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ประเทศไทย	
การประชุมคณะทํางานตามกระบวนการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชน	คร้ังท่ี	39	

	
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหBงสหประชาชาติ	

25	มีนาคม	2564	

รBวมจัดทํารายงานโดย	
	

สมาพันธ8สิทธิมนุษยชนสากล	(FIDH	-	International	Federation	for	Human	Rights)	
และ	

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	(สสส.)	
	
สมาพันธ8สิทธิมนุษยชนสากล	 (FIDH)	 เปKนองค8กรสิทธิมนุษยชนระหวBางประเทศที่ไมBใชBรัฐ	
ทํางานรBวมกับสมาชิกกวBา	 192	 องค8กรใน	 117	 ประเทศ	 นับต้ังแตBกBอตั้งเมื่อปO	 พ.ศ.	 2465	
สมาพันธ8สิทธิมนุษยชนสากลทํางานเพื่อปกปPองคุQมครองสิทธิพลเมือง	 สิทธิทางการเมือง	
สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ดังที่ระบุไวQในปฏิญญาสากลวBาดQวยสิทธิมนุษยชน	

	
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 (สสส.)	 กBอตั้งข้ึนเมื่อปO	 พ.ศ.	 2516	
เปKนองค8กรเพื่อสิทธิมนุษยชนองค8กรแรกของประเทศไทย	 ดําเนินงานรณรงค8	 สBงเสริม	
และปกปPองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย	 สสส.	
มุBงเปPาไปที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย	
การคุQมครองนักปกปPองสิทธิมนุษยชน	และการยกเลิกโทษประหารชีวิต	
	
การจัดทํารายงานกระบวนการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรBวมระหวBาง	 FIDH-สสส.	
มุBงเนQนเปPาหมายไปที่ความคืบหนQาเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและสภาพในเรือนจําของประเทศไท
ยนับต้ังแตBการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	
2559	
และทําขQอเสนอแนะตBอรัฐบาลของไทยใหQดําเนินการคืบหนQาเขQาสูBการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล
ะการปรับปรุงพัฒนาสภาพในเรือนจํา	
ขQอมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เก็บรวบรวมมาจากขQอมูลประสบการณ8ตรง	 เว็บไซต8ของรัฐบาล	
เอกสารราชการ	และรายงานขBาวที่ไดQรับการยืนยันตรวจสอบแลQว	
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ไมBมีความกQาวหนQาไปสูBการยกเลิกโทษประหารชีวิต	ทBามกลางการนําโทษประหารกลับมาใชQใหมB	
	 	

1. ระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สอง	
ประเทศไทยลQมเหลวที่จะดําเนินการกQาวหนQาไปสูBการยกเลิกโทษประหารชีวิต	
	

2. ระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศไทย	
รัฐบาลไทยใหQคํามั่นที่จะลดโทษประหารชีวิตและทบทวนการกําหนดโทษประหารชีวิต
สําหรับความผิดที่เกี่ยวขQองกับยาเสพติด	 แตBไมBยอมรับขQอเสนอแนะ	 12	
ขQอท่ีเรียกรQองใหQยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือใหQดําเนินมาตรการตBาง	 ๆ	
โดยมุBงใหQเกิดความคืบหนQาไปสูBเปPาหมายดังกลBาว	
ขQอเสนอแนะเหลBานั้นรวมถึงการจัดทําความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิต	
การใหQสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับท่ี	 2	
ของกติการะหวBางประเทศวBาดQวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (Second	 Optional	
Protocol	 to	 the	 International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights)	
และการนําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกจากความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต	
รัฐบาลไทยกลBาววBาจะพิจารณาขQอเสนอแนะเหลBานี้	
"ในการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบตBอ	ๆ	ไป"	

