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บัทสรปุผู้้�บัริหาร

ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบทัณฑสถานเมื่อปี 25641 ประเทศไทยได้ดำาเนินการไม่มากนักท่ีจะ 
ใชป้ระโยชนจ์ากบทเรยีนของการระบาด เพือ่ปรบัปรุงสภาพการควบคุมตวัและประกนัสวัสดภิาพของผูต้้องขังในป ี2565

สภาพในเรือนจำายังคงต่ำากว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ ผู้ต้องขังต้องเผชิญกับปัญหาอย่างต่อเน่ืองในหลายด้าน  
รวมทั้งสภาพที่อยู่อาศัยแออัดและไม่เพียงพอ; การปฏิบัติและการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศรี; 
การขาดสุขอนามัย; คุณภาพที่เลวร้ายของอาหารและน้ำาดื่ม; การไม่สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม; 
การทำางานที่ถูกเอาเปรียบขูดรีด; การจำากัดการติดต่อกับโลกภายนอก; การขาดกิจกรรมสันทนาการและฟื้นฟู และ
ระบบการร้องเรียนที่ไม่เป็นผล

นอกจากนั้น ยังมีการจำากัดที่ไม่เหมาะสม เพ่ือขัดขวางไม่ให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระเข้าถึงเรือนจำา  
เพื่อตรวจตราสภาพความเป็นอยู่ 

สว่นพฒันาการในเชิงบวกในปี 2565 ทางการใหค้ำามัน่ทีจ่ะนำามาตรการมาใช้เพือ่ขจดัการใช้แรงงานอยา่งละเมดิสทิธิ
ในเรือนจำาทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กรมราชทัณฑ์สั่งให้ยุติการทำาสัญญาใช้แรงงานผู้ต้องขังเพื่อผลิตแหอวน

พัฒนาการเชิงบวกอีกประการหน่ึง คือจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังลดลง 6% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ 
ลดลงซึ่งเร่ิมต้ังแต่ปี 2562 อย่างไรก็ดี สภาพท่ีแออัดยังคงเกิดขึ้นทั่วไปในเรือนจำา โดยเรือนจำาของไทย 106 จาก 
143 แห่ง ยังคงมีจำานวนผู้ต้องขังสูงกว่าความจุทางการ (official capacity) โดยผู้ต้องขังจำานวนมากยังเป็นบุคคลที่
ถูกขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (เกือบ 20% ของผู้ต้องขังทั้งหมด) 

ในขณะที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ผ่อนคลายลงในเรือนจำาทั่วประเทศ ได้มีการผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการ
หลายประการท่ีนำามาใชเ้พือ่ปอ้งกันการระบาดของเชือ้ เปน็ทีน่่าเสยีใจวา่ บรรดามาตรการทีย่ตุลิงนัน้ยงัรวมถงึมาตรการ
ปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนกำาหนด เพื่อลดจำานวนผู้ต้องขัง

แม้ว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ช่วงส้ินปี 2564 ส่งผลให้มีการนำามาตรการแทนการคุม
ขังมาใช้มากขึ้น และการใช้วิธีลงโทษที่ได้สัดส่วนมากขึ้นสำาหรับการครอบครองยาเสพติดเพื่อการเสพส่วนบุคคล  
แตผู้่ตอ้งขงัในคดยีาเสพติดยงัคงเปน็ส่วนใหญ ่(เกอืบ 80%) ของประชากรผู้ตอ้งขงั นอกจากนัน้ จำานวนผูต้อ้งขงัทีต่อ้ง
โทษประหารเพิม่ขึน้ 14% ซึง่สวนทางกบัแนวโนม้ทีล่ดลงในชว่งสามปกีอ่นหน้านี ้ในเวลาเดยีวกนั เพือ่ปฏริปูกฎหมาย
ที่ลงโทษเรื่องยาเสพติดและลดความแออัดในเรือนจำา รัฐบาลได้ตัดกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ 

ในรายงานสภาพเรือนจำาประจำาปีฉบับที่สองนี้ เป็นความพยายามที่จะประเมินสภาพในเรือนจำาของไทยอย่างเป็น
อิสระ เป็นการวิเคราะห์สถิติที่สำาคัญ ตัวเลข และแนวโน้มเกี่ยวกับระบบทัณฑสถานของไทย และพัฒนาการที่สำาคัญ
ในปัจจุบัน รายงานนี้ยังมีข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติหลายข้อเพื่อปรับปรุงสภาพในเรือนจำา

1  FIDH ประเทศไทย, รายงานสภาพเรือนจำประจำปี 2565, 24 มีีนาคมี 2565
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รายการตัิวย่อ 

AIDS = โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
กทม. = กรุงเทพมหานคร
CAT = อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี 
CEDAW = อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี 
CRC = อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
CRPD = อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
DoC = กรมราชทัณฑ์
FIDH = International Federation for Human Rights
กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ICCPR = กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ICESCR = กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
LGBTIQ = เลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ บุคคลอินเตอร์เซ็ก และเควียร์ (ผู้มีความหลากหลายทางเพศ)  
ยธ.  = กระทรวงยุติธรรม
กสม. = คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
TIJ = สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สสส. = สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
UN = องค์การสหประชาชาติ
UNGPs = หลักการชี้นำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
UNODC = สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
UPR = กระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ 
WGAD = คณะทำางานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ

ปี 2565 โดยสังเขป
พัฒันาการในเชิงิลบ 

• สภาพในเรอืนจำต่ำ่กว่่ามีาต่รฐาน
• การปฏิิเสธการเข้้าถึึงเรอืนจำทีเ่ป็นอสิระ
• การเพ่ิมีข้ึ�นข้องจำนว่นผู้้ต้้่องข้งัทีต้่่องโทษประหาร

พัฒันาการในเชิงิบวก 

• การลดลงข้องจำนว่นรว่มีข้องประชากรผู้้ต้้่องข้งั
• ข้้อห้ามีต่่อการใช้แรงงานผู้้ต้้่องข้งัเพ่ือผู้ลติ่แหอว่น
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ติวัเลขในปี 2565
6%

อัตราลดลงของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขัง

19%
ร้อยละของผู้ต้องขังระหว่างคดี

79%
ร้อยละของผู้ต้องขังจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

14%
การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ต้องขังต้องโทษประหาร

42%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่กระทำาผิดซ้ำา

2.8%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษ

2.8%
ร้อยละของผู้ต้องขังต่างชาติ

74%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

40,291
จำานวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำาทั่วประเทศตามที่มีการรายงาน

139
จำานวนของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในเรือนจำาทั่วประเทศตามที่มีการ

รายงาน (มกราคม-กันยายน)
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1. เกริ�นนำา

รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปีนี้ เป็นการประเมินสภาพในเรือนจำาในประเทศไทยที่เป็นอิสระและรอบด้านฉบับแรก
และฉบับเดียว โดยฉบับน้ีเป็นรายงานปีที่สอง รายงานประจำาปี 2566 ครอบคลุมพัฒนาการ แนวโน้ม ข้อเท็จจริง 
และตัวเลขระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก 1) การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้อง
ขังที่ถูกควบคุมตัวระหว่างช่วงการจัดทำารายงาน 2) ข่าวและรายงานที่น่าเชื่อถือ 3) รายงานจากองค์กรพัฒนาเอกชน
อื่น ๆ และ 4) เอกสารทางราชการที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยและสถาบันอื่น ๆ 

ในส่วนของการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง FIDH ได้สัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง 15 คน (ชาย 12 คน และหญิงสามคน) ที่
ถูกควบคุมตัว และต่อมาได้รับการปล่อยตัวในช่วงเวลาต่าง ๆ ในปี 25652 การสัมภาษณ์เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2565 ถึง 27 ธันวาคม 2565 มีความเป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เหล่านี้จะสะท้อน
แนวโน้มและสภาพที่คล้ายคลึงกันในเรือนจำาอื่น ๆ ของประเทศ 

2. ส ถิิติิ ติวัเลข แนวโน�มท่�สำาคัญั

ในปี 2565 จำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังในประเทศไทยยังคงลดลงต่อไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มขาลง
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ดี จำานวนผู้ต้องขังในเรือนจำาหลายแห่งทั่วประเทศ ยังคงสูงกว่าความจุทางการ โดยมีผู้
ตอ้งขงัจำานวนมากถกูควบคมุตวัระหว่างรอการพจิารณาคด ีแมว้า่ประมวลกฎหมายยาเสพตดิฉบบัใหมซ่ึง่มผีลบงัคบัใช้
ชว่งสิน้ป ี2564 จะสง่ผลใหม้กีารนำามาตรการแทนการคมุขังและการใชว้ธิลีงโทษทีไ่ดส้ดัสว่นมากขึน้สำาหรบัการครอบ
ครองยาเสพติดเพื่อการเสพส่วนบุคคล แต่ผู้ต้องโทษคดียาเสพติดยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ในปี 2565 ยังคงต้อง
โทษในความผิดด้านยาเสพติด ขณะที่จำานวนประชากรผูต้้องขังโดยรวมลดลง จำานวนผูต้้องขังที่ตอ้งโทษประหารกลับ
เพิ่มขึ้น สวนทางกับอัตราการลดลงที่บันทึกได้ระหว่างปี 2562 และ 2564 นอกจากนั้น คดียาเสพติดยังคงเป็นฐาน
ความผิดส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ศาลกำาหนดโทษประหาร 

ตามตัวเลขล่าสุดจากกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ระบบทัณฑสถานไทยประกอบด้วยเรือนจำาและ
ทัณฑสถาน 143 แห่ง3 โดยมีความจุทางการรวมที่ 232,165 คน (ชาย 198,981 คน และหญิง 33,247 คน)4 
นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) มีจำานวนเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ 11,980 คน คิดเป็นสัดส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังที่ 1:235 การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ต้อง
มีชั่วโมงทำางานที่ไม่เหมาะสมมากถึง 94 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งการทำางานเป็นกะนานถึง 24 ชั่วโมง ตามข้อมูล
ของกรมราชทัณฑ์6

2  ผู้้้ต่้องข้ังชาย 12 คนถึ้กกักต่ัว่ที่: 1) เรือนจำจังหว่ัดหนองบััว่ลำภ้ในจังหว่ัดหนองบััว่ลำภ้; 2) เรือนจำพิเศษกรุงเทพในกรุงเทพฯ; 3) ทัณฑสถึาน
บัำบััดพิเศษในกรุงเทพฯ; 4) เรือนจำจังหว่ัดสงข้ลาในจังหว่ัดสงข้ลา; 4) เรือนจำจังหว่ัดนราธิว่าสในจังหว่ัดนราธิว่าส ผู้้้ต่้องข้ังหญิิงสามีคนถึ้ก
กักต่ัว่ที่: 1) เรือนจำกลางจังหว่ัดราชบัุรีในจังหว่ัดราชบัุรี และ 2) ทัณฑสถึานหญิิงกลางในกรุงเทพฯ

3  ในเรือนจำอำเภอ (สำหรับัผู้้้ต่้องข้ังระหว่่างคดีและผู้้้ต่้องข้ังที่ได้รับัโทษน้อยกว่่า 10 ปี), เรือนจำกลาง (สำหรับัผู้้้ต่้องข้ังระหว่่างคดีและผู้้้ต่้องข้ังที่ได้
รับัโทษมีากกว่่า 15 ปี) และเรือนจำจังหว่ัด (สำหรับัผู้้้ต่้องข้ังระหว่่างคดีและผู้้้ต่้องข้ังที่ได้รับัโทษน้อยกว่่า 15 ปี) จะมีีการข้ังแยกระหว่่างผู้้้ต่้องข้ัง
ชายและหญิิงอย้่ในเรือนจำแห่งเดียว่กัน ทั�งยังมีีทัณฑสถึานหญิิงแปดแห่งเฉพาะสำหรับัผู้้้หญิิง (สำหรับัผู้้้ต่้องข้ังระหว่่างคดี และผู้้้ต่้องข้ังที่ได้รับั
โทษใด ๆ หรือได้รับัโทษประหาร): ทัณฑสถึานหญิิงชลบัุรีในจังหว่ัดชลบัุรี; ทัณฑสถึานหญิิงนครราชสีมีาในจังหว่ัดนครราชสีมีา; ทัณฑสถึานหญิิง
เชียงใหมี่ในจังหว่ัดเชียงใหมี่; ทัณฑสถึานหญิิงพิษณุโลกในจังหว่ัดพิษณุโลก; ทัณฑสถึานหญิิงสงข้ลาในจังหว่ัดสงข้ลา; ทัณฑสถึานบัําบััดพิเศษ
กลางในกรุงเทพฯ; ทัณฑสถึานหญิิงกลางในกรุงเทพฯ; ทัณฑสถึานหญิิงธนบัุรีในกรุงเทพฯ

4  กรมีราชทัณฑ์, สรุุปผลการุดำเนิินิงานิตามนิโยบายอธิิบดีกรุมรุาชทััณฑ์์ (NEXT NORMAL) ปรุะจำปีงบปรุะมาณ พ.ศ.2565 (โครุงการุตามตัวชี�
วัด) ไตรุมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันิยายนิ 2565), 20 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]

5  กรมีราชทัณฑ์, รุายงานิผลสัมฤทัธิิ�แผนิปฏิิบัติรุาชการุกรุมรุาชทััณฑ์์ (พ.ศ. 2565), 11 มีกราคมี 2566 [ภาษาไทย]
6  กรมีราชทัณฑ์, รุายงานิผลสัมฤทัธิิ�แผนิปฏิิบัติรุาชการุกรุมรุาชทััณฑ์์ (พ.ศ. 2565), 11 มีกราคมี 2566 [ภาษาไทย]
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ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มหลักบางประการในระบบทัณฑสถานของประเทศไทย และจำานวนประชากรผู้ต้อง
ขังระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2565

2.1. จำำานวนรวมของประชัากรผู้้�ติ�องขังลดลง

ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2565 จำานวนประชากรผู้ต้องขังโดยรวมในประเทศไทยลดลง ณ วันที่ 1 มกราคม 
2565 มีผู้ต้องขังรวมจำานวน 279,812 คน (ชาย 247,164 คน และหญิง 32,648 คน) เมื่อถึงวันที่ 1 ธันวาคม 
2565 จำานวนผู้ต้องขังรวมลดลงเป็น 261,919 คน (ชาย 231,506 คน และหญิง 30,413 คน) อย่างไรก็ดี การ
ลดลง 6% นี้ ต่ำากว่าการลดลงที ่27% ตามขอ้มลูทีบ่นัทกึไดใ้นป ี25647 เมื่อถงึสิน้ปี 2565 จำานวนรวมของประชากร
ผู้ต้องขังได้กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งขณะนั้นมีจำานวนผู้ต้องขัง 261,289 คน 

จำำานวนรวมประชัากรผู้้�ติ�องขัง (มกราคัม – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม

มกราคัม 2565 247,164 32,648 279,812

กมุภาพนัธ์์ 2565 238,442 31,169 269,611

ม่นาคัม 2565 235,595 30,994 266,589

เมษายน 2565 233,536 30,789 264,325

พฤษภาคัม 2565 233,705 30,896 264,601

มถิินุายน 2565 235,436 31,264 266,700

กรกฎาคัม 2565 236,293 31,372 267,665

สงิหาคัม 2565 237,763 31,504 269,267

กนัยายน 2565 238,308 31,349 269,657

ติลุาคัม 2565 231,223 30,178 261,401

พฤศจิำกายน 2565 231,031 30,317 261,348

ธ์นัวาคัม 2565 231,506 30,413 261,919

7  FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565
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นกัโทษเด็ดขาดจำำาแนกติามระยะเวลาการติ�องโทษ (ณ วันท่� 1 ธ์นัวาคัม 2565)

ประเภท ชัาย หญงิ รวม %

น�อยกว่า 3 เดอ่น 379 38 417 0.20

มากกว่า 3-6 เดอ่น 1,319 185 1,504 0.72

มากกว่า 6เดอ่น - 1 ปี 5,326 469 5,831 2.78

มากกว่า 1-2 ปี 27,182 3,930 31,112 14.82

มากกว่า 2-5ปี 65,248 7,917 73,165 34.86

มากกว่า 5-10 ปี 31,291 3,689 34,980 16.67

มากกว่า 10-15 ปี 20,817 3,421 24,238 11.55

มากกว่า 15-20 ปี 8,939 1,556 10,495 5.00

มากกว่า 20-50 ปี 19,061 2,628 21,689 10,33

มากกว่า 50 ปี 833 109 992 0.47

จำำาคุักติลอดชัวิ่ติ 2,926 369 3,295 1.57

โทษประหาร 43 3 46 0.02

ไม่สามารภจำำาแนกได� 2,020 108 2,128 1.01

รวม 185,470 24,422 209,892 100.00

การลดลงของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังในปี 2565 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ลดลงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

จำำานวนรวมประชัากรผู้้�ติ�องขัง (มกราคัม 2561 – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม

มกราคัม 2561 281,872 43,426 325,298

มกราคัม 2562 326,439 49,324 375,763

มกราคัม 2563 320,737 47,256 367,993

มกราคัม 2564 296,429 42,377 338,806

มกราคัม 2565 247,164 32,648 279,812

ธ์นัวาคัม 2565 231,506 30,413 261,919
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2.2 อตัิราการกักขังยังอย้่ในระดบััส้ง

แมก้รมราชทัณฑจ์ะยอมรบัวา่ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา ไดเ้กดิสภาพทีแ่ออดัในเรอืนจำาอยา่งตอ่เนือ่งและอยูใ่นระดบัเลว
ร้าย8 แต่ตัวเลขประชากรผู้ต้องขังในปี 2565 ชี้ว่า อัตราการกักขังโดยรวมของระบบทัณฑสถาน ยังคงสูงกว่าความจุ
อย่างเป็นทางการ9

ตัวเลขความจุอย่างเป็นทางการล่าสุดในปี 2565 ระบุว่าสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ 232,165 คนในปี 2565 ซึ่งต่ำา
กว่าความจุอย่างเป็นทางการในปี 2564 ที่รองรับผู้ต้องขังได้ 310,157 คนเป็นอย่างมาก โดยลดลงประมาณ 25%10 
ซึง่อาจจะเปน็ผลจากวธิคีำานวณอตัราความจอุยา่งเปน็ทางการแบบใหม ่ทีค่ำานวณตามพืน้ทีข่ัน้ต่ำาใหมท่ีเ่พิง่ไดร้บัความ
เห็นชอบ โดยมีการเพิ่มพื้นที่จาก 1.2 ตรม. (60 ซม. x 2 ม.) ต่อผู้ต้องขังหนึ่งคนคนในปีที่ผ่านมาเป็น 1.6 ตรม. ต่อ
ผู้ต้องขังหนึ่งคน (80 ซม. x 2 ม.) ในปี 256511 การขยายพื้นที่หลับนอนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานของกรมราชทัณฑ์เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง12 อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่
จัดสรรใหผู้ต้อ้งขังแตล่ะคน ยงัคงต่ำากวา่มาตรฐานสากลเปน็อย่างมาก (ต่ำากว่าประมาณ 52.9%) คณะกรรมการกาชาด
สากล (ICRC) กำาหนดว่า พื้นที่ของผู้ต้องขังในห้องขังแบบรวมหรือแบบเรือนนอน ไม่ควรน้อยกว่า 3.4 ตรม. ต่อคน13 

สถิติล่าสุดของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ชี้ว่า เรือนจำา 106 แห่งทั่วประเทศมีจำานวนผู้ต้องขังเกิน
กว่าความจุที่กำาหนด ทั้งนี้จากการคำานวณพื้นที่ขั้นต่ำาที่ 1.6 ตรม. ต่อผู้ต้องขังหนึ่งคน14 เรือนจำาบางแห่งมีสภาพ
ความแออดัหนาแนน่เปน็พเิศษ ยกตวัอยา่งเชน่ เรอืนจำาจงัหวดับรุรีมัยใ์นจงัหวดับรุรีมัยม์จีำานวนผูต้อ้งขงัชายมากกวา่

8  กรมีราชทัณฑ์, ทัิศทัางการุบรุิหารุงานิรุาชทััณฑ์์ในิอนิาคตของอธิิบดีกรุมรุาชทััณฑ์์ (ดรุ. อายุตม์ สินิธิพพันิธิุ์), 10 พฤศจิกายน 2565 [ภาษาไทย]
9  กรมีราชทัณฑ์, สรุุปผลการุดำเนิินิงานิตามนิโยบายอธิิบดีกรุมรุาชทััณฑ์์ (NEXT NORMAL) ปรุะจำปีงบปรุะมาณ พ.ศ.2565 (โครุงการุตามตัวชี�

วัด) ไตรุมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันิยายนิ 2565), 20 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]
10  FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565
11  FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565
12  กรมีราชทัณฑ์, นิโยบายของอธิิบดีกรุมรุาชทััณฑ์์ (นิายอายุตม์ สินิธิพพันิธิุ์) ในิการุทัำงานิของกรุมรุาชทััณฑ์์ ปรุะจำปีงบปรุะมาณ 2565, 25 

ตุ่ลาคมี 2564 [ภาษาไทย]
13  ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in prison, สิงหาคมี 2548
14  กรมีราชทัณฑ์, รุายงานิแสดงสภาพความแออัดของผ้�ต�องขังในิเรุือนิจำ/ทััณฑ์สถานิ, 5 ธันว่าคมี 2565 [ภาษาไทย]
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ความจุอย่างเป็นทางการ 326% และผู้ต้องขังหญิงมากกว่าความจุทางการ 276%15 ที่เรอืนจำาอำาเภอนาทวีในจังหวัด
สงขลา จำานวนผู้ต้องขังชายมากกว่าความจุอย่างเป็นทางการ 58% ส่วนจำานวนผู้ต้องขังหญิงมากกว่าความจุทางการ
ถึง 107%16 เรือนจำาจังหวัดนครนายกในจังหวัดนครนายกมีจำานวนผู้ต้องขังชายมากกว่าความจุทางการ 50% และ
มีจำานวนผู้ต้องขังหญิงมากกว่าความจุทางการ 33%17 เรือนจำาจังหวัดอุตรดิตถ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวนผู้ต้องขัง
ชายและหญิงสูงกว่าความจุอย่างเป็นทางการที่ 45% และ 33% ตามลำาดับ18 เรือนจำาอำาเภอฝางในจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ต้องขังชายมากกว่าความจุอย่างเป็นทางการ 22% และมีผู้ต้องขังหญิงมากกว่าความจุอย่างเป็นทางการ 27%19

2.3 จำำานวนของผู้้�ติ�องขังระหว่างคัดยั่งอย้่ในระดบััส้ง

ระหวา่งเดือนมกราคมถงึธนัวาคม 2565 จำานวนผูต้อ้งขงัท่ีอยูร่ะหวา่งรอการพจิารณาและรอการกำาหนดโทษ ยงัอยูใ่น
ระดับใกล้เคียงกับที่ผ่านมา คือราว 18% และ 20% ของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขัง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 
มีบุคคล 49,522 คนในประเทศไทยหรือประมาณ 18.9% ของประชากรผู้ต้องขัง ที่ถูกขังระหว่างรอการพิจารณา20 
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีจำานวนผู้ต้องขังระหว่างรอการพิจารณารวม 53,386 คน หรือ 19% ของ
จำานวนประชากรผู้ต้องขังโดยรวม

จำำานวนผู้้�ติ�องขังระหว่างคัด/่ระหว่างรอการพิจำารณา (มกราคัม – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ผู้้�ติ�องขังระหว่างคัด่ ร�อยละของประชัากรผู้้�ติ�องขังโดยรวม

มกราคัม 2565 53,386 19.08

กมุภาพนัธ์์ 2565 53,679 19.91

ม่นาคัม 2565 54,363 20.39

เมษายน 2565 54,282 20.57

พฤษภาคัม 2565 53,857 20.35

มถิินุายน 2565 54,554 20.45

กรกฎาคัม 2565 47,552 20.14

สงิหาคัม 2565 47,279 19.92

กนัยายน 2565 45,620 19.14

ติลุาคัม 2565 43,582 18.85

พฤศจิำกายน 2565 44,769 19.33

ธ์นัวาคัม 2565 49,522 18.91

15  คว่ามีจุอย่างเป็นทางการข้องเรือนจำจังหว่ัดบัุรีรัมีย์ อย้่ที่ผู้้้ต่้องข้ังชาย 115 คนและผู้้้ต่้องข้ังหญิิง 17 คน 
16  คว่ามีจุอย่างเป็นทางการข้องเรือนจำอำเภอนาทว่ี อย้่ที่ผู้้้ต่้องข้ังชาย 1,091 คนและผู้้้ต่้องข้ังหญิิง 98 คน 
17  คว่ามีจุอย่างเป็นทางการข้องเรือนจำจังหว่ัดนครนายก อย้่ที่ผู้้้ต่้องข้ังชาย 388 คนและผู้้้ต่้องข้ังหญิิง 54 คน
18  คว่ามีจุอย่างเป็นทางการข้องเรือนจำจังหว่ัดอุต่รดิต่ถึ์ อย้่ที่ผู้้้ต่้องข้ังชาย 1,040 คนและผู้้้ต่้องข้ังหญิิง 190 คน 
19  คว่ามีจุอย่างเป็นทางการข้องเรือนจำอำเภอฝาง อย้่ที่ผู้้้ต่้องข้ังชาย 609 คนและผู้้้ต่้องข้ังหญิิง 101 คน 
20  ผู้้้ต่้องข้ังระหว่่างคดีหมีายถึึงบัุคคลที่ถึ้กคว่บัคุมีต่ัว่ (1) ระหว่่างรอการพิจารณา (2) ในช่ว่งที่มีีการพิจารณา หรือ (3) ระหว่่างการอุทธรณ์คดี
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ประเภทของผู้้�ติ�องขัง (ณ วันท่� 1 ธ์นัวาคัม 2565)

ประเภท ชัาย หญงิ รวม ร�อยละของประชัากร 
ผู้้�ติ�องขังโดยรวม

นกัโทษเด็ดขาด 185,746 24,485 210,231 80.27

ผู้้�ติ�องขังระหว่าง 43,880 5,642 49,522 18.91

อุทธ์รณ์-ฎก่า 26,570 3,234 29,804 11.38

สอบัสวน-พิจำารณา 5,799 1,012 6,811 2.60

สอบัปากคัำา 11,511 1,396 12,907 4.93

เยาวชันท่�ฝากขงั 19 1 20 0.01

ผู้้�ถ้ิกกักกัน 48 7 55 0.02

ผู้้�ติ�องกักขัง 1,813 278 2,091 0.80

รวม 231,506 30,413 261,919 100.00

ระหว่างปี 2561 และ 2565 จำานวนผู้ต้องขังระหว่างคดีในเรือนจำาของไทยลดลงจาก 61,795 คน เป็น 49,522 คน  
อย่างไรก็ดี ในเดือนธันวาคม 2565 2% ของผู้ต้องขังระหว่างคดีจากจำานวนประชากรผู้ต้องขังโดยรวมยังคงไม่ได้ถูก
แจ้งข้อหา เทียบกับจำานวนเกือบ 19% ในเดือนมกราคม 2561 
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จำำานวนผู้้�ติ�องขังระหว่างคัด/่ระหว่างรอการพิจำารณา (มกราคัม 2561 – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม ร�อยละของประชัากร
ผู้้�ติ�องขังโดยรวม

มกราคัม 2561 53,784 8,011 61,795 18.97

มกราคัม 2562 56,292 8,329 64,621 17.20

มกราคัม 2563 50,661 6,992 57,653 15.67

มกราคัม 2564 49,316 6,591 55,907 16.50

มกราคัม 2565 46,984 6,402 53,386 19.08

ธ์นัวาคัม 2565 43,880 5,642 49,522 18.91

2.4 ผู้้�ติ�องขังจำำานวนมากถ้ิกตัิดสินจำำาคุักจำากคัด่ยาเสพติดิ

แมจ้ะมคีวามพยายามประกันให้มกีารกำาหนดโทษอยา่งไดส้ดัสว่น และการใหค้วามสำาคญักบัการบำาบดัมากกวา่ลงโทษ
สำาหรับนักโทษคดียาเสพติด [โปรดดูด้านล่าง, บทที่ 5] จำานวนผู้ต้องขังในคดียาเสพติดยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยในปี 
2565 ยังคิดเป็นผู้ต้องขังส่วนใหญ่มากเมื่อเทียบกับจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขัง โดยอยู่ที่ประมาณ 79-81% 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2565 สัดส่วนของผู้ต้องขังในคดียาเสพติดลดลงเพียง 2% ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
2565 ผู้ต้องขัง 207,085 คน (ชาย 183,355 คน และหญิง 23,731 คน) ได้รับโทษจำาคุกจากความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด หรือคิดเป็น 79% ของจำานวนประชากรผู้ต้องขัง
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นกัโทษเด็ดขาดจำำาแนกติามฐานคัวามผู้ดิ (ณ วันท่� 1 ธ์นัวาคัม 2565)

ประเภท ชัาย หญงิ รวม ร�อยละของประชัากรผู้้�
ติ�องขังโดยรวม

คัดย่าเสพติดิ 151,167 19,851 171,018 81.48

คัวามผู้ดิเก่�ยวกับัทรพัย์ 13,592 3,337 16,929 8.07

คัวามผู้ดิเก่�ยวกับัชัวิ่ติ 9,629 314 9,943 4.74

คัวามผู้ดิเก่�ยวกับัเพศ 4,842 168 5,010 2.39

คัวามผู้ดิเก่�ยวกบััร่างกาย 1,174 45 1,219 0.58

คัวามผู้ิดเก่�ยวกับัการก่อ
ใ ห� เ กิ ด ภ ยั น ติ ร า ย ต่ิ อ
ประชัาชัน

49 4 53 0.03

อ่�น ๆ  (เช่ัน คัวามผู้ดิลหโุทษ, 
พรบั.คันเข�าเม่อง, พรบั.
ป่าไม� ฯลฯ)

5,018 702 5,720 2.73

รวม 185,471 24,421 209,892 100.00

ผู้้�ติ�องขังคัดย่าเสพติดิ (มกราคัม – ธ์นัวาคัม 2565) 

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม ร�อยละของประชัากร 
ผู้้�ติ�องขังโดยรวม

มกราคัม 2565 200,929 27,120 228,049 81.50

กมุภาพนัธ์์ 2565 194,500 26,103 220,603 81.82

มน่าคัม 2565 191,932 25,767 217,699 81.66

เมษายน 2565 189,861 25,428 215,289 81.45

พฤษภาคัม 2565 189,061 25,198 214,259 80.97

มถิินุายน 2565 189,791 25,294 215,085 80.65

กรกฎาคัม 2565 189,660 25,212 214,872 80.28

สงิหาคัม 2565 190,319 25,124 215,443 80.01

กนัยายน 2565 190,307 24,873 215,180 79.80

ติลุาคัม 2565 184,470 23,890 208,360 79.71

พฤศจิำกายน 2565 183,799 23,870 207,668 79.46

ธ์นัวาคัม 2565 183,355 23,731 207,085 79.06
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แม้ว่าจำานวนผู้ต้องขังคดียาเสพติดจะลดลงนับจากปี 2561 แต่สัดส่วนของผู้ต้องขังจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังยังคงเพิ่มขึ้น 6% โดยเพิ่มจาก 73% ในเดือนมกราคม 2561 
เป็น 79% ในเดือนธันวาคม 2565

ผู้้�ติ�องขังคัดย่าเสพติดิ (มกราคัม 2561 – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม ร�อยละของประชัากร 
ผู้้�ติ�องขังโดยรวม

มกราคัม 2561 202,660 35,006 237,666 73.06

มกราคัม 2562 247,423 40,626 288,049 76.66

มกราคัม 2563 252,557 39,481 292,038 79.36

มกราคัม 2564 238,516 35,771 274,287 80.96

มกราคัม 2565 200,929 27,120 228,049 81.50

ธ์นัวาคัม 2565 183,355 23,731 207,085 79.06
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2.5 จำำานวนผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหารเพิ�มข้�น

ตัวเลขอย่างเป็นทางการจากกรมราชทัณฑ์ชี้ว่า มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารในปี 
2565 เมื่อเดือนมกราคม มีผู้ต้องขัง 185 คน (ชาย 163 คน และหญิง 22 คน) ที่ต้องโทษประหาร ตามสถิติล่าสุดที่ 
เผยแพร่โดยกรมราชทัณฑ์ในเดือนธันวาคม จำานวนผู้ต้องโทษประหารเพิ่มขึ้น 14% อยู่ที่ 212 คน (ชาย 193 คน 
และหญิง 19 คน)

ผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหาร (มกราคัม – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม

มกราคัม 2565 163 22 185

กมุภาพนัธ์์ 2565 171 23 194

มน่าคัม 2565 180 22 202

เมษายน 2565 166 25 191

พฤษภาคัม 2565 169 30 199

มถิินุายน 2565 173 31 204

กรกฎาคัม 2565 183 26 209

สงิหาคัม 2565 188 25 213

กนัยายน 2565 168 24 192

ติลุาคัม 2565 166 24 190

พฤศจิำกายน 2565 177 18 195

ธ์นัวาคัม 2565 193 19 212
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แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารระหว่างปี 2564 และ 2565 แต่จำานวนผู้ต้องขัง 
ที่ต้องโทษประหาร ยังคงต่ำากว่าตัวเลขในเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 59% 

ผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหาร (กรกฎาคัม 2561 – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี ชัาย หญงิ รวม

กรกฎาคัม 2561 441 87 528

มกราคัม 2562 466 86 552

มกราคัม 2563 267 60 327

มกราคัม 2564 228 29 257

มกราคัม 2565 163 22 185

ธ์นัวาคัม 2565 193 19 212
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ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดยังคงเป็นความผิดส่วนใหญ่ที่เป็นเหตุให้ศาลกำาหนดโทษประหารในปี 2565 ณ เดือน
ธันวาคม 2565 ผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหาร 127 คนจาก 212 คน (60%) ถูกศาลลงโทษในคดียาเสพติด เป็น
สัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปี 2565

ผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหารในคัดย่าเสพติดิ (มกราคัม – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี คัวามผู้ดิด�าน
ยาเสพติดิ

คัวามผู้ดิอ่�น ๆ รวม สดัส่วนของผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหาร
ทั�งหมด

มกราคัม 2565 115 70 185 62.16

กมุภาพนัธ์์ 2565 121 73 194 62.37

มน่าคัม 2565 130 72 202 64.35

เมษายน 2565 117 74 191 61.25

พฤษภาคัม 2565 128 71 199 64.32

มถิินุายน 2565 134 70 204 65.68

กรกฎาคัม 2565 137 72 209 65.55

สงิหาคัม 2565 140 73 213 65.72

กนัยายน 2565 127 65 192 66.14

ติลุาคัม 2565 119 71 190 62.63

พฤศจิำกายน 2565 120 75 195 61.54

ธ์นัวาคัม 2565 127 85 212 59.91
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จำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารลดลงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดี สัดส่วนของ 
ผู้ที่ถูกส่ังประหารชีวิตในคดียาเสพติด เมื่อเทียบกับจำานวนรวมของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหาร ได้เพิ่มขึ้นจาก 56% 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 เป็น 60% ในเดือนธันวาคม 2565

ผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหารในคัดย่าเสพติดิ (มกราคัม 2561 – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น/ปี คัดย่าเสพติดิ คัวามผู้ดิอ่�น ๆ รวม ร�อยละของผู้้�ติ�องขังท่�ติ�องโทษประหาร
ทั�งหมด

กรกฎาคัม 2561 297 231 528 56.25

มกราคัม 2562 319 233 552 57.78

มกราคัม 2563 206 121 327 62.99

มกราคัม 2564 162 95 257 63.03

มกราคัม 2565 115 70 185 62.16

ธ์นัวาคัม 2565 127 85 212 59.91
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นอกจากนั้น แม้ว่าผู้ต้องขังหญิงจะคิดเป็นประชากรส่วนน้อยของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหาร แต่ผู้ต้องขังหญิง 
เหล่านี้เกือบทั้งหมดถูกดำาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ณ เดือนธันวาคม 2565 ผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษประหาร 15 
จาก 19 คน (เกือบ 79%) เป็นผู้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ต้องขัง
ชายที่ต้องโทษประหารจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกือบสองเท่า สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษประหาร 
ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนับตั้งแต่ปี 2561

สดัส่วนชัายหญงิท่�ติ�องโทษประหารในคัดย่าเสพติดินับัแต่ิปี 2561

เดอ่น / ปี ผู้้�หญงิท่�ติ�อง 
โทษประหาร 

ผู้้�หญงิท่�ติ�องโทษ
ประหารในคัดย่าเสพ

ติดิ

% ผู้้�ชัายท่�ติ�องโทษ
ประหาร 

ผู้้�ชัายท่�ติ�องโทษ
ประหารในคัดย่า

เสพติดิ

%

กรกฎาคัม 2561 87 80 92 441 217 49

มกราคัม 2562 86 79 92 446 240 54

มกราคัม 2563 60 59 98 267 147 55

มกราคัม 2564 29 29 100 228 133 58

มกราคัม 2565 22 19 86 163 96 59

ธ์นัวาคัม 2565 19 15 79 177 112 63
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2.6 อตัิราการกระทำาผิู้ดซ้ำำ�าส้ง

ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นักโทษเด็ดขาด 89,057 คน จาก 209,892 คนหรือ
ประมาณ 42% เป็นผู้กระทำาผิดซ้ำา เป็นสัดส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีที่ผ่านมา21

นกัโทษเด็ดขาดจำำาแนกติามจำำานวนคัรั�งท่�ถิก้คัมุขัง (ณ เดอ่นธ์นัวาคัม 2565)

จำำานวนคัรั�งท่�ถ้ิกคัมุขงั ชัาย หญงิ รวม %

ถ้ิกคัมุขังคัรั�งท่� 1 100,009 16,991 117,000 55.74

ถ้ิกคัมุขังคัรั�งท่� 2 57,563 5,474 63,037 30.03

ถ้ิกคัมุขังคัรั�งท่� 3 17,732 1,245 18,977 9.04 

ถ้ิกคัมุขังคัรั�งท่� 4 4,569 314 4,883 2.33 

ถ้ิกคัมุขังคัรั�งท่� 5 หรือ
มากกว่านั�น

2,005 155 2,160 1.03

ถ้ิกคุัมขัง 2-5 คัรั�งหรือ
มากกว่านั�น

81,869 7,188 89,057 42.43

ไม่สามารถิจำำาแนกได� 3,592 243 3,835 1.83

รวม 185,470 24,422 209,892 100.00

21  ณ ว่ันที่ 1 ธันว่าคมี 2564 นักโทษเด็ดข้าดจำนว่น 94,512 คน จาก 224,345 คน (42%) เป็นผู้้้กระทำผู้ิดซ้�ำ



FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 256622

อตัิราการกระทำาผิู้ดซ้ำำ�าของผู้้�ติ�องขังท่� ได�รับัการปล่อยติวัในปีงบัประมาณ 2565 จำำาแนกติาม
ฐานคัวามผู้ดิ 

ฐานคัวามผู้ดิ %

ยาเสพติด 37%

ทรัพย์สิน 10%

อื่น ๆ (คดีร้ายแรง คดีคนเข้าเมือง การพนัน อาวุธปืน ฯลฯ) 47.6%

ชีวิตและร่างกาย 1.8%

ทางเพศ 0.7%

ทางปกครอง 0.3%

ความปลอดภัยสาธารณะ22 0.3%

ตัวเลขอย่างเป็นทางการยังชี้ว่า อัตราการต้องโทษจำาคุกซ้ำายังคงที่ตลอดทั้งปี ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวประมาณ 
11-16% กลับเข้ามาในเรือนจำาอีกภายในหนึ่งปีหลังได้รับการปล่อยตัว23 อัตราการต้องโทษจำาคุกซ้ำาเพิ่มขึ้นเป็นราว 
19-27% กรณีที่เป็นผู้ต้องขังที่ต้องโทษจำาคุกอีกครั้งภายในสองปี และ 28-36% กรณีที่เป็นผู้ต้องขังที่ต้องโทษจำาคุก
อีกครั้งภายในสามปีนับแต่ได้รับการปล่อยตัว24 จากจำานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 146,888 คนในปี 2565  
มีอยู่ 16,153 คน หรือ 11% ที่ต้องโทษจำาคุกอีกครั้งภายในหนึ่งปี25

อัติราการกระทำาผู้ิดซ้ำำ�าจำำาแนกติามจำำานวนผู้้�ติ�องขังท่� ได�รับัการปล่อยติัว และต่ิอมาติ�องโทษจำำาคัุกอ่กคัรั�งในช่ัวงเวลาท่�ม่
การติดิติามผู้ล26

ปีท่� ได�รับั
การ
ปล่อยติวั

ได�รับัการ
ปล่อยติวั
ทั�งหมด

ติ�องโทษจำำาคุักซ้ำำ�าในปี
ต่ิอมา

%
ติ�องโทษจำำาคุักซ้ำำ�าในอก่

สองปี 
%

ติ�องโทษจำำาคุักซ้ำำ�าในอก่
สามปี

%

2559 140,292 19,920 14 36,118 26 48,396 34

2560 100,511 15,606 16 27,344 27 35,714 36

2561 101,518 15,534 15 26,806 26 34,303 34

2562 147,900 21,259 14 35,981 24 46,924 32

2563 157,751 20,016 13 36,194 23 43,940 28

2564 179,244 21,260 12 34,449 19 N/A  

2565 146,788 16,153 11 N/A   N/A

2.7 การยกเลิกมาติรการปล่อยติวัผู้้�ติ�องขังก่อนกำาหนด

ในป ี2565 กรมราชทณัฑ์ยุตมิาตรการหลายประการในการปลอ่ยตวัผู้ตอ้งขังก่อนกำาหนด ซ่ึงมเีปา้หมายเพือ่ลดจำานวน
ผู้ต้องขงั โดยมาตรการบางอยา่งไดถ้กูนำามาใชใ้นปทีีผ่า่นมา เพือ่รบัมอืกบัการระบาดของโรคโควดิ-19 ในทณัฑสถาน27

22  รว่มีทั�งคว่ามีผู้ิดเกี่ยว่กับัคว่ามีปลอดภัยสาธารณะและการก่อการร้าย
23  กรมีราชทัณฑ์, ฐานิข�อม้ลผ้�ต�องขังกรุะทัำผิดซ้�ำ, 7 กุมีภาพันธ์ 2565
24  กรมีราชทัณฑ์, ฐานิข�อม้ลผ้�ต�องขังกรุะทัำผิดซ้�ำ, 7 กุมีภาพันธ์ 2565
25  กรมีราชทัณฑ์, ฐานิข�อม้ลผ้�ต�องขังกรุะทัำผิดซ้�ำ, 7 กุมีภาพันธ์ 2565
26  กรมีราชทัณฑ์ว่ัดอัต่ราการกระทำผิู้ดซ้�ำโดยการจับัค้่หมีายเลข้บััต่รประชาชน 13 หลักข้องผู้้้ต่้องข้ังที่ได้รับัการปล่อยต่ัว่ กับัฐานข้้อมี้ลผู้้้ต่้องข้ังใน

ปัจจุบััน เพื่อสังเกต่อัต่ราการต่้องโทษจำคุกซ้�ำในระยะเว่ลาที่กำหนด จำนว่นผู้้้ต่้องข้ังที่ได้รับัการปล่อยต่ัว่ ครอบัคลุมีทั�งเป็นการปล่อยต่ัว่อย่างมีี
เงื่อนไข้และไมี่มีีเงื่อนไข้ ต่ัว่เลข้การต่้องโทษจำคุกซ้�ำครอบัคลุมีทั�งผู้้้ต่้องข้ังระหว่่างรอการพิจารณาและนักโทษเด็ดข้าด

27  กรมีราชทัณฑ์, เรุ่งรุัดการุดำเนิินิการุพักการุลงโทัษ กรุณีมีเหตุพิเศษให�แก่นิักโทัษเด็ดขาดกลุ่มทัี�มีอาการุเจ็บป่วยรุ�ายแรุง หรุือพิการุ หรุือมีอายุ
ตั�งแต่ 70 ปีข้�นิไป และนิักโทัษเด็ดขาดกลุ่มผ้�ส้งอายุ, 16 เมีษายน 2564 [ภาษาไทย]
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ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 กรมราชทณัฑ์ไดเ้ผยแพรป่ระกาศไปยงัเรอืนจำาทัว่ประเทศ เกีย่วกบัแนวปฏบิตัขิองการพัก
การลงโทษสำาหรับปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)28 ตามประกาศของ
กรมราชทัณฑ์ มีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง 45,770 คนเพื่อเป็นการพักการลงโทษในปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ทำาให้จำานวนรวมของนักโทษเด็ดขาดลดลงอย่างมาก “จนถึงระดับที่จัดการ
ได้ในแง่การจัดให้มีการบำาบัดฟื้นฟูอย่างเป็นผล”29 กรมราชทัณฑ์ให้เหตุผลว่า การใช้การพักการลงโทษเป็นมาตรการ
ลดความแออัด ไม่ได้เป็นประเด็นเร่งด่วนอีกต่อไป และควร “คำานึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคมเป็น
สำาคัญ”30 ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ตัดสินใจระงับการพักการลงโทษกรณีพิเศษห้าโครงการ31 และยุติอีกหนึ่งโครงการ32

มาตรการทั่วไป เช่น การพักการลงโทษตามปกติ33 และการพระราชทานอภัยโทษยังคงถูกนำามาใช้เพื่อลดจำานวน
ประชากรผู้ต้องขัง อย่างไรก็ดี ตัวเลขอย่างเป็นทางการชี้ว่า จำานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากการพักการ
ลงโทษในปี 2565 ลดน้อยลงอย่างมาก โดยได้รับการปล่อยตัว 8,110 คน (คิดเป็น 17% ของการปล่อยตัวอย่าง 
มีเงื่อนไขในปีนั้น) เปรียบเทียบกับการปล่อยตัว 36,776 คนในปี 2564 และ 13,379 คนในปี 2563 

การปล่อยติวัอย่างมเ่งื�อนไขสำาหรบัันักโทษเด็ดขาด (มกราคัม – ธ์นัวาคัม 2565)

เดอ่น / ปี นกัโทษชัั�นด่ การพักการลงโทษ พระราชัทานอภัยโทษ รวม

มกราคัม 2565 283 2,404 1,354 4,041

กมุภาพนัธ์์ 2565 105 251 8,409 8,765

ม่นาคัม 2565 15 504 6,192 6,711

เมษายน 2565 100 205 5,136 5,441

พฤษภาคัม 2565 123 197 1,520 1,840

มถิินุายน 2565 257 240 161 658

กรกฎาคัม 2565 492 697 265 1,454

สงิหาคัม 2565 141 1,004 125 1,270

กนัยายน 2565 666 1,214 228 2,108

ติลุาคัม 2565 71 415 8,021 8,507

พฤศจิำกายน 2565 53 143 3,134 3,330

ธ์นัวาคัม 2565 171 836 1,122 2,129

รวม  2,477 8,110 35,667 46,254

การพระราชทานอภยัโทษยงัคงเปน็วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุในการลดจำานวนผูต้อ้งขงั อยา่งไรกด็ ีในเดอืนเมษายน 
2565 กรมราชทณัฑป์ระกาศวา่ จะมกีารเพิม่หลกัเกณฑเ์พือ่พจิารณาการพระราชทานอภยัโทษ ซึง่จะทำาให้เกดิความ
ยุง่ยากมากขึน้สำาหรบัผูต้อ้งขงัทีจ่ะไดร้บัการปลอ่ยตัวก่อนกำาหนด หรอืได้รบัการลดหยอ่นโทษ34 ตามหลกัเกณฑใ์หม่นี ้ 
นักโทษเดด็ขาดจะต้องใชโ้ทษมาแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของโทษจำาคุกทีไ่ดร้บั หรอืขัน้ต่ำาแปดป ีแลว้แตว่า่หลักเกณฑ์

28  กรมีราชทัณฑ์, แนิวปฏิิบัติว่าด�วยการุดำเนิินิงานิการุพักการุลงโทัษ, ปีงบปรุะมาณ 2565, 14 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
29  กรมีราชทัณฑ์, ผลการุดำเนิินิงานิการุพักการุลงโทัษ ปรุะจำปีงบปรุะมาณ พ.ศ.2565, 3 มีีนาคมี 2565 [ภาษาไทย]
30  กรมีราชทัณฑ์, แนิวปฏิิบัติว่าด�วยการุดำเนิินิงานิการุพักการุลงโทัษ, ปีงบปรุะมาณ 2565, 14 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
31  ในจำนว่นนี�ประกอบัด้ว่ย โครงการพักการลงโทษกรณีมีีเหตุ่พิเศษหลักส้ต่รเต่รียมีคว่ามีพร้อมีก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบัา) โครงการพักการ

ลงโทษกรณีมีีเหตุ่พิเศษโครงการบัําบััดและฟื้้�นฟื้้สมีรรถึภาพผู้้้ต่้องข้ัง ต่ิดยาเสพต่ิดในร้ปแบับัชุมีชนบัําบััด โครงการพักการลงโทษกรณีมีีเหตุ่พิเศษ
โครงการบัําบััดและฟื้้�นฟื้้สมีรรถึภาพผู้้้ต่้องข้ังต่ิดยาเสพต่ิดร้ปแบับัว่ิว่ัฒน์พลเมีืองราชทัณฑ์ด้ว่ยกระบัว่นการล้กเสือ (ล้กเสือว่ิว่ัฒน์เพื่อพลังแผู้่น
ดิน) โครงการพักการลงโทษกรณีมีีเหตุ่พิเศษเพื่อส่งเสริมีคุณภาพชีว่ิต่นักโทษเด็ดข้าดส้งอายุที่มีีอายุต่ั�งแต่่ 60 ปีข้ึ�นไป โครงการพักการลงโทษ
กรณีมีีเหตุ่พิเศษโครงการปรับัเปลี่ยนพฤต่ิกรรมีสำหรับักลุ่มี ผู้้้เสพยาเสพต่ิดและผู้้้ค้ารายย่อยในเรือนจำ/ทัณฑสถึาน

32  โครงการพักการลงโทษที่ถึ้กยุต่ิไป คือ การพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับันักโทษเด็ดข้าดที่มีีโทษระยะสั�น 
33  ต่ามีมีาต่รา 52(7)22 ข้องพระราชบััญิญิัต่ิราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (แก้ไข้เพิ่มีเต่ิมีปี 2560) และกฎกระทรว่งกำหนดประโยชน์ข้องนักโทษเด็ดข้าด 

และเงื่อนไข้ที่นักโทษเด็ดข้าด ซ้ึ่งได้รับัการลดว่ันต่้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับัการปล่อยต่ัว่ต่้องปฏิิบััต่ิ พ.ศ. 2564
34  Bangkok Post, New rule on royal pardon put in place, 14 เมีษายน 2565; Nation, No big-name convicts on royal pardon list after 

rules tightened, 12 สิงหาคมี 2565
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ใดจะเป็นคณุกบัผูต้้องขงัมากกวา่ จงึจะมคีณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาพระราชทานอภยัโทษ35 นอกจากนัน้ผูต้อ้งขงั 
ยังจะต้องมีสถานะเป็นนักโทษ “ชั้นเยี่ยม” “ชั้นดีมาก” หรือ “ชั้นดี”36

มีการพระราชทานอภัยโทษเพียงครั้งเดียวในปี 2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รชักาลที ่10 (27 กรกฎาคม) และวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง  
(12 สิงหาคม)37 การอภัยโทษครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ต้องขัง 22,822 คนถูกปล่อยตัวทันที38

2.8 ประชัากรกลุ่มพิเศษในเรือนจำำา

ณ เดือนธันวาคม 2565 มีผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษในเรือนจำาของไทย 7,410 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
2.8% ของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขัง39 ผู้ต้องขังในประเภทนี้รวมถึงผู้ต้องขังสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)  
ผูต้อ้งขงัพกิาร แมแ่ละเดก็ในเรอืนจำา และผูต้อ้งขงัขา้มเพศ ผูต้อ้งขงัสูงอายคุดิเปน็สดัสว่นมากสดุของผูต้อ้งขงัทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษ โดยมีจำานวน 6,283 คนหรือประมาณ 85% ของผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษทั้งหมด40

มีผู้ต้องขังพิการ 894 คนในเรือนจำาทั่วประเทศ ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ รูปแบบความพิการที่พบมากที่สุดเป็น
ความพิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งการถูกตัดแขนขาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง (89%) และความบกพร่องทางการ
มองเห็น (10%)41

ณ เดือนสิงหาคม 2565 มีผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ 147 คน และเด็ก 56 คนที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังหญิง42

ประการสดุทา้ย กรมราชทณัฑใ์หข้อ้มลูวา่ มผู้ีตอ้งขงัขา้มเพศ 30 คนในเรือนจำาของไทย43 แม้ไม่ชดัเจนวา่กรมราชทณัฑ์
ใช้หลักเกณฑ์ใดในการจำาแนกกลุ่มคนดังกล่าว 

2.9 ผู้้�ติ�องขังต่ิางชัาติิ

ณ เดือนธันวาคม 2565 มีผู้ต้องขังต่างชาติจำานวน 7,388 คน หรือคิดเป็น 2.8% ของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้อง
ขังในประเทศไทย44 10 ประเทศที่มีจำานวนผู้ต้องขังมากสุดในเรือนจำาของไทย ได้แก่ เมียนมา (46%), ลาว (17%), 
กัมพูชา (8%), จีน (2.7%), ไนจีเรีย (2.6%), มาเลเซีย (2.1%), เวียดนาม (1%), ไต้หวัน (0.7%), อินเดีย (0.4%) 
และ ปากีสถาน (0.3%)

ความผิดที่ผู้ต้องขังต่างชาติถูกตัดสินจำาคุกมากที่สุด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (30%)45 ละเมิดพรบ.คน 
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 (14%), ลักทรัพย์ (3.2%), ความผิดต่อชีวิต (2.8%) และละเมิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 (2.2%)

35  ราชกิจจานุเบักษา, พรุะรุาชกฤษฎีีกา พรุะรุาชทัานิอภัยโทัษในิโอกาสมหามงคลเฉลิมพรุะชนิมพรุรุษา 70 พรุรุษา 28 กรุกฎีาคม 2565 ของ
พรุะบาทัสมเด็จพรุะเจ�าอย้่หัว และในิโอกาสพรุะรุาชพิธิีมหามงคลเฉลิมพรุะชนิมพรุรุษา 90 พรุรุษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพรุะนิางเจ�าสิ
รุิกิติ� พรุะบรุมรุาชินิีนิาถ พรุะบรุมรุาชชนินิีพันิปีหลวงในิวันิทัี� 12 สิงหาคม 2565, 12 สิงหาคมี 2565 [ภาษาไทย]

36  นักโทษเด็ดข้าดแบั่งออกเป็นหกระดับัชั�น ได้แก่: ชั�นเยี่ยมี ชั�นดีมีาก ชั�นดี ชั�นกลาง ชั�นเลว่ ชั�นเลว่มีาก ก่อนหน้านี�นักโทษ “ชั�นกลาง” มีีคุณสมีบััต่ิที่
จะได้รับัการพิจารณาพระราชทานอภัยโทษ

37  ปกต่ิจะมีีการประกาศพระราชทานอภัยโทษสองครั�งต่่อปี เนื่องในว่ันเฉลิมีพระชนมีพรรษาข้องรัชกาลที่ 10  ในว่ันที่ 27 กรกฎาคมี และอดีต่รัชกาล
ที่ 9 ในว่ันที่ 5 ธันว่าคมี

38  ฐานเศรษฐกิจ, ผ้�ต�องขังเข�าหลักเกณฑ์์ได�รุับพรุะรุาชทัานิอภัยโทัษ 103,613 รุาย, 12 สิงหาคมี 2565 [ภาษาไทย]
39  FIDH, ข�อม้ลจากกรุมรุาชทััณฑ์์, 18 มีกราคมี 2566
40  ข้้อมี้ลจากกรมีราชทัณฑ์, ว่ันที่ 18 มีกราคมี 2566
41  ข้้อมี้ลจากกรมีราชทัณฑ์, ว่ันที่ 18 มีกราคมี 2566
42  กรมีราชทัณฑ์, ปรุะชากรุกลุ่มพิเศษในิเรุือนิจำ, 5 ตุ่ลาคมี 2565
43  ข้้อมี้ลจากกรมีราชทัณฑ์, ว่ันที่ 17 มีกราคมี 2566
44  ข้้อมี้ลจากกรมีราชทัณฑ์, ว่ันที่ 17 มีกราคมี 2566
45  รว่มีทั�งการละเมีิดพระราชบััญิญิัต่ิยาเสพต่ิดให้โทษ พ.ศ. 2522, ประมีว่ลกฎหมีายยาเสพต่ิดให้โทษ พ ศ 2522 และพระราชบััญิญิัต่ิมีาต่รการใน

การปราบัปรามีผู้้้กระทำคว่ามีผู้ิดเกี่ยว่กับัยาเสพต่ิด พ.ศ. 2534
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2.10 การตัิดงบัประมาณประจำำาปี

งบประมาณสำาหรับเรือนจำาในปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรให้น้อยลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ในปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณ 
13.495 พันล้านบาท46 สำาหรับการบริหารงานเรือนจำา คิดเป็นสัดส่วน 56.22% ของงบประมาณที่จัดสรรให้กับ
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)47 เป็นงบประมาณที่ลดลง 4.9% จาก 14.195 พันล้านบาทที่จัดสรรให้กับกรมราชทัณฑ์ 
ในปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)48

จากงบประมาณประจำาปใีนปงีบประมาณ 2565 มกีารจดัสรรงบ 4.48 พนัลา้นบาท หรอื 33% เปน็คา่อาหาร อยา่งไร
ก็ดี เงินจำานวนดังกล่าวคำานวณจากฐานตัวเลขผู้ต้องขัง 223,300 คน แทนที่จะใช้ตัวเลขเฉลี่ยผู้ต้องขัง 270,000 
คนในปี 256549 หมายถึงว่ามีการจัดสรรงบประมาณ 45 บาทต่อผู้ต้องขังหนึ่งคน/วัน หรือคิดเป็นค่าอาหารมื้อละ  
15 บาท นอกจากนั้น ยังมีการจัดสรรเงิน 1.72 พันล้านบาท หรือประมาณ 12% เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุง 
เรือนจำา รวมทั้งการก่อสร้างเรือนจำาใหม่ในจังหวัดระยอง, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดนครนายก, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี50

46  1 เหรียญิสหรัฐฯ = 33.1 บัาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, อัต่ราแลกเปลี่ยนเงินต่ราต่่างประเทศ ณ ว่ันที่ 13 มีกราคมี 2565)
47  สำนักงบัประมีาณ, เอกสารุงบปรุะมาณ ฉบับทัี� 3 งบปรุะมาณรุายจ่าย ฉบับปรุับปรุุง ตามพรุะรุาชบัญญัติงบปรุะมาณรุายจ่าย ปรุะจำ

ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 เล่มทัี� 9, 30 กันยายน 2564 [ภาษาไทย]
48  สำนักงบัประมีาณ, เอกสารุงบปรุะมาณ ฉบับทัี� 3 งบปรุะมาณรุายจ่าย ฉบับปรุับปรุุง ตามพรุะรุาชบัญญัติงบปรุะมาณรุายจ่าย ปรุะจำ

ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2564 เล่มทัี� 9, 25 พฤศจิกายน 2564 [ภาษาไทย]
49  กระทรว่งยุต่ิธรรมี, จดหมายขอรุับการุสนิับสนิุนิงบปรุะมาณรุายจ่ายปรุะจำปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รุายการุสำรุองจ่ายเพื�อกรุณีฉุกเฉินิ

หรุือจำเป็นิ ค่าวัสดุอาหารุไม่เพียงพอ ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565, 27 กันยายน 2565 [ภาษาไทย]
50  สำนักงบัประมีาณ, เอกสารุงบปรุะมาณ ฉบับทัี� 3 งบปรุะมาณรุายจ่าย ฉบับปรุับปรุุง ตามพรุะรุาชบัญญัติงบปรุะมาณรุายจ่าย ปรุะจำ

ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 เล่มทัี� 9, 30 กันยายน 2564 [ภาษาไทย]
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งบประมาณเพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ในเรอืนจำา สว่นใหญไ่ดม้าจากงบกลาง โดยในวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์
2565 กรมราชทัณฑ์ได้รับงบ 150.6 ล้านบาทจากงบกลางเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ในเรือนจำา51 
ลดลง 51% จาก 311.6 ล้านบาทในปี 256452

สำาหรับปีงบประมรณ 2566 (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) กรมราชทัณฑ์ไดร้ับงบประมาณ
ประจำาปี 14.01 พนัลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปงีบประมาณทีผ่า่นมา อยา่งไรกด็ ียงัถอืเปน็จำานวนทีน่อ้ยกวา่งบประมาณ
ประจำาปีสำาหรับปีงบประมาณ 2564 ตัวเลขนี้รวมถึงการเพิ่มงบก่อสร้างเรือนจำาจำานวน 2.26 พันล้านบาท53

3. การจำำากัดการเข�าถิงึเรือนจำำาท่�เป็นอสิระ

ในปี 2565 ยังมีการจำากัดไม่ให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระเข้าถึงเรือนจำาเพื่อตรวจตราสภาพความเป็นอยู่ 
แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในเรือนจำา กรมราชทัณฑ์ปฏิเสธไม่ให้ FIDH และสมาคมสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน (สสส.) เขา้เยีย่มเรอืนจำาระหวา่งชว่งจดัทำารายงาน และเหตผุลของการปฏเิสธดงักลา่ว ดเูหมอืน
จงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสภาพควบคุมตัวจากหน่วยงานอิสระ 

ในช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2565 FIDH และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ส่งจดหมายถึงกรมราชทัณฑ์
เพื่อขอเข้าเย่ียมเรือนจำา 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อประเมินสภาพการควบคุมตัวและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังระหว่างเดือน
กันยายนถึงธันวาคม 2565 เพื่อวิจัยข้อมูลสำาหรับรายงานประจำาปีฉบับนี้54 ในเดือนกันยายน 2565 กรมราชทัณฑ์
ปฏิเสธคำาขอของ FIDH และ สสส. โดยอ้างว่า “ได้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในเรือนจำา” แม้จะไม่มีการชี้แจง
ว่า มีการระบาดเกิดขึ้นในเรือนจำาแห่งใด55 คำาอธิบายเช่นนี้ ตรงข้ามกับตัวเลขของกรมราชทัณฑ์เอง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำาทั่วประเทศ ลดลงอย่างมากระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน จาก 2,944 
คน เป็น 1,640 คน56

นอกจากนี้จดหมายของกรมราชทัณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในเรือนจำา
ทั่วประเทศ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรมราชทัณฑ์ประกาศอนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมโดยตรงอีกครั้งโดย
มีการนัดหมาย โดยระบุว่าเป็นเพราะสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้น และมาตรการป้องกันและควบคุมท่ีเป็น
ผลในเรือนจำา57 ผู้เข้าเยี่ยมจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว และได้รับการตรวจว่า 
มีผลลบโดยใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือการตรวจแบบ RT-PCR ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนการเข้าเยี่ยม58 
โดยมีการจำากัดเวลาการเข้าเย่ียมสี่ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 15 นาที โดยแบ่งเป็นการเข้าเยี่ยมสองครั้งในตอนเช้า  

51  สำนักเลข้าธิการคณะรัฐมีนต่รี, จดหมายขออนิุมัติงบปรุะมาณรุายการุค่าใช�จ่ายการุแก�ไขและป้องกันิโรุคติดเชื�อไวรุัสโคโรุนิา 2019 ในิเรุือนิจำ
และทััณฑ์สถานิ งบกลาง ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565, 23 กุมีภาพันธ์ 2565 [ภาษาไทย]

52  สำนักเลข้าธิการคณะรัฐมีนต่รี, จดหมายขออนิุมัติงบปรุะมาณรุายการุค่าใช�จ่ายการุแก�ไขและป้องกันิโรุคติดเชื�อไวรุัสโคโรุนิา 2019 ในิเรุือนิจำ
และทััณฑ์สถานิ จากงบกลาง รุายการุค่าใช�จ่ายในิการุบรุรุเทัา แก�ไขปัญหา และเยียวยาผ้�ได�รุับผลกรุะทับจากการุรุะบาดของโรุคติดเชื�อไวรุัส
โคโรุนิา 2019, 27 พฤษภาคมี 2021 [ภาษาไทย]

53  สำนักงบัประมีาณ, เอกสารุงบปรุะมาณ ฉบับทัี� 3 งบปรุะมาณรุายจ่าย ฉบับปรุับปรุุง ตามพรุะรุาชบัญญัติงบปรุะมาณรุายจ่าย ปรุะจำ
ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2566 เล่มทัี� 9, 26 กันยายน 2565 [ภาษาไทย]

54  เรือนจำเหล่านี� ได้แก่ ทัณฑสถึานหญิิงเชียงใหมี่ในจังหว่ัดเชียงใหมี่; เรือนจำอำเภอฝางในจังหว่ัดเชียงใหมี่; เรือนจำกลางนครศรีธรรมีราชใน
จังหว่ัดนครศรีธรรมีราช; เรือนจำกลางสงข้ลาในจังหว่ัดสงข้ลา; เรือนจำจังหว่ัดภ้เก็ต่ในจังหว่ัดภ้เก็ต่; เรือนจำจังหว่ัดนราธิว่าสในจังหว่ัดนราธิว่าส; 
เรือนจำพิเศษพัทยาในจังหว่ัดชลบัุรี; เรือนจำจังหว่ัดจันทบัุรีในจังหว่ัดจันทบัุรี; ทัณฑสถึานหญิิงชลบัุรีในจังหว่ัดชลบัุรี; เรือนจำกลางจังหว่ัดราชบัุรี
ในจังหว่ัดราชบัุรี; เรือนจำกลางต่ากในจังหว่ัดต่าก; ทัณฑสถึานหญิิงกลางในกรุงเทพฯ; เรือนจำอำเภอธัญิบัุรีในจังหว่ัดปทุมีธานี; เรือนจำจังหว่ัด
อุทัยธานีในจังหว่ัดอุทัยธานี; เรือนจำกลางบัางข้ว่างในจังหว่ัดนนทบัุรี; เรือนจำกลางคลองเปรมีในกรุงเทพฯ; เรือนจำพิเศษมีีนบัุรีในกรุงเทพฯ; 
เรือนจำจังหว่ัดข้อนแก่นในจังหว่ัดข้อนแก่น; เรือนจำกลางอุบัลราชธานีในจังหว่ัดอุบัลราชธานี; เรือนจำกลางอุดรธานีในจังหว่ัดอุดรธานี

55  การต่ิดต่่อทางจดหมีายกับักรมีราชทัณฑ์ ว่ันที่ 12 กันยายน 2565
56  ต่ามีข้้อมี้ลข้องกรมีราชทัณฑ์ ว่ันที่ 22 มีกราคมี 2566 จำนว่นผู้้้ต่ิดเชื�อโคว่ิด-19 ในเรือนจำรายเดือนในปี 2565 ได้แก่ มีกราคมี: 5,629 คน; 

