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1. บทสรุปย่อ 

 จาํนวนประชากรในทณัฑสถานของไทยเพิ@มขึVนตลอดมา 

และไทยเป็นประเทศแปลกพิกลที@มีประชากรในทณัฑสถานมากสุด 

และมีอตัราการคุมขงัสูงสุดในบรรดารัฐภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน  

 ในช่วงกวา่ทศวรรษที@ผา่นมา กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

ไดแ้สดงความกงัวลต่อสภาพของเรือนจาํในไทย เป็นที@น่าเสียใจที@รัฐบาลชุดที@ผา่น ๆ 

มาไม่ดาํเนินการใหเ้กิดความกา้วหนา้ตามขอ้เสนอแนะของสหประชาชาติ 

และไม่สามารถปฏิบติัตามพนัธกิจของตนที@จะปรับปรุงสภาพในเรือนจาํได ้นอกจากนัVน ภายหลงัรัฐประหารปี 2557 

รัฐบาลทหารของไทยยงับงัคบัใชม้าตรการต่าง ๆ ซึ@ งทาํใหส้ภาพในเรือนจาํเลวร้ายลง 

รัฐบาลทหารยงัเพิ@มการใชค้่ายทหารเพื@อควบคุมตวัพลเรือนอีกดว้ย  

 ตามขอ้มูลในรายงานนีV  การที@ประเทศไทยลม้เหลวอยา่งต่อเนื@องในแง่การปฏิรูปเรือนจาํอยา่งรอบดา้น 

ส่งผลใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งกวา้งขวางในระบบทณัฑสถาน 

ซึ@ งเป็นการละเมิดพนัธกรณีของประเทศที@มีต่อกลไกระหวา่งประเทศซึ@งไทยเป็นรัฐภาคี  

 กรมราชทณัฑไ์ทย มีคาํขวญัวา่ “ควบคุมดแูล บาํบัดฟื.นฟูอย่างจริงจัง และมุ่งสู่มาตรฐานสากล”1 

ดูเหมือนจะไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เมื@อพิจารณาถึงสิ@งที@เกิดขึVนในระบบทณัฑสถานของไทย จากงานวจิยัของ FIDH 

และ UCL ในเรือนจาํขนาดใหญ่สองแห่งในกรุงเทพฯ 

ชีV ใหเ้ห็นวา่สภาพในเรือนจาํของไทยไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

และไม่ช่วยใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที@นาํไปสู่การฟืV นฟูบาํบดัของผูต้อ้งขงั  

 การอยูก่นัแออดัยดัเยยีดยงัเป็นปัญหาสาํคญัในทณัฑสถานของไทย 

โดยตวัเลขประชากรในทณัฑสถานโดยเฉลี@ยแต่ละปีเพิ@มขึVนมาตลอดในช่วงหลายปีที@ผา่นมา 

																																																								
1 กรมราชทณัฑ,์ http://www.correct.go.th/eng/index.html 
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นอกจากการพระราชทานอภยัโทษที@เกิดขึVนเป็นประจาํ ยงัไม่มีการนาํมาตรการที@เป็นผลและย ั@งยนือื@น ๆ 

มาใชเ้พื@อลดจาํนวนประชากรอยา่งจริงจงั จากมาตรฐานซึ@งกาํหนดใหน้กัโทษแต่ละคนมีพืVนที@ 2.25 ตรม. 

แต่จากขอ้มูลอยา่งเป็นทางการที@ครอบคลุม 74% ของเรือนจาํในไทยและ 91% ของประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด 

ทาํใหเ้ราพบวา่เรือนจาํเหล่านีV มีจาํนวนประชากรมากกวา่ศกัยภาพที@รองรับไดถึ้งสองเท่า หรือมีอตัราการกกัขงั 224% 

 การไม่สามารถเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาล การขาดแคลนอาหารและนํVาดื@ม 

รวมทัVงการขาดสุขอนามยัยงัคงเป็นปัญหาที@เกิดขึVนในเรือนจาํที@เราศึกษาในรายงานนีV  เชื@อวา่สภาพดงักล่าวเกิดขึVนคลา้ย ๆ 

กนัในเรือนจาํแห่งอื@นทั@วประเทศไทย 

บริการดูแลทางการแพทยแ์ละการเตรียมพร้อมสาํหรับผูห้ญิงตัVงครรภก์เ็ป็นสิ@งที@ขาดแคลน 

บ่อยครัV งที@ผูต้อ้งขงัตอ้งถูกใชแ้รงงานอยา่งเอารัดเอาเปรียบ 

โดยอยูใ่นสภาพการทาํงานที@เลวร้ายและมีค่าตอบแทนที@ไม่เพียงพอ 

การลงโทษที@เกิดขึVนในเรือนจาํขดัแยง้กบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

และในบางกรณีอาจถึงขัVนเป็นการทรมานและการปฏิบติัที@โหดร้ายอื@น ๆ 

จากปากคาํของผูต้อ้งขงัทาํใหเ้ราทราบวา่ยงัคงมีการใชเ้ครื@องพนัธนาการต่าง ๆ รวมทัVงตรวนมากเกินกวา่เหตุ สุดทา้ย 

ผูต้อ้งขงัยงัใหข้อ้มูลถึงขอ้จาํกดัที@ไม่ชอบดว้ยเหตุผลทัVงในแง่ของการเขา้เยี@ยมและการติดต่อสื@อสารกบัครอบครัวและเพื@อน 

แมว้า่ในเรือนจาํจะมีช่องทางใหร้้องเรียนได ้

แต่ผูต้อ้งขงัมกัจะกลวัที@จะร้องเรียนเพราะอาจถูกตอบโตจ้ากเจา้พนกังานเรือนจาํ 

 สถานการณ์ไม่ไดดี้ขึVนหลงัรัฐประหารเมื@อวนัที@ 22 พฤษภาคม 2557 

ภายใตก้ารปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การเขา้ถึงเรือนจาํทาํไดล้าํบากมากขึVน นอกจากนัVน 

จากการสมัภาษณ์อดีตผูต้อ้งขงัและครอบครัวของผูต้อ้งขงัในปัจจุบนั ทาํให ้FIDH และ UCL 

สามารถบนัทึกขอ้มูลที@แสดงใหเ้ห็นวา่ หน่วยงานของเรือนจาํไดบ้งัคบัใชร้ะเบียบอยา่งเขม้งวดมากขึVน 

และปิดกัVนสิทธิของผูต้อ้งขงัมากขึVน ที@น่ากงัวลอยา่งยิ@งคือการใชค้่ายทหารมากขึVนเพื@อควบคุมตวัพลเรือน 

ซึ@ งไม่ช่วยใหผู้ถู้กควบคุมตวัไดรั้บสิทธิขัVนพืVนฐาน การใชเ้รือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีภายในมณฑลทหารบกที@ 

11 (มทบ.11) ที@กรุงเทพฯ สะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ดงักล่าว นบัแต่ก่อตัVงไม่ถึงสองปี 

เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีมีการปิดกัVนผูส้งัเกตการณ์อิสระจากภายนอก มีเหตุที@ผูถู้กควบคุมตวัสองรายเสียชีวติ 

และมีขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานเกิดขึVน  

 รายงานนีV ใหข้อ้เสนอแนะถึงมาตรการหลายประการเพื@อปรับปรุงสภาพการควบคุมตวั 

รวมทัVงการอนุญาตใหมี้หน่วยงานตรวจสอบที@เป็นอิสระซึ@งสามารถเขา้ถึงเรือนจาํทุกแห่งโดยไม่มีการปิดกัVน 

และการอนุญาตใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนที@มีอาํนาจหนา้ที@เกี@ยวขอ้งสามารถเขา้เยี@ยมสถานที@ควบคุมตวั 

สามารถสมัภาษณ์ผูต้อ้งขงัและประเมินสภาพความเป็นอยูไ่ดโ้ดยไม่มีอุปสรรคขดัขวางโดยไม่จาํเป็น  

 

2. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศ 

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ 

 ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR)  

กาํหนดสิทธิสาํคญัสาํหรับผูต้อ้งขงัหลายประการ รวมทัVงสิทธิที@จะมีชีวติรอด มีอิสรภาพและมีความมั@นคงของบุคคล (ขอ้ 3) 

และสิทธิที@จะไม่ถูกทรมาน ปฏิบติั หรือลงโทษอื@นๆ ที@โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที@ย ํ@ายศีกัดิh ศรี (ขอ้ 5) 
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 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights-ICCPR) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) 

และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏบิัตหิรือการลงโทษอื>นๆ ที>โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที>ยํ>ายศัีกดิPศรี 

(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) 

ซึ@ งไทยเป็นรัฐภาคีทุกฉบบั ลว้นมีขอ้คุม้ครองที@เกี@ยวขอ้งกบัสิทธิของผูต้อ้งขงั 

 ขอ้ 10 ของกตกิา ICCPR กาํหนดเป็นการเฉพาะถึงการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั โดยขอ้ 10(1) กาํหนดวา่ 

“บุคคลทัVงปวงที@ถูกลิดรอนเสรีภาพตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความมีมนุษยธรรม 

และความเคารพในศกัดิh ศรีแต่กาํเนิดแห่งความเป็นมนุษย”์ นอกจากนัVน ขอ้ 7 

คุม้ครองบุคคลจากการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอื@น ๆ ที@โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที@ย ํ@ายศีกัดิh ศรี 

 ขอ้ 11(1) ของกตกิา ICESCR กาํหนดวา่รัฐภาคีของอนุสญัญาฯ จะตอ้ง 

“รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที@เพยีงพอ […] รวมถึงอาหาร เครื@องนุ่งห่ม และที@อยูอ่าศยัที@เพียงพอ” ขอ้ 

12(1) กาํหนดเพิ@มเติมใหรั้บรอง “สิทธิของทุกคนที@จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที@เป็นได”้  

 ขอ้ 2(1) ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน กาํหนดใหรั้ฐภาคีแต่ละแห่ง “ดาํเนินมาตรการต่างๆ 

ทางนิติบญัญติัทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการอื@นๆ 

ที@มีประสิทธิผลเพื@อป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํการทรมานในอาณาเขตใดซึ@งอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจรัฐของตน”2 ขอ้ 11 

กาํหนดวา่ รัฐภาคีของอนุสญัญาจะตอ้งทบทวนอยา่งเป็นระบบ “สาํหรับกฎเกณฑ ์คาํสั@ง 

วธีิการและแนวทางปฏิบติัในการสอบปากคาํ 

ตลอดจนการจดัระเบียบทัVงปวงสาํหรับการควบคุมและการปฏิบติัต่อบุคคลที@ตกอยูใ่ตภ้าวะของการจบักมุ การกกัขงั 

และการจาํคุกไม่วา่ในรูปแบบใด […] เพื@อป้องกนัมิใหเ้กิดการทรมานใดขึVน” ขอ้ 12 

ยงักาํหนดใหมี้การสอบสวนเมื@อมีขอ้ร้องเรียนวา่เกิดการทรมาน  โดยระบุวา่ รัฐภาคีของอนุสญัญา ควรประกนัให ้

“เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจของตนดาํเนินการสืบสวนโดยพลนัและโดยปราศจากความลาํเอียง 

เมื@อใดกต็ามที@มีมูลเหตุอนัสมเหตุสมผลที@จะเชื@อไดว้า่ ไดมี้การกระทาํการทรมานเกิดขึVน” ขอ้ 13 ระบุวา่ 

“ปัจเจกบุคคลที@อา้งวา่ตนถูกทรมาน […] มีสิทธิที@จะร้องทุกขต่์อเจา้พนกังานผูที้@มีอาํนาจของรัฐนัVน 

และที@จะทาํใหก้รณีของตนไดรั้บการพิจารณาตรวจสอบ 

โดยพลนัและปราศจากความลาํเอียงโดยเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจของรัฐนัVน” 

 นอกจากนัVน ขอ้ 16(1) ยงักาํหนดใหรั้ฐภาคีของอนุสญัญาดาํเนินการเพื@อป้องกนั “มิใหมี้การกรทาํอื@นที@โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือการปฏิบติั หรือการลงโทษที@ย ํ@ายศีกัดิh ศรีที@ไม่ถึงกบัเป็นการทรมานตามที@นิยมไวใ้นขอ้ 1 

เกิดขึVนในอาณาเขตภายใตเ้ขตอาํนาจรัฐของตน เมื@อการกระทาํเช่นวา่ไดก้ระทาํโดย หรือดว้ยการยยุง หรือ ความยนิยอม 

																																																								
2 ขอ้ 1(1) ของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานนิยามวา่ “การทรมาน“ หมายถึง “การกระทาํใดกต็ามโดยเจตนาที@ทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวดหรือทุกขท์รมานอยา่งสาหสั 

ไม่วา่ทางร่างกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ@ง เพื@อความมุ่งประสงคที์@จะทาํใหไ้ดม้าซึ@ งขอ้สนเทศหรือคาํสารภาพจากบุคคลนัVนหรือจากบุคคลที@สาม 

การลงโทษบุคคลนัVน สาํหรับการกระทาํ ซึ@ งบุคคลนัVนหรือบุคคลที@สามกระทาํหรือถูกสงสยัวา่ไดก้ระทาํ 

หรือเป็นการข่มขู่ใหก้ลวัหรือเป็นการบงัคบัขู่เขญ็บุคคลนัVนหรือบุคคลที@สาม หรือเพราะเหตุผลใดใด บนพืVนฐานของการเลือกปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบใด 

เมื@อความเจบ็ปวดหรือความทุกขท์รมานนัVนกระทาํโดย หรือดว้ยการยยุง หรือโดยความยนิยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจา้พนกังานของรัฐ 

หรือของบุคคลอื@นซึ@งปฏิบติัหนา้ที@ในตาํแหน่งทางการ ทัVงนีV  ไม่รวมถึงความเจบ็ปวดหรือความทุกขท์รมานที@เกิดจาก หรืออนัเป็นผลปกติจาก 

หรืออนัสืบเนื@องมาจากการลงโทษทัVงปวงที@ชอบดว้ยกฎหมาย” 
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หรือความรู้เห็นเป็นใจของเจา้หนา้ที@ของรัฐหรือบุคคลอื@นซึ@งปฏิบติัหนา้ที@ในตาํแหน่งทางการ” 

 ข้อกาํหนดขัRนตํ>าในการปฏบิัตต่ิอผู้ถูกคุมขงัแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations (UN) Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners (SMRs) หรือที@เรียกวา่ ขอ้กาํหนดเนลสนั แมนเดลา 

ซึ@ งไดรั้บความเห็นชอบเป็นครัV งแรกในปี 2500 

และต่อมามีการปรับปรุงเนืVอหาและรับรองโดยที@ประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เมื@อวนัที@ 17 ธนัวาคม 25583 

ขอ้กาํหนดนีV เป็นที@ยอมรับในทางสากลวา่เป็นมาตรฐานขัVนตํ@าสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

และเป็นแนวปฏิบติัที@มีการยอมรับเป็นการทั@วไปวา่เป็นหลกัการและการปฏิบติัที@เหมาะสมสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

และการบริหารองคก์รที@เกี@ยวขอ้ง   

 ข้อกาํหนดสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิัตต่ิอผู้ต้องขงัหญงิในเรือนจาํ 

และมาตรการที>มใิช่การคุมขงัสําหรับผู้กระทาํผดิหญงิ (Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-

custodial Measures for Women Offenders) หรือที@เรียกวา่ ขอ้กาํหนดกรุงเทพ 

ไดรั้บการรับรองจากที@ประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เมื@อวนัที@  21 ธนัวาคม 2553 

โดยถือวา่เป็นขอ้กาํหนดเสริมสาํหรับขอ้กาํหนด SMR และเนน้เป็นการเฉพาะสาํหรับความตอ้งการของผูต้อ้งขงัหญิง4 

 

กรอบกฎหมายในประเทศ 

 ระบบราชทณัฑพ์ึ@งพาอยา่งมากกบักฎกระทรวง คาํสั@ง ขอ้บงัคบัและประกาศ 

เพื@อบงัคบัใชต้ามขอ้บทในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 และฉบบัที@แกไ้ขเพิ@มเติม 

 กฎกระทรวง คาํสั@ง ขอ้บงัคบัและประกาศหลายฉบบัที@ออกตามมาตรา 58 ของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 

ประกอบดว้ยขอ้บทหลายประการที@ละเมิดทัVงขอ้กาํหนดเนลสนั แมนเดลาและขอ้กาํหนดกรุงเทพ 

แมว้า่กฎกระทรวงหลายขอ้จะไม่ถูกบงัคบัใชแ้ลว้ และที@ผา่นมามีการปรับปรุงในดา้นระเบียบควบคุมต่าง ๆ (ยกตวัอยา่งเช่น 

ระเบียบปี 2548 เพื@อยกเลิกการเฆี@ยนตี) แต่ระเบียบต่าง ๆ ที@ยงัมีผลบงัคบัใชน้บัเป็นเรื@องน่ากงัวล 

รวมถึงกฎกระทรวงวา่ดว้ยเครื@องพนัธนาการ (ปี 2541) ที@ยงัคงกาํหนดใหใ้ชต้รวน กญุแจมือ กญุแจเทา้ และโซ่ 

เป็นเครื@องพนัธนาการได ้ซึ@ งขดักบัขอ้กาํหนด SMR5 

 พระราชบญัญติัราชทณัฑที์@แกไ้ขเพิ@มเติม ซึ@ งผา่นความเห็นชอบของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ดว้ยคะแนน  

205-1 และงดออกเสียงสองคน เมื@อวนัที@ 1 ธนัวาคม 2559 เป็นการกาํหนดระเบียบใหม่ในการบริหารจดัการเรือนจาํ6 

																																																								
3 ขอ้กาํหนด SMR ไดรั้บการรับรองในเบืVองตน้จากที@ประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิปี 2497 

และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมปี 2500 ต่อมามีการปรับปรุงเนืVอหาของขอ้กาํหนด SMR 

และไดรั้บการรับรองตามมติที@ประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ A/RES/70/175 
4 ขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที@มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง 

รับรองดว้ยมติที@ประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ A/RES/65/229 
5 Rule 47 ของขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงักาํหนดวา่ “(1) หา้มไม่ใหใ้ชโ้ซ่ เหลก็ หรือเครื@องพนัธนาการอื@น ๆ 

ในลกัษณะที@เป็นการดูหมิ@นศกัดิh ศรีหรือก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวด (2) เครื@องพนัธนาการอื@นใด อาจใชไ้ดต้ามที@ไดรั้บอนุญาตในกฎหมาย และเป็นไปตามพฤติการณ์ดงัต่อไปนีV  

(ก) เพื@อป้องกนัการหลบหนีระหวา่งการเคลื@อนยา้ยบุคคล โดยตอ้งมีการปลดเครื@องพนัธนาการเหล่านัVนเมื@อนกัโทษปรากฏตวัต่อหนา้ศาลหรือหน่วยงานฝ่ายบริหาร (ข) 

ตามคาํสั@งของผูบ้ญัชาการเรือนจาํ กรณีที@วธีิการควบคุมอื@นใดไม่ไดผ้ลแลว้ ใหใ้ชไ้ดเ้พื@อป้องกนันกัโทษจากการทาํร้ายตนเองหรือบุคคลอื@น หรือจากการทาํลายทรัพยสิ์น 

ในกรณีเช่นนัVน ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะตอ้งแจง้ใหแ้พทยห์รือบุคลากรทางการแพทยที์@มีคุณสมบติัทราบโดยทนัที และรายงานต่อฝ่ายบริหารทนัที” 
6 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, บันทึกการลงคะแนนเสียง, ครังที' 77/2559, 1 ธนัวาคม 2559, http://library.senate.go.th/document/mVoteM/Ext32/32138_0001.PDF 
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ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วนัที@ 18 กมุภาพนัธ์ 25607 

 ระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ลไก UPR (Universal Periodic Review) ครัV งที@สอง 

กรณีประเทศไทยระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน 2559 รัฐบาลระบุวา่การแกไ้ขเพิ@มเติมพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พ.ศ.2479 มีเป้าหมายเพื@อปฏิรูประบบราชทณัฑใ์ห ้“สอดคลอ้งมากขึVนกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ” และ 

“พนัธกรณีที@เกี@ยวขอ้ง” ของประเทศ8 รัฐบาล 

ยงัระบุดว้ยวา่มีการพิจารณาทางเลือกนอกจากการคุมขงัหลายประการเพื@อแกปั้ญหาความแออดัในสถานที@ควบคุมตวั9 

 พระราชบญัญติัราชทณัฑที์@แกไ้ขเพิ@มเติมประกอบดว้ยการปรับปรุงหลายประการ 

เมื@อเทียบกบัพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 อยา่งเช่น 

การกาํหนดขอ้บทเป็นการเฉพาะสาํหรับผูต้อ้งขงัที@ตัVงครรภแ์ละผูต้อ้งขงัหญิงที@มีบุตร 

เรื@องของการดูแลสุขภาพและการแต่งตัVงคณะกรรมการราชทณัฑที์@มีกรรมการ 20 คน 

เพื@อกาํหนดแนวปฏิบติัและมาตรการเพื@อปรับปรุงการบริหารงานราชทณัฑ ์ 

 อยา่งไรกดี็ หลายมาตราในกฎหมายใหม่นีVไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

 มาตรา 21 อนุญาตใหใ้ชเ้ครื@องพนัธนาการต่อผูต้อ้งขงัเมื@อ 

“เจา้พนกังานเรือนจาํผูมี้หนา้ที@ควบคุมเห็นเป็นการจาํเป็นที@จะตอ้งไขเ้ครื@องพนัธนาการนัVน” 

การใหอ้าํนาจดุลพินิจอยา่งกวา้งขวางเช่นนีV เสี@ยงจะทาํใหเ้กิดการปฏิบติัมิชอบของเจา้พนกังานเรือนจาํ 

และยงัเปิดโอกาสใหมี้การใชเ้ครื@องพนัธนาการกบัผูต้อ้งขงัชายทุกคนต่อไประหวา่งการส่งตวั ขอ้กาํหนด SMR ระบุวา่ 

การใชเ้ครื@องพนัธนาการอาจกระทาํไดใ้นเชิงป้องกนัการหลบหนีระหวา่งการส่งตวัเท่านัVน 

หรือเพื@อป้องกนัผูต้อ้งขงัไม่ใหท้าํร้ายตนเองหรือทาํลายทรัพยสิ์น10 

 มาตรา 23 อนุญาตใหไ้ขอ้าวธุปีนแก่ผูต้อ้งขงัได ้

เมื@อผูต้อ้งขงักาํลงัหลบหนีหรือไม่ยอมหยดุเมื@อเจา้พนกังานเรือนจาํสั@งใหห้ยดุ 

หรือเมื@อผูต้อ้งขงัตัVงแต่สามคนขึVนไปก่อการวุน่วายหรือพยายามใชก้าํลงัเจตหรือทาํลายประตู 

รัV ว กาํแพง หรือสิ@งปลูกสร้างอื@น ๆ ภายในเรือนจาํ หรือใชก้าํลงัทาํร้ายเจา้พนกังานเรือนจาํหรือผูอื้@น 

หลกัการพืVนฐานเกี@ยวกบัการใชอ้าวธุปืนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายแห่งสหประชาชาติ (UN Basic Principles on 

the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ระบุวา่ ในแง่การปฏิบติัต่อบุคคลที@ถูกคุมขงัหรือควบคุมตวั 

“เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย […] จะตอ้งไม่ใชอ้าวธุปืน เวน้แต่เป็นการป้องกนัตวัเอง 

หรือป้องกนับุคคลอื@นจากภยัอนัตรายเฉพาะหนา้จากความตายหรือการบาดเจบ็สาหสั 

และใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะที@จาํเป็นอยา่งยิ@งเพื@อป้องกนัการหลบหนีของบุคคลจากการคุมขงัหรือควบคุมตวั 

ซึ@ งการหลบหนีเช่นนัVนจะก่อใหเ้กิดอนัตราย”11 

																																																								
7 ราชกิจานุเบกษา, พระราชบัญญติั ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วนัที' 17 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 18 กมุภาพนัธ์ 

2560, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/021/1.PDF 
8 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย – ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. 