	
3. ระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สอง	

ประเทศไทยนําโทษประหารกลับมาใชQอีกครั้ง	 ในวันที	่ 18	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2561	 ธีรศักดิ	์
หลงจิ	 อายุ	 26	 ปO	 ถูกประหารชีวิตดQวยการฉีดยา	 ณ	 สถานที่ที่ไมBระบ	ุ
นายธีรศักดิ์ถูกตัดสินวBามีความผิดฐานฆBาผูQอื่นโดยไตรBตรองไวQกBอน	
จากเหตุการณ8ในจังหวัดตรังเม่ือวันที่	 17	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2555	
ธีรศักดิ์ยืนยันตลอดวBาเขาไมBไดQทําอาชญากรรมดังกลBาวi	
	

4. หากประเทศไทยไมBมีการประหารชีวิตอีกเลยกBอนจะถึงวันท่ี	 24	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2562	
ประเทศไทยจะไดQรับสถานะเปKนประเทศที่ยกเลิกการประหารชีวิตโดยพฤตินัย	 (de	 facto	
abolitionist)	 กBอนการประหารชีวิตนายธีรศักดิ์	
ประเทศไทยประหารชีวิตบุคคลครั้งสุดทQายในวันที่	 24	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2552	
เม่ือนายบัณฑิต	 เจริญวานิช	 อาย	ุ 45	 ปO	 และนายจิรวัฒน8	 พุBมพฤกษ8	 อายุ	 52	 ปO	
ถูกประหารดQวยการฉีดยา	ที่เรือนจําบางขวาง	จังหวัดนนทบุรี	
	

5. เม่ือวันที่	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	วันท่ี	17	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	และวันท่ี	16	ธันวาคม	พ.ศ.	
2563	
ประเทศไทยไดQงดออกเสียงในวาระการประชุมเกี่ยวกับความตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการใ
ชQโทษประหารชีวิตในที่ประชุมสมัชชาใหญBแหBงสหประชาชาติ	(UNGA)	
	

6. ในดQานท่ีดี	 ตัวเลขอยBางเปKนทางการตBาง	 ๆ	
จากกรมราชทัณฑ8แสดงแนวโนQมจํานวนนักโทษประหารชีวิตท่ีลดลงอยBางตBอเนื่อง	
ระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศไทย	 เม่ือวันที่	 11	
พฤษภาคม	พ.ศ.	 2559	มีนักโทษประหารชีวิต	 426	คน	 (ชาย	 368	คน	และหญิง	 58	คน)	
เม่ือถึงวันที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2564	ตัวเลขไดQลดลงอยBางตBอเนื่องเหลือ	257	คน	(ชาย	228	คน	
และหญิง	 29	คน)	อัตราลดลง	 40%	นี	้สBวนใหญBเปKนผลมาจากการพระราชทานอภัยโทษ	
ลดโทษประหารเปKนโทษอยBางอื่น	
ในการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศไทย	
มีการประกาศลดโทษในโอกาสสําคัญตBาง	 ๆ	 เชBน	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจQาอยูBหัวมหาวชิราลงกรณในเดือนพฤษภาค
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ม	 พ.ศ.	 2562	
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจQาอยูBหัวมหาวชิราลงกรณในเดือนกรกฎาคม	
พ.ศ.	 2563	
และวันคลQายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดื
อนธันวาคม	พ.ศ.	2563	
	

7. แมQจํานวนนักโทษท่ีตQองโทษประหารจะลดลง	 แตBศาลตBาง	 ๆ	
ทั่วประเทศไทศยังคงใชQโทษประหารชีวิต	 ระหวBางเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2559	
และเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2562	 มีผูQไดQรับโทษประหารชีวิตอยBางนQอย	 340	 คน	
แมQวBาจะไมBมีตัวเลขเผยแพรBอยBางเปKนทางการ	
แตBมีขQอมูลบันทึกวBามีการตัดสินประหารชีวิตอยBางนQอย	 216	 ครั้งในปO	 พ.ศ.	 2559	
อยBางนQอย	75	ครั้งในปO	พ.ศ.	 2560	อยBางนQอย	 33	ครั้งในปO	พ.ศ.	2561	และอยBางนQอย	 16	
ครั้งในปO	พ.ศ.	2562	จากขQอมูลที่รวมรวมโดยแอมเนสตี้	อินเตอร8เนชั่นแนล	
	

