
โทษประหารชีวิตเป็นเหมือนสัญญาที่ว่างเปล่าของความยุติธรรม โทษจ�าคุก
ตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาควรน�ามาใช ้ซึ่งนั้นเป็นเหมือนการปิดบัญชี
โดยแท้จริง"—Beth Webb, ผู้ที่น้องสาวถูกฆ่าตาย พร้อมกับคนอื่นๆ อีกเจ็ด
คนในการกราดยิ่งที่ร้านท�าผม Orange County 

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้รับการยืนยันด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง 

นักวิเคราะห์นิติบัญญัติอิสระยืนยัน ในข้อเสนอนี ้62 จะประหยัดเงิน $150  

ล้านต่อป ีการตัดสินโทษประหารชีวิตใช้ค่าจ่ายมากกว่าการใช้ชีวิตในคุก  

18 เท่า ทรัพยากรเหล่านี้จะดีกว่าถ้าน�าไปใช้ในด้านการศึกษา ความปลอดภัย
ของประชาชน และการป้องกันอาชญากรรมที่ใช้งานได้จริง 

ข้อบกพร่องของระบบโทษประหารในเชิงลึก 

California ไม่ได้ใช้โทษประหารมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เพราะปัญหาร้ายแรง 
เกือบ 40 ป ีที่ใช้ทุกความพยายามในการแก้ไขความล้มเหลวเพื่อท�าให้ระบบการ
ประหารชีวิตใช้งานได ้มันเพียงแค่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 

"ฉันฟ้องร้องด�าเนินกับฆาตกรโดยใช้กฎหมายโทษประหารชีวิตของ California 

แต่มันใช้ค่าใช้จ่ายสูง ความล่าช้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการด�าเนินการโดยรวมที่
ป้องกันอาชญากรรม เชื่อฉันเราจ�าเป็นต้องเปลี่ยนระบบการประหารชีวิตกับ
ชีวิตในคุกโดยไม่ต้องรอลงอาญา"—John Van de Kamp อดีตอัยการเขต Los 
Angeles และอดีตอัยการสูงสุดของ California  

ความเสี่ยงในการด�าเนินการกับผู้คนบริสุทธิ์เป็นข้อเสนอจริง 

เทคโนโลยีดีเอ็นเอ และการพิสูจน์หลักฐานใหม่ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ
นักโทษมากกว่า 150 คนที่ตายหลังจากที่เขาถูกตัดสินจากโทษประหารชีวิต ใน 

California นักโทษ 66 คนได้มีความเชื่อมั่นที่จะพลิกคดีฆาตกรรมของพวกเขา 
เพราะหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ ์

Carlos DeLuna ถูกประหารในป ี1989 แต่การสอบสวนอิสระในเวลาต่อมาได้
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา การประหารผู้บริสุทธิ์เป็นความผิดพลาดที่ไม่สามารถ
เลิกท�าได ้

อดีตผู้สนับสนุนโทษประหารชีวิต: เห็นด้วยกับ 62 

"ฉันน�าแคมเปญการใช้โทษประหารชีวิตกลับไปยัง California ในป ี1978 มัน
เป็นความผิดพลาดราคาแพง ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเราท�าร้ายครอบครัวของเหยื่อที่
เราก�าลังพยายามที่จะช่วย และเสียเงินภาษ ีโทษประหารชีวิตไม่สามารถแก้ไข
ได ้เราจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมัน ขังฆาตกรรม ให้พวกเขาท�างาน และใช้ชีวิต
ต่อ"—Ron Briggs ผู้น�าแคมเปญการสร้างระบบโทษประการใน California  
www.YesOn62.com 

JEANNE WOODFORD, อดีตผู้คุมการประหาร
DONALD HELLER, ผู้เขียนกฎหมายโทษประหารชีวิตของ California 

BETH WEBB, พี่สาวของเหยื่อฆาตกรรมในป ี2011 
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เห็นด้วยบน 62 การพิพากษาการชีวิตในคุกที่เคร่งงวด—ท�าไมต้องจ่ายเงินให้กับ
ระบบโทษประหารที่ล้มเหลว? 