A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 9 
9 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย, 15 กรกฎาคม 2559, UN Doc. A/HRC/33/16, 

ยอ่หนา้ 67 
10 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 47(2) 
11 ขอ้ 16 หลกัการพืVนฐานเกี@ยวกบัการใชอ้าวธุปืนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายแห่งสหประชาชาติ 
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 มาตรา 30 ยกเวน้เจา้พนกังานเรือนจาํ (และขา้ราชการหรือบุคลากรจากส่วนราชการอื@น ตามมาตรา 17 และ 28) 

จากความรับผดิทางแพง่และทางอาญาในบางพฤติการณ์ ซึ@ งขดัแยง้กบัขอ้ 2(3) ของกติกา ICCPR ซึ@ งกาํหนดวา่ 

บุคคลใดที@สิทธิหรือเสรีภาพของตนถูกละเมิด “ตอ้งไดรั้บการเยยีวยาอยา่งเป็นผลจริงจงั 

โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่การละเมิดนัVนจะกระทาํโดยบุคคลผูป้ฏิบติัการตามหนา้ที@”12 

 มาตรา 33 อนุญาตใหก้รมราชทณัฑก์าํหนดอาณาเขตในสถานที@อื@นที@มิใช่เรือนจาํใหเ้ป็นสถานที@คุมขงั 

เป็นขอ้บทที@ทาํใหเ้กิดขอ้กงัวลเกี@ยวกบัการจดัตัVงสถานที@ควบคุมตวัเพิ@มเติมในค่ายทหารที@มีอยูท่ ั@วประเทศ  

 มาตรา 69 อนุญาตใหใ้ชบ้ทลงโทษหลายประการ รวมทัVงขงัเดี@ยวไม่เกินหนึ@งเดือน 

การลงโทษเช่นนีVขดักบัขอ้กาํหนด SMR ซึ@ งหา้มการขงัเดี@ยวต่อเนื@องกนัเป็นเวลานาน (เช่น การขงัเดี@ยวเป็นเวลานานครัV งละ 

15 วนัติดต่อกนั)13 

 มาตรา 76 ของพระราชบญัญติัราชทณัฑที์@แกไ้ขเพิ@มเติม กาํหนดวา่เท่าที@ไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติันีV  

บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั@งที@ไดอ้อกตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 

จะมีผลบงัคบัใชต่้อไป จนกวา่จะมีการออกคาํสั@งใหม่  

 

3. หน่วยงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาตเิตือนประเทศไทยเกี>ยวกบัสภาพของเรือนจาํ  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาต ิ(Human Rights Committee - CCPR) 

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (Committee against Torture (CAT) และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ 

สังคม และวฒันธรรมสหประชาชาต ิ(UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) 

ต่างไดแ้สดงขอ้กงัวลอยา่งต่อเนื@องเกี@ยวกบัสิทธิของผูต้อ้งขงัและสภาพในเรือนจาํของไทย 

 ในขอ้สงัเกตเชิงสรุปเดือนกรกฎาคม 2548 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติแสดงความกงัวลเกี@ยวกบัความหนาแน่นและสภาพโดยทั@วไปของสถานที@ควบคุ

มตวั 

และมีขอ้เสนอแนะใหป้ระเทศไทยพฒันาสภาพในเรือนจาํใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั 

(SMRs) และประกนัวา่จะมีการปฏิบติัต่อสิทธิของผูถู้กควบคุมตวัอยา่งมีมนุษยธรรม โดยเฉพาะในแง่ของสุขอนามยั 

การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ และการมีอาหารที@เพียงพอ 

หน่วยงานสหประชาชาติยงัแสดงความผดิหวงักบัการอนุญาตที@ยงัใหใ้ชต้รวนและการขงัเดี@ยว14 

 ในขอ้สงัเกตเชิงสรุปเดือนมิถุนายน 2557 

คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานแสดงขอ้กงัวลหลายประการเกี@ยวกบัสภาพการควบคุมตวั 

รวมทัVงขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานอยา่งต่อเนื@อง15 ความแน่นหนาและสภาพที@เลวร้ายในสถานที@ควบคุมตวั16 

																																																								
12 ขอ้ 2(3) ของกติกา ICCPR กาํหนดวา่ “รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานีV รับที@จะ (ก) ประกนัวา่บุคคลใดที@สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ@งรับรองไวใ้นกติกานีVถูกละเมิด 

ตอ้งไดรั้บการเยยีวยาอยา่งเป็นผลจริงจงั โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่การละเมิดนัVนจะกระทาํโดยบุคคลผูป้ฏิบติัการตามหนา้ที@”  
13 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 43(1), ขอ้ 44 
14 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 84, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ประเทศไทย, 8 กรกฎาคม 2548, UN Doc. 

CCPR/CO/84/THA, ยอ่หนา้ 16 
15 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน สมยัประชุมที@ 52 ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2557 UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, ยอ่หนา้ 10 
16 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน สมยัประชุมที@ 52 ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2557 UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, ยอ่หนา้ 22 
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การใชต้รวนและการขงัเดี@ยว17 การขาดการกาํกบัดูแลและการตรวจสอบที@เป็นระบบ 

เป็นผลและเป็นอิสระสาํหรับสถานที@ควบคุมตวัทุกแห่ง18 

การที@ไม่มีผูต้อ้งขงัที@ถูกควบคุมตวัคนใดยื@นขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.) 

ในระหวา่งที@หน่วยงานดงักล่าวเขา้เยี@ยมสถานที@ควบคุมตวั 

ซึ@ งมีรายงานข่าววา่เป็นเพราะกลวัการตอบโตข้องเจา้พนกังานเรือนจาํ19 

และการที@ไม่มีการจดัทาํขอ้มูลแยกเกี@ยวกบัการเสียชีวติระหวา่งการควบคุมตวั20 

 ในขอ้สงัเกตเชิงสรุปเดือนมิถุนายน 2558 คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรมสหประชาชาติ แสดงความกงัวลเกี@ยวกบั 

“สภาพความเป็นอยูที่@ต ํ@ากวา่มาตรฐานและการแออดัยดัเยยีดอยา่งมาก” ในสถานที@ควบคุมตวั 

คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรมสหประชาชาติเสนอแนะใหไ้ทยเพิ@มความพยายามในการแกปั้ญหาการแออดัยดัเยยีด 

และประกนัใหมี้สภาพความเป็นอยูที่@เพียงพอในสถานที@ควบคุมตวั 

รวมทัVงการเขา้ถึงอยา่งเพียงพอต่อบริการดา้นสุขภาพและการแกปั้ญหาการขาดสารอาหาร21 

 

4. สถติเิรือนจาํไทยที>ไม่น่าอจิฉา  

 ประเทศไทยมีประชากรในทณัฑสถานและอตัราการคุมขงัสูงสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน 

และมีอตัราการคุมขงัผูห้ญิงสูงสุดในโลก เรือนจาํของไทยรองรับผูต้อ้งขงัเกินกวา่ศกัยภาพเป็นอยา่งมาก 

ซึ@ งเป็นผลมาจากกฎหมายยาเสพติดที@รุนแรง เป็นเหตุใหผู้ต้อ้งขงัส่วนใหญ่ถูกจองจาํในคดียาเสพติด 

 หมายเหตุเกี*ยวกบัวธีิวทิยา: เนื.อหาส่วนนี.อ้างอิงตัวเลขประชากรในทัณฑสถานทั.งหมดในเดือนมกราคม 2560 

อย่างไรกด็ ีเนื'องจากมกีารพระราชทานอภยัโทษในเดือนธันวาคม 2559 

จาํนวนประชากรในเดือนมกราคมอาจตํ'ากว่าค่าเฉลี'ยประชากรในทัณฑสถานตลอดทั.งปี 

เราไม่สามารถคาํนวณค่าเฉลี'ยระหว่างปี 2554-2560 ได้ เนื'องจากไม่ได้รับข้อมลูทั.งหมดจากกรมราชทัณฑ์  

 

ภาพรวมของระบบ  

 ในเดือนมกราคม 2560 ระบบเรือนจาํไทยประกอบดว้ยเรือนจาํ 199 แห่ง22 โดยในเรือนจาํ 199 แห่ง 

แบ่งออกเป็นเรือนจาํกลาง 33 แห่ง23 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ 26 แห่ง24 เรือนจาํพิเศษ 30 แห่ง25 สถานที@ควบคุมตวัหา้แห่ง  

																																																								
17 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน สมยัประชุมที@ 52 ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2557 UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, ยอ่หนา้ 23 
18 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน สมยัประชุมที@ 52 ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2557 UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, ยอ่หนา้ 24 
19 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน สมยัประชุมที@ 52 ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2557 UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, ยอ่หนา้ 25 
20 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน สมยัประชุมที@ 52 ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2557 UN Doc. CAT/C/THA/CO/1, ยอ่หนา้ 28 
21 คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 55, 

ข้อสังเกตเชิงสรุปว่าด้วยรายงานฉบับแรกและฉบับที'สองของประเทศไทย, 19 มิถุนายน 258, UN Doc. E/C.12/THA/CO/1-2, ยอ่หนา้ 28 
22 จากเวบ็ไซตข์องกรมราชทณัฑ ์จาํนวนประชากรในทณัฑสถานแยกตามเรือนจาํ  
23 เรือนจาํกลาง: ส่วนมากมกัใชก้บัsentenced ผูต้อ้งขงั and นกัโทษเดด็ขาด 
24 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ: ส่วนมากมกัใชก้บัผูต้อ้งขงัคลา้ยกบัเรือนจาํในภูมิภาค ในกรณีที@ในพืVนที@นัVนไม่มีเรือนจาํในภูมิภาคตัVงอยู ่

(เรือนจาํในภูมิภาคประกอบดว้ยเรือนจาํจงัหวดั และเรือนจาํอาํเภอ) 
25 เรือนจาํพิเศษ: ส่วนมากมกัใชก้บัผูต้อ้งขงัคลา้ยกบัเรือนจาํในภูมิภาค ในกรณีที@ในพืVนที@นัVนไม่มีเรือนจาํในภูมิภาคตัVงอยู ่(เรือนจาํในภูมิภาคประกอบดว้ยเรือนจาํจงัหวดั 

และเรือนจาํอาํเภอ) 
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เรือนจาํจงัหวดั 48 แห่ง26 เรือนจาํอาํเภอ 26 แห่ง27 และเรือนจาํชั@วคราว 31 แห่ง28 ตามขอ้มูลของกรมราชทณัฑ ์ณ 

เดือนพฤศจิกายน 2559 สดัส่วนของพนกังานเจา้หนา้ที@กบัผูต้อ้งขงัอยูที่@ 1:2729 

 

ประเภทของผู้ต้องขงั ณ วนัที> 1 มกราคม 2560 

 

ประเภท ชาย หญงิ รวม 

1. นกัโทษเดด็ขาด 197,506 31,829 229,335 

2. ผูต้อ้งขงัระหวา่ง 51,654 7,416 59,070 

2.1 อุทธรณ์ - ฎีกา 23,226 3,183 26,409 

2.2 ไต่สวน - พิจารณา 8,557 1,562 10,119 

2.3 สอบสวน 19,871 2,671 22,542 

3. เยาวชนที@ฝากขงั 72 3 75 

4. ผูถู้กกกักนั30 8 3 11 

5. ผูต้อ้งกกัขงั 1,099 85 1,184 

Total 250,339 39,336 289,675 

 

 

ระยะเวลาการใช้โทษ ณ วนัที> 1 ธันวาคม 2559 

 
  

																																																								
26 เรือนจาํจงัหวดั: ส่วนมากมกัใชก้บัผูต้อ้งขงัไวว้างใจได ้ผูถู้กควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวน และนกัโทษเดด็ขาด 
27 เรือนจาํอาํเภอ: ส่วนมากมกัใชก้บัผูต้อ้งขงัไวว้างใจได ้ผูถู้กควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวน และนกัโทษเดด็ขาด 
28 เรือนจาํชั@วคราว: มกัสร้างขึVนเฉพาะสาํหรับผูต้อ้งขงับางประเภทตามที@กาํหนดโดยกระทรวงยติุธรรม  
29 ตวัเลขของกรมราชทณัฑร์ะบุวา่มีจาํนวนเจา้หนา้ที@ 11,232 คนต่อประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด 302,339 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
30 Serious repeat offenders. A house of relegation is an institution that keeps recidivist offenders who have committed offenses more than three times and whom the court 

believes are less likely to be rehabilitated. 
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ประชากรในทัณฑสถาน: 

จ ํานวนของผู ้ต ้องข ังที@เป็นผู ้ใหญ่และผู ้เยาว์ท ัVงหมด 

(รวมทัVงผู ้ถูกควบคุมต ัวระหว่างรอการไต่สวน)	
�������������		

ระยะเวลาการใช้โทษ ณ วนัที> 1 ธันวาคม 2559 

 

แยกตามกํ า หนดโ ทษ ชาย หญงิ รวม 

ไม่เกิน 3 เดือน 3,188 412 3,600 

จาํคุกกวา่ 3-6 เดือน 3,101 561 3,662 

จาํคุกกวา่ 6 เดือน- 1ปี 16,731 2,242 18,973 

จาํคุกกวา่ 1-2 ปี 25,942 4,555 30,497 

จาํคุกกวา่ 2-5 ปี 59,104 10,893 69,997 

จาํคุกกวา่ 5-10 ปี 46,886 6,507 53,393 

จาํคุกกวา่ 10-15 ปี 17,638 2,566 20,204 

จาํคุกกวา่15-20 ปี 11,132 2,136 13,268 

จาํคุกกวา่ 20-50 ปี 22,057 3,883 25,940 

จาํคุกตลอดชีวติ 4,055 501 4,556 

ประหารชีวติ 165 11 176 

รวม 209,999 34,267 244,266 

  

 

ด้านล่างเป็นการวเิคราะห์แนวโน้มสําคญับางประการของระบบเรือนจาํไทยและประชากรในเรือนจาํ  

 

1.  ประชากรในทณัฑสถานมากเป็นอนัดบัหกของโลก 

มากสุดในอาเซียน 

 

 ประเทศไทยมีจาํนวนผูต้อ้งขงัสูงสุดเป็นอนัดบัหกของโลก31 

และยงัมีชื@อเสียงในฐานะที@มีประชากรในทณัฑสถานสูงสุดในอาเซียน โดยมีจาํนวนผูต้อ้งขงัคิดเป็น 31% 

ของจาํนวนประชากรในทณัฑสถานในภูมิภาค แมส้ดัส่วนประชากรของไทยจะอยูที่@ 11% ของภูมิภาคเท่านัVน32 

 ณ วนัที@ 1 มกราคม 2560 ประเทศไทยมีจาํนวนประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด 289,675 คน33 

ซึ@ งสะทอ้นวา่ลดลงประมาณ 17,000 คนเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2559 ซึ@ งในขณะนัVนมีประชากรในเรือนจาํ 306,948 คน34 

การลดลงเป็นผลมาจากการพระราชทานอภยัโทษ35 

ประชากรในทณัฑสถานโดยเฉลี@ยของไทยเพิ@มขึVนอยา่งต่อเนื@องในช่วงหลายปีที@ผา่นมา ตัVงแต่ 220,776 คนในเดือนมกราคม 

																																																								
31 ตามขอ้มูลจากงานวจิยัของ World Prison Brief, Institute for Criminal Policy สูงสุดถึงตํ@าสุด– จาํนวนประชากรในทณัฑสถานทัVงหมดใน 223 ดินแดนที@มีการจดัอนัดบั 

และอา้งอิงขอ้มูลในเดือนมกราคม 2560 ของประเทศไทย. World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Highest to Lowest – 

จาํนวนประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด, เขา้ถึงเมื@อ 16 กมุภาพนัธ์ 2560, http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-

total?field_region_taxonomy_tid=All 
32 FIDH คาํนวณจากฐานขอ้มูลของ World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research เปรียบเทียบกบัประเทศอาเซียนอื@น ๆ อีกเกา้ประเทศ 
33 กรมราชทณัฑ,์ สถิติผู้ต้องขงัทั'วประเทศ, 1 มกราคม 2560, http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2560-01-01&Submit=%B5%A1%C5%A7 
34 กรมราชทณัฑ,์ สถิติผู้ต้องขงัทั'วประเทศ, 15 ธนัวาคม 2559, http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2559-12-15&Submit=%B5%A1%C5%A7 
35 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษเนื@องในโอกาสแรกนบัแต่ขึVนทรงราชยสื์บราชสนัตติวงศ ์พ.ศ. 2559, 11 ธนัวาคม 2559, 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/104/33.PDF 
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ศักยภาพอย่างเป็นทางการ : 

จ ํานวนประชากรสูงสุดที@รองรับได ้ในระบบเรือนจ ําโดยไม่ถึงข ัVนแออ ัดย ัดเยียด 

เปรียบเทียบก ับมาตรฐานของประเทศที@เก ี @ยวข ้อง  

 

อัตราการพักอาศัย: เป็นศักยภาพอย่างเป็นทางการ (ซึ@งไม่แออ ัดย ัดเยียด) ของระบบเรือนจ ํา 

เปรียบเทียบก ับจ ํานวนประชากรในทัณฑสถานทัVงหมด คิดเป็นเปอร์เซ็นของต ัวเลขศักยภาพ 

โดยจ ํานวนเปอร์เซ็นเหล่านีVสะท ้อนถึงการพ ักอาศัย 

ซึ@งแสดงให้เห็นว่าระบบเรือนจ ําด ังกล่าวรองรับผู ้ต ้องข ังมากเก ินกว่าที@วางแผนไว ้หรือไม่ 

และมากเพียงใด 

 

หมายเหตุ อ ัตราการพ ักอาศัยจะไม่เท่าก ับระด ับการแออ ัดย ัดเยียด	
ทัVงนีVเป็นเพราะศักยภาพอย่างเป็นทางการ 

หมายถึงต ัวเลขประชากรสูงสุดที@สามารถรองรับได ้ในระบบเรือนจ ําน ัVน 

เปรียบเทียบก ับมาตรฐานของประเทศที@เก ี @ยวข ้อง 

อ ัตราการคุมข ัง (incarceration rate หรือ  prison population rate): 

หมายถึงจ ํานวนบุคคลในเขตอ ํานาจของเจ ้าพนักงานเรือนจ ําต่อจ ํา

นวนประชากรท ั @วประเทศ 100,000 คน 

	

2554 เป็น 289,675 คนในเดือนมกราคม 2560 และนอกจากมีการพระราชทานอภยัโทษ 

ที@ผา่นมาไม่มีมาตรการเชิงนโยบายที@สาํคญัอื@นใดที@นาํมาใชเ้พื@อลดจาํนวนประชากรไดเ้ลย  

 

2. อตัราการกกัขงัสะท้อนให้เห็นความแออั
ดในเรือนจาํ 

 