8. นับต้ังแตBการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบท่ีสองของประเทศไทย	
ไมBมีความพยายามใด	 ๆ	 ที่จะลดจํานวนความผิดท่ีตQองโทษประหารชีวิต	 อันที่จริงแลQว	
จำนวนความผิดอาญาที่มีโทษประหารชีวิตกลับเพิ่มขึ้น	จาก	55	ประเภทในปO	พ.ศ.	2557	
เปKน	 63	 ประเภทในปO	 พ.ศ.	 2561	
ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตนั้นรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจดQวย	
	

9. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเปKนความผิดที่มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตที่สัดสBวน
สูงมาก	 จากขQอมูลของกรมราชทัณฑ8	 58%	 ของนักโทษชายและ	 100%	
ของนักโทษหญิงที่ตQองโทษประหาร	 เปKนผูQกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 ขQอมูล	 ณ	
วันท่ี	3	มีนาคม	พ.ศ.	2564	
	

10. กฎหมายที่มีอยูBซึ่งกําหนดใหQความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษประหารชีวิต	
ไมBสอดคลQองกับพันธกรณีทางกฎหมายของประเทศไทยตBอขQอ	 6	
ของกติการะหวBางประเทศวBาดQวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	
Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights	 หรือ	 ICCPR)	 ซึ่งกําหนดวBา	
ในประเทศที่มิไดQยกเลิกโทษประหารชีวิต	 การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทําไดQ	
"เฉพาะคดีอุกฉกรรจ8ที่สุด"	 เทBานั้น	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหBงสหประชาชาติไดQย้ําเสมอมาวBา	
การใชQโทษประหารชีวิตสําหรับความผิดดQานยาเสพติด	ไมBสอดคลQองกับขQอ	 6	ของกติกา	
ICCPR	
	

11. คําสัญญากBอนหนQานี้ที่รัฐบาลไทยใหQไวQวBา	
จะดําเนินการกQาวหนQาไปสูBการยกเลิกโทษประหารชีวิต	
หายไปโดยสิ้นเชิงในระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเ
ทศไทย	 เม่ือเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 วิษณุ	 เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	 กลBาววBา	
แมQประเทศไทยจะยังคงมีโทษประหารชีวิตอยูB	 "เพื่อปPองปรามการกระทําผิด"	
แตBประเทศไทยก็พยายามทยอยเปลี่ยนจากโทษประหารเปKนโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจํา
คุกสูงสุด	20	ปOii	
	

12. เจQาหนQาท่ีรัฐบาลมีแถลงการณ8ตBอสาธารณะเพื่อสนับสนุนโทษประหารชีวิตอยูBบBอยครั้ง	
ตัวอยBางเชBน	 เม่ือวันที่	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2559	 ประยุทธ8	 จันทร8โอชา	 นายกรัฐมนตรี	
มีคําสั่งใหQฝdายกฎหมายและฝdายตุลาการดําเนินการใหQประกันไดQวBา	
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ผูQกระทําความผิดคดีขBมขืนจะถูกตัดสินประหารชีวิต iii 	ประยุทธ8กลับคําในเดือนตBอมา	
โดยกลBาววBาเขาไมBเห็นดQวยกับการเรียกรQองใหQประหารชีวิตผูQที่ถูกตัดสินวBากระทําความ
ผิดในคดีขBมขืนและฆาตกรรม	 หลังเหตุขBมขืนแลQวฆBาครูหญิงท่ีจังหวัดสระบุรี	
ซึ่งทําใหQเกิดกระแสโกรธแคQนจากสาธารณชน	
และผูQใชQอินเตอร8เน็ตเรียกรQองใหQใชQโทษประหารชีวิตกับผูQกระทําความผิดคดีขBมขืนiv	
	