กุมีภาพันธ์: 4,239 คน; มีีนาคมี: 6,228 คน; เมีษายน: 2,996 คน; พฤษภาคมี: 5,148 คน; มีิถึุนายน: 5,616 คน; กรกฎาคมี: 940 คน; สิงหาคมี: 
2,944 คน; กันยายน: 1,640 คน; ตุ่ลาคมี: 1,045 คน; พฤศจิกายน: 2,244 คน; ธันว่าคมี: 1,622 คน

57  กรมีราชทัณฑ์, รุายงานิสถานิการุณ์โควิด-19 ปรุะจำวันิ: พรุ�อมเปิดให�เข�าเยี�ยมญาติ ยกเว�นิเรุือนิจำทัี�ยังมีการุรุะบาด, ในิขณะทัี�ผ้�ต�องขัง 92.14 % 
ได�รุับวัคซ้ีนิครุบโดส, 18 พฤษภาคมี 2565 [ภาษาไทย]

58  Bangkok Post, Prison visits to resume from May 16, 10 พฤษภาคมี 2565
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และอีกสองครั้งในตอนบ่าย59 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรมราชทัณฑ์ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังเรือนจำาทั่วประเทศ
เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมทั้งการลดระยะเวลากักโรคสำาหรับผู้ต้องขังใหม่ จาก 10 
วันเหลือห้าวัน และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของผู้ต้องขังที่เปลี่ยนจากทุกเจ็ดวันเป็นทุก 14 วัน60 มาตรการใหม่นี้
ถูกนำามาใช้ในขณะที่รัฐบาลไทยเตรียมประกาศให้โรคโควิด-19 เป็น “โรคประจำาถิ่น” ในเดือนตุลาคม 256561

การที่กรมราชทัณฑ์ปฏิเสธไม่ให้ FIDH และสสส. เข้าเยี่ยม ไม่สอดคล้องกับการอนุญาตให้สถาบัน องค์กร และหน่วย
งานอื่นเข้าเย่ียม ภายหลังการยกเลิกการห้ามครอบครัวเข้าเยี่ยมและการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19  
ได้มีการกลับมาดำาเนินงานหลายประการที่รวมถึงการเข้าถึงจากหน่วยงานภายนอกในทัณฑสถานหลายแห่ง รวมทั้ง
เรือนจำาสี่แห่งซึ่ง FIDH และสสส. ได้ขออนุญาตเพื่อเข้าเยี่ยม แต่ถูกปฏิเสธ62 ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 
กรมราชทัณฑ์และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีเปิดเรือนจำาจังหวัดภูเก็ต63

ในวันที่ 27 พฤษภาคม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้นำากลุ่ม 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการเขา้เยีย่มเรอืนจำากลางชลบรุใีนจังหวดัชลบรุ ีเพือ่สังเกตการบรหิารจดัการเรอืนจำา และความสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ64

ในวันที่ 12 กรกฎาคม TIJ จัดกลุ่มทัศนศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำา เพื่อเข้าเยี่ยมทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่65

ในวันที่ 5 กรกฎาคม กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลางในกรุงเทพฯ เพื่อนำา
เสนอโครงการบำาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาสำาหรับนักโทษเด็ดขาด66

ในวันที่ 18 กรกฎาคม กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษธนบุรี ในกรุงเทพฯ ใน 
โอกาสวันเนลสนั แมนเดลลาสากล67 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรวมถึงตัวแทนจากสำานกังานวา่ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนการทูต และผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ68

ในวันที่ 1 กันยายน กรมราชทัณฑ์จัดประชุมและศึกษาดูงานการบริหารและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และ 
เอชไอวี/โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนมาจาก UNODC69

ในวันที่ 28 ตุลาคม ตัวแทนจาก UNODC, สำานักงานภูมิภาค UNODC ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และ
สำานักงาน UNODC ฟิลิปปินส์ และตัวแทนจากฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และมีการจัดประชุม
โต๊ะกลมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย70

59  Bangkok Post, Prison visits to resume from May 16, 10 พฤษภาคมี 2565
60  กรมีราชทัณฑ์, แนิวทัางการุเฝ้้ารุะวัง ป้องกันิ ด้แล และรุักษาผ้�ต�องขังป่วยโรุคติดเชื�อไวรุัสโคโรุนิา 2019 (COVID-19) ในิเรุือนิจำ (ฉบับปรุับปรุุง วั

นิทัี� 28 มิถุนิายนิ 2565), 4 กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
61  Bangkok Post, Covid-19 to be declared endemic in October, 19 สิงหาคมี 2565
62  เรือนจำเหล่านี� ได้แก่ ทัณฑสถึานหญิิงเชียงใหมี่ในจังหว่ัดเชียงใหมี่; เรือนจำจังหว่ัดภ้เก็ต่ในจังหว่ัดภ้เก็ต่; เรือนจำจังหว่ัดจันทบัุรีในจังหว่ัด

จันทบัุรี; และเรือนจำกลางบัางข้ว่างในจังหว่ัดนนทบัุรี
63  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กประชาสัมีพันธ์กรมีราชทัณฑ์, กรุมรุาชทััณฑ์์เปิดเรุือนิจำภ้เก็ต (ใหม่) อย่างเป็นิทัางการุ, 23 พฤษภาคมี 2565 [ภาษาไทย]
64  TIJ Academy, เรุือนิจำกลางชลบุรุี นิำรุ่องนิิคมอุตสาหกรุรุมรุาชทััณฑ์์แห่งแรุก, 20 มีิถึุนายน 2565 [ภาษาไทย]
65  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กทัณฑสถึานหญิิงเชียงใหมี่, 12 กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
66  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กประชาสัมีพันธ์กรมีราชทัณฑ์, กรุมรุาชทััณฑ์์ โดยกลุ่มงานิปรุะชาสัมพันิธิ์และการุสื�อสารุ จัดกิจกรุรุม สื�อมวลชนิสัญจรุ Press Tour  

เปิดคุกบำบัดพิเศษกลาง, 5 กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
67  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กประชาสัมีพันธ์กรมีราชทัณฑ์, เปิดคุกธินิบุรุี... เรุือนิจำแห่งศิลป์ เสรุิมคุณค่าของชีวิตผ่านิ โครุงการุการุฟื้้�นิฟื้้สังคม และกิจกรุรุมศิลปะ 

เนิื�องในิงานิรุำล้กวันิเนิลสันิ แมนิเดลา, 18 กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
68  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กประชาสัมีพันธ์กรมีราชทัณฑ์, เปิดคุกธินิบุรุี... เรุือนิจำแห่งศิลป์ เสรุิมคุณค่าของชีวิตผ่านิ โครุงการุการุฟื้้�นิฟื้้สังคม และกิจกรุรุมศิลปะ 

เนิื�องในิงานิรุำล้กวันิเนิลสันิ แมนิเดลา, 18 กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
69  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กทัณฑสถึานหญิิงเชียงใหมี่, 1 กันยายน 2565 [ภาษาไทย]
70  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กทัณฑสถึานหญิิงเชียงใหมี่, 28 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]
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ในวันที่ 15 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ TIJ เข้าเยี่ยมเรือนจำาจังหวัดจันทบุรีในจังหวัดจันทบุรี และประชุมกับเจ้าหน้าที่
เรือนจำาเพื่ออภิปรายถึงการดำาเนินงานตามโครงการของ TIJ71

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมเรือนจำากลางบางขวาง
ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำาหรับผู้ต้องขัง72

ในวันที่ 13 ธันวาคม ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ UNAIDS ได้เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการป้องกันและรักษาเชื้อเอชไอวี/โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในเรือนจำา73

หน่วยงานสิทธิมนุษยชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเรือนจำาบางส่วน เพื่อประเมินสภาพการควบคุมตัว 
และสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ในปี 2565 กสม.เข้าเยี่ยมเรือนจำาสองแห่งตามอำานาจหน้าท่ีในการเข้าเยี่ยมปกติ74 กสม.ระบุว่าจะมีการเปิดเผย 
ผลการเข้าเยี่ยมในปี 256675

ในวันท่ี 20 มกราคม 2565 กสม. เข้าเยี่ยมเรือนจำากลางสมุทรสงครามในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบ
สถานการณ์ของโรคโควิด-19 และพูดคุยถึงมาตรการด้านสุขภาพในเรือนจำา76

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กสม.เข้าเยี่ยมเรือนจำาจังหวัดตราดในจังหวัดตราด เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
เรือนจำา การดูแลผู้ต้องขัง และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เรือนจำาและหน่วยงาน77

อยา่งไรกด็ ีมกีารห้ามกสม.ไม่ให้เข้าเย่ียมนกักิจกรรมทางการเมอืงทีถ่กูควบคมุตวัระหวา่งรอการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเขา้รว่มชมุนมุประทว้งเรยีกร้องประชาธปิไตย ในเรอืนจำาพิเศษกรงุเทพ, ทัณฑสถานหญงิกลาง และทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑใ์นกรงุเทพฯ78 การจดัการเข้าเยีย่มดงักลา่วเกดิขึน้ภายหลงัการประชมุระหวา่งกสม.กบันกัศกึษา
ที่เป็นนักกิจกรรม ซ่ึงเคยถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลาง อย่างไรก็ดี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กสม. 
เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้ขอเลื่อนแผนการเข้าเย่ียมเรือนจำาดังกล่าว โดยอ้างถึงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ใน
เรือนจำาซึ่งเลวร้ายลง79

4. การผู่้อนคัลายมาติรการเก่�ยวกับัโรคัโคัวิด-19 แต่ิยังมข่�อกังวลด�านสขุภาพอ่�น

ในป ี2565 มีการผอ่นคลายหรอืยุตมิาตรการเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 หลายประการทีน่ำามาใชใ้นปทีีผ่า่นมา เพือ่ปอ้งกนั
การระบาดของไวรัสในเรือนจำา เป็นที่น่าเสียใจว่า ในบรรดามาตรการที่ยุตินั้น รวมถึงโครงการปล่อยตัวก่อนกำาหนด
หลายโครงการเพื่อลดจำานวนผู้ต้องขัง [โปรดดูด้านบน, บทที่ 2] ในเวลาเดียวกัน ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ
และสวัสดิภาพของผู้ต้องขัง ท่ามกลางรายงานว่ามีปัญหาในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ อาหารและน้ำาดื่มที่ไม่ได้
มาตรฐาน และการปฏิบัติมิชอบของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ

71  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กเรือนจำจังหว่ัดชลบัุรี, 15 พฤศจิกายน 2565 [ภาษาไทย]
72  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กเรือนจำกลางบัางข้ว่าง เรือนจำอำเภอ, 22 พฤศจิกายน 2565 [ภาษาไทย]
73  หน้าเฟื้ซ้บัุ�กทัณฑสถึานหญิิงเชียงใหมี่, 13 ธันว่าคมี 2565 [ภาษาไทย]
74  กสมี. มีีอำนาจหน้าที่ในการเข้้าเยี่ยมีทัณฑสถึานเพื่อประเมีินสภาพการคว่บัคุมีต่ัว่ รว่มีทั�งกรณีที่ได้รับัข้้อร้องเรียนจากผู้้้ต่้องข้ัง 
75  ต่ามีข้้อมี้ลในจดหมีายต่อบัจาก กสมี., ว่ันที่ 8 กุมีภาพันธ์ 2566
76  คณะกรรมีการสิทธิมีนุษยชนแห่งชาต่ิ, กสม. ลงพื�นิทัี�ตรุวจเยี�ยมเรุือนิจำกลางจังหวัดสมุทัรุสงครุาม, 20 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
77  คณะกรรมีการสิทธิมีนุษยชนแห่งชาต่ิ, กสม. สุภัทัรุา ลงพื�นิทัี�ตรุวจเยี�ยมเรุือนิจำจังหวัดตรุาด, 15 กันยายน 2565 [ภาษาไทย]
78  ศ้นย์ทนายคว่ามีเพื่อสิทธิมีนุษยชน, รุาชทััณฑ์์ยังไม่ให� กสม. เข�าเยี�ยมผ้�ต�องขังทัางการุเมือง อ�างสถานิการุณ์โควิด, 26 กรกฎาคมี 2565 [ภาษา

ไทย]
79  ศ้นย์ทนายคว่ามีเพื่อสิทธิมีนุษยชน, รุาชทััณฑ์์ยังไม่ให� กสม. เข�าเยี�ยมผ้�ต�องขังทัางการุเมือง อ�างสถานิการุณ์โควิด, 26 กรกฎาคมี 2565 [ภาษา

ไทย]
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4.1 มาติรการเก่�ยวกับัโรคัโคัวิด-19 ไม่สามารถิป้องกันการแพร่ระบัาด

มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในเรือนจำา ส่วนใหญ่มักจำากัดอยู่เพียงการตรวจหาเช้ือโควิด-19 และการกักตัว ซึ่ง
พบว่าไม่ได้ผลในการควบคุมการระบาดของไวรัส ในขณะที่ยังคงมีสภาพที่แออัดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของ 
กรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 มีการตรวจพบว่าผู้ต้องขัง 40,291 คนหรือประมาณ 
40% ของประชากรผูต้้องขงัทัง้หมดทัว่ประเทศตดิเชือ้โควดิ-1980 และม ี139 คนทีเ่สยีชวีติจากโรคนี้81 ตามขอ้มูลของ
กรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขัง 74.4% ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น82 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กรมราชทัณฑ์
ยุติการเผยแพร่ข้อมูลจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำาในเว็บไซต์และหน้าเฟซบุ๊ก โดยไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจน 

กรอบัเวลาการใชั�มาติรการเก่�ยวกับัโรคัโคัวิด-19 ในเรือนจำำาในปี 2565

มกราคัม–
เมษายน 

• การบังคับกักโรค 21 วันสำาหรับผู้ต้องขังใหม่

• การตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำาหรับผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำาตัว ซึ่งจะมี
การตรวจหาเชื้อทุก 7-14 วัน

• การสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบรรดา 5-10% ของประชากรผู้ต้องขัง

• ผู้ต้องขังที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และแสดงอาการในเบื้องต้นหรือไม่มีอาการ จะถูกนำาตัวเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำา ส่วนผู้มีอาการหนักจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลของรัฐ

พฤษภาคัม • เริ่มอนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมโดยตรงในเรือนจำาทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นในเรือนจำาที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยัง
เพิ่มสูง83

• รัฐมนตรียุติธรรมสั่งให้เรือนจำายุติการกักโรคผู้ต้องขังก่อนวันปล่อยตัว หลังได้รับการร้องเรียนจาก 
ผู้ต้องขัง84

มถิินุายน • ลดเวลาการกักโรคของผู้ต้องขังใหม่เหลือเพียงห้าวัน และลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ต้องขัง 
กลุ่มเสี่ยงเหลือทุก 14 วัน

กรกฎาคัม-
สงิหาคัม

• เรือนจำาบางแห่งยุติการเข้าเยี่ยมโดยตรง เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมาก 

ติลุาคัม • ลดเวลาการกักโรคของผู้ต้องขังใหม่เหลือเพียงห้าวัน 

• ลดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำาหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำา จากสองครั้งต่อสัปดาห์เหลือหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

• จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉพาะกับผู้ต้องขังที่มีอาการ 

4.2 การดแ้ลสุขภาพเฉพาะทางท่� ไม่เพียงพอ

การตรวจราชการในหลายเรือนจำา ทำาให้พบการขาดแคลนบริการด้านทันตกรรมและจิตเวช 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำาการตรวจราชการหลายคร้ังในปี 2565 และพบว่า การให้บริการด้านทันตกรรมยัง 
ต่ำากว่าเป้าหมายในหลายเรือนจำา รวมทั้งเรือนจำากลางระยองและทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งในจังหวัดระยอง85 เรือนจำา 
จังหวัดลำาพูนในจังหวัดลำาพูน86 และเรือนจำากลางพิษณุโลกในจังหวัดพิษณุโลก87 โดยในเรือนจำาทั้งสี่แห่งน้ี พบว่า 

80  ด้ หมีายเหตุ่ 56
81  กรมีราชทัณฑ์, สรุุปผลการุดำเนิินิงานิตามนิโยบายอธิิบดีกรุมรุาชทััณฑ์์ (NEXT NORMAL) ปรุะจำปีงบปรุะมาณ พ.ศ.2565 (โครุงการุตาม 

ตัวชี�วัด) ไตรุมาส 4  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันิยายนิ 2565), 20 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]
82  ข้้อมี้ลจากกรมีราชทัณฑ์ ณ ว่ันที่ 22 มีกราคมี 2565
83  กรมีราชทัณฑ์, รุายงานิสถานิการุณ์ของโรุคโควิด-19 ในิเรุือนิจำ วันิทัี� 18 พฤษภาคม 2565, 18 พฤษภาคมี 2565 [ภาษาไทย]
84  Bangkok Post, Covid cases decline, ex-inmate quarantine axed, 15 พฤษภาคมี 2565
85  กระทรว่งสาธารณสุข้ (เข้ต่สุข้ภาพที่ 6), รุายงานิผลการุตรุวจรุาชการุกรุะทัรุวงสาธิารุณสุข. ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 ปรุะเด็นิทัี� 1: โครุงการุ

รุาชทััณฑ์์ปันิสุขในิจังหวัดรุะยอง, กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
86  กระทรว่งสาธารณสุข้ (เข้ต่สุข้ภาพที่ 1), รุายงานิผลการุตรุวจรุาชการุกรุะทัรุวงสาธิารุณสุข. ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 ปรุะเด็นิทัี� 1: โครุงการุ

รุาชทััณฑ์์ปันิสุขในิจังหวัดลำพ้นิ, กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
87  กระทรว่งสาธารณสุข้ (เข้ต่สุข้ภาพที่ 2), รุายงานิผลการุตรุวจรุาชการุกรุะทัรุวงสาธิารุณสุข. ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 ปรุะเด็นิทัี� 1: โครุงการุ

รุาชทััณฑ์์ปันิสุขในิจังหวัดพิษณุโลก, กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
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ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากเพียง 9% ถึง 29% ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม88 

ในแง่บริการสุขภาพจิต ในเดือนพฤษภาคม 2565 กรมราชทัณฑ์ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขัง 5,000 คน (หรือ 2%) ของ 
ผู้ต้องขังราว 260,000 คนทั่วประเทศ มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมทั้งอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า89 กรมราชทัณฑ์
ระบุว่า ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตส่วนใหญ่พบในเรือนจำาที่กรุงเทพฯ90 กรมราชทัณฑ์ระบุว่า มีนักจิตวิทยา 31 คน
ประจำาอยู่ที่เรือนจำา 10 แห่งทั่วประเทศ และมีนักจิตเวชหนึ่งคนอยู่ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ 
กรมราชทณัฑย์งัเสรมิว่า ในช่วงทีเ่กิดการระบาดของโรค ผูต้อ้งขงัทีม่อีาการทางจติ จะได้รับการดูแลผา่นบริการจติเวช
ทางไกล91 อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กับ FIDH ต่างระบุว่า ไม่ทราบว่ามีการให้บริการสุขภาพจิตในเรือนจำา 
[โปรดดูด้านล่าง, บทที่ 7]

4.3 การติรวจำราชัการทำาให�พบัปัญหาอาหารและนำ�าด่�มคุัณภาพติำ�า

รายงานผลการตรวจราชการโดยหลายกระทรวง เผยให้เห็นปัญหาอาหารและน้ำาดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานในเรือนจำาหลาย
แห่งทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังจำานวนมาก เป็นข้อค้นพบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผยก่อน
หน้านี้โดย FIDH92

คณะกรรมการที่จัดตั้งโดยกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารในเรือน
จำา และพบว่า คุณภาพของอาหารในทัณฑสถานต่ำากว่ามาตรฐานจริง93 ในวันที่ 4 พฤษภาคม กรมราชทัณฑ์ระบุว่า 
จากการตรวจราชการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าของคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมในเรือนจำา 12 แห่ง พบการ
ปฏบิตัทิีข่าดสขุอนามยัในโรงครวัของเรอืนจำาหลายแหง่94 การปฏบิตัเิชน่นีร้วมถงึการใชว้สัดปุรงุอาหารทีห่มดอาย ุเนือ้
และผักด้อยคุณภาพ การเก็บอาหารที่เสียง่ายจำานวนมากเกินไปและไม่เหมาะสม และอาหารเสีย และคราบสกปรก
ในตู้เย็น95 การตรวจราชการยังพบว่า น้ำาดื่มมีการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียในเรือนจำาสองแห่ง96

นอกจากนั้น การตรวจราชการโดยกระทรวงสาธารณสขุยังพบว่า ผูต้อ้งขังหลายกลุม่ มีภาวะไทรอยด์เปน็พษิ ซึ่งทำาให้
เกดิอาการแขนขาและกล้ามเน้ือออ่นแรง97 ในเดอืนเมษายน 2565 มีการตรวจพบวา่ผูต้อ้งขงั 215 จาก 3,052 คนใน
เรือนจำาจงัหวดัสกลนครในจงัหวดัสกลนครมภีาวะไทรอยดเ์ปน็พิษ โดยทางการระบุวา่มสีาเหตมุาจากการปนเปือ้นใน
เนื้อสัตว์ ส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตสามคน98

88  กระทรว่งสาธารณสุข้ (เข้ต่สุข้ภาพที่ 3), การุดำเนิินิงานิตามโครุงการุรุาชทััณฑ์์ปันิสุขในิปี 2565, เข้้าถึึงเมีื่อว่ันที่ 18 กุมีภาพันธ์ 2565 [ภาษาไทย]
89  Bangkok Post, 2% of inmates are mentally ill, 24 พฤษภาคมี 2565
90  Bangkok Post, 2% of inmates are mentally ill, 24 พฤษภาคมี 2565
91  Bangkok Post, 2% of inmates are mentally ill, 24 พฤษภาคมี 2565
92  FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, มีีนาคมี 2565
93  Bangkok Post, Dept to ensure better prison food after complaints, 5 พฤษภาคมี 2565
94  Bangkok Post, Dept to ensure better prison food after complaints, 5 พฤษภาคมี 2565
95  กรมีราชทัณฑ์, จดหมายกำชับการุแก�ไขปัญหาเกี�ยวกับอาหารุและโภชนิาการุของผ้�ต�องขังตามรุายงานิการุตรุวจสอบข�อเทั็จจรุิงของคณะ

กรุรุมการุตรุวจสอบข�อเทั็จจรุิงฯ กรุะทัรุวงยุติธิรุรุม, 5 กรุกฎีาคม 2565 [ภาษาไทัย]; Bangkok Post, Dept to ensure better prison food after 
complaints, 5 พฤษภาคมี 2565

96  เรือนจำทั�งสองแห่ง ได้แก่ เรือนจำอำเภอสว่่างแดนดินในจังหว่ัดสกลนคร และเรือนจำจังหว่ัดอำนาจเจริญิในจังหว่ัดอำนาจเจริญิ; กระทรว่ง
สาธารณสุข้ (เข้ต่สุข้ภาพที่ 10), รุายงานิผลการุตรุวจรุาชการุกรุะทัรุวงสาธิารุณสุข. ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 ปรุะเด็นิทัี� 1: โครุงการุรุาชทััณฑ์์ปันิ
สุข, กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]

97  กรมีราชทัณฑ์, หนังสือเว่ียนเรื่อง กำชับัแนว่ทางการเฝ้าระว่ังทางสุข้าภิบัาลอาหารเพื่อป้องกันอาการแข้นข้าอ่อนแรงแบับัเฉียบัพลันจากภาว่ะ
ไทรอยด์เป็นพิษ, 25 พฤศจิกายน 2565

98  กระทรว่งสาธารณสุข้ (เข้ต่สุข้ภาพที่ 8), รุายงานิผลการุตรุวจรุาชการุกรุะทัรุวงสาธิารุณสุข. ปีงบปรุะมาณ พ.ศ. 2565 ปรุะเด็นิทัี� 1: โครุงการุ
รุาชทััณฑ์์ปันิสุข, กรกฎาคมี 2565 [ภาษาไทย]
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4.4 การปฏิบิัตัิดิ�านการแพทย์ท่�ละเมิดสิทธิ์ในเรือนจำำา

รายงานจำานวนหนึ่งระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่การแพทย์ในเรือนจำา

ในเดือนมิถุนายน 2565 นักกิจกรรมทางการเมืองหญิงที่ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่า ถูกแพทย์อาสาชายพูดจาข่มขู่และ
คุกคาม ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลางในกรุงเทพฯ99 

นอกจากนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยังได้สอบสวนตามคำาร้องเมื่อปี 2564 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
การแพทยซ์ึง่ส่ังลงโทษทางวนิยัตอ่ผู้ตอ้งขงัทีแ่สดงอาการหยาบคายระหวา่งเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ในป ี2565 กสม.
พบว่า พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่การแพทย์คนดังกล่าว อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากทางหน่วยงาน
ระบุว่า เจ้าหน้าที่การแพทย์ไม่มีอำานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยต่อผู้ต้องขัง100

5. การปฏิริป้กฎหมายยาเสพติดิให�ผู้ลลพัธ์์ท่�ยงัไม่ชัดัเจำน

แม้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนถึงผลกระทบในระยะกลางและระยะยาว จากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2564101 แต่การนำากฎหมายใหม่มาใช้เป็นปีแรกให้ผลลัพธ์ที่ผสมผสาน ในเวลา
เดียวกันยังคงมีความพยายามลดการเอาผิดทางอาญากับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในปี 2565

เน่�อหาใหม่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดิ พ.ศ. 2564 คัอ่อะไรบั�าง?

ติัดกัญชัาออกจำากรายชั่�อยา
เสพติดิให�โทษ

• มีการตัดกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้า ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ฉบับใหม่ ซึ่งจะนำาไปสู่การรับรองตามกฎหมายโดยกระทรวงสาธารณสุข

“คัวามผู้ดิร�ายแรงเก่�ยวกบััยา
เสพติิด” จำดัประเภทคัวามผู้ดิ
ใหม่

• มีการแยกแยะระหว่างความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด กับความผิดลหุโทษด้านยาเสพติด

• ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดครอบคลุมการผลิต ขาย ส่งออก จำาหน่าย และการครอบ
ครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เพื่อการเสพส่วนตัว โดยอาจมีการกำาหนดโทษประหาร
กับบุคคลที่มีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ในฐานะเป็นผู้ค้าหรือเป็นเครือข่ายยาเสพติด
ระดับสูง 

• บุคคลที่ถูกดำาเนินคดีในความผิดลหุโทษด้านยาเสพติด อาจได้รับโทษจำาคุกไม่เกินสองปี

การยกเลิกการกำาหนดโทษขั�น
ติำ�าสำาหรบััคัวามผิู้ดด�านยาเสพ
ติดิส่วนใหญ่

• การยกเลิกการกำาหนดโทษขั้นต่ำาสำาหรับความผิดด้านยาเสพติดส่วนใหญ่ ส่งผลให้ศาลสามารถ
ใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ โดยคำานึงถึงความร้ายแรงของการกระทำาผิด และเงื่อนไขด้าน
สังคม-เศรษฐกิจของจำาเลย อย่างไรก็ดี ยังคงมีการกำาหนดโทษขั้นต่ำาสำาหรับความผิดร้ายแรง
เกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการขาย ผลิต และการจำาหน่ายในวงกว้าง 

• อย่างไรก็ดี จนถึงสิ้นปี 2565 ยังไม่มีการประกาศใช้กฎหมายลูกที่เป็นแนวทางในการกำาหนด
โทษ และกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปริมาณที่ถือว่าเป็น “การครอบครองเพื่อเสพ”

กฎหมายน่�มผู่้ลย�อนหลังต่ิอผู้้�
ติ�องโทษคัดย่าเสพติดิ

• ผู้ต้องโทษคดียาเสพติดซึ่งเดิมเคยได้รับโทษจำาคุกหนักกว่าที่กำาหนดในประมวลกฎหมายยาเสพ
ติดฉบับใหม่ สามารถยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อลดหย่อนโทษของตนเองได้

99  Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, Thailand: Deteriorating health and arbitrary detention of two pro-democ-
racy activists, 7 กรกฎาคมี 2565

100 กรมีราชทัณฑ์, หนิังสือเวียนิ เรุื�อง กำชับการุปฏิิบัติหนิ�าทัี�บุคลากรุทัางการุแพทัย์ของเรุือนิจำและทััณฑ์สถานิ, 9 ธันว่าคมี 2565 [ภาษาไทย]
101 ประมีว่ลกฎหมีายยาเสพต่ิดฉบัับัแก้ไข้เป็นการผู้นว่กรว่มีกฎหมีาย 24 ฉบัับัที่เกี่ยว่ข้้องกับัยาเสพต่ิดและว่ัต่ถึุที่ออกฤทธิ�ต่่อจิต่และประสาท รว่มีกัน

เป็นกฎหมีายฉบัับัเดียว่ และโปรดด้ ราชกิจจานุเบักษา, พรุะรุาชบัญญัติให�ใช�ปรุะมวลกฎีหมายยาเสพติด และปรุะมวลกฎีหมายยาเสพติด พ.ศ. 
2564, 8 พฤศจิกายน 2564 [ภาษาไทย]; FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565
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การยกเลิกระบับับัังคับัับัำาบัดั กฎหมายใหม่ห้ามใช้ระบบบังคับบำาบัด โดยมาตรา 114 ของประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่
กำาหนดว่า เจ้าพนักงานตำารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองสามารถเสนอแนวทางช่วยให้ผู้ที่ถูกจับกุม 
ซึ่งครอบครองยาเสพติดในปริมาณต่ำากว่าหลักเกณฑ์และเป็นการครอบครองเพื่อเสพ สามารถเข้า
รับการบำาบัดรักษาแทนที่จะถูกดำาเนินคดีได้ อย่างไรก็ดี บุคคลบางกลุ่ม รวมทั้งผู้ต้องหาหรืออยู่ใน
ระหว่างถูกดำาเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำาคุก และผู้ที่มีอาการทางจิตประสาท 
จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ และจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

5.1 อตัิราการฟ้้องคัดย่าเสพติดิท่�สง้

อัตราการฟ้องคดียาเสพติดยังเพิ่มขึ้นสูงมากในปี 2565 และกลับไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 จำานวนคดี 
ยาเสพติดที่มีการส่งฟ้องศาลชั้นต้น เพิ่มขึ้น 19%, จาก 301,451 คดีในปี 2564 เป็น 360,872 คดีในปี 2565102

ปี จำำานวนคัดย่าเสพติิดท่�เข�าส้ก่ารพิจำารณาของ
ศาลชัั�นติ�น

2561 349,310

2562 366,662

2563 352,538

2564 301,451

2565 360,872

102 สำนักแผู้นและงบัประมีาณ ศาลยุต่ิธรรมี, รุายงานิผลการุดำเนิินิงานิศาลยุติธิรุรุมปี 2565, มีกราคมี 2566 [ภาษาไทย]
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5.2 การตัิดสินว่ากระทำาผิู้ดในคัดย่าเสพติดิลดลง

หลังมีการนำากฎหมายใหม่มาใช้หนึ่งปี จำานวนผู้ต้องขังที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติดลดลง 7% จาก 
197,431 คนในเดือนธันวาคม 2564 เป็น 182,525 คนในเดือนธันวาคม 2565

เดอ่น / ปี จำำานวนผู้้�ติ�องขังท่�ศาลติัดสินว่าม่คัวามผิู้ดใน
คัดย่าเสพติดิ 

ธ์นัวาคัม 2561 236,128

ธ์นัวาคัม 2562 260,216

ธ์นัวาคัม 2563 241,524

ธ์นัวาคัม 2564 197,431

ธ์นัวาคัม 2565 182,525
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อย่างไรกดี็ จำานวนผูต้อ้งขงัทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการลดหย่อนโทษ และไดร้บัการปล่อยตวัตามประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
ท่ีไดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิ มจีำานวนนอ้ยเกนิไป จนไมส่ามารถชว่ยลดจำานวนผูต้อ้งขงัโดยรวมท่ีถูกคมุขังกอ่นท่ีการแกไ้ข
กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ [โปรดดูด้านบน, เนื้อหาใหม่ในประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 คืออะไรบ้าง?] 
ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังเพียง 2,006 คนที่จะได้รับการปล่อยตัวทันที เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพ
ติดฉบับใหม่มีผลบังคับใช้103 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้ต้องโทษคดียาเสพติด 141,950 คน ได้ยื่นคำาร้องเพื่อขอ
ลดหย่อนโทษ ส่งผลให้ผู้ต้องขัง 20,210 คนได้รับการลดหย่อนโทษ และมีการปฏิเสธคำาร้องของผู้ต้องขัง 38,867 
คน104 ในปลายเดือนตุลาคม 2565 ผู้ต้องขังที่เหลืออีก 80,867 คนยังรอคำาวินิจฉัยจากศาล105

5.3 การเข�ารบัับัำาบัดัโดยสมคััรใจำไม่ประสบัผู้ลติามเป้าหมาย

การนำามาตรการเขา้รบับำาบดัโดยสมคัรใจใหมม่าใช้106 ตามประมวลกฎหมายยาเสพตดิท่ีไดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยังไม่
ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ที่มุง่ให้ผูถู้กจบัในความผดิลหโุทษดา้นยาเสพตดิไมต่้องเข้าสู่ระบบยตุธิรรมทางอาญา 

ในปี 2565 จำานวนบุคคลท่ีเข้าสู่โครงการบำาบัดโดยสมัครใจอยู่ที่ 82,332 คน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับจำานวน 
64,789 คนในปี 2564107 อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นดังกล่าวถือว่าต่ำากว่าการเพิ่มขึ้นของบุคคลที่ถูกสั่งฟ้องในความผิด
ลหุโทษด้านยาเสพติด และเข้ารับการพิจารณาในศาลชั้นต้นในปี 2565 ซึ่งอยู่ที่จำานวน 267,779 คน ซึ่งเป็นตัวเลข
ที่เพิ่มกว่าสองเท่าจากปี 2564 ซึ่งขณะนั้นมีผู้ที่ถูกสั่งฟ้องในความผิดลหุโทษด้านยาเสพติดเพียง 133,745 คน108