จากตวัเลขที@ FIDH และ UCL 

ไดรั้บจากกรมราชทณัฑ ์ณ เดือนมกราคม 

2560 , 

ศกัยภาพอยา่งเป็นทางการของเรือนจาํ 148 

แห่งในระบบทณัฑสถานของไทยอยูที่@จาํนว

นผูต้อ้งขงั 118,058 คน 

เปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรในทณัฑสถ

านที@มีอยูจ่ริง 264,447 คนในเรือนจาํเหล่านีV  

โดยคาํนวณจากพืVนที@ 2.25 ตรม. ต่อคน 

ตามระเบียบของกรมราชทณัฑ์36 ตวัเลขเหล่านีVครอบคลุม 91% ของจาํนวนประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด 

หรือคิดเป็นอตัราการกกัขงั224%37 อตัราการกกัขงัของเรือนจาํในภาคใต ้ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลางสูงกวา่เรือนจาํแห่งอื@น ๆ ในกรุงเทพฯ  

 เนื@องจากรัฐบาลไม่สามารถแกปั้ญหาความแออดั ในช่วงหลายปีที@ผา่นมา 

กรมราชทณัฑไ์ดล้ดพืVนที@ตามขอ้กาํหนดลงจาก 2.25 ตรม. เหลือเพียง 1.1 ตรม. สาํหรับผูห้ญิง และ 1.2 ตรม. สาํหรับผูช้าย38 

ส่งผลใหอ้ตัราการกกัขงัลดลงอยา่งมากเหลือ 145% (สาํหรับจาํนวนประชากรในทณัฑสถานในเดือนกนัยายน 2558 

เทียบกบัศกัยภาพอยา่งเป็นทางการที@ 217,000 คน)39 

 

3. อตัราการคุมขงัสูงสุดในอาเซียน  

 

จาํนวนผูต้อ้งขงั 425 คนต่อประชากรทัVงประเทศ 100,000 คน 

ทาํใหไ้ทยเป็นประเทศที@มีอตัราการคุมขงัสูงสุดอนัดบั 10 

จากจาํนวนประเทศทัVงหมด 221 ประเทศ และคิดเป็นอตัราการคุมขงัสูงสุดในอาเซียน40 ตวัเลขระหวา่งปี 2554-2558 

																																																								
36 ตวัเลขจากกรมราชทณัฑ ์ในเดือนมกราคม 2560 
37 กรมราชทณัฑไ์ม่ใหต้วัเลขศกัยภาพอยา่งเป็นทางการของเรือนจาํทั@วประเทศกบั UCL   
38 ตวัเลขศกัยภาพอยา่งเป็นทางการที@ UCL ไดรั้บจากกรมราชทณัฑคื์อ 1.1 ตรม. และ 1.2 ตรม.ต่อคน 

คํ า ตอบของประเทศไทยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติในรายการประเดน็ปัญหา (List of Issues) ระบุตวัเลข1.2 ตรม.ต่อคน: 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 119, คาํตอบรับจากประเทศไทยต่อรายการประเดน็, 15 พฤศจิกายน 2559, UN Doc. CCPR/C/THA/Q/2/Add.1, 

ยอ่หนา้ 89 
39 จากตวัเลขศกัยภาพอยา่งเป็นทางการสูงสุดล่าสุดที@ 217,000 คนจากการเผยแพร่ของกรมราชทณัฑใ์นเดือนกนัยายน 2558. World Prison Brief, Institute for Criminal Policy 

Research, ประเทศไทย, เขา้ถึงเมื@อ 16 กมุภาพนัธ์ 2560, http://www.prisonstudies.org/country/thailand 
40 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, สูงสุดถึงตํ'าสุด– จาํนวนประชากรในทัณฑสถาน เขา้ถึงเมื@อ 16 กมุภาพนัธ์ 2560, 
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แสดงใหเ้ห็นภาพรวมของอตัราการคุมขงัที@เพิ@มขึVน 

 

อตัราการคุมขงัระหว่างปี 2554--2560 

 

ปี ประชากรเรื>อนจาํ (ณ วนัที> 1 มกราคม) อตัราการคุมขงั(ต่อประชากร 100,000 

คนทัRงประเทศ)41 

2017 289,675 425 

2016 316,919 465 

2015 325,361 479 

2014 291,734 431 

2013 251,819 373 

2012 224,864 335 

2011 220,776 331 

 

อตัราการคุมขงั (ต่อประชากร 100,000 คนทัRงประเทศ) 

 
4. สัดส่วนผู้ต้องขงัในคดยีาเสพตดิที>สูงมาก 
 ณ เดือนมกราคม 2560  ประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัในคดียาเสพติด 208,391 คน (หรือคิดเป็น 72% 

ของประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด) โดยเป็นสดัส่วนที@เพิ@มขึVนอยา่งต่อเนื@องตัVงแต่ปี 2554 ยกเวน้เฉพาะปี 2559 70% 

ของประชากรชายในทณัฑสถาน และ 82% ของประชากรหญิงในทณัฑสถาน ลว้นแต่ตอ้งคดียาเสพติดทัVงสิVน 

ถือเป็นสดัส่วนที@สูงสุดในอาเซียนเท่าที@มีตวัเลขเช่นกนั ในบรรดาผูต้อ้งขงัที@ตอ้งโทษประหาร ผูช้าย 163 จาก 364 คน (45%) 

และผูห้ญิง 59 จาก 71 คน (มากถึง 83%) ถูกศาลตดัสินวา่มีความผดิในคดียาเสพติด 

บทลงโทษที@รุนแรงในคดียาเสพติดของไทยรวมทัVงการใชโ้ทษจาํคุกตลอดชีวติหรือโทษประหารสาํหรับการมีไวจ้าํหน่ายแ

ละโทษจาํคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปีสาํหรับการมีไวใ้นครอบครองซึ@งยาเสพติดบางประเภท 

เป็นสาเหตุสาํคญัที@ทาํใหเ้กิดความหนาแน่นในระบบราชทณัฑ ์

 

																																																																																																																																																																												
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All 
41 CIA World Factbook for years 2011-2017 
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ผู้ต้องขงัในคดยีาเสพตดิระหว่างปี 2554--2560 

 

ปี (มกราคม)42 ชาย หญงิ รวม ร้อยละของประชากรเรือน

จาํทัRงหมด 

2017 176,212 32,179 208,391 72% 

2016 183,062 35,594 218,656 69% 

2015 191,787 38,287 230,074 71% 

2014 166,530 33,923 200,453 68% 

2013 138,665 28,044 166,709 66% 

2012 114,249 25,824 140,073 62% 

2011 104,447 24,303 128,750 58% 

 

สัดส่วนของประชากรในทณัฑสถานที>ต้องคดยีาเสพตดิ เปรียบเทยีบกบัประชากรในทณัฑสถานที>ต้องคดอืี>น ๆ   

 
 

5. ผู้ต้องขงัที>ต้องโทษประหารในคดยีาเสพตดิที>มสัีดส่วนสูงมาก 
 แมจ้ะมีการพระราชทานอภยัโทษในเดือนธนัวาคม 2559 

ซึ@ งหมายถึงการเปลี@ยนโทษประหารใหเ้ป็นโทษจาํคุกตลอดชีวติ ณ เดือนมกราคม 2560 

ยงัคงมีจาํนวนผูต้อ้งขงัที@ตอ้งโทษประหารทัVงหมด 435 คน (ชาย 364 คนและหญิง 71 คน) โดยภาพรวมแลว้ 51% 

ของผูต้อ้งขงัที@ตอ้งโทษประหาร ในเดือนมกราคม 2560 ลว้นแต่ถูกลงโทษในคดียาเสพติดทัVงสิVน ในขณะที@มีนกัโทษชาย 

201 คนและหญิง 12 คนที@ตอ้งโทษประหารสาํหรับคดีอื@น ๆ ที@ไม่เกี@ยวกบัยาเสพติด43 

 สดัส่วนของผูต้อ้งขงัที@ตอ้งโทษประหารในคดียาเสพติดเปรียบเทียบกบัผูต้อ้งขงัที@ตอ้งโทษประหารในคดีอื@น ๆ 

(เช่น เจตนาฆ่า การข่มขืนกระทาํชาํเราจนทาํใหผู้อื้@นเสียชีวติ การบงัคบัหน่วงเหนี@ยว ก่อการร้าย จารกรรม ขบถ 

อาชญากรรมดา้นเศรษฐกิจและการคา้มนุษย)์ ยงัคงมีสดัส่วนที@ค่อนขา้งสมํ@าเสมอในช่วงเวลาดงักล่าว 

(อยา่งนอ้ยนบัจากเดือนมิถุนายน 2555)  

																																																								
42 Figures for 2016 are from February. Department of Corrections’ statistics for January 2016 were incomplete. 
43 กรมราชทณัฑ,์ สถิติผู้ต้องขงัที'ต้องโทษประหาร, ธนัวาคม 2559, 4 มกราคม 2560, http://www.correct.go.th/stathomepage/ประหารชีวติธค.59.pdf  
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ผู้ต้องขงัที>ต้องโทษประหาร (มกราคม 2560) 

 

 ชาย หญงิ 

คดีความผดิทั@วไป 201 12 

คดียาเสพติดใหโ้ทษ 163 59 

รวม 364 71 

 

ผู้ต้องขงัที>ต้องโทษประหาร (มกราคม 2560) จํ าแนกตา มเ พศ  

 
 

6. อตัราการคุมขงัผู้หญงิสูงสุดในโลก 
 ประเทศไทยมีอตัราการคุมขงัผูห้ญิงสูงสุดในโลก ตามตวัเลขในปี 255844 ณ เดือนมกราคม 2560 

ประเทศไทยมีอตัราการคุมขงัผูห้ญิง 113 คนต่อประชากรผูห้ญิงทัVงประเทศ 100,000 คน 

 

อตัราการคุมขงัผู้หญงิระหว่างปี 2554—2560  

 

ปี ประชากรเรือนจาํหญงิ (ณ วนัที> 1 

มกราคม) 

อตัราคุมขงัผู้หญงิ(ต่อจาํนวนผู้หญงิ 100,000 

คนทัRงประเทศ)45 

2017 39,336 113 

2016 45,132 130 

2015 46,912 136 

2014 42,232 123 

2013 36,986 108 

2012 32,810 97 

2011 31,734 94 

																																																								
44 Prison Policy Initiative, States of Women’s Incarceration: The Global Context, 2558, https://www.prisonpolicy.org/global/women/#data 
45 CIA World Factbook for years 2011-2017 
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ผู้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวน: 

หมายถึงผู ้ต ้องข ังที@ถูกควบคุมต ัวระหว่างรอการไต่สวนหรือรอค ําต ัดสิน  

 

 

อตัราการคุมขงัผู้หญงิ (ต่อประชากรหญงิ 100,000 คนทั>วประเทศ)  

 
 ประเทศไทยมีจาํนวนผูห้ญิงที@ถูกคุมขงัสูงสุดเป็นอนัดบัสี@ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และรัสเซีย46 ณ 

เดือนมกราคม 2560 ผูห้ญิง 32,179 คนหรือคิดเป็น 82% ของประชากรหญิงในทณัฑสถานทัVงหมด ถูกคุมขงัในคดียาเสพติด 

(โปรดดูดา้นบน 4. สัดส่วนผู้ต้องขงัในคดยีาเสพติดที'สูงมาก)  ในเดือนมกราคม 2560 

จาํนวนประชากรหญิงในทณัฑสถานของไทยอยูที่@ 39,336 คนหรือคิดเป็น 13.6% ของประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด 

คิดเป็นอนัดบัที@ 11 ของประเทศ 221 แห่ง โดยมีสดัส่วนประชากรหญิงในเรือนจาํสูงสุด47  

 

7. จาํนวนประชากรในทณัฑสถานที>ถูกควบคุมตวัระหว่างรอการไต่สวนขนาดใหญ่ 

ณ เดือนมกราคม 2560 ผูต้อ้งขงั 59,070 คน หรือคิดเป็น 

20.4% ประชากรในทณัฑสถานทัVงหมด 

ลว้นเป็นผูถู้กควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวนในเรือน

จาํพเิศษ 

 

สัดส่วนของผู้ถูกควบคุมตวัระหว่างรอการไต่สวนระหว่างปี 2554--2560 

 

ปี (มกราคม) สัดส่วนของผู้ถูกควบคุมตวัระหว่างรอกา

รไต่สวน 

2017 20.4% 

2016 18.4% 

2015 21.3% 

2014 23.6% 

2013 26.4% 

2012 25.1% 

2011 26.7% 

																																																								
46 FIDH คาํนวณจากตวัเลขในเดือนมกราคม 2560 สาํหรับประเทศไทย 
47 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, สูงสุดถึงตํ'าสุด- ผู้ต้องขงัหญิง (สดัส่วนของประชากรในทณัฑสถาน), เขา้ถึงเมื@อ 16 กมุภาพนัธ์ 2560, 

http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/female-prisoners?field_region_taxonomy_tid=All 
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ผูถู้กควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวนในเรือนจาํพิเศษ มกัถูกขงัแยกออกจากส่วนที@เป็นของนกัโทษเดด็ขาด 

เนื@องจากปัญหาความแออดั (โปรดดูดา้นล่าง กรณีศึกษา: ทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ). 

 

5. สภาพในเรือนจาํที>ตํ>ากว่ามาตรฐาน 

การจาํกดัการเข้าถงึเรือนจาํ 

 นบัแต่รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557  การเขา้ถึงเรือนจาํยากลาํบากมากขึVน  

 ระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ลไก UPR (Universal Periodic Review) ครัV งที@สอง 

กรณีประเทศไทยระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน 2559 รัฐบาลยอมรับตามขอ้เสนอที@เรียกร้องใหจ้ดัตัVง 

“หน่วยงานตรวจสอบภายนอกที@เป็นอิสระซึ@งสามารถเขา้ถึงผูต้อ้งขงัทุกประเภทในสถานที@ควบคุมตวัทุกแห่ง” 

ภายใตก้ระทรวงยติุธรรม48 มีการยอมรับขอ้เสนอแนะโดยมีเงื@อนไขวา่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย 

(กสม.) และสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดินจะถือเป็นหน่วยงานที@มีอาํนาจเพียงสองแห่งที@สามารถทาํการเขา้เยี@ยมเรือนจาํได้49 

 นอกจากนัVน ในระหวา่งการทบทวน 

รัฐบาลอา้งวา่กสม.ไดเ้ขา้เยี@ยมเรือนจาํและสถานที@ควบคุมตวัทุกแห่งอยา่งสมํ@าเสมออยูแ่ลว้50 รัฐบาลยงัระบุวา่ 

ผูต้อ้งขงัและผูถู้กควบคุมตวัยงัสามารถร้องเรียนและขอใหก้สม.กบัผูต้รวจการแผน่ดินเขา้เยี@ยมได้51 

และอา้งวา่กสม.เป็นองคก์รอิสระที@รับผดิชอบต่อการรับขอ้ร้องเรียนและสอบสวนขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมาน52 อยา่งไรกดี็ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหข้อ้มูลวา่ประสบความยากลาํบากในการเขา้เยี@ยมผูต้อ้งขงับางคนหรือการเขา้เยี@ยมเรือน

จาํบางแห่ง แมจ้ะใชอ้าํนาจตามตาํแหน่งหนา้ที@อยา่งเป็นทางการ53 

  

 

 ในการทาํวจิยั FIDH/UCL ไดย้ื@นจดหมายสามฉบบัต่อกรมราชทณัฑเ์พื@อขอสมัภาษณ์ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํสองแห่ง 

กรมราชทณัฑป์ฏิเสธคาํขอทัVงสามฉบบั (โดยปฏิเสธเป็นจดหมายสองฉบบัและปฏิเสธดว้ยวาจาอีกหนึ@งครัV ง) 

โดยใหเ้หตุผลวา่ขอ้มูลเหล่านีVอาจ “ถูกบิดเบือนหรือไม่ถูกตอ้ง” ซึ@ งอาจ 

“ส่งผลกระทบต่อความมั@นคงหรือภาพลกัษณ์ของเรือนจาํ”54 แต่กรมราชทณัฑส์ามารถใหข้อ้มูลทางสถิติบางส่วนกบั 

																																																								
48 ขอ้เสนอแนะที@รับรองในเดือนกนัยายน. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างานการทบทวนตามวาระ- ประเทศไทย – 

ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 7 (ขอ้เสนอแนะ 159.31) 
49 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย – ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. 

A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 7 
50 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย – ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. 

A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 8 
51 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย – ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. 

A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 8 
52 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย – ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. 

A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 4 
53 Bangkok Post, Pattani prison riot leaves three inmates dead, 16 กรกฎาคม 2559; Amnesty International, Report 2558/16, State of the World’s Human Rights, 2559, น. 

360 
54 จดหมายจาก UCL ถึงกรมราชทณัฑ,์ การขออนุญาตเกบ็ข้อมลูเพื'อทาํการวิจัย, 4 ตุลาคม 2559; จดหมายจาก UCL ถึงกรมราชทณัฑ,์ 

การขออนุญาตเกบ็ข้อมลูเพื'อทาํการวิจัย, 1 พฤศจิกายน 2559 



17	
	

FIDH/UCL ได ้แต่กไ็ม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั อยา่งเช่น ศกัยภาพอยา่งเป็นทางการของระบบทณัฑสถานทัVงหมด  

 

กรณศึีกษา: ทณัฑสถานบําบัดพเิศษหญงิกลางและเรือนจาํพเิศษกรุงเทพ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

ในคาํตอบที@ใหก้บัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตามบญัชีประเดน็ปัญหา (LoI) 

รัฐบาลไทยยนืยนัวา่ประเทศไทยเคารพสิทธิและศกัดิh ศรีของผูต้อ้งขงั 

และสภาพในเรือนจาํของไทยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ55 

รัฐบาลยงัระบุถึงความพยายามในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐานการครองชีพของผูต้อ้งขงัหญิง56 

 อยา่งไรกดี็ จากขอ้มูลที@ FIDH/UCL 

ไดรั้บในการสมัภาษณ์กบัอดีตผูต้อ้งขงัหกคนจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

และอดีตผูต้อ้งขงัหา้คนจากจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ รวมทัVงจากญาติของผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ 

กลบัตรงขา้มกบัขอ้มูลของรัฐบาล งานวจิยัชีV ใหเ้ห็นสภาพความเป็นอยูที่@เลวร้าย 

รวมทัVงการเขา้ถึงที@ไม่เพียงพอทัVงดา้นบริการทางการแพทย ์อาหาร และนํVาดื@ม 

และสภาพที@ขาดสุขอนามยัซึ@งเกิดขึVนอยา่งแพร่หลายในเรือนจาํทัVงสองแห่ง 

สภาพเหล่านีVไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

และคาดวา่จะเป็นสภาพแบบเดียวกนัซึ@งเกิดขึVนกบัเรือนจาํทุกแห่งในประเทศไทย 

 

ทณัฑสถานบําบัดพเิศษหญงิกลาง 

 ณ วนัที@ 1 มกราคม 2560 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางซึ@งตัVงอยูที่@ถนนงามวงศว์าน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

มีผูต้อ้งขงัจาํนวน 4,522 คน โดยในจาํนวนนีV  3,496 คน (77%) ถูกคุมขงัในคดียาเสพติด และมีอตัราการพกัอาศยัที@ 242% 

ทางเรือนจาํมีเจา้พนกังาน 164 คน (เจา้พนกังานหญิง 158 คน และเจา้พนกังานชายหกคน) ตามขอ้มูล ณ วนัที@ 28 

พฤศจิกายน 255957 

 จากจาํนวนผูต้อ้งขงัทัVงหมด 4,522 คน 3,259 คนถูกศาลตดัสินวา่มีความผดิแลว้ 337 คนอยูร่ะหวา่งรอการไต่สวน 

428 คนอยูใ่นชัVนพนกังานสอบสวน 497 คนอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์คดี และหนึ@งคนเป็นผูต้อ้งกกั58 

 ผูต้อ้งขงัรายใหม่ กล่าวคือผูต้อ้งขงัที@รอการไต่สวน 

จะถูกควบคุมตวัทางดา้นใตข้องทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง ส่วนที@เป็นนกัโทษเดด็ขาดจะอยูด่า้นในของเรือนจาํ 

ดา้นทิศใตข้องทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางแบ่งออกเป็นสองอาคาร ไดแ้ก่ “ตึกเพชร” และ “ตึกทบัทิม” 

ภายในบริเวณที@คุมขงันกัโทษเดด็ขาด มีอาคารอาํนวยการสองแห่ง เรือนนอนหกแห่ง “ตึกบวัเมตตา” “ตึกบวักรุณา” 

“ตึกเพทาย” (ซึ@ งเป็นที@ควบคุมตวัผูต้อ้งขงัที@ตัVงครรภแ์ละผูต้อ้งขงัสูงวยั) “ตึกบุษราคมั” 

(สาํหรับผูต้อ้งโทษจาํคุกตลอดชีวติหรือโทษประหาร) “ตึกไพฑูรย”์ (สาํหรับผูต้อ้งโทษจาํคุก 25 ปี) และ “ตึกไพลิน” 

																																																								
55 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 119, คาํตอบรับจากประเทศไทยต่อรายการประเดน็, 15 พฤศจิกายน 2559, UN Doc. CCPR/C/THA/Q/2/Add.1, 

ยอ่หนา้ 88 
56 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 119, คาํตอบรับจากประเทศไทยต่อรายการประเดน็, 15 พฤศจิกายน 2559, UN Doc. CCPR/C/THA/Q/2/Add.1, 

