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ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย4

1. บทสรุปผู้้้บริหาร
สภาพื่ในเรือนจำำาในประเที่ศไที่ยัต่�ำากว�ามาต่รฐานระหว�างประเที่ศมาเป็นเวลานาน	สาเหตุ่สำาคัญที่่�ส�งผู้ลกระที่บ 

ต่�อสภาพื่ในเรือนจำำา	 ได้แก�	ความแออัดอยั�างต่�อเนื�องซ้ำึ�งเป็นปัญหาเรื�อรังข้องเรือนจำำาไที่ยั	 เป็นปรากฏการณ์
ซ้ำึ�งส�งผู้ลกระที่บด้านลบต่�อด้านต่�าง	ๆ	ข้องสภาพื่ในเรือนจำำา	ปัญหาความแออัดเลวร้ายัลงไปอ่กในช้�วงหลายั 
ปีที่่�ผู้�านมา	 ในเดือนพื่ฤษภาคม	2562	จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังราช้ที่ัณฑ์์ที่ั�วประเที่ศที่ำาสถิึต่ิส่งสุดที่่�	 386,902	คน	
ระหว�างเดือนมกราคม	2560	ถึึงพื่ฤศจำิกายัน	2562	ที่ั�งเรือนจำำาหญิงและช้ายัม่จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังเพื่ิ่มข้ึ�น	27%	และ	
20%	ต่ามลำาดับ	 ผู้่้ต่้องข้ังส�วนใหญ�	(290,149	คน	หรือ	79.4%)	ถึ่กคุมขั้งเนื�องจำากความผู้ิดด้านยัาเสพื่ติ่ด	 
รัฐบาลไที่ยัชุ้ดที่่�ผู้�าน	ๆ	มาต่�างยัอมรับว�าม่ปัญหาความแออัดในเรือนจำำา	และได้สัญญาอยั�างต่�อเนื�องที่่�จำะแก้ 
ปัญหาน่�	อยั�างไรก็ด่	ที่่�ผู้�านมายัังไม�ม่การปฏิร่ปด้านนโยับายัที่่�สำาคัญ	รวมทัี่�งการลดการเอาผิู้ดที่างอาญากับ 
ความผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิดบางประเภที่	ซ้ำึ�งยั�อมจำะส�งผู้ลให้จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังลดลงอยั�างมาก	

ผู้่้ต่้องข้ังหญิงในประเที่ศไที่ยัยัังคงอยั่�ในสภาพื่ที่่�เลวร้ายั	และได้รับผู้ลกระที่บอยั�างรุนแรงและมากกว�า 
ผู้่้ต่้องข้ังกลุ�มอื �น	ๆ	อันเป็นผู้ลมาจำากระบบที่ัณฑ์สถึาน	 โดยัเฉพื่าะผู้ลกระที่บต่�อสุข้ภาพื่สำาหรับผู้่้หญิง	
การต่ั�งครรภ์และการด่แลบุต่ร	การที่่�ผู้่้หญิงในประเที่ศไที่ยัมักประสบปัญหาและการเลือกปฏิบัต่ิมากกว�าใน 
ระบบกฎหมายัมากกว�าช้ายั	เป็นปัจำจำัยัสำาคัญอยั�างหนึ�งซ้ำึ�งส�งผู้ลให้ม่ผู้่้ต่้องข้ังหญิงจำำานวนมาก	ประเที่ศไที่ยัเป็น
หนึ�งในประเที่ศที่่�ม่อัต่ราการคุมข้ังนักโที่ษหญิงส่งสุดในโลก		

นับแต่�ปี	2558	กรมราช้ที่ัณฑ์์ได้ริเริ่มโครงการเพืื่�อส�งเสริมที่ัณฑ์สถึานหญิงที่ั�วประเที่ศ	ให้ปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง
หญิงอยั�างสอดคล้องกับมาต่รฐานระหว�างประเที่ศ	ม่การกำาหนดให้ที่ัณฑ์สถึานหญิง	12	แห�งเป็นเรือนจำำา	‘ต่้นแบบ’	
โดยักรมราช้ที่ัณฑ์์อ้างว�าเป็นการดำาเนินงานที่่�ประสบความสำาเร็จำต่ามข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อ 
ผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง	(หรือ	‘ข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่’)

อยั�างไรก็ด่	ที่่มงานจำาก	FIDH	และสมาคมสิที่ธิเสร่ภาพื่ข้องประช้าช้น	(สสส.)	ซ้ำึ�งเป็นองค์กรสมาช้ิกในไที่ยั	ได้
เข้้าเยั่�ยัมเรือนจำำาเก้าแห�งจำากเรือนจำำา	‘ต่้นแบบ’	12	แห�ง	ระหว�างเดือนพื่ฤษภาคมถึึงสิงหาคม	2561	ซ้ำึ�งที่ำาให้พื่บว�า	
สภาพื่ภายัในเรือนจำำาเหล�าน่�ยัังคงต่�ำากว�ามาต่รฐานระหว�างประเที่ศ	 ข้้อค้นพื่บในรายังานน่�เป็นผู้ลมาจำากการ 
สังเกต่การณ์ระหว�างการเข้้าเยั่�ยัมเหล�าน่�	

ข้้อกังวลสำาคัญยัังคงเก่�ยัวข้้องกับความแออัด	 ในช้�วงเร่ิมต้่นข้องการเข้้าเย่ั�ยัมเรือนจำำาข้อง	FIDH/สสส.	
ในเดือนเมษายัน	2561	อัต่ราการคุมขั้งในทีุ่กเรือนจำำา	 ‘ต้่นแบบ’	 เก้าแห�งยัังอย่ั�ในระดับส่ง	มากถึึง	652%	
นับแต่�นั�นมา	จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังรวมกันในเรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�งยัังเพื่ิ่มข้ึ�นถึึง	6%

ข้้อบกพื่ร�องและปัญหาสำาคัญอื�น	ๆ	ที่่�เราสังเกต่เห็น	ได้แก�	การให้บริการพื่ิเศษสำาหรับผู้่้ต่้องข้ังที่่�ต่ั�งครรภ ์
และผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�ม่ล่กอ�อน	น�ำาและสุข้อนามัยั	 รวมทัี่�งการข้าดผู้้าอนามัยัและอุปกรณ์อาบน�ำาในเรือนจำำา
หลายัแห�ง	คุณภาพื่ข้องอาหาร	บริการการด่แลสุข้ภาพื่	รวมที่ั�งสุข้ภาพื่จิำต่	สภาพื่การใช้้แรงงานผู่้้ต้่องขั้ง	
และการต่ิดต่�อกับโลกภายันอก	ประการสุดที่้ายั	การลงโที่ษและการลงโที่ษที่างวินัยัที่่�ใช้้กับผู้่้ต่้องข้ังมักไม�สอด
คล้องกับมาต่รฐานข้ั�นต่�ำาระหว�างประเที่ศ	และในบางกรณ่อาจำถึึงข้ั�นเป็นการที่รมานหรือการปฏิบัต่ิที่่�โหดร้ายั

รายังานน่�นำาเสนอข้้อเสนอแนะที่่�เป็นร่ปธรรม	เฉพื่าะเจำาะจำงและปฏิบัต่ิได้หลายัประการ	ซ้ำึ�งกรมราช้ที่ัณฑ์ ์
ควรนำาไปปฏิบัต่ิเพื่ื�อปรับปรุงสภาพื่ข้องผู้่้หญิงในเรือนจำำาทัี่�วประเที่ศ	การดำาเนินงานต่ามข้้อเสนอแนะเหล�าน่� 
เป็นเรื�องจำำาเป็น	แต่�อาจำยัังไม�สามารถึแก้ไข้ต้่นเหตุ่ข้องสภาพื่ที่่�เลวร้ายัในเรือนจำำาได้	 รัฐบาลไที่ยัจำำาเป็นต่้องม่ 
เจำต่จำำานงที่างการเมืองที่่�จำะยัอมรับและนำามาต่รการเชิ้งนโยับายัที่่�สำาคัญมาใช้้	 เพืื่�อลดจำำานวนประช้ากรใน 
เรือนจำำาข้องประเที่ศ	มาต่รการเหล�าน่�ควรรวมถึึงการลดการเอาผู้ิดที่างอาญากับความผู้ิดด้านยัาเสพื่ติ่ดบาง 
ประเภที่	การอนุญาต่ให้จำำาเลยัได้รับการประกันต่ัวระหว�างรอการพื่ิจำารณาสำาหรับความผู้ิดบางประเภที่	และการ 
ใช้้วิธ่ควบคุมต่ัวนอกเรือนจำำาประกอบกับการใช้้อุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกส์ต่ิดต่ามต่ัว	
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2. สภาพื่ทั�ว่ไปขัองเรือนิจำำา: คว่ามแออัดำยัดำเยียดำ
ความล้มเหลวอยั�างต่�อเนื�องข้องประเที่ศไที่ยัในการปฏิร่ประบบยุัต่ิธรรมที่างอาญาและราช้ที่ัณฑ์์อยั�างเป็น 

องค์รวม	ส�งผู้ลให้เกิดเงื�อนไข้ที่่�นำาไปส่�การละเมิดสิที่ธิมนุษยัช้นอยั�างแพื่ร�หลายัในเรือนจำำาข้องประเที่ศ	สภาพื่ใน 
เรือนจำำาไม�สอดคล้องกับมาต่รฐานระหว�างประเที่ศ	และยัังขั้ดกับพัื่นธกรณ่ข้องไที่ยัต่ามกฎบัต่รสิที่ธิมนุษยัช้น
|ระหว�างประเที่ศ	ซ้ำึ�งไที่ยัเป็นรัฐภาค่	

ความแออัดยัังคงเป็นปัญหาร้ายัแรงสุดอยั�างหนึ�งข้องเรือนจำำาไที่ยั	 ในเดือนตุ่ลาคม	2562	ประเที่ศไที่ยั 
ม่ประช้ากรในเรือนจำำาส่งอันดับหกข้องโลก	และอันดับห้าในแง�อัต่ราการคุมข้ัง1	 จำำานวนผู่้้ต่้องขั้งราช้ทัี่ณฑ์์ 
ที่ั�วประเที่ศเพื่ิ่มข้ึ�นอยั�างต่�อเนื�องในช้�วงหลายัปีที่่�ผู้�านมา	พุื่�งข้ึ�นส่งสุดจำำานวน	386,902	คนในเดือนพื่ฤษภาคม	
2562	[โปรดด่ด้านล�าง,	ภาคผู้นวก,	ต่าราง	5]	ในเดือนพื่ฤศจำิกายัน	2562	ประเที่ศไที่ยัม่จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังในเรือนจำำา	 
365,384	คน	(ผู่้้ช้ายั	318,245	คน	และผู่้้หญิง	47,139	คน)	 เพื่ิ่มข้ึ�น	26%	นับจำากเดือนมกราคม	25602 
ระหว�างเดือนมกราคม	2560	 ถึึงพื่ฤศจิำกายัน	2562	ประช้ากรในเรือนจำำาทัี่�งหญิงและช้ายัเพื่ิ่มข้ึ�น	27%	และ	
20%	ต่ามลำาดับ	[โปรดด่ต่ารางด้านล�าง	จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังช้ายัในเรือนจำำาข้องไที่ยั	(มกราคม	2560	-	พื่ฤศจำิกายัน	
2562)	และ	จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาข้องไที่ยั	(มกราคม	2560	-	พื่ฤศจำิกายัน	2562)]	ผู้่้ต่้องข้ังส�วนใหญ�	
(ผู้่้ต่้องข้ัง	290,149	คน	หรือ	79.4%	ข้องจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังในเรือนจำำา)	ถึ่กคุมข้ังด้วยัความผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิด3	การ 
พื่ระราช้ที่านอภัยัโที่ษเป็นวิธ่สำาคัญโดยัที่ั�วไปที่่�ช้�วยัลดจำำานวนประช้ากรในเรือนจำำา	อยั�างไรก็ด่	นับจำากเดือนมกราคม	
2560	ม่การพื่ระราช้ที่านอภัยัโที่ษเพื่ื�อปล�อยัต่ัวผู้่้ต่้องข้ังเพื่่ยังครั�งเด่ยัว	เนื�องในโอกาสพิื่ธ่บรมราช้าภิเษกในเดือน 
พื่ฤษภาคม	25624

ในถึ้อยัแถึลงที่่�น่ากังวลเมื�อวันที่่�	22	กรกฎาคม	2562	นายัสมศักด์ิ	 เที่พื่สุที่ิน	 รัฐมนต่ร่ว�าการกระที่รวง 
ยัุต่ิธรรมระบุว�า	ม่เป้าหมายัจำำากัดจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังที่ั�วประเที่ศให้อย่ั�ที่่�ราว	370,000	คน	ซ้ำึ�งเป็นระดับที่่�สร้างความ 
แออัดอยั�างมากให้กับเรือนจำำาไที่ยัอยั่�แล้ว5

1	 ต่ามข้้อม่ลข้อง	World	Prison	Brief,	Institute	for	Criminal	Policy	Research	จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังส่งสุดจำนถึึงต่�ำาสุดจำาก	223	

ประเที่ศ/ดินแดน	ต่ามข้้อม่ล	ณ	เดือนตุ่ลาคม	2562	สำาหรับประเที่ศไที่ยั	World	Prison	Brief,	Institute	for	Criminal	Policy	

Research,	Highest	to	Lowest	–	Prison	Population	Total,	เข้้าถึึงเมื�อ	14	พื่ฤศจำิกายัน	2562,		http://www.prisonstudies.

org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All;	World	Prison	Brief,	Institute	for	

Criminal	Policy	Research,	Highest	to	Lowest	–	Prison	Population	Rate,	เข้้าถึึงเมื�อ	14	พื่ฤศจำิกายัน	2562,		http://

www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All

2	 กรมราช้ที่ัณฑ์์,	รายังานสถึิต่ิผู้่้ต้่องราช้ที่ัณฑ์์ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�	1	พื่ฤศจำิกายัน	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.

correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report=

3	 กรมราช้ที่ัณฑ์์,	รายังานสถึิต่ิผู้่้ต้่องราช้ที่ัณฑ์์ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�	1	พื่ฤศจำิกายัน	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.

correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report=drug

4	 	ในราช้กิจำจำานุเบกษา,	พื่ระราช้กฤษฎ่กา	พื่ระราช้ที่านอภัยัโที่ษ,	3	พื่ฤษภาคม	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.ratchakit-

cha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/059/T_0001.PDF

5	 Nation,	Justice	Ministry	eyes	prison	reform,	19	สิงหาคม	2562;	กรุงเที่พื่ธุรกิจำ,	รมว.ยัุต่ิธรรม	เย่ั�ยัมคุกเข้าพื่ริก	

เล็งลดจำำานวนนักโที่ษ	ไม�อยัากสร้างคุกเพื่ิ่ม,	23	กรกฎาคม	2562	[ภาษาไที่ยั],	https://www.bangkokbiznews.com/

news/detail/841463

http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report=drug
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report=drug
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/059/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/059/T_0001.PDF
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/841463
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/841463
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สถิติผู�ต�องราชทัณฑ�ทั่วประเทศ
(มกราคม 2560 - พฤศจ�กายน 2562)
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สถิติผู�ต�องขังชายทั่วประเทศ
(มกราคม 2560 - พฤศจ�กายน 2562)
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ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย8

ความแออัดส�งผู้ลกระที่บด้านลบต่�อสภาพื่อื�น	ๆ 	ในเรือนจำำา	รวมที่ั�งการเข้้าถึึงการรักษาพื่ยัาบาลที่่�ไม�เพื่่ยังพื่อ	 
อาหารและน�ำาดื�มที่่�ไม�เพ่ื่ยังพื่อ	และการข้าดสุข้อนามัยัในเรือนจำำา	 ซึ้ำ�งยัังคงเป็นปัญหาเรื�อรังต่�อไป	บริการด้าน 
สุข้ภาพื่และการจัำดบริการเป็นพื่ิเศษให้กับหญิงตั่�งครรภ์เป็นปัญหาการข้าดแคลนที่่�สำาคัญอยั�างย่ิัง	นอกจำากนั�น 
ผู่้�ต่�องข้ังยัังมักต่กเป็นเหยัื�อการใช้�แรงงานเพื่ื�อแสวงหาประโยัช้น์	ต่�องที่ำางานหนักโดยัได�รับค�าต่อบแที่น 
ไม�เพ่ื่ยังพื่อ	การลงโที่ษในเรือนจำำาขั้ดกับมาต่รฐานระหว�างประเที่ศ	และในบางกรณ่อาจำถึึงข้ั�นเป็นการที่รมาน 
และการปฏิบัต่ิที่่�โหดร้ายั	ประการสุดที่้ายั	ผู้่้ต่้องข้ังให้ข้้อม่ลว�า	ม่การจำำากัดการเข้้าเยั่�ยัมและการเข้่ยันจำดหมายั
ต่ิดต่�อกับครอบครัวและเพื่ื�อนฝ่งอยั�างไม�ม่เหตุ่ผู้ล	

ช้�วงกว�าที่ศวรรษที่่�ผู้�านมา	หน่วยังานสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิได้แสดงข้้อกังวลเก่�ยัวกับสภาพื่ใน 
เรือนจำำาในประเที่ศไที่ยั	เป็นที่่�น่าเส่ยัใจำว�ารัฐบาลไที่ยัชุ้ดที่่�ผู้�าน	ๆ 	มา	ต่�างไม�สามารถึดำาเนินงานต่ามข้้อเสนอแนะ 
ข้องคณะกรรมการแห�งสหประช้าช้าต่ิได้มากนัก	ที่ั�งไม�สามารถึปฏิบัต่ิต่ามพัื่นธกิจำข้องต่นที่่�จำะปรับปรุงสภาพื่ใน
เรือนจำำา6	ภายัหลังรัฐประหารเดือนพื่ฤษภาคม	2557	รัฐบาลที่หารได้บังคับใช้้มาต่รการซ้ำึ�งยัิ่งที่ำาให้สถึานการณ ์
เลวร้ายัลง	ที่ำาให้สภาพื่ภายัในเรือนจำำายั�ำาแยั�ลงกว�าเดิม	

ในเดือนเมษายัน	2560	ภายัหลังการพื่ิจำารณารายังานต่ามวาระฉบับที่่�	2	ข้องไที่ยั	ต่ามกต่ิการะหว�างประเที่ศ 
ว�าด้วยัสิที่ธิพื่ลเมืองและสิที่ธิที่างการเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	-	ICCPR)	
คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ	(CCPR)	เผู้ยัแพื่ร�ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุป	ซ้ำึ�งแสดงถึึงข้้อกังวลและข้้อ 
เสนอแนะเก่�ยัวกับความแออัดระดับส่ง	และสภาพื่ที่่�เลวร้ายัในสถึานที่่�คุมข้ัง	ที่ั�งการข้าดสุข้อนามัยัและความสะอาด	
การไม�สามารถึเข้้าถึึงบริการด้านสุข้ภาพื่	และการข้าดแคลนอาหารและน�ำา	รวมที่ั�งปัญหาอื�น	ๆ 7	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุป 
ข้องคณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิสอดคล้องกับข้้อกังวลและข้้อเสนอแนะในรายังาน	“Behind	
the	walls:	A	look	at	conditions	in	Thailand’s	prisons	after	the	coup”	ข้อง	FIDH	และ	สสส.	ที่่�เผู้ยัแพื่ร� 