การลดลง 33% ของจำานวนบุคคลที่เข้าสู่ระบบบำาบัดรักษา จาก 173,435 คนในปี 2564 เป็น 116,389 คนในปี 
2565109 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยุติการบังคับบำาบัด110 ในประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้ารับการบำาบัดลดลง 98% (จาก 89,111 คนในปี 2564 เป็น 1,547 คนในปี 2565) ของจำานวนผู้เข้า
รับการบังคับบำาบัด111 ในทางตรงกันข้าม จำานวนผู้เข้ารับการบำาบัดในระบบราชทัณฑ์112 เพิ่มขึ้น 66% จาก 19,535 
คน ในปี 2564 เป็น 32,510 คนในปี 2565113

103 กองกฎหมีาย กรมีราชทัณฑ์, สถิติผ้�ต�องขังทัี�ยื�นิคำรุ�องขอกำหนิดโทัษใหม่ตามปรุะมวลกฎีหมายยาเสพติด, 30 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]
104 กองกฎหมีาย กรมีราชทัณฑ์, สถิติผ้�ต�องขังทัี�ยื�นิคำรุ�องขอกำหนิดโทัษใหม่ตามปรุะมวลกฎีหมายยาเสพติด, 30 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]
105 กองกฎหมีาย กรมีราชทัณฑ์, สถิติผ้�ต�องขังทัี�ยื�นิคำรุ�องขอกำหนิดโทัษใหม่ตามปรุะมวลกฎีหมายยาเสพติด, 30 ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษาไทย]
106 ต่ามีประมีว่ลกฎหมีายยาเสพต่ิดที่ได้รับัการแก้ไข้เพิ่มีเต่ิมี บัุคคลอาจเลือกเข้้าส้่การเข้้ารับับัำบััดโดยสมีัครใจ แทนที่จะถึ้กสั่งฟื้้องได้ในสอง

ลักษณะ กล่าว่คือ 1) สามีารถึเลือกเข้้ารับัการรักษาด้ว่ยต่นเอง โดยการเข้้าส้่ระบับัข้องศ้นย์บัำบััดฟื้้�นฟื้้ก่อนจะถึ้กจับักุมี (มีาต่รา 113) หรือ 2) 
สามีารถึเข้้าส้่ระบับัข้องศ้นย์บัำบััดฟื้้�นฟื้้เมีื่อถึ้กจับักุมีแล้ว่ (มีาต่รา 114) หรือเป็นไปต่ามีคำสั่งข้องศาล (มีาต่รา 168) หากพว่กเข้าต่กลงที่จะเข้้า
รับัการรักษา 

107 กระทรว่งสาธารณสุข้, รุะบบข�อม้ลการุบำบัดรุักษาและฟื้้�นิฟื้้ผ้�ติดยาเสพติดของปรุะเทัศ, เข้้าถึึงเมีื่อ 11 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
108 สำนักแผู้นและงบัประมีาณ ศาลยุต่ิธรรมี, รุายงานิผลการุดำเนิินิงานิศาลยุติธิรุรุมปี 2565, มีกราคมี 2566 [ภาษาไทย]
109 กระทรว่งสาธารณสุข้, รุะบบข�อม้ลการุบำบัดรุักษาและฟื้้�นิฟื้้ผ้�ติดยาเสพติดของปรุะเทัศ, เข้้าถึึงเมีื่อ 11 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
110 ประมีว่ลกฎหมีายยาเสพต่ิดที่ได้รับัการแก้ไข้เพิ่มีเต่ิมี ซ้ึ่งห้ามีการบัังคับับัำบััด มีีผู้ลย้อนหลังต่่อบัุคคลเกือบัทั�งหมีดที่อย้่ในศ้นย์บัังคับับัำบััด ต่ามี

กฎหมีายยาเสพต่ิดก่อนหน้านี� กล่าว่คือมีาต่รา 18 ข้องพระราชบััญิญิัต่ิฟื้้�นฟื้้สมีรรถึภาพผู้้้ต่ิดยาเสพต่ิด พ.ศ. 2545 ผู้้้ต่ิดยาเสพต่ิดหรือผู้้้เสพยาที่
ถึ้กจับักุมี อาจถึ้กบัังคับัให้ต่้องเข้้ารับัการบัำบััด หากศาลมีีคำสั่ง โดยถึือเป็นทางเลือกออกจากโทษทางอาญิา 

111 กระทรว่งสาธารณสุข้, รุะบบข�อม้ลการุบำบัดรุักษาและฟื้้�นิฟื้้ผ้�ติดยาเสพติดของปรุะเทัศ, เข้้าถึึงเมีื่อ11 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
112 ระบับัราชทัณฑ์หมีายถึึงการรักษาผู้้้ต่้องโทษคดียาเสพต่ิดระหว่่างอย้่ในเรือนจำ หรืออย้่ในสถึานกักกันเยาว่ชน 
113 กระทรว่งสาธารณสุข้, รุะบบข�อม้ลการุบำบัดรุักษาและฟื้้�นิฟื้้ผ้�ติดยาเสพติดของปรุะเทัศ, เข้้าถึึงเมีื่อ11 มีกราคมี 2565 [ภาษาไทย]
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ปี บัำาบัดัโดยสมคััรใจำ การบังัคับัับัำาบัดั ระบับัราชัทณัฑ์์ รวม

2561 178,956 109,076 60,958 348,990

2562 100,629 125,759 26,565 252,952

2563 81,397 90,457 32,564 204,418

2564 64,789 89,111 19,535 173,435

2565 82,332 1,547 32,510 116,389

มาตรการเข้ารับบำาบัดโดยสมัครใจใหม่ที่นำามาใช้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ยังคงมีความคล้ายคลึง
กับระบบบังคับบำาบัด โดยมาตรการเหล่านี้เป็นการบังคับในทางอ้อมให้บุคคลที่ถูกจับจากการครอบครองยาเสพติด
ในปริมาณน้อย ต้องเข้าสู่การบำาบัดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำาเนินคดี ซึ่งย่อมขัดกับหลักการที่ควรเป็นไปโดยสมัครใจ 
และไม่ตระหนักถึงความแตกต่างของประเภทและความต้องการของผู้ใช้ยา

5.4 การออกกฎหมายรับัรองกัญชัานำาไปส่้การปล่อยติวัผู้้�ติ�องขัง

ในป ี2565 รฐับาลไทยเดนิหนา้ในความพยายามปฏรูิปกฎหมายทีเ่อาผดิดา้นยาเสพตดิ เพ่ือลดความแออดัในเรอืนจำา  

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเพื่อตัดรายชื่อกัญชาและกัญชงออกจากรายชื่อยา
เสพติดให้โทษ114 ประกาศดังกล่าวเป็นการรับรองตามกฎหมายให้มีการผลิต นำาเข้า ส่งออก จำาหน่าย บริโภค และ
ครอบครองกัญชาเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน หรือ 90 วันหลัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา115 ในวันที่ 9 มิถุนายน กรมราชทัณฑ์ระบุว่า จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับ
กัญชาจำานวน 3,071 คนออกจากเรือนจำาทั่วประเทศทันที และจะมีการลดหย่อนโทษให้กับผู้ต้องขัง 1,004 คน116 
และจะมีการถอนฟ้องคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน และมีการถอนหมายจับในคดีเกี่ยวกับการใช้กัญชา117

6. การแก�ปัญหาการใชั�แรงงานผู้้�ติ�องขังท่ามกลางการผู้ลักดันให�สร�างเรือนจำำาใหม่

ภายหลงัรายงานของ Thomson Reuters Foundation เมือ่เดอืนธนัวาคม 2564 ซึง่เปน็รายงานสอบสวนการแสวงหา
ประโยชน์ด้านแรงงานในเรือนจำาของไทย เกี่ยวกับการผลิตแหอวน118 ทางการไทยให้คำามั่นว่าจะใช้มาตรการเพื่อขจัด
การละเมิดสิทธิด้านแรงงานในเรือนจำาทั่วประเทศ และประกันให้มีการจ่ายค่าแรงที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังท่ีสมัครใจ
ทำางาน อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากรมราชทัณฑ์จะดูแลให้มีการดำาเนินงานตามมาตรการเหล่านั้นได้อย่างไร 
หากไม่มีการตรวจสอบและการเข้าถึงผู้ต้องขังอย่างเป็นอิสระ [โปรดดูด้านบน, บทที่ 3]119

114 Bangkok Post, Thousands of cannabis offenders being released, but not all, 9 มีิถึุนายน 2565; Bangkok Post, Ganja convicts set for 
release, 4 มีิถึุนายน 2565

115 Bangkok Post, Thousands of cannabis offenders being released, but not all, 9 มีิถึุนายน 2565; Bangkok Post, Ganja convicts set for 
release, 4 มีิถึุนายน 2565; Nation, Door to freedom to fling open for ganja offenders on June 9, 4 มีิถึุนายน 2565

116 Bangkok Post, Thousands of cannabis offenders being released, but not all, 9 มีิถึุนายน 2565
117 Bangkok Post, Thousands of cannabis offenders being released, but not all, 9 มีิถึุนายน 2565; Bangkok Post, Ganja convicts set for 

release, 4 มีิถึุนายน 2565; Nation, Door to freedom to fling open for ganja offenders on June 9, 4 มีิถึุนายน 2565
118 FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565
119 Thomson Reuters Foundation, Thailand pledges to ban forced prison labour after expose, 2 มีีนาคมี 2565
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6.1 เรือนจำำาสั�งการให�ยุติกิารละเมิดสิทธิ์แรงงาน

กรมราชทัณฑ์ระบุในจดหมายลงวันท่ี 2 พฤษภาคมที่ส่งถึงเรือนจำา 143 แห่งทั่วประเทศ สั่งห้ามการใช้แรงงาน
บังคับในเรือนจำา120 จดหมายสั่งห้ามเจ้าหน้าที่เรือนจำาไม่ให้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่กับบริษัทเอกชนที่ผลิตแหอวน  
ส่งผลให้สัญญาที่มีอยู่จะมีผลบังคับใช้จนถึงเดือนกันยายน 2565121 จดหมายดังกล่าวยังกำาหนดให้เรือนจำาประกาศ
ว่าจะยุติการใช้แรงงานผู้ต้องขังทำางานให้กับบริษัทที่จ่ายค่าแรงต่ำากว่ามาตรฐาน122 กรมราชทัณฑ์ระบุว่าจะมีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำากับดูแลการปฏิรูปในเรือนจำาทุกแห่ง และจะกำาหนดค่าแรงผู้ต้องขังที่สอดคล้องกับค่าแรง
ขั้นต่ำาในแต่ละจังหวัด เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)123

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่โดยกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เงินปันผลเฉลี่ยที่จ่ายให้
กับผู้ต้องขังในปี 2565 ยังคงต่ำากว่าค่าแรงขั้นต่ำาของไทยอย่างมาก ซึ่งอยู่ที่ระหว่าง 328 และ 354 บาทต่อวัน124 
ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังจะได้รับค่าตอบแทนระหว่าง 17 และ 645 บาท ต่องานแต่ละโครงการ125  
ผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาเจ็ดแห่งได้รับค่าแรงนอ้ยกว่า 100 บาทสำาหรบังานแตล่ะโครงการทีท่ำาจนเสรจ็126 สญัญาจา้งงาน
ส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เน้นการใช้แรงงาน รวมทั้งงานพับถุงกระดาษ การผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ 
งานถัก และงานเย็บ127 

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์กับ FIDH สำาหรับรายงานนี้ระบุว่า งานที่ทำาซ้ำา อย่างเช่น การพับถุงกระดาษและการผลิต
หลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นงานที่แทบไม่มีส่วนช่วยในการบำาบัดฟ้ืนฟู และไม่สามารถทำาให้ผู้ต้องขัง 
มีโอกาสจะได้รับงานทำาเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำา [โปรดดูด้านล่าง, บทที่ 7]

กฎหมายหลักที่กำากับดูแลการจ่ายค่าตอบแทนในการทำางานให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  
พ.ศ. 2479 (แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560)128 และกฎกระทรวงการคำานวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัล
ให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งการงานที่ได้ทำาน้ันก่อให้เกิดรายได้ซึ่งคำานวณเป็นราคาเงินได้ พ.ศ. 2563129 ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
หมายความวา่ยงัไมม่กีารรบัรองตามกฎหมายใหผู้ต้อ้งขงัมสีทิธไิดร้บัคา่แรงข้ันต่ำา ตามมาตรา 50 ของพระราชบญัญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ค่าตอบแทนของผู้ต้องขังจะคำานวณจากรายได้จากการขายหลังหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

6.2 แผู้นการใชั�แรงงานผู้้�ติ�องขังเดินหน�าต่ิอไป

แมจ้ะมขีอ้กงัวลอยา่งตอ่เนือ่งเกีย่วกบัการขาดหลกัเกณฑเ์พือ่คุม้ครองไมใ่หม้กีารปฏบิตัทิีแ่สวงหาประโยชนด์า้นแรงงาน
ในเรือนจำา ทางการยังคงเดินหน้ากับแผนการที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่จะใช้แรงงานจากผู้ต้องขัง 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีรายงานว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คาดว่าการ
ก่อส ร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ใหม่ ช่ื อ  นิ คมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร  จะแ ล้ว เสร็ จ ในสาม 

120 Bangkok Post, Prisons warned over work rules, 2 มีีนาคมี 2565
121 Thomson Reuters Foundation, Thailand bars prisons from using inmates to make fishing nets, 28 มีิถึุนายน 2565
122 Bangkok Post, Prisons warned over work rules, 2 มีีนาคมี 2565
123 Thomson Reuters Foundation, Thailand pledges to ban forced prison labour after expose, 2 มีีนาคมี 2565
124 Bangkok Post, Daily minimum wage to rise by 5% from Oct 1, 26 สิงหาคมี 2565
125 ต่ามีข้้อมี้ลข้องกรมีราชทัณฑ์ ระยะเว่ลาข้องโครงการจะอย้่ที่สองว่ันถึึงหลายสัปดาห์; กรมีราชทัณฑ์, สถิติผ้�ต�องขังทัี�ถ้กส่งไปทัำงานิ, เข้้าถึึงเมีื่อว่ัน

ที่ 24 มีกราคมี 2566 
126 เรือนจำเหล่านี� ได้แก่ เรือนจำกลางอยุธยาในจังหว่ัดอยุธยา; เรือนจำกลางชลบัุรีในจังหว่ัดชลบัุรี; เรือนจำจังหว่ัดสระแก้ว่ในจังหว่ัดสระแก้ว่; เรือน

จำจังหว่ัดน่านในจังหว่ัดน่าน, เรือนจำอำเภอเทิงในจังหว่ัดเชียงราย; เรือนจำจังหว่ัดอุต่รดิต่ถึ์ในจังหว่ัดอุต่รดิต่ถึ์; เรือนจำกลางนครปฐมีในจังหว่ัด
นครปฐมี; กรมีราชทัณฑ์, สถิติผ้�ต�องขังทัี�ถ้กส่งไปทัำงานิ, เข้้าถึึงเมีื่อว่ันที่ 24 มีกราคมี 2566 

127 กรมีราชทัณฑ์, สถิติผ้�ต�องขังทัี�ถ้กส่งไปทัำงานิ, เข้้าถึึงเมีื่อว่ันที่ 24 มีกราคมี 2566 
128 ราชกิจจานุเบักษา, พรุะรุาชบัญญัติรุาชทััณฑ์์ พ.ศ. 2479 (แก�ไขเพิ�มเติมปี 2560), 18 กุมีภาพันธ์ 2560 [ภาษาไทย]
129 ราชกิจจานุเบักษา, กฎีกรุะทัรุวงการุคำนิวณรุายได�เป็นิรุาคาเงินิและการุจ่ายเงินิรุางวัลให�แก่ผ้�ต�องขังซ้้�งการุงานิทัี�ได�ทัำนิั�นิก่อให�เกิดรุายได�ซ้้�ง

คำนิวณเป็นิรุาคาเงินิได� พ.ศ. 2563, 12 ตุ่ลาคมี 2563 [ภาษาไทย]
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ถึงห้าปี130 นิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ีจะจัดตั้งโดยบริษัทศิวาชัย จำากัด ในจังหวัดสมุทรสาคร กนอ. คาดว่า นิคม
อุตสาหกรรมทรัพย์สาครจะสร้างงานกว่า 30,000 ประเภทให้กับผู้ต้องขัง131 นอกจากนั้น ในเดือนธันวาคม 2565 
มีรายงานว่า บริษัทไทยอีกแห่งหนึ่งคือบริษัท กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำากัด ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ราชทัณฑ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ132

ในเวลาเดียวกัน ทางการยังคงใช้ผู้ต้องขังทำางานซึ่งถูกตั้งคำาถามในแง่คุณค่าของการบำาบัดฟื้นฟู ในวันที่ 7 มิถุนายน 
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เห็นชอบต่อข้อเสนอของ 
กรมราชทณัฑท์ีจ่ะใชแ้รงงานจากเรอืนจำาขดุลอกทอ่ในกรงุเทพฯ เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม133 กทม.ใหข้อ้มลูวา่ จะมี
การจา้งผู้ตอ้งขังท่ีมวีนิยัดรีวม 1,000 คน และเปน็ไปโดยสมคัรใจ จะมกีารจา่ยคา่แรง ใหอ้ปุกรณร์กัษาความปลอดภยั 
ให้อาหาร และการรักษาพยาบาลด้วย134

7. สภาพในเรือนจำำายังคังติำ�ากว่ามาติรฐานระหว่างประเทศ

7.1 สภาพท่�อย้อ่าศยัแออัดและไม่เพียงพอ

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า จำานวนประชากรผู้ต้องขังที่สูงและการจัดการพื้นท่ีพักอาศัยท่ีขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดยัดเยียด ต่ำากว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ135 นอกจากนั้น การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง 
ยงัทำาให้พบว่า ยงัไมม่กีารดำาเนนิงานอยา่งเปน็ผลสำาหรบัขอ้เสนอใหเ้พ่ิมพ้ืนทีน่อนขัน้ต่ำาในเรือนนอนของผู้ตอ้งขงัจาก 
1.2 ตรม. (60 ซม. x 2 ม.) เป็น 1.6 ตรม. ต่อคน (80 ซม. x 2 ม.) อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังยังคง
มีที่หลับนอนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพของการพักอาศัย

ตามขอ้มลูของอดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาจงัหวดัหนองบวัลำาภ ูเรอืนนอนแหง่หนึง่ถกูใชเ้พือ่รองรบัผูต้อ้งขงัเกอืบ 100 คน 
ทำาให้ต้องนอนกันไหล่ชนไหล่136

อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพที่ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลว่า สภาพที่แออัดยัดเยียดแตกต่างกันไปอย่างมาก
ในแต่ละแดนของทั้งแปดแดน อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งเล่าว่า “แดนสี่มีผู้ต้องขังระหว่าง 90-200 คน ส่วนแดนอื่นจะมี
ผู้ต้องขังมากถึง 300, 250 คน แดนแปดน่าจะเป็นแดนที่แออัดมากสุดเพราะมีผู้ต้องขังอยู่ถึง 500–600 คน”137 
อดีตผู้ต้องขังบางคนมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากมีจำานวนผู้ต้องขังน้อยกว่า แดนสองและแดนสี่จึงมีสภาพความเป็นอยู่
โดยรวมและคุณภาพการพักอาศัยที่ดีกว่า138 อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ในแดนสี่ซึ่งเป็นเรือนนอน 

130 Bangkok Post, ‘Correctional’ estate being developed, 18 กรกฎาคมี 2565
131 Bangkok Post, ‘Correctional’ estate being developed, 18 กรกฎาคมี 2565
132 กรุงเทพธุรกิจ, เปิดแผนิ กนิอ. ปี 66 ตั�งเป้ายอดขาย-เช่านิิคมฯ 2,500 ไรุ่ รุับเทัรุนิด์ลงทัุนิ, 8 ธันว่าคมี 2565 [ภาษาไทย]
133 Bangkok Post, Prison labour hired to clean Bangkok’s drains, 7 มีิถึุนายน 2565; Bangkok Post, Convicts to clean capital’s sewers, 8 

มีิถึุนายน 2565
134 Bangkok Post, Prison labour hired to clean Bangkok’s drains, 7 มีิถึุนายน 2565; Nation, Chadchart shows up to thank inmates for 

cleaning up Din Daeng sewers, 20 มีิถึุนายน 2565
135 ข้้อ 13 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “อาคารที่คุมีข้ังทุกแห่ง โดยเฉพาะห้องนอน จะ

ต่้องจัดให้ถึ้กหลักอนามีัย ต่ามีสภาพดินฟื้้าอากาศ ข้้อสำคัญิจะต่้องมีีอากาศหายใจเพียงพอ พื�นห้องกว่้างพอคว่ร มีีแสงสว่่าง คว่ามีอบัอุ่น และ
การระบัายอากาศ”

136 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
137 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
138 ในปี 2565, แดนสองถึ้กใช้เป็นที่กักโรคสำหรับัผู้้้ต่้องข้ังที่เข้้ามีาใหมี่ หรือผู้้้ที่เดินทางกลับัมีาจากศาล ต่ามีมีาต่รการเกี่ยว่กับัโรคโคว่ิด-19 ข้อง 

เรือนจำ ก่อนจะถึ้กส่งต่ัว่ไปแดนสี่ ซ้ึ่งถึ้กใช้เป็นที่พักรอสำหรับัผู้้้ต่้องข้ัง ที่จะถึ้กส่งต่ัว่ไปยังแดนถึาว่รต่่อไป; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจาก
เรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์
อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
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ขนาดประมาณ 40 ตรม.ถูกใช้เพื่อการพักอาศัยของผู้ต้องขังมากถึง 51 คน ทำาให้ผู้ต้องขังต้องหลับนอน “อย่างแออัด
แบบไหล่ชนไหล่”139 

ทัณฑสถานหญิงกลางในกรุงเทพฯ มีเรือนนอนขนาดต่าง ๆ กัน อดีตผู้ต้องขังบอกว่า เรือนนอนขนาดประมาณ 5 ม. 
x 10-12 ม. (50–60 ตรม.) ใช้รองรับผู้ต้องขังประมาณ 30 คน140 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ต้องขังมักมีพื้นที่กว้างประมาณ 60 ซม.เพื่อหลับนอน141 เรือนนอนขนาดใหญ่กว่าสองเท่าอาจใช้รองรับผู้ต้องขัง
มากถึง 170 คน142 เนื่องจากเรือนนอนขนาดใหญ่มักมีสภาพแออัด ผู้ต้องขังจึงต้องหลับนอนเคียงข้างกัน แทบไม่มี
พื้นที่เหลือเว้นระหว่างคน143

อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางราชบุรีให้ข้อมูลว่า เรือนนอนขนาดเล็กประมาณ 3.5 ม. x 15 ม. (52.5 ตรม.) รองรับ
ผู้ต้องขัง 20 คน ส่วนเรือนนอนอื่น ๆ ที่ “ใหญ่กว่าประมาณสี่เท่า” รองรับผู้ต้องขังประมาณ 100 คน144

อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลาที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนให้ข้อมูลว่า เรือนจำาแห่งนี้แออัดยัดเยียดเสมอ และ
แทบไม่มีพื้นที่เว้นว่างเวลาที่พวกเขานอน145 อดีตผู้ต้องขังรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังจำานวนมากถึง 120 คนต้อง 
หลับนอนในพื้นที่ห้องขังขนาดประมาณ 8 ม. x 16 ม. (128 ตรม.)146 

ในทำานองเดียวกันที่เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส แม้อดีตผู้ต้องขังมีข้อสังเกตว่าสภาพที่แออัดจะดีขึ้นแล้วตั้งแต่มีการย้าย
ไปเรือนจำาแห่งใหม่ที่ใหญ่ข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่สภาพที่แออัดในเรือนนอนยังเกิดขึ้นต่อไป ส่งผลให้แทบ
ไม่มีพื้นที่เว้นระหว่างผู้ต้องขังขณะที่หลับนอน อดีตผู้ต้องขังอธิบายถึงสภาพของเรือนนอนจากลักษณะที่ “ไม่มีพื้นที่
ให้เดินได้เลย” ในเรือนจำาเก่ามาเป็น “[ผู้ต้องขังหลับนอน] เคียงข้างกัน โดยมีช่องว่างเล็ก ๆ  ระหว่างเท้าของพวกเขา” 
ในเรือนจำาแห่งใหม่147

ในแง่ของสภาพเคร่ืองนอนในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเสื่อและเครื่องนอน 
ที่เหมาะสมและเพียงพอ148

อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำากลางราชบุรีให้ข้อมูลว่า ทางเรือนจำาจัดให้ผู้ต้องขังมีผ้าห่มสามผืน 
เมื่อแรกเข้ามา ผืนหนึ่งไว้ปูเป็นเสื่อ อีกผืนใช้ม้วนทำาเป็นหมอน และผืนที่สามใช้สำาหรับห่ม149 อดีตผู้ต้องขังบางคน
อธิบายว่าผ้าห่มเหล่านี้มีสภาพที่บางมาก เก่าและเหม็น150 อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งบอกว่า การมีผ้าห่มเกินสามผืนถือว่า
ขัดกับกฎของเรือนจำา151 แม้ว่าอดีตผู้ต้องขังคนอื่นมีข้อสังเกตว่า ผู้ต้องขังที่มีอภิสิทธิ์จะได้รับอนุญาตให้มีผ้าห่ม

139 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
140 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
141 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
142 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
143 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 

ธันว่าคมี 2565
144 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
145 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
146 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
147 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
148 ข้้อ 21 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า “ผู้้้ต่้องข้ังแต่่ละคนคว่รมีีเต่ียงนอนแยกเป็น

เอกเทศ ต่ามีมีาต่รฐานข้องท้องถึิ่นหรือข้องประเทศ และมีีเครื่องหลับันอนที่สะอาดและเพียงพอ จัดไว่้อย่างเป็นระเบัียบัและเปลี่ยนให้เป็นประจำ
เพื่อให้มีั่นใจว่่ามีีคว่ามีสะอาด”

149 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 
28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิ
จำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565

150 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 
พฤศจิกายน 2565

151 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
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มากกว่านั้น [โปรดดูด้านล่าง, บทที่ 7]152 ที่เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส การเข้าถึงผ้าห่มสามผืนถือว่าเป็นอภิสิทธิ์  
“แสดงว่าเป็นผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยงานพัศดี หรือมีเส้นสายดี” ตามที่อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งเล่า153 อดีตผู้ต้องขังจาก 
เรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะมีผ้าห่มสองผืน “ผู้ต้องขังใหม่จะได้ผ้าห่มผืนเดียว จากนั้นก็
ต้องไปหาผ้าห่มมาเพิ่มเอง บางคนต้องไปซื้อ บางคนต้องหาทางพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ แต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะมีผ้าห่ม
สองผืนสำาหรับปูนอนและสำาหรับห่ม ไม่มีหมอนให้”154 อดีตผู้ต้องขังบางคนในเรือนจำาทั้งสองแห่งนี้ยังเล่าว่าพวกเขา
มีปัญหาปวดหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดเครื่องนอนที่เหมาะสม155

อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู และเรือนจำาจังหวัดสงขลาที่ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลว่า พวกเขาได้รับฟูก
ไวป้นูอน156 อดตีผูต้อ้งขงัคนหน่ึงจากทณัฑสถานหญิงกลางในกรงุเทพฯ ยงัระบวุา่ ผูต้อ้งขงัสามารถเลอืกทีจ่ะขอรบัฟกู
ได้157 ที่ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลางในกรุงเทพฯ อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า จะมีการแจกฟูกให้กับผู้ต้องขังบางคน158  
อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางราชบุรีให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังสามคนจะนอนบนฟูกยางสองผืน159

ประการสุดท้าย มาตรฐานระหว่างประเทศกำาหนดว่าไม่ควรมีการเปิดแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันในพื้นที่ที่ผู้ถูก
ควบคุมตัวหลับนอน160 อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ, ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำาจังหวัด
สงขลากลา่ววา่ มกีารเปดิไฟในเรอืนนอนตลอดทัง้คืนขณะทีผู่ต้อ้งขงัหลับนอน161 อดตีผูต้อ้งขังคนหนึง่จากเรือนจำาพเิศษ
กรงุเทพกลา่ววา่: “[เรอืนจำา] อา้งวา่ทีต่อ้งเปดิไฟเพราะกลวัจะมกีารทะเลาะกนั การลกัขโมย หรือการมเีพศสัมพนัธ”์162

7.2 การปฏิบิัตัิแิละการลงโทษท่�โหดร�าย ไร�มนษุยธ์รรม หรือยำ�ายศั่กดิ�ศรีต่ิอผู้้�ติ�องขัง

การลงโทษและการลงโทษทางวินัยในหลายเรือนจำา ที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยอยู่ นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติท่ี
โหดร้าย163

152 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 
พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

153 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
154 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
155 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 

พฤศจิกายน 2565
156 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 

27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565

157 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
158 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
159 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
160 ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons, Supplementary Guidance, เมีษายน 2555
161 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 

พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565

162 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
163 ข้้อ 43 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. ไมี่ว่่าในสถึานการณ์ใด ๆ จะต่้องไมี่มีีการจํา

กัดเสรีภาพหรือการลงโทษทางว่ินัยใด ๆ ถึึงข้ั�นเป็นการทรมีานและการปฏิิบััต่ิหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มีนุษยธรรมี หรือที่ย่ำยีศักดิ�ศรี โดย
เฉพาะ อย่างยิ่ง การปฏิิบััต่ิดังต่่อไปนี�ต่้องถึือเป็นข้้อห้ามี
(ก) การข้ังเดี่ยว่โดยไมี่มีีกําหนดเว่ลา
(ข้) การข้ังเดี่ยว่ต่่อเนื่องกันเป็นเว่ลานาน
(ค) การบัังคับัให้ผู้้้ต่้องข้ังอย้่ในห้องมีืดหรือมีีการเปิดไฟื้สว่่างต่ลอด 
(ง) การลงโทษทางกายหรือการต่ัดทอนอาหาร หรือน�ำดื่มีข้องผู้้้ต่้องข้ัง 
(จ) การลงโทษแบับักลุ่มี (Collective punishment)

2. จะต่้องไมี่ใช้เครื่องพันธนาการเพื่อเป็นการลงโทษทางว่ินัย 
3. การลงโทษทางว่ินัยหรือมีาต่รการจํากัดเสรีภาพใดๆ ต่้องไมี่รว่มีถึึงการห้ามีต่ิดต่่อกับัครอบัครัว่ การจํากัดช่องทางในการต่ิดต่่อกับัครอบัครัว่อาจ
กระทำได้เฉพาะในช่ว่งเว่ลาที่จํากัด และเฉพาะเท่าที่จําเป็นเพื่อการด้แลให้เกิดคว่ามีสงบัเรียบัร้อยเท่านั�น”
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ตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ การใชก้ำาลังตอ่ผู้ตอ้งขงักระทำาไดเ้ฉพาะในกรณทีีเ่ปน็ขอ้ยกเวน้สามกรณ ีไดแ้ก ่เพือ่การ
ป้องกันตัวโดยชอบ เพื่อป้องกันความพยายามหลบหนี และเมื่อมีการขัดขืนคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้กำาลังหรือ
ไม่ก็ดี164 อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังชายที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ, เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู, 
เรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาส ให้ข้อมูลว่า พวกเขาได้เห็นผู้คุมเรือนจำาใช้กำาลังอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่อลงโทษเวลาที่มีการละเมิดกฎของเรือนจำา จากขอ้มูลของอดีตผู้ต้องขังเหล่านี้ ผูคุ้มเรือนจำามักเลือกใช้กำาลงักรณีที่
เป็นการละเมิดทางวินัย รวมทั้งการชกต่อย การพนัน การลักขโมย การสักตามร่างกาย การสะสมยา การนำาอาหาร
ออกไปกนินอกโรงอาหาร และการไม่ปฏบิตัติามคำาสัง่ของผูค้มุ165 อดตีผูต้อ้งขงัคนหนึง่จากเรอืนจำาพเิศษกรงุเทพกลา่ว
ว่า “ในเรือนจำา มันเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่คนจะรู้และยอมรับกันว่า ถ้ามีคนชกต่อยกัน ผู้คุมก็จะเข้าไปทุบตีพวกเขา”166 
อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสมีข้อสังเกตว่า มีการใช้กำาลังโดยพลการในบาง
ครั้ง เพราะผู้คุม “เครียด” หรือ “บังเอิญมีไม้กระบองอยู่ในมือ”167

ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังชายที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ เรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาส ผู้คุม
มักใช้ไม้ที่ทำาจากไม้ไผ่หรือหวาย ไม้กระบองพลาสติก และไม้กระบองหุ้มยางที่ปลาย เพื่อทุบตีผู้ต้องขัง โดยเฉพาะ
ที่บริเวณแผ่นหลัง168 อดีตผู้ต้องขังคนหน่ึงที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวว่า “ก่อนจะปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำา  
[ผูค้มุ] จะใชบ้ทลงโทษเช่นนีเ้พือ่สัง่สอนผูต้อ้งขงั ทำาใหพ้วกเขาหลาบจำา”169 อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาจงัหวดัสงขลา และ
เรือนจำาจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่า การทุบตีส่งผลให้เกิดบาดแผลและรอยฟกช้ำา170

นอกจากการทุบตี อดีตผู้ต้องขังชายที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนยังให้ข้อมูลว่า ยังมีการใช้ตรวนข้อเท้า การขังเดี่ยว และการ
กีดกันเพื่อสั่งสอน171 กรณีที่ละเมิดกฎของเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังบางคนที่ให้สัมภาษณ์เล่าว่า ระยะเวลาการขังเดี่ยว