ยอ่หนา้ 92 
57 กรมราชทณัฑ ์สถิติเกี'ยวกับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์, 28 พฤศจิกายน 2559 
58 กรมราชทณัฑ,์ สถิติผู้ต้องขงัทั'วประเทศ, 1 มกราคม 2560, http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2560-01-01&Submit=%B5%A1%C5%A7 
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(สาํหรับผูต้อ้งโทษจาํคุกตํ@ากวา่ 10 ปีลงมา) พืVนที@ทาํงานสี@แห่ง ร้านสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัหนึ@งแห่ง 

อาคารเรียนที@มีหอ้งสมุดหนึ@งแห่ง สถานพยาบาลหนึ@งแห่ง หอ้งเยี@ยมญาติหนึ@งแห่ง และที@อาบนํVาแบบเปิดสองแห่ง
59 

 แมจ้ะมีการแยกพืVนที@ระหวา่งนกัโทษเดด็ขาดและผูต้อ้งขงัที@รอการไต่สวน 

แต่ทางเรือนจาํกไ็ม่สามารถปฏิบติัตามการแบ่งพืVนที@เช่นนีVได ้เนื@องจากสภาพที@แออดัยดัเยยีด นอกจากนัVน ผูต้อ้งขงัสูงวยั 

ผูต้อ้งขงัที@ป่วย และผูต้อ้งขงัที@มีอาการทางจิต ยงัมกัอยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงัคนอื@น ๆ ในทณัฑสถาน 

 

เรือนจาํพเิศษกรุงเทพ 

 ณ วนัที@ 1 มกราคม 2560 เรือนจาํพิเศษกรุงเทพซึ@งตัVงอยูที่@ถนนงามวงศว์าน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

มีผูต้อ้งขงัจาํนวน 3,850 คน โดยในจาํนวนนีV   220 คน (6%) ถูกคุมขงัโดยคดียาเสพติด และมีอตัราการพกัอาศยัที@ 161% 

ทางเรือนจาํมีเจา้พนกังาน 361 คน (ชาย 345 คน และหญิง 16 คน) ณ วนัที@ 28 พฤศจิกายน 255960 

 ในจาํนวนผูต้อ้งขงั 3,850 คน 2,702 ถูกศาลตดัสินวา่มีความผดิแลว้  411 คนอยูร่ะหวา่งรอการไต่สวน; 271 

คนอยูใ่นชัVนพนกังานสอบสวน; 463 คนอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์คดี ผูต้อ้งกกัสองคน 

และมีผูก้ระทาํความผดิที@เป็นผูเ้ยาวห์นึ@งคน61 

 เรือนจาํพิเศษกรุงเทพแบ่งออกเป็นแปดแดน แดน 2 (สาํหรับผูต้อ้งขงัอายรุะหวา่ง 18-25 ปี) แดน 4, แดน 6 

และแดน 8 สาํหรับผูถู้กควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวน แดน 1, แดน 3, แดน 5 และแดน 7 สาํหรับนกัโทษเดด็ขาด 

อยา่งไรกดี็ ทางเรือนจาํไม่ไดย้ดึกบัระบบการแบ่งพืVนที@อยา่งเคร่งครัดเนื@องจากปัญหาความแออดั  

 

อาคารที>พกัที>แออดั พืRนที>นอนที>คบัแคบ  

 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมีปัญหาความแออดัสูงมากและมีสภาพชีวติที@ไม่ดี 

คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee ของRed Cross - ICRC) 

กาํหนดใหแ้ต่ละคนตอ้งมีพืVนที@ในขัVนตํ@าอยา่งนอ้ย 3.4 ตรม. ต่อคนเมื@อพกัอยูใ่นอาคารร่วมกบัคนอื@น ๆ62 

ตามระเบียบของกรมราชทณัฑ ์กาํหนดใหพ้ืVนที@ขัVนตํ@า (1.1 ตรม.สาํหรับผูห้ญิง และ 1.2 ตรม.สาํหรับผูช้าย) ซึ@ งคิดเป็นเพียง 

32% และ 35% ของพืVนที@ดงักล่าวตามลาํดบั63 

 เรือนนอนในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพเป็นหอ้งวา่ง ๆ พืVนปูดว้ยกระเบืVองยาง 

มีขนาดแตกต่างกนัไป อยา่งไรกดี็ อดีตผูต้อ้งขงัหลายคนใหข้อ้มูลวา่ผูต้อ้งขงั 70-80 คนตอ้งอยูร่่วมกนัในพืVนที@ประมาณ 32 

ตรม.ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง และ 40-50 คนในอาคารที@พกัซึ@ งมีพืVนที@ประมาณ 24 ตรม. ที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ 

ผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางจะมีพืVนที@แต่ละคนเพียงประมาณ 0.45 ม. (ความกวา้ง) 

ส่วนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํพิเศษกรุงเทพระบุวา่พวกเขามีพืVนที@แต่ละคนประมาณ 0.60 ม. (ความกวา้ง) ตอนที@หลบันอน 

ซึ@ งนบัวา่ตํ@าอยา่งมากเมื@อเทียบกบัมาตรฐานที@กาํหนดโดยคณะกรรมการกาชาดสากล 

ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัทัVงที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพจาํเป็นตอ้งนอนตะแคงเนื@องจากพืVนที@ไม่

																																																								
59 UCL, เรือนจาํในประเทศไทย 2554, 2554, น. 58-59 
60 กรมราชทณัฑ ์สถิติเกี'ยวกับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์, 28 พฤศจิกายน 2559 
61 กรมราชทณัฑ,์ สถิติผู้ต้องขงัทั'วประเทศ, 1 มกราคม 2560, http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2560-01-01&Submit=%B5%A1%C5%A7 
62 ICRC, นํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, สิงหาคม 2548, น. 25; ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 32-33 
63 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 119, คาํตอบรับจากประเทศไทยต่อรายการประเดน็, 15 พฤศจิกายน 2559, UN Doc. CCPR/C/THA/Q/2/Add.1, 

ยอ่หนา้ 89 
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เรือนจําแบ่งชัVนผู ้ต้องขังออกเป็น 6 ชัVน ได้แก่  (1) 

ชัVนเยี@ยม (2) ชัVนดีมาก (3) ชัVนดี (4) ชัVนกลาง (5) ชัVนเลว 

และ (6) ชัVนเลวมาก ผู ้ต้องขังที@มีความประพฤติดี 

อาจจัดอยู่ใน “ชัVนเยี@ยม” หรือ “ชัVนดีมาก”   

พอ และเพื@อหลีกเลี@ยงไม่ใหมี้ปัญหากบัผูต้อ้งขงัคนอื@น 

อดีตผูต้อ้งขงัที@เรือนจาํทัVงสองแห่งใหข้อ้มูลวา่มีปัญหาเจบ็หลงัและขา เนื@องจากไม่สามารถขยบัตวัไดร้ะหวา่งนอน 

อดีตผูต้อ้งขงัที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลวา่ ผูต้อ้งขงัตอ้งพาดขาทบักนัเพราะปัญหาความแออดัของพืVนที@นอน  

 

ตามความเห็นของคณะกรรมการกาชาดสากล ไม่ควรมีการควบคุมตวับุคคลกวา่ 40-50 คนในหอ้งเดียวกนั 

โดยผูต้อ้งขงัตอ้งนอนร่วมกนั ซึ@ งถา้มีพืVนที@เช่นนัVน และมีการระบายอากาศและระบบไฟ 

จึงถือวา่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกาชาดสากล64 คณะกรรมการกาชาดสากลมีขอ้สงัเกตวา่ 

ถา้มีจาํนวนผูต้อ้งขงัมากกวา่นีVแลว้ มกัทาํใหเ้กิดปัญหายากลาํบากมากขึVนในการเขา้ถึงบริการที@จาํเป็น อยา่งเช่น หอ้งนํVา 

และนํVา ทัVงยงัทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในแง่การรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูต้อ้งขงัทุกคน 

หากไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขัVนตํ@า65 

 

อดีตผูต้อ้งขงัจากทัVงทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือน

จาํพิเศษกรุงเทพ เปิดเผยวา่มีอาคารที@มีสภาพความเป็นอยูดี่กวา่ 

ที@ถูกกนัไวส้าํหรับผูต้อ้งขงัที@มีความประพฤติดี 

ทัVงนีV เพื@อเอาไวเ้ป็นสถานที@ดูงานเวลาที@มีคณะมาเขา้เยี@ยม 

อยา่งเช่นจากองคก์ารสหประชาชาติ สหภาพยโุรป 

หรือเจา้หนา้ที@ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

โดยอาคารเหล่านีVจะมีความสะอาดกวา่และมีขนาดใหญ่โตกวา่เรือนนอนของผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ 

 แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตใ์นทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพส่งผลกระทบต่อการ

นอนหลบัของผูต้อ้งขงั อดีตผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหข้อ้มูลวา่ 

ในพืVนที@นอนแต่ละแห่งจะมีหลอดหลอดฟลูออเรสเซนตสี์@หลอด 

โดยจะเปิดคาไวส้องหลอดตลอดทัVงคืนเนื@องจากกลวัวา่ผูต้อ้งขงัจะหลบหนี จากขอ้มูลของอดีตผูต้อ้งขงัรายหนึ@ง 

อีกเหตุผลหนึ@งที@ตอ้งเปิดไฟไวต้ลอดเพื@อประโยชนใ์นการตรวจตอนกลางคืน 

ผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางจะตอ้งมีหนา้ที@ผลดักนัเป็นเวรยามในตอนกลางคืนเนื@องจากจาํนวนเจา้หนา้ที@ไ

ม่เพียงพอ66 โดยในแต่ละคืนจะมีเวรยามแปดกะ ๆ ละหนึ@งชั@วโมง เริ@มตัVงแต่สามทุ่ม และในแต่ละกะ 

จะมีผูต้อ้งขงัทาํหนา้ที@สองคน  

 ที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ จากขอ้มูลของอดีตผูต้อ้งขงัคนหนึ@ง 

เรือนนอนขนาดเลก็จะมีหลอดฟลูออเรสเซนตส์องหรือสามหลอด แต่ถา้เป็นเรือนนอนขนาดใหญ่จะมีหา้หรือหกหลอด 

จะมีการเปิดไฟเหล่านีVไวต้ลอดทัVงคืนเพื@อป้องกนัไม่ใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนีหรือทาํผดิกฎระเบียบ 

ผูต้อ้งขงัจะตอ้งผลดักนัเป็นเวรยามตอนกลางคืน  

 

คณะกรรมการกาชาดสากลระบุวา่ ไม่ควรมีการเปิดหลอดไฟไวต้ลอด 24 ชั@วโมงในพืVนที@หลบันอนของผูถู้กควบคุมตวั 

																																																								
64 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 25-26 
65 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 36 
66 ระเบียบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการปฏิบติัหนา้ที@เวรยามรักษาการณ์ของผูต้อ้งขงั พ.ศ.2525   
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และไม่ควรเปิดสวา่งจนถึงขัVนที@รบกวนการหลบันอนของผูต้อ้งขงั67 

 ผูต้อ้งขงัไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้มภายนอกจากในเรือนนอน 

อดีตผูต้อ้งขงัรายหนึ@งจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหข้อ้มูลวา่ 

เรือนนอนของเธอไม่มีหนา้ต่างที@ทาํใหเ้ห็นดา้นนอกได ้

มีการใชลู้กกรงเหลก็เพื@อกัVนแยกเรือนนอนออกจากกนัในทัVงสองเรือนจาํ อดีตผูต้อ้งขงัใหข้อ้มูลวา่ พดัลมมีจาํนวนไม่พอ 

โดยในเรือนนอนแต่ละแห่งจะมีพดัลมเพดานหนึ@งหรือสองเครื@องในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

และสี@หรือหา้เครื@องต่อเรือนนอนหนึ@งแห่งในเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ ส่งผลใหอ้ากาศร้อนมากในช่วงฤดูร้อน (ช่วงกมุภาพนัธ์ 

ถึงพฤษภาคม) และหนาวเกินไปในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคมถึงกมุภาพนัธ์) อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ 

ใหค้วามเห็นวา่ ช่วงหนา้หนาวครัV งหนึ@ง อากาศหนาวมาก 

ผูต้อ้งขงัจาํเป็นตอ้งเอาเสื@อและหมอนมาทาํเป็นผา้ห่มเพื@อใหค้ลายหนาว  

 

คณะกรรมการกาชาดสากลระบุวา่ ขนาดของพืVนที@หนา้ต่างและช่องประตูในหอ้งขงัหรือเรือนนอน 

ไม่ควรมีสดัส่วนนอ้ยกวา่ 10% ของขนาดของพืVนหอ้ง 

และหนา้ต่างเหล่านัVนควรมีลกัษณะที@ทาํใหผู้ต้อ้งขงัสามารถมองเห็นบางส่วนของภายนอกได้68 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัยงักาํหนดใหต้อ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัมีเครื@องใชส้าํหรับหลบันอนอยา่งเพียงพอ69 

 

นํRาและสุขอนามยัที>ไม่เพยีงพอ  

 ผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพไม่มีนํVาสาํหรับทาํความสะอาดร่างกายอยา่ง

เพียงพอ อดีตผูต้อ้งขงัจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลวา่ 

พวกเธอจะมีนํVาใชต้อนช่วงเชา้ระหวา่งตีหา้ครึ@ งถึงเจด็โมงเชา้ จากขอ้มูลของอดีตนกัโทษคนหนึ@ง ช่วงเวลาที@อาบนํVาเพียงสัVน 

ๆ ทาํใหเ้กิดความเครียดสาํหรับผูต้อ้งขงั เนื@องจากผูต้อ้งขงัประมาณ 50-70 คนตอ้งใชพ้ืVนที@ดงักล่าวในเวลาเดียวกนั 

อดีตผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางตอ้งอาบนํVาในพืVนที@กลางแจง้ ซึ@ งมีอ่างนํVาสองแห่งตรงกลางพืVนที@ 

ระบบการอาบนํVาในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางจะเป็นท่อนํVาดา้นบน ซึ@ งผูต้อ้งขงัที@อยูด่า้นล่างอาบนํVาได ้

เวลาที@ใชใ้นการอาบนํVาจะถูกกาํหนดโดยนกัโทษคนหนึ@ง ซึ@ งมีหนา้ที@นบัตัVงแต่ 1-30 

ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางยงัใชร้ะบบตกัอาบ โดยผูต้อ้งขงัแต่ละคนสามารถตกัอาบได ้10 ขนั  

 อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหข้อ้มูลวา่ 

ผูต้อ้งขงัซึ@ งทาํหนา้ที@นบัระหวา่งเวลาอาบนํVา จะไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษ 

และไดรั้บอนุญาตใหต้กัอาบกี@ขนักไ็ดต้ามที@ตอ้งการ ผูคุ้มเรือนจาํยงัเกบ็นํVาในอ่างไวต่้างหากเพื@อขายใหก้บัผูต้อ้งขงั 

ท◌าํใหมี้นํVาไม่เพียงพอสาํหรับผูต้อ้งขงัคนอื@น ๆ  

 ผูต้อ้งขงัที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพยงัใชร้ะบบตกัอาบในตอนเชา้ และใชร้ะบบท่อนํVาอาบในตอนเยน็ 

โดยที@อาบนํVาของเรือนจาํพิเศษกรุงเทพจะมีอ่างนํVาหนึ@งแห่งที@ผูต้อ้งขงัตอ้งแยง่กนัตกั เพื@อใหมี้นํVาพออาบสาํหรับตวัเอง 

																																																								
67 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 37 
68 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 37 
69 Rule 21 ของขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงักาํหนดวา่ “สอดคลอ้งกบัมาตรฐานในประเทศ นกัโทษทุกคนตอ้งมีเตียงนอนแยกจากกนั 

และมีเครื@องนอนแยกจากกนัและมากเพียงพอ ซึ@ งตอ้งมีลกัษณะที@สะอาดเมื@อมีการมอบใหใ้ช ้ตอ้งจดัเป็นระเบียบ 

และตอ้งมีการเปลี@ยนเป็นเครื@องนอนใหม่บ่อยครัV งเท่าที@จาํเป็นเพื@อความสะอาด”  
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อยา่งไรกดี็ ที@นี@ไม่มีระเบียบเรื@องการนบัสาํหรับจบัเวลาแบบที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

นกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพอธิบายถึงสภาพของที@อาบนํVาในเรือนจาํพิเศษกรุงเทพวา่ “ถ้าคุณไม่ต่อสู้แย่งชิง 

คุณกจ็ะเข้าไปพื.นที'อาบนํ.าไม่ได้ และนํ.ากจ็ะหมดก่อน”70 

 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงักาํหนดวา่ 

พืVนที@อาบนํVาและชาํระร่างกายตอ้งมีสุขอนามยัมากเพียงพอ
71 นอกจากนัVน 

คณะกรรมการกาชาดสากลยงัระบุวา่ตอ้งจดัใหมี้นํVาในปริมาณมากเพียงพอเพื@อใหส้ามารถอาบนํVาแบบฝักบวัและสามารถใช้

หอ้งนํVาไดต้ลอดทัVงวนั โดยเฉพาะในช่วงที@มีการใชง้านของคนจํ า นวนมา ก72 

คณะกรรมการกาชาดสากลยงัมีขอ้เสนอแนะต่อไปวา่ กรณีที@มีการใชว้ธีิจดัการและมีระเบียบการใชง้านในแต่ละวนั 

ซึ@ งควบคุมการเขา้ถึงหอ้งอาบนํVา กค็วรมีการเพิ@มจาํนวนที@อาบนํVาใหม้ากเพียงพอกวา่หนึ@งฝักบวัต่อผูถู้กควบคุมตวั 50 คน 

ทัVงนีV เพื@อใหผู้ถู้กควบคุมตวัสามารถอาบนํVาไดใ้นช่วงเวลาที@จาํกดัเช่นนัVน ซึ@ งเป็นช่วงเวลาเท่าที@พวกเขาสามารถอาบนํVาได้
73 

 หอ้งสว้มที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพขาดความเป็นส่วนตวั 

และมีจาํนวนนอ้ยเกินไป จากขอ้มูลของอดีตผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

เรือนนอนแต่ละแห่งจะมีสว้มแบบนั@งยองหนึ@งหลงัอยูด่า้นทา้ยของหอ้งขงั และจะมีสว้มแบบนั@งยองเพิ@มเติม (ตัVงอยูห่่างกนั 

60 ซม.) ในบริเวณใกลก้บัที@อาบนํVา อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลวา่ 

เรือนนอนของเขามีหอ้งสว้มสองหลงั แต่มีหอ้งสว้มเพิ@มเติมอยูด่า้นนอกเรือนนอน หอ้งสว้มจะไม่มีประตู 

หนึ@งในอดีตผูต้อ้งขงัจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหค้วามเห็นวา่ ผูต้อ้งขงัตอ้งตื@นนอนตอนตีสองหรือตีสาม 

เพื@อเขา้คิวรอใชใ้นเรือนนอนของตน  

 คณะกรรมการกาชาดสากลระบุวา่ 

ผูอ้อกแบบและผูบ้ริหารตอ้งประกนัใหมี้พืVนที@อาบนํVาและมีการจดัพืVนที@ที@ใหค้วามเป็นส่วนตวัและความปลอดภยักบัผูต้อ้งขั

ง74 คณะกรรมการกาชาดสากลยงัมีขอ้เสนอแนะวา่ไม่ควรมีหอ้งสว้มนอ้ยกวา่หนึ@งหอ้งต่อผูถู้กควบคุมตวั 25 คน75 

และขณะที@ผูต้อ้งขงัที@ใชห้อ้งสว้ม ตอ้งไม่ปรากฏต่อสายตาของผูถู้กควบคุมตวัคนอื@น76 

 ผูต้อ้งขงัหญิงไดรั้บแจกผา้อนามยัไม่เพียงพอเพื@อสุขอนามยัที@ดี นอกจากนัVน ผา้อนามยัยงัมีคุณภาพตํ@า 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางบอกวา่ ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บแจกผา้อนามยัสี@กล่องทุกหกเดือน 

ผา้อนามยัที@มีไม่เพียงพอและมีคุณภาพตํ@าที@แจกใหก้บัผูห้ญิง 

ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัตอ้งซืVอผา้อนามยัเองจากร้านคา้ในเรือนจาํและตอ้งจ่ายเงินเอง  

 

คณะกรรมการกาชาดสากลระบุวา่ ผูห้ญิงควรไดรั้บแจกผา้อนามยัที@มีคุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ 

																																																								
70 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ตุลาคม 2559 
71 Rule 16 ของขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั  กาํหนดวา่ “ตอ้งจดัใหมี้สิ@งอาํนวยความสะดวกในการอาบนํVาและชาํระร่างกายอยา่งเพียงพอ 

เพื@อใหน้กัโทษทุกคนสามารถและอาจจาํเป็นที@จะตอ้งอาบนํVาหรือชาํระลา้งร่างกาย โดยนํVามีอุณหภูมิที@เหมาะสมกบัสภาพอากาศ 

สามารถอาบไดบ้่อยครัV งเท่าที@จาํเป็นเพื@ออนามยัโดยทั@วไป สอดคลอ้งกบัฤดูกาลและพืVนที@ทางภูมิศาสตร์ 

แต่อยา่งนอ้ยควรไดอ้าบหนึ@งครัV งต่อสปัดาห์สาํหรับภูมิอากาศแบบอบอุ่น”   
72 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 54 
73 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 38 
74 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 53 
75 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 38 
76 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 53 
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เพื@อตอบสนองความตอ้งการระหวา่งมีประจาํเดือนได้77 

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 

และมาตรการที@มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิงระบุวา่ ในที@พกัของผูต้อ้งขงัหญิง 

จะตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ที@จาํเป็นต่อการรักษาสุขอนามยัเฉพาะดา้น รวมทัVงการมีผา้อนามยัที@แจกใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า78 

 

อาหารที> “แย่มาก” นํRาดื>มที>สกปรก 

 ผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางขาดแคลนอาหารที@เพียงพอและนํVาดื@มที@สะอาด 

ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง จะมีบริการอาหารช่วง 6.30 น., 11.30 น. และ 14.30 น. 