13. เจQาหนQาท่ีรัฐคนอื่น	 ๆ	 ยอมรับตBอสาธารณะวBา	
โทษประหารชีวิตนั้นไมBมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาชญากรรมรุนแรงไดQ	
และระบุวBานักโทษเด็ดขาดท่ีถูกตัดสินประหารชีวิตสBวนใหญBเปKนคนยากจนและดQอยโอก
าส	 ซึ่งไมBสามารถวBาจQางทนายความใหQแกQตBางใหQตนเองไดQ	 อยBางไรก็ตาม	
เจQาหนQาท่ีทางการอQางวBา	 เหตุผลที่ไมBมีความคืบหนQาไปสูBการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้น	
เปKนเพราะความสนับสนุนของสาธารณะตBอโทษประหารชีวิตv	
	

14. ทBาทีของรัฐบาลไทยหลายตBอหลายชุด	
ที่อQางวBาความเห็นสBวนใหญBของสาธารณะสนับสนุนใหQคงโทษประหารชีวิตไวQน้ัน	
เปKนทBาทีที่มาจากแบบสอบถามและการสํารวจความคิดเห็นที่ไมBเปKนวิทยาศาสตร8	
ซึ่งไมBไดQใหQขQอมูลที่เกี่ยวขQองอยBางเพียงพอ	
เพื่อใหQผูQตอบแบบสอบถามและสาธารณชนทั่วไปจะสามารถมีความเห็นที่เกิดจากความเ
ขQาใจในประเด็นท่ีเกี่ยวขQองกับโทษประหารชีวิตไดQ	
	

15. ตัวอยBางเชBน	 ในเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2561	 หลังการประหารชีวิตธีรศักดิ์	 หลงจิ	
[โปรดดูดQานบน,	 ยBอหนQาที่	 3]	
มีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นสี่ชุดวBาดQวยประเด็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต	
ในการสํารวจออนไลน8หนึ่งจากเว็บไซต8หนังสือพิมพ8คมชัดลึก	 ผลปรากฏวBา	
จากผูQตอบแบบสํารวจทั้งหมดราว	 2,300	 คน	 มี	 92%	
ที่ระบุวBาสนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต	 การสํารวจอีกอันหนึ่งของสํานักขBาวเนชั่นทีว	ี
ผลปรากฏวBา	 95%	 จากคะแนนโหวตกวBา	 20,000	 คะแนนสนับสนุนโทษประหารชีวิต vi	
แบบสํารวจที่สาม	 ซึ่งสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน	 1,123	 คน	
พบวBาผูQตอบแบบสอบถาม	 93.4%	 สนับสนุนใหQใชQโทษประหารชีวิตกับ	 "ฆาตกรโหด" vii	
แบบสํารวจที่สี่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร8	 สํารวจความคิดเห็นประชาชน	
1,251	 คน	 พบวBาผูQตอบแบบสอบถาม	 92%	 เห็นดQวยที่จะใหQคงโทษประหารชีวิตไวQ	 79%	
เชื่อวBาโทษประหารชีวิตชBวงปPองปรามอาชญากรรมไดQ	 และ	 80%	
ระบุวBาสนับสนุนใหQใชQโทษประหารชีวิตกับผูQกระทําผิดรQายแรงแทนที่จะใชQโทษจําคุกตล
อดชีวิต	 อยBางไรก็ตาม	 ผูQตอบแบบสอบถามเพียง	 2%	
สนับสนุนใหQใชQโทษประหารชีวิตกับความผิดที่เกี่ยวขQองกับยาเสพติดviii	

	
ขQอเสนอแนะตBอรัฐบาล:		
	 	
• ยกเลิกโทษประหารชีวิตสําหรับความผิดทุกประเภทในระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิ

มนุษยชนรอบที่สาม	
• จัดทําความตกลงชั่วคราวเพ่ือยุติการประหารชีวิตโดยทันที	
• เปลี่ยนโทษประหารชีวิตทุกกรณีใหQเปKนโทษจําคุกโดยทันที	
• ลงมติสนับสนุนใหQความตกลงชั่วคราวเพือ่ยุติการใชQโทษประหารชีวิตในที่ประชุมสมัชชาใ

หญBแหBงสหประชาชาต	ิ(UNGA)	ครั้งตBอไป	
• ลดจํานวนความผิดอาญาที่มีโทษถึงประหารชีวิตใหQไดQมากท่ีสุด	
• ยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตสําหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด	
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• ใหQสัตยาบันพิธีสารเลือกรับฉบับที่	 2	
ของกติการะหวBางประเทศวBาดQวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (Second	 Optional	
Protocol	to	the	ICCPR)	ในระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สาม	

	
สภาพในเรือนจํายังคงตํ่ากวBามาตรฐานระหวBางประเทศทBามกลางความแออัดที่ยังอยูB	
	

16. ในการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศไทย	
รฐับาลรับรองขQอเสนอแนะทั้งสี่ขQอเกี่ยวกับสภาพในเรือนจํา	
รวมถึงขQอเสนอแนะหนึ่งที่เรียกรQองใหQมีนโยบายลดความแออัดในเรือนจํา	
	

17. แมQจะมีคํามั่นดังกลBาว	 แตBสภาพในเรือนจํายังคงต่ํากวBามาตรฐานระหวBางประเทศ	
ในชBวงระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศไทย	
ความลQมเหลวอยBางตBอเนื่องของรัฐบาลหลายชุดในการปฏิรูประบบราชทัณฑ8อยBางเปKนอ
งค8รวม	
สBงผลใหQเกิดเงื่อนไขที่นําไปสูBการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยBางแพรBหลายในเรือนจําของปร
ะเทศ	
ซึ่งเปKนการละเมิดพันธกรณีของประเทศไทยตBอกลไกระหวBางประเทศที่ไทยเปKนรัฐภาคี	
	

18. ความแออัดยังคงเปKนปeญหารQายแรงสุดอยBางหนึ่งของเรือนจําไทย	
โดยมีจํานวนผูQตQองขังเพิ่มสูงขึ้นในชBวงระหวBางการทบทวนสถานการณ8สิทธิมนุษยชนรอ
บที่สองของประเทศ	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2559	
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรในเรือนจํา	 321,372	 คน	
ตามรายงานสถิติของกรมราชทัณฑ8	 ในเดอืนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	
ตัวเลขจํานวนผูQตQองขังพุBงขึ่นสูงสุดเปKน	 386,902	 คน	 ณ	 วันที่	 1	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2564	
จํานวนประชากรในเรือนจําของไทยอยูBที	่ 311,605	 คน	 (ชาย	 273,657	 คน	 และหญิง	
37,948	คน)	ลดลง	 3%	นับตั้งแตBเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	 2559	ผูQตQองขังสBวนใหญB	 (ผูQตQองขัง	
253,496	คน	หรือ	81%)	ถูกคุมขังดQวยความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	
	

19. ในถQอยแถลงที่นBากังวลเมื่อวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2562	 สมศักดิ	์ เทพสุทิน	
รัฐมนตรีวBาการกระทรวงยุติธรรม	
ระบุวBามีเปPาหมายจํากัดจํานวนผูQตQองขังทั่วประเทศใหQอยูBที่ราว	 370,000	 คน	
ซึ่งเปKนระดับที่สรQางความแออัดอยBางรQายแรงใหQกับเรือนจําไทยอยูBแลQว ix	
ความจุอยBางเปKนทางการของระบบทัณฑสถานไทยสามารถรองรับผูQตQองขังไดQ	 123,000	
คนx	ซึ่งเรือนจําตBาง	ๆ	รองรับผูQตQองขังเกินกวBาความสามารถของตนอยูBแลQว	
	