164 ข้้อ 82 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. ในการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ัง เจ้าหน้าที่เรือนจำ
จะต่้องไมี่ใช้กําลัง เว่้นแต่่เพื่อป้องกันต่ัว่ หรือกรณีที่มีีคว่ามีพยายามีหลบัหนี หรือเมีื่อมีีการใช้กําลังทางกายภาพ ทั�งในทางที่ก้าว่ร้าว่ หรือดึงดัน 
เพื่อข้ัดข้ืนคำสั่งที่ชอบัด้ว่ยกฎหมีาย หรือระเบัียบัข้้อบัังคับัโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เลือกการใช้กําลังต่้องใช้เท่าที่จําเป็นอย่างยิ่งเท่านั�น และต่้อง
รายงานเหตุ่การณ์ให้ผู้้้บััญิชาการเรือนจำทราบัโดยทันที 2. เจ้าหน้าที่เรือนจําต่้องได้รับัการฝึกฝนทางร่างกายเป็นพิเศษ เพื่อให้สามีารถึคว่บัคุมีผู้้้
ต่้องข้ังที่ก้าว่ร้าว่ได้ 3. ยกเว่้นในสถึานการณ์พิเศษ เจ้าหน้าที่เรือนจำซ้ึ่งปฏิิบััต่ิหน้าที่ต่ิดต่่อโดยต่รงกับัผู้้้ต่้องข้ัง ไมี่คว่รต่ิดอาวุ่ธ นอกจากนั�น เจ้า
หน้าที่เรือนจำไมี่คว่รได้รับัอาวุ่ธไมี่ว่่าในพฤต่ิการณ์ใด ๆ เว่้นแต่่จะได้รับัการ ฝึกฝนการใช้อาวุ่ธมีาแล้ว่”

165 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 
28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิ
จำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขัง
จากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์
อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; 
FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

166 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
167 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 

ธันว่าคมี 2565
168 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 

28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิ
จำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขัง
จากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์
อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; 
FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

169 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
170 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัด
นิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

171 การแยกข้ังจะใช้กับัผู้้้ต่้องข้ังหลายคนที่ถึ้กลงโทษด้ว่ยการใส่โซ้่ต่รว่น และจับัไปข้ังแยกในห้องข้ังต่่างหากจากผู้้้ต่้องข้ังคนอื่น 
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และการกีดกนัเพือ่สั่งสอนจะขึน้อยูก่บัความรา้ยแรงของความผิด172 “[ผูต้้องขงัทีล่ะเมดิกฎของเรอืนจำา] จะถูกรมุซ้อม
ก่อน จากนั้นจะมีการใส่ตรวนและการนำาไปขัง” อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลากล่าว173

อดตีผูต้อ้งขงัหญงิจากทณัฑสถานหญงิกลางทีใ่หส้มัภาษณบ์อกวา่ การทบุต ีการใชโ้ซต่รวน การขงัเดีย่วและการกีดกนั
เกิดขึ้นไม่บ่อย174

การลงโทษทางวินัยอื่น ๆ ที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง ประกอบด้วยการให้ไปนอนบนพื้นกลางแดดหรือ
กลางฝน การกระโดดตบ การวิดพื้น การวิ่งในสนามของเรือนจำา175 ส่วนการลงโทษแบบอ่ืนตามข้อมูลของอดีต 
ผู้ต้องขังประกอบด้วย การงดให้เยี่ยม การลดชั้นนักโทษ และการตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ176

อดีตผู้ต้องขังหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ ยังให้ข้อมูลถึงแบบแผนของการปฏิบัติที่ย่ำายีศักดิ์ศรีโดยผู้คุมและเจ้าหน้าที่  
ผู้ต้องขังบางส่วนจากทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสบอกว่า ในเรือนจำา 
พวกเขาต้องแสดงความเคารพต่อผู้คุม อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาเหล่านี้ที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังต้อง 
นัง่ต่ำากวา่หรอืคกุเขา่เวลาทีพ่ดูกบัเจา้หนา้ทีเ่รอืนจำา177 อดีตผูต้้องขังจากทัณฑสถานหญงิกลางกล่าวถงึหลายเหตกุารณ ์
“เวลาที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงมาตรวจราชการในอาคาร [ที่อาศัยอยู่] ผู้ต้องขังคนหนึ่งจะตะโกนว่า “ผู้ตรวจการมาแล้ว: 
‘ไม่ว่าพวกเรากำาลังทำาอะไรอยู่ จะถูพื้นอยู่ หรือทำางานเอกสารอยู่ ทุกคนต้องหยุดงาน และมานั่งบนพื้น ทุกคนต้อง
หยุดทำาทุกอย่างที่ทำาอยู่ เพื่อรอต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง”178 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ความ
เห็นว่า “[เวลาท่ีพูดกับเจ้าหน้าที่เรือนจำา ผู้ต้องขังมักจะต้อง] นั่งพับเพียบเหมือนกับเป็นทาส หรือนั่งอยู่บนพ้ืน”179 
นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางราชบุรี และทัณฑสถานหญิงกลางให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังหญิงจะเรียก 
เจา้หนา้ทีเ่รอืนจำาวา่ “แม”่ ซึง่พวกเขาเหน็วา่มลัีกษณะสะทอ้นถงึระบบอปุถมัภแ์ละความสมัพนัธท์ีไ่มเ่ทา่เทยีมระหวา่ง
ผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เรือนจำา180

172 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 
ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัด
นิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

173 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
174 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 

ธันว่าคมี 2565
175 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 

พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565
176 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 

พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565

177 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 
ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัด
สงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจาก
เรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

178 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
179 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
180 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 

29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
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7.3 การไม่เคัารพต่ิอการปฏิบัิัติศิาสนกิจำ การเลอ่กปฏิบิัติัิต่ิอผู้้�ติ�องขัง

ในบางกรณี ระบบราชทัณฑ์ไทยไม่ดำาเนินการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางศาสนาของ
ตนได้181 การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังหลายคนเผยให้เห็นแบบแผนของการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามสถานะทาง
สังคม-เศรษฐกิจของพวกเขา และ/หรือตามความผิดที่พวกเขาถูกลงโทษ182

อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ร้องเรียนว่า 
เรือนจำาไม่เคารพต่อการปฏิบัติด้านศาสนาของผู้ต้องขังที่เป็นมุสลิม ทั้งในแง่ของการจัดเตรียมอาหาร เสื้อผ้าซึ่งควร
คำานึงถึงอัตลักษณ์ทางศาสนา และการไม่เตรียมน้ำาอย่างเพียงพอเพื่อการล้างตัว ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังคนหนึ่ง
จากเรือนจำาจังหวัดสงขลา ประมาณ 80% ของผู้ต้องขังทั้งหมดที่นี่เป็นมุสลิม183 แม้จะได้รับอาหารที่ตรงตามหลัก
ศาสนาของตน อดีตผู้ต้องขังร้องเรียนว่า การปรุงอาหารเหล่านี้ไม่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม “เวลาที่ผู้ต้องขัง 
มากินข้าวด้วยกัน ตามหลักของศาสนาอิสลามถือว่าไม่สะอาด ในแง่สุขอนามัยอาจถือว่าสะอาดดีแล้ว แต่ในแง่ของ
ศาสนาจะเปน็อกีอยา่งหนึง่ เวลากนิขา้ว เราควรจะนัง่แยกกนั รวมทัง้มกีารแยกจานชามดว้ย” อดตีผูต้อ้งขงัคนหนึง่ใน
เรือนจำาจงัหวดันราธวิาสอธบิาย อดีตผูต้อ้งขงัคนหนึง่มขีอ้สงัเกตวา่ มกีารปรงุอาหารแบบฮาลาลใหก้บันกัโทษทกุคน184

ในแงข่องเสือ้ผา้ อดตีผูต้อ้งขงัชายจากเรือนจำาท้ังสองแหง่ใหข้้อมลูวา่ เจา้หนา้ทีม่กัปฏเิสธไมใ่หผู้ต้อ้งขังมสุลมิสามารถ
สวมกางเกงขายาวตามหลกัศาสนาอสิลามได้185 “กางเกงของเราควรยาวมากกวา่เขา่ แตก่างเกงในเรอืนจำา [โดยปกต]ิ 
จะสั้นเกินไป ซึ่งขัดกับศาสนาอิสลาม เวลาที่เราพูด [เรื่องนี้] กับเจ้าหน้าที่ พวกเขาก็อ้างว่ามันเป็นระเบียบที่นี่” อดีต
ผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาจังหวัดสงขลากล่าว186

ประการสุดท้าย แม้จะมีการจัดพื้นที่ให้ทำาละหมาดในทุกเรือนนอน อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสมี 
ข้อสังเกตว่า เนื่องจากมีการเตรียมน้ำาเพียงจำากัดในเรือนนอน ทำาให้ผู้ต้องขังมุสลิมไม่สามารถล้างตนเอง หรือทำาพิธี
ชำาระล้างได้บ่อยครั้งตามหลักศาสนาได้187

อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่พูดถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตามสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจของ
พวกเขา หรือตามความผิดที่พวกเขาถูกลงโทษ จากข้อมูลการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังหลายคน ผู้ต้องขังที่มีฐานะ
ร่ำารวย คนที่มีชื่อเสียง คนที่มีอิทธิพลและเส้นสายจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าจากเจ้าหน้าที่ อดีตผู้ต้องขังหญิงจาก
ทัณฑสถานหญิงกลางอธิบายว่า “มีการปฏิบัติเป็นพิเศษต่อผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลและมีเส้นสาย [รวมทั้ง] เจ้าหน้าที่จะ
ทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เวลาที่พวกเขาละเมิดกฎของเรือนจำา แทนที่จะมีการตักเตือนหรือลงโทษ และพวกเขายังได้อยู่ในห้อง
ขงัทีแ่ออดันอ้ยกวา่”188 อดตีผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาพเิศษกรุงเทพกลา่ววา่ ผูต้อ้งขงัทีม่อีภสิทิธิบ์างคนจะไดร้บัการยกเวน้
ไม่ต้องปฏบิตัติามกฎของเรอืนจำาบางอยา่ง เชน่ ไมต่อ้งสวมชดุนกัโทษหรอืไม่ตอ้งตดัผม และสามารถเข้าถงึสนิคา้และ 

181 ข้้อ 2.1 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “ข้้อกําหนดนี�พึงใช้ได้ทั่ว่ไปโดยปราศจากคว่ามี
ลำเอียง จะต่้องไมี่มีีการเลือกปฏิิบััต่ิ โดยเหตุ่ข้องคว่ามีแต่กต่่างในด้านเชื�อชาต่ิ สีผู้ิว่ เพศ ภาษา ศาสนา คว่ามีคิดเห็นทางการเมีืองหรือ คว่ามีคิด
เห็นอื่นใด สัญิชาต่ิ หรือฐานะทางสังคมีทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถึานะอื่นใดข้องผู้้้ต่้องข้ัง ทั�งต่้องให้คว่ามีเคารพต่่อคว่ามีเชื่อทางศาสนาและศาสน
กิจที่ผู้้้ต่้องข้ังยึดถึือ”

182 ข้้อ 2.1 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า : “ข้้อกําหนดนี�พึงใช้ได้ทั่ว่ไปโดยปราศจากคว่ามี
ลำเอียง จะต่้องไมี่มีีการเลือกปฏิิบััต่ิ โดยเหตุ่ข้องคว่ามีแต่กต่่างในด้านเชื�อชาต่ิ สีผู้ิว่ เพศ ภาษา ศาสนา คว่ามีคิดเห็นทางการเมีืองหรือ คว่ามีคิด
เห็นอื่นใด สัญิชาต่ิ หรือฐานะทางสังคมีทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถึานะอื่นใดข้องผู้้้ต่้องข้ัง ทั�งต่้องให้คว่ามีเคารพต่่อคว่ามีเชื่อทางศาสนาและศาสน
กิจที่ผู้้้ต่้องข้ังยึดถึือ”

183 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 
ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565

184 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
185 ชุดมีาต่รฐานข้องผู้้้ต่้องข้ังชายไทยจะมีีลักษณะเป็นเสื�อและกางเกงยาว่เพียงเข้่า
186  FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
187 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 

ธันว่าคมี 2565
188 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
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สิ่งอำานวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น เครื่องดนตรี กาต้มน้ำา และมีห้องน้ำาส่วนตัว189 อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำา
พิเศษกรุงเทพให้ความเห็นว่า “สำาหรับคนเหล่านี้ เจ้าหน้าที่มักไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะพวกเขาอาจร้องเรียนเมื่อ
เกิดกรณีการทำาร้ายร่างกาย หรือการกระทำาผิดของเจ้าหน้าที่ได้”190

ผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมหรือไม่มีเงิน มักต้องให้บริการกับผู้ต้องขังคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารหรือข้าวของ 
ที่จำาเป็น ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ “งาน” ทั่วไปที่ผู้ต้องขังเหล่านี้ทำาได้แก่ การนวด การ 
เย็บผ้า การซักผ้าให้ผู้ต้องขังคนอื่น และการทำาความสะอาดที่หลับนอนและห้องน้ำา191

7.4 คัวามติ�องการด�านสขุอนามยัของผู้้�ติ�องขังได�รับัผู้ลกระทบัอย่างมากจำากปัญหาประชัากรล�นเกิน 

การสมัภาษณอ์ดตีผูต้อ้งขงัทัง้หมดเผยวา่ สภาพของห้องน้ำาในเรอืนจำา ซ่ึงรวมถึงห้องส้วมและห้องอาบน้ำา อยูใ่นสภาพ
ไม่เพียงพอและขาดสุขอนามัย192 เรือนจำาหลายแห่งไม่ได้จัดเตรียมน้ำาอย่างเพียงพอเพื่อการราดส้วม และไม่เพียงพอ
ต่อการอาบน้ำาอย่างเหมาะสม ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ที่เคยอยู่ในเรือนจำาเหล่านี้ หมายความว่า
ความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขังไม่ได้รับการตอบสนอง193

ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กับ FIDH พวกเขาระบุว่าจำานวนห้องส้วมไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับขนาดของประชากรในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังยังให้ข้อมูลว่า จำานวนผู้ต้องขังที่มีอยู่มากส่งผลกระทบต่อสภาพของ
ห้องน้ำา ในเรือนจำาทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยอยู่ จะมีห้องส้วมที่เข้าถึงได้โดยตรงจากในเรือนนอน  
ขึ้นอยู่กับแต่ละเรือนจำา เรือนนอนมักจะมีส้วมแบบนั่งยองที่เรียกว่า ”บล็อก” หนึ่งถึงสามบล็อก ซึ่งอดีตผู้ต้องขังจาก
ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลางอธิบายว่าเป็นพื้นที่ขนาด 2 x 2 ม. “ไม่มีกำาแพงกั้น มีการก่ออิฐสูงเพียง 50 ซม.”194 
อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่า เรือนนอนแต่ละแห่งจะมีบล็อกส้วมอยู่สองแห่งซึ่งไม่เพียงพอ  
สง่ผลใหผู้ต้้องขังต้องเข้าคิวกันรอใชง้านต้ังแต่ตอนตส่ีี กอ่นจะไดอ้อกจากเรอืนนอน195 นอกจากนัน้ ตามขอ้มลูของอดีต
ผู้ต้องขังทุกคน น้ำาที่เตรียมไว้ในบล็อกส้วมเหล่านี้ก็มักไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีการก่ออิฐทำาเป็นอ่างน้ำาไว้ในบล็อกส้วม
เพื่อเก็บน้ำาเพิ่มเติม แต่การปฏิบัติเช่นนี้ยากที่จะประกันการเข้าถึงน้ำาสะอาดอย่างเพียงพอและระดับของสุขอนามัยที่
น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะในเรือนนอนที่มีผู้ต้องขังจำานวนมาก อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสยังให้ข้อมูลว่า 
อาจมีการสั่งปิดน้ำาในบล็อคส้วมเหล่านี้โดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า196 “ผมต้องใช้น้ำาที่ล้นออกมา รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำาใน
ห้องส้วม ต้องรวบรวมน้ำาเหล่านั้นมาใช้เพื่อราดส้วม” เขากล่าว197

อดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า ได้รับอนุญาตให้อาบน้ำาสองครั้งต่อวัน ครั้งแรกในตอนเช้าและอีกครั้ง
ในตอนบ่าย ผู้ต้องขังจะอาบน้ำารวมกันในที่โล่ง ไม่มีฝาผนังก้ันเพื่อแยกพวกเขาออกจากกัน อดีตผู้ต้องขังจากเรือน
จำากลางราชบุรีให้ข้อมูลว่า ไม่มีพื้นที่อาบน้ำาแยกสำาหรับผู้ต้องขังหญิงขณะที่มีประจำาเดือน ทำาให้พวกเธอต้องย้ายไป

189 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 
พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
พิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565

190 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
191 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 

พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

192 ข้้อ 15 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “มีีเครื่องสุข้ภัณฑ์เพียงพอแก่คว่ามีจําเป็นกับัผู้้้
ต่้องข้ังทุกคน ทั�งต่้องสะอาดและเหมีาะสมีไมี่ประเจิดประเจ้อ”

193 ข้้อ 16 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “ที่อาบัน�ำและฝักบััว่ต่้องต่ิดต่ั�งให้เพียงพอกับั
จำนว่นผู้้้ต่้องข้ังทุกคนที่จะอาบัน�ำโดยมีีอุณหภ้มีิที่เหมีาะสมีกับัดินฟื้้าอากาศ และให้สามีารถึอาบัน�ำชําระร่างกายให้สะอาดได้บั่อยต่ามีคว่ามีจํา
เป็น ต่ามีฤด้กาลและต่ามีสภาพข้องแต่่ละภ้มีิภาค โดยอย่างน้อยคว่รให้ผู้้้ต่้องข้ังได้อาบัน�ำสัปดาห์ละครั�งหากอย้่ในภ้มีิภาคเข้ต่อบัอุ่น”

194 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
195 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
196 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
197 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
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อาบน้ำาบริเวณใกล้กับท่อระบายน้ำา198 ผู้ต้องขังจะอาบน้ำาโดยการตักอาบจากอ่างคอนกรีต หรือมีระบบฝักบัวที่เป็น
ท่อพลาสติกเจาะรูให้น้ำาไหลออกมาให้ใช้อาบ ขึ้นอยู่กับแต่ละเรือนจำา มีเพียงอดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ
ทีใ่หข้อ้มลูวา่ มนี้ำาและเวลาทีเ่พยีงพอต่อการอาบน้ำา แตอ่ดีตผูต้อ้งขงัทีเ่หลอืทีใ่หส้มัภาษณต่์างเลา่วา่ หอ้งอาบน้ำารวม
ในเรือนจำามีการจำากัดน้ำา ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่สามารถชำาระล้างร่างกายในเวลาที่เหมาะสมได้ หรือบางกรณีก็อาบน้ำา
ไม่ทันเลย อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภูให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังบางคนไม่สามารถอาบน้ำาได้ทัน เพราะ
น้ำาหมดก่อน199 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางราชบุรีบอกว่า ในช่วงฤดูแล้ง ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับน้ำาประมาณ
หนึ่งขันเพื่ออาบน้ำา200 อดีตผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลางยังให้ข้อมูลว่า การไม่มีน้ำาอาบอย่างเพียงพอ ยัง
เปน็ผลมาจากการจำากดัเวลาทีเ่ขม้งวด “[ผูค้มุอนุญาตใหผู้ต้้องขัง] มเีวลา 15 วนิาทใีนการอาบน้ำา โดยจะใชว้ธิสีง่เสยีง
นับ ไม่มีแม้แต่นาฬิกาจับเวลา มันไม่เพียงพอเลย”201 ทัณฑสถานหญิงกลางยังใช้ระบบตักอาบ ซึ่งตามข้อมูลของอดีต
ผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ มีการจำากัดการตักอาบที่ 10 ขันต่อคน เพิ่มจากระเบียบเดิมที่แปดขันต่อคนตามรายงานเมื่อ
ปี 2564202 อดีตผู้ต้องขังยังมีข้อสังเกตว่า ระเบียบการอาบน้ำาที่เข้มงวดทำาให้ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการทางจิต มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ203

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์จากเรือนจำาจังหวัดสงขลาอธิบายว่า เพราะมีการจำากัดปริมาณน้ำา ผู้ต้องขังต้องผลัดกัน
อาบทีละรอบ “หนึ่งรอบจะมีผู้ต้องขัง 100 คน โดยมีการจำากัดเวลาที่ 10 นาทีสำาหรับแต่ละรอบ”204 อย่างไรก็ดี ไม่มี
การจัดที่อาบน้ำาในปริมาณที่เพียงพอ อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังสองคนต้องอาบน้ำาฝักบัวเดียวกัน หรือบางที
ต้องอาบทีละสามคน205

ทีเ่รอืนจำาจังหวดันราธิวาส ปรมิาณน้ำาทีไ่มเ่พยีงพอในทีอ่าบน้ำาทำาใหเ้กดิปัญหาด้านสขุอนามยั และทำาใหย้ากทีจ่ะรกัษา
อนามัยส่วนบุคคล ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังคนหนึ่ง “ปกติแล้ว [ผู้ต้องขังจะได้] น้ำาอาบห้าขัน ตอนที่มีน้ำามากเพียง
พอ แต่ถ้าตอนที่ขาดแคลนน้ำา [ผู้ต้องขังจะได้] น้ำาอาบสามขัน ขันแรกสำาหรับการฟอกสบู่ และอีกสองขันเพื่อล้างสบู่ 
ทำาให้ผู้ต้องขังจำานวนมากป่วยเป็นโรคผิวหนัง”206

นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางคนเล่าเกี่ยวกับคุณภาพน้ำาที่ต่ำาในที่อาบน้ำา บางครั้งน้ำามีกลิ่นเหม็นหรือมีสีท่ีไม่ 
พึงประสงค์207 อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลางระบุว่า ผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่มักป่วยเป็นโรคผิวหนังหลังจาก
เข้ามาอาบน้ำาในเรือนจำา208

ในแง่สุขอนามัยส่วนบุคคล ผู้ต้องขังต้องซักผ้าและทำาความสะอาดที่อยู่ด้วยตนเอง รวมท้ังการทำาความสะอาด 
บล็อกส้วม อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังบางคนจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ, เรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัด
นราธิวาส

198 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
199 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
200 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
201 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
202 FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 

2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
203 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
204 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
205 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
206 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
207 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 

ธันว่าคมี 2565
208 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
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ให้ข้อมูลว่า พวกเขาไม่ได้รับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อทำาความสะอาดอย่างเพียงพอ ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง 
คนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ ผู้ต้องขังต้องใช้ “อุปกรณ์ทำาความสะอาดที่ทำาขึ้นเอง” เพื่อล้างห้องส้วม โดยการ
เอาแปรงขัดตัวมาผูกติดกับไม้ และใช้น้ำายาล้างจานหรือสบู่ แทนที่จะใช้น้ำายาล้างห้องน้ำา เนื่องจาก “ความกังวลว่า 
ผู้ต้องขังอาจนำาน้ำายาไปดื่ม”209

อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า จะได้รับแจกอุปกรณ์และข้าวของที่จำาเป็นเพื่อสุขอนามัยตอนท่ีแรก
เข้าเรือนจำา สำาหรับผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่จะได้รับเสื้อผ้าสองชุด สบู่หนึ่งก้อน แปรงสีฟันหนึ่งอัน ยาสีฟัน
หนึ่งหลอด แชมพูหนึ่งขวด แก้วพลาสติกหนึ่งใบ และช้อนพลาสติกหนึ่งอัน210 อดีตผู้ต้องขังหญิงให้ข้อมูลว่า พวกเธอ
ไดร้บัแจกผา้ถงุสำารองสองผนื กางเกงในและผ้าอนามยั211 ผูต้้องขงัสามารถรอ้งขอขา้วของทีจ่ำาเปน็เหล่านีไ้ดถ้า้ใชห้มด 
หรือสามารถซือ้จากรา้นคา้ในเรอืนจำาได ้มเีพยีงอดตีผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาจงัหวดันราธวิาสทีใ่หข้อ้มลูวา่ ทีเ่รือนจำาไมม่ี
การแจกข้าวของเหล่านี้ให้กับผู้ต้องขังรายใหม่ หรือเมื่อมีการขอเพิ่ม212

7.5 อาหาร “ท่�ยำ�าย่ศักดิ�ศรีของมนุษย์” และนำ�าด่�มท่�ติำ�ากว่ามาติรฐาน

การสมัภาษณ์อดตีผูต้อ้งขังเผยใหเ้หน็วา่ เรอืนจำาไมไ่ดจั้ดใหม้อีาหารทีม่คีณุภาพดอียา่งเพยีงพอ และมคีณุคา่ทางอาหาร
อยา่งเหมาะสม213 อดตีผู้ตอ้งขังทีใ่หส้มัภาษณส์ว่นใหญก่ลา่ววา่ อาหารทีไ่ดม้กัซ้ำาซากจำาเจ และขาดโปรตนี รวมทัง้ไมม่ี
ผักและผลไม้ น้ำาดื่มในเรือนจำาหลายแห่งมักไม่ปลอดภัยสำาหรับการบริโภค ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ 

ในเรือนจำาทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยอยู่ ผู้ต้องขังจะได้รับอาหารสามมื้อต่อวัน ซึ่งพวกเขาอธิบายว่า
อาหารในเรือนจำามีคุณภาพต่ำา ไม่น่ากิน ไม่มีรสชาติ และไม่มีความหลากหลาย “[มีแต่อาหารเดิม ๆ ] ที่เอามาให้กิน
ตลอด มันซ้ำาซากมาก” อดตีผู้ตอ้งขังคนหนึง่จากเรอืนจำาจงัหวดัหนองบวัลำาภใูหค้วามเหน็214 อดตีผูต้อ้งขงัทกุคนตา่งมี
ขอ้กงัวลรว่มกนัอยา่งหนึง่คอื อาหารในเรอืนจำาขาดคุณค่าทางโภชนาการ โดยมักมีเพียงขา้วและกบัขา้ว มีผกัไม่กีอ่ยา่ง 
และมักขาดโปรตีนที่มีคุณภาพ อดีตผู้ต้องขังบางคนบอกว่า ข้าวที่พวกเขาได้รับมักหุงไม่สุก หรือไหม้215 อดีตผู้ต้องขัง
คนหนึ่งท่ีเรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภูให้ข้อมูลว่า โปรตีนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะมาจากเนื้อไก่216 โดยอดีตผู้ต้องขังบอก
ว่าแหล่งโปรตีนอย่างอื่นได้แก่ “ปลาทูเนื้อเละติดก้าง”217 “เนื้อหมูที่มีแต่มัน”218 และ “เศษซากเนื้อ”219 ก๋วยเตี๋ยวที่มี
การจัดให้ในเรอืนจำา “มแีต่คาร์โบไฮเดรต” ตามความเหน็ของอดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรอืนจำาพเิศษกรุงเทพ220 แม้ใน
อาหารแทบทกุมือ้จะมผีกัและผลไม ้แตก่ม็ปีริมาณไมเ่พยีงพอและไม่สดใหม ่อดตีผู้ตอ้งขังจากเรือนจำาจงัหวัดนราธวิาส
บอกว่า “กล้วยหนึ่งผลจะแบ่งกันกินระหว่างผู้ต้องขังห้าคน””221 อดีตผู้ต้องขังบางคนจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และ
ทัณฑสถานหญิงกลางกล่าวเสริมว่า เนื่องจากอาหารในเรือนจำารสชาติจืดชืดมาก

209 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
210 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
211 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 

ธันว่าคมี 2565
212 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 

ธันว่าคมี 2565
213 ข้้อ 22 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. ผู้้้ต่้องข้ังทุกคนจะต่้องได้รับัอาหารที่จัดให้

เป็นเว่ลาโดยเรือนจำ อันมีีประโยชน์และเพียงพอ ต่่อสุข้ภาพและเพื่อคว่ามีแข้็งแรงแห่งร่างกาย โดยต่้องจัดปรุงอย่างสะอาด และจัดให้อย่างเป็น
ระเบัียบั 2. น�ำต่้องจัดไว่้เพื่อให้ผู้้้ต่้องข้ังทุกคนได้ดื่มีเมีื่อต่้องการการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา”

214 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
215 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 

พฤศจิกายน 2565
216 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
217 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
218 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
219 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
220 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565
221 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
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ผู้ต้องขังหลายคนจึงมี “เคร่ืองปรุงรสพิเศษ” หรือ “เครื่องปรุงรสจากบะหมี่สำาเร็จรูป” เพื่อเอามาใส่เติมรสชาติ 
ใหอ้าหาร222 อดตีผูต้อ้งขงัคนหนึง่จากเรอืนจำาพเิศษกรงุเทพบอกวา่ คณุภาพโดยรวมของอาหารในเรอืนจำาแยล่งอย่าง
มากเมื่อเทียบกับสองปีก่อนหน้านี้223

นอกจากนัน้ อดตีผูต้อ้งขงับางคนทีใ่หส้มัภาษณ์ยงัใหค้วามเหน็เกีย่วกบัจานชอ้นชามทีข่าดสขุอนามยั ซึง่ทำาใหค้ณุภาพ
และความปลอดภัยของอาหารลดน้อยลง อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ข้อมูลว่า จานที่ใช้มักมี
คราบไขมนั224 ผูต้อ้งขงัยงัตอ้งใชช้อ้นพลาสตกิอนัเดยีวทีไ่ดต้ัง้แตต่อนแรกเขา้ซ้ำาหลายครัง้ อดตีผูต้อ้งขงัอกีคนหนึง่จาก
เรอืนจำาพเิศษกรงุเทพเลา่ใหฟ้งัถงึการแจกอาหารใหผู้ต้อ้งขงัในชว่งทีม่กีารกกัโรคโรคโควดิ-19 เพราะพวกเขาไมไ่ดร้บั
อนุญาตให้ออกจากที่กักเพื่อไปกินอาหารที่โรงอาหารได้ “[เจ้าหน้าที่เรือนจำา] จะจัดอาหารใส่ในถาด จากนั้นจะสอด
ลอดชอ่งว่างใต้ประตเูขา้มา ซึง่ผมรูส้กึรงัเกยีจอยา่งมาก มนัดสูกปรกทีพ่วกเราตอ้งกนิขา้วบนพืน้ หลงักนิขา้วเสร็จ เรา
ตอ้งสอด [เพือ่สง่ถาดกลบัไป] และบางครัง้ [เศษอาหาร] จะหกหล่นไปท่ัวบรเิวณ ทำาใหเ้กดิความสกปรกอย่างมาก”225

ในส่วนของน้ำาดืม่ในเรอืนจำาทกุแห่งทีอ่ดตีผูต้อ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณเ์คยอยู ่มกีารตดิตัง้ตูก้ดน้ำาดืม่ในอาคารเรอืนจำาและมี
น้ำาให้ดื่มตลอดเวลา อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวถึงรสชาติและกลิ่นของน้ำาที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยอดีตผู้ต้องขังเพียงบางคน รวมทั้งหนึ่งคนที่เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู, หนึ่งคนที่เรือนจำากลางราชบุรี และบาง
ส่วนที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพที่ให้ข้อมูลว่า มีการติดตั้งระบบกรองน้ำา226

อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวถึงการขาดการควบคุมคุณภาพน้ำาดื่มในตู้น้ำา227 อดีตผู้ต้องขัง 
อีกคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ทำาความสะอาดท่อน้ำาประปา และพบว่าท่อเหล่าน้ี 
“เต็มไปดว้ยสนมิและตะไคร ่[น้ำา] เหลา่นีเ้ปน็น้ำาทีใ่ชด้ืม่กนัทัง้อาคาร ตัง้แตนั่น้มา ผมไมเ่คยด่ืมน้ำาในเรอืนจำาอกีเลย”228 
อดตีผู้ต้องขังคนอืน่จากเรอืนจำากลางราชบรุ ีเรือนจำาจงัหวดัสงขลา และเรอืนจำาจงัหวดันราธวิาสให้ความเหน็คล้ายคลงึ
กันเกี่ยวกับโรคนิ่วในไตที่ตรวจพบมากขึ้นในผู้ต้องขัง โดยคาดว่าเป็นผลมาจากน้ำาดื่มที่ด้อยคุณภาพ229 “เพื่อนผมคน
หนึง่ตรวจพบว่ามนีิว่ในไตตอนทีเ่ธอออกจากเรอืนจำา ผมเองกก็ลวัวา่จะเปน็โรคนี ้ทำาใหต้อ้งนำาน้ำาขวดตดิตวัไปตลอด” 
อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางราชบุรีกล่าว230

เนื่องจากไม่ไว้วางใจในคุณภาพของน้ำาดื่มในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ต้องขังมักซื้อน้ำา
ขวดจากร้านค้าในเรือนจำา แม้ว่าไม่ใช่ทุดคนที่จะสามารถซื้อน้ำาแบบนี้ได้ อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลาให้
ความเห็นว่า “ถ้ามีเงิน ผมจะไม่ดื่ม [น้ำาในเรือนจำา] เด็ดขาด มันปลอดภัยกว่า [ที่จะซื้อน้ำาขวดมาดื่ม]”231

อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กับ FIDH มองว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำาและอาหารในเรือนจำา เป็นส่วนหนึ่ง 
ของบทลงโทษประจำาวัน และเป็นหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในลักษณะที่ย่ำายีศักดิ์ศรี อดีตผู้ต้องขังคนหน่ึง 

222  FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 
พฤศจิกายน 2565

223 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
224 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
225 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
226 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 

29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
227 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565
228 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
229 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัด
นิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

230 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
231 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
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จากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพสรุปว่า สภาพของอาหารในเรือนจำา “มีลักษณะย่ำายีศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างมาก”232 เขา
อธิบายว่า “มันเป็นอาหารที่ถ้าเราอยู่นอกเรือนจำา เราจะกินครั้งเดียวแล้วไม่แตะอีกเลย แต่ในเรือนจำา เราต้องกิน
อาหารเหล่านี้ เพราะถ้าไม่กิน ก็จะไม่มีอะไรให้กินเลย”233

สำาหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะบริโภคน้ำาและอาหารจากเรือนจำา พวกเขามีทางเลือกที่จะสั่งหรือซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และ
ของว่างอย่างอื่นจากร้านค้าในเรือนจำา ผู้ต้องขังสามารถใช้เงินระหว่าง 300 และ 600 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละ
เรือนจำา โดยเป็นเงินที่ได้รับจากครอบครัว อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังหลายคนเล่าว่า มีการต้ังราคาสินค้าสูงเกินจริง
เมื่อเทียบกับสินค้าแบบเดียวกันที่ขายนอกเรือนจำา 

ดงันัน้ผูต้้องขังทีไ่มม่เีงนิ หรอืไมม่ญีาตมิาเยีย่ม ไมม่ทีางเลอืกอืน่นอกจากตอ้งทนบรโิภคอาหารและน้ำาดืม่ทีด่อ้ยคุณภาพ
ในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ความเห็นว่า “อาหารเป็นตัวชี้วัดที่ดีสุดของความไม่เท่า
เทียม [ในเรือนจำา] เมื่อถึงเวลากินข้าว คนที่มีอิทธิพล มีเงิน และมีญาติมาเยี่ยม จะไม่กินอาหารที่รัฐบาลแจกให้ […] 
แต่คนที่ไม่มีเงินหรือไม่มีครอบครัวมาเยี่ยม ซึ่งคิดเป็นกว่า 80% ของประชากร [เรือนจำา] ต้องกินอะไรก็ตามแต่ที่พวก
เขาได้รับแจกมา”234 ผู้ต้องขังยังให้บริการกับผู้ต้องขังคนอื่น เพื่อแลกกับอาหารหรือของว่าง เช่น นมกล่องและกาแฟ
สำาเร็จรูป ซึ่งได้กลายเป็น “เงินตรา” หลักที่ใช้ เพราะสามารถเก็บได้เป็นเวลานาน  ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังคน
หนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ235

7.6 การเข�าถิงึบัริการด�านสขุภาพท่� ไม่เพียงพอ

การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังเผยให้เห็นว่า ระบบราชทัณฑ์ของประเทศไทยล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในแง่การให้บริการ
ด้านสุขภาพในเวลาและคุณภาพที่เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ236 บริการด้านสุขภาพใน
เรอืนจำา237 ยงัคงขาดแคลนเจ้าหนา้ที ่และขาดแคลนอปุกรณท์างการแพทยแ์ละเวชภัณฑท์ีเ่หมาะสมในการตอบสนอง
ความต้องการทางการแพทย์ของผู้ต้องขัง อีกทั้งยังไม่มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางในเรือนจำาหรือมีอย่างจำากัด 
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดและความต้องการของประชากรผู้ต้องขัง238

อดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า มีจำานวนเจ้าหน้าที่เรือนจำาไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการ
ของประชากรผู้ต้องขัง จากข้อมูลการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังทุกคน เจ้าหน้าที่เรือนจำาจะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 
ขั้นพื้นฐาน และการจ่ายยาให้กับผู้ต้องขังในสถานพยาบาลของเรือนจำา ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำา
จังหวัดหนองบัวลำาภู และเรือนจำากลางราชบุรีให้ข้อมูลว่า มีเจ้าหน้าที่เรือนจำาเพียงสองคนที่ดูแลบริการด้านสุขภาพ
ในเรือนจำา239 อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำาที่ดูแลด้านสุขภาพอาจ 
ไมไ่ดอ้ยูเ่วรเสมอไป โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ซึง่ผูต้อ้งขงัตอ้งไปรอทีห่อ้งพยาบาลจนถงึรุง่เชา้ ถงึจะไดร้บัการรกัษา240

232  FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
233 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
234 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565
235 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565
236 ข้้อ 24 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. การให้บัริการด้านการรักษาพยาบัาลแก่ผู้้้

ต่้องข้ังเป็นคว่ามีรับัผู้ิดชอบัข้องรัฐ โดยผู้้้ต่้องข้ังคว่รได้รับัการรักษาพยาบัาลต่ามีมีาต่รฐานเช่นเดียว่กับัที่รัฐจัดให้กับัประชาชนอื่น และจะต่้อง
สามีารถึเข้้าถึึงบัริการที่จําเป็นโดยไมี่คิดมี้ลค่าและไมี่เลือกปฏิิบััต่ิด้ว่ยเหตุ่แห่งสถึานภาพด้านกฎหมีายข้องต่น 2. การจัดบัริการรักษาพยาบัาล
คว่รอย้่ในลักษณะที่เชื่อมีโยงอย่างใกล้ชิดกับังานด้านสาธารณสุข้โดยทั่ว่ไป และในลักษณะที่ประกันให้มีีการรักษาและพยาบัาลอย่างต่่อเนื่อง 
รว่มีทั�งการให้บัริการด้านเอชไอว่ี ว่ัณโรค และโรคต่ิดต่่ออื่นๆ รว่มีทั�งภาว่ะที่ต่้องพึ่งพิงยาเสพต่ิด”

237 สถึานพยาบัาลในเรือนจำให้บัริการในระดับัพื�นฐาน และยาสามีัญิทั่ว่ไปสำหรับัผู้้้ต่้องข้ัง ส่ว่นผู้้้ที่มีีอาการร้ายแรงหรืออาการสาหัส จะถึ้กส่งต่ัว่ไป
ยังโรงพยาบัาลใกล้เคียงเพื่อการรักษาเพิ่มีเต่ิมี

238 ข้้อ 25 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. เรือนจำทุกแห่งพึงมีีสถึานบัริการรักษา
พยาบัาล อันมีีหน้าที่ประเมีิน ส่งเสริมี คุ้มีครอง และ พัฒนาสุข้ภาพกายและจิต่ใจข้องผู้้้ต่้องข้ัง โดยเฉพาะการให้คว่ามีใส่ใจเป็นพิเศษต่่อผู้้้ต่้อง
ข้ังที่ต่้องการ การด้แลสุข้ภาพเป็นพิเศษ หรือมีีปัญิหาสุข้ภาพที่กระทบัต่่อการบัําบััดฟื้้�นฟื้้ข้องต่น 2. บัริการรักษาพยาบัาลจะต่้องมีีคณะทำงานสห
ว่ิชาชีพ ซ้ึ่งประกอบัด้ว่ยบัุคลากรที่มีีคุณสมีบััต่ิ เหมีาะสมีอย่างเพียงพอสำหรับัหน่ว่ยบัริการด้านการรักษาพยาบัาลที่เป็นอิสระ และมีีศักยภาพ
ด้านการแพทย์อย่างเต่็มีที่ โดยคว่รมีีคว่ามีเชี่ยว่ชาญิอย่างเพียงพอทั�งด้านจิต่ว่ิทยาและจิต่เว่ช และต่้องจัดให้ผู้้้ต่้องข้ังทุกคนสามีารถึเข้้าถึึงบัริการ
ด้านทันต่กรรมีที่มีีคุณภาพด้ว่ย”

239 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัด
รุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565

240 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
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อดีตผู้ต้องขังบางคนที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งจะมาที่เรือนจำาเป็นครั้ง
คราว อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์จากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพระบุว่า แพทย์จากภายนอกจะมาที่เรือนจำาสัปดาห์ละ
ครั้ง241 อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งอธิบายว่า ผู้ต้องขังต้องลงชื่อหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าเพื่อขอพบแพทย์242 ในทำานองเดียวกัน 
อดตีผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาจังหวดันราธิวาสมขีอ้สังเกตวา่ จะมเีฉพาะพยาบาลประจำาอยูท่ี่ห้องพยาบาล และแพทยจ์าก
ภายนอกจะมาที่เรือนจำาประมาณเดือนละคร้ัง โดยจะมาดูแลผู้ต้องขังที่มีโรคประจำาตัวเท่านั้น เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน
หรือผู้มีความดันโลหิตสูง243

ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ ผู้ต้องขังมักป่วยเป็นโรคในช่องปาก อย่างไรก็ดี การให้บริการด้าน
ทันตกรรมนั้นไม่เพียงพออย่างยิ่งเมื่อเทียบกับความต้องการ ส่งผลให้ต้องเข้าคิวรอการรักษานาน ยกตัวอย่างเช่น ที่
เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำาจังหวัดสงขลา อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า จะมีบริการด้านทันตกรรมสัปดาห์ละครั้ง 
หรือบางทีก็สองสัปดาห์ต่อครั้ง244 ที่เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส อดีตผู้ต้องขังบอกว่า ผู้ต้องขังจะได้พบทันตแพทย์เพียง
หนึ่งครั้งต่อปี245 มีอดีตผู้ต้องขังเพียงคนเดียวจากเรือนจำากลางราชบุรีที่บอกว่า ทันตแพทย์จะมาที่เรือนจำาแทบทุกวัน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง ทำาให้ไม่ต้องรอเป็นเวลานาน246 นอกจากน้ัน อดีตผู้ต้องขังบางคนจากเรือนจำา
พิเศษกรุงเทพ ทัณฑสถานหญิงกลางในกรุงเทพฯ และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังมักได้รับบริการ
เฉพาะการถอนฟัน247 ส่วนบริการด้านทันตกรรมอย่างอ่ืนรวมถึงการอุดฟัน การขูดหินปูน หรือการใส่เหล็กดัดฟัน 
เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างมาก248

แม้ว่าอาการทางจิตยังเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปสำาหรับผู้ต้องขัง แต่อดีตผู้ต้องขังทุกคนบอกว่า บริการด้านสุขภาพ
จิตหรือจิตเวชในเรือนจำาอยู่ในสภาพที่ “เลวร้ายมาก” หรือ “ไม่มีเลย” ในขณะที่ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตรุนแรง
จะได้รับการรักษาทุกวัน แต่อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงนักจิตเวชหรือ
นักจิตวิทยาได้ โดยมีเพียงบางส่วนจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำากลางราชบุรีที่
บอกว่า พวกเขาสามารถเข้าพบนักจิตเวชหรือนักจิตวิทยาได้โดยการลงชื่อ แม้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน249 ตาม
ข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลา ผู้ต้องขังต้องทนรับมือกับปัญหาทางสุขภาพจิตด้วยตนเอง ถ้ามี
อาการรุนแรง “พวกเขาอาจถูกล่ามโซ่เอาไว้”250 อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลางยังกล่าวเสริมว่า มีการแจก 

241 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
242 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 

ธันว่าคมี 2565
243 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 1 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 1 ธันว่าคมี 2565
244 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 

ธันว่าคมี 2565
245 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 1 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 1 ธันว่าคมี 2565
246 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
247 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 

พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

248 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 
พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

249 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษ
กรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจาก
ทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565

250 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 
ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
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ยานอนหลับให้กับผู้ต้องขังที่มีปัญหาในการนอนหรือความเครียด251

ในแงข่องการรกัษาพยาบาล อดตีผู้ตอ้งขงัท้ังหมดระบวุา่ ยาทีพ่วกเขาไดรั้บสว่นใหญจ่ะเปน็ยาพาราเซตตามอลสำาหรบั
รักษาอาการป่วยหลาย ๆ อย่าง อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีข้อสังเกตว่า พวกเขามักไม่สามารถเข้าถึงแม้แต่ยาอย่างเช่น 
ยาพาราเซตตามอล และมีขั้นตอนการเข้าถึงที่เชื่องช้า ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ต้อง
ลงช่ือในตอนเช้าเพื่อให้ได้รับยาในตอนค่ำาวันเดียวกัน252 อดีตผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพระบุว่า 
ต้องรอจนถึงวันรุ่งขึ้น ถึงจะได้รับยา หรือไปเอายาในกรณีฉุกเฉิน253 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบางคนจากเรือนจำา
พิเศษกรุงเทพ และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาส การปฏิบัติเช่นนี้ยังทำาให้เกิด “ธุรกิจซื้อขายยา” โดยผู้ต้องขังจะขายหรือ
เอาสินค้า เช่น โซดา ของว่าง และข้าวของที่จำาเป็นอย่างอื่น มาแลกกับยา254 ยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบกลายเป็น
สิ่งที่ “มีคุณค่า” และ “มีราคา” และสามารถขายได้เงินมากถึง 200 บาทต่อเม็ด255 หรือนำาไปแลกกับกาแฟสำาเร็จรูป 
30 ซอง256

อดีตผู้ต้องขังทุกคนให้ข้อมูลว่า ข้ันตอนในระบบราชการที่ยุ่งยากและข้อกังวลด้านความปลอดภัย มักส่งผลให้ 
ผู้ต้องขังไม่ได้รับการตรวจและรักษาในเวลาอันเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน ผู้ต้องขังที่ขออนุญาตไปยังสถาน
พยาบาลของเรือนจำาจะต้องถูกคัดกรอง และได้รับอนุญาตจากผู้คุมซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ “ถ้า [ผู้คุม] 
เห็นว่าเรายังป่วยไม่พอ เราก็ต้องอดทนต่อไป” อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าว257 อดีตผู้ต้องขัง
อีกคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ความเห็นถึงความลำาบากในการเข้าถึงสถานพยาบาลของเรือนจำาว่า “เฉพาะ
กรณีที่ฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น [เจ้าหน้าที่เรือนจำา] ถึงจะยอมให้เราไปสถานพยาบาล ที่ว่าเร่งด่วนหมายถึงว่ามีอาการ
แย่มากแล้ว [หรือ] อาจถึงขั้นใกล้เสียชีวิตแล้ว ถ้าป่วยเป็นไข้ ก็ต้องมีอาการหนักจนกระทั่งแทบหมดสติ ถ้าไม่ถึงขั้น
นั้น เราก็จะได้รับแจกแต่ยาพาราเซตตามอล”258 ในทำานองเดียวกัน อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสบอกว่า 
“คุณต้องป่วยใกล้ตาย ถึงจะถูกส่งตัวไปสถานพยาบาลของเรือนจำา ไม่ได้ไปโรงพยาบาลด้วยซ้ำา”259

กรณีที่เกิดอาการป่วยฉุกเฉินในตอนบ่ายและค่ำา ซึ่งผู้ต้องขังจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือนนอนแล้ว (ปกติตั้งแต่
เวลา 15.00 น.ถึง 06.00 น.) อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังสามารถกดกริ่งเรียกผู้คุมได้ อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขัง 
หลายคนบอกว่า เจ้าหน้าที่มักไม่มาในทันทีแม้เป็นกรณีที่เร่งด่วน อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากทัณฑสถานหญิงกลาง
เล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งเพื่อนนักโทษในเรือนนอนเดียวกันมีอาการชักเกร็ง “ที่จริงต้องมีปุ่มที่ใช้กดเรียก [เจ้าหน้าที่ 
เรือนจำา] ได้ แต่ไม่ได้มีในทุกห้อง และเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำางานหรือไม่ ก็ต้องอาศัยวิธีตะโกน จากนั้นเจ้าหน้าที่
ก็วิ่งมาเช็คอาการของเธอ และนำาข้อมูลไปแจ้งเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเพื่อพิจารณา สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจส่งตัว
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล”260 ขั้นตอนท้ังหมดใช้เวลาเกือบคร่ึงชั่วโมง ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง261 อดีตผู้ต้องขังจาก
เรือนจำาจังหวัดนราธิวาสเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองตอนที่ปวดท้องเน่ืองจากมีนิ่วในไต “ผมเริ่มปวดต้ังแต่ตอน 
สีทุ่ม่ แต ่[ผูค้มุ] ไมส่นใจเลย พวกเขาบอกให้ผมรอจนถงึหกโมงเชา้ ถงึจะยอมใหพ้วกเราออก [จากเรอืนนอน]”262 อดตี 

251 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
252 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
253 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
254 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
255 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
256 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 

ธันว่าคมี 2565
257 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
258 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
259 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
260 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
261 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
262  FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
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ผู้ต้องขังหลายคนที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำาจังหวัดสงขลาให้ข้อมูลว่า เคยเห็นผู้ต้องขังเสียชีวิต เนื่องจาก
เรือนจำาไม่มีการตอบสนองต่อกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างทันที263

ขั้นตอนการส่งตัวไปโรงพยาบาลภายนอกก็มักยุ่งยากจนเกินกว่าเหตุ และมีการจัดการอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าท่ี
เรือนจำา ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ “[การออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล] ต้องเป็นกรณีที่ร้ายแรงถึงขั้นชีวิต 
และเรายังต้องต่อสู้เรียกร้องด้วย [โดยการบอกว่า] เราจำาเป็นต้อง [ไปโรงพยาบาล] รอไม่ได้อีกแล้ว ไม่งั้นจะต้องตาย” 
อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากทัณฑสถานหญิงกลางกล่าว264 อดีตผู้ต้องขังบางคนยังให้ข้อมูลกรณีที่ข้อพิจารณาด้านความ
ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาล อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสบอกว่า 
“แพทย์เข้ามาตรวจและบอกว่า ถ้าไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลภายนอก เขาจะต้องเสียชีวิต แต่ [เรือนจำา] ไม่ยอมส่งตัวเขา
ไป โดยอ้างว่า [เขาถูกศาลตัดสินความผิด] ในข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ จึงต้องรักษาตัวเฉพาะในเรือนจำา”265

7.7 การผู่้อนคัลาย หรือการไม่ปฏิบัิัติิติามมาติรการเก่�ยวกับัโรคัโคัวิด-19 

ในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังทุกคนที่ให้สัมภาษณ์กับ FIDHให้ข้อมูลว่า การ
รกัษาระยะหา่งทางสงัคมยงัเปน็สิง่ทีท่ำาไมไ่ด ้เนือ่งจากจำานวนผูต้อ้งขงัทีสู่ง โดยเฉพาะในเรอืนนอน มาตรการปอ้งกนั
อย่างอื่นรวมทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการบังคับสวมหน้ากาก ก็ไม่ได้มีการกวดขันอย่างเข้มงวดเมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2564266 ยกตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพพบว่า ไม่มีการตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 อย่างสม่ำาเสมอและเป็นระบบให้กับผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ไม่เคยตรวจหาเชื้อเลย267 
อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากทัณฑสถานหญิงกลางกล่าวว่า “หลังช่วงการกักโรค จะไม่มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19”268 
อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ความเห็นว่า “ไม่มี [การตรวจหาเชื้อโควิด-19] อย่างสม่ำาเสมอ 
เพราะ [เจ้าหน้าที่เรือนจำา] บอกว่ามีค่าใช้จ่ายสูง”269 แม้จะมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำาทุก
แห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยอยู่ แต่หลายคนมีข้อสังเกตในการให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ต้องขังมักไม่ได้สวมหน้ากาก
อย่างสม่ำาเสมออีกต่อไป270

เกือบตลอดทั้งปี 2565 ยังคงมีการกักโรคสำาหรับผู้ต้องขังใหม่ หรือผู้ต้องขังที่เดินทางกลับมาจากการพิจารณาใน
ศาล โดยลดลงเหลือ 10 วัน [โปรดดูด้านบน, บทที่ 4] อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภูบอก
ว่า เขาถูกกักโรคเป็นเวลากว่า 40 วัน ในช่วงที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก271 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ
อธิบายว่า ผู้ต้องขังที่ถูกกักโรคแต่ละกลุ่ม จะนอนในที่เดียวกัน เมื่อเข้าสู่เรือนจำาในแต่ละวัน “ไม่ว่าจะมีผู้ต้องขังกี่คน 
อาจจะเป็น 7, 10 หรือ 15 คน พวกเขาจะถูกนำาตัวมารวมในห้องขังเดียวกัน และในวันต่อมา ไม่ว่าจะมีผู้ต้องขัง
เข้ามาใหม่อีกกี่คน พวกเขาก็จะถูกนำาตัวไปรวมกันในห้องขังอีกแห่งหนึ่ง”272 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบางคนที่ให้
สัมภาษณ์ การปฏิบัติเช่นนี้มักทำาให้เกิดสภาพที่แออัด และยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ที่ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ
กลางในกรงุเทพฯ ซึง่ใช้เปน็สถานทีก่กัโรคสำาหรบัผูต้อ้งขงัรายใหม ่หรอืผูท้ีเ่ดนิทางกลบัมาจากศาล สภาพความแออัด 

263 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ,  
28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565ว่ FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจาก 
เรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565

264 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
265 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
266 FIDH, Thailand Annual Prison Report 2022, 24 มีีนาคมี 2565
267 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ,  

28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
พิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565

268 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 2565
269 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
270 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
271 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ,  

28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำ
จังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565

272 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
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จะขึ้นอยู่กับจำานวนผู้ต้องขังในแต่ละวัน ตั้งแต่ 20 คนถึง 50 คน273 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้
ข้อมูลว่า จะมีการกักโรคผู้ต้องขังกว่า 200 คนในเรือนนอนแห่งเดียวกันที่เรือนจำาหลังเก่า274

ตามขอ้มลูของอดตีผูต้อ้งขงัทัง้หมดให้สมัภาษณ ์จะมีการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 หลังการกักโรคจนครบเวลาของผูต้อ้งขงั  
โดยจะมีการแยกตัวผู้ต้องขังที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบางคนที่
ให้สัมภาษณ์จากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ ผู้ต้องขังที่ตรวจพบว่าติด
เช้ือโควิด-19 หลังการกักโรค จะถูกส่งตัวไปที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ275 ตามข้อมูลของอดีต 
ผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ ผู้ต้องขังส่วนที่เหลือซึ่งตรวจไม่พบเชื้อ แม้จะมีสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนผู้ต้องขังที่
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะถูกกักขังแยก และต้องถูกกักโรคด้วยกัน โดยจะถูกห้ามใช้เวลาสันทนาการและห้าม
การเดินทาง จนกว่าทั้งหมดจะมีผลตรวจเป็นลบ276

อดีตผู้ต้องขังบางคนที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับแจกยาชุด ประกอบ
ด้วยยาพาราเซตตามอล และยาฟ้าทะลายโจร (ยาสมุนไพร) เพื่อรักษาตามอาการ277 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัด
หนองบัวลำาภูกล่าวเสริมว่า มีการจัดยาต้านไวรัสอย่างเช่น ฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ต้องขังสูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19278 
อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสบอกว่า ผู้ต้องขังที่ไม่แสดงอาการจะไม่ได้รับแจกยาอะไรเลย279

ตามขอ้มลูของอดตีผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาพเิศษกรงุเทพ มาตรการเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ในเรอืนจำาในป ี2565 ไดเ้ปลีย่น
จากการเนน้การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการกกัโรค เปน็การฉดีวคัซนี280 อดตีผูต้อ้งขงัทัง้หมดทีใ่หสั้มภาษณ์ให้ข้อมูล
ว่า มีการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ในเรือนจำาของตน 

7.8 การทำางานท่�ถิก้เอาเปรียบัขูดรีด

อดีตผู้ต้องขังบางคนให้ข้อมูลว่า โครงการทำางานและการศึกษาในเรือนจำา ไม่ได้ช่วยให้ผู้ต้องขังมีความเชี่ยวชาญด้าน
การทำางานอย่างจริงจัง ไม่ได้ช่วยให้มีทักษะที่ใช้การได้ และไม่ช่วยสร้างเสริมความรู้สึกเคารพตนเอง ซึ่งพวกเขาระบุ
ว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการปรับตัวเข้าสู่สังคม เมื่อได้รับการปล่อยตัว281

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลกับ FIDH ว่า ผู้ต้องขังมักใช้เวลาราว 15 ชั่วโมงต่อวันในเรือนนอน (ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง
หกโมงเช้า) ในช่วงกลางวัน จะมีการจัดให้ผู้ต้องขังทำางานประเภทต่าง ๆ อดีตผู้ต้องขังบางคนระบุว่า การทำางานใน
เรือนจำาจะมีคู่สัญญาเป็นเอกชน โดยเป็นงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ถุงกระดาษ ไฟแช็คจุดบุหรี่

273 FIDH, สัมีภาษณ์อดีต่ผู้้้ต่้องข้ังจากทัณฑสถึานบัำบััดพิเศษ, 20 ธันว่าคมี 2565
274 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
275 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 ธันว่าคมี 

2565; FIDH, สัมีภาษณ์อดีต่ผู้้้ต่้องข้ังจากทัณฑสถึานบัำบััดพิเศษ, 20 ธันว่าคมี 2565
276 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
277 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัด

รุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขัง
จากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

278 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
279 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
280 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
281 ข้้อ 4 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. เป้าประสงค์ข้องการลงโทษจําคุกหรือ

การใช้มีาต่รการที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการจํากัดอิสระ และเสรีภาพข้องบัุคคลนั�น โดยเบัื�องต่้นแล้ว่ก็เพื่อที่จะคุ้มีครองสังคมีให้ปลอดพ้นจาก
อาชญิากรรมีและ ลดการกระทำผู้ิดซ้�ำ คว่ามีประสงค์ดังกล่าว่สามีารถึบัรรลุได้ต่่อเมีื่อระยะเว่ลาในการคุมีข้ังได้ถึ้กนำมีาใช้ เพื่อประกันเท่าที่จะ
เป็นไปได้ว่่าบัุคคลเช่นว่่านั�นจะสามีารถึกลับัคืนส้่สังคมีได้เมีื่อได้รับัการปล่อยต่ัว่โดยสามีารถึดำรงชีว่ิต่ที่ไมี่ละเมีิดกฎหมีายและและพึ่งต่นเอง
ได้ 2. ด้ว่ยเหตุ่ดังกล่าว่ ผู้้้บัริหารเรือนจำและหน่ว่ยงานอื่นที่มีีอำนาจเกี่ยว่ข้้องจึงคว่รจัดให้มีีบัริการ ด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และการทำงาน 
รว่มีทั�งคว่ามีช่ว่ยเหลือร้ปแบับัอื่นที่เหมีาะสมีและที่สามีารถึ ให้บัริการได้ รว่มีทั�งคว่ามีช่ว่ยเหลือด้านการเยียว่ยา กําลังใจ จิต่ว่ิญิญิาณ สังคมีและ
สุข้ภาพ รว่มีทั�งการกีฬา เป็นต่้น โดยการจัดให้มีีโครงการ กิจกรรมีและบัริการเช่นนัน คว่รสอดคล้องกับัคว่ามีจําเป็นต่่อผู้้้ต่้องข้ังแต่่ละคน”; ข้้อ 96 
ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. ผู้้้ต่้องโทษพึงมีีโอกาสทำงานและ/หรือมีีส่ว่นร่ว่มี
อย่างจริงจังในการฟื้้�นฟื้้ต่นเอง ทั�งนี� ภายใต่้ การประเมีินคว่ามีพร้อมีทางร่างกายและจิต่ใจโดยแพทย์หรือบัุคคลากรทางการแพทย์ชํานาญิการ 
อื่น ๆ 2. จัดให้มีีการทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้้้ต่้องข้ังกระต่ือรือร้นในการจ้างงานในว่ันทำงานปกต่ิ”



FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 256652

 รองเท้า แหอวน ไม้กวาด เฟอร์นิเจอร์ และผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ รวมทั้งการทำางานก่อสร้าง282 
ตามขอ้มลูของอดีตผูต้อ้งขังบางคน บอ่ยครัง้ทีผู่ต้อ้งขงัจะไดร้บัคา่ตอบแทนจากการทำางานอย่าไมยุ่ตธิรรม ซึง่เปน็การ
ปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ283 ยกตวัอยา่งเช่น อดตีผู้ตอ้งขงัจากเรอืนจำาจังหวดัสงขลาให้ขอ้มลู
ว่า ผู้ต้องขังที่มีหน้าที่ถักแหอวนจะได้รับค่าแรงเพียงกว่า 100 บาทสำาหรับการทำางานสองเดือน284 อดีตผู้ต้องขังจาก
เรอืนจำาจังหวัดนราธิวาสกลา่วเสรมิวา่ “ผู้ตอ้งขงัมกัไมรู่ ้[วา่จะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืไม]่ ปกตแิล้ว ถา้เจา้หน้าทีเ่รอืนจำา 
ทุจริต ผู้ต้องขังบางคนอาจได้รับค่าตอบแทน แต่คนอื่นไม่ได้ และต้องทำางานฟรี”285 อดีตผู้ต้องขังซึ่งเคยทำางานใน 
โรงครวัของเรือนจำากลางราชบุรเีลา่ใหฟ้งัวา่ ผูต้อ้งขังซึง่ทำางานในโรงครวัจะไดร้บัคา่ตอบแทนประมาณ 2,000-3,000 
บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับผลกำาไรจากการขายเมนูพิเศษที่ร้านค้าของเรือนจำา286

งานอีกประเภทหนึ่งท่ีอดีตผู้ต้องขังกล่าวถึง ได้แก่ การช่วยทำางานในเรือนจำา ทั้งการทำาอาหาร การทำาความสะอาด 
การดูแลรักษาประจำาวัน การตัดผม การเย็บผ้า และการทำางานเอกสาร287 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ
เล่าว่า ผู้ต้องขังที่ทำางานเหล่านี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ288 

7.9 การจำำากัดการติดิต่ิอกับัโลกภายนอก และการขาดกิจำกรรมสนัทนาการและบัำาบัดัฟ้้�นฟู้

อดีตผู้ต้องขังทุกคนที่ใหส้ัมภาษณ์กับ FIDH ให้ข้อมูลว่า พวกเขามโีอกาสที่จำากัดอย่างมากที่จะไดร้ับขอ้มูล และตดิต่อ
กับโลกภายนอก รวมทั้งการได้ข้อมูลผ่านข่าวสาร หนังสือ จดหมายโต้ตอบ และการเข้าเยี่ยม289

แม้ว่าอดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า มีการติดตั้งโทรทัศน์ในเรือนนอนของตน แต่พวกเขาไม่สามารถ
ควบคุมรายการที่ดูและเวลาที่ดูได้ โดยจะมีการเปิดโทรทัศน์อยู่ตลอดตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. จนถึงช่วงเข้านอน
ตอนสามทุ่ม ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อเนื้อหาที่
รับชมทางโทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี และเกมโชว์ หรือการพัฒนาและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรือนจำา 

ในเรือนจำาทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยอยู่ มีข้อห้ามไม่ให้ดูและอ่านข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันใน
สังคม290 อดีตผู้ต้องขังคนหน่ึงจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ข้อมูลกับ FIDH ว่า “เวลาที่อยู่ข้างใน เราไม่รู้หรอกว่า 

282 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 
ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัด
สงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิ
จำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

283 ข้้อ 103 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. จัดให้มีีระบับัจ่ายค่าต่อบัแทนในการ
ทำงานข้องผู้้้ต่้องข้ังอย่างเท่าเทียมีและเป็นธรรมี 2. ภายใต่้ระบับัดังกล่าว่ ผู้้้ต่้องข้ังต่้องได้รับัอนุญิาต่ให้สามีารถึใช้บัางส่ว่นข้องรายได้ เพื่อซ้ื�อหา
สิ่งข้องเครื่องใช้ที่สามีารถึอนุญิาต่ให้ได้เพื่อประโยชน์ข้องต่นและให้สามีารถึส่งรายได้บัางส่ว่นไปยังครอบัครัว่ข้องต่นได้ด้ว่ย 3. ระบับัดังกล่าว่คว่ร
กําหนดให้ฝ่ายบัริหารเรือนจำเก็บัสะสมีเงินรายได้จำนว่นหนึ่งข้องผู้้้ต่้องข้ังไว่้เป็นเงินออมี ทั�งนี�จะมีีการส่งมีอบัเงินดังกล่าว่ให้กับัผู้้้ต่้องข้ังเมีื่อได้รับั
การปล่อยต่ัว่”

284 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565. อดีต่ผู้้้ต่้องข้ังบัอกว่่า สัญิญิาจ้างผู้ลิต่แหอว่นครั�งสุดท้ายสิ�นสุดลง
เมีื่อเดือนตุ่ลาคมี 2565 หนึ่งเดือนหลังกำหนดเส้นต่ายที่กรมีราชทัณฑ์สั่งการให้ยุต่ิการทำสัญิญิาผู้ลิต่แหอว่นทุกชนิด [โปรดด้ด้านบัน, บัทที่ 6]

285 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
286 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
287 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
288 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
289 ข้้อ 58 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. ผู้้้ต่้องข้ังต่้องได้รับัอนุญิาต่ให้สื่อสารกับั

ครอบัครัว่และเพื่อนข้องต่นต่ามีระยะเว่ลาที่เหมีาะสมี ทั�งนี�โดยมีีการกำกับัด้แลเท่าที่จําเป็น (ก) โดยการเข้ียนจดหมีายและหากเป็นไปได้ โดย
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลและช่องทางอื่นใด และ (ข้) โดยการเยี่ยมี 2. กรณีที่ได้รับัอนุญิาต่ให้มีีการเยี่ยมีโดยค้่สมีรส ต่้องให้มีีการใช้
สิทธิดังกล่าว่ โดยไมี่มีีการเลือกปฏิิบััต่ิ ผู้้้ต่้องข้ังหญิิงต่้องสามีารถึใช้สิทธิดังกล่าว่ได้เท่าเทียมีกับัผู้้้ต่้องข้ังชาย ให้กำหนดข้ั�นต่อนปฏิิบััต่ิและจัดให้มีี
สถึานที่เพื่อการเข้้าเยี่ยมีเพื่อประกันว่่าจะมีีการเข้้าถึึงอย่างเป็นธรรมีและโดยเท่าเทียมีกัน โดยคำนึงถึึงคว่ามีปลอดภัยและศักดิ�ศรี”