6	 คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ,	สมัยัประชุ้มที่่�	84,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปข้องคณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแ

ห�งสหประช้าช้าต่ิ,	ประเที่ศไที่ยั,	8	กรกฎาคม	2548,	UN	Doc.	CCPR/CO/84/THA;	คณะกรรมการต่�อต่้านการที่รมาน,	

สมัยัประชุ้มที่่�	52,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปต่�อรายังานฉบับแรกข้องประเที่ศไที่ยั,	20	มิถึุนายัน	2557,	UN	Doc.	CAT/C/THA/

CO/1;	คณะกรรมการว�าด้วยัสิที่ธิที่างเศรษฐกิจำ	สังคม	และวัฒนธรรม	สมัยัประชุ้มที่่�	55	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปว�าด้วยัรายังา

นต่ามวาระฉบับที่่�หนึ�งและสองข้องไที่ยั	19	มิถึุนายัน	2558,	UN	Doc.	E/C.12/THA/CO/1-2

7	 คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปต่�อรายังานต่ามวาระฉบับที่่�	2	ข้องไที่ยั,	25	เมษายัน	

2550,	UN	Doc.	CCPR/C/THA/CO/2,	ยั�อหน้า	33	และ	34

สถิติผู�ต�องขังหญิงทั่วประเทศ
(มกราคม 2560 - พฤศจ�กายน 2562)
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ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย 9

ก�อนการที่บที่วนข้องคณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ8	 คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�ง 
สหประช้าช้าติ่จำำาแนกสภาพื่ระหว�างการควบคุมต่ัวว�าเป็นหนึ�งในสามปัญหาเร�งด�วน	ซ้ำึ�งรัฐบาลไที่ยัต่้องให้ข้้อม่ล 
ว�าม่การดำาเนินงานต่ามข้้อเสนอแนะข้องคณะกรรมการอยั�างไรบ้าง9

ประเที่ศไที่ยัได้ส�งมอบรายังานฉบับต่�อมาให้กับคณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าติ่ในเดือน 
กรกฎาคม	2561	ซ้ำึ�งแม้ในรายังานยัอมรับว�ายัังม่ปัญหาความแออัดในเรือนจำำาอยั่�10 แต่�ก็ไม�ได้ระบุถึึงข้ั�นต่อนที่่�เป็น 
ร่ปธรรมที่่�จำะลดความแออัดน่�	ประกันให้ผู้่้ถึ่กควบคุมต่ัวได้รับการปฏิบัต่ิด้วยัมนุษยัธรรมและศักดิ์ศร่	หรือประกันว�า	
สภาพื่การควบคุมต่ัวในเรือนจำำาทีุ่กแห�งสอดคล้องกับมาต่รฐานระหว�างประเที่ศ11

8	 FIDH/สสส.,	Behind	the	walls:	A	look	at	conditions	in	Thailand’s	prisons	after	the	coup,	28	กุมภาพัื่นธ์	2560,		

https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-report-calls-for-urgent-prison-reforms

9	 	คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปต่�อรายังานต่ามวาระฉบับที่่�	2	ข้องไที่ยั,	25	เมษายัน	

2550,	UN	Doc.	CCPR/C/THA/CO/2,	ยั�อหน้า	46

10	 	คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปต่�อรายังานต่ามวาระฉบับที่่�	2	ข้องไที่ยั,	ภาคผู้นวก,	ข้้

อม่ลเพื่ิ่มเต่ิมที่่�ได้จำากประเที่ศไที่ยั	ภายัหลังการเผู้ยัแพื่ร�ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุป,	10	สิงหาคม	2561,	UN	Doc.	CCPR/C/THA/

CO/2/Add.1,	ยั�อหน้า	27

11	 	คณะกรรมการสิที่ธิมนุษยัช้นแห�งสหประช้าช้าต่ิ,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปต่�อรายังานต่ามวาระฉบับที่่�	2	ข้องไที่ยั,	ภาคผู้นวก,	ข้้

อม่ลเพื่ิ่มเต่ิมที่่�ได้จำากประเที่ศไที่ยั	ภายัหลังการเผู้ยัแพื่ร�ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุป,	10	สิงหาคม	2561,	UN	Doc.	CCPR/C/THA/

CO/2/Add.1,	ยั�อหน้า	30	ม่การเสนอที่างเลือกอื�นหกประการเพื่ื�อใช้้ที่ดแที่นการลงโที่ษที่างอาญาในข้้อสังเกต่เช้ิงสรุป	ได้แก�	

(1)	การกักกัน	(2)	การควบคุมตั่วบางช้�วงเวลา	(3)	การควบคุมต่ัวในสถึานที่่�เฉพื่าะกิจำ	(4)	การที่ำางานบริการชุ้มช้น	(5)	

การจำำากัดการเดินที่างสอดคล้องต่ามมาต่รา	89/2	ข้องประมวลกฎหมายัวิธ่พื่ิจำารณาความอาญา	และ	(6)	บที่ลงโที่ษอื�น	

ๆ	ต่ามที่่�กรมราช้ที่ัณฑ์์กำาหนด

https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-report-calls-for-urgent-prison-reforms


ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย10

3. ภาพื่รว่มขัองผู้้้ต้องขัังหญิิงในิประเทศไทย
ผู่้้ต้่องข้ังหญิงในประเที่ศไที่ยัยัังคงอย่ั�ในสภาพื่ที่่�เลวร้ายั	และได้รับผู้ลกระที่บอยั�างรุนแรงและมากกว�า 

ผู้่้ต่้องข้ังกลุ�มอื�น	ๆ 	อันเป็นผู้ลมาจำากระบบที่ัณฑ์สถึาน12 การที่่�ผู้่้หญิงในประเที่ศไที่ยัม่แนวโน้มจำะประสบปัญหา 
และถึ่กเลือกปฏิบัต่ิมากกว�าในระบบกฎหมายั	เมื�อเที่่ยับกับช้ายั	เป็นปัจำจำัยัสำาคัญอยั�างหนึ�งซ้ำึ�งส�งผู้ลให้ม่จำำานวน
ผู้่้ต่้องข้ังหญิงจำำานวนมาก

ประเที่ศไที่ยัม่อัต่ราการคุมข้ังผู่้้หญิง 
ส่งสุดแห�งหนึ�งในโลก	จำากต่ัวเลข้เช้ิงเปร่ยับเที่่ยับ 
ล�าสุดพื่บว�า	 ในป่ 	 2558	 ประเที่ศไที่ยั 
ม่อัต่ราการคุม ขั้ง ผู้่้หญิง ส่งอัน ดับสอง 
ข้องโลก	 โดยัม่สัดส�วนผู้่้ต่้องข้ังหญิง	 130	
คนต่�อประช้ากรหญิง	100,000	คน13 ในเดือนธันวาคม	2561	อัต่ราการคุมข้ังผู้่้หญิงข้องไที่ยัเพื่ิ่มส่งข้ึ�นไปอ่กที่่�	
145	คนต่�อผู้่้หญิง	100,000	คน14

นอกจำากนั�น	ผู้่้หญิงจำำานวนมากม่แนวโน้มที่่�จำะถึ่กควบคุมต่ัวไกลจำากบ้านข้องต่นเอง	เนื�องจำากม่ที่ัณฑ์สถึาน 
หญิงในประเที่ศไที่ยัเพื่่ยังไม�ก่�แห�ง	(แปดแห�ง)15 และผู้่้หญิงมักถึ่กส�งต่ัวไปต่ามเรือนจำำาต่�าง	ๆ 	ข้ึ�นอยั่�กับระยัะเวลา 
การลงโที่ษที่่�ได้รับ16 สภาพื่เช้�นน่�ที่ำาให้ผู้่้ต่้องข้ังหญิงเส่ยัเปร่ยับ	ม่โอกาสที่่�ครอบครัวจำะเข้้าเยั่�ยัมได้น้อยักว�า	ซ้ำึ�ง
พื่ิส่จำน์ให้เห็นแล้วว�าส�งผู้ลกระที่บต่�อสุข้ภาพื่จำิต่และความเป็นอย่ั�ข้องผู่้้ต่้องข้ังหญิง	รวมทัี่�งผู้ลกระที่บที่่�จำะม่ต่�อ 
การกลับเข้้าส่�สังคมหลังได้รับการปล�อยัต่ัว17

ผู่้้ต่้องขั้งหญิงในประเที่ศไที่ยัส�วนใหญ�มักยัากจำน	 และกระที่ำาความผู้ิดด้วยัเหตุ่ผู้ลที่างเศรษฐกิจำ18 

กฎหมายัยัาเสพื่ติ่ดที่่�รุนแรงข้องไที่ยั	ส�งผู้ลกระที่บอยั�างมากโดยัเฉพื่าะผู้่้หญิง	รวมที่ั�งผู่้้หญิงยัากจำน	ในเดือน 
พื่ฤศจำิกายัน	2562	ผู้่้หญิง	34,000	คน	หรือ	85.5%	ข้องจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่ั�งหมด	ถึ่กคุมข้ังด้วยัความผู้ิดด้าน
ยัาเสพื่ต่ิด	ซ้ำึ�งส่งกว�าจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังช้ายัในคด่ยัาเสพื่ต่ิดที่่�ม่อัต่รา	79.5%	[โปรดด่ด้านล�าง	ภาคผู้นวก,	ต่าราง	2]19

12	 FIDH/สสส.,	Female	inmates:	Discrimination	behind	bars	-	รายังานค่�ข้นานว�าด้วยัการดำาเนินงานต่ามอนุสัญญา	ว�า

ด้วยัการข้จำัดการเลือกปฏิบัติ่ต่�อสต่ร่ในทีุ่กร่ปแบบ	(CEDAW)	ข้องไที่ยั	ระหว�างการที่บที่วนรายังานต่ามวาระฉบับที่่�หก

และเจำ็ดข้องไที่ยั	กรกฎาคม	2560,		https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_ucl_thailand_shadow_report_-_fe-

male_ผู้่้ต่้องข้ัง_-_discrimination_behind_bars.pdf

13	 Prison	Policy	Initiative,	States	of	Women’s	Incarceration:	The	Global	Context	2018,	มิถึุนายัน	2561,		https://www.

prisonpolicy.org/global/women/2018.html#methodology

14	 การคำานวณอัต่ราความหนาแน่นข้องผู้่้ต่้องข้ังหญิงในไที่ยั	เป็นการคำานวณจำากต่ัวเลข้อยั�างเป็นที่างการเมื�อเดือนธันวาคม	

2561	ราช้กิจำจำานุเบกษา,	จำำานวนราษฎรที่ั�วราช้อาณาจำักร	31	ธันวาคม	2561	จำาก	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF	[ภาษาไที่ยั]	

15	 เรือนจำำาทัี่�งแปดแห�งเป็นเรือนจำำาหญิงล้วน	ประกอบด้วยัทัี่ณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่;	ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่;	

ที่ัณฑ์สถึานหญิงพื่ิษณุโลก;	เรือนจำำาช้ั�วคราวแคน้อยั,	เพื่ช้รบุร่	ที่ัณฑ์สถึานหญิงสงข้ลา	ที่ัณฑ์สถึานหญิงกลาง	ที่ัณฑ์สถึานหญิงธนบุร่	

ที่ัณฑ์สถึานหญิงนครราช้ส่มา	

16	 สถึาบันเพื่ื�อการยุัต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น),	ผู้่้ต่้องขั้งหญิง	และการดำาเนินงานต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่ 

ในประเที่ศไที่ยั,	พื่ฤศจำิกายัน	2557,	น.44

17	 สถึาบันเพื่ื�อการยุัต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น),	ผู้่้ต่้องขั้งหญิง	และการดำาเนินงานต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่ 

ในประเที่ศไที่ยั,	พื่ฤศจำิกายัน	2557,	น.	44;	Penal	Reform	International,	Discrimination	of	women	in	criminal	justice	

systems,	มกราคม	2555,	น.8

18	 สถึาบันเพื่ื�อการยัุติ่ธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น),	ผู้่้ต้่องขั้งหญิงและการดำาเนินงานต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่ 

ในประเที่ศไที่ยั,	พื่ฤศจำิกายัน	2557,	น.58

19	 กรมราช้ทัี่ณฑ์์,	รายังานสถิึต่ิผู่้้ต่้องราช้ที่ัณฑ์์คด่	พื่.ร.บ.	ยัาเสพื่ติ่ดที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�,	1	พื่ฤศจำิกายัน	2562	

[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-11-01&report=drug

อัตราการคุมขัง (incarceration rate หรือ prison popu-
lation rate)	หมายัถึึงจำำานวนบุคคลที่่�อยั่�ภายัใต่้เข้ต่อำานาจำ	
(หรือภายัใต่้อำานาจำที่างกฎหมายั)	ข้องเจำ้าหน้าที่่�ราช้ที่ัณฑ์์	
โดยัคิดเป็นสัดส�วนต่�อประช้ากร	100,000	คน

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_ucl_thailand_shadow_report_-_female_inmates_-_discrimination_behind_bars.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_ucl_thailand_shadow_report_-_female_inmates_-_discrimination_behind_bars.pdf
https://www.prisonpolicy.org/global/women/2018.html#methodology
https://www.prisonpolicy.org/global/women/2018.html#methodology
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF


ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย 11

การใช้้โที่ษประหารกับคด่ยัาเสพื่ต่ิด	ยัังส�งผู้ลกระที่บอยั�างมากต่�อผู้่้หญิงอ่กด้วยั	ในบรรดาผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�
ต่้องโที่ษประหาร	58	จำาก	59	คนหรือ	98%	ถึ่กศาลต่ัดสินว�าม่ความผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิด	ณ	เดือนตุ่ลาคม	2562	
[โปรดด่ด้านล�าง	ภาคผู้นวก,	ต่าราง	3]

ในเดือนกรกฎาคม	2560	ภายัหลังการที่บที่วนรายังานต่ามวาระฉบับที่่�หกและเจำ็ดข้องไที่ยั	ซ้ำึ�งเป็นรัฐภาค่ใน 
อนุสัญญาว�าด้วยัการข้จำัดการเลือกปฏิบัติ่ต่�อสต่ร่ในทีุ่กร่ปแบบ	คณะกรรมการว�าด้วยัการข้จำัดการเลือกปฏิบัติ่ 
ในทีุ่กร่ปแบบต่�อสต่ร่	(CEDAW)	เผู้ยัแพื่ร�ข้้อสังเกต่เชิ้งสรุปซ้ำึ�งเสนอแนะให้รัฐบาลไที่ยัดำาเนินมาต่รการเพื่ื�อลด 
ประช้ากรผู่้้ต่้องขั้งหญิง	“รวมที่ั�งการกำาหนดโที่ษแบบที่่�ไม�ใช้�การควบคุมต่ัว	และการแก้ไข้ต้่นเหตุ่ที่่�แท้ี่จำริงอัน 
เป็นเหตุ่ให้ผู้่้หญิงกระที่ำาความผู้ิด	รวมที่ั�งปัญหาความยัากจำน”	คณะกรรมการ	CEDAW	ยัังเร่ยักร้องรัฐบาลไที่ยัให้ 
ปรับปรุงสภาพื่สถึานที่่�คุมข้ังผู้่้หญิง	ให้สอดคล้องต่ามข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ ิ
ต่�อผู้่้ต่้องข้ัง	(หรือ	‘ข้้อกำาหนดเนลสัน	แมนเดลา’)	และข้้อกำาหนดแห�งสหประช้าช้าต่ิเพื่ื�อการปฏิบัต่ิต่�อนักโที่ษ 
หญิงและมาต่รการที่่�ไม�ใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้ต่้องข้ังหญิง	(หรือ	‘ข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่’)	เพื่ื�อแก้ปัญหาความแออัด 
และประกันให้ม่สถึานที่่�และบริการอยั�างเพื่่ยังพื่อ	“โดยัเฉพื่าะสำาหรับผู้่้หญิงต่ั�งครรภ์และผู้่้หญิงที่่�ถึ่กควบคุมต่ัว 
พื่ร้อมบุต่ร”	คณะกรรมการ	CEDAW	ยัังกระตุ่้นที่างการไที่ยัให้	“ห้ามและใช้้มาต่รการโดยัที่ันที่่เพื่ื�อยัุต่ิการค้นต่ัว 
ที่่�ล�วงละเมิดสิที่ธิข้องผู้่้หญิง”20

20	 คณะกรรมการว�าด้วยัการข้จำัดการเลือกปฏิบัต่ิในทีุ่กร่ปแบบต่�อสต่ร่,	ข้้อสังเกต่เช้ิงสรุปต่�อการที่บที่วนรายังานต่ามวาระ

ฉบับที่่�หกและเจำ็ดข้องไที่ยั,	24	กรกฎาคม	2560	UN	Doc.	CEDAW/C/THA/CO/6-7,	ยั�อหน้า	44	และ	45
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4. การดำำาเนิินิงานิตามข้ัอกำาหนิดำกรุงเทพื่ ในิเรือนิจำำา ‘ต้นิแบบ’ 
เพ่ื่�อผู้้้ต้องขัังหญิิง

ในปี	2561	สสส.ได้รับอนุญาต่ให้เข้้าเยั่�ยัมที่ัณฑ์สถึานเก้าจำาก	12	แห�งซ้ำึ�งกรมราช้ที่ัณฑ์์กำาหนดให้เป็นเรือนจำำา	 
‘ต่้นแบบ’	เพื่ื�อผู้่้ต่้องข้ังหญิง	ที่ั�งน่�เป็นไปต่ามโครงการเรือนจำำาต้่นแบบ	ซ้ำึ�งเป็นความร�วมมือระหว�างกรมราช้ที่ัณฑ์ ์
กับสถึาบันเพืื่�อการยัุต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น)	(TIJ)21 เร่ิมต่ั�งแต่�ปี	255822  เมื�อเดือนธันวาคม	
2561	กรมราช้ที่ัณฑ์์กำาหนดให้เรือนจำำา	12	แห�งเป็นเรือนจำำา	 ‘ต้่นแบบ’	โดยัอ้างว�าเรือนจำำาเหล�าน่�ดำาเนินงานต่าม 
ข้้อกำาหนดแห�งสหประช้าช้าต่ิเพื่ื�อการปฏิบัติ่ต่�อนักโที่ษหญิงและมาต่รการที่่�ไม�ใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้ต้่องขั้งหญิง	
(หรือ	‘ข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่’)	ได้เป็นผู้ลสำาเร็จำ23 