20. ทางการพยายามจะทําใหQประเด็นเรื่องความแออัดดูรQายแรงนQอยลง	
โดยการปรับลดมาตรฐานวิธีการวัดความจุลงอยBางตBอเนื่อง	
จนพื้นที่ตBอผูQตQองขังหนึ่งคนเหลือไมBถึงหนึ่งตารางเมตร xi	
เจQาหนQาที่เรือนจําจังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งอยูBรอบนอกทางตะวันออกของกรุงเทพฯ	
ระบุวBา	"ผูQตQองขังสองคนตQองแบBงพื้นที่หนึ่งตารางเมตร"	และผูQตQองขังตQอง	"นอนตะแคง"xii	
สถานการณ8ดังกลBาวสBงผลใหQสมศักดิ	์ เทพสุทิน	 รัฐมนตรีวBาการกระทรวงยุติธรรม	
ตQองยอมรับวBา	วิธีการวัดความจุนี้ทําใหQ	"เหลือที่แคบยิ่งกวBาในโลงศพ"xiii	
	

21. ในปลายเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2562	 กลQองวงจรปhดภายในเรือนจําอําเภอหลังสวน	
จังหวัดชุมพร	 ถูกแฮกเกอร8เจาะระบบ	
และนําภาพชีวิตผูQตQองขังในสภาพแออัดมาเผยแพรBออนไลน8ทางยูทูป xiv	
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม	 สมศักดิ	์ เทพสุทิน	 ใหQคําตอบที่นBางุนงง	 โดยกลBาววBา	
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การนําภาพดังกลBาวมาเผยแพรBเปKนการทําลายชื่อเสียงของเรือนจําไทย	
และอาจละเมิดสิทธิของผูQตQองขังxv	
	

22. นอกเหนือไปจากการพระราชทนอภัยโทษแลQว	
รัฐบาลไทยลQมเหลวที่จะดําเนินมาตรการเชิงนโยบายอยBางมีประสิทธิภาพ	
ในการลดความแออัดของเรือนจํา	 แตBกลับใชQวิธีการเล็ก	 ๆ	 นQอย	
ๆอยBางไมBปะติดปะตBอกันในการพยายามแกQไขปeญหาความแออัดในทัณฑสถานตBาง	 ๆ		
ในเดือนกุมภาพันธ8	 พ.ศ.	 2563	
มีรายงานวBารัฐบาลไทยเห็นชอบโครงการขยายเรือนนอนในเรือนจํา	 93	 แหBง	
จากทั้งหมด	143	แหBงทั่วประเทศxvi	
	

23. ความพยายามอยBางกระดากในการดําเนินมาตรการที่มิใชBการคุมขัง	
ไดQลQมเหลวในการลดความแออัดในเรือนจํา	 ในเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2563	
กรมราชทัณฑ8ระบุวBาระหวBางเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2562	 ถึงเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2563	
มีผูQตQองขัง	 7,890	 คนไดQรับการปลBอยตัว	
โดยเปKนผลจากแผนงานของรัฐบาลในการพักการลงโทษใหQกับผูQตQองขังบางประเภท xvii	
อยBางไรก็ตาม	ในชBวงเวลาเดียวกัน	จํานวนประชากรในเรือนจําของไทยกลับเพิ่มขึ้นกวBา	
15,000	คน	
	