ข้อเสนอ 62 ขังฆาตกรที่โหดร้ายตลอดชีวิต และสิ้นสุดค่าใช้จ่ายแสนแพงในการ
ประหาร ฆาตกรเหล่านี้จะไม่ได้รับการผ่อนผัน หรือปล่อยตัว พวกเขาจะต้อง
ท�างานและจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายให้กับครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
พวกเขา 

ส่วนใหญ่ของผู้ต้องโทษประหารชีวิตแล้วจบลงด้วยการใช้จ่ายในชีวิตในคุกเพราะ 
99% ของโทษประหารไม่มีด�าเนินการ ใช้ค่าใช้จ่ายในการขังพวกเขาใน
สถานที่ส่วนตัวก่อนท�าการประหาร และค่าใช้จ่ายส�าหรับทนายความของพวกเขา
มากกว่า 18 เท่าโทษจ�าคุกตลอดชีวิตที่เข้มงวดโดยไม่ต้องรอลงอาญา 

เห็นด้วยบน 62 ประหยัดเงิน $150 ล้านต่อป ี

ที่ปรึกษาทางการคลังกลางของรัฐ—นักวิเคราะห์นิติบัญญัต—ิยืนยันข้อเสนอนี ้
62 จะประหยัดเงินผู้เสียภาษีกว่า $150 ล้าน ทุกๆ ปี อ่านการวิเคราะห์ด้วยตัว
คุณเองในคู่มือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี ้

38 ปีของความล้มเหลว 

ฝ่ายตรงข้ามของข้อเสนอนี ้62 ยอมรับระบบการประหารชีวิตไม่สมบูรณ ์ใน
ความเป็นจริง ผู้สนับสนุนโทษประหารชีวิตที่สร้างระบบนี้ได้ยอมรับในขณะนี้ว่า
มันล้มเหลว แม้ว่ามีหลายคนพยายามที่จะแก้ไขมัน ตั้งแต่ป ี1978 ผู้เสียภาษีได้
จ่ายภาษีมากกว่า $5 พันล้านบนโทษประหารชีวิต แต่นานกว่า สิบ ปีมานี้ไม่มี
การด�าเนินการโทษประหารแม้แต่ครั้งเดียว 
การอุทธรณ์ยาวนาน และค่าใช้จ่ายของกระบวนที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อไม่
ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับโทษประหาร มันไม่สามารถเปลี่ยนได ้ลงคะแนนเสียงรับญัตติ
ข้อเสนอ 62 เพื่อประหยัดเงินหลานร้อยล้านดอลล่าร ์และขังฆาตรกร ท�าให้พวก
เขาท�างาน และจ่ายเงินชดเงินชดใช้ความเสียหายให้กับครอบครัวของผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของพวกเขา 

ROBYN BARBOUR, ย่าของเหยื่อในป ี1994 

JOHN DONOHUE, Ph.D., ศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 
โรงเรียนกฎหมายสแตนฟอร์ด 

RON BRIGGS, ผู้น�าแคมเปญโทษประหารกลับมาในป ี1978 

ร่วมกับเราในการออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 62! 

ท�าความเข้าใจกันอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ข้อเสนอ 62 จะท�า 

ข้อเสนอ 62 กล่าวว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของฆาตกรที่โหดร้ายคือ 

การมีชีวิตอยู ่ในขณะที่การเสียภาษีของผู้เสียภาษีในทศวรรษที่ผ่านมา หลัง
จากการก่ออาชญากรรมที่น่ากลัวของพวกเขา และเยาะเย้ยความเจ็บปวดของ
ครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเขา 

โทษประหารชีวิตถูกสงวนไว้ส�าหรับเฉพาะฆาตกรที่โหดร้ายที่สุด เช่น ฆาตกร
ที่ฆ่าเด็ก ฆาตกรข่มขืน/ทรมาน ฆาตกรต่อเนื่อง และฆาตกรต�ารวจ เพียงแค ่

1–2% ของฆาตกรรมประมาณ 2,000 คนใน California ที่จบลงด้วยการลงโทษ
ด้วยการประหารชีวิตเป็นประจ�าทุกป ี

ข้อเสนอ 62 กล่าวว่าอาชญากรรมร้ายแรงมากที่สุดเหล่านี้ไม่ควรมีระดับของการ
ลงโทษที่สูงกว่า เราไม่เห็นด้วย ส�าหรับอาชญากรที่เลวร้ายที่สุด จ�าเป็นต้องมีการ
โทษประหารชีวิต 

เราทุกคนรู้ว่าระบบโทษประหารชีวิตของ California นั้นไม่สมบูรณ ์ขณะนี้
นักโทษประหารสามารถยื่นอุทธรณ์เล็กๆ น้อยๆ หลังจากการตัดสินแบบอื่น
ปฏิเสธความยุติธรรม 

ค�าตอบคือการแก้ไข กฎหมายประหารชีวิตของ California ไม่มีที่สิ้นสุด 

อัยการ หน่วยงานพิทักษ์กฎหมาย และครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรม
คัดค้านข้อเสนอ 62 เพราะมันเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชน 