ส่วนที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพจะมีการแจกอาหารช่วง 7.00 น. (หรือ 7.30 น.) 11.00 น. และ 14.00 น. 

อดีตผูต้อ้งขงัจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่อาหารในเรือนจาํไม่มีรสชาติและขาดคุ

ณค่าทางโภชนาการ อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางบอกวา่ 

คุณภาพของอาหารในเรือนจาํแยม่าก ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงับางคนมีสภาพขาดสารอาหาร 

อดีตนกัโทษอีกคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่ ระหวา่งอยูใ่นเรือนจาํเขามีนํVาหนกัตวัลดลง 

เพราะไม่สามารถกินอาหารในเรือนจาํได ้และตอ้งทนหิวตลอดตอนกลางคืน นกัโทษอีกคนหนึ@งใหค้วามเห็นวา่ 

“เวลากินข้าวกต้็องระวงั บางทีกม็เีศษหินและทราย [ในอาหาร]”79 

 อดีตนกัโทษคนหนึ@งในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหข้อ้มูลวา่ อาหารมีรสชาติ “แยม่าก” 

และผูต้อ้งขงัที@มีเงินมกัจะเลือกซืVออาหารจากร้านคา้ในเรือนจาํ หรือสั@งอาหารมาจากภายนอก 

แต่ถา้จาํเป็นตอ้งกินอาหารเหล่านัVน ผูต้อ้งขงัจะใส่ซอสพริก นํVาปลา และมะนาวที@ซืVอมาจากร้านคา้ในเรือนจาํลงไป 

เพื@อช่วยเพิ@มรสชาติของอาหาร อดีตผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพยนืยนัวา่ 

ผูต้อ้งขงัที@มีเงินจะสั@งอาหารมาจากร้านคา้ในเรือนจาํหรือจากร้านอาหารที@อยูภ่ายนอก 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่ ตอนที@ถูกควบคุมตวัครัV งแรก เขาไดรั้บอาหารแหง้มาจากครอบครัว 

แต่หลงัจากหนึ@งสปัดาห์ผา่นไป เขาไม่ไดรั้บอาหารอีก แมว้า่ทัVงที@จริงครอบครัวยงัคงส่งอาหารมาใหเ้ขาอยูเ่หมือนเดิม  

 ผูต้อ้งขงัทัVงที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาตอ้งรีบกินอาหารเชา้ 

อดีตผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหข้อ้มูลวา่ พวกเธอมีเวลาแค่ 45 นาทีในการเขา้คิวเพื@อรับอาหารและกิน 

จึงตอ้งรีบกินใหห้มด ส่วนเวลาอาหารกลางวนัและอาหารเยน็จะยาวกวา่นีV เลก็นอ้ย (ประมาณหนึ@งชั@วโมง) 

แต่กมี็การต่อคิวยาว และบางครัV งผูต้อ้งขงักต็อ้งอดอาหารมืVอนัVนไปเพราะไม่มีเวลาเหลือมากพอที@จะกิน 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งเล่าใหฟั้งวา่ “ผู้ต้องขงัได้รับอาหารสามมื.อต่อวนักจ็ริง แต่บางคนได้กินแค่สองมื.อ 

ทางเลือกเดยีวที'มอียู่คือการสั'งอาหารมาจากภายนอก เพราะต้องเข้าคิวที'โรงอาหารเป็นเวลานานมาก และผมกเ็บื'อที'จะรอ”80 

 

																																																								
77 ICRC, แนวปฏิบัติเสริมด้านนํ.า อนามยั และที'อยู่อาศัยในเรือนจาํ, เมษายน 2555, น. 61 
78 Rule 5 ของขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที@มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิงกาํหนดวา่ 

“ที@พกัอาศยัของผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งประกอบดว้ยสิ@งอาํนวยความสะดวกและวสัดุที@ตอบสนองความตอ้งการดา้นอนามยัเป็นพิเศษของผูห้ญิง 

รวมทัVงการจดัใหมี้ผา้อนามยัโดยไม่คิดมูลค่า และการจดัใหมี้นํVาอยา่งสมํ@าเสมอเพื@อการชาํระลา้งร่างกายของเดก็และผูห้ญิง 

โดยเฉพาะผูห้ญิงที@ทาํงานเกี@ยวกบัการทาํครัวและผูที้@ต ัVงครรภ ์ใหน้มบุตร หรืออยูร่ะหวา่งการมีประจาํเดือน” 
79 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, กนัยายน 2559 
80 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ตุลาคม 2559 
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ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงักาํหนดวา่ 

“นกัโทษทุกคนจะตอ้งไดรั้บบริการอาหารที@มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพและทาํใหมี้แรง มีคุณภาพดี 

และมีการจดัเตรียมและมีการเสิร์ฟอยา่งเหมาะสม 

โดยตอ้งไดรั้บในช่วงเวลาตามปรกติตามการจดัการของหน่วยบริหารเรือนจาํ”81 

 

 ผูต้อ้งขงัไม่มีนํVาดื@มมากเพียงพอ เนื@องจากคุณภาพของนํVาในเรือนจาํที@เลวร้าย 

ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางจะมีแทง็กน์ํV าดื@มสาํหรับแต่ละอาคาร อยา่งไรกดี็ บางอาคารมีระบบกรองนํVาที@เลวร้าย 

ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงับางคนตอ้งดื@มนํVาที@ไม่ผา่นการกรองอยา่งถูกตอ้ง หรือไม่มีการกรองเลย  

 ผูต้อ้งขงัไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถซืVอนํVาขวดจากร้านคา้ในเรือนจาํ แต่อาจมีไม่เพียงพอเสมอไป 

และพวกเขาไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้งินได ้300 บาทต่อวนัเท่านัVนสาํหรับสิ@งที@ซืVอทุกรายการ 

อดีตผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่ในแต่ละแดนจะมีตูน้ํV าดื@มสองจุดซึ@งผูต้อ้งขงัสามารถใชเ้ติมกระติกของตวัเอง

ได ้อยา่งไรกดี็ บางครัV งเครื@องกไ็ม่ทาํงาน ทาํใหพ้วกเขาตอ้งซืVอนํVาขวดจากร้านคา้ในเรือนจาํแทน  

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ 

“ตอ้งมีการจดัใหมี้นํVาดื@มสาํหรับนกัโทษทุกคนเวลาที@มีความตอ้งการนํVา”
82 

 

การรักษาพยาบาล: “พบหมอสองนาท”ี ให้ยาพาราฯ 

 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมีเจา้หนา้ที@ใหก้ารดูแลดา้นสุขภาพที@ไม่เพียงพอ 

ส่งผลใหเ้กิดความยากลาํบากอยา่งมากในการเขา้ถึงบริการเหล่านีV  จากขอ้มูลของอดีตผูต้อ้งขงั 

ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางมีสถานพยาบาลที@มีอุปกรณ์การแพทยข์ัVนพืVนฐาน 

และมีพยาบาลที@เป็นลูกจา้งของกรมราชทณัฑ ์โดยจะมีแพทยห์นึ@งคน (ซึ@ งมาจากนอกเรือนจาํ) 

แวะมาตรวจที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพสองหรือสามครัV งต่อสปัดาห์ 

โดยเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง ทัVงแพทยโ์รคผวิหนงั แพทยจิ์ตเวช และทนัตแพทย ์ซึ@ งจะมีกาํหนดเวลามาไม่ตรงกนั 

ก่อนที@จะไดเ้ขา้ใชบ้ริการในสถานพยาบาล 

จะมีเจา้พนกังานเรือนจาํซึ@ งไม่มีความรู้ดา้นการแพทยเ์ลยเป็นผูค้ดักรองผูต้อ้งขงัในทัVงสองเรือนจาํ 

และจะเป็นคนตดัสินใจวา่นกัโทษคนใดจะไดเ้ขา้รับบริการที@สถานพยาบาล ผูต้อ้งขงัตอ้งแจง้ชื@อไวก้บัเจา้พนกังานเรือนจาํ 

และระบุกบัเจา้หนา้ที@วา่ป่วยเป็นโรคอะไร จากนัVนในวนัเดียวกนัหรือในวนัถดัมา 

เจา้หนา้ที@จะเรียกตวัผูต้อ้งขงัที@ขอไปใชบ้ริการที@สถานพยาบาล  

 จากขอ้มูลของอดีตผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

แพทยที์@สถานพยาบาลไม่ไดท้าํอะไรมากนกัในแง่การรักษาหรือการตรวจโรค อดีตนกัโทษคนหนึ@งบอกวา่ “ข้างในน่ะ 

[เรือนจาํ] เขาเรียกหมอกันว่า “หมอสองนาที” เพราะไม่เคยมโีอกาสคุยกัน [กับผู้ต้องขงั] เกินกว่าสองนาทีเลย”83 

 แพทยแ์ละพยาบาลมกัจ่ายยาพาราฯ ใหก้บัแทบทุกโรค อดตีนักโทษคนหนึ'งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกว่า 

																																																								
81 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 22(1) 
82 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 22(2) 
83 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
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“พวกเขา [หมอ] จะนั'งอยู่ห่าง ๆ กับเราเหมือนทาํท่ารังเกียจ จากนั.นจะตะโกนถามว่าเราเป็นอะไรแล้วกจ่็ายยาพาราฯ ให้”84 

 จากสภาพการรักษาพยาบาลที@เลวร้าย ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัจาํนวนมากเลือกที@จะดูแลตวัเอง 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางเล่าใหฟั้งวา่ “ตาของดิฉันติดเชื.อ 

จึงต้องใช้นํ.าปัสสาวะของตัวเองมาล้างตา เพราะถึงขอไปกค็งไม่ได้ยาล้างตาอยู่ดี”85 

อดีตนกัโทษอีกคนหนึ@งที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางบอกวา่ “สิ'งแรกที'ได้ยินตอนที'ไปถึง 

[ทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง] คือดิฉันจะต้องไม่ป่วย เพราะถ้าป่วย ตายไปเสียจะดกีว่า”86 

 อดีตผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพอธิบายวา่บริการรักษาพยาบาลอยูใ่นสภาพ “เลวร้ายมาก” 

หนึ@งในนัVนเล่าใหฟั้งวา่ “หลายคนที'นั'นเป็นฝี พวกเขาไม่ใช้วิธีรักษาด้วยการไปหาหมอ 

แต่จะใช้เขม็แทงที'แผลเพื'อให้หนองไหลออกมา เลือดจะไหลออกมาจากแผล จากนั.นกจ็ะเอาไส้บหุรี'มาปิดแผลไว้ 

เราไม่สามารถรอที'จะไปรับการรักษาพยาบาลได้ เพราะมนัใช้เวลานานมาก ถ้ามอีะไรทาํได้ เรากต้็องช่วยตัวเองไปก่อน”87 

 ผูต้อ้งขงัจาํนวนมากที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพป่วยเป็นโรคและติดเชืVอ 

ซึ@ งมกัติดต่อกนัไดง่้ายในระหวา่งผูต้อ้งขงัเนื@องจากสภาพที@แออดัยดัเยยีด และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์

ในขณะที@ผูต้อ้งขงัที@ป่วยควรถูกกนัออกมาจากผูต้อ้งขงัคนอื@น ๆ 

แต่ในทางปฏิบติักเ็ป็นสิ@งที@ทาํไดย้ากเนื@องจากสภาพที@แออดัยดัเยยีด 

ทาํใหผู้ต้อ้งขงัมีโรคติดต่อในเรือนจาํหลายอยา่งรวมทัVงโรคผวิหนงั เช่นโรคหิดและฝี รวมทัVงวณัโรค 

จากขอ้มูลของกรมราชทณัฑ ์มีเจา้หนา้ที@ดา้นการแพทยอ์ยูเ่จด็คนประจาํอยูที่@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

และมีเจา้หนา้ที@ทางการแพทยห์กคนที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ รวมทัVงนกัจิตวทิยา 

และมีทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑซึ์@งมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงใหบ้ริการสาํหรับผูต้อ้งขงัทัVงชายและหญิง 

ซึ@ งตัVงอยูภ่ายนอกเรือนจาํ (โปรดดูดา้นบน 

ภาพแผนที@จากดาวเทียมที@แสดงตาํแหน่งที@ตัVงของทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ)  

 ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ การเขา้ถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินช่วงกลางคืน 

ช่วงวนัสุดสปัดาห์ และช่วงวนัหยดุ แทบจะไม่มีหรือเป็นไปไดน้อ้ยมาก ในบางกรณี 

อาจมีการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินจากนกัโทษที@เป็นอาสาสมคัรดว้ยกนัเอง  

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ “การใหบ้ริการดูแลสุขภาพกบัผูต้อ้งขงัเป็นความรับผดิชอบของรัฐ 

ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บบริการสุขภาพที@มีมาตรฐานเดียวกบัที@ชุมชนภายนอกไดรั้บ 

และควรสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพที@จาํเป็นโดยไม่คิดมูลค่า 

ทัVงนีV โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุผลดา้นสถานะทางกฎหมายของตน”88 ทัVงยงัระบุวา่ 

“บริการดูแลสุขภาพควรประกอบดว้ยทีมงานแบบสหวิชาชีพซึ@งมีบุคลากรที@มีคุณภาพอยา่งเพียงพอ 

เพื@อทาํหนา้ที@ดา้นการแพทยอ์ยา่งเป็นอิสระเตม็ที@ และควรมีความเชี@ยวชาญอยา่งเพียงพอในดา้นจิตวทิยาและจิตเวช 

																																																								
84 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ตุลาคม 2559 
85 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
86 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
87 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ตุลาคม 2559 
88 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 24(1) 
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ทัVงยงัควรจดัใหมี้ทนัตแพทยที์@มีคุณภาพเพื@อใหบ้ริการกบันกัโทษทุกคน”89 

 

 ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง ผูห้ญิงตัVงครรภจ์ะพกัอาศยัอยูใ่นเรือนนอนเดียวกบัผูต้อ้งขงัคนอื@น 

ผูห้ญิงตัVงครรภจ์ะไปคลอดบุตรที@ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์

อดีตนกัโทษคนหนึ@งเล่าใหฟั้งถึงประสบการณ์ที@เพื@อนนกัโทษคลอดบุตรที@ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑว์า่ 

“ตอนที'เพื'อนดิฉันคลอดลกู หมอบอกให้เธออย่าร้อง และขู่ว่าถ้าร้องหมอจะไม่ทาํคลอดเดก็ให้ หลงัจากที'คลอดลกูแล้ว 

เธอได้รับอนุญาตให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปอีก 30 นาที จากนั.นกถ็กูส่งตัวกลบั 

[มาที'ทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง] ลกูของเธอต้องนอนอยู่ในเรือนนอนด้วยกัน 11 เดือน”90 

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ “ในเรือนจาํหญิง 

จะตอ้งมีบริการพิเศษทัVงการฝากครรภแ์ละการรักษาพยาบาลที@จาํเป็นช่วงก่อนและหลงัคลอดบุตร 

ทัVงควรมีการจดัเตรียมหากสามารถคาดการณ์ไดว้า่เดก็จะคลอดในโรงพยาบาลนอกเรือนจาํ”91 

 

การเอาเปรียบด้านแรงงานในเรือนจํ า 

 สภาพการทาํงานที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมีความยากลาํบาก 

และไดรั้บค่าตอบแทนไม่เพียงพอ ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

จะมีการแจกงานใหต้ามคุณสมบติัและทกัษะตามที@กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง92 

ผูต้อ้งขงัที@มีปริญญาจะถูกส่งไปทาํงานที@หอ้งสมุดหรือร้านคา้ในเรือนจาํ ผูต้อ้งขงัตอ้งทาํงานเจด็วนัต่อสปัดาห์ 

(ตัVงแต่แปดโมงเชา้ถึงสี@โมงเยน็ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

และตัVงแต่เวลาแปดโมงเชา้ถึงบ่ายสองหรือบ่ายสามที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ) 

เรือนจาํจะใหค้่าตอบแทนสาํหรับการทาํงานกบัผูต้อ้งขงั ซึ@ งจะไม่เท่ากนัขึVนอยูก่บัประเภทของงาน ยกตวัอยา่งเช่น 

ผูต้อ้งขงัที@ทาํงานดา้นวาดเขียนและหตัถกรรมอาจไดรั้บเงินประมาณ 67 บาทต่อวนั ส่วนผูต้อ้งขงัที@ทาํงานที@ไม่ตอ้งใชท้กัษะ 

อาจไดรั้บเงินเพียง 8 บาทต่อวนั  

 มีโรงงานอยูสี่@แห่งในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

งานส่วนใหญ่ในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางจะเป็นงานที@ใชแ้รงงาน อยา่งเช่น เยบ็ผา้ บรรจุหีบห่อ และพบักระดาษ 

เจา้พนกังานเรือนจาํจะเป็นผูก้าํหนดวา่จะตอ้งมีการผลิตสินคา้กี@ชิVนในแต่ละวนั 

ผูต้อ้งขงัซึ@ งไม่สามารถทาํงานตามโควตาในรายวนัไดจ้ะถูกลงโทษ โดยขึVนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ที@ 

รวมถึงกรณีที@เจา้หนา้ที@อาจไม่ยอมใหเ้งินค่าจา้งกบันกัโทษเลย 

หรือควบคุมตวันกัโทษไวที้@โรงงานจนกวา่จะทาํงานจนแลว้เสร็จ  

 สภาพการทาํงานที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพมีสภาพเลวร้ายพอ ๆ กนั อดีตผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่ 

พวกเขาถูกบงัคบัใหต้อ้งผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามจาํนวนชิVนในแต่ละวนั อยา่งเช่น ตอ้งทาํแผน่ปิดทองใหไ้ด ้6,000 

																																																								
89 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 25(2) 
90 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ตุลาคม 2559 
91 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 28 
92 ขอ้ 50 ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์(2480) กาํหนดวา่ในการจดังานใหก้บันกัโทษเดด็ขาด ตอ้งมีการพิจารณาปัจจยัดงัต่อไปนีV  1) ระยะเวลาการใชโ้ทษ 2) สภาพร่างกาย 3) 

ภูมิปัญญา 4) บุคลิกภาพ 5) ผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 6) ผลิตภาพดา้นการอบรม 7) สภาพของเรือนจาํ  
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ชิVนหรือพบัถุงกระดาษ 1,000 ชิVน ถา้ไม่สามารถทาํตามโควตาได ้กจ็ะตอ้งทาํงานล่วงเวลาหรือถูกทุบตี 

ผูคุ้มในเรือนจาํอาจปล่อยใหผู้ต้อ้งขงัคนอื@นเป็นคนลงโทษแทน  

 อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่ ผูต้อ้งขงัที@พบัถุงกระดาษจะไดรั้บเงินค่าจา้ง 50 

บาทต่อเดือน ส่วนงานอยา่งอื@นอาจมีรายไดม้ากกวา่นีV  เขาใหค้วามเห็นวา่ “มงีานอยู่อีกแบบหนึ'งคือการซ่อมรองเท้า 

โดยคุณอาจได้เงิน 100-200 บาทต่อเดือน แต่เป็นงานหนักกว่าทาส ทางบริษทั [ซึ@ งเป็นนายจา้ง] 

และผู้คุมในเรือนจาํจะมข้ีอตกลงร่วมกันว่าจะแบ่งรายได้จากการทาํงานให้กับคนที'เป็นผู้คุมเท่าไร”93 

 อดีตนกัโทษอีกคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมวา่ บางครัV งผูต้อ้งขงัจะถูกบงัคบัใหท้าํงานล่วงเวลา 

หรือไม่กเ็สี@ยงที@จะถูกเจา้พนกังานเรือนจาํรุมซอ้ม และไดรั้บเงิน 200-300 บาทต่อเดือน 

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ 

“ตอ้งกาํหนดใหมี้ระบบการใหค้่าตอบแทนที@เท่าเทียมกบัการทาํงานของผูต้อ้งขงั”94 และ 

“การใชแ้รงงานในเรือนจาํตอ้งไม่มีลกัษณะที@ทาํใหเ้กิดความทุกขท์รมานสาหสัทัVงทางกายหรือใจ”95 

 

 

 

การเข้าเยี>ยมผู้ต้องขงัมเีวลาน้อยลง มกีารเซ็นเซอร์การตดิต่อสื>อสาร 

 ผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพถูกกาํหนดโดยไม่มีเหตุผล 

ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัทัVงดา้นการเขา้เยี@ยมและการติดต่อสื@อสารกบัครอบครัวและเพื@อน 

เวลาเยี@ยมที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ เริ@มจาก 8.30 น.- 12.30 น. และ 13.00 น.-15.00 น. 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ส่วนผูต้อ้งขงัที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพจะมีเวลาเยี@ยมได ้20 นาที96 ในทางปฏิบติัแลว้ 