ระหว�างเดือนพื่ฤษภาคมถึึงสิงหาคม	256124	ที่่มงานจำาก	FIDH	และ	สสส.ได้เข้้าเย่ั�ยัมเรือนจำำา	 ‘ต่้นแบบ’	
เก้าแห�ง	ข้้อค้นพื่บด้านล�างเป็นผู้ลจำากการสังเกต่การณ์ระหว�างการเข้้าเย่ั�ยัม	 เราได้ข้อเข้้าเย่ั�ยัมเรือนจำำาจัำงหวัด 
อุที่ัยัธาน่	 เป็นเรือนจำำาที่่�	10	แต่�ถึ่กปฏิเสธ	[โปรดด่ด้านล�าง	การจำำากัดการเข้้าถึึงเรือนจำำา]	ส�วนเรือนจำำาอ่กสองแห�ง	
(เรือนจำำาอำาเภอรัต่นบุร่	 จัำงหวัดสุรินที่ร์	และเรือนจำำาจัำงหวัดนครราช้ส่มา)	 เพื่ิ่งได้รับสถึานะเรือนจำำาต้่นแบบเมื�อ 
ปลายัปี	2561	หลังสิ้นสุดการเข้้าเยั่�ยัมข้อง	FIDH/สสส.แล้ว

ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต้่องขั้งหญิงในเรือนจำำาและ	มาต่รการที่่�มิใช้�การคุม
ข้ังสำาหรับผู่้้กระที่ำาผู้ิดหญิง	(UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders)	หรือ	ข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	เป็นข้้อกำาหนดเพื่ิ่มเต่ิมจำากข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำา 
ข้ององค์การสหประช้าช้าติ่ในการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องข้ัง	(Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners - SMRs)	ซ้ำึ�งให้ความสำาคัญเป็นพื่ิเศษต่�อความต่้องการเฉพื่าะด้านข้องผู่้้ต่้องข้ังหญิง	 เป็น 
ข้้อต่กลงที่่�ผู้�านการรับรองจำากที่่�ประชุ้มสมัช้ช้าใหญ�แห�งสหประช้าช้าต่ิ	เมื�อวันที่่�	21	ธันวาคม	255325

ข้้อกำาหนด	SMRs	หรือ	‘ข้้อกำาหนดเนลสัน	แมนเดลา’	เป็นที่่�ยัอมรับโดยัที่ั�วไปในฐานะมาต่รฐานข้ั�นต่�ำา 
เพื่ื�อการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง	กำาหนดแนวที่างอันเป็นที่่�ยัอมรับในฐานะหลักการและการปฏิบัต่ิที่่�ด่ต่�อผู้่้ต่้องข้ัง 
และการจำัดการสถึานที่่�คุมข้ัง	ม่การเห็นช้อบข้้อกำาหนดเหล�าน่�ในเบื�องต่้นเมื�อปี	2500	และต่�อมาม่การ 
เห็นช้อบจำากที่่�ประชุ้มสมัช้ช้าใหญ�แห�งสหประช้าช้าต่ิ	เมื�อวันที่่�	17	ธันวาคม	255826

21	 สถึาบันเพืื่�อการยุัต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น)	(TIJ)	เป็นองค์กรมหาช้นที่่�ก�อต่ั�งข้ึ�นโดยัรัฐบาลไที่ยัเมื�อปี	

2554	และได้รับการรับรองอยั�างเป็นที่างการจำากสำานักงานว�าด้วยัยัาเสพื่ติ่ดและอาช้ญากรรมแห�งสหประช้าช้าต่ิในฐานะ 

เป็นสมาช้ิกข้อง	Crime	Prevention	and	Criminal	Justice	Program	Network	Institutes	องค์การสหประช้าช้าต่ิ	ในปี	2559

22	 ในปี	2558	TIJ	ร�วมมือกับกรมราช้ทัี่ณฑ์์พื่ัฒนาโครงการเรือนจำำาต้่นแบบ	โดยัม่เป้าหมายัเพืื่�อส�งเสริมให้เจ้ำาหน้าที่่�เรือนจำำา 

เกิดความเข้้าใจำมากข้ึ�นเก่�ยัวกับข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	และกระตุ่้นให้ที่ัณฑ์สถึานหญิง/ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพิื่เศษหญิงที่ั�วประเที่ศ	 

ใช้้นโยับายัและดำาเนินงานเพื่ื�อให้เกิดการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงอยั�างสอดคล้องกับ	‘ข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่’

23	 สถึาบันเพื่ื�อการยัุต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	 (องค์การมหาช้น),	 TIJ	 เช้ิญช้วนทีุ่กภาคส�วนให�ฉลองวาระครบรอบป่ที่่�	 8	

ข้องข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่,	21	ธันวาคม	2561;	สถึาบันเพื่ื�อการยุัต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น),	โครงการเรือนจำำาต่้นแบบ	

เพื่ื�อการดำาเนินงานต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่,	มกราคม	2562

24	 (1)	เรือนจำำาจัำงหวัดพื่ระนครศร่อยุัธยัา	–	11	เมษายัน	2561;	(2)	เรือนจำำาจัำงหวัดสมุที่รสาคร	–	23	เมษายัน	2561;	(3)	

ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	–	25	เมษายัน	2561;	(4)	ทัี่ณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�	–	9	พื่ฤษภาคม	2561;	(5)	

เรือนจำำาอำาเภอฝาง	–	10	พื่ฤษภาคม	2561;	(6)	เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายั	–	11	พื่ฤษภาคม	2561;	(7)	ที่ัณฑ์สถึานหญิงพิื่ษณุโลก	

–	6	สิงหาคม	2561;	(8)	เรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	–	8	สิงหาคม	2561;	(9)	ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	–	31	สิงหาคม	2561

25	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและ	มาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง	 

ได้รับมต่ิเห็นช้อบในที่่�ประชุ้มสมัช้ช้าใหญ�แห�งสหประช้าช้าต่ิ	A/RES/65/229

26	 ข้้อกำาหนด	SMRs	เดิมที่่ได้มต่ิเห็นช้อบในที่่�ประชุ้มสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการป้องกันอาช้ญากรรมและการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้กระที่ำา

ผู้ิดเมื�อปี	2498	และได้รับการรับรองจำากคณะมนต่ร่เศรษฐกิจำและสังคมแห�งสหประช้าช้าต่ิในปี	2500	ข้้อกำาหนด	SMRs	ฉบับ 

ปรับปรุงได้รับมต่ิเห็นช้อบในที่่�ประชุ้มสมัช้ช้าใหญ�แห�งสหประช้าช้าต่ิ	A/RES/70/175
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เรือนจำา ปีที่ก่อสร้าง จังหวัด

จำานวน
ผู้ต้องขังหญิง 
(เมษายน 2561/
พฤศจิกายน 
2562)27 

ความจุ 
(ณ เดือน 
เมษายน 
2561)28 
(ผู้ต้องขังหญิง), 
2.25 ตรม. 
ต่อคน

อัตรา 
การกักขัง 
(ณ เดือน 
เมษายน 
2561)29 

จำานวน เจ้าหน้าที่ 
เรือนจำา (ชาย/หญิง) / 
จำานวนเจ้าหน้าที่ 
ต่อนักโทษ  
(ณ เดือนตุลาคม 
2562)30 

จำานวน 
พยาบาล 
(ช/ญ)31 

ทัณฑสถาน 
บำาบัดพิเศษหญิง  
ธัญบุรี

1979 ปทีุ่มธาน่ 2,050/1,698 314 652% 66	(55/11)	/	1:25 3	(0/3)

เรือนจำาอำาเภอฝาง N/A เช้่ยังใหม� 180/188 43 418% 48	/	1:4 2	(0/2)

เรือนจำา 
จังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยา

1977 อยัุธยัา 474/571 159 298% 83	/	1:6 4	(3/1)

เรือนจำากลาง 
จังหวัดตาก

N/A ต่าก 116/206 45 257% 62	/	1:2 2	(1/1)

ทัณฑสถานหญิง 
พิษณุโลก

N/A พื่ิษณุโลก 980/1,029 436 225% 65	(4/61)	/	1:16 2	(0/2)

เรือนจำา 
จังหวัดสมุทรสาคร

1938 สมุที่รสาคร 416/440 214 194% 75	/	1:5 1	(0/1)

เรือนจำากลาง 
จังหวัดเชียงราย

1908 เช้่ยังรายั 955/969 496 192% 181	/	1:5 5	(2/3)

ทัณฑสถานหญิง 
เชียงใหม่

N/A เช้่ยังใหม� 2,014/2,202 1,152 175% 107	/	1:19 3	(0/3)

ทัณฑสถานหญิง 
ชลบุรี

1986 ช้ลบุร่ 97/1,369 1,032 94% 61	(3/58)	/	1:22 2	(0/2)

27	 กรมราช้ทัี่ณฑ์์,	รายังานสถึิต่ิผู่้้ต่้องราช้ทัี่ณฑ์์ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�,	1	เมษายัน	2561	[ภาษาไที่ยั],	http://www.

correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2018-04-01&report=	;	กรมราช้ที่ัณฑ์์,	รายังานสถึิต่ิผู้่้ต่้องราช้ที่ัณฑ์ ์

ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�,	1	พื่ฤศจำิกายัน	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.

php?date=2019-11-01&report=	

28	 กรมราช้ที่ัณฑ์์,	ข้้อม่ลสถึิต่ิความแออัดข้องผู้่้ต่้องข้ัง	เรือนจำำา/ที่ัณฑ์สถึาน	ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�	2	เมษายัน	2561,	

เมษายัน	2561	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/?p=12360

29	 กรมราช้ที่ัณฑ์์,	ข้้อม่ลสถึิต่ิความแออัดข้องผู้่้ต่้องข้ัง	เรือนจำำา/ที่ัณฑ์สถึาน	ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�	2	เมษายัน	2561,	

เมษายัน	2561	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/?p=12360

30	 สถึิติ่ที่่�สสส.ได้รับจำากกรมราช้ทัี่ณฑ์์เมื�อวันที่่�	7	ตุ่ลาคม	2562

31	 สถึิติ่ที่่�สสส.ได้รับจำากกรมราช้ทัี่ณฑ์์เมื�อวันที่่�	7	ตุ่ลาคม	2562
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ความจำุอยั�างเป็นที่างการ:	หมายัถึึงจำำานวนส่งสุดข้อง
บุคคลที่่�สามารถึพื่ักอาศัยัในระบบเรือนจำำาได้อยั�างไม�แออัด	
โดยัสอดคล้องกับมาต่รฐานในประเที่ศนั�น	ๆ

อัต่ราการกักข้ัง:	ความจำุอยั�างเป็นที่างการ	(ซ้ำึ�งไม�แออัด)	
เปร่ยับเที่่ยับกับจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังราช้ที่ัณฑ์์เป็นเปอร์เซ้ำ็นต่์ข้
องจำำานวนความจำุ	อัต่ราการคุมข้ังที่่�คิดเป็นเปอร์เซ้ำ็นต่์	สะที่้
อนให้เห็นว�าระบบเรือนจำำาม่ผู้่้ต่้องข้ังมากกว�าการออกแบบ
ข้องเรือนจำำา	และมากเพื่่ยังใด

โปรดสังเกต่ว�า	อัต่ราการกักข้ังจำะไม�เที่�ากับระดับความ 
แออัด	 ที่ั�งน่� เพื่ราะความจำุอยั�างเป็นที่างการหมายัถึึง 
จำำานวนบุคคลส่งสุดที่่�เรือนจำำารองรับได้	 โดยัสอดคล้อง 
กับมาต่รฐานประเที่ศนั�น	ๆ

4.1 ก�รุจำำ�กัดก�รุเข้�ถึึงเรืุอนจำำ�

ในหลายัเรือนจำำาที่่�เราเข้้าเย่ั�ยัม	 เจำ้าหน้าที่่�กำาหนดข้้อจำำากัดต่�อที่่มงานข้อง	FIDH/สสส.	 ซึ้ำ�งเป็นอุปสรรค
ต่�อการประเมินอยั�างรอบด้าน	อยั�างไม�ลำาเอ่ยัง	และอยั�างเป็นอิสระ	 ในแง�การปฏิบัต่ิต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	
ข้องเรือนจำำาหญิง	‘ต่้นแบบ’	เหล�าน่�	

ในทีุ่กเรือนจำำา	 เจำ้าหน้าที่่�อนุญาต่ให้เข้้าเย่ั�ยัมได้	ต่�อเมื�อม่เวลามากเพ่ื่ยังพื่อในการเต่ร่ยัมต่ัว	นอกจำากนั�น	
ที่่มงานข้อง	FIDH/สสส.	ยัังไม�สามารถึเข้้าเย่ั�ยัมเรือนจำำาจำังหวัดอุที่ัยัธาน่	 เนื�องจำากเจำ้าหน้าที่่�ปฏิเสธไม�ให้เข้้า	 
ด้วยัเหตุ่ผู้ลว�าที่างเรือนจำำาอยั่�ระหว�างการปรับปรุงภายัใน	

เราต่้องเจำอกับข้้อห้ามข้องเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาในการเข้้าเยั่�ยัมเรือนจำำาส่�จำากเก้าแห�ง	ได้แก�	ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	
ธัญบุร่	เรือนจำำาจำังหวัดพื่ระนครศร่อยุัธยัา	ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�	และที่ัณฑ์สถึานหญิงพิื่ษณุโลก	ที่่มเข้้าเย่ั�ยัม 
ต่้องเดินต่ามเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาเมื�อเข้้าไปภายัในสถึานที่่�	 เจำ้าหน้าที่่�ปฏิเสธไม�ให้เข้้าเย่ั�ยัมในบางพืื่�นที่่�ที่่�ที่่มงาน 
ร้องข้อ	โดยัให้เข้้าไปได้เฉพื่าะที่่�ที่่�เจำ้าหน้าที่่�เป็นผู่้้พื่าไป	โดยัให้เหตุ่ผู้ลว�าไม�ม่เวลามากเพ่ื่ยังพื่อจำึงไม�สามารถึ 
ให้เข้้าไปยัังบางพืื่�นที่่�ที่่�ต้่องการได้	ที่่�ทัี่ณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	ที่่มผู้่้เข้้าเย่ั�ยัมม่โอกาสพ่ื่ดคุยัเฉพื่าะ 
กับผู่้้ต้่องข้ังที่่�ได้รับการมอบหมายัจำากเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา	 โดยัเจำ้าหน้าที่่�จำะจัำบต่ามองอยั�างใกล้ชิ้ดระหว�างการ 
สนที่นา	เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำากลางจัำงหวัดต่าก	และที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�	ได้อาสาเข้้ามาต่อบแที่นผู้่้ต่้องข้ังใน 
บางคำาถึาม	ในที่างต่รงข้้าม	ที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝางและเรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	ที่่มผู้่้เข้้าเยั่�ยัมสามารถึเข้้าถึึงในทีุ่ก 
พื่ื�นที่่�โดยัไม�ม่ข้้อจำำากัด	การสัมภาษณ์ผู้่้ต่้องข้ังในเรือนจำำาที่ั�งสองแห�ง	ก็สามารถึที่ำาได้โดยัไม�ม่เจำ้าหน้าที่่�อยั่�ด้วยั	

ในระหว�างการเข้้าเย่ั�ยัมผู้่้ต่้องข้ัง	พื่วกเข้ามักต้่องนั�งลงบนพื่ื�นอยั�างเป็นระเบ่ยับเพืื่�อรอที่่มผู่้้เข้้าเย่ั�ยัม	 เป็น 
ที่่�ชั้ดเจำนว�าเจ้ำาหน้าที่่�ได้เต่ร่ยัมการกับผู้่้ต่้องข้ังมาก�อน	 ในเรือนจำำาส�วนใหญ�	 เจำ้าหน้าที่่�จำะเดินไปพื่ร้อมกับที่่ม 
ผู้่้เข้้าเย่ั�ยัมในหลายัพื่ื�นที่่�ข้องเรือนจำำา	ส�วนใหญ�แล้วการพ่ื่ดคุยัสนที่นาระหว�างที่่มผู้่้เข้้าเย่ั�ยัมกับผู้่้ต่้องข้ังมักเกิดข้ึ�น 
ภายัใต่้การสอดส�องด่แลข้องเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา

4.2 คว�มแออัดยัังดำ�รุงอย่้ัต่้อไป ข�ดก�รุจัำดก�รุเพ่�อต้อบสนองคว�มต้้องก�รุพิเศษ

ความแออัดระดับส่งยัังคงเป็นปัญหาเรื�อรังในเรือนจำำา	 ‘ต่�นแบบ’	 เก�าแห�งที่่�ที่่มงาน	FIDH	และ	สสส.
เข้้าเยั่�ยัม	ในช้�วงที่่�เริ่มการเข้้าเยั่�ยัมเรือนจำำาข้อง	FIDH/สสส.	ในเดือนเมษายัน	2562	อัต่ราการกักข้ังในเรือนจำำา	
‘ต้่นแบบ’	 ทัี่�งเก้าแห�งยัังอย่ั�ในระดับส่ง	
โดยัม่อัต่ราการกักข้ั งต่�ำ า สุดที่่� 	 94%	 
ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	 ส�วนอัต่ราการ 
กักข้ังส่งสุดที่่�	 652%	อย่ั�ที่่�ที่ัณฑ์สถึาน 
บำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	อัต่ราการกักข้ัง 
น่�คำานวณต่ามมาต่รฐานข้องกรมราช้ที่ัณฑ์์	 
โดยักำาหนดให้ม่พื่ื�นที่่�	2.25	ต่รม.ต่�อผู้่้ต่้องข้ัง 
หนึ�งคน	 อยั�างไรก็ด่	 กรมราช้ที่ัณฑ์์ได้ 
กำาหนดวิธ่การวัดความจำุแต่กต่�างกันสามแบบ 
สำาหรับความจุำอยั�างเป็นที่างการ	 ได�แก�	 
1)	‘ความจำุมาต่รฐาน’	หมายัถึึงการม่พื่ื�นที่่�	
2 .25	 ต่รม.ต่�อ ผู้่้ต่้อง ขั้งหนึ� งคน	 2)	
‘ความจุำเต่็มที่่�’	หมายัถึึงการม่พืื่�นที่่�	 1.1	
ต่รม.ต่�อผู้่้ต้่องข้ังหนึ�งคน32  3)	‘ความจำุเต่็มที่่�	
30%’	ซ้ำึ�งลดพื่ื�นที่่�ต่�อผู้่้ต่้องข้ังหนึ�งคนลง	23%	

32	 จำำานวนพื่ื�นที่่�ต่�อผู้่้ต่้องข้ังหนึ�งคนอยั่�ที่่�	1.1	ต่รม.สำาหรับผู้่้หญิง	และ	1.2	ต่รม.	สำาหรับผู้่้ช้ายั



ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย 15

เหลือเพ่ื่ยัง	0.85	ต่รม.33  วิธ่การวัดที่่�ใช้้ส�งผู้ลให้เจำ้าหน้าที่่�สามารถึอ้างอัต่ราการกักข้ังที่่�น้อยัลง	ที่ำาให้ปัญหาความ	
แออัดด่ไม�ร้ายัแรงมากนัก	เมื�อเปร่ยับเที่่ยับกัน	คณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศ	(ICRC)	กำาหนดพื่ื�นที่่�ข้ั�นต่�ำาที่่�	
3.4	ต่รม.ต่�อผู้่้ต่้องข้ังหนึ�งคนในสภาพื่ที่่�เป็นการข้ังแบบค่�หรือข้ังรวม34