24. รายงานอยBางตBอเนื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผูQตQองขังทําใหQเกิดขQอกังวลเกี่ยวกับสภาพ
การควบคุมตัวที่ไมBเหมาะสมอยBางรQายแรง	
รวมถึงการที่เจQาหนQาที่ละเลยไมBใสBใจตBอผูQตQองขัง	 ระหวBางวันที	่ 29	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2562	
ถึงวันที่	 4	 มกราคม	 พ.ศ.	 2563	 ผูQตQองขังสี่คนเสียชีวิตในเรือนจําจังหวัดพิษณุโลก xviii	
ตQนเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2563	
ทางการไทยเปhดเผยในเบื้องตQนวBาผูQตQองขังทั้งสี่เสียชีวิตดQวยอาการไทรอยด8เปKนพิษ	
อันมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่ปนเปjkอน xix 	อยBางไรก็ตาม	
ถQอยแถลงในเวลาตBอมาของอธิบดีกรมราชทัณฑ8ระบุวBา	
"สภาพแวดลQอมและสุขาภิบาลอาหารของเรือนจําดังกลBาวเปKนไปตามมาตรฐานความปล
อดภัย"	 ซึ่งขัดแยQงกับคําสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในไมBกี่วันถัดมา	
ที่สั่งยQายผูQบัญชาการเรือนจําพิษณุโลกมายังกรมราชทัณฑ8	 เนื่องจาก	
"ปลBอยปละละเลยและบริหารจัดการไมBด"ี	 จนเปKนเหตุใหQผูQตQองขังทั้งสี่เสียชีวิต xx	
ผลการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งสี่ยังคงอยูBระหวBางการดําเนินการมาตั้งแตBปล
ายเดือนมกราคม	พ.ศ.	2563xxi	

	
25. ระหวBางเดือนเมษายนถึงสิงหาคม	 พ.ศ.	 2561	 ทีมงานจาก	 FIDH	

และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 (สสส.)	 ไดQเขQาเยี่ยมเรือนจําเกQาแหBงจากเรือนจํา	
12	แหBง	ที่ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	 2561	กรมราชทัณฑ8กําหนดใหQเปKนเรือนจํา	 "ตQนแบบ"	
สําหรับผูQหญิง xxii 	โดยกรมราชทัณฑ8อQางวBา	
เรือนจําเหลBานี้เปKนการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จตามขQอกําหนดสหประชาชาติวBา
ดQวยการปฏิบัติตBอผูQตQองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชBการคุมขังสําหรับผูQกระทํา
ผิดหญิง	(หรือ	"ขQอกําหนดกรุงเทพ")	
	

26. อยBางไรก็ตาม	 ผลการสังเกตการณ8ระหวBางการเขQาเยี่ยมของ	 FIDH	 และสสส.	 พบวBา	
สภาพภายในเรือนจําเหลBานั้นยังต่ํากวBามาตรฐานระหวBางประเทศ	
ในชBวงการเริ่มตQนของการเขQาเยี่ยมเรือนจําของ	 FIDH/สสส.	 (เดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2561)	
ขQอกังวลสําคัญยังคงเกี่ยวขQองกับความแออัด	 จากสถิติจากกรมราชทัณฑ8	 เรือนจํา	
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"ตQนแบบ"	 แปดจากเกQาแหBงที่	 FIDH/สสส.	 ไดQเขQาเยี่ยมนั้นมีอัตราการกักขังเกิน	 100%	
ทัณฑสถาน	
บําบัดพิเศษหญิง	ธัญบุรี	มีอัตราการกักขังสูงที่สุดคือ	652%xxiii	
	

27. ขQอบกพรBองและปeญหาสําคัญอื่น	 ๆ	 ที่สังเกตเห็นที่เรือนจําทั้งเกQาแหBง	 ไดQแกB	
คุณภาพของอาหาร	 บริการการดแูลสุขภาพรวมถึงสุขภาพจิต	
สภาพการใชQแรงงานผูQตQองขัง	 การติดตBอกับโลกภายนอก	
การเขQาถึงขQอมูลจากโลกภายนอก	 และมาตรการการลงโทษและการลงโทษทางวินัย	
ในดQานการลงโทษและการลงโทษทางวินัย	
การลงโทษที่นํามาใชQกับผูQตQองขังไมBสอดคลQองกับมาตรฐานขั้นต่ําระหวBางประเทศ	
และในบางกรณีอาจถึงขั้นเปKนการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดรQาย xxiv	
ที่เรือนจําหลายแหBง	
การจัดบริการเปKนพิเศษใหQกับผูQตQองขังที่ตั้งครรภ8และผูQตQองขังที่มีลูกอBอนเปKนปeญหาเชBน
กัน	รวมถึงปeญหาขาดแคลนผQาอนามัยและอุปกรณ8อาบน้ําอื่น	ๆ	xxv	
	