อดีตผูต้อ้งขงัใหข้อ้มูลวา่ เวลาเยี@ยมเหล่านีVจะอยูที่@ประมาณ 10-15 นาทีที@เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ 

ส่วนที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง เวลาเขา้เยี@ยมจะอยูที่@ประมาณ 15-25 นาที 

เจา้พนกังานเรือนจาํจะสอดส่องดูแลในช่วงที@มีการสนทนาอยูต่ลอดในทัVงสองเรือนจาํ  

 อดีตนกัโทษคนหนึ@งเล่าใหฟั้งถึงประสบการณ์ที@ถูกสั@งใหถ้อดเสืVอผา้เพื@อตรวจคน้ร่างกาย 

ทัVงช่วงก่อนและหลงัการเขา้เยี@ยม “ทุกครั.งที'ออกไปตรงพื.นที'เพื'อเข้าเยี'ยม และเพราะว่าดิฉันอยู่ในแดนแรกรับ 

ดิฉันต้องเดินผ่านประตูและต้องเปิดผ้าถงุเพื'อให้เจ้าหน้าที'ตรวจเชค็ว่าไม่ได้นาํอะไรออกไป หรือไม่ได้นาํอะไรกลบัเข้ามา 

ก่อนหน้านี .เจ้าหน้าที'แค่จับ ๆ ดทีู'ผ้าถงุ แต่ตอนหลงัมเีจ้าหน้าที'มาใหม่ซึ'งจะเอามือล้วงเข้าไปใต้ผ้าถงุ [และบังคับให้ดิฉัน] 

ถอดเสื.อยกทรงออก”97 

 ที@เรือนจาํทัVงสองแห่ง ผูต้อ้งขงัสามารถเขียนจดหมายไปถึงบุคคลภายนอกได ้อยา่งไรกดี็ 

เจา้พนกังานเรือนจาํจะอ่านและคดักรองจดหมายทุกฉบบั 

และจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะยอมใหจ้ดหมายฉบบัไหนส่งออกไปไดแ้ละไม่ได ้

																																																								
93 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ตุลาคม 2559 
94 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 103(1) 
95 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 97(1) 
96 เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, เขา้ถึงเมื@อ 16 กมุภาพนัธ์ 2559, http://bangkokprison.com/wb/pages/th/tidtophutongkhang.php 
97 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
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ถา้จดหมายเขียนขอ้ความที@ทาํใหเ้กิดภาพลบกบัเรือนจาํ เจา้หนา้ที@จะไม่ส่งออกไป เจา้หนา้ที@ยงัคดักรองจดหมายที@เขา้มา 

และจะยดึจดหมายที@ใหภ้าพลบไม่ใหผู้ต้อ้งขงัไดอ่้าน  

 อดีตนกัโทษคนหนึ@งใหค้วามเห็นวา่ “ตอนที'ดิฉันไม่มเีงิน ดิฉันกไ็ม่สามารถเขยีนเล่าไปแบบนั.นได้ 

แต่ต้องเขยีนอะไรที'เป็นเรื'องด ีๆ เช่น ‘อยู่ในนี.สบายดแีล้ว’ เพราะจดหมายเหล่านี .จะถกูเจ้าหน้าที'เซ็นเซอร์98 

อดีตนกัโทษอีกคนหนึ@งบอกวา่ “คุณต้องใช้ภาษาที'สุภาพในจดหมายที'ส่งออกไปภายนอกเรือนจาํ ถ้าไม่อย่างนั.น 

เจ้าหน้าที'จะเรียกตัวมาพบและทุบตีคุณ เพราะพวกเขาจะตรวจสอบเนื.อหาของจดหมาย”99 

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ 

“ผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตภายใตก้ารกาํกบัดูแลที@จาํเป็นใหติ้ดต่อสื@อสารกบัครอบครัวและเพื@อน ในช่วงเวลาที@สมํ@าเสมอ 

(ก) ดว้ยการเขียนจดหมาย […]; และ (ข) ดว้ยการอนุญาตใหมี้ผูม้าเยี@ยม”100 

 

ผู้ต้องขงัที>ร้องเรียนจะถูกตอบโต้  

 แมจ้ะมีช่องทางใหร้้องเรียน แต่ผูต้อ้งขงักลวัการตอบโตจ้ากเจา้หนา้ที@เรือนจาํถา้พวกเขาร้องเรียน 

ที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ ผูต้อ้งขงัสามารถยื@นขอ้ร้องเรียนต่อเจา้หนา้ที@ไดส้องทาง (1) 

ดว้ยการแจง้ทางวาจาต่อเจา้หนา้ที@ หรือ (2) ดว้ยการเขียนจดหมายร้องเรียนและหยอ่นลงในกล่องรับขอ้ร้องเรียน  

 อดีตผูต้อ้งขงัใหข้อ้มูลวา่ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่หวาดกลวัและไม่กลา้ร้องเรียนเกี@ยวกบัสภาพในเรือนจาํเนื@องกลวัจะถูก

ตอบโตจ้ากผูคุ้มหรือจากผูต้อ้งขงัคนอื@น ๆ หนึ@งในอดีตผูต้อ้งขงับอกวา่ “เราไม่มสิีทธิร้องเรียน 

เพราะไม่ว่าเราทาํอะไรกผิ็ดหมด ถ้าพวกเราพูดตอบโต้กับพวกเขา [ผู้คุม] 

พวกเขากจ็ะเรียกตัวมาสอบถามและมาทดสอบวินัยของเรา 

ซึ'งจะส่งผลกระทบเวลาที'เราต้องทดสอบเพื'อจะเลื'อนชั.นนักโทษ [เช่น การเป็นนักโทษชั.นเยี'ยม ชั.นดมีาก ชั.นด ีชั.นกลาง 

ชั.นเลว และชั.นเลวมาก]”101 นกัโทษอีกคนบอกวา่ “ผู้ต้องขงัจะไม่ร้องเรียนอะไรหรอก 

เพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที'รูว่าใครเป็นคนร้องเรียน พวกเขากจ็ะต้องเอาคืนแน่นอนเพราะถือว่าเป็นการท้าทาย”102 

 ผูต้อ้งขงัคดีการเมืองซึ@งมีหน่วยงานระหวา่งประเทศคอยสอดส่องดูแลสิทธิของพวกเขา 

มีแนวโนม้จะไม่ค่อยถูกตอบโตจ้ากผูคุ้ม 

ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัคดีการเมืองที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ 

จะคอยเป็นผูรั้บฟังปัญหาจากผูต้อ้งขงัคนอื@น จากนัVนจึงนาํปัญหาเหล่านีVไปแจง้ใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํทราบ   

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ 

“นกัโทษทุกคนตอ้งมีสิทธิในแต่ละวนัที@จะร้องขอหรือร้องเรียนต่อบญัชาการเรือนจาํหรือเจา้หนา้ที@เรือนจาํซึ@ งเป็นตวัแทนข

องผูบ้ญัชาการ”103 และนกัโทษคนนัVน “จะตอ้งไม่เสี@ยงจะถูกตอบโต ้ถูกข่มขู่ หรือไดรั้บผลร้ายใด ๆ 

																																																								
98 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
99 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ธนัวาคม 2559 
100 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , Rule 58(1) 
101 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
102 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ตุลาคม 2559 
103 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 56(1) 
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อนัเนื@องมาจากการร้องขอหรือร้องเรียนนัVน”104 

 

การลงโทษที>อาจถงึขัRนเป็นการทรมาน  

 การลงโทษที@เกิดขึVนในเรือนจาํมีลกัษณะที@ละเมิดมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

และในบางกรณีอาจถึงขัVนเป็นการทรมานและการปฏิบติัที@โหดร้ายอื@น ๆ 

อดีตผูต้อ้งขงัจากทณัฑสถานบาํบดัอธิบายถึงการลงโทษรูปแบบต่าง ๆ ที@เกิดขึVนในเรือนจาํ 

โดยบทลงโทษจะแตกต่างกนัไปแลว้แต่เจา้หนา้ที@ อดีตนกัโทษคนหนึ@งใหข้อ้มูลวา่ ผูต้อ้งขงัอีกคนไดเ้ขา้มาทุบตีเธอ 

ส่วนผูคุ้มกลบัไม่ไดเ้ขา้มาขดัขวาง ซึ@ งมกัเป็นเรื@องปรกติเวลาที@ผูต้อ้งขงัทะเลาะกนั หลงัการทะเลาะต่อสูก้นัแลว้ 

ผูคุ้มกจ็ะลงโทษผูต้อ้งขงัทัVงสองฝ่าย   

 ผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางใหข้อ้มูลวา่ 

การขงัเดี@ยวมกัไม่ถูกนาํมาใชใ้นทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง อยา่งไรกดี็ อาจมีการลงโทษแบบอื@นเกิดขึVน 

รวมทัVงการเอาโซ่ล่ามเทา้นกัโทษเอาไวจ้นกระทั@งผูคุ้มเชื@อวา่นกัโทษอารมณ์เยน็ลงแลว้ 

มกัเป็นบทลงโทษที@ใชก้บันกัโทษเวลาที@ทะเลาะตบตีกนั การลงโทษเช่นนีVอาจเกิดขึVนเป็นเวลาสามวนัจนถึงหนึ@งสปัดาห์ 

หรือแมก้ระทั@งหนึ@งเดือน การลงโทษอีกรูปแบบหนึ@งสาํหรับนกัโทษที@ทะเลาะตบตีกนั 

คือการกนัใหไ้ปอยูที่@มุมหนึ@งของหอ้ง ระยะเวลาการลงโทษแบบนีVอาจเกิดขึVนเป็นเวลาหนึ@งถึงสามเดือน 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งใหข้อ้มูลวา่ “ดิฉันต้องนั'งอยู่ที'มมุห้องแห่งหนึ'งเป็นเวลาสามเดือน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนเลย 

ดิฉันต้องอยู่ที'นั'นที'เดยีว ผู้ต้องขงัคนอื'น ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้มาพูดคุยกับดิฉัน ดิฉันต้องอยู่เพียงลาํพังและสวดมนต์ 

นั'งสมาธิ เพื'อช่วยให้มชีีวิตอยู่รอดมาได้”105 

 การลงโทษอีกรูปแบบหนึ@งสาํหรับความผดิเลก็ ๆ นอ้ย ๆ อาจเป็นการบงัคบัใหท้าํความสะอาดท่อนํVาทิVง การถูพืVน 

การงดดูสิ@งบนัเทิง (เช่น ทีว)ี การถูกตดัสิทธิที@จะใหมี้คนมาเยี@ยม และการกระโดดตบ 

การลงโทษแบบนีVมกัถูกใชใ้นลกัษณะเป็นการลงโทษแบบหมู่ ซึ@ งมกัเกิดขึVนในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลาง 

มกัเป็นกรณีที@นกัโทษคนหนึ@งละเมิดกฎ เป็นเหตุใหน้กัโทษคนอื@น ๆ ที@อยูใ่นแดนเดียวกนัถูกลงโทษไปดว้ย 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพบอกวา่ รูปแบบการลงโทษที@มกัเกิดขึVนคือการลา้งหอ้งสว้ม การถูพืVน 

และการเกบ็ขยะ  

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ “ไม่วา่ในพฤติการณ์ใด ๆ 

หา้มไม่ใหมี้การจาํกดัสิทธิหรือลงโทษทางวนิยัในลกัษณะที@ถึงขัVนเป็นการทรมานหรือการปฏิบติัหรือการลงโทษที@โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือย ํ@ายศีกัดิh ศรี”106 ทัVงยงักาํหนดขอ้หา้มต่อการใชก้ารลงโทษแบบหมู่107 

 

 อดีตผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลวา่ถูกผูคุ้มซอ้ม 

หรือถูกสั@งยา้ยไปที@แดนหรืออาคารอื@นเพื@อเป็นการลงโทษเนื@องจากการทะเลาะต่อสูก้นั อดีตนกัโทษคนหนึ@งใหค้วามเห็นวา่ 

																																																								
104 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 57(2) 
105 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ตุลาคม 2559 
106 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 43(1) 
107 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 43(1)(e) 
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“ผู้ต้องขงักลวัจะถกูซ้อมเพราะมกัจะเป็นเรื'องร้ายแรงมาก เจ้าหน้าที'จะใช้ไม้กระบองหรือไม้กระบองที'มยีางพันอยู่ด้านบน 

ผมเองถกูตีที'ข้างหลงัและที'ขาด้วยไม้กระบองครั.งหนึ'ง อีกครั.งหนึ'งผมถกูซ้อมโดยเจ้าหน้าที'สามคน”108 

 อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลเช่นกนัวา่ 

อาจมีการใชก้ารขงัเดี@ยวเป็นการลงโทษสาํหรับความผดิร้ายแรง เช่นการแทงนกัโทษคนอื@น   

 ในคาํตอบของรัฐบาลไทยที@มีต่อบญัชีประเดน็ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ 

รัฐบาลอา้งวา่จะมีการใชเ้ครื@องพนัธนาการเฉพาะเมื@อมีเหตุผลที@ควรเชื@อวา่นกัโทษคนดงักล่าวจะก่ออนัตรายใหก้บัชีวติหรือ

ร่างกายของบุคคลอื@น และในกรณีซึ@งไม่มีทางเลือกเพื@อการป้องกนัอยา่งอื@น 

และในกรณีที@มีการเคลื@อนยา้ยตวันกัโทษออกไปนอกเรือนจาํเวลาเขา้รับการไต่สวนหรือตอ้งไปที@ศาล109 

 ถอ้ยคาํของผูต้อ้งขงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ยงัคงมีการใชเ้ครื@องพนัธนาการ อยา่งเช่น ตรวน อยา่งกวา้งขวางต่อผูต้อ้งขงั 

นอกจากนัVน ผูต้อ้งขงัชาย แมแ้ต่คนที@เขา้รับการไต่สวนในความผดิที@ไม่ร้ายแรง 

กย็งัตอ้งถูกใส่ตรวนเวลาเดินทางจากเรือนจาํไปศาล 

กสม.ประณามวา่มาตรการเช่นนีV เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล110 

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ “หา้มไม่ใหมี้การใชเ้ครื@องพนัธนาการใด ๆ 

เพื@อเป็นบทลงโทษทางวนิยั”111 

 

สภาพเรือนจาํภายหลงัรัฐประหาร: การควบคุมจาํกดัที>เพิ>มขึRน  

 งานวจิยัของ FIDH และ UCL 

ชีV ใหเ้ห็นแนวโนม้การควบคุมจาํกดัที@เพิ@มขึVนในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ 

ภายรัฐประหารวนัที@ 22 พฤษภาคม 2557 จากขอ้มูลทัVงของอดีตผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํทัVงสองแห่ง เจา้หนา้ที@ไดย้ดึเอาเสื@อ 

หมอน ผา้ห่มของพวกเขาไป และไดน้าํผา้ห่มบาง ๆ มาใหแ้ทนสามผนื 

ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่จะเอาผา้ห่มนัVนหนึ@งผนืมาปูแทนเสื@อ อดีตนกัโทษคนหนึ@งบอกวา่ “ก่อนรัฐประหาร 

ดิฉันซื.อข้าวของมาจากร้านค้าในเรือนจาํ ทาํให้มผ้ีาห่มเจด็แปดผืน แต่ช่วงปลายปี 2558 เจ้าหน้าที'ยึดเบาะ หมอน 

และผ้าห่มและเอาไปเผาจนหมด จากนั.นกแ็จกผ้าห่มสามผืนให้เรา [แต่ละคน]”112 

 ภายหลงัรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 กรมราชทณัฑย์งัเริ@มบงัคบัใชร้ะเบียบ พ.ศ.2555 อยา่งเขม้งวด 

ซึ@ งกาํหนดวา่ผูต้อ้งขงัจะตอ้งระบุรายชื@อบุคคลที@เขา้เยี@ยมและ/หรือติดต่อดว้ยไม่เกิน 10 คน113 

																																																								
108 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากเรือนจาํพิเศษกรุงเทพ, ธนัวาคม 2559 
109 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 119, คาํตอบรับจากประเทศไทยต่อรายการประเดน็, 15 พฤศจิกายน 2559, UN Doc. 

CCPR/C/THA/Q/2/Add.1, ยอ่หนา้ 94 
110 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย, เรื' อง การใช้เครื'องพันธนาการแก่นักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 7 คน 5 กรกฎาคม 2559, 9 สิงหาคม 

2559 
111 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 43(2) 
112 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ตุลาคม 2559 
113 ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการเยี@ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผูต้อ้งขงัและการเขา้ดูกิจการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจาํ พ.ศ.2555 กาํหนดวา่ 

“เพื@อประโยชนด์า้นการควบคุมหรือความมั@นคงของเรือนจาํ 

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะกาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัแจง้รายชื@อบุคคลภายนอกที@จะใหเ้ขา้มาพบหรือติดต่อกบัตนภายในเรือนจาํไวล้่วงหนา้กไ็ด ้

รายชื@อบุคคลภายนอกนัVนใหมี้จาํนวนไม่เกิน 10 คน และหากจะแกไ้ขเปลี@ยนแปลงกใ็หส้ามารถดาํเนินการได ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั”   
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อดีตผูต้อ้งขงัและญาติของผูต้อ้งขงัใหข้อ้มูลวา่ 

ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการมาเยี@ยมและ/หรือสามารถติดต่อกบับุคคลเฉพาะเท่าที@มีชื@ออยูใ่นรายการ 10 คนเท่านัVน 

อดีตนกัโทษคนหนึ@งจากทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางบอกวา่ 

“เราสามารถเขยีนจดหมายหาบคุคลที'เป็นครอบครัวได้เพียง 10 คน 

แต่เราต้องรอเป็นเวลาเกือบสามเดือนถ้าเราต้องการเพิ'มชื'อเข้าไปอีกหนึ'งชื'อ 10 

คนนี.คือคนที'ดิฉันสามารถเขยีนจดหมายไปหาหรืออนุญาตให้มาเข้าเยี'ยมได้ 

บางครั.งมญีาติมาเยี'ยมแต่กไ็ม่สามารถเข้าเยี'ยมผู้ต้องขงัได้เพราะไม่รู้กฎนี.”114 

 นอกจากนัVน อดีตผูต้อ้งขงัที@ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงกลางและเรือนจาํพิเศษกรุงเทพใหข้อ้มูลวา่ 

หลงัรัฐประหาร กรมราชทณัฑย์งัสั@งหา้มไม่ใหมี้หนงัสือพิมพแ์ละไม่ใหดู้ข่าวทางโทรทศัน ์

รวมทัVงไม่ใหอ่้านหนงัสือในเรือนนอน   

 

ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงัระบุวา่ “ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บทราบข่าวสารขอ้มูลที@สาํคญัอยา่งสมํ@าเสมอ 

โดยสามารถอ่านจากหนงัสือพิมพ ์สิ@งพิมพที์@ออกตามวาระ หรือสิ@งพิมพที์@จดัพิมพเ์ป็นพิเศษ ไดรั้บฟังจากวทิย ุ

ไดรั้บฟังการบรรยายหรือผา่นช่องทางที@คลา้ยคลึงกนัโดยการอนุญาตและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายบริหารเรือนจาํ”115 

 

6. มณฑลทหารบกที> 11 (มทบ.11): เรือนจาํแบบรัฐบาลทหาร 

 ภายหลงัรัฐประหารวนัที@ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลทหารไดค้วบคุมตวัโดยพลการต่อพลเรือนหลายร้อยคน 

โดยควบคุมตวัในฐานทพัทั@วประเทศไทย 

และเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองและการแสดงความเห็นทางการเมืองของพวกเขา 

รวมทัVงผูว้พิากษว์จิารณ์รัฐบาลทหาร  

 แนวโนม้ที@น่ากงัวลเช่นนีVไดรั้บการถ่ายทอดไปสู่สายตาในระดบัระหวา่งประเทศ 

ในระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ลไก UPR (Universal Periodic Review) ครัV งที@สอง 

กรณีประเทศไทยระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน 2559  

รัฐบาลไทยไม่รับขอ้เสนอแนะขอ้หนึ@งซึ@ งเรียกร้องใหย้ติุการใชค้่ายทหารเพื@อเป็นสถานที@ควบคุมตวัพลเรือน116 

 การใชเ้รือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีภายในมณฑลทหารบกที@ 11 (มทบ.11) ในกรุงเทพฯ 

เป็นตวัอยา่งที@ชดัเจนของการใชส้ถานที@ของกองทพัมากขึVนเพื@อควบคุมตวัพลเรือนภายหลงัรัฐประหาร 

เรือนจาํเช่นนัVนขาดหลกัประกนัเพื@อคุม้ครองสิทธิต่าง ๆ ของผูถู้กควบคุมตวั นอกจากนัVน 

เนื@องจากไม่มีการตรวจสอบจากองคก์รอิสระภายนอก 

ส่งผลใหมี้การเสียชีวติของบุคคลสองคนระหวา่งถูกควบคุมตวัในเรือนจาํของทหาร 

และไดเ้กิดขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานขึVนในเวลาเพียงไม่ถึงสองปีนบัแต่มีการก่อตัVงเรือนจาํทหารขึVนมา 

ทาํใหเ้กิดความกงัวลต่อการปฏิบติัต่อผูถู้กควบคุมตวัในนัVน  

																																																								
114 FIDH/UCL, สัมภาษณ์อดตีนักโทษจากทัณฑสถานบาํบัดพิเศษหญิงกลาง, ธนัวาคม 2559 
115 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั , ขอ้ 63 
116 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, สมยัประชุมที@ 33, รายงานของคณะทํ างา นการทบทวนตา มวาระ- ประเทศไทย – ภาคผนวก , 7 กนัยายน 2559, UN Doc. 