290 ข้้อ 63 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า : “ผู้้้ต่้องข้ังต่้องได้รับัข้่าว่สารที่สำคัญิอย่าง
สมี่ำเสมีอโดยการอ่านหนังสือพิมีพ์ นิต่ยสาร หรือสิ่งพิมีพ์เผู้ยแพร่ข้องหน่ว่ยงานใดๆ ได้รับัฟื้ังว่ิทยุ คําบัรรยายหรือช่องทางเผู้ยแพร่ข้้อมี้ลข้่าว่สาร
ที่คล้ายคลึงกันอื่นใดๆ โดยได้รับัอนุญิาต่และอย้่ใต่้การคว่บัคุมีข้องผู้้้บัริหารเรือนจำ”; ข้้อ 64 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิ
สำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “เรือนจำทุกแห่งต่้องจัดให้มีีห้องสมีุดเพื่อการใช้ประโยชน์ข้องผู้้้ต่้องข้ังทุกประเภท ให้มีีหนังสือเพื่อ
นันทนาการและให้คว่ามีร้้อย่างเพียงพอ และสนับัสนุนให้ผู้้้ต่้องข้ังได้ใช้ประโยชน์อย่างเต่็มีที่จากหนังสือเหล่านั�น”
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เกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอก เราสามารถรับชมรายการเฉพาะที่รัฐบาลอนุญาตให้รับชมเท่าน้ัน”291 นอกจากนั้น  
“ยังห้ามการอ่านหนังสือพิมพ์ในเรือนจำา รวมทั้งสื่อที่มีข่าวสารอื่น ๆ” อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาส
อธิบาย292 ทั้งยังมีการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลภายนอกผ่านสื่ออื่น ๆ อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า หนังสือท่ีมี 
ใหอ้า่นในเรอืนจำามใีห้เลอืกนอ้ยและลา้สมยัมาก หนงัสอืในเรอืนจำาตามข้อมลูของอดตีผู้ตอ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณ ์มักเปน็
หนังสือเกี่ยวกับธรรมมะในพุทธศาสนา นวนิยาย และนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์293 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบาง
คน คนทั่วไปสามารถบริจาคหรือส่งหนังสือจากภายนอกมาให้ผู้ต้องขังได้ แต่จะถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำาคัดกรอง และ
กระบวนการส่งมักจะใช้เวลานาน294

ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังทุกคน จดหมายโต้ตอบกับผู้ต้องขัง จะถูกแทรกแซงอย่างสม่ำาเสมอโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำา  
ซึ่งจะถือวิสาสะอ่าน เซ็นเซอร์ หรือแม้แต่ยึดจดหมายเอาไว้ อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่า 
“มีการจำากัดจำานวนคำา บรรทัด รวมทั้งเนื้อหา พวกเขาไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาในด้านลบเกี่ยวกับเรือนจำาเลย บางครั้ง
ครอบครัวส่งรูปมาให้ แต่ [เรือนจำา] อนุญาตให้เอาเข้ามาเพียงบาง่ส่วนและโยนที่เหลือทิ้งไป”295 อดีตผู้ต้องขังบางคน
กล่าวเสริมว่า ไม่มีการส่งจดหมายจากครอบครัวให้กับผู้ต้องขังในเวลาที่เหมาะสม “จดหมายถือเป็นสิ่งที่ให้กำาลังใจ
สำาหรับผู้ต้องขังที่พวกเขาเฝ้ารอจากครอบครัวหรือเพื่อน เมื่อเราถูกคุมขัง เราจะสูญเสียการติดต่อไปทั้งหมด ผมรอ
รับจดหมายอย่างมีความหวังเสมอ [การที่ต้องรอจดหมายเป็นเวลานาน] ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนเป็นอย่าง
มาก” อดีตผูต้อ้งขังคนหนึง่จากเรอืนจำาพเิศษกรงุเทพกล่าว296 ในทำานองเดยีวกนั สำาหรบัจดหมายทีส่ง่ออกไปภายนอก 
อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า จะมีการคัดกรองและเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวด อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพเล่าว่า 
“ถ้า [เจ้าหน้าที่เรือนจำา] ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในจดหมาย พวกเขาก็อาจจะโยนมันทิ้งลงถังขยะ เราไม่มีทางรู้ว่ามีการ
ส่งจดหมายไปหรือไม่ หรือส่งไปให้ใคร”297

ในสว่นของการเขา้เยีย่ม กรมราชทณัฑไ์ดน้ำาระบบการเขา้เยีย่มออนไลนม์าใชต้ัง้แตเ่ริม่เกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งยังมีปัญหามาก กล่าวคือจำากัดเวลาเข้าเยี่ยม และขาดอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร ตาม
ขอ้มลูของอดตีผูต้อ้งขงัทกุคนทีใ่หส้มัภาษณก์บั FIDH อดตีผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาจงัหวดัหนองบวัลำาภใูหข้อ้มลูวา่ ผูต้อ้ง
ขงัจะสามารถสือ่สารกบัครอบครวัทางวดีโิอคอลไดเ้ดอืนละครัง้ เปน็เวลาครัง้ละแปดนาทเีทา่นัน้298 อดตีผูต้อ้งขงัจาก
เรือนจำาจังหวัดสงขลาให้ข้อมูลว่า ได้รับอนุญาตให้วีดิโอคอลครั้งละ 10 นาที และต้องรอเป็นเวลานานถึงสองเดือน 
ถ้ามีหลายครอบครัวเข้าคิวรอ299 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำากลางราชบุรีให้ข้อมูลว่า มีเวลาวีดิโอคอล 15 นาที สัปดาห์
ละครั้ง300 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพยังพูดถึงปัญหาที่ผู้ต้องขังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัว
ระหว่างอยู่ในเรือนจำา รวมทั้งการโทรศัพท์ไปหา แม้ในกรณีฉุกเฉิน301

การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังทุกคนเผยให้เห็นว่า ผู้ต้องขังขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสันทนาการ วัฒนธรรม 
และบำาบัดฟ้ืนฟูที่จะส่งเสริมสุขภาวะโดยรวมและการกลับเข้าสู่สังคม302 อดีตผู้ต้องขังบางคนกล่าวว่า แม้จะมี
กิจกรรมให้ความรู้ในเรือนจำา แต่ผู้ต้องขังก็ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ การออกแบบและการจัดหลักสูตรการศึกษา 

291 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
292 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
293 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 

ธันว่าคมี 2565
294 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 

ธันว่าคมี 2565
295 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
296 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
297 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
298 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
299 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
300 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
301 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
302 ข้้อ 105 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า “ต่้องจัดให้มีีกิจกรรมีนันทนาการและว่ัฒนธรรมี

ในเรือนจำทุกแห่ง ทั�งนี�เพื่อประโยชน์ด้านสุข้ภาพ ทางจิต่ใจ และร่างกายข้องผู้้้ต่้องข้ัง คว่ามีสัมีพันธ์ด้านสังคมี และการด้แลภายหลังปล่อยต่ัว่”
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ก็ขาดคุณภาพ หรือไม่เกี่ยวข้องกับทักษะในชีวิตที่จำาเป็นเมื่อต้องกลับคืนสู่สังคมภายนอกเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังจาก
เรือนจำาจังหวัดนราธิวาสอธิบายว่า ผู้ต้องขังหลายคนไม่สามารถสมัครเรียนชั้นอุดมศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย
ระหว่างอยู่ในเรือนจำาได้ เพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้303 อดีตผู้ต้องขังกล่าวเสริมว่า โครงการฝึกอาชีพใน 
เรือนจำา อย่างเช่น การซ่อมหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ช่วยให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่จำาเป็น หรือเตรียม
ความพร้อมในการทำางานหลังได้รับการปล่อยตัวได้304 เขาอธิบายว่า “เนื่องจากโครงการอบรมเหล่านี้ใช้เวลาเพียง
สองถึงสามวัน บางครั้งใช้เวลาวันเดียว […] จึงเปล่าประโยชน์”305 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ผู้ต้องขังที่จะได้รับการ
ปลอ่ยตวั ตอ้งเขา้รว่มในโครงการโคกหนองนา ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ต้อ้งขงัมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็ในการสร้าง
ชวีติตนเองเม่ือได้รบัการปลอ่ยตัว306 จากการสมัภาษณอ์ดตีผูต้อ้งขัง โครงการสองสปัดาหส์ว่นใหญ่เปน็การอบรมดา้น
เกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงปลา และการทำาปุ๋ย อดีตผู้ต้องขังบางคนชี้ว่า โครงการนี้ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ “โครงการเกษตรกรรมแบบโคกหนองนาเป็น
เรื่องอุดมคติและทำาไม่ได้ในเชิงปฏิบัติ ในชีวิตจริง เรา [ต้อง] เริ่มจากการมีที่ดินและมีเงินทุนเสียก่อน” อดีตผู้ต้องขัง 
คนหนึ่งจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสกล่าว307

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลกับ FIDH ว่า สำาหรับผู้ต้องขังที่ไม่เข้าร่วมในการทำางานหรือการศึกษาของเรือนจำา จะมีโอกาส
จำากัดมากในการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬา การออกกำาลังกาย งานอดิเรก หรืองานสร้างสรรค์อย่างอื่น  
ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภูบอกว่า เนื่องจากมีพื้นที่ไม่มากพอ พวกเขาสามารถทำา
กจิกรรมทีม่กีารเคลือ่นไหวไดเ้พยีงจำากดั308 อดตีผูต้อ้งขงัจากเรอืนจำาพเิศษกรงุเทพใหข้อ้มลูวา่ พวกเขาไดร้บัอนญุาต 
ให้ใช้พื้นที่สนามในเรือนจำาเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น309 อดีตผู้ต้องขังยังให้ข้อมูลว่า กิจกรรมอย่างอื่นที่ทำาได้มี
ลักษณะไม่สร้างสรรค์และไม่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลางเล่าว่า การสวดมนต์ 
การทำาโยคะ การเต้น และการประกวดความงาม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสันทนาการที่ผู้ต้องขังสามารถเลือกที่จะ
เข้าร่วมได้ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็แทบไม่มีโอกาสที่จะทำางานอดิเรกหรือทำางานตามความสนใจอย่างอื่นได้เลย310

อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพอธิบายว่าชีวิตในเรือนจำา “ซ้ำาซาก จำาเจ เหมือนไม่มีจุดจบ”311 อดีตผู้ต้องขัง
บางคนยังชี้ว่า การไม่มีกิจกรรมสันทนาการที่มีคุณค่า เป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการปรับตัวเข้าสู่สังคมเมื่อได้
รับการปล่อยตัว อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภูให้ความเห็นว่า “[ช่วงที่อยู่ในเรือนจำา] ไม่ได้ช่วยให้เกิด
การพัฒนาในตัวเองเลย ไม่ว่าเราจะอยู่ในเรือนจำานานแค่ไหน มันกลับจะยิ่งทำาให้เกิดความสับสนมากขึ้นกับพวกเรา 
ได้แต่เฝ้ารอเวลาที่จะได้รับการปล่อยตัวอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรทำา”312

7.10 ผู้ลิติภัณฑ์์สุขอนามยัสำาหรบััผู้้�หญงิมคุ่ัณภาพติำ�า

ตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง โดยทั่วไปผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่จำาเป็นสำาหรับ
ผู้หญิง รวมทั้งผ้าอนามัยและชุดชั้นใน 

อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลางระบุว่า เมื่อตอนแรกเข้า ผู้ต้องขังจะได้รับผ้าอนามัยสี่ถึงหกชิ้น และได้รับ
ชุดชั้นในสองชุด313 อดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์จากทัณฑสถานหญิงกลางให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังสามารถ 

303 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
304 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
305 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
306 BBC Thai, โคกหนองนา (1): วิวัฒนิ์ ศัลยกำธิรุ เล่าเรุื�องโครุงการุพรุะรุาชทัานิของ รุ.10 จากเรุือนิจำส้่วังดุสิต, 1 พฤษภาคม 2565; Bangkok 

Post, King bestows royal pardons, 13 สิงหาคมี 2565
307 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
308 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
309 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 

ธันว่าคมี 2565
310 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
311 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 1 ธันว่าคมี 2565
312 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565
313 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
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ซื้อผ้าอนามัยและชุดชั้นในเพิ่มได้ที่ร้านค้าในเรือนจำา หรือขอรับจากญาติที่มาเยี่ยม ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่มีเงินหรือไม่มี
คนมาเยี่ยม สามารถขอผ้าอนามัยเพิ่มได้ตลอดเวลาจากเจ้าหน้าที่เรือนจำา314 ที่เรือนจำากลางราชบุรี อดีตผู้ต้องขังให้
ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังใหม่จะได้รับแจกผ้าอนามัยและชุดชั้นในห้าชุด315 ผู้ต้องขังยังจะได้รับผ้าอนามัยอย่างเพียงพอจาก
เรือนจำาตามความจำาเป็น316

อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังหญิงบางคนที่ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขอนามัยจากเรือน
จำา โดยอดีตผู้ต้องขังบอกว่า เธอเลือกท่ีจะซื้อผ้าอนามัยจากร้านค้าในเรือนจำาทุกเดือน เนื่องจากผ้าอนามัยที่ได้รับ
แจกจากเรือนจำามีคุณภาพต่ำาและระคายเคืองต่อผิว317 อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลาง มีข้อสังเกตว่า ชุดชั้น
ในที่เรือนจำาแจกมักมีขนาดเดียว และขนาดใหญ่ “หาได้ยากมาก”318 

นอกจากนั้น ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำากลางราชบุรี ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์
จะไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลภายนอก และได้รับการดูแลหลังการคลอดจากสถานพยาบาลในเรือนจำา319 พวกเธอ
กล่าวเสริมว่า มีการจัดเรือนนอนพิเศษสำาหรับผู้ต้องขังที่มีลูกอ่อนในเรือนจำาสองแห่ง320

7.11 ผู้้�ติ�องขังท่�มค่ัวามหลากหลายทางเพศเส่�ยงท่�จำะถิก้ละเมิด

ในส่วนของผู้ต้องขังเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ บุคคลอินเตอร์เซ็ก และเควียร์ อดีตผู้ต้องขังบางคนจาก
เรือนจำาพิเศษกรุงเทพอธิบายว่า บุคคลข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ จะได้อยู่ร่วมกันในเรือนนอนเดียวกัน แยก
จากผู้ต้องขังชาย321อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ เรือนจำาจังหวัดสงขลา และเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้
ขอ้มลูวา่ ผูต้อ้งขงัทีร่ะบวุา่ตนเองเปน็ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศจะอยูร่่วมกบัผูต้้องขงัชาย และไดรั้บการปฏบัิตแิละ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามเพศสภาพแต่กำาเนิด ซึ่งตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบางคน ทำาให้พวกเขาเสี่ยงที่จะถูก
คุกคามทั้งทางร่างกายและวาจา322 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสระบุว่า “[ผู้ต้องขังที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ] เสี่ยงที่จะถูกทำาร้ายทางร่างกาย บางคนจึงหาทางหลีกเลี่ยงด้วยการเป็นผู้ช่วยพัศดี”323

7.12 กลไกร�องเรียนท่� ไม่เป็นผู้ลเน่�องจำากคัวามไม่เช่ั�อมั�นและกลวัจำะถิก้ติอบัโติ�

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์กับ FIDH ให้ข้อมูลว่า เรือนจำาที่พวกเขาเคยอยู่ไม่คุ้มครองการเข้าถึงกลไกร้องเรียนที่ 
เป็นผล เป็นความลับ และมีการดำาเนินการแก้ไข324

314 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 
ธันว่าคมี 2565

315 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
316 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
317 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
318 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
319 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 

ธันว่าคมี 2565
320 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 1 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำกลางจังหวัดรุาชบุรุี, 18 พฤศจิกายน 2565
321 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 

พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
322 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 

ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัด
สงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจาก
เรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

323 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
324 ข้้อ 56 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. ต่้องข้ังทุกคนต่้องมีีโอกาสทุกว่ันในการยื่น

คําร้องข้อหรือร้องทุกข้์ต่่อผู้้้บััญิชาการเรือนจำหรือเจ้าพนักงานเรือนจำที่ได้รับัมีอบัหมีายให้ทำหน้าที่แทน 2. ผู้้้ต่้องข้ังทุกคนต่้องมีีโอกาสยื่นคํา
ร้องข้อหรือร้องทุกข้์ต่่อผู้้้ต่รว่จการเรือนจำระหว่่างการต่รว่จเรือนจำ โดยผู้้้ต่้องข้ังต่้องมีีโอกาสในการพ้ดคุยกับัผู้้้ต่รว่จการหรือเจ้าหน้าที่ผู้้้ต่รว่จการ
อื่นอย่างเป็นอิสระ และเป็นคว่ามีลับัโดยสมีบั้รณ์ โดยผู้้้บััญิชาการเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นข้องเรือนจำไมี่อย้่ร้้เห็นด้ว่ย 3. ผู้้้ต่้องข้ังทุกคนต่้อง
ได้รับัอนุญิาต่ให้ยื่นคําร้องข้อหรือร้องทุกข้์เกี่ยว่กับัการปฏิิบััต่ิต่่อต่น โดยไมี่มีีการ ต่ัดข้้อคว่ามีที่เป็นสาระใดๆ ออกไป โดยสามีารถึยื่นต่่อผู้้้บัริหาร
งานราชทัณฑ์ส่ว่นกลางและต่่อศาลหรือหน่ว่ยงานอื่นใดที่มีีอำนาจหน้าที่ รว่มีทั�งผู้้้ที่มีีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาทบัทว่นหรือแก้ไข้เยียว่ยาการ
ปฏิิบััต่ินั�น 4. สิทธิต่ามีว่รรค 1 ถึึง 3 ข้องข้้อกําหนดนี� ให้ครอบัคลุมีถึึงที่ปรึกษากฎหมีายข้องผู้้้ต่้องข้ัง ในกรณีที่ผู้้้ต่้องข้ังหรือที่ปรึกษากฎหมีายข้อง
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อดีตผู้ต้องขังหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ชี้ว่า ผู้ต้องขังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎของเรือนจำา และสิทธิ์ในการร้องเรียน ส่งผล
ให้ไมส่ามารถเขา้ถงึกลไกรอ้งเรยีนในเรอืนจำา325 ผูต้้องขงับางคนใหข้อ้มลูว่า เมือ่แรกเขา้ ไมม่กีารแจง้ใหพ้วกเขาทราบ
เกี่ยวกับกฎของเรือนจำา สิทธิของตนเอง และข้ันตอนการยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อหน่วยงานของเรือนจำา และหน่วยงาน
อิสระภายนอก326 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสให้ความเห็นว่า “ผู้ต้องขังไม่มีความรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์
ที่แท้จริง จนกระทั่งถูกผู้คุมมาทุบตี พวกเขาจึงรู้ว่าทำาอะไรผิด”327

อยา่งไรกด็ ี อดตีผูต้้องขงัสว่นใหญท่ีใ่หส้มัภาษณก์บั FIDH ระบุวา่ พวกเขาทราบวา่มีกลไกรอ้งเรยีนอยู ่ซึง่มักจะเปน็การ
เขียนจดหมายร้องเรียน และการนำาไปหย่อนในตู้รับเรื่องร้องเรียน เฉพาะผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู และ
เรือนจำาจังหวัดสงขลาที่ระบุว่า ไม่มีการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในเรือนจำาของตน328 อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังจาก
เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ มีข้อสังเกตว่า จดหมายร้องเรียนเป็นเรื่องภายใน และส่งไปถึงเพียงระดับผู้บัญชาการเรือนจำา
เทา่นัน้329 ตามขอ้มลูของอดตีผูต้อ้งขงัทัง้หมดทีใ่หส้มัภาษณ ์มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ำากดัมากทีจ่ะสง่ขอ้ร้องเรยีนไปจนถงึ
หน่วยงานตรวจเยี่ยมจากภายนอก รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน เนื่องจากการจำากัดการเข้าถึงเรือนจำาของหน่วยงานตรวจสอบอิสระ [โปรดดูด้านบน, บทที่ 3]

การขาดความเชือ่มัน่และความไวว้างใจในหนว่ยงานและเจ้าหน้าทีข่องเรือนจำา ยิง่ทำาลายความน่าเชือ่ถือและประสทิธิภาพ
ของกลไกร้องเรียนในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์ไม่เชื่อว่า จดหมายร้องเรียนที่ตนเขียนจะนำาไปสู่การ
สอบสวนหรอืการปฏบิตัท่ีิเป็นผลใด ๆ  จากหนว่ยงาน “เราอาจเขยีนจดหมายรอ้งเรยีนได้ จากนัน้กถ็กูผูค้มุโยนทิง้หรอื
ถูกฉีกทิ้ง” อดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าว330 อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดนราธิวาสบอกว่า 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรือนจำาอาจทำาการแทรกแซง รวมทั้งการตรวจสอบเนื้อหาของจดหมายร้องเรียน จึง “ไม่มีใคร” ที่
ใช้กลไกร้องเรียน ซึ่งตามความเห็นของเขา “ไม่ได้นำาไปสู่ผลลัพธ์ใด ๆ”331

อดีตผู้ต้องขังหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านลบและความกลัวการ
ตอบโต้จากเจ้าหน้าที่เรือนจำา ทำาให้กลไกร้องเรียนในเรือนจำาไม่เป็นผล332 อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์จาก
เรือนจำาพิเศษกรุงเทพบอกว่า แม้จะมีกลไกร้องเรียนภายใน แต่ไม่มีผู้ต้องขังคนไหนกล้าที่จะใช้งาน เพราะกลัว  

ต่นไมี่สามีารถึใช้สิทธิเหล่านี�ได้ ให้ครอบัครัว่หรือบัุคคลอื่นใดที่มีีข้้อมี้ลเกี่ยว่กับักรณีนั�นเป็นผู้้้ใช้สิทธิดังกล่าว่ได้”
325 ข้้อ 54(ข้) ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “สิทธิข้องผู้้้ต่้องข้ังนั�น ๆ รว่มีทั�งว่ิธีการที่ 

ถึ้กต่้องในการแสว่งหาข้้อมี้ล การเข้้าถึึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมีาย รว่มีทั�งโครงการช่ว่ยเหลือด้านกฎหมีายอื่น ๆ และข้ั�นต่อนปฏิิบััต่ิในการยื่น
คําร้องข้อหรือร้องทุกข้์”

326 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 
ธันว่าคมี 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565

327 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
328 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดหนิองบัวลำภ้, 18 พฤศจิกายน 2565; FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 

27 ธันว่าคมี 2565
329 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
330 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
331 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดนิรุาธิิวาส, 27 ธันว่าคมี 2565
332 ข้้อ 57 ข้องข้้อกำหนดมีาต่รฐานข้ั�นต่่ำข้องสหประชาชาต่ิสำหรับัการปฏิิบััต่ิต่่อผู้้้ต่้องข้ังกำหนดว่่า: “1. คําร้องข้อหรือร้องทุกข้์ใดๆ ต่้องได้รับัการ

ดำเนินการทันที และให้คําต่อบัโดยมีิชักช้ากรณีที่มีี การยกคําร้องข้อหรือร้องทุกข้์ใด ๆ หรือกรณีที่มีีคว่ามีล่าช้าโดยมีิสมีคว่ร ผู้้้ร้องจึงมีีสิทธิยื่น
คําร้องต่่อศาล หรือหน่ว่ยงานอื่นใดที่มีีอำนาจหน้าที่ได้ 2. ต่้องมีีหลักประกันเพื่อคุ้มีครองให้ผู้้้ต่้องข้ังสามีารถึยื่นคําร้องข้อหรือร้องทุกข้์ได้อย่าง
ปลอดภัย และกรณีที่ผู้้้ร้องต่้องการให้กระทำอย่างเป็นคว่ามีลับั ผู้้้ต่้องข้ังหรือบัุคคลอื่นต่ามีที่กล่าว่ถึึงในว่รรค 4 ข้องข้้อกําหนด 56 ต่้องไมี่ต่กอย้่
ในคว่ามีเสี่ยงที่จะถึ้กต่อบัโต่้ ข้่มีข้้่ หรือได้รับัผู้ลกระทบัด้านลบัใดๆ อันเนื่องมีาจากการยื่นคําร้องข้อหรือร้องทุกข้์นั�น 3. ข้้อกล่าว่หาว่่ามีีการทรมีาน
และการปฏิิบััต่ิหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มีนุษยธรรมี หรือที่ ย่ำยีศักดิ�ศรีต่่อผู้้้ต่้องข้ังจะต่้องมีีการดำเนินการโดยทันทีและให้มีีการสอบัสว่น
โดยพลันและอย่างไมี่ลำเอียง โดยเจ้าหน้าที่อิสระระดับัชาต่ิที่มีีอำนาจหน้าที่ โดยให้เป็นไปต่ามีว่รรค 1 และ 2 ข้องข้้อกําหนด 71”
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“ถูกรังเกียจและตอบโต้”333 “ไม่มีใครต้องการทำาให้ชีวิตตนเองในเรือนจำาเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่แล้ว” หน่ึงในอดีต 
ผู้ต้องขังกล่าวเสริม334 อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลางอธิบายว่า “มันต้องใช้ความกล้าอย่างมาก [ในการทำา
เรื่องร้องเรียน] ในเรือนจำา นอกจากนั้น คนที่กล้าแสดงการขัดขืนจะถูกเพ่งเล็ง และถูกลงโทษ หลายคนจึงไม่กล้าทำา
อะไร”335 ในทำานองเดียวกัน อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาจังหวัดสงขลาระบุว่า “ความกลัวต่อบทลงโทษ” เป็นปัจจัยขัด
ขวางไมใ่หผู้ต้อ้งขงัยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน ไมว่า่จะเกดิการปฏบัิตใิด ๆ  ตอ่ตนเอง หรอืไมว่า่สภาพการคมุขงัจะเปน็อยา่งไร336

ด้วยเหตุนี้ อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ต้องขังจึงมักเลือกที่จะแสดงความกังวลต่อทนายความหรือ
ครอบครัวของตนเองในระหว่างที่มีการเข้าเยี่ยม อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลางให้ข้อมูลว่า ผู้คุม
มาเตือนเธอให้ “ระวังตัว” เวลาที่พูดคุยกับทนายความ337

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์ประกันว่าผู้ต้อง
ขังสามารถยื่นคำาร้องทุกข์ต่อหน่วยงานอิสระที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระและโดยลับ ไม่ให้มีการแทรกแซง
จากเจ้าหน้าที่เรือนจำา338 ข้อเสนอแนะน้ีสืบเนื่องมาจากข้อร้องเรียนต่อกสม.เมื่อเดือนธันวาคม 2564 จากผู้ต้องขัง
รายหนึง่ในเรอืนจำากลางบางขวาง จงัหวดันนทบุร ีเกีย่วกบักระบวนการรอ้งทกุขข์องเรอืนจำาทีข่าดความลับ เจา้หนา้ที่
เรือนจำาสามารถเปิดอ่านและตรวจสอบจดหมายร้องเรียนที่ผู้ต้องขังส่งต่อหน่วยงานภายนอก339

8. สรปุข่าวสารเก่�ยวกับัเรือนจำำา

8.1. คัณะกรรมการสหประชัาชัาติิกล่าวถึิงประเด็นผู้้�ติ�องขังหญงิ

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี 
(CEDAW) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัว ภายหลังการเสนอรายงาน
ตามวาระฉบบัทีแ่ปดของประเทศไทยใหกั้บคณะกรรมการ340 คณะกรรมการ CEDAW เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลแจ้งให้คณะ
กรรมการทราบเกี่ยวกับมาตรการที่นำามาใช้เพื่อ 1) ลดจำานวนผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัว 2) แก้ปัญหาสภาพที่แออัด และ
ประกันให้มีสถานที่และบริการที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำาหรับผู้หญิงต้ังครรภ์และผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัวพร้อมกับลูก 
และ 3) ห้ามและให้ยุติการค้นตัวที่ล่วงล้ำาความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงในเรือนจำา341

8.2. จำำานวนผู้้�ติ�องขังชัาวเม่ยนมาเพิ�มส้งข้�นอย่างรวดเร็ว

ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีรายงานว่า พลเมืองชาวเมียนมาคิดเป็นสัดส่วนที่สูงมากในบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำา
หลายแห่งของไทย โดยเป็นผลลัพธ์โดยตรงมาจากการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยจากเมียนมาเข้า
สู่ประเทศไทย ภายหลังการทำารฐัประหารเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในเมียนมา ข้อมูลของกองบญัชาการตำารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) ระบุว่า มีชาวเมียนมา 12,000 คนที่ถูกคุมขังจากการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2565342 เมื่อถึงสิ้นปี พลเมืองชาวเมียนมาคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ต้อง
ขังต่างชาติในประเทศไทย [โปรดดูด้านบน, บทที่ 2]

333 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 20 ธันว่าคมี 2565
334 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำพิเศษกรุุงเทัพ, 28 พฤศจิกายน 2565
335 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
336 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากเรุือนิจำจังหวัดสงขลา, 27 ธันว่าคมี 2565
337 FIDH, สัมภาษณ์อดีตผ้�ต�องขังจากทััณฑ์สถานิหญิงกลาง, 29 พฤศจิกายน 2565
338 ประชาไท, กสม. แนิะรุาชทััณฑ์์แก�รุะเบียบ ห�ามเปิดอ่านิจดหมายรุ�องทัุกข์ของผ้�ต�องขังทัี�ส่งไปยังหนิ่วยงานิภายนิอก, 27ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษา

ไทย]
339 ประชาไท, กสม. แนิะรุาชทััณฑ์์แก�รุะเบียบ ห�ามเปิดอ่านิจดหมายรุ�องทัุกข์ของผ้�ต�องขังทัี�ส่งไปยังหนิ่วยงานิภายนิอก, 27ตุ่ลาคมี 2565 [ภาษา

ไทย]
340 คณะกรรมีการ CEDAW ต่ิดต่ามีการดำเนินงานข้องรัฐภาคีที่สอดคล้องกับัพันธกรณีต่ามีอนุสัญิญิาว่่าด้ว่ยการข้จัดการเลือกปฏิิบััต่ิในทุกร้ปแบับั

ต่่อสต่รี ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีข้องอนุสัญิญิาดังกล่าว่ 
341 CEDAW, List of issues and questions prior to the submission of the eighth periodic report of Thailand, 4 พฤศจิกายน 2565; UN Doc. 