จำากสถึิต่ิข้องกรมราช้ที่ัณฑ์์ระหว�างเดือนเมษายัน	2561	ถึึงพื่ฤศจำิกายัน	2562	จำำานวนผู้่้ต่้องข้ังหญิงเพื่ิ่มข้ึ�น 
ในเรือนจำำา	‘ต่้นแบบ’	แปดจำากเก้าแห�งที่่�	FIDH/สสส.	ได้เข้้าเยั่�ยัม	และโดยัรวมยัังเพื่ิ่มข้ึ�น	6%		

แม้สถึิต่ิอยั�างเป็นที่างการช้่�ว�า	เรือนจำำา	‘ต่้นแบบ’	ม่สภาพื่แออัดอยั�างมาก	(เปร่ยับเที่่ยับกับ	‘ความจำุมาต่รฐาน’)	
แต่�ที่่มผู่้้เข้้าเย่ั�ยัมก็ประสบปัญหาในการประเมินอัต่ราการกักข้ังในเรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�งที่่�เข้้าเย่ั�ยัม	 เนื�องจำากม่ 
ข้้อจำำากัดในการเข้้าเย่ั�ยัม	โดยัเจำ้าหน้าที่่�มักควบคุมระหว�างการเข้้าเย่ั�ยัม	และที่างที่่มงานไม�สามารถึเข้้าเยั่�ยัมเรือนนอน 
นักโที่ษทีุ่กแห�งได้	และไม�สามารถึพื่่ดคุยักับผู้่้ต่้องข้ังโดยัไม�ม่เจำ้าหน้าที่่�หรือผู้่้ที่่�ได้รับมอบหมายัอยั่�ร�วมด้วยัได้	

เรือนจำำาจำังหวัดสมุที่รสาครม่สภาพื่ที่่�แออัดเกินไป	เมื�อที่่มผู้่้เข้้าเยั่�ยัมเข้้าไปในพื่ื�นที่่�	ผู้่้ต่้องข้ังต่�างนั�งบนพื่ื�น
และต่้องข้ยัับต่ัวออกไปเพื่ื�อให้ที่่มงานเดินผู้�านไปได้	ในเรือนจำำาที่่�ใหญ�กว�า	เช้�น	ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�	ที่าง 
เรือนจำำาได้แยักนักโที่ษเด็ดข้าดออกจำากผู้่้ต่้องขั้งอื�น	ๆ	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�	 เจำ้าหน้าที่่�ระบุว�าความจำุ 
ปรกติ่อย่ั�ที่่�ผู่้้ต่้องข้ัง	50	คนต่�อห้องข้นาด	55.5	ต่รม.	ซ้ำึ�งความจำริงเป็นห้องที่่�ออกแบบมาเพื่ื�อรองรับผู่้้ต่้องข้ัง	
38-43	คน	พื่ื�นที่่�ที่่�จำัดไว้ให้แม�กับล่กอ�อนอยั่�ที่่�	1.26	ต่รม.

ต่ามความเห็นข้องคณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศ	 ไม�ควรจำัดให้ผู้่้ต่้องข้ังกว�า	 40-50	 คน 
ต่้องหลับนอนอย่ั�ในห้องเด่ยัวกัน	และให้ที่ำาได้ต่�อเมื�อพื่ื�นที่่�	 การระบายัอากาศและระบบแสงสว�างสอดคล้อง 
กับเงื�อนไข้ที่่�แนะนำาโดยัคณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศ35	คณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศม่ข้้อ
สังเกต่ว�า	หากม่ผู้่้ต่้องข้ังเกินกว�าจำำานวนที่่�กำาหนดน่�	จำะที่ำาให้ผู่้้ต่้องข้ังประสบปัญหาการเข้้าถึึงบริการที่่�จำำาเป็น	 
ที่ั�งห้องน�ำาและการใช้้น�ำา	ที่ั�งยัังเป็นการยัากที่่�จำะแน่ใจำได้ว�าผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคนจำะได้รับความปลอดภัยัต่ามมาต่รฐาน
ข้ั�นต่�ำา36

ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าติ่ในการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องข้ังกำาหนดว�า	อาคารที่่�คุมขั้งทุี่กแห�ง	
โดยัเฉพื่าะห้องนอน	“จำะต่้องจำัดให้ถึ่กหลักอนามัยั	ต่ามสภาพื่ข้องดินฟ้าอากาศ	 ข้้อสำาคัญจำะต่้องม่อากาศหายั 
ใจำเพื่่ยังพื่อ	ม่ข้นาดข้องพื่ื�นที่่�ห้องต่ามกำาหนดข้ั�นต่�ำา	ม่แสงสว�าง	ความอบอุ�น	และการระบายัอากาศ”37

ที่่�เรือนจำำาจำังหวัดพื่ระนครศร่อยุัธยัา	ผู้่้ต่้องข้ังให้ข้้อม่ลว�า	ม่การเปิดไฟในเรือนนอนต่ลอดคืน	ผู้่้ต่้องข้ังคนหนึ�ง 
ที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝางยัังให้ข้้อม่ลว�า	ม่การเปิดไฟต่อนกลางคืน	ที่ำาให้เกิดปัญหาในการนอน	(ที่ั�งในแง�การมองเห็น 
และความร้อน)	พื่วกเข้าเคยัเร่ยักร้องให้หร่�ไฟต่อนกลางคืน	แต่�ไม�ประสบความสำาเร็จำ	ในหลายัเรือนจำำาม่ระบบ 
ระบายัอากาศเพื่่ยังพื่อ	ช้�วงฤด่หนาว	เรือนจำำาจำะม่การแจำกจำ�ายัผู้้าห�มเพื่ิ่มเต่ิม	

คณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศกำาหนดว�า	ไม�ควรเปิดไฟฟ้าแสงสว�างเที่่ยัมต่ลอด	24	ช้ั�วโมงในพืื่�นที่่� 
ที่่�ผู้่้ต่้องข้ังนอน	และแสงสว�างไม�ควรมากเกินไปจำนรบกวนการหลับนอนข้องผู้่้ต่้องข้ัง38 คณะกรรมการกาช้าด 
ระหว�างประเที่ศยัังระบุว�า	ข้นาดช้�องหน้าต่�างและช้�องเปิดที่ั�งหมดในห้องข้ังหรือพื่ื�นที่่�พื่ักอาศัยั	ไม�ควรม่สัดส�วนน้อยักว�า	
10%	ข้องพื่ื�นที่่�ห้อง	และผู้่้ต่้องข้ังควรสามารถึมองที่ะลุหน้าต่�างออกไปเห็นสิ่งแวดล้อมภายันอกได้39

33	 	กรมราช้ที่ัณฑ์์,	ข้้อม่ลสถึิต่ิความแออัดข้องผู้่้ต่้องข้ัง	เรือนจำำา/ที่ัณฑ์สถึาน	ที่ั�วประเที่ศ	สำารวจำ	ณ	วันที่่�	2	เมษายัน	2561,	

เมษายัน	2561	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/?p=12360

34	 	คณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศ	(ICRC),	น�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	สิงหาคม	2548,	น.	25;	ICRC,	

แนวปฏิบัต่ิเสริมด้านน�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	เมษายัน	2555,	น.	32-33

35	 ICRC,	น�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	สิงหาคม	2548,	น.	25-26

36	 ICRC,	แนวปฏิบัต่ิเสริมด้านน�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	เมษายัน	2555,	น.	36

37	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	13

38	 ICRC,	แนวปฏิบัต่ิเสริมด้านน�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	เมษายัน	2555,	น.	20,	น.	37

39	 ICRC,	แนวปฏิบัต่ิเสริมด้านน�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	เมษายัน	2555,	น.	37
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แม่ที่มีลูกอ่อน

แม้จำะม่ความพื่ยัายัามปรับปรุงเพื่ื�อต่อบสนองความต่้องการข้องผู่้้ต่้องข้ังที่่�ตั่�งครรภ์และผู่้้ต่้องข้ังหญิงที่่�ม่ 
ล่กอ�อน	แต่�เรือนจำำา	‘ต่้นแบบ’	เหล�าน่�ยัังคงไม�สามารถึปฏิบัต่ิให้สอดคล้องกับข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	ได้

Photo:	Woman_baby.jpg:	ผู้่้ต่้องข้ังหญิงกับล่กช้ายัวัยัหนึ�งเดือนที่่�เรือนจำำาจำังหวัดพื่ระนครศร่อยัุธยัา	©	William	Davies	/	AFP

ที่่�เรือนจำำาจำังหวัดพื่ระนครศร่อยัุธยัา	และที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	ม่การจำัดห้องเป็นพื่ิเศษให้กับแม�ที่่�ม่ล่กอ�อน	
แยักจำากเรือนนอนข้องผู้่้ต่้องขั้งทัี่�วไป	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	ม่การพื่าที่่มผู่้้เข้้าเย่ั�ยัมไปช้มเรือนนอนสำาหรับ 
แม�ที่่�ม่ล่กอ�อน	เรือนจำำากลางจำังหวัดต่ากอนุญาต่ให้ล่กอ�อนอย่ั�ในเรือนจำำาพื่ร้อมกับแม�ได้จำนกระที่ั�งอายุัครบหนึ�งปี	 
หลังจำากนั�นต้่องออกจำากเรือนจำำาไปอย่ั�กับญาต่ิหรือสถึานสงเคราะห์	ที่่�ทัี่ณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�และเรือนจำำา 
อำาเภอฝาง	ที่่�อยั่�ในส่ต่ิบัต่รจำะต่รงกับที่่�อยั่�ข้องเรือนจำำา	ซ้ำึ�งอาจำที่ำาให้เกิดต่ราบาปในอนาคต่

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังระบุว�า	“ในเรือนจำำาหญิงจำะต่้องจำัดที่่�อย่ั�และ
ด่แลเฉพื่าะสำาหรับหญิงม่ครรภ์ที่ั�งก�อนคลอดและหลังคลอด	ต่ลอดที่ั�งจำัดให้	เที่�าที่่�จำะที่ำาได้	เด็กได้คลอดนอกเรือนจำำา	
แต่�ถึ้าหากเด็กต่้องคลอดในเรือนจำำา	ก็จำะต่้องไม�ระบุในส่ต่ิบัต่รว�าเกิดในเรือนจำำา”40

ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต้่องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับ 
ผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง	กำาหนดให้ผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�ต่ั�งครรภ์หรือให้นมบุต่ร	“ได้รับคำาแนะนำาด้านสุข้ภาพื่และโภช้นาการ	 
ต่ามโครงการที่่�ออกแบบและด่แลโดยัผู้่้ปฏิบัต่ิงานด้านสุข้ภาพื่ที่่�ม่คุณสมบัต่ิเหมาะสม”	และต่้องจำัดให้ม่	“อาหาร 
อยั�างเพื่่ยังพื่อต่ามเวลาที่่�เหมาะสม	สภาพื่แวดล้อมที่่�ด่ต่�อสุข้ภาพื่	และโอกาสที่่�จำะได้ออกกำาลังกายัอยั�างสม�ำาเสมอ”	 
โดยัไม�คิดค�าใช้้จำ�ายั	สำาหรับผู้่้หญิงที่่�ต่ั�งครรภ์	เด็กอ�อน	เด็กที่ั�วไป	และแม�ที่่�ให้นมบุต่ร”41

ผู้ต้องขังผู้สูงวัย ผู้พิการ และคนป่วย 

ที่่� เ รือนจำำาอำาเภอฝาง	 ผู้่้ต่้องข้ังผู่้้ส่งวัยั	 ผู่้้พื่ิการ	 และคนป่วยัหนักจำะได้พัื่กในเรือนนอนเด่ยัวกัน	
ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายั	ผู้่้ต่้องข้ังที่่�ป่วยัเป็นวัณโรค	มะเร็งต่�อมน�ำาเหลือง	ผู้่้ม่เช้ื�อเอช้ไอว่	และผู้่้ส่งวัยัจำะ
พื่ักในเรือนนอนเด่ยัวกัน	

40	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	28

41	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู่้้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู่้้กระที่ำาผู้ิด

หญิง,	ข้้อ	48(1)
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4.3 ปัญห�ด้�นนำ��และสุขอน�มัยั

น�ำาและสุข้อนามัยัยัังคงเป็นปัญหาในเรือนจำำาหลายัแห�ง	โดยัเฉพื่าะช้�วงฤด่ร้อนซ้ำึ�งอาจำข้าดแคลนน�ำา	เรือนจำำา 
บางแห�งยัังไม�สามารถึให้ผู้่้ต่้องข้ังเข้้าถึึงห้องน�ำาได้ต่ลอด	24	ชั้�วโมง	ส�วนในเรือนจำำาแห�งอื�น	 ห้องน�ำาอาจำใช้้งาน 
ไม�ได้บางช้�วงเวลา	 เจำ้าหน้าที่่�ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดต่ากอนุญาต่ให้ผู่้้ต่้องข้ังใช้้ห้องน�ำาได้ทีุ่กสองช้ั�วโมงเที่�านั�น	 
ส�วนผู้่้ต่้องข้ังที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายัระบุว�า	ส�วนใหญ�ส้วมมักจำะต่ัน

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต้่องข้ังระบุว�า	“ม่เครื�องสุข้ภัณฑ์์เพ่ื่ยังพื่อ 
แก�ความจำำาเป็นกับผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคน	ที่ั�งต่้องสะอาดและเหมาะสม	ไม�ประเจำิดประเจำ้อ”42

ในเรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�ง	ผู้่้ต่้องข้ังจำะได้รับอนุญาต่ให้อาบน�ำาสองครั�งต่�อวัน	โดยัม่การจำำากัดปริมาณน�ำาและระยัะเวลา 
ข้องการอาบน�ำาแต่�ละรอบ	ข้ึ�นอย่ั�กับฝ่ายัจำัดการข้องแต่�ละเรือนจำำา	ในแง�การควบคุมน�ำา	เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาหรือนักโที่ษ	
‘ผู้่้ช้�วยั’	จำะเป็นผู้่้ควบคุมเวลาปิดและเปิดน�ำา	ในทีุ่กเรือนจำำาจำะเป็นที่่�อาบน�ำาแบบรวม	ไม�ม่เรือนจำำาใดม่ห้องน�ำาแยัก
เป็นส�วนต่ัว	ที่่�เรือนจำำาจำังหวัดสมุที่รสาคร	เรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	และที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�	ม่การต่ิดต่ั�ง 
ที่�อประปาส่ฟ้าและม่ฝักบัวสำาหรับผู่้้ต่้องข้ังแต่�ละคน	ซ้ำึ�งถึือว�าถึ่กสุข้ลักษณะมากกว�าการต่ักอาบจำากแที่็งก์น�ำา	 
ส�วนที่่�เรือนจำำาจำังหวัดพื่ระนครศร่อยัุธยัาใช้้วิธ่ต่ักอาบจำากแที่็งก์น�ำา

ผู้่้ต่้องข้ังที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง	และเรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายัให้ข้้อม่ลว�า	ใช้้น�ำาบาดาลเพื่ื�ออาบน�ำาและซ้ำักผู้้า	
ช้�วงฤด่ร้อน	การข้าดแคลนน�ำาส�งผู้ลกระที่บต่�อเรือนจำำาเหล�าน่�	เป็นเหตุ่ให้ผู้่้ต่้องข้ังบางส�วนต่้องอาบน�ำาเพื่่ยังหนึ�ง
ครั�งต่�อวัน	ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายัไม�ม่การจำัดพื่ื�นที่่�ต่ากผู้้าให้มากเพื่่ยังพื่อ	ส�งผู้ลให้ในบางครั�งผู้่้ต่้องข้ัง
ต่้องสวมเสื�อผู้้าเปียัก	ซ้ำึ�งอาจำที่ำาให้เกิดโรคผู้ิวหนัง	

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	ที่่�อาบน�ำาช้ำาระร�างกายัต่้อง 
เพ่ื่ยังพื่อต่�อสุข้ลักษณะ43	นอกจำากนั�น	คณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศยัังกำาหนดว�า	การจำัดหาน�ำาต้่อง 
พื่อเพ่ื่ยังเพืื่�อให้ม่ปริมาณการไหลอยั�างพื่อเหมาะไปถึึงที่่�อาบน�ำา	และห้องส้วมต่ลอดที่ั�งวัน	โดยัเฉพื่าะในช้�วงเวลา 
ที่่�ม่ความต่้องการใช้้น�ำามาก44

ผู้่้ต่้องข้ังประสบปัญหาการข้าดแคลนผู้้าอนามัยัและอุปกรณ์อาบน�ำาในหลายัเรือนจำำา	ที่ั�งยัังม่การข้าดแคลน 
ผู้งซั้ำกฟอก	 ในบางครั�ง	 ผู้่้ต่้องข้ังต่้องใช้้ผู้้าเช้็ดต่ัวร�วมกัน	 เพื่ราะผู้่้ต่้องขั้งไม�ได้ม่ผู้้าเช้็ดต่ัวทีุ่กคน	 
ม่การแจำกจำ�ายัผู้้าอนามัยัให้กับผู้่้ต่้องข้ังหญิงทีุ่กเดือนหรือทีุ่กไต่รมาส	 ขึ้�นอย่ั�กับเจำ้าหน้าที่่� เ รือนจำำา	
ที่่�ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	 ธัญบุร่	 เรือนจำำาจำังหวัดพื่ระนครศร่อยัุธยัา	 เรือนจำำากลางจำังหวัดเช่้ยังรายั	
และทัี่ณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�	 ผู้่้ต้่องข้ังให้ข้้อม่ลว�า	 ผู้้าอนามัยัที่่�แจำกไม�เพ่ื่ยังพื่อ	ที่ำาให้ต้่องไปซื้ำ�อที่่�ร้านค้า 
ในเรือนจำำา	ผู้่้ต่้องข้ังที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายัให้ข้้อม่ลว�า	ม่การแจำกชุ้ดช้ั�นในให้ไม�เพื่่ยังพื่อ	กรณ่ที่่�ผู้่้ต่้องข้ัง 
ไม�ม่คนมาเย่ั�ยัม	(ปรกติ่คนที่่�มาเย่ั�ยัมมักนำาข้้าวข้องเครื�องใช้้เพื่ิ่มเต่ิมมาให้)	 ผู้่้ต่้องขั้งคนนั�นต่้องข้อให้ที่าง 
เรือนจำำาจำัดให้เป็น	 ‘นักโที่ษอนาถึา’	ซ้ำึ�งหากได้สถึานะเช้�นนั�น	จำะที่ำาให้ผู้่้ต้่องข้ังได้รับแจำกผู้งซ้ำักฟอกและสบ่� 
เพื่ิ่มเต่ิม	การจำัดสถึานะเช้�นนั�นข้ึ�นอยั่�กับดุลพื่ินิจำข้องเจำ้าหน้าที่่�

42	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	15

43	 ข้้อ	16	ข้องข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู่้้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“ที่่�อาบน�ำาและฝักบัวต้่อง 

ต่ิดตั่�งให้เพ่ื่ยังพื่อกับจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคนที่่�จำะอาบน�ำาโดยัม่อุณหภ่มิที่่�เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ	 และให้สามารถึ 

อาบน�ำาช้ำาระร�างกายัให้สะอาดได้บ�อยัต่ามความจำำาเป็นต่ามฤด่กาลและต่ามสภาพื่ข้องแต่�ละภ่มิภาค	โดยัอยั�างน้อยัควรให้ 

ผู้่้ต่้องข้ังได้อาบน�ำาสัปดาห์ละครั�งหากอยั่�ในภ่มิภาคเข้ต่อบอุ�น”

44	 ICRC,	แนวปฏิบัต่ิเสริมด้านน�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	เมษายัน	2555,	น.	54
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คณะกรรมการกาช้าดระหว�างประเที่ศกำาหนดว�า	ควรจำัดหาผู้้าอนามัยัให้ผู้่้หญิงเมื�อม่ประจำำาเดือนอยั�างเพื่่ยัง 
พื่อต่�อความต่้องการข้องแต่�ละคน45	ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและ 
มาต่รการที่่�มิใช้�การคุมขั้งสำาหรับผู่้้กระที่ำาผิู้ดหญิงกำาหนดว�า	สถึานที่่�คุมขั้งสำาหรับผู้่้ต้่องขั้งหญิงควรจำัดให้ม่ 
เครื�องใช้้ที่่�จำำาเป็นด้านสุข้อนามัยัเฉพื่าะข้องผู้่้หญิง	รวมที่ั�งผู้้าอนามัยัซ้ำึ�งควรจำัดให้โดยัไม�เส่ยัค�าใช้้จำ�ายั46

4.4 อ�ห�รุไม่ ได้คุณภ�พ

คุณค�าที่างโภช้นาการและปริมาณอาหารในเรือนจำำาเป็นข้้อกังวลอยั�างหนึ�ง	 โดยัเฉพื่าะสำาหรับผู่้้ต้่องข้ัง 
ยัากจำนซ้ำึ�งไม�สามารถึซ้ำื�ออาหารเพื่ิ่มเต่ิมจำากร้านค้าในเรือนจำำาหรือร้านค้าภายันอกได้		

เรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�งจำัดบริการอาหารสามมื�อต่�อวัน	ผู้่้ต่้องข้ังจำากเรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	และเรือนจำำากลาง 
จำังหวัดเช้่ยังรายัให้ข้้อม่ลว�า	อาหารไม�อร�อยั	ผู้่้ต่้องข้ังมักต่้องเติ่มผู้งช้่รสเข้้าไปเพืื่�อให้รสช้าต่ิอาหารด่ข้ึ�น	อาหาร 
ในเรือนจำำาม่เนื�อสัต่ว์ไม�มากนัก	และเป็นเนื�อที่่�ด้อยัคุณภาพื่	ในบางครั�งผู่้้ต่้องข้ังต่้องซ้ำื�ออาหารเพื่ิ่มจำากร้านค้า 
ในเรือนจำำา	 เรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�งจำัดให้ม่อาหารฮาลัลสำาหรับผู่้้ต้่องข้ังมุสลิม	 ในบางกรณ่	ที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง	
ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	เรือนจำำาจำังหวัดสมุที่รสาคร	และเรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	จำะจำัดให้ม่ผู้ลไม้
หรือข้องหวานในช้�วงที่้ายัข้องแต่�ละมื�อด้วยั	ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึข้อให้เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา 
ช้�วยัสั�งอาหารและส�งเข้้ามาในเรือนจำำาได้	

ที่่�เรือนจำำากลางจัำงหวัดเช่้ยังรายั	แม�ที่่�ม่ล่กอ�อนจำะได้รับไข้�ต่้มหนึ�งใบและนมหนึ�งกล�องต่�อวัน	ส�วนล่กจำะ 
ได้รับไข้�หนึ�งใบต่�อวันเพื่ิ่มเต่ิมจำากอาหารที่่�ได้รับในแต่�ละวัน	

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต้่องข้ังกำาหนดว�า	“ผู่้้ต้่องข้ังทีุ่กคนจำะต้่อง 
ได้รับอาหารที่่�จำัดให้เป็นเวลาโดยัเรือนจำำา	อันม่ประโยัช้น์และเพื่่ยังพื่อต่�อสุข้ภาพื่และ	เพื่ื�อความแข้็งแรงแห�งร�างกายั	
โดยัต่้องจำัดปรุงอยั�างสะอาด	และจำัดให้อยั�างเป็นระเบ่ยับ”47

ผู้่้ต่้องข้ังแต่�ละคนได้รับแจำกข้วดแก้วหรือพื่ลาสต่ิกไว้เต่ิมน�ำาดื�มที่่�ผู้�านการกรอง	ในเรือนจำำาหลายัแห�ง	ยัังม่
การจำัดน�ำาที่ั�งเยั็นและร้อนไว้ให้ดื�มด้วยั	

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	 “น�ำาต้่องจำัดไว้เพื่ื�อให้ 
ผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคนได้ดื�มเมื�อต่้องการ”48

4.5 บริุก�รุก�รุด้แลสุขภ�พที� ไม่สอดคล้องกับม�ต้รุฐ�นขั�นต้ำ��

แม้จำะจำัดให้ม่บริการการด่แลสุข้ภาพื่บางอยั�าง	แต่�ยัังม่ช้�องว�างจำำานวนมากระหว�างบริการที่่�เรือนจำำาจัำดให้	 
เมื�อเปร่ยับเที่่ยับกับมาต่รฐานข้ั�นต่�ำาระหว�างประเที่ศ

ไม่มีแพทย์ประจำาในเรือนจำา 

เรือนจำำาเหล�าน่�ไม�ม่แพื่ที่ย์ัประจำำาแม้แต่�แห�งเด่ยัว	ม่เฉพื่าะที่ัณฑ์สถึานหญิงพื่ิษณุโลก	ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�	
และที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	ซ้ำึ�งม่พื่ยัาบาลในเรือนจำำาที่่�ใช้้บริการได้ต่ลอด	24	ช้ั�วโมง	ส�วนในเรือนจำำาแห�งอื�น	
พื่ยัาบาลจำะมาที่ำาหน้าที่่�เฉพื่าะช้�วงกลางวัน	หากม่เหตุ่ฉุกเฉินต่อนกลางคืน	 เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาต่้องส�งผู่้้ต่้องข้ัง 

45	 ICRC,	แนวปฏิบัต่ิเสริมด้านน�ำา	สุข้อนามัยั	และที่่�อยั่�อาศัยัในเรือนจำำา,	เมษายัน	2555,	น.	61

46	 ข้้อ	5	ข้องข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องขั้งหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับ 

ผู้่้กระที่ำาผิู้ดหญิงกำาหนดว�า	“สถึานที่่�คุมข้ังสำาหรับผู้่้ต่้องข้ังหญิงควรม่สิ่งอำานวยัความสะดวกและข้องใช้้จำำาเป็นต่�อสุข้อนามัยั 

ข้องผู้่้หญิง	รวมถึึงการจำัดหาผู้้าอนามัยัโดยัไม�เส่ยัค�าใช้้จำ�ายัใดๆ	และการจำัดให้ม่น�ำาอยั�างเพื่่ยังพื่อสำาหรับการด่แลสุข้อนามัยั

ส�วนต่ัวข้องผู้่้ต่้องข้ังหญิงและเด็กต่ิดผู้่้ต่้องข้ัง	โดยัเฉพื่าะอยั�างย่ิังผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�ที่ำาหน้าที่่�ปรุงอาหาร	ผู้่้ต่้องข้ัง	หญิงต่ั�งครรภ์	

อยั่�ในระหว�างให้นมบุต่ร	หรือม่ประจำำาเดือน”

47	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	22(1)

48	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	22(2)
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ไปที่่�โรงพื่ยัาบาลใกล้เค่ยัง	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	และเรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	จำะม่นักโที่ษ	‘ผู้่้ช้�วยั’	ช้�วยัพื่ยัาบาลที่ำางาน

จำากการศึกษาข้องสถึาบันวิจัำยัประช้ากรและสังคม	(วปส.)	 เมื�อปี	2560	พื่บว�า	สามารถึแบ�งการ 
ต่รวจำรักษาโรคในเรือนจำำาได�เป็นสองประเภที่	กล�าวคือ	 การต่รวจำโดยัแพื่ที่ยั์ทัี่�วไปจำากโรงพื่ยัาบาล	  
และการต่รวจำโดยัที่่มแพื่ที่ยั์เคลื�อนที่่�49	แต่�ละเรือนจำำาจำะจำัดให้ม่บริการต่รวจำรักษาโดยัม่ความถึ่�แต่กต่�าง 
กันไป	 (ที่ั�งการต่รวจำโดยัแพื่ที่ย์ัจำากโรงพื่ยัาบาลหรือที่่มแพื่ที่ย์ัเคลื�อนที่่�)	 ต่ั�งแต่�หนึ�งครั�งต่�อสัปดาห์	
ไปจำนถึึง	1-2	ครั�งต่�อปี50	 งานศึกษาน่�ช่้�ว�า	 ในบางกรณ่เจำ้าหน้าที่่�ปฏิเสธคำาข้อข้องผู่้้ต้่องข้ังที่่�ต่้องการไป 
โรงพื่ยัาบาลนอกเรือนจำำา	ที่่�เรือนจำำาจำังหวัดสมุที่รสาคร	 ผู้่้ต่้องข้ังส�วนใหญ�	(57%)	มักถึ่กปฏิเสธเมื�อข้อไป
รักษาตั่วภายันอก	โดยัเจ้ำาหน้าที่่�อ้างว�าม่โรงพื่ยัาบาลในเรือนจำำาอย่ั�แล้ว	ซ้ำึ�งเพ่ื่ยังพื่อต่�อการรักษาพื่ยัาบาล	
อ่ก	28%	ถึ่กปฏิเสธเนื�องจำากไม�ม่สิที่ธิต่ามหลักประกันสุข้ภาพื่	(ซ้ำึ�งเป็นบริการเฉพื่าะสำาหรับผู้่้ม่สัญช้าติ่ 
ไที่ยั)	ส�วนอ่ก	14%	ถึ่กปฏิเสธเนื�องจำากไม�ม่เจำ้าหน้าที่่�ที่่�เดินที่างไปพื่ร้อมกับพื่วกเข้าที่่�โรงพื่ยัาบาลได้	  
ในที่ำานองเด่ยัวกัน	ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช่้ยังรายั	 ผู้่้ต่้องขั้งส�วนใหญ�ซ้ำึ�งถึ่กปฏิเสธไม�ให้ไปรักษาต่ัว 
ภายันอก	 (43.8%)	 มักได�รับแจำ�งว�าเป็นเพื่ราะสามารถึข้อการรักษาจำากโรงพื่ยัาบาลในเรือนจำำาได�	
ส�วนอ่ก	37.5%	ถึ่กปฏิเสธเนื�องจำากไม�ม่เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาเพ่ื่ยังพื่อ	6%	ถึ่กปฏิเสธเนื�องจำากไม�ม่สิที่ธิต่าม 
หลักประกันสุข้ภาพื่	และ	12%	ถึ่กปฏิเสธด้วยัเหตุ่ผู้ลอยั�างอื�น	(เช้�น	หมอไม�ว�าง)51

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“การให้บริการด้านการรักษา
พื่ยัาบาลแก�ผู่้้ต่้องข้ังเป็นความรับผู้ิดช้อบข้องรัฐ	โดยัผู้่้ต่้องข้ังควรได้รับการรักษาพื่ยัาบาลต่ามมาต่รฐานเช้�นเด่ยัว
กับที่่�รัฐจำัดให้กับประช้าช้นอื�น	และจำะต่้องสามารถึเข้้าถึึงบริการที่่�จำำาเป็นโดยัไม�คิดม่ลค�าและไม�เลือกปฏิบัต่ิด้วยัเหตุ่
แห�งสถึานภาพื่ด้านกฎหมายัข้องต่น”52

บริการด้านทันตกรรมไม่เพียงพอ

ในเรือนจำำาหลายัแห�ง	 ทัี่นต่แพื่ที่ย์ัจำะมาต่รวจำทีุ่กสองหรือสามเดือน	 ผู้่้ต้่องข้ังที่่�ทัี่ณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม� 
บอกว�า	 เธอต่้องเอาที่่�จำัดฟันออกเอง	 เพื่ราะไม�สามารถึไปพื่บที่ันต่แพื่ที่ยั์ได้	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	ที่ันต่แพื่ที่ยั์ 
จำะมาต่รวจำเพ่ื่ยังหนึ�งครั�งต่�อปี	สถึานการณ์ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงพื่ิษณุโลกด่กว�า	เนื�องจำากที่ันต่แพื่ที่ยั์จำะมาต่รวจำที่่�เรือนจำำา 
ทีุ่กเดือน	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�	ม่ห้องสำาหรับงานต่รวจำที่ันต่กรรม	ส�วนที่่�เรือนจำำาหญิงเช่้ยังใหม�และเรือนจำำา 
อำาเภอฝาง	ม่บริการเฉพื่าะการถึอนฟันเที่�านั�น

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“บริการรักษาพื่ยัาบาลจำะต่้อง 
ม่คณะที่ำางานสหวิช้าช้่พื่	ซ้ำึ�งประกอบด้วยับุคลากรที่่�ม่คุณสมบัต่ิเหมาะสมอยั�างเพื่่ยังพื่อสำาหรับหน่วยับริการด้านการ 
รักษาพื่ยัาบาลที่่�เป็นอิสระ	และม่ศักยัภาพื่ด้านการแพื่ที่ยั์อยั�างเต่็มที่่�	โดยัควรม่ความเช้่�ยัวช้าญอยั�างเพ่ื่ยังพื่อที่ั�งด้าน
จำิต่วิที่ยัาและจำิต่เวช้	และต่้องจำัดให้ผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคนสามารถึเข้้าถึึงบริการด้านที่ันต่กรรมที่่�ม่คุณภาพื่ด้วยั”53

การขาดการดูแลด้านสุขภาพจิต 

กรมราช้ที่ัณฑ์์จำัดที่ำาแบบสำารวจำคัดกรองด้านสุข้ภาพื่จำิต่เร่ยักว�า	 ‘แบบสำารวจำด้านสุข้ภาพื่จิำต่ข้องนักโที่ษ’		
ซ้ำึ�งม่การแจำกจำ�ายัไปยัังทีุ่กเรือนจำำา	ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพิื่เศษหญิง	ธัญบุร่ม่	‘ศ่นย์ัความสุข้’	ซ้ำึ�งที่ำาการประเมินด้านสุข้ภาพื่จำิต่	
รวมที่ั�งให้คำาปรึกษา	นักจิำต่เวช้จำะมาต่รวจำที่่�เรือนจำำาเป็นครั�งคราว	อยั�างไรก็ด่	 ผู้่้ต้่องข้ังที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝางบอกว�า	 
เป็นแค�	“กระบวนการสั�น	ๆ”	โดยัไม�ม่การให้คำาปรึกษาที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง

49	 ที่่มแพื่ที่ยั์เคลื�อนที่่�	หมายัถึึง	หน่วยัแพื่ที่ยั์ที่่�เดินที่างไปให้บริการด้านการแพื่ที่ย์ัในเรือนจำำา	โดยัมักจำะเป็นการเข้้าเย่ั�ยัมภายัใต่้โ
ครงการหรือโอกาสพื่ิเศษ

50	 สถึาบันวิจำัยัประช้ากรและสังคม,	กุลภา	วจำนสาระ,	ป่วยัไข้้ในเรือนจำำา	:	ปัญหาสุข้ภาพื่และการเข้้าถึึงบริการ,	ตุ่ลาคม	2562,	น.	
123	[ภาษาไที่ยั],	http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-562.pdf

51	 สถึาบันวิจำัยัประช้ากรและสังคม,	กุลภา	วจำนสาระ,	ป่วยัไข้้ในเรือนจำำา	:	ปัญหาสุข้ภาพื่และการเข้้าถึึงบริการ,	ตุ่ลาคม	2562,	น.	
111	[ภาษาไที่ยั],	http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-562.pdf

52	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	24(1)

53	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	25(2)



ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย20

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“หากเป็นไปได้	เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา 
ควรประกอบด้วยับุคลากรที่่�ม่ความเช้่�ยัวช้าญเป็นพิื่เศษอยั�างเพื่่ยังพื่อ	ที่ั�งที่่�เป็นนักจำิต่เวช้	นักจำิต่วิที่ยัา	นักสังคมสงเคราะห์	
คร่	และผู่้้สอนงานช้�างฝีมือ”54	 ในที่ำานองเด่ยัวกัน	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าติ่ว�าด้วยัการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องข้ังหญิงใน 
เรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิงกำาหนดว�า	ต่้องจำัดให้ม่	“บริการด่แลด้านสุข้ภาพื่จำิต่และ
โครงการบำาบัดฟื้นฟ่ที่่�ครอบคลุม	โดยัคำานึงความต่้องการเฉพื่าะรายั	ความละเอ่ยัดอ�อนที่างเพื่ศภาวะ	และ	ผู้ลกระที่บ
จำากประสบการณ์ที่่�กระที่บกระเที่ือนจำิต่ใจำอยั�างรุนแรง”	ให้กับผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�ต่้องการการด่แลด้านสุข้ภาพื่จำิต่	[...]”55

การขาดการคัดกรองด้านสุขภาพที่จำาเป็นของผู้หญิง 

ที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง	จำะม่บริการต่รวจำคัดกรองวัณโรคและมะเร็งปากมดล่กทีุ่กปี	ที่่�เรือนจำำาจำังหวัดสมุที่รสาคร	 
ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึลงที่ะเบ่ยันข้อรับการต่รวจำแปปสเม่ยัร์สำาหรับมะเร็งปากมดล่กได้	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	ม่บริการ 
คัดกรองการม่เช้ื�อเอช้ไอว่	มะเร็งปากมดล่ก	และมะเร็งเต่้านมสำาหรับผู้่้ต่้องข้ังที่่�ม่อายัุกว�า	30	ปีข้ึ�นไป	ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	
ม่บริการคัดกรองเอช้ไอว่และมะเร็งปากมดล่กทีุ่กป่	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�	 เรือนจำำากลางจำังหวัดเช่้ยังรายั	
เรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	และเรือนจำำาจำังหวัดสมุที่รสาคร	ม่การจำัดอบรมการคัดกรองมะเร็งเต่้านมเบื�องต่้น

ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู่้้ต้่องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับ 
ผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง	กำาหนดว�าผู้่้ต่้องข้ังหญิงพื่ึงได้รับบริการด้านการป้องกันโรคที่่�เก่�ยัวข้้องกับผู้่้หญิง	รวมที่ั�งการต่รวจำ 
แปปสเม่ยัร์	และการคัดกรองมะเร็งเต่้านม	มะเร็งที่างนร่เวช้	“เช้�นเด่ยัวกับผู้่้หญิงช้�วงวัยัเด่ยัวกัน	ในชุ้มช้นภายันอก”56 
ที่ั�งยัังกำาหนดว�า	 “เรือนจำำาควรส�งเสริม	และพัื่ฒนาแนวที่างการป้องกันการต่ิดเช้ื�อเอช้	ไอ	ว่การด่แลรักษาผู่้้ป่วยั	
อาที่ิการใช้้ระบบเพื่ื�อนสอนเพื่ื�อน”57

โรคเรื้อรังทั่วไป 

เรือนจำำาจำะม่บัญช่้ยัาที่่�จำัดที่ำาให้โดยักรมราช้ที่ัณฑ์์	 หลายัเรือนจำำาเกิดการระบาดข้องโรคต่�าง	ๆ	 รวมที่ั�ง 
โรคไต่และความดันโลหิต่ส่ง	ที่่�ทัี่ณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	 โรคเบาหวานและต่ื�นเต่้นกังวลเป็นอาการที่ั�วไปข้องผู้่้ต้่องข้ัง	
ไม�ม่บริการรักษาให้กับผู้่้ต่้องข้ังที่่�ม่อาการลงแดงจำากยัาเสพื่ต่ิด	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาบอกว�า	ม่
การจำัดให้ผู้่้ต่้องข้ังที่่�ม่อาการลงแดงดังกล�าวได้บริโภคอาหารที่่�ม่รสหวานจำำานวนมาก	

ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู่้้ต้่องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับ 
ผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง	กำาหนดว�า	“การให้บริการด้านสุข้ภาพื่ในเรือนจำ�าควรจำัดหรือส�งเสริมให้ม่กิจำกรรมการบ�าบัดเฉพื่าะ
สำาหรับผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�ต่ิด	สารเสพื่ต่ิด	[...]”58

ม่รายังานการเส่ยัช้่วิต่หนึ�งคนช้�วงต่้นปี	2561	ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายั	 โดยัผู้่้ต่้องข้ังเส่ยัช้่วิต่จำาก 
โรคเอสแอลอ่	(โรคพืุ่�มพื่วง)	เรือนจำำาเคยัส�งเธอไปที่่�โรงพื่ยัาบาลครั�งหนึ�งแล้ว	และต่�อมาส�งกลับมาที่่�เรือนจำำา	เรือนจำำา 
ระบุว�าอาการข้องเธอลุกลามไปมาก	จำนแพื่ที่ยั์ไม�สามารถึที่ำาการรักษาได้	 เป็นเหตุ่ให้เธอพื่ักอาศัยัอยั่�ในเรือนนอน 
ข้องเรือนจำำา	ร�วมกับเพื่ื�อนผู้่้ต่้องข้ังคนอื�นและอด่ต่ผู้่้ต่้องข้ังที่่�เคยัเป็นพื่ยัาบาล	จำนกระที่ั�งเธอเส่ยัช้่วิต่	

ช้�วงเราเข้้าเยั่�ยัม	ม่รายังานว�าผู้่้ต่้องข้ังประมาณ	30	คนม่เช้ื�อเอช้ไอว่ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่

บริการแพทย์ทางเลือก 

ม่เรือนจำำาอำาเภอฝางเพื่่ยังแห�งเด่ยัวที่่�พื่บผู้่้ต่้องข้ังซ้ำึ�งใช้้การแพื่ที่ยั์ที่างเลือก	กลุ�มผู้่้ต่้องข้ังที่่�เรือนจำำาน่�ใช้้วิธ่รักษาที่่�
เร่ยักว�า	‘กัว’	โดยัการนำาถึ้วยัหลายัใบมาวางบนผู้ิวหนังข้องคนไข้้	ต่ามส�วนต่�าง	ๆ 	ข้องร�างกายั	เพื่ื�อให้ด่ดสารพื่ิษและ
กระตุ่้นการไหลเว่ยันข้องเลือดในส�วนต่�าง	ๆ	ไม�ม่ข้้อม่ลว�า	การรักษาเช้�นน่�ส�งผู้ลในเช้ิงบวกหรือลบอยั�างไร

54	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง,	ข้้อ	78(1)

55	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง,	ข้้อ	12

56	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง,	ข้้อ	18

57	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง,	ข้้อ	14

58 	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง,	ข้้อ	15



ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย 21

4.6 สภ�พก�รุใช้ำแรุงง�นผู้้้ต้้องขังที� ไม่สอดคล้องกับม�ต้รุฐ�นรุะหว่�งปรุะเทศ

การใช้้แรงงานผู่้้ต่้องข้ังและสภาพื่การที่ำางาน	ต่�ำากว�ามาต่รฐานขั้�นต่�ำาระหว�างประเที่ศเป็นอยั�างมาก	ในแง�	
“การจำ�ายัค�าต่อบแที่นอยั�างเที่�าเที่่ยัมและเป็นธรรม”	

ที่่�เรือนจำำาทัี่�งเก้าแห�งม่การฝึกอบรมด้านอาช่้พื่ให้กับผู่้้ต่้องขั้ง	 ผู้่้ต่้องขั้งจำะได้รับค�าแรงต่�ำากว�าค�าจำ้างขั้�นต่�ำา 
ต่ามที่่�กำาหนดในพื่ระราช้บัญญัติ่คุ้มครองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	(แก้ไข้เพ่ิื่มเติ่มปี	2562)	เนื�องจำากถึือว�าการใช้้ 
แรงงานผู้่้ต่้องข้ังเป็น	‘การฝึกอาช้่พื่อยั�างหนึ�ง’	อัต่ราค�าแรง	นโยับายัการจำัดการด้านที่รัพื่ยัากรมนุษยั์และระยัะ
เวลาการจำ�ายัเงิน	จำะเป็นไปต่ามดุลพื่ินิจำข้องเจำ้าหน้าที่่�ข้องแต่�ละเรือนจำำา	

ผู้่้ต่้องข้ังในหลายัเรือนจำำามักที่ำางานเยั็บเสื�อ	ร่ดเสื�อ	ที่ำาข้นมปัง	ที่ำาผู้ม	นวด	และต่ัดเย็ับ	ในบางกรณ่	การจำัดงาน 
ให้จำะข้ึ�นอย่ั�กับระดับช้ั�นข้องผู้่้ต่้องข้ังแต่�ละคน	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	ม่ร่ปแบบการที่ำางานที่่�หลากหลายั	
ที่ั�งการตั่ดยัาง	การที่ำาสร้อยัคอที่องคำาด้วยัมือ	การเป็นพื่นักงานต่อบคำาถึามที่างโที่รศัพื่ที่์	และการเยั็บกากเพื่ช้ร

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องขั้งกำาหนดว�า	ควร	“จำัดให้ม่ระบบจำ�ายั 
ค�าต่อบแที่นในการที่ำางานข้องผู่้้ต้่องขั้งอยั�างเที่�าเที่่ยัมและเป็นธรรม”59	และ	“การใช้้แรงงานในเรือนจำำาต้่อง 
ไม�ก�อให้เกิดความเจำ็บปวด”60	ที่ั�งยัังกำาหนดว�า	“หากเป็นไปได้	ให้จำัดให้ม่งานในลักษณะที่่�สนับสนุนหรือเพ่ิื่มพื่่น 
ความสามารถึข้องผู้่้ต่้องข้ังที่่�จำะหาเล่�ยังช้่พื่ได้อยั�างสุจำริต่ภายัหลังได้รับการปล�อยัต่ัว”61

ผู้่้ต่้องข้ังที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	จำะจำ้างงานกันเองอยั�างไม�เป็นที่างการ	ได้แก�	การจำ้างให้ซ้ำักผู้้า	ผู้่้ต่้องข้ัง 
คนหนึ�งอาจำม่รายัได้ประมาณ	300	บาที่62	ต่�อเดือน	จำากการรับซั้ำกผู้้าให้ผู่้้ต่้องขั้งคนอื�น	 ผู้่้ต่้องขั้งซึ้ำ�งที่ำางานใน 
แผู้นกอบข้นมปังที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดต่ากบอกว�า	 ในบางสัปดาห์พื่วกเข้าต่้องที่ำางานที่ั�งวันเสาร์และอาที่ิต่ย์ั	
ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดเช้่ยังรายั	ม่การเปิดร้านที่ำาผู้มเพืื่�อให้บริการกับผู้่้ต่้องข้ัง	รวมที่ั�งยัังเป็นที่่�ฝึกอาช้่พื่ที่ำาผู้มให้กับ 
ผู้่้ต่้องข้ัง	ผู้่้ต่้องข้ังที่่�ม่ฝีมือในการที่ำาผู้มสามารถึที่ำางานในร้านน่�โดยัได้รับค�าต่อบแที่น	900-2,000	บาที่ต่�อเดือน	 
ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�ยัังเปิดร้านนวดในเรือนจำำา	เป็นการฝึกให้ผู้่้ต่้องข้ังนวดให้กับนักที่�องเที่่�ยัว	ผู้่้ต่้องข้ังคนหนึ�ง 
บอกว�าเธอที่ำาเงินได้ประมาณ	18,000	บาที่ต่�อเดือน	

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต้่องขั้งกำาหนดว�า	“ระยัะเวลาการที่ำางาน 
แต่�ละวันและแต่�ละสัปดาห์ข้องผู้่้ต่้องข้ังต่้องกำาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายัแรงงาน	หรือต่ามระเบ่ยับในเรือนจำำา	
ที่ั�งน่�โดยัอยั่�บนพื่ื�นฐานข้้อกำาหนดหรือประเพื่ณ่การปฏิบัต่ิที่่�ใช้้กับการจำ้างแรงงานโดยัที่ั�วไป”63	ที่ั�งยัังกำาหนดว�า	
ต่้องกำาหนดระยัะเวลาการที่ำางาน	“ให้ม่เวลาเพื่่ยังพื่อต่�อการศึกษาเล�าเร่ยันและกิจำกรรมอยั�างอื�น	ซ้ำึ�งเป็นเงื�อนไ
ข้จำำาเป็นเพื่ื�อการปฏิบัต่ิและการฟื้นฟ่ผู้่้ต่้องข้ัง”64

ผู้่้ต่้องข้ังม่โอกาสที่ำางานภายันอกเรือนจำำาได้เช้�นกัน	แม้ว�าจำะเป็นงานที่่�ไม�ได้รับค�าต่อบแที่น	แต่�ผู้่้ต่้องข้ัง 
ก็อยัากที่ำาเพื่ราะเป็นโอกาสที่่�จำะได้ออกไปใช้้เวลาอยั่�ภายันอกเรือนจำำา	ผู้่ ้ต่้องข้ังที่่�ม่โอกาสที่ำางานแบบน่�	
ต่้องม่ประวัต่ิความประพื่ฤต่ิด่	และต่้องไม�ใช้�เป็นผู้่้กระที่ำาผู้ิดซ้ำำ�า	

4.7 ก�รุติ้ดต่้อกับโลกภ�ยันอกถ้ึกจำำ�กัดอย่ั�งไม่มีเหตุ้ผู้ล

ระเบ่ยับควบคุมที่ำาให้การต่ิดต่�อกับโลกภายันอกข้องผู้่้ต่้องข้ังหญิงถึ่กจำำากัดอยั�างไม�ม่เหตุ่ผู้ล	ผู้่้ต่้องข้ังหญิง 
จำะได้รับการเยั่�ยัมต่ามจำำานวนผู้่้เข้้าเยั่�ยัมที่่�กำาหนด	และไม�สามารถึใช้้โที่รศัพื่ที่์สาธารณะในเรือนจำำาได้	

ที่่�เรือนจำำากลางจำังหวัดต่าก	เปิดให้ม่การเยั่�ยัมเป็นพื่ิเศษทีุ่กวันศุกร์สำาหรับแม�ที่่�ม่บุต่รอายัุต่�ำากว�า	18	เดือน	

59	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	103(1)

60	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	97(1)

61	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	98(1)

62	 1	เหร่ยัญ	=	30	บาที่	(อัต่ราแลกเปล่�ยัน	ณ	เดือนพื่ฤศจำิกายัน	2562)

63	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	102(1)

64	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	102(2)



ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย22

ผู่้้ต่้องข้ังให้ข้้อม่ลกับที่่มผู้่้เข้้าเย่ั�ยัมว�า	ต่้องสื�อสารกับที่นายัความผู้�านโที่รศัพื่ที่์ในห้องเข้้าเย่ั�ยัม	ซ้ำึ�งที่ำาให้ร่้สึก 
ไม�สบายัใจำเนื�องจำากข้าดความเป็นส�วนต่ัว	แต่�ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึสื�อสารกับที่นายัความผู้�าน 
ล่กกรงได้	ข้้อบังคับกรมราช้ที่ัณฑ์์ว�าด้วยัการเข้้าเยั่�ยัมผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	ผู้่้ต่้องข้ังต่้องจำัดที่ำารายัช้ื�อบุคคล	10	คน 
ล�วงหน้า	 ซึ้ำ�งเป็นบุคคลที่่�จำะได้รับอนุญาต่ให้เข้้าเย่ั�ยัม65	 ในวันพิื่เศษอยั�างเช้�น	 วันสงกรานต์่	 [วันปีใหม�ไที่ยั]	
และวันปีใหม�สากล	 เรือนจำำาจัำงหวัดสมุที่รสาคร	และเรือนจำำาอำาเภอฝาง	จำะจัำดให้ม่การเย่ั�ยัมเป็นพิื่เศษระหว�าง 
ผู้่้ต่้องข้ังกับล่กหรือญาต่ิข้องต่นเอง	และอนุญาต่ให้ม่การสัมผู้ัสต่ัวได้

ไม�ม่เรือนจำำาใดจัำดให้ผู้่้ต่้องข้ังใช้้โที่รศัพื่ที่์สาธารณะได้เลยั	ในส�วนข้องจำดหมายั	แต่�ละเรือนจำำาจำะม่ระบบ 
แต่กต่�างกันไป	ยักต่ัวอยั�างเช้�น	เรือนจำำาอำาเภอฝาง	และเรือนจำำากลางจำังหวัดต่ากอนุญาต่ให้ผู้่้ต่้องข้ังส�งจำดหมายั
สองฉบับต่�อสัปดาห์	และให้เข้่ยันจำดหมายัได้ช้�วงวันหยุัดสุดสัปดาห์	โดยัเจำ้าหน้าที่่�จำะเป็นผู้่้ต่รวจำเนื�อหาจำดหมายั 
ทีุ่กฉบับ	และจำดหมายัแต่�ละฉบับม่ความยัาวได้ไม�เกิน	15	บรรที่ัด	ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่กำาหน
ดจำำานวนจำดหมายัที่่�ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึส�งออกไปได้	โดยัขึ้�นอย่ั�กับช้ั�นข้องผู่้้ต่้องข้ัง66	(ผู่้้ต่้องข้ังช้ั�นเลวสามารถึส�ง 
จำดหมายัได้หนึ�งฉบับต่�อเดือน	ช้ั�นกลางส�งได้ไม�เกินสองฉบับต่�อเดือน	ช้ั�นด่ส�งได้ไม�เกินส่�ฉบับต่�อเดือน	และช้ั�นด ่
มากส�งได้ไม�เกินแปดฉบับต่�อเดือน)	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่จำะม่กิจำกรรมพื่ิเศษที่่�ให้ผู่้้ต่้องข้ังถึ�ายัภาพื่ต่นเอง 
และส�งไปให้ครอบครัว	โดยัต่้องให้เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาเป็นผู้่้จำัดการ

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“ผู้่้ต่้องข้ังต่้องได้รับอนุญาต่ 
ให้สื�อสารกับครอบครัวและเพื่ื�อนข้องต่นต่ามระยัะเวลาที่่�เหมาะสม	ที่ั�งน่�โดยัม่การกำากับด่แลเที่�าที่่�จำำาเป็น	(ก)	 
โดยัการเข้่ยันจำดหมายัและหากเป็นไปได้		[...]	และ(ข้)	โดยัการเยั่�ยัม”67

4.8 ก�รุจำำ�กัดก�รุเข้�ถึึงข้อม้ลจำ�กโลกภ�ยันอก

ในเรือนจำำาส�วนใหญ�ที่่�ที่่มงาน	FIDH/สสส.เข้้าเย่ั�ยัม	เราพื่บว�ายัังม่การจำำากัดอยั�างเข้้มงวดต่�อการรับข้้อม่ล 
จำากภายันอกข้องผู้่้ต่้องข้ัง	ที่่�น่ากังวลอยั�างหนึ�งคือการที่่�ผู้่้ต่้องข้ังไม�สามารถึเข้้าถึึงข้�าวสารได้	

ม่การติ่ดต่ั�งโที่รที่ัศน์ที่่�เรือนนอนนักโที่ษในทีุ่กเรือนจำำา	 เว้นแต่�ที่่�เรือนจำำากลางจัำงหวัดเช่้ยังรายั	 เจำ้าหน้าที่่�
เรือนจำำาเป็นผู่้้กำาหนดว�าจำะเปิดรายัการอะไรให้ด่	 ในทีุ่กเรือนจำำาจำะอนุญาต่ให้ม่การเปิดเฉพื่าะรายัการที่่�อัดไว้ 
ล�วงหน้าหรือเป็นการออกอากาศซ้ำ�ำา	ซ้ำึ�งหมายัความว�าจำะไม�ม่การเปิดรายัการข้�าว	เจำ้าหน้าที่่�มักเปิดละครที่่�อัดไว ้
หรือ	‘ข้�าวในพื่ระราช้สำานัก’	ให้ด่	โดยัไม�อนุญาต่ให้อ�านหนังสือพื่ิมพื่์		

ที่่มเข้้าเยั่�ยัมจำาก	FIDH/สสส.ไม�สามารถึเก็บข้้อม่ลได้มากนักเก่�ยัวกับโอกาสในการออกกำาลังกายัระหว�าง
อยั่�ในเรือนจำำา	อยั�างไรก็ด่	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	เราได้รับแจำ้งว�าที่างเรือนจำำาจำัดให้ม่วันแข้�งข้ันก่ฬาประจำำาปี

65	 หมวด	1	‘บุคคลภายันอกเข้้าเย่ั�ยัมหรือติ่ดต่�อผู้่้ต่้องขั้ง’	ข้้อ	8	ข้องข้้อบังคับกรมราช้ที่ัณฑ์์ว�าด้วยัการเย่ั�ยัมการต่ิดต่�อข้อ

งบุคคลภายันอกต่�อผู้่้ต่้องข้ังและการเข้้าด่กิจำการหรือติ่ดต่�อการงานกับเรือนจำำา	พื่.ศ.	2555	กำาหนดว�า	“เพืื่�อประโยัช้น์ 

ด้านการควบคุมหรือความมั�นคงข้องเรือนจำำา	ผู้่้บัญช้าการเรือนจำำาจำะกำาหนดให้ผู่้้ต่้องข้ังแจำ้งรายัช้ื�อบุคคลภายันอกที่่�จำะ 