ขQอเสนอแนะตBอรัฐบาล:		
	

• จัดการและแกQไขปeญหาความแออัดในเรือนจํา	
โดยใชQแนวทางที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อลดจํานวนผูQตQองขังในระบบราชทัณฑ8	

• เพิ่มการใชQทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการลงโทษจําคุก	
โดยพัฒนามาตรการอื่นที่ไมBใชBการคุมขังและกําหนดใหQเปKนสBวนหนึ่งของระบบยุติธรรม	
ใหQสอดคลQองกับขQอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแหBงสหประชาชาติวBาดQวยมาตรการที่มิใชBกา
รคุมขัง	 (United	 Nations	 Standard	 Minimum	 Rules	 for	 Non-custodial	 Measures	
หรือที่เรียกกันวBา	 "ขQอกําหนดโตเกียว")	
รวมทั้งมาตรการที่มีเปPาหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมตัวระหวBางรอการพิจารณาคด	ี
และทางเลอืกอื่นนอกเหนือจากโทษจําคุกในการกําหนดโทษของศาล	

• กําหนดใหQใชQการบังคับบําบัดฟjkนฟูเพื่อทดแทนการใชQโทษจําคุก	
สําหรับผูQใชQและผูQติดยาเสพติด	
และสําหรับผูQที่ถูกศาลตัดสินวBามีความผิดฐานใชQหรือเสพยาเสพติด	

• ปรับปรุงสภาพความเปKนอยูBในเรือนจําใหQสอดคลQองกับขQอกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําขององ
ค8การสหประชาชาติวBาดQวยการปฏิบัติตBอผูQตQองขัง	 (United	Nations	 Standard	Minimum	
Rules	 for	 the	 Treatment	 of	 Prisoners	 หรือที่เรียกกันวBา	 "ขQอกําหนดเนลสัน	
แมนเดลา")โดยเฉพาะในแงBของพื้นที่สําหรับผูQตQองขังแตBละคน	
สิ่งอํานวยความสะดวกดQานสุขอนามัย	และการจัดใหQมีบริการดQานสุขภาพอยBางเพียงพอ	

• ปรับปรุงสภาพความเปKนอยูBในเรือนจําของผูQหญิงใหQสอดคลQองกับเร็จตามขQอกําหนดสห
ประชาชาติวBาดQวยการปฏิบัติตBอผูQตQองขังหญิงในเรือนจํา	
และมาตรการที่มิใชBการคุมขังสําหรับผูQกระทําผิดหญิง	 (หรือที่เรียกกันวBา	
"ขQอกําหนดกรุงเทพ")	 โดยตอบรับความตQองการพิเศษของผูQหญิงในเรือนจํา	
และประกันวBาผูQตQองขังหญิงจะไดQรับบริการการดูแลสุขภาพและมีสถานพยาบาลอยBางเพี
ยงพอ	โดยเฉพาะในกรณีของผูQตQองขังที่ตั้งครรภ8และผูQตQองขังที่มีลูกอBอน	

• อนุญาตใหQองค8กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีอํานาจหนQาที่เกี่ยวขQอง	 สามารถเขQาเยี่ยมเรือนจํา	
สัมภาษณ8ผูQตQองขัง	และประเมินสภาพภายในไดQโดยไมBมีอุปสรรคขัดขวางที่ไมBจําเปKน	

• จัดใหQมีการเยือนประเทศอยBางเปKนทางการของผูQรายงานพิเศษแหBงสหประชาชาติวBาดQว
ยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ	 ที่โหดรQาย	 ไรQมนุษยธรรม	
หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศร	ี
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