CEDAW/C/THA/QPR/8, ย่อหน้า 23
342 Irrawaddy, Thai Prisons Crowded with Illegal Myanmar Migrants, 23 พฤษภาคมี 2565
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9. ข�อเสนอแนะ

9.1 ข�อเสนอแนะสำาหรบััรัฐบัาลไทย 

ข้้อเสนอแนะทัั่�วไป

• ประกันว่าสภาพในเรอืนจำสอดคล้องตามพนัธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ทีเ่ป็นรัฐภาคี รวมทัง้กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR); กตกิาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม (ICESCR); อนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตัิ
หรอืการลงโทษอืน่ๆ ทีโ่หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่่ำยีศกัดิศ์รี (CAT); อนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตัิ
ในทุกรูปแบบต่อสตรี (CEDAW); อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC); อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) 
และอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที ่29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน

• ปฏบิติัตามหลักการชีน้ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชน (UNGPs) ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้าทีใ่น
การคุม้ครองผูต้้องขงัจากการปฏบิตัมิชิอบด้านสทิธมินษุยชน อนัเป็นผลมาจากหน่วยงานธรุกจิ 

• ปรบัปรุงสภาพในทัณฑสถานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานขัน้ต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบตัต่ิอ
ผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดเนลสัน แมนเดลา) และข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน 
เรอืนจำทีม่ใิช่การคมุขงัสำหรบัผูก้ระทำผดิหญงิ (ข้อกำหนดกรงุเทพ)

• ประกันว่า เจ้าหน้าทีเ่รือนจำทุกแห่งได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมเก่ียวกับมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อกำหนดแมนเดลาและข้อกำหนดกรงุเทพ 

• อนญุาตให้หน่วยงานตรวจสอบอสิระเข้าเยีย่ม รวมทัง้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) และผูต้รวจ
การแผ่นดิน โดยให้มีการเข้าถึงเรือนจำทุกแห่งอย่างไม่มีการปิดกั้น สอดคล้องกับพันธกิจที่ประเทศไทยได้ให้ไว้
ระหว่างกระบวนการทบทวนสทิธมินษุยชนตามวาระรอบสอง (UPR)  

• อนญุาตให้องค์กรพฒันาเอกชนทีมี่อำนาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง สามารถเข้าเยีย่มสถานคุมขัง สมัภาษณ์ผู้ต้องขงั และ
ประเมนิสภาพภายในโดยไม่มอีปุสรรคทีไ่ม่เหมาะสม

• ดำเนนิการสอบสวนอย่างถีถ้่วน ไม่ลำเอยีง เป็นอสิระต่อกรณกีารเสยีชวีติทกุกรณใีนทณัฑสถาน และให้เปิดเผย
ข้อมลูการสอบสวนต่อสาธารณะ  

• เผยแพร่ข้อมลูทางสถิตกิารเสียชวีติในทัณฑสถานทีร่อบด้านอย่างสม่ำเสมอ รวมทัง้สาเหตุและข้อมลูว่าได้มกีาร
สอบสวนในแต่ละกรณหีรอืไม่ 

• เผยแพร่ข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตในทัณฑสถานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสาเหตุและข้อมูลว่าได้มีการสอบสวน 
ในแต่ละกรณหีรอืไม่

• เผยแพร่ตัวเลขของผู้ต้องขังต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวในทัณฑสถานท่ีรอบด้านอย่างสม่ำเสมอ โดยจำแนกข้อมูล 
ตามเพศ อาย ุสญัชาต ิและประเภทความผดิ 

• ดำเนนิการลดการเอาผดิทางอาญากับอาชญากรรมทีไ่ม่ร้ายแรงต่อไป รวมทัง้ความผดิด้านยาเสพติดบางประเภท
• ประกนัว่า ผูต้้องขังทีต้่องโทษจากความผดิเกีย่วกับยาเสพติดก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดทีไ่ด้

รับการแก้ไขเพิ่มเติม (เดือนธันวาคม 2564) และมีสิทธิลดหย่อนโทษ จะได้รับการลดหย่อนโทษจากโทษเดิม 
ทีต่นได้รบัให้สตัยาบนัรับรองพธิสีารเลอืกรบัของกตกิา ICCPR (OP-ICCPR)

• ดำเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมเพือ่ยกเลกิโทษประหารสำหรบัความผดิอาญาทัง้ปวง รวมทัง้โดย  
 - จดัทำความตกลงชัว่คราวอย่างเป็นทางการเพือ่ห้ามการประหารชวีติ 
 - ลดจำนวนความผดิทางอาญาลงอย่างมนียัสำคญั รวมทัง้ความผดิทีต้่องโทษประหารชวีติ 
 - ยกเลกิข้อกำหนดให้ใช้โทษประหารสำหรบัคดยีาเสพตดิทัง้ปวง
 - ให้สตัยาบนัรับรองพธิสีารเลอืกรบัฉบบัที ่2 ของกตกิา ICCPR (OP2-ICCPR)  

• ดำเนนิการให้มกีารเข้าเยีย่มประเทศโดยกลไกพเิศษแห่งสหประชาชาตขิองคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
รวมทัง้ผูร้ายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบตัหิรอืการลงโทษอืน่ๆ ทีโ่หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่่ำยี
ศกัด์ิศรี คณะทำงานแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการควบคมุตวัโดยพลการ (WGAD); ผูร้ายงานพิเศษว่าด้วยสทิธิ
ด้านอาหาร ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้ำดืม่ทีป่ลอดภัยและสุขาภิบาล; ผูร้ายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิ
ด้านสุขภาพกายและจิต ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม; คณะทำงานว่าด้วยการ
เลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญงิ คณะผูช้ำนาญการอสิระว่าด้วยรสนยิมทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ คณะ
ผูช้ำนาญการอสิระว่าด้วยการเข้าถงึสทิธมินุษยชนทัง้ปวงของผูส้งูวยั และผูร้ายงานพเิศษว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร 
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ข้้อเสนอแนะท่ั่�เฉพัาะเจาะจง 

สภาพที่แออัด

• เพิม่ความพยายามในการแก้ไขและรับมอืกบัปัญหาสภาพทีแ่ออดัในทัณฑสถาน ด้วยการค้นหามาตรการเพือ่ลด
ประชากรผูต้้องขงัอย่างยัง่ยนืและเป็นผล

• เพิม่การใช้ทางเลอืกอืน่นอกจากการคุมขงัและการควบคุมตวั โดยการพัฒนามาตรการแทนการควบคุมตวัในระบบ
กฎหมาย สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานขัน้ตำ่แห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยมาตรการทีม่ใิช่การคมุขงั (ข้อกำหนด
โตเกยีว) โดยมาตรการเหล่านัน้อาจรวมถงึ 

• กำหนดให้ใช้ค่าปรับสำหรับผู้กระทำผิดครั้งแรก เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าปรับ และ/
หรอืโทษจำคกุได้ 

 - กำหนดให้จ่ายค่าปรบัหรอืให้ทำงานบรกิารชมุชนสำหรบัความผดิเลก็น้อย
 - หลกีเลีย่งการควบคมุตวัระหว่างคดหีรอืการฝากขงั สำหรบัความผดิในบางประเภท
 - ใช้การกกัตวัทีบ้่าน รวมทัง้กำไลอเีอม็เพือ่ป้องกนัความเสีย่งในการหลบหนี 
 - ใช้มาตรการปล่อยตวัก่อนกำหนด รวมทัง้การพกัโทษและการปล่อยตวัอย่างมเีงือ่นไข 
 - ทางเลอืกภายหลงัการกำหนดโทษเพือ่สนบัสนนุการกลบัเข้าสูส่งัคมของผูต้้องขงั 
 - การส่งกลบัผูต้้องขงัต่างชาตไิปประเทศของตนเอง

• ร้ือฟ้ืนการพักการลงโทษในกรณีพิเศษ และการพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษจำคุก 
ระยะสัน้ 

• ปรบัปรงุประสทิธภิาพเพ่ือมุ่งให้เกดิการบำบดัฟ้ืนฟแูละการลดความแออดัของเรอืนจำ ผ่านมาตรการเข้ารบับำบดั
โดยสมคัรใจ สำหรบับคุคลทีถ่กูจบักมุและควบคมุตวัในคดยีาเสพตดิบางประเภท

• ประกันว่า ถ้ามีการใช้การควบคุมตัวระหว่างคดีหรือการฝากขัง ให้เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
และการกำหนดหลกัประกนัต้องมคีวามเหมาะสม และได้สดัส่วนกบัความผดิ

• ประกนัว่า ผูต้้องขงัสงูวยัจะมโีอกาสเป็นพเิศษในการเข้าถงึมาตรการทางเลอืกทีไ่ม่ใช่การควบคมุตวั

พื้นที่การพักอาศัย

• ประกันว่าผูต้้องขงัได้รบัเครือ่งนอนทีส่ะอาดและเพยีงพอ เหมาะสมกบัสภาพอากาศ 
• ประกนัว่าจะไม่เปิดไฟส่องสว่างตลอด 24 ชัว่โมงในเรอืนนอน และไม่เปิดสว่างมากเกนิไปจนรบกวนการนอนของ

ผูต้้องขงั 

การลงโทษและการปฏิบัติที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

• ประกนัว่า ผูต้้องขงัทกุคนจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างมศีกัดิศ์รแีละมมีนษุยธรรม และไม่ตกเป็นเหย่ือของการเลอืก
ปฏบิตัไิม่ว่าในรปูแบบใด 

• ประกันไม่ให้มีการลงโทษทางวินัยหรือการลงโทษอย่างอ่ืน เนื่องจากการละเมิดกฎของเรือนจำและพฤติกรรม 
อืน่ใด ในลกัษณะทีเ่ป็นการทรมานและการปฏบิติัหรอืการลงโทษอืน่ๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืท่ียำ่ยศีกัดิศ์รี  

• งดเว้นจากการใช้กำลงักบัผูต้้องขงั ยกเว้นกรณทีีอ่าจทำได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ เพือ่การป้องกนั
ตวัโดยชอบ เพือ่ป้องกนัความพยายามหลบหน ีและเมือ่มกีารขดัขนืคำสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมายโดยใช้กำลงัหรอืไม่
กด็ี 

• งดเว้นจากการลงโทษหมู ่เช่น การแยกขงัต่อผูต้้องขงั 
• งดเว้นจากการใช้อปุกรณ์พนัธนาการ เว้นแต่กรณทีีก่ระทำได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
• งดเว้นจากการขังเดี่ยวผู้ต้องขัง เว้นแต่เป็นมาตรการในขั้นสุดท้าย และให้มีการใช้เป็นระยะเวลาสั้นสุดเท่าท่ีจะ 

เป็นไปได้ และให้มกีารตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ 
• ให้ดำเนินการสอบสวนอย่างถี่ถ้วน ไม่ลำเอียง เป็นอิสระต่อข้อกล่าวหาใด ๆ ว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่ 

โหดร้าย โดยประกนัว่าผูก้ระทำผดิจะถกูลงโทษตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อกำหนดทีม่อียู ่และผูเ้สยีหายได้รบั
การเยยีวยาและการชดเชยอย่างเหมาะสม 
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การเคารพต่อความเชื่อและการปฏิบัติด้านศาสนา

• ประกันว่าผู้ต้องขังสามารถปฏิบัติตามหลักความเชื่อทางศาสนาของตนเองได้ รวมทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องอาหาร 
เสือ้ผ้า และอนามยั 

น้ำาและสุขาภิบาล

• ประกันให้มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับสุขอนามัยส่วนบุคคล และให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอาบน้ำและการ 
ใช้ในห้องส้วมตลอดทัง้วนั โดยเฉพาะในช่วงทีม่คีวามต้องการสงู 

• ประกนัว่า ผูต้้องขงัสามารถเข้าถงึห้องส้วมโดยไม่มข้ีอจำกดัได้ทกุเวลา และมคีวามเป็นส่วนตวัสงูสดุเท่าทีจ่ะเป็น
ไปได้ 

• เพิม่การเข้าถงึการอาบนำ้ และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอให้ผูต้้องขงัแต่ละคนสามารถอาบนำ้ได้  
• ประกันว่า ผูต้้องขังทีมี่หน้าทีท่ำความสะอาด ได้รบัแจกอปุกรณ์และสิง่ของทีเ่กีย่วข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

อาหารและน้ำาดื่ม

• ปรับปรงุคณุภาพโดยรวม และคณุค่าทางโภชนาการสำหรบัอาหารของผูต้้องขงั
• ประกนัว่า อาหารสำหรบัผูต้้องขงัทกุคน จะสอดคล้องตามความต้องการด้านการแพทย์ ศาสนา และวฒันธรรม

ของพวกเขา
• ประกันว่า ผูต้้องขงัได้รบัแจกอปุกรณ์การกนิอาหารทีส่ะอาด คล้ายกบัทีพ่วกเขาได้ใช้ภายนอกเรอืนจำ 
• ประกนัให้มนีำ้ดืม่ทีส่ะอาดจากก๊อกนำ้ หรอืจากถงัเกบ็นำ้อย่างต่อเนือ่ง 24 ชัว่โมงต่อวนั 

บริการดูแลสุขภาพ

• ให้ตรวจสอบอย่างสมำ่เสมอ โดยความช่วยเหลอืจากแพทย์ หรอืเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุผูม้อีำนาจ ในแง่การตรวจ
สอบและแก้ปัญหาซึง่อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูต้้องขงั รวมทัง้ปรมิาณ คณุภาพ การจดัเตรยีม และบรกิาร
ด้านอาหาร สขุอนามยัและความสะอาดของอาคารสถานที ่และของผูต้้องขงั รวมทัง้สุขาภิบาล อณุหภมู ิแสงสว่าง 
การระบายอากาศ และการจดัเตรยีมเครือ่งนอนในอาคารเหล่านี้ 

• ประกันว่า ผูต้้องขังสามารถเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ได้ทนัทีในกรณีฉกุเฉิน และผูต้้องขังทีจ่ำเป็นต้องได้รบั
การรักษาเฉพาะทาง จะถกูส่งตวัไปยงัสถานพยาบาลพเิศษหรอืโรงพยาบาลภายนอกเรอืนจำ 

• ประกนัว่า มกีารแก้ไขและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพและจติใจของกลุ่มพเิศษ รวมท้ังผูห้ญงิ ผูมี้ความ
หลากหลายทางเพศ ผูต้้องขงัสงูวยั และผูต้้องขงัพกิาร 

• ประกันว่า มกีารให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง รวมทัง้บริการด้านทันตกรรม สขุภาพจติ และจิตเวชต่อผูต้้องขัง
อย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

• แรงงานและการศกึษาในเรอืนจำ 
• ประกนัว่า สภาพการทำงานของผูต้้องขงัมเีป้าหมายเพือ่ช่วยให้ผูต้้องขงัมทีกัษะ ประสบการณ์ และความเคารพ

ในตนเองทีจ่ำเป็นเพือ่ความสำเรจ็ในการปรบัตวักลบัเข้าสูส่งัคม เมือ่ได้รบัการปล่อยตวั  
• ประกนัว่า สภาพการทำงานและชัว่โมงการทำงานของผูต้้องขงั คล้ายคลงึให้มากสดุกบัลกัษณะงานแบบเดยีวกัน

ภายนอกเรอืนจำ และไม่อนญุาตให้มกีารใช้แรงงานแบบเอาเปรยีบขดูรดีหรอืทำให้เกดิความเจบ็ปวดทรมาน 
• ประกันว่า ค่าจ้างสำหรับแรงงานในเรือนจำสอดคล้องตามอัตราค่าจ้างขัน้ต่ำและเป็นไปตามพระราชบัญญตัคิุม้ครอง

แรงงาน 
• ยุติแผนการใด ๆ ในการให้ผู้ต้องขังทำงานในเขตอุตสาหกรรม หรือแผนการอื่นใดเพื่อใช้ผู้ต้องขังเพื่อแก้ปัญหา 

การขาดแคลนแรงงาน จนกว่าจะมมีาตรการป้องกนัอย่างเหมาะสมเพือ่ไม่ให้เกดิการเอาเปรยีบขดูรดีแรงงานต่อ
ผูต้้องขงั 

• บงัคบัใช้ตามกฎกระทรวงปี 2563 ซึง่กำหนดให้ผูต้้องขงัต้องได้รบั 70% ของผลกำไรจากงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย
ให้ทำ 
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• ตรวจสอบเรือนจำอย่างสม่ำเสมอ สอบสวนข้อกล่าวหาใด ๆ ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับแรงงานใน 
เรอืนจำ ให้รายงานผลการสอบสวนต่อสาธารณะ และชดเชยอย่างเหมาะสมให้กบัเหยือ่ของการปฏบิตัมิชิอบ 

• ประกนัว่า ผูต้้องขงัสามารถเข้าถงึโครงการด้านการศกึษาและการฝึกวชิาชพี สอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง 
โดยคำนงึถงึภมูหิลงัด้านสงัคมและการเมอืงของพวกเขา 

การเข้าถึงโลกภายนอกและโอกาสของสันทนาการ

• ประกันว่า ผู้ต้องขังสามารถสื่อสารอย่างเป็นผลกับครอบครัว เพื่อนฝูง และทนายความ โดยให้มีการเข้าเยี่ยม  
การเขยีนจดหมายตอบโต้ และการสือ่สารทางไกลในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

• ประกันไม่ให้มีการแทรกแซงอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขัง ทั้ง 
ในระหว่างการเข้าเยีย่มโดยตรงและการเข้าเยีย่มทางไกลจากครอบครวัของตนเอง 

• ประกนัให้มคีวามเป็นส่วนตวัและความลบัของการสือ่สารทัง้ปวงระหว่างผูต้้องขงักบัทนายความ 
• ประกนัว่า ผูต้้องขงัเข้าถงึหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร หนงัสอื และสือ่ด้านวฒันธรรม สนัทนาการ หรอืการศกึษาอืน่ใด

อย่างสมำ่เสมอ
• ประกันไม่ให้มีการจำกัดประเภทของหนังสอืและสิง่พิมพ์อืน่ใดทีผู่ต้้องขังต้องการอ่านได้ และ/หรือต้องการศึกษา 
• ประกนัให้มกีารจดักจิกรรมสนัทนาการและวฒันธรรมอย่างเหมาะสมสำหรบัผูต้้องขงั

ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ

• ประกนัว่า ผูต้้องขงัหญงิจะยังคงได้รบัผลติภณัฑ์ทีจ่ำเป็นเพือ่ตอบสนองความต้องการด้านอนามยัเป็นการเฉพาะ 
โดยเฉพาะการจดัให้มผ้ีาอนามยัในปรมิาณทีเ่พยีงพอ และไม่คดิค่าใช้จ่าย 

• ประกนัว่า ผูต้้องขงัทีมี่ความหลากหลายทางเพศได้รบัการปฏบิตัด้ิวยความเคารพต่อรสนยิมทางเพศหรอือตัลกัษณ์
ทางเพศของตน และได้รบัการคุม้ครองจากการปฏบิตัมิชิอบหรอืการคกุคามใด ๆ 

กลไกการร้องเรียนในเรือนจำา

• ประกันว่า ในตอนแรกเข้า ผู้ต้องขังจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง กฎของเรือนจำ และระบบการ 
ร้องเรยีน

• ประกนัว่า ระบบร้องเรยีนของเรอืนจำประกอบด้วยกลไกทัง้ภายในและภายนอก  
• ประกันว่า ผู้ต้องขังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยไม่แจ้งชื่อ และให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกฉบับ มีการ

สอบสวนอย่างถีถ้่วน และมกีารแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
• ประกันว่า ผูต้้องขังจะไม่ตกเป็นเป้าของการตอบโต้จากเจ้าหน้าทีเ่รือนจำหรือเพือ่นผูต้้องขัง อนัเป็นผลมาจากการ

ยืน่ข้อร้องเรยีนของตน 
• ตพีมิพ์เผยแพร่ข้อมลูสถติอิย่างสมำ่เสมอและอย่างรอบด้าน เกีย่วกับจำนวนข้อร้องเรยีนทีม่กีารยืน่ต่อเจ้าหน้าที่

ของเรอืนจำ การสอบสวนท่ีเกิดขึน้ และการลงโทษทางวินยัหรือมาตรการอย่างอืน่ทีน่ำมาใช้กับผูก้ระทำความผดิ 

9.2 ข�อเสนอแนะสำาหรบััคัณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชันแห่งชัาติ ิ(กสม.)

• ร้องขอและดำเนนิการเข้าเยีย่มอย่างสมำ่เสมอในเรือนจำทกุแห่ง ภายใต้อำนาจของกระทรวงยตุธิรรม เพือ่ประเมิน
สภาพภายใน 

• เผยแพร่ข้อค้นพบจากการเข้าเยี่ยมเรือนจำ และให้ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอเก่ียวกับประเด็นท่ีมีการ 
พดูคยุระหว่างการเข้าเยีย่มเหล่านัน้ 

• ประกันว่า จะมีการสอบสวนและแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนทั้งปวงเกี่ยวกับระบบทัณฑสถานโดยพลัน และให้มี
การเยยีวยาอย่างเหมาะสม 

• ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการอบรมเจ้าหน้าทีเ่รือนจำเกีย่วกับมาตรฐานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพ
ในเรอืนจำ
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9.3 ข�อเสนอแนะสำาหรบััประชัาคัมระหว่างประเทศ

• กระตุ้นรัฐบาลไทยให้เพิ่มการดำเนินงานเพื่อจัดการและแก้ปัญหาสภาพที่แออัดในทัณฑสถาน โดยมุ่งแสวงหา
มาตรการลดประชากรผูต้้องขงัทีย่ัง่ยนืและเป็นผล

• กระตุน้รฐับาลไทยให้ปรบัปรุงสภาพในทัณฑสถาน อย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานขัน้ตำ่ของสหประชาชาติ
สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่มิใช่ 
การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของพื้นที่ต่อผู้ต้องขังแต่ละคน การปรับปรุงด้าน
สขุาภิบาล และการจดัให้มกีารดแูลสขุภาพอย่างเหมาะสม 

• กระตุ้นรัฐบาลไทยให้ปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้ระหว่างกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระรอบสอง  
รวมทัง้อนญุาตให้กสม.และผูต้รวจการแผ่นดนิสามารถเข้าถงึเรอืนจำทกุแห่งโดยไม่มกีารปิดกัน้

• ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนคิทีจ่ำเป็นเพือ่ประกนัให้ สภาพในเรอืนจำในประเทศไทย สอดคลอ้งตามพนัธกรณี
ด้านสทิธมินษุยชนและมาตรฐานระหว่างประเทศของประเทศ
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ภาคัผู้นวก I: จำำานวนผู้้�ติ�องขังต่ิางชัาติิจำำาแนกติามสญัชัาติิ ณ วันท่� 31 ธ์นัวาคัม 2565

ประเทศอันเป็นภมิ้ลำาเนา จำำานวน

เมียนมา 3,424

ลาว 1,289

กัมพูชา 629

จีน 202

ไนจีเรีย 198

มาเลเซีย 158

เวียดนาม 79

ไต้หวัน 58

อินเดีย 35

ปากีสถาน 29

ฟิลิปปินส์ 22

เกาหลีใต้ 21

สหรัฐอเมริกา 20

เนปาล 18

อินโดนีเซีย 17

สิงคโปร์ 14

แอฟริกาใต้ 14

สหราชอาณาจักร 13

อิหร่าน 12

ญี่ปุ่น 11

รัสเซีย 10

ออสเตรเลีย 9

บราซิล 9

เซียร์ราลีโอน 9

แคเมอรูน 8

กานา 8

เนเธอร์แลนด์ 8

แทนซาเนีย 8

ตุรกี 8

ฝรั่งเศส 7

กินี 7

โมซัมบิก 7

เคนยา 6
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อียิปต์ 5

เยอรมนี 5

อิสราเอล 5

ยูกันดา 5

อุซเบกิสถาน 5

จอร์แดน 4

นิวซีแลนด์ 4

ออสเตรีย 3

แคนาดา 3

โคลอมเบีย 3

นอร์เวย์ 3

แซมเบีย 3

แอลจีเรีย 2

อาร์เจนตินา 2

ไซปรัส 2

เลโซโท 2

เม็กซิโก 2

มองโกเลีย 2

รวันดา 2

สเปน 2

เซอร์เบีย 2

ยูเครน 2

คองโก 1

บังคลาเทศ 1

เบลเยียม 1

เดนมาร์ก 1

เอกวาดอร์ 1

เอธิโอเปีย 1

ฮังการี 1

ไอร์แลนด์ 1

อิตาลี 1

คาซัคสถาน 1

ลิทัวเนีย 1

มัลดีฟส์ 1

นามิเบีย 1

ไนเจอร์ 1

โปแลนด์ 1
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ศรีลังกา 1

สโลวาเกีย 1

โซมาเลีย 1

สวีเดน 1

สวิตเซอร์แลนด์ 1

ซีเรีย 1

โตโก 1

เยเมน 1

ไม่สามารถจำาแนกได้ 930

รวม 7,399

ภาคัผู้นวก II: คัวามผู้ดิ 10 อนัดับัแรกอันเป็นเหตินุำามาส่้การจำำาคุักผู้้�ติ�องขังต่ิางชัาติิ ณ 
วนัท่� 31 ธ์นัวาคัม 2565

ฐานคัวามผู้ดิ จำำานวน

พระราชบััญิญิัต่ิยาเสพต่ิดให�โทษ พ.ศ. 2522 3,590

พระราชบััญิญิัต่ิคนเข้�าเมีือง พ.ศ. 2522 2,625

ประมีว่ลกฎหมีายยาเสพต่ิดให�โทษ พ ศ 2522 1,386

ลักทรัพย� 613

พระราชบััญิญิัต่ิมีาต่รการในการปราบัปรามีผู้้�กระทําคว่ามีผิู้ด
เกี่ยว่กับัยาเสพต่ิด พ.ศ. 2534

599

คว่ามีผู้ิดต่่อชีว่ิต่ 535

พระราชบััญิญิัต่ิจราจรทางบัก พ.ศ. 2522 414

พระราชบััญิญิัต่ิอาวุ่ธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ว่ัต่ถุึระเบัิด ดอกไมี�
เพลิง และสิ่งเทียมีอาวุ่ธปืน พ.ศ. 2490 

376

คว่ามีผู้ิดเล็กน�อย 355

ฆาต่กรรมี 287
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This publication is supported by the Agence 
Française de Développement (AFD). Nevertheless, 
the ideas and opinions presented shall not be 
interpreted as representing the views of AFD.

เปิดต้�ของคุณให้กว้�ง

ผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นสิ่งพิมพ์: 
Alice Mogwe
บรรณ�ธิก�ร:
Éléonore Morel
ผู้เขียน:
FIDH
ผู้ออกแบบ:
CBT

ค้นหาข้อเท็จจริง-	ดำาเนินการเช้ิงสอบสวนและสังเกต่การพื่ิจำารณาคด่
สนับสนุนภาคประชาสังคม-	การอบรมและแลกเปล่�ยัน
การรณรงค์ในประชาคมระหว่างประเทศ-	การกดดันต่�อหน่วยังานระหว�างรัฐบาล
เผยแพร่ข้อมูลและรายงานข่าว-	เพื่ื�อรณรงค์ด้านความเห็นข้องสาธารณะ

สำาหรับ FIDH การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพึ่งพาการทำางานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น
ข้บวนการระดับโลกเพื่ื�อการปฏิบัติ่งานด้านสิที่ธิมนุษยัช้นในระดับประเที่ศ	 ภ่มิภาค	

และระหว�างประเที่ศ	ม่การสนับสนุนงานข้องหน่วยังานสมาช้ิกและภาค่	 เพืื่�อแก้ปัญหาการปฏิบัต่ิ 
มิช้อบด้านสิที่ธิมนุษยัช้น	และส�งเสริมกระบวนการประช้าธิปไต่ยั	เป็นการที่ำางานเพืื่�อกดดันรัฐและ
ผู้่้ม่อำานาจำ	รวมที่ั�งกลุ�มต่�อต่้านรัฐบาลที่ิ่ต่ิดอาวุธและบรรษัที่ข้้ามช้าต่ิ

กลุ�มเป้าหมายัหลักข้องเราคือหน่วยังานสิที่ธิมนุษยัช้นระดับประเที่ศซ้ำึ�งเป็นสมาช้ิกข้อง 
ข้บวนการเรา	และการที่ำางานผู้�านหน่วยังานเหล�าน่�เป็นการช้�วยัเหลือผู้่้เส่ยัหายัจำากการละเมิดสิที่ธิ
มนุษยัช้น	FIDH	ยัังร�วมมือกับหน่วยังานภาค่ในที่้องถึิ่นและผู้่้ม่บที่บาที่เก่�ยัวข้้อง

FIDH 
17, passage de la Main d’Or 
75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 55 25 18 
www.fidh.org 
Twitter: @fidh_en / fidh_fr / fidh_es 
Facebook: https://www.facebook.com/
FIDH.HumanRights/

CONTACT US

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สมาคมสิที่ธิเสร่ภาพื่ข้องประช้าช้น	เป็นองค์กรเพืื่�อสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งแรก 

ในประเที่ศไที่ยั	ก�อต่ั�งข้ึ�นเมื�อพื่.ศ.	2516	 เพื่ื�อสนับสนุน	ส�งเสริม	และพื่ิที่ักษ์ 
สิที่ธิมนุษยัช้นและประช้าธิปไต่ยั	สสส.	ได้ดำาเนินกิจำกรรมในการสังเกต่การณ์
การละเมิดสิที่ธิมนุษยัช้น	นโยับายั	กฏหมายั	และการปฏิบัต่ิงานข้องรัฐบาล	ได้
ศึกษาและเผู้ยัแพื่ร�ข้้อม่ลความร่้เก่�ยัวกับสิที่ธิมนุษยัช้น	และให้ความช้�วยัเหลือ
ด้านกฎหมายัแก�ผู้่้ด้อยัโอกาสและกลุ�มช้ายัข้อบ	ผู้�านที่างเครือข้�ายัที่นายัความ 
เพื่ื�อสิที่ธิมนุษยัช้นที่ั�วประเที่ศ	รวมถึึง	จำัดกิจำกรรมรณรงค์เพื่ื�อสิที่ธิมนุษยัช้น 
และประช้าธิปไต่ยั	ร�วมกับกลุ�ม	องค์กร	และเครือข้�ายัเพื่ื�อสิที่ธิมนุษยัช้นต่�างๆ

รายงานนีจ้ดัทำาาขึน้ภายใตก้ารสนบัสนนุของ สำานกังานเพือ่การ
พัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence française de Dével-
oppement) อย่างไรก็ดี เน้ือหาของรายงานฉบับนี้ไม่สามารถ
ถือเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสำานักงานเพื่อการพัฒนา
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้



ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 2566 - FIDH 67

เปิดต้�ของคุณให้กว้�ง

ผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นสิ่งพิมพ์: 
Alice Mogwe
บรรณ�ธิก�ร:
Éléonore Morel
ผู้เขียน:
FIDH
ผู้ออกแบบ:
CBT

ค้นหาข้อเท็จจริง-	ดำาเนินการเช้ิงสอบสวนและสังเกต่การพื่ิจำารณาคด่
สนับสนุนภาคประชาสังคม-	การอบรมและแลกเปล่�ยัน
การรณรงค์ในประชาคมระหว่างประเทศ-	การกดดันต่�อหน่วยังานระหว�างรัฐบาล
เผยแพร่ข้อมูลและรายงานข่าว-	เพื่ื�อรณรงค์ด้านความเห็นข้องสาธารณะ

สำาหรับ FIDH การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพึ่งพาการทำางานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น
ข้บวนการระดับโลกเพื่ื�อการปฏิบัติ่งานด้านสิที่ธิมนุษยัช้นในระดับประเที่ศ	 ภ่มิภาค	

และระหว�างประเที่ศ	ม่การสนับสนุนงานข้องหน่วยังานสมาช้ิกและภาค่	 เพืื่�อแก้ปัญหาการปฏิบัต่ิ 
มิช้อบด้านสิที่ธิมนุษยัช้น	และส�งเสริมกระบวนการประช้าธิปไต่ยั	เป็นการที่ำางานเพืื่�อกดดันรัฐและ
ผู้่้ม่อำานาจำ	รวมที่ั�งกลุ�มต่�อต่้านรัฐบาลที่ิ่ต่ิดอาวุธและบรรษัที่ข้้ามช้าต่ิ

กลุ�มเป้าหมายัหลักข้องเราคือหน่วยังานสิที่ธิมนุษยัช้นระดับประเที่ศซ้ำึ�งเป็นสมาช้ิกข้อง 
ข้บวนการเรา	และการที่ำางานผู้�านหน่วยังานเหล�าน่�เป็นการช้�วยัเหลือผู้่้เส่ยัหายัจำากการละเมิดสิที่ธิ
มนุษยัช้น	FIDH	ยัังร�วมมือกับหน่วยังานภาค่ในที่้องถึิ่นและผู้่้ม่บที่บาที่เก่�ยัวข้้อง

FIDH 
17, passage de la Main d’Or 
75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 55 25 18 
www.fidh.org 
Twitter: @fidh_en / fidh_fr / fidh_es 
Facebook: https://www.facebook.com/
FIDH.HumanRights/

CONTACT US

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สมาคมสิที่ธิเสร่ภาพื่ข้องประช้าช้น	เป็นองค์กรเพืื่�อสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งแรก 

ในประเที่ศไที่ยั	ก�อต่ั�งข้ึ�นเมื�อพื่.ศ.	2516	 เพื่ื�อสนับสนุน	ส�งเสริม	และพื่ิที่ักษ์ 
สิที่ธิมนุษยัช้นและประช้าธิปไต่ยั	สสส.	ได้ดำาเนินกิจำกรรมในการสังเกต่การณ์
การละเมิดสิที่ธิมนุษยัช้น	นโยับายั	กฏหมายั	และการปฏิบัต่ิงานข้องรัฐบาล	ได้
ศึกษาและเผู้ยัแพื่ร�ข้้อม่ลความร่้เก่�ยัวกับสิที่ธิมนุษยัช้น	และให้ความช้�วยัเหลือ
ด้านกฎหมายัแก�ผู้่้ด้อยัโอกาสและกลุ�มช้ายัข้อบ	ผู้�านที่างเครือข้�ายัที่นายัความ 
เพื่ื�อสิที่ธิมนุษยัช้นที่ั�วประเที่ศ	รวมถึึง	 จัำดกิจำกรรมรณรงค์เพื่ื�อสิที่ธิมนุษยัช้น 
และประช้าธิปไต่ยั	ร�วมกับกลุ�ม	องค์กร	และเครือข้�ายัเพื่ื�อสิที่ธิมนุษยัช้นต่�างๆ



AbOUT FIDH
FIDH takes action for the protection of victims of human rights violations, for 
the prevention of violations and to bring perpetrators to justice.

A broad mandate
FIDH works for the respect of all the rights set out in the Universal Declaration of 
Human Rights: civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights.

A universal movement
FIDH was established in 1922, and today unites 192 member organizations in  
118 countries around the world. FIDH coordinates and supports their activities and 
provides them with a voice at the international level.

An independent organisation
Like its member organizations, FIDH is not linked to any party or religion and is inde-
pendent of all governments.

       FIDH

international human rights
NGO

      federating 192 organisations
                  from 118 countries

www.fidh.org

  is an

ในิกว่่า 112 ประเทศ

สม�พันธ์์สิทธิ์มนุษยัชำนส�กล
เป็นิองค์กรที�ไม่ใช่่รัฐระหว่่างประเทศด้ำานิสิทธิิมนุิษยช่นิ

จำนิถึึงปัจำจุำบันิมีองค์กรสมาชิ่ก 184 องค์กร 

เกี�ยัวกับ FIDH
FIDH	ดำาเนินการเพื่ื�อคุ้มครองผู้่้เส่ยัหายัจำากการละเมิดสิที่ธิมนุษช้น	ป้องกันการละเมิดและนำาตั่ว 

ผู้่้กระที่ำาผู้ิดมาลงโที่ษ

FIDH	มุ�งที่ำางานให้เกิดความเคารพื่ต่�อสิที่ธิที่ั�งปวงที่่�กำาหนดไว้ในปฏิญญาสากลว�าด้วยัสิที่ธิมนุษยัช้น	
สิที่ธิที่างพื่ลเรือนและการเมือง	รวมที่ั�งสิที่ธิที่าง	เศรษฐกิจำ	สังคม	และวัฒนธรรม	

FIDH	ก�อต่ั�งข้ึ�นเมื�อปี	2465	จำนถึึงปัจำจำุบันม่องค์กรสมาช้ิก	184	แห�งในกว�า	112	ประเที่ศที่ั�วโลก	

FIDH	ประสานงานและสนับสนุนการที่ำากิจำกรรมข้องพื่วกเข้า	และช้�วยัให้พื่วกเราแสดงความเห็น 
ในระดับสากลได้

เช้�นเด่ยัวกับบรรดาหน่วยังานสมาช้ิก	FIDH	ไม�ได้เป็นส�วนหนึ�งข้องพื่รรคการเมืองหรือศาสนาใดๆ	
และเป็นหน่วยังานที่่�เป็นอิสระจำากรัฐบาล

อำำ�น�จหน้�ท่ี่�ท่ี่�กว้้�งขว้�ง

ขบว้นก�รระดัับส�กล

หน่ว้ยง�นอิำสระ
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