ให้เข้้ามาพื่บหรือต่ิดต่�อกับต่นภายัในเรือนจำำาไว้ล�วงหน้าก็ได้	รายัช้ื�อบุคคลภายันอกนั�นให้ม่จำำานวนไม�เกิน	10	คน	และหาก 

จำะแก้ไข้เปล่�ยันแปลงก็ให้สามารถึดำาเนินการได้	โดยัต่้องแจำ้งล�วงหน้าไม�น้อยักว�า	30	วัน”	

66	 ผู้่้ต่้องข้ังแบ�งออกเป็นหกระดับ	ได้แก�	ช้ั�นเย่ั�ยัม	ช้ั�นด่มาก	ช้ั�นด่	ช้ั�นกลาง	ช้ั�นเลว	และช้ั�นเลวมาก	การเลื�อนช้ั�นผู้่้ต่้องข้ังเป็น

ดุลพื่ินิจำข้องเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา	ผู้่้ต่้องข้ังใหม�จำะเริ่มจำากเป็นผู้่้ต่้องข้ัง	“ช้ั�นเลวมาก”		

67	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	58(1)
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Photo	Boxing.jpg:	เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา	(ซ้ำ้ายั)	เช้่ยัร์ระหว�างที่่�ผู้่้ต่้องข้ังหญิงลงแข้�งข้ันช้กมวยัที่่�จำังหวัดปทีุ่มธาน่	ใกล้กับกรุงเที่พื่ฯ	วันที่่�	23	
กรกฎาคม	2547	©	Pornchai	Kittiwongsakun	/	AFP

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“ผู้่้ต่้องข้ังต่้องได้รับข้�าวสาร
ที่่�สำาคัญอยั�างสม�ำาเสมอโดยัการอ�านหนังสือพื่ิมพื่์	นิต่ยัสาร	หรือสิ่งพื่ิมพ์ื่เผู้ยัแพื่ร�ข้องหน่วยังานใด	ๆ 	ได้รับฟังวิที่ยัุ	
คำาบรรยัายัหรือช้�องที่างเผู้ยัแพื่ร�ข้้อม่ลข้�าวสารที่่�คล้ายัคลึงกันอื�นใด	 โดยัได้รับอนุญาต่และอย่ั�ใต้่การควบคุม 
ข้องผู้่้บริหารเรือนจำำา”68

ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู่้้ต้่องข้ังกำาหนดว�า	 “ต้่องจำัดให้ม่กิจำกรรม 
นันที่นาการและวัฒนธรรมในเรือนจำำาทีุ่กแห�ง	ที่ั�งน่�เพื่ื�อประโยัช้น์ด้านสุข้ภาพื่ที่างจำิต่ใจำและร�างกายัข้องผู้่้ต่้องข้ัง”69

4.9 ไม่มีก�รุเก็บคว�มลับของผู้้้รุ้องเรีุยัน

กลไกร้องเร่ยันในหลายัเรือนจำำามักอย่ั�ในร่ปกล�องรับความเห็น	 ผู่้้ต้่องข้ังสามารถึเข่้ยันข้้อร้องเร่ยันและ 
ใส�ลงไปในกล�อง	แต่�แที่บจำะไม�สามารถึดำาเนินการอยั�างเป็นความลับได้เลยั

ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าติ่ในการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องข้ังกำาหนดว�า	“ผู้่้ต้่องข้ังทุี่กคนต่้องม่ 
โอกาสทีุ่กวันในการยืั�นคำาร้องข้อหรือร้องทีุ่กข้์ต่�อผู้่้บัญช้าการเรือนจำำาหรือเจำ้าพื่นักงานเรือนจำำาที่่�ได้รับมอบหมายั 
ให้ที่ำาหน้าที่่�แที่น”70	และต่้องม่หลักประกันเพื่ื�อ	“เพื่ื�อคุ้มครองให้ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึยัื�นคำาร้องข้อหรือร้องทีุ่กข้์ได้ 
อยั�างปลอดภัยั	และ	 [...]	 ให้กระที่ำาอยั�างเป็นความลับ”	โดยัที่่�ผู้่้ต้่องขั้งนั�น	“ต่้องไม�ต่กอย่ั�ในความเส่�ยังที่่�จำะถึ่ก 
ต่อบโต่้	ข้�มข้่�	หรือได้รับผู้ลกระที่บด้านลบใด	ๆ	อันเนื�องมาจำากการยัื�นคำาร้องข้อหรือร้องทีุ่กข้์นั�น”71

68	 	ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง,	ข้้อ	63

69	 	ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง,	ข้้อ	105

70	 	ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง,	ข้้อ	56(1)

71	 	ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ัง,	ข้้อ	57(2)
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4.10 ก�รุลงโทษและก�รุลงโทษท�งวินัยัไม่สอดคล้องกับม�ต้รุฐ�นรุะหว่�งปรุะเทศ

การลงโที่ษที่่�นำามาใช้้กับผู่้้ต่้องข้ังไม�สอดคล้องกับมาต่รฐานข้ั�นต่�ำาระหว�างประเที่ศ	และในบางกรณ่อาจำถึึง
ข้ั�นเป็นการที่รมานหรือการปฏิบัต่ิที่่�โหดร้ายั

เพื่ื�อรักษาความเป็นระเบ่ยับเร่ยับร้อยัข้องผู้่้ต่้องข้ัง	 เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาในเรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�ง	 ใช้้วิธ่การ 
ลงโที่ษที่่�แต่กต่�างกัน	ที่ั�งการจำับให้ออกกำาลังกายัอยั�างหนักกลางแดด	การลดโควต่าจำดหมายัข้องผู้่้ต่้องข้ัง	
การลดช้ั�นข้องผู้่้ต้่องข้ัง	การบังคับให้นั�งหรือยัืนกลางแดดเป็นเวลาหลายัช้ั�วโมง	และการแยักข้ัง	ผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคนต่้องร่้จำัก	
“10	ที่�าที่ำาโที่ษ”		ซ้ำึ�งกรมราช้ที่ัณฑ์์นำามาใช้้กับเรือนจำำาทีุ่กแห�ง	เพื่ื�อสั�งสอนผู้่้ต่้องข้ัง	ม่การนำาการลงโที่ษหลายัวิธ่	
รวมที่ั�งการบังคับให้ออกกำาลังกายัอยั�างหนักและการลุกนั�ง	มาใช้้รวมกันกับผู้่้ต่้องข้ังเป็นกลุ�ม	ไม�ใช้�แค�รายับุคคล	

ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“ไม�ว�าในสถึานการณ์ใด	ๆ 	
จำะต่้องไม�ม่การจำำากัดเสร่ภาพื่หรือการลงโที่ษที่างวินัยัใด	ๆ 	ถึึงข้ั�นเป็นการที่รมานและการปฏิบัต่ิหรือการลงโที่ษ
อื�น	ๆ	ที่่�โหดร้ายั	ไร้มนุษยัธรรม	หรือที่่�ยั�ำายั่ศักดิ์ศร่”72	ที่ั�งยัังกำาหนดห้ามการลงโที่ษแบบกลุ�ม73

ไม�ม่ระเบ่ยับกำาหนดเก่�ยัวกับประเภที่การลงโที่ษ	กรณ่ที่่�ม่การละเมิดระเบ่ยับในเรือนจำำาหรือเมื�อม่การ 
ประพื่ฤต่ิมิช้อบ	ที่ั�งหมดข้ึ�นอยั่�กับดุลพิื่นิจำข้องเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำา	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่	ที่่มเข้้าเย่ั�ยัมจำาก	
FIDH/สสส.สังเกต่เห็นเจำ้าหน้าที่่�หญิงคนหนึ�งถึือไม้เร่ยัวไปด้วยั	

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต้่องข้ังกำาหนดว�า	การลงโที่ษที่างวินัยั	 
ประเภที่และระยัะเวลาการลงโที่ษที่่�อาจำที่ำาได้	และที่่�เจ้ำาพื่นักงานสามารถึนำามาใช้้ได้	 “ต้่องม่กฎหมายัหรือ 
ระเบ่ยับข้้อบังคับที่่�ออกโดยัเจำ้าหน้าที่่�ฝ่ายับริหารรองรับ”74	ที่ั�งยัังกำาหนดว�า	การลงโที่ษนั�น	“ได้สัดส�วนระหว�าง
มาต่รการลงโที่ษที่างวินัยักับความผู้ิดที่่�เกิดข้ึ�น	[...]”75

4.11 ก�รุเต้รุียัมพรุ้อมก่อนปล่อยัต้ัวและโครุงก�รุกลับคืนส้่สังคมหลังปล่อยัต้ัว 
ยัังต้้องปรัุบปรุุง

ยัังต่้องม่การปรับปรุงอ่กมากในการเต่ร่ยัมต่ัวผู้่้ต่้องข้ังที่่�กำาลังจำะได้รับการปล�อยัต่ัว	โดยัเฉพื่าะอยั�างย่ิังการ 
ลดอัต่ราการกระที่ำาผู้ิดซ้ำ�ำา	รวมที่ั�งการช้�วยัให้ผู้่้ต่้องข้ังปรับต่ัวเข้้ากับสังคม

Photo:	Ironing_training.jpg:	ผู้่้ต่้องข้ังร่ดผู้้าโดยัเป็นส�วนหนึ�งข้องการฝึกอาช่้พื่ที่่�เรือนจำำาจำังหวัดอุที่ัยัธาน่	©	Tawatchai	Kemgumnerd	/	Bangkok	Post	

72	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	43(1)

73	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	43(1)(e)

74	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	37(a),	(b),	(c)

75	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	39(2)
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ในแง�การเต่ร่ยัมพื่ร้อมผู่้้ต่้องข้ังก�อนปล�อยัต่ัว	 ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึยัื�นคำาข้อต่�อเรือนจำำา	ข้อเงินทีุ่นก้อนเล็ก	ๆ	 
เพืื่�อใช้้ต่ั�งต่ัวหลังได้รับการปล�อยัต่ัว	 เรือนจำำาจำะข้อให้ผู้่้ต่้องข้ังกรอกแบบสอบถึามเก่�ยัวกับแผู้นการด้านอาช่้พื่	 
สถึาบันพัื่ฒนาฝีมือแรงงานภาคต่ะวันออก	(กระที่รวงแรงงาน)	และที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	จำัดอบรมก�อนการปล�อยั
ต่ัวผู้่้ต่้องข้ัง	ในที่ำานองเด่ยัวกัน	หน่วยังานภายันอกอยั�างเช้�น	คณะเที่คโนโลย่ัที่างการแพื่ที่ยั์	มหาวิที่ยัาลัยัเช้่ยังใหม�	
ได้ร�วมมือกับที่ัณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�	จำัดกิจำกรรมก�อนปล�อยัตั่วผู่้้ต่้องข้ัง	 มุ�งเน้นให้พื่วกเข้าสามารถึสะที่้อน 
ความเห็นต่�อช้่วิต่ต่นเอง	และกำาหนดเป้าหมายัในช้่วิต่ได้	ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�ยัังที่ำาโครงการ	‘CARE	Model’	
(correction/addiction/rehabilitation)	สองครั�งต่�อปีสำาหรับผู้่้ต่้องข้ังที่่�ต่ิดยัา

ในแง�สนับสนุนหลังปล�อยัต่ัว	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�	เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาอาจำไปเยั่�ยัมอด่ต่ผู้่้ต่้องข้ังหลัง
ได้รับการปล�อยัต่ัว	อยั�างไรก็ด่	เรือนจำำาไม�ม่ที่รัพื่ยัากรมากพื่อเพื่ื�อการเข้้าเยั่�ยัมผู้่้ต่้องข้ังทีุ่กคนได้

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	ก�อนจำะรับโที่ษจำนครบถึ้วน	
“ควรม่ข้ั�นต่อนปฏิบัติ่ที่่�จำำาเป็นเพื่ื�อประกันว�าผู่้้ต้่องข้ังจำะสามารถึปรับตั่วได้โดยัลำาดับเพื่ื�อเข้้ากันได้กับสังคม 
ภายันอก”76	ที่ั�งยัังกำาหนดว�า	ควรม่หน่วยังานข้องรัฐหรือเอกช้น	“ที่่�สามารถึช้�วยัเหลือผู้่้ต่้องข้ังที่่�ได้รับการปล�อยัตั่ว	
ให้ได้รับการด่แลภายัหลังการปล�อยัต่ัวอยั�างม่ประสิที่ธิภาพื่	ที่ั�งน่�เพืื่�อลดความม่อคต่ิข้องสังคมที่่�ม่ต่�อพื่วกเข้า	และ 
เพื่ื�อให้การฟื้นฟ่ที่างสังคมข้องพื่วกเข้าต่�อไป”77

ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัติ่ต่�อผู้่้ต้่องขั้งหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่� มิใช้�การ 
คุมขั้งสำาหรับผู่้้กระที่ำาผู้ิดหญิง	กำาหนดว�า	“เรือนจำำาควรประสานความร�วมมือกับหน่วยังานคุมประพื่ฤต่ิ	และ/
หรือหน่วยังานด้านสวัสดิการสังคม	กลุ�มชุ้มช้นที่้องถึิ่น	และองค์กรพื่ัฒนาเอกช้น	(NGO)	ในการพื่ัฒนาและนำา 
โปรแกรมการเต่ร่ยัมความพื่ร้อมก�อนปล�อยัและโปรแกรมการกลับคืนส่�สังคมหลังพื่้นโที่ษที่่�ครอบคลุมไปใช้้	 
โดยัคำานึงถึึงความต่้องการเฉพื่าะเช้ิงเพื่ศภาวะข้องผู่้้หญิง”78	 ทัี่�งยัังกำาหนดว�า	ควรให้ความสนับสนุนเพื่ิ่มเต่ิม 
หลังการปล�อยัต่ัว	เพื่ื�อช้�วยัเหลือผู้่้ต่้องข้ังหญิง	“ที่่�ต่้องการความช้�วยัเหลือด้านจำิต่ใจำ	ด้านการแพื่ที่ยั์	ด้านกฎหมายั	
และและด้านความเป็นอยั่�	[...]	เพื่ื�อให้ผู้่้พื่้นโที่ษดังกล�าวสามารถึกลับคืนส่�สังคมได้อยั�างม่ประสิที่ธิภาพื่”79

4.12 รุะเบียับขั�นพ่�นฐ�นในเรืุอนจำำ�และก�รุดำ�เนินง�นต้�มข้อกำ�หนดกรุุงเทพ

บรรดาเรือนจำำาที่่�	FIDH/สสส.	เข้้าเยั่�ยัม	ต่�างได้ดำาเนินการระดับหนึ�งให้สอดคล้องกับมาต่รฐานข้ั�นต่�ำาระหว�าง 
ประเที่ศในแง�ระเบ่ยับเรือนจำำาขั้�นพื่ื�นฐาน	ที่ั�งเก้าเรือนจำำา	จำะม่การจำัดงานปฐมนิเที่ศสำาหรับผู่้้ต้่องขั้งใหม�	 เพื่ื�อให้ 
พื่วกเข้าได้รับที่ราบเก่�ยัวกับระเบ่ยับเรือนจำำาและได้รับการต่รวจำร�างกายัทัี่�วไป	ได้รับแจำกค่�มือผู้่้ต้่องขั้ง	และชุ้ด 
อุปกรณ์เครื�องใช้้ข้ั�นพื่ื�นฐาน	โดยัในชุ้ดอุปกรณ์ดังกล�าวประกอบด้วยัเสื�อในสองต่ัว	กางเกงในสองต่ัว	ชุ้ดนักโที่ษ	
ผู้้าห�มหนา	ผู้้าห�มบาง	และผู้้าห�มแบบม้วน	ที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง	ที่่มผู้่้เข้้าเยั่�ยัมสังเกต่เห็นแผู้�นป้ายัต่ิดประกาศ 
สิที่ธิข้องผู้่้ต่้องข้ังเป็นภาษาไที่ยั	พื่ม�าและจำ่นบนฝาผู้นัง	

ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าติ่ในการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องข้ังกำาหนดว�า	 ผู่้้ต้่องข้ังทุี่กคน	“ต่้อง 
ได้รับข้้อม่ลเป็นลายัลักษณ์อักษรโดยัพื่ลัน”	เก่�ยัวกับกฎหมายัเก่�ยัวกับเรือนจำำาและระเบ่ยับข้้อบังคับข้องเรือนจำำา	
สิที่ธิข้องผู้่้ต่้องข้ังนั�น	ๆ	และพื่ันธกรณ่ข้องผู้่้ต่้องข้ัง	รวมที่ั�งการลงโที่ษที่างวินัยัที่่�อาจำม่การนำามาใช้้ได้80	ข้้อม่ล 
เหล�าน่�ต้่องจำัดให้ม่ไว้ในภาษาที่่�ใช้้กันที่ั�วไปมากที่่�สุดในเรือนจำำา81 และม่การติ่ดประกาศสาระสำาคัญข้องข้้อม่ล 
เหล�าน่�ไว้ในบริเวณที่่�เห็นได้อยั�างช้ัดเจำนในเรือนจำำา82

76	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	87

77	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	90

78	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง,	 

ข้้อ	46

79	 ข้้อกำาหนดสหประช้าช้าต่ิว�าด้วยัการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังหญิงในเรือนจำำาและมาต่รการที่่�มิใช้�การคุมข้ังสำาหรับผู้่้กระที่ำาผู้ิดหญิง,	 

ข้้อ	47

80	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	54(a),	(b),	(c)

81	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	55(1)

82	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	55(3)
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ข้้อกำาหนดขั้�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าติ่ในการปฏิบัติ่ต่�อผู่้้ต้่องข้ังกำาหนดให้ผู้่้ต้่องขั้งม่อุปกรณ์ 
การนอนอยั�างเพื่่ยังพื่อ83

เฉพื่าะที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง	ที่่มผู้่้เข้้าเยั่�ยัมได้เข้้าสังเกต่การณ์ในห้องค้นต่ัวหญิง	อยั�างไรก็ด่ด่เหมือนเป็นห้องที่่�
ไม�ได้ถึ่กใช้้งาน	เพื่ราะภายัในห้องม่เต่่ยังนอนข้องเจำ้าหน้าที่่�อย่ั�ด้วยั	ที่่�เรือนจำำาอำาเภอฝาง	และที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่	
ผู่้้ต้่องข้ังทีุ่กคนที่่�เดินที่างกลับจำากศาล	 ต้่องเข้้ารับการต่รวจำช้�องคลอด	และม่การค้นตั่วเพืื่�อป้องกันไม�ให้นำา 
สิ่งผู้ิดกฎหมายัเข้้ามา	ในระหว�างการต่รวจำ	ผู้่้ต่้องข้ังจำะนุ�งผู้้าถึุง	

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“การค้นต่ัวที่่�ล�วงล�ำาความ 
เป็นส�วนต่ัว	รวมที่ั�งการค้นแบบถึอดเสื�อผู้้าและการค้นต่ามซ้ำอกหลืบต่�าง	ๆ	ข้องร�างกายั	ให้กระที่ำาได้เฉพื่าะ 
กรณ่ที่่�จำำาเป็นอยั�างยัิ่งยัวดเที่�านั�น”84