ปฏิเสธความยุติธรรม และการปิดบัญชีกับครอบครัวของเหยื่อ และให้รางวัล
ฆาตกรที่น่ากลัวที่สุด 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอ 62 ต้องการให้คุณเชื่อว่าพวกเขาปกป้องการลงโทษ 

นักประหารผิดคนจากการถูกประหารชีวิต 

แต่ในกาหารือกับ San Francisco Chronicle, ผู้ว่าการรัฐ Jerry Brown  

"อดีตทนายความทั่วไปกล่าวว่าไม่มีผู้บริสุทธิ์ในการประหารชีวิตของ California" 

(3/7/12) 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอ 62 บอกว่ามันจะประหยัดเงินของผู้เสียภาษ ีใครที่พวกเขา
ก�าลังหลอกลวงอยู่? 

ภายใต้ญัตติข้อเสนอ 62 ผู้เสียภาษีต้องจ่ายค่าอาหาร เสื้อผ้า บ้าน ยาม และการ
ให้การบริการด้านการรักษาสุขภาพเพื่อให้ฆาตกรที่โหดร้ายอยู่จนกว่าพวกเขาจะ
เสียชีวิตตามอายุขัย แม้แต่ให้พวกเขามีการปลูกถ่ายหัวใจ! 

นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไม Mike Genest, อดีตผู้อ�านวยการคลัง California  

กล่าวว่า, "ข้อเสนอ 62 ใช้เงินมากกว่า $100 ล้าน" 

ถ้าข้อเสนอ 62 ไม่ได้ปกป้องเหยื่อ และไม่ได้ปกป้องผู้เสียภาษ ีแล้วใครกันล่ะที่
ข้อเสนอ 62 ปกป้อง? 

ข้อเสนอ 62 ป้องกัน Charles Ng ฆาตกรต่อเนื่องที่โหดร้าย ผู้ที่ลักพาตัว
ครอบครัว ทรมาน/ฆ่าเด็กต่อหน้าพ่อแม่ของพวกเขา ฆ่าพ่อ และข่มขืนแม ่

ซ�้าแล้วซ�้าเหล่าก่อนที่จะฆ่าเธอ 

Ng ได้ก่ออาชญากรรมผ่านมา 30 ปีแล้ว การพิจารณาคดีของเขาล่าช้าเกือบ  

15 ปีด้วยวิธีการยื่นอุทธรณ ์และในท้ายที่สุดการพิจารณาคดีก็ตัดสินโทษประหาร
ชีวิตหลังจากผ่านมาเกือบ 20 ป ีเยายังคงอยู่ในแดนประหาร ยื่นอุทธรณ์เพื่อ
ชะลอการลงโทษของเขา เป็นเวลานานหลังจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเขาถูกท�าให้
เงียบตลอดไป 

ใครอีกที่ข้อเสนอ 62 ท�าการป้องกัน? 

Richard Allen Davis ผู้ที่ลักพาตัว ข่มขืน และทรมาน Polly Klaas อาย ุ12 ปี 

ฆาตกรต่อเนื่อง Robert Rhoads ผู้ที่ลักพาตัว ข่มขื่น และทรมาน Michael 

Lyons อาย ุ8 ปีก่อนที่จะแทงเขากว่า 70 ท ี

และมีอีกหลายร้อยคนที่เหมือนพวกเขา 

นักโทษประหารของ California รวมถึงฆาตกรของ: 

• เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมากกว่า 1,000 คน • เด็ก 226 คน • 43 เจ้าหน้าที่เพื่อ
สันต ิ• 294 เหยื่อที่ถูกข่มขืนหรือถูกทรมานก่อนที่จะถูกฆ่าตาย 

สหภาพเสรีภาพพลเรือนอเมริกาสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิต ผู้ที่ยื่น
พิจารณาอุทธรณ์เล็กๆ น้อยๆ ได้จมอยู่ไปในระบบ ตอนนี้พวกเขาก�าลังใช้ปัญหาที่
พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อโต้แย้งว่าโทษประหารชีวิตควรยกเลิก 

อย่าหลงเชื่อ เข้าร่วมกับเราในการโหวตไม่เห็นด้วยในข้อเสนอ 62!

เยี่ยมชม www.NoProp62YesProp66.com ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

MIKE RAMOS, อัยการเขตของ San Bernardino 

MARC KLAAS, พ่อของเหยื่ออาย ุ12 ปี 
Polly Klaas 

MIKE DURANT, ประธาน 
เจ้าหน้าที่เพื่อสันติสมาคมวิจัยของ California 