A/HRC/33/16/Add.1, ยอ่หนา้ 18 (ขอ้เสนอแนะ 159.37) 
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 ในวนัที@ 8 กนัยายน 2558 มีการออกคาํสั@งกระทรวงยติุธรรมที@ 314/2558 

เรื@องกาํหนดอาณาเขตเรือนจาํชั@วคราวในมณฑลทหารบกที@ 11 (มทบ.11) ถนนพระรามหา้ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

โดยใหส้งักดัเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร คาํสั@งนีVลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัที@ 11 กนัยายน 2558 

ตามคาํสั@งดงักล่าว เรือนจาํแห่งนีVจดัสร้างขึVนเพื@อ 

“การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในคดีความผดิเกี@ยวกบัความมั@นคงของรัฐและคดีอื@นที@เกี@ยวเนื@อง ซึ@ งเป็นผูต้อ้งขงัประเภทมีเหตุพิเศษ 

ที@ไม่ควรจะรวมคุมขงัอยูก่บัผูต้อ้งขงัอื@น”117 

 

พลเรือนหลายสิบคนที>ถูกควบคุมตวั  

 จากขอ้มูลที@ไดรั้บมาจากศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน พลเรือน 47 

คนไดถู้กควบคุมตวัหรือยงัคงถูกควบคุมตวัอยูที่@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ณ เดือนมีนาคม 2559118 ผูต้อ้งขงั 16 

คนถูกควบคุมตวัเนื@องจากเกี@ยวขอ้งกบัคดีต่าง ๆ รวมทัVง1) คดีระเบิดที@สี@แยกราชประสงค์119 2) 

ความผดิฐานหมิ@นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา)120 3) คดีวางแผนก่อกวนในกิจกรรม 

“ปั@นเพื@อพอ่” (‘Bike for Dad’)121 และ 4) คดีปลน้ปืนที@วงับูรพา122 ในวนัที@ 20 ธนัวาคม 2559 

เจา้หนา้ที@ทหารไดจ้บักมุตวันายณฐัดนยั คงดี อาย ุ19 ปี 

ซึ@ งถูกกล่าวหาวา่มีส่วนร่วมในการแฮกโจมตีเวบ็ไซตห์น่วยงานของรัฐ 

และควบคุมตวัเขาไวที้@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี123 ในวนัที@ 23 ธนัวาคม 2559 

ทางการยงัไดค้วบคุมตวับุคคลอีกอยา่งนอ้ยหา้คนในเรือนจาํแห่งนีV เนื@องมาจากการแฮกโจมตีเวบ็ไซต์124 ในวนัที@ 30 

ธนัวาคม 2559 ทหารไดส่้งตวัผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นแฮกเกอร์อีกอยา่งนอ้ยสามคนใหก้บัตาํรวจ125 

 

 

 

 

																																																								
117 ราชกิจจานุเบกษา, คาํสั'งกระทรวงยติุธรรมที' 314/2558 เรื' องกาํหนดอาณาเขตเรือนจาํชั'วคราวแขวงถนนนครไชยศรี, 11 กนัยายน 2558, 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/215/7.PDF 
118 ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน, เปิดสถิติของผู้ต้องขงัและผู้คุมเรือนจาํชั'วคราวสถานที'ซึ'งหมอหยองตายครบรอบหนึ'งปี, 15 พฤศจิกายน 2559 

ตวัเลขเหล่านีVครอบคลุมเฉพาะผูถู้กควบคุมตวัซึ@ งเป็นหรือเคยเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา และไม่รวมผูที้@เคยถูกควบคุมตวัในค่ายทหารตามอาํนาจของกฎอยัการศึก 

คาํสั@งหวัหนา้คสช.ที@ 3/2558 และคาํสั@งหวัหนา้คสช.ที@ 13/2559 
119 Adem Karadag และ Yusuf Mieraili ซึ@ งเป็นชาวอุยเก๋อถูกจบัเนื@องจากตอ้งสงสยัวา่เกี@ยวขอ้งกบัการวางระเบิดที@สี@แยกราชประสงค ์เมื@อเดือนสิงหาคม 2558 
120 นายสุริยนั สุจริตพลวงศ ์หรือหมอหยอง พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา และนายจิรวงศ ์วฒันเทวาศิลป์ ถูกควบคุมตวัตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา 

(กฎหมายหมิ@นพระบรมเดชานุภาพ) ในเดือนตุลาคม 2558 เนื@องจากแอบอา้งสถาบนัฯ เพื@อประโยชนส่์วนตน  
121 ผูต้อ้งหาในคดีขอนแด่นโมเดลประกอบดว้ย จ.ส.ต.ประธิน จนัทร์เกศ นายณฐัพล ณ.วรรณ์เล นายวลัลภ บุญจนัทร์ นายพาหิรัณ กองคาํ นายวรีชยั ชาบุญมี นายธนกฤต 

ทองเงินเพิ@ม นายฉตัรชยั ศรีวงษา และนายชิดชนก ศรีวงษา ถูกควบคุมตวัตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา (กฎหมายหมิ@นพระบรมเดชานุภาพ) 

โดยถูกกล่าวหาวา่วางแผนก่อกวนการจดักิจกรรมขี@จกัรยานในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลที@ 9 ในเดือนธนัวาคม 

2558 และถูกกล่าวหาวา่วางแผนโค่นลม้รัฐบาล  
122 Bangkok Post, Top suspect unravels gun shop heist plot, 9 มีนาคม 2559 ผูต้อ้งสงสยัสี@คน ไดแ้ก่ Zheng Yang, Sun Junwei, Li Kunpeng, และ Ma Geng, 

ถูกจบัในคดีปลน้ปืนที@วงับูรพา โดยเป็นความพยายามปลน้ที@กรุงเทพฯ โดยแก๊งจากประเทศจีนซึ@งพยายามปลน้อาวธุปืนในเดือนมีนาคม 2559  
123 ประชาไท, First remand session of ‘Natdanai’ a hacker suspect age of 19. The court denied bail, 28 ธนัวาคม 2559 
124 Khaosod English, Five Hacktivists Arrested, Junta Source Says, 23 ธนัวาคม 2559 
125 Khaosod English, Military Hands Over 3 More Alleged Hackers, 31 ธนัวาคม 2559 
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 ในวนัที@ 10 พฤศจิกายน 2558 ทัVงหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

และพล.อ.ไพบูลย ์คุม้ฉายา รมว.ยติุธรรมในขณะนัVนบอกวา่ เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีไม่ไดเ้ป็น 

“เรือนจาํทหาร” แต่เป็นศูนยค์วบคุมตวัตามปรกติภายใตก้ระทรวงยติุธรรมและกรมราชทณัฑ์126 ในวนัที@ 3 ธนัวาคม 2558 

นายวทิยา สุริยะวงค ์อธิบดีกรมราชทณัฑใ์นขณะนัVน 

ปฏิเสธขอ้กล่าวหาวา่เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีเป็นสถานที@ของทหารและบอกวา่เจา้หนา้ที@ทหาร 

“เพียงแต่ช่วยรักษาความปลอดภยัภายนอกบริเวณ และใหค้วามสนบัสุนนเพื@อป้องกนัการหลบหนีเท่านัVน”127  

 อยา่งไรกดี็ จากขอ้มูลที@ไดรั้บจากศูนยท์นายความสิทธิมนุษยชนเมื@อเดือนมีนาคม 2559 

เรือนจาํแห่งนีV มีเจา้หนา้ที@ราชทณัฑเ์พียงหกนาย ที@เหลืออีก 80 นายเป็นเจา้หนา้ที@ทหารซึ@งไดรั้บการแต่งตัVงใหเ้ป็น 

“ผูคุ้มพเิศษ”128 เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ@งของเรือนจาํ 199 

แห่งตามที@แสดงไวใ้นขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องกรมราชทณัฑ ์ซึ@ งยิ@งชีV ใหเ้ห็นวา่เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

แทที้@จริงแลว้เป็นสถานที@ควบคุมตวัของทหาร 

 

ไม่อนุญาตให้มกีารเข้าถงึโดยอสิระ  

 เนื@องจากสถานที@แห่งนีVขาดความโปร่งใส 

และมีการจาํกดัการเขา้ออกโดยปริยายเนื@องจากมีที@ตัVงอยูใ่นฐานทพัทหาร 

กรมราชทณัฑป์ฏิเสธครัV งแลว้ครัV งเล่าไม่ยอมใหห้น่วยงานอิสระ หน่วยงานต่าง ๆ 

เขา้ไปภายในเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี รวมทัVงปฏิเสธคาํขอขอ้มูลเกี@ยวกบัสถานที@ควบคุมตวัแห่งนีV   

 ในวนัที@ 30 พฤศจิกายน 2558 กรมราชทณัฑป์ฏิเสธคาํขอของมูลนิธิผสานวฒันธรรม (มสผ.) 

ซึ@ งเป็นเอน็จีโอที@ตอ้งการเขา้เยี@ยมในเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี129 ในวนัที@ 8 มีนาคม 2559 

ศูนยท์นายความสิทธิมนุษยชนไดร้้องขอขอ้มูลเชิงสถิติเกี@ยวกบัผูถู้กควบคุมตวัและผูคุ้มในเรือนจาํแห่งนีV  

แต่ทางเรือนจาํพิเศษกรุงเทพปฏิเสธที@จะใหข้อ้มูลโดยอา้งวา่ “ขอ้มูลดงักล่าวมีผลกระทบต่อความมั@นคงของรัฐ”130 

หลงัจากมีการยื@นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ในวนัที@ 29 กรกฎาคม 2559 

คณะกรรมการมีคาํสั@งใหเ้รือนจาํพิเศษกรุงเทพเปิดเผยขอ้มูลตามที@ร้องขอ131 จนถึงวนัที@ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 

กรมราชทณัฑย์งัคงไม่ตอบรับคาํร้องขอของ UCL ที@จะเขา้เยี@ยมเรือนจาํแห่งนีV  

โดยทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กถู็กปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ไปในเรือนจาํแห่งนีV เช่นกนั132 

 นบัแต่ก่อตัVงเรือนจาํแห่งนีV  กรมราชทณัฑอ์นุญาตใหมี้การเขา้เยี@ยมเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

โดยมีการควบคุมอยา่งเขม้งวดเพียงครัV งเดียว ในวนัที@ 3 ธนัวาคม 2558 

สื@อมวลชนจากสาํนกัข่าวหลายแห่งเขา้ร่วมการดูงานที@มีการกาํกบัดูแลและจดัการโดยกรมราชทณัฑ ์

																																																								
126 AFP, Thai junta chief says military not to blame for custody death, 10 พฤศจิกายน 2558; ประชาไท, Justice Minister on lèse majesté suspects’ deaths: Suicides, deaths 

in prisons not uncommon, 10 พฤศจิกายน 2558 
127 Nation, Media inspect cells where lese majeste suspects held, 7 ธนัวาคม 2558; Reuters, Thai military expands its powers with Bangkok ‘black site’, 30 ธนัวาคม 2558 
128 ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน, เปิดสถิติของผู้ต้องขงัและผู้คุมเรือนจาํชั'วคราวสถานที'ซึ'งหมอหยองตายครบรอบหนึ'งปี, 15 พฤศจิกายน 2559 
129 Bangkok Post, HRW demands torture probe, transfer of military detainees, 3 ธนัวาคม 2558 
130 ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน, เปิดสถิติของผู้ต้องขงัและผู้คุมเรือนจาํชั'วคราวสถานที'ซึ'งหมอหยองตายครบรอบหนึ'งปี 15 พฤศจิกายน 2559 
131 ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน, เปิดสถิติของผู้ต้องขงัและผู้คุมเรือนจาํชั'วคราวสถานที'ซึ'งหมอหยองตายครบรอบหนึ'งปี, 15 พฤศจิกายน 2559 
132 Khaosod English, Deaths of Lese Majeste Suspects Prompt Calls for Greater Transparency, 10 พฤศจิกายน 2558 
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ทัVงนีV เพื@อผอ่นคลายขอ้กงัวลเกี@ยวกบัสภาพการควบคุมตวัและการปฏิบติัต่อ ผูต้อ้งขงัในสถานที@แห่งนีV 133 

นกัข่าวถูกหา้มไม่ใหถ่้ายรูป และถูกหา้มไม่ใหน้าํเครื@องบนัทึกเสียงเขา้ไป นายวทิยา สุริยะวงค ์

อธิบดีกรมราชทณัฑใ์นขณะนัVน ยงัสั@งการไม่ใหน้กัข่าวพดูคุยกบัผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัซึ@ งหนัหลงัใหก้บัผูสื้@อข่าวทุกคน134 

 ในช่วงที@มีการเขา้เยี@ยม มีการใชห้อ้งขงัหา้หอ้งเพื@อควบคุมตวับุคคล 

โดยหอ้งขงัที@นกัข่าวมีโอกาสเขา้ไปดูในการจดัทวัร์ที@มีการกาํกบัดูแลครัV งนีV  ตัVงอยูที่@ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

และมีพืVนที@ประมาณ 10 ตรม. มีการติดหลอดฟลูออเรสเซนต ์และมีพดัลมเพดานหนึ@งเครื@องอยูก่ลางหอ้งภายในหอ้งขงั 

ผูต้อ้งขงัจะมีเสื@อ หมอน ผา้ห่ม โตะ๊เลก็ ๆ ตูที้@มีลิVนชกั อ่างลา้งหนา้ แกว้นํVาและหนงัสือ ในแต่ละหอ้งจะมีหอ้งนํVาอยูใ่นตวั 

ตัVงอยูด่า้นนอกหอ้ง แต่ไม่มีประตู135 อยา่งไรกดี็ ไม่มีหลกัประกนัวา่สภาพเรือนจาํที@ผูสื้@อข่าวเห็นระหวา่งการทวัร์ 

จะเป็นสภาพที@เกิดขึVนจริงกบัผูถู้กควบคุมตวั สื@อมวลชนยงัรายงานวา่พบวา่กาํลงัมีการสร้างหอ้งขงัเพิ@มเติมอีกหกหอ้ง136 

 

สองศพภายในหนึ>งสัปดาห์  

 ในเวลาไม่ถึงสองเดือนหลงัก่อตัVง ผูถู้กควบคุมตวัสองคนตามขอ้หาหมิ@นพระบรมเดชานุภาพ 

เสียชีวติในเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

 ในวนัที@ 24 ตุลาคม 2558 นายวทิยา สุริยะวงค ์อธิบดีกรมราชทณัฑใ์นขณะนัVนแถลงข่าววา่ พ.ต.ต.ปรากรม 

วารุณประภา ซึ@ งถูกควบคุมตวัตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา เมื@อวนัที@ 21 ตุลาคม137 

ไดแ้ขวนคอตายในหอ้งขงัเมื@อหนึ@งวนัก่อนหนา้นีV 138 พล.อ.ไพบูลย ์คุม้ฉายา รมว.ยติุธรรมในขณะนัVนระบุวา่ 

ตาํรวจไดท้าํการชนัสูตรพลิกศพพ.ต.ต.ปรากรม และระบุวา่คดีนีV  “จบลงแลว้ เนื@องจากครอบครัวไดรั้บศพไปแลว้”139 

 ในวนัที@ 9 พฤศจิกายน 2558 ทางการไทยประกาศวา่นายสุริยนั สุจริตพลวงศ ์

หรือหมอหยองซึ@งถูกควบคุมตวัในคดีเดียวกนัตัVงแต่วนัที@ 21 ตุลาคม140 

เสียชีวติจากโรคติดเชืVอทางกระแสเลือดและระบบการหายใจลม้เหลว เมื@อวนัที@ 7 พฤศจิกายน 

ไม่กี@ชั@วโมงหลงัมีพบเขาหมดสติอยูใ่นหอ้งขงั141 ทางการระบุวา่นายสุริยนัมีปัญหาดา้นสุขภาพมาหลายวนัก่อนจะเสียชีวติ142 

 ในทัVงสองกรณี พล.อ.ไพบูลย ์คุม้ฉายา รมว.ยติุธรรมในขณะนัVนประกาศเพียงไม่กี@วนัหลงัการเสียชีวติวา่ 

มีการชนัสูตรพลิกศพเสร็จเรียบร้อยแลว้143 มีการนาํศพทัVงสองคนส่งคืนใหก้บัญาติโดยเร็ว 

																																																								
133 Nation, Media tour cells where lese majeste suspects were detained, 6 ธนัวาคม 2558 
134 Khaosod English, Reporters Tour Controversial Military Prison Where 2 Died, 4 ธนัวาคม 2558; Nation, Media tour cells where lese majeste suspects were detained, 6 

ธนัวาคม 2558 
135 คมชดัลึก, เปิดมณฑลทหารตอบคาํถามเกี@ยวกบัผูต้อ้งขงั 112 คน, 4 ธนัวาคม 2558; Nation, Media tour cells where lese majeste suspects were detained, 6 ธนัวาคม 2558 
136 Reuters, Thai military expands its powers with Bangkok ‘black site’, 30 ธนัวาคม 2558 
137 Nation, Trio confess, 22 ตุลาคม 2558 
138 Nation, Lese majeste suspect dies after hanging himself in detention cell, 24 ตุลาคม 2558 
139 Khaosod English, Further autopsy of lese majeste inmate unnecessary, Minister says, 26 ตุลาคม 2558 
140 Nation, Trio confess, 22 ตุลาคม 2558  
141 AFP, Thai junta chief says military not to blame for custody death, 10 พฤศจิกายน 2558; ประชาไท, Justice Minister on lèse majesté suspects’ deaths: Suicides, deaths 

in prisons not uncommon, 10 พฤศจิกายน 2558 
142 BBC, Second Thailand lese majeste detainee dies in military custody, 9 พฤศจิกายน 2558 
143 Khaosod English, Further autopsy of lese majeste inmate unnecessary, Minister says, 26 ตุลาคม 2558; Khaosod English, Famous astrologer ‘Mor Yong’ dies in 

custody, 9 พฤศจิกายน 2558 
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และมีการฌาปนกิจในเวลาเพียงไม่กี@วนัหลงัจากเสียชีวติ144 

ที@ผา่นมาไม่มีการสอบสวนอยา่งเป็นอิสระต่อการเสียชีวติครัV งนีV เลย  

 การเสียชีวติของชายทัVงสองคนทาํใหเ้กิดขอ้กงัวลมากขึVนในบรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชน 

เกี@ยวกบัสภาพภายในเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี และขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานในสถานที@แห่งนีV 145 

 ในวนัที@ 24 พฤศจิกายน 2558 สาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพื@อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) 

ประจาํภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เรียกร้องใหมี้การปิดเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีโดยทนัที 

และใหมี้การสอบสวนอยา่งเป็นอิสระต่อการเสียชีวติทัVงสองรายระหวา่งการควบคุมตวั146 

 ในวนัที@ 9 ธนัวาคม 2558 กลุ่มพลเมืองโตก้ลบัซึ@งเป็นกลุ่มที@ต่อตา้นรัฐประหาร 

ไดย้ื@นคาํร้องต่อศาลปกครองขอใหเ้พิกถอนคาํสั@งกระทรวงยติุธรรมที@ 314/2558 

โดยอา้งวา่มีเนืVอหาที@ขาดความชดัเจนและเป็นการละเมิดพระราชบญัญติัจดัตัVงศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

และหลกัการวา่ดว้ยความเท่าเทียมตามที@กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัชั@วคราวของประเทศไทย147 ในวนัที@ 3 พฤศจิกายน 

2559 ศาลปกครองไดป้ระกาศรับคดีนีVไวใ้นการพิจารณา148 

 

ข้อกงัวลว่ามกีารทรมาน การปฏบิัตทิี>โหดร้ายต่อผู้ต้องขงั  

 ถอ้ยแถลงของทางการชีVวา่ 

ผูต้อ้งขงัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีอาจตอ้งเขา้รับการสอบปากคาํบ่อยครัV งหรือต่อเนื@องยาวนาน 

และอาจถูกกระทาํในลกัษณะที@อาจเป็นการปฏิบติัที@โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ํ@ายศีกัดิh ศรี ในวนัที@ 3 ธนัวาคม 2558 

นายวทิยา สุริยะวงค ์อธิบดีราชทณัฑใ์นขณะนัVนบอกวา่ 

จาํเป็นตอ้งมีสถานที@แห่งนีV เพื@อใหง่้ายต่อพนกังานสอบสวนและเพื@อใหส้ามารถเขา้ถึงตวัผูถู้กควบคุมตวัไดน้านขึVน149 

ทนายความของผูถู้กควบคุมตวัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีใหข้อ้มูลยนืยนัวา่ 

ดูเหมือนวา่ทหารจะมีส่วนร่วมอยา่งมากในการสอบปากคาํ150 นอกจากนัVน นายวทิยายนืยนัวา่เพื@อป้องกนัการหลบหนี 

จะมีการผกูผา้ปิดตาและใส่ตรวนผูถู้กควบคุมตวัเวลาที@เคลื@อนยา้ยตวัในสถานที@แห่งนีV 151 

ที@ผา่นมายงัเคยมีการควบคุมตวัผูต้อ้งสงสยัโดยไม่ใหติ้ดต่อกบัโลกภายนอกเป็นเวลาติดต่อกนัหลายวนัในสถานที@แห่งนีV 152 

 ผูต้อ้งขงัที@ถูกควบคุมตวัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีกล่าวหาวา่ พวกเขาถูกทรมานในสถานที@นีV  