ผู่้้ต้่องข้ังในเรือนจำำาทีุ่กแห�งได้รับอนุญาต่ให้ม่เงินใช้้จำ�ายัส�วนตั่วได้ไม�เกินคนละ	9,000	บาที่	 เจำ้าหน้าที่่� 
เรือนจำำาอ้างว�าต่้องจำำากัดเงินฝากก้อนน่�	 เพื่ื�อป้องกันการฟอกเงิน	แต่�ละเรือนจำำาจำะม่สหกรณ์ออมที่รัพื่ย์ัเป็นที่่� 
รับฝากเงินข้องผู้่้ต่้องข้ัง	

เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาที่่�เรือนจำำาที่ั�งเก้าแห�ง	ม่ความเห็นแต่กต่�างกันไปต่�อสมรรถึภาพื่ในการปฏิบัต่ิต่ามข้้อกำาหนด 
กรุงเที่พื่	ในเรือนจำำาข้องต่น	ยักตั่วอยั�างเช้�น	 ผู้่้บัญช้าการที่ัณฑ์สถึานหญิงเช่้ยังใหม�เช้ื�อว�า	ที่่�ที่ัณฑ์สถึานหญิง 
เช่้ยังใหม�ได้กำาหนดมาต่รการหลายัประการที่่�สอดคล้องกับข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	เธออ้างว�าเจ้ำาหน้าที่่�ทุี่กคนต่�าง
ที่ราบเก่�ยัวกับข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	และสามารถึปฏิบัต่ิหน้าที่่�ต่ามมาต่รฐานข้องผู้่้บัญช้าการได้	พื่ึงสังเกต่ด้วยัว�า	
ในเดือนพื่ฤศจำิกายัน	2562	 เรือนจำำา	 'ต่้นแบบ'	 เพืื่�อผู่้้ต้่องข้ังหญิง	 ห้าจำากเก้าแห�งที่่�ที่่มงาน	FIDH	และสสส.
เข้้าเย่ั�ยัม	ต่�างม่ผู่้้บัญช้าการหญิง85 เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาจำากเรือนจำำาอำาเภอฝางให้ความเห็นว�า	พื่วกเข้าสามารถึ 
ปฏิบัต่ิต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	ได้	แต่�ยัังต่้องการความช้�วยัเหลือหลายัด้านให้ประสบความสำาเร็จำ	โดยัระบุถึึงปัญหา 
โครงสร้างพื่ื�นฐานและความร�วมมือข้องผู้่้ต่้องข้ัง	รวมที่ั�งความเช้ื�อฟังต่�อเจำ้าหน้าที่่�	ซ้ำึ�งล้วนเป็นปัจำจำัยัที่่�จำะช้�วยัให้
สามารถึดำาเนินงานต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่ได้

ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู่้้ต่้องข้ังกำาหนดว�า	“เจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาทีุ่กคน
ต่้องม่การศึกษาที่่�ได้มาต่รฐานอยั�างเพื่่ยังพื่อ	และม่ศักยัภาพื่และหนที่างในการปฏิบัต่ิหน้าที่่�ข้องต่นได้อยั�างเป็น 
มืออาช่้พื่”86 และฝ่ายับริหารเรือนจำำาต้่องประกัน	 “ให้ม่การจำัดอบรมระหว�างการปฏิบัติ่หน้าที่่�อยั�างต่�อเนื�อง	 
ที่ั�งน่�เพื่ื�อดำารงไว้และเพื่ิ่มพ่ื่นความร่้และความเป็นมืออาช้่พื่ข้องบุคลากร	ภายัหลังเข้้าปฏิบัต่ิหน้าที่่�และระหว�างการ 
ประกอบวิช้าช้่พื่ข้องต่น	[...]”87

83	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องข้ังข้้อ	21	กำาหนดว�า	“ผู้่้ต่้องข้ังแต่�ละคนควรม่เต่่ยังนอนแยัก 

เป็นเอกเที่ศ	ต่ามมาต่รฐานข้องที่้องถึิ่นหรือข้องประเที่ศ	และม่เครื�องหลับนอนที่่�สะอาดและเพ่ื่ยังพื่อ	จำัดไว้อยั�างเป็นระเบ่ยับ	

และเปล่�ยันให้เป็นประจำำาเพื่ื�อให้มั�นใจำว�าม่ความสะอาด”

84	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	52(1)

85	 ที่่�เรือนจำำา	‘ต่้นแบบ’	ห้าแห�ง	ม่ผู้่้บัญช้าการเป็นผู้่้หญิง	ณ	เดือนพื่ฤศจำิกายัน	2562	ได้แก�	ที่ัณฑ์สถึานบำาบัดพื่ิเศษหญิง	ธัญบุร่;	

ที่ัณฑ์สถึานหญิงช้ลบุร่;	ที่ัณฑ์สถึานหญิงเช้่ยังใหม�;	ที่ัณฑ์สถึานหญิงพื่ิษณุโลก	(รักษาการผู้่้บัญช้าการ);	เรือนจำำาอำาเภอฝาง	

(รักษาการผู้่้บัญช้าการ)

86	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	75(2)

87	 ข้้อกำาหนดข้ั�นต่�ำาข้ององค์การสหประช้าช้าต่ิในการปฏิบัต่ิต่�อผู้่้ต่้องขั้ง,	ข้้อ	75(3)
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5. ข้ัอเสนิอแนิะต่อรัฐบาลไทย

5.1 ข้อเสนอแนะทั�วไป

• อนุญาต่ให้องค์กรพื่ัฒนาเอกช้นซ้ำึ�งม่อำานาจำหน้าที่่�เก่�ยัวข้้อง	สามารถึเข้้าเยั่�ยัมเรือนจำำา	
สัมภาษณ์ผู้่้ต่้องข้ัง	และประเมินสภาพื่ภายัในได้โดยัไม�ม่อุปสรรคข้ัดข้วางที่่�ไม�จำำาเป็น

• กำาหนดให้ผู้่้ต่้องข้ังส่งวัยัม่สิที่ธิในการได้รับการปฏิบัต่ิต่ามมาต่รการที่างเลือกอื�นนอกเหนือจำากการ 
คุมข้ังก�อนผู้่้ต่้องข้ังอื�น

• ฝึกอบรมเจำ้าหน้าที่่�เรือนจำำาต่�อไปเก่�ยัวกับมาต่รฐานระหว�างประเที่ศ	โดยัเฉพื่าะข้้อกำาหนดเนลสัน	
แมนเดลา	และข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�คว�มแออัดและสภ�พก�รุดำ�รุงชีำวิต้

• แก้ปัญหาความแออัดในเรือนจำำา	โดยัใช้้แนวที่างที่่�ยัั�งยัืนเพื่ื�อลดจำำานวนผู้่้ต่้องข้ังในระบบราช้ที่ัณฑ์์	 
มาต่รการเหล�าน่�ควรรวมถึึงการบำาบัดฟื้นฟ่ผู้่้กระที่ำาผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิด	การให้ใช้้โที่ษโดยัเส่ยัค�าปรับ 
หรือที่ำางานบริการชุ้มช้นในกรณ่ที่่�เป็นความผู้ิดลหุโที่ษ	อนุญาต่ให้ประกันต่ัวระหว�างรอการพื่ิจำารณา 
สำาหรับความผู้ิดบางประเภที่	และการส�งกลับกรณ่เป็นผู้่้ต่้องข้ังต่�างช้าต่ิ

• กระตุ่้นให้ใช้้มาต่รการอื�นนอกจำากการควบคุมต่ัว	โดยัจำำากัดจำำานวนผู้่้หญิงผู้่้ต่้องข้ัง	และกำาหนดให้ใช้ ้
โที่ษในเรือนจำำาสั�นสุดเที่�าที่่�จำะเป็นไปได้

• พื่ิจำารณาลดการเอาผู้ิดที่างอาญากับความผู้ิดสถึานเบา	รวมที่ั�งความผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิด	
ลดระยัะเวลาการจำำาคุก	และสนับสนุนการที่ำางานบริการชุ้มช้นเพื่ื�อที่ดแที่นการจำำาคุก	

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่�อปรัุบปรุุงสภ�พคว�มเป็นอย่้ัของแม่และเด็กอ่อน

ด่แลให้ผู้่้ต่้องข้ังหญิงและล่กสามารถึสร้างความรักผู้่กพื่ันกันได้โดยั	

• จำัดให้ม่แผู้นกแม�และเด็กในเรือนจำำาสนับสนุนโครงการส�งเสริมการเล่�ยังด่บุต่รและความสัมพื่ันธ์ใน 
ครอบครัว	เพื่ื�อให้ครอบครัวเกิดความสัมพื่ันธ์ที่่�แน่นแฟ้น	

• สนับสนุนให้ผู้่้ต่้องข้ังหญิงม่โอกาสว่ดิโอคอลพื่่ดคุยักับล่กที่่�อยั่�นอกเรือนจำำา

• สนับสนุนให้เกิดสภาพื่แวดล้อมที่่�เป็นมิต่รกับเด็ก	สำาหรับเด็กที่่�อยั่�ในเรือนจำำา	รวมที่ั�งจำัดให้ม ่
สนามเด็กเล�นและการศึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน	อยั�างเช้�น	โรงเร่ยันอนุบาล	

• สนับสนุนให้ม่พื่ื�นที่่�ควบคุมต่ัวสำาหรับครอบครัว	(ที่ั�งพื่�อและแม�)	หรือโครงการบ้านฉุกเฉินซ้ำึ�งแม�และ 
เด็กสามารถึอยั่�ร�วมกันช้�วงกลางคืนได้	

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห� นำ��และสุขอน�มัยั

• จำัดให้ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึเข้้าถึึงห้องน�ำาอยั�างเต่็มที่่�ได้ต่ลอดเวลา	โดยัให้ม่ความเป็นส�วนต่ัวมากสุด 
เที่�าที่่�จำะเป็นไปได้	

• ปรับปรุงสุข้อนามัยัด้านน�ำา	โดยัเฉพื่าะในบริเวณที่่�อาบน�ำา	เพื่ื�อป้องกันโรคระบาด	
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5.5 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�อ�ห�รุและนำ��ดื�ม

• จำัดให้ม่น�ำาสะอาด	10-15	ลิต่รต่�อวันต่�อผู้่้ต่้องข้ังหนึ�งคน

• จำัดให้ม่การจำัดอาหารที่่�สอดคล้องกับอาการเจำ็บป่วยั	ความเช้ื�อที่างศาสนาและวัฒนธรรมข้องผู้่้ต่้องข้ัง	

5.6 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห� บริุก�รุก�รุด้แลสุขภ�พ

• ดำาเนินงานเพื่ื�อต่อบสนองความต่้องการด้านสุข้ภาพื่ข้องกลุ�มพื่ิเศษ	เช้�นกลุ�มช้นพื่ื�นเมืองและผู้่้ส่งวัยั

• พื่ิจำารณาจำัดต่ั�งศ่นยั์จำิต่เวช้สำาหรับผู้่้ต่้องข้ังหญิงที่่�ม่ปัญหาด้านสุข้ภาพื่จำิต่	และผู้่้ที่่�เคยัต่กเป็นเหยัื�อ 
การปฏิบัต่ิมิช้อบและความเจำ็บปวดด้านจำิต่ใจำ	โดยัให้ม่โครงการบำาบัดแบบเข้้มข้้น	

• จำัดที่ำาโครงการต่�อต่้านการส่บบุหร่�และโครงการส�งเสริมสุข้ภาพื่อื�น	ๆ	
ภายัใต่้การกำากับด่แลข้องพื่ยัาบาล	รวมที่ั�งโครงการบำาบัดและการบำาบัดแบบกลุ�มทีุ่กสัปดาห์	

5. 7 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�ก�รุใช้ำแรุงง�นผู้้้ต้้องขัง

• กำาหนดให้อัต่ราค�าแรงข้องผู้่้ต่้องข้ัง	สอดคล้องกับอัต่ราค�าแรงข้ั�นต่�ำาที่่�ประกาศต่ามพื่ระราช้บัญญัต่ ิ
คุ้มครองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	(แก้ไข้เพื่ิ่มเต่ิม	พื่.ศ.	2562)		

• พื่ิจำารณาลดหยั�อนระยัะเวลาการจำำาคุก	โดยัพื่ิจำารณาจำากระยัะเวลาที่่�ม่การที่ำางานในเรือนจำำา		

5.8 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�ก�รุติ้ดต่้อกับโลกภ�ยันอก

• ผู้�อนคลายัระเบ่ยับควบคุมผู้่้ต่้องข้ังหญิงกับการต่ิดต่�อกับโลกภายันอก	โดยัเฉพื่าะอนุญาต่ให้ผู้่้ต่้องข้ัง 
หญิงได้รับการเข้้าเยั่�ยัมจำากผู้่้เข้้าเยั่�ยัมจำำานวนมากข้ึ�น	รวมที่ั�งให้สามารถึใช้้โที่รศัพื่ที่์ในเรือนจำำาได้		

• รับรองสิที่ธิในการสื�อสารและสิที่ธิในการต่ิดต่�อกับครอบครัว

• พื่ิจำารณาอนุญาต่ให้ม่การเข้้าเยั่�ยัมแบบอิเล็กที่รอนิกส์	ผู้�านว่ดิโอคอล	เพื่ื�อให้สะดวกต่�อการต่ิดต่�อกับ 
ผู้่้ที่่�อยั่�ห�างไกล	

5.9 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�ก�รุจำำ�กัดก�รุเข้�ถึึงข้อม้ลจำ�กโลกภ�ยันอกและ 
ก�รุข�ดโอก�สที�จำะได้รัุบนันทน�ก�รุ

• จำัดให้ผู้่้ต่้องข้ังสามารถึเข้้าถึึงหนังสือพื่ิมพื่์	นิต่ยัสาร	หนังสือ	และสื�อเพื่ื�อการเร่ยันร่้ด้านวัฒนธรรมและ
การศึกษาได้อยั�างสม�ำาเสมอ	

• พื่ิจำารณาจำัดที่ำาโครงการนันที่นาการที่่�เน้นกลุ�มผู้่้หญิง	เช้�น	โยัคะ	ศิลปะ	และหัต่ถึกรรม	

• สนับสนุนให้เจำ้าหน้าที่่�ม่ส�วนร�วมในกิจำกรรมนันที่นาการ	โดยัเฉพื่าะด้านก่ฬา	เพื่ื�อส�งเสริมความสัมพื่ันธ์
ระหว�างเจำ้าหน้าที่่�กับผู้่้ต่้องข้ัง	



ต้นแบบชำ�รุด (Flawed Models) ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศในเรือนจำ� ‘ต้นแบบ’ เพื่อผู้ต้องขังหญิงของไทย 29

5.10 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�กลไกรัุบข้อรุ้องเรีุยัน

• กำาหนดให้ม่สิที่ธิยัื�นข้้อร้องเร่ยันโดยัเก็บเป็นความลับ	ที่ั�งในระหว�างถึ่กควบคุมต่ัวและภายัหลังได้รับ 
การปล�อยัต่ัว

• พื่ิจำารณาจำัดต่ั�งหน่วยังานอิสระเพื่ื�อด่แลข้้อร้องเร่ยันข้องผู้่้ต่้องข้ัง

• กำาหนดให้ม่การสอบสวนโดยัพื่ลันและอยั�างเป็นธรรมต่�อข้้อร้องเร่ยันทีุ่กข้้อ	รวมที่ั�งในประเด็น 
ที่่�ละเอ่ยัดอ�อนด้านเพื่ศสภาพื่	

5.11 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�ม�ต้รุก�รุก�รุลงโทษและก�รุลงโทษท�งวินัยั 

• ควรม่การต่ัดสินคด่อยั�างเป็นธรรมและไม�ลำาเอ่ยังก�อนกำาหนดโที่ษ

• การลงโที่ษนั�นให้คำานึงถึึงความต่้องการข้องกลุ�มเส่�ยัง	เช้�น	กลุ�มผู้่้พื่ิการและผู้่้ต่้องข้ังที่่�ม่อาการที่างจำิต่	

5.12 ข้อเสนอแนะเพ่�อแก้ปัญห�ก�รุเต้รีุยัมพรุ้อมก่อนปล่อยัตั้วและโครุงก�รุกลับคืน
ส่้สังคมหลังปล่อยัตั้ว

• ศึกษาความเป็นไปได้ที่่�จำะม่ความร�วมมือระหว�างเรือนจำำากับมหาวิที่ยัาลัยั	เพื่ื�อช้�วยัให้ผู้่้ต่้องข้ังได้รับ 
การฝึกฝนอบรมเพื่ื�อประกอบอาช้่พื่ในอนาคต่	และเพื่ื�อให้ได้รับปริญญาเมื�อเร่ยันจำนจำบหลักส่ต่ร88

• ร�วมมือกับภาคเอกช้นเพื่ื�อจำัดอบรมที่ักษะที่่�สอดคล้องกับต่ลาดแรงงาน

• จำัดที่ำาโครงการสร้างความสัมพื่ันธ์กับชุ้มช้น	โดยัให้ภาครัฐ	เอกช้น	และองค์กรพื่ัฒนาเอกช้นม่ส�วนร�วม
ในการเต่ร่ยัมพื่ร้อมผู้่้ต่้องข้ัง	เพื่ื�อให้สามารถึปรับต่ัวเข้้ากับชุ้มช้นได้อยั�างราบรื�น	โดยัอาจำจำัดเป็น 
เที่ศกาลเพื่ื�อรับสมัครงาน	การฝึกอบรมด้านการสัมภาษณ์	และการให้คำาปรึกษาด้านอาช้่พื่ก�อนได้รับ 
การปล�อยัต่ัว	

• สนับสนุนการวางแผู้นที่ั�งก�อนและหลังปล�อยัต่ัวผู้่้ต่้องข้ัง	โดยัว�าจำ้างให้อด่ต่ผู้่้ต่้องข้ังเป็นผู้่้อบรม 
เพื่ื�อช้�วยัให้ผู้่้ต่้องข้ังเต่ร่ยัมพื่ร้อมสำาหรับช้่วิต่ในอนาคต่	ให้ช้�วยัหาที่่�อยั่�อาศัยั	และให้ความสนับสนุน 
โดยัที่ั�วไปหลังได้รับการปล�อยัต่ัว	

• พื่ิจำารณาลบประวัต่ิอาช้ญากรรมกรณ่ที่่�เป็นการกระที่ำาผู้ิดที่่�ไม�รุนแรง	โดยัอาจำเป็นการกระที่ำาความผู้ิด
เพื่ราะม่ปัจำจำัยับังคับ	(เช้�น	ความยัากจำนและการถึ่กก่ดกันที่างสังคม)	ที่ั�งน่�เพื่ื�อช้�วยัให้ผู้่้ต่้องข้ังม ่
สถึานภาพื่ที่่�เที่�าเที่่ยัมมากข้ึ�นในการสมัครงาน	แที่นที่่�จำะม่ต่ราบาปเนื�องจำากประวัต่ิอาช้ญากรรม	

88	 สถึาบันเพืื่�อการยุัต่ิธรรมแห�งประเที่