แมจ้ะปฏิเสธขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานและการปฏิบติัที@โหดร้ายอื@น ๆ ต่อผูต้อ้งขงัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

																																																								
144 Bangkok Post, Cops trace lese-majeste suspects to graft network, 27 ตุลาคม 2558; Bangkok Post, Lese majeste suspect ‘Mor Yong’ dies in army custody, 10 

พฤศจิกายน 2558 
145 ICJ/HRW, จดหมายร่วมถึงคณะผู้แทนถาวรไทยประจาํสหประชาชาติ, 24 พฤศจิกายน 2558; 

UCL/มูลนิธิผสานวฒันธรรม/ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน/สมาคมนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน/มูลนิธินิติธรรมสิ@งแวดลอ้ม/มูลนิธิศูนยข์อ้มูลชุมชน, 

ความเห็นของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่อการบริหารงานยติุธรรม กรณีของนายสุริยนั สุจริตพลวงศ์และพ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา, 28 ตุลาคม 2558 
146 UNOHCHR, OHCHR เรียกร้องให้ประเทศไทยยติุการควบคุมตัวพลเรือนในค่ายทหาร, 24 พฤศจิกายน 2558  
147 ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน, เปิด! คาํฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนคาํสั'งตั.งเรือนจาํชั'วคราวมทบ.11, 9 ธนัวาคม 2558, 

https://tlhr2014.wordpress.com/2558/12/09/stop-mtb11-2/ 
148 ศูนยท์นายความเพื@อสิทธิมนุษยชน, เปิดสถิติของผู้ต้องขงัและผู้คุมเรือนจาํชั'วคราวสถานที'ซึ'งหมอหยองตายครบรอบหนึ'งปี, 15 พฤศจิกายน 2559 
149 Reuters, Thai military expands its powers with Bangkok ‘black site’, 30 ธนัวาคม 2558 
150 Reuters, Thai military expands its powers with Bangkok ‘black site’, 30 ธนัวาคม 2558 
151 Reuters, Thai military expands its powers with Bangkok ‘black site’, 30 ธนัวาคม 2558 
152 ประชาไท, Junta sues lawyer of Bike for Dad plot suspect, 9 ธนัวาคม 2558 



35	
	

แต่ทางการไทยกไ็ม่ไดด้าํเนินการใหมี้การสอบสวนอยา่งรอบดา้น อยา่งไม่ลาํเอียง 

และอยา่งน่าเชื@อถือต่อขอ้กล่าวหาเหล่านัVน  

 นายชูชาติ กนัภยั ทนายความของ Adem Karadag (หรืออีกชื@อหนึ@งวา่ Bilal Mohammed) 

หนึ@งในผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นมือวางระเบิดสี@แยกราชประสงคที์@กรุงเทพฯ เมื@อเดือนสิงหาคม 2558 อา้งวา่ 

นายอะเดม็ไดถู้กทรมานเพื@อบงัคบัใหส้ารภาพที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี153 ในวนัที@ 17 พฤษภาคม 2559 

ระหวา่งเขา้รับการพิจารณาที@ศาล นายอะเดม็อา้งวา่ทางการไดท้รมานเขาในสถานที@แห่งนีV 154 

 ทนายความของผูต้อ้งขงัที@ถูกควบคุมตวัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีบอกวา่ 

เจา้หนา้ที@ทหารที@มีอาวธุครบมือหา้นายไดเ้ขา้มาประกบลูกความของเขา ผกูผา้ปิดตา ใส่กญุแจมือและกญุแจขา 

และนาํตวัมาที@พืVนที@เพื@อการเขา้เยี@ยม ในระหวา่งการเขา้เยี@ยมซึ@งกินเวลาประมาณเกือบหกชั@วโมง 

เจา้หนา้ที@ทหารจดบนัทึกขอ้ความทุกอยา่งที@พวกเขาพดู ทนายความบอกวา่ “[ลกูความของผม] บอกว่าเขาถกูเจ้าหน้าที'ซ้อม 

ทันทีที'เขาพูดแบบนั.น หนึ'งในเจ้าหน้าที'ทหารกอ็อกไปโทรศัพท์หานาย [ลกูความของผม] ชี.ไปที'หนึ'งในคนที'เป็นล่ามซึ'ง 

[เขาบอกว่า] ได้ราดนํ.าใส่จมกูของเขา และบอกว่า ‘คุณลืมไปแล้ว แต่ผมยงัจาํได้’”155 

 ในการใหส้มัภาษณ์กบั FIDH/UCL ทนายความของผูถู้กควบคุมตวัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีบอกวา่ 

“เหมือนกับว่าพวกเขามกีฎหมายของตัวเองที'นี' เป็นกฎหมายที'เกิดขึ.นจากคาํสั'งของนาย 

พวกเขาควบคุมตัวผมและผมถามว่าทาํไม [คุณต้องควบคุมตัวผม] พวกเขาเพียงแต่บอกว่ามนัเป็นคาํสั'งของนาย 

พวกเขาพูดกับผมแค่นั.นแหละ”156 

 ทนายความยงับอกวา่ผูถู้กควบคุมตวัที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีอยูใ่นสภาพที@เลวร้าย 

และการปฏิบติัในสภาพอยา่งเลวร้าย ทนายความบอกวา่ 

ลูกความของเขาจะถูกเจา้หนา้ที@ทหารที@มีอาวธุครบมือพาตวัมาในหอ้งประชุมในเรือนจาํ 

โดยมีการผกูผา้ปิดตาและการใส่ตรวน 

และจะมีเจา้หนา้ที@ทหารสามหรือสี@นายที@นั@งฟังการสนทนาระหวา่งทนายความกบัลูกความ และรับฟังบทสนทนาทัVงหมด 

ทนายความยงับอกวา่ลูกความของเขาถูกจบัขงัเดี@ยวระหวา่งอยูที่@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี “[ลูกความของผม] 

บอกผมเกี@ยวกบัการขงัเดี@ยว และอากาศที@หายใจมาจากช่องวา่งระหวา่งประตูกบัพืVนเท่านัVน  [เขา] ตอ้งอยูใ่นหอ้งมืด ๆ 

เป็นเวลาหลายวนัเพียงลาํพงั โดยไม่มีกิจกรรมอื@นใดทาํเลยนอกจากไดรั้บอาหารเมื@อถึงเวลา 

และมีโอกาสออกมาเฉพาะตอนที@มีญาติหรือทนายความมาเยี@ยม”157 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย 

1. แกไ้ขและกาํจดัปัญหาการแออดัยดัเยยีดในเรือนจาํ 
โดยการใชม้าตรการที@ย ั@งยนืและเป็นผลเพื@อลดจาํนวนประชากรในทณัฑสถาน 

มาตรการดงักล่าวอาจประกอบดว้ย การฟืV นฟูบาํบดัในคดีเกี@ยวกบัยาเสพติด 

																																																								
153 Reuters, Chinese Uighur was tortured into confessing role in Bangkok bomb: lawyer, 15 กมุภาพนัธ์ 2559 
154 Reuters, ประเทศไทย bomb suspect breaks down, tells media, “I’m not an animal”, 17 May 2559 
155 FIDH/UCL, สัมภาษณ์ทนายความของผู้ถกูควบคุมตัวที'เรือนจาํชั'วคราวแขวงถนนนครไชยศรี, 23 พฤศจิกายน 2559 
156 FIDH/UCL, สัมภาษณ์ทนายความของผู้ถกูควบคุมตัวที'เรือนจาํชั'วคราวแขวงถนนนครไชยศรี, 24 พฤศจิกายน 2559 
157 FIDH/UCL, สัมภาษณ์ทนายความของผู้ถกูควบคุมตัวที'เรือนจาํชั'วคราวแขวงถนนนครไชยศรี, 24 พฤศจิกายน 2559 
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การกาํหนดเป็นโทษปรับสาํหรับผูก้ระทาํผดิครัV งแรก 

กรณีที@กฎหมายอนุญาตใหใ้ชดุ้ลพินิจวา่จะใหป้รับเป็นเงินและ/หรือการคุมขงั 

การอนุญาตใหผู้ที้@รอการไต่สวนในความผดิบางประเภทไดรั้บการประกนัตวั 

รวมทัVงความผดิต่อกฎหมายหมิ@นพระบรมเดชานุภาพ หรือหากจาํเป็น 

อาจใชว้ธีิควบคุมตวัในบา้นโดยมีการติดตัVงอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตวัเพื@อป้องกนัการหลบหนี 

และการส่งกลบัผูต้อ้งขงัที@เป็นชาวต่างชาติ  

2. ใหเ้พิ@มการใชท้างเลือกอื@นนอกจากการลงโทษจาํคุก 

โดยการจดัทาํมาตรการอื@นที@ไม่ใช่การคุมขงัและกาํหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ@งของระบบกฎหมาย 

อยา่งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดขัVนตํ@าสาํหรับมาตรการที@ไม่ใช่การคุมขงั (Standard Minimum Rules for Non-

custodial Measures) (หรือขอ้กาํหนดโตเกียว) 

รวมทัVงมาตรการที@มีเป้าหมายเพื@อหลีกเลี@ยงการควบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวน 

ทางเลือกอื@นนอกจากโทษจาํคุกในการกาํหนดโทษของศาล และทางเลือกอื@นภายหลงัการกาํหนดโทษแลว้ 

เพื@อช่วยใหผู้ต้อ้งขงัสามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมได้158 

3. ประกนัวา่หากมีการสั@งใหค้วบคุมตวัระหวา่งรอการไต่สวน กใ็หท้าํในระยะเวลาที@สัVนที@สุด 

และการกาํหนดเงื@อนไขการประกนัตวัตอ้งไม่เป็นภาระมากเกินไปและมีสดัส่วนเหมาะสมกบัความผดิ  

4. แกไ้ขเพิ@มเติมกฎหมายเพื@อประกนัวา่ กรณีที@จาํเป็นตอ้งลงโทษจาํคุก 

ใหมี้การกาํหนดบทลงโทษที@มีสดัส่วนเหมาะสมกบัความผดิที@กระทาํลงไป อยา่งเช่น 

ความผดิเกี@ยวกบัการผลิตยาเสพติดและการคา้ยาเสพติด  

5. กาํหนดใหใ้ชก้ารบงัคบับาํบดัเพื@อเป็นทางเลือกเพื@อทดแทนการใชโ้ทษจาํคุก 

สาํหรับคดีเกี@ยวกบัผูใ้ชแ้ละผูติ้ดยาเสพติด และสาํหรับผูที้@ศาลตดัสินวา่มีความผดิฐานใชห้รือเสพยาเสพติด  

6. ศึกษาความเป็นไปไดที้@จะใชข้ัVนตอนปฏิบติัเพื@อการปล่อยตวัที@เร็วขึVน เช่น การลดหยอ่นโทษ 

และการปล่อยตวัโดยมีเงื@อนไข  

7. ปรับปรุงสภาพความเป็นอยูใ่นเรือนจาํใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั 
(ขอ้กาํหนดเนลสนั แมนเดลา) โดยเฉพาะในแง่ของพืVนที@สาํหรับนกัโทษแต่ละคน 

สิ@งอาํนวยความสะดวกดา้นสุขอนามยั และการจดัใหมี้บริการดา้นสุขภาพอยา่งเพียงพอ  

8. ปรับปรุงสภาพภายในเรือนจาํสาํหรับผูห้ญิงใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขั
งหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที@มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง (ขอ้กาํหนดกรุงเทพ) 

โดยการยอมรับความตอ้งการพิเศษของผูห้ญิงในเรือนจาํ 

และประกนัวา่นกัโทษหญิงจะไดรั้บการรักษาพยาบาลและมีสถานพยาบาลอยา่งเพียงพอ 

โดยเฉพาะกรณีของผูห้ญิงตัVงครรภแ์ละแม่ที@เพิ@งคลอดบุตร 

9. ประกนัใหมี้การปฏิบติัตามขอ้บทในพระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่โดยเร็วและอยา่งเป็นผล 

รวมทัVงการประกาศใชก้ฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัที@มีเนืVอหาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

10. ยติุการใชเ้รือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีภายในมณฑลทหารบกที@ 11 (มทบ.11) 

																																																								
158 ขอ้กาํหนดขัVนตํ@าสาํหรับมาตรการที@ไม่ใช่การคุมขงั (UN Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) 

กาํหนดชุดหลกัการพืVนฐานเพื@อส่งเสริมมาตรการที@ไม่ใช่การคุมขงั รวมทัVงกาํหนดหลกัประกนัขัVนตํ@าสาํหรับบุคคลที@เขา้รับมาตรการที@ไม่ใช่การคุมขงั  
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เป็นสถานที@ควบคุมตวัพลเรือน และใหส่้งตวัพลเรือนทัVงหมดที@ถูกควบคุมตวัในปัจจุบนัไปยงัเรือนจาํแห่งอื@น  

11. อนุญาตใหห้น่วยงานตรวจสอบที@เป็นอิสระ รวมทัVงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.) 

และสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน เขา้ถึงโดยไม่มีเงื@อนไขยงัเรือนจาํทุกแห่ง 

รวมทัVงเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจที@ประเทศไทยประกาศไวใ้นการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระครัV งที@สอง (UPR) 

12. อนุญาตใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนซึ@งมีอาํนาจหนา้ที@เกี@ยวขอ้งสามารถเขา้เยี@ยมสถานที@ควบคุมตวั สมัภาษณ์ผูต้อ้งขงั 
และประเมินสภาพภายในไดโ้ดยไม่มีการขดัขวางอยา่งไม่ชอบดว้ยเหตุผล  

13. จดัเตรียมใหมี้การเขา้เยี@ยมประเทศโดยผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการทรมานและการปฏิบติัหรือกา
รลงโทษอื@นๆ ที@โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที@ย ํ@ายศีกัดิh ศรี   

14. ดาํเนินการใหมี้การสอบสวนอยา่งรอบดา้นและเป็นอิสระ กรณีการเสียชีวติระหวา่งการควบคุมตวัสองราย 
และสอบสวนตามขอ้กล่าวหาทัVงหมดวา่มีการทรมานและการปฏิบติัที@โหดร้ายอื@น ๆ 

ที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี  

15. แจง้ใหส้าธารณชนทราบอยา่งสมํ@าเสมอเกี@ยวกบัขอ้มูลและสถิติที@เป็นปัจจุบนัของประชากรในทณัฑสถานทัVงหม
ด (จาํแนกตามเพศ อาย ุระยะเวลาการใชโ้ทษและประเภทของความผดิ) จาํนวนของเรือนจาํทัVงหมด 

ศกัยภาพอยา่งเป็นทางการของระบบราชทณัฑ ์และจาํนวนของเจา้พนกังานเรือนจาํและเจา้หนา้ที@ดา้นการแพทย ์ 

 

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตขิองไทย 

1. ร้องขอและเขา้เยี@ยมอยา่งสมํ@าเสมอในเรือนจาํทุกแห่งภายใตก้ารบริหารของกระทรวงยติุธรรม 

รวมทัVงเรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีภายในมณฑลทหารบกที@ 11 (มทบ.11) เพื@อประเมินสภาพภายใน 

2. ดาํเนินการใหมี้การสอบสวนอยา่งรอบดา้นและเป็นอิสระ กรณีการเสียชีวติระหวา่งการควบคุมตวัสองราย 
และสอบสวนตามขอ้กล่าวหาทัVงหมดวา่มีการทรมานและการปฏิบติัที@โหดร้ายอื@น ๆ 

ที@เรือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรี  

3. ประเมินสภาพภายในเรือนจาํทุกแห่งภายใตก้ารบริหารงานของกระทรวงยติุธรรม 

และเรียกร้องใหก้ระทรวงปรับปรุงสภาพการควบคุมตวับุคคลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

4. ประกนัใหมี้การสอบสวนโดยพลนัต่อขอ้ร้องเรียนเกี@ยวกบัระบบเรือนจาํ 
และใหมี้การแกปั้ญหาและใหมี้การเยยีวยาอยา่งเหมาะสม  

5. นาํเสนอขอ้มูลเกี@ยวกบัการเขา้เยี@ยมเรือนจาํ 
และมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ@าเสมอเกี@ยวกบัประเดน็ปัญหาที@พบในการเขา้เยี@ยม 

 

ข้อเสนอแนะต่อประชาคมระหว่างประเทศ 

 

1. กระตุน้รัฐบาลไทยใหแ้กไ้ขและกาํจดัปัญหาการแออดัยดัเยยีดในเรือนจาํ 
โดยการใชม้าตรการที@ย ั@งยนืและเป็นผลเพื@อลดจาํนวนประชากรในทณัฑสถาน   

2. กระตุน้รัฐบาลไทยใหป้รับปรุงสภาพความเป็นอยูใ่นเรือนจาํใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดขัVนตํ@าในการปฏิบติัต่อผูถู้
กคุมขงั และขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 
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และมาตรการที@มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง โดยเฉพาะในแง่ของพืVนที@สาํหรับนกัโทษแต่ละคน 

สิ@งอาํนวยความสะดวกดา้นสุขอนามยั และการจดัใหมี้บริการดา้นสุขภาพอยา่งเพียงพอ  

3. กระตุน้รัฐบาลไทยใหย้ติุการใชเ้รือนจาํชั@วคราวแขวงถนนนครไชยศรีภายในมณฑลทหารบกที@ 11 (มทบ.11) 

เป็นสถานที@ควบคุมตวัพลเรือน และใหส่้งตวัพลเรือนทัVงหมดที@ถูกควบคุมตวัในปัจจุบนัไปยงัเรือนจาํแห่งอื@น  

4. กระตุน้รัฐบาลไทยใหป้ฏิบติัตามพนัธกิจที@ใหไ้วใ้นระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทัVงที@สอง 
(UPR) 

ในแง่ของการอนุญาตใหก้สม.และสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดินสามารถเขา้เยี@ยมเรือนจาํทุกแห่งโดยไม่มีการปิดกัV

น  

 

8. ภาคผนวก 

 

ตารางในภาคผนวก I และ II เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากรายชื@อเรือนจาํ 168 แห่ง 

ซึ@ งทางกรมราชทณัฑม์อบใหอ้ยา่งเป็นทางการกบั FIDH/UCL159 

 

ภาคผนวก I: ทณัฑสถานของไทยแบ่งตามจาํนวนประชากร 20 อนัดบัแรก 

 

 เรือนจาํ/ทณัฑสถาน ชาย หญิง รวม 

1. ทส.บ.กลาง 8535 0 8535 

2. รจ.ก. คลองเปรม 5855 0 5855 

3. รจ.พ.ธนบุรี 5618 0 5618 

4. รจ.ก.ระยอง 4308 844 5152 

5. รจ.ก.นครศรีธรรมราช 4215 565 4780 

6. ทส.ญ.กลาง 0 4522 4522 

7. รจ.ก.ชลบุรี 4415 0 4415 

8. รจ.พ.มีนบุรี 3635 717 4352 

9. รจ.ก.บางขวาง 4229 0 4229 

10. รจ.ก.เชียงใหม่ 4191 0 4191 

11. รจ.พ.พทัยา 3598 587 4185 

12. รจ.ก.นครปฐม 3662 516 4178 

13. รจ.ก.ราชบุรี 3387 713 4100 

14. รจ.ก.คลองไผ ่ 3915 0 3915 

15. รจ.ก.เขาบิน 3851 0 3851 

16. รจ.ก.สมุทรปราการ 3068 747 3815 

17. รจ.ก.เชียงราย 3019 768 3787 

18. รจ.ก.อุบลราชธานี 327 413 3683 

19 รจ.จ.พระนครศรีอยธุยา 3083 472 3555 

20. ทส.บ.ปทุมธานี 3542 0 3542 

 

ภาคผนวก II: ทณัฑสถานของไทยแบ่งตามอตัราการกกัขงั 20 อนัดบัแรก 

																																																								
159 ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการที@มอบใหก้บั FIDH/UCL ในเดือนมกราคม 2560 และคิดเป็นพืVนที@ 2.25 ตรม.ต่อคน ตวัเลขประชากรมาจากเดือนมกราคม 2560 
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 เรือนจาํ/ทณัฑสถาน ประชากร ความจุมาตรฐาน อตัราการกกัขงั (%) 

1. รจ.จ.บึงกาฬ 1198 233 514.2 

2. รจ.จ.พงังา 724 142 509.9 

3. รจ.จ.สระแกว้ 1927 421 457.7 

4. รจ.จ.พระนครศรีอยธุยา 3555 804 442.2 

5. รจ.จ.นครนายก 1014 241 420.7 

6. รจ.จ.กาฬสินธุ์ 2095 504 415.7 

7. รจ.อ.เกาะสมุย (สุราฎร์ธานี) 803 196 409.7 

8. รจ.จ.ภูเกต็ 2308 566 407.8 

9. รจ.จ.กระบี@ 1910 470 406.4 

10. รจ.จ.สงขลา 2315 594 389.7 

11. รจ.จ.ตรัง 2125 548 387.8 

12. รจ.จ.น่าน 1045 270 387.0 

13. รจ.อ.พล 1084 288 376.4 

14. รจ.อ.กบินทร์บุรี 742 207 358.5 

15. รจ.จ.นราธิวาส 1907 533 357.8 

16. รจ.จ.หนองบวัลาํภู 1601 449 356.6 

17. ทส.บ.กลาง 8535 2442 349.5 

18. รจ.อ.กนัทรลกัษ ์ 1232 356 346.1 

19 รจ.อ.ทุ่งสง 1575 458 343.9 

20. รจ.จ.กาญจนบุรี 2944 876 336.1 

 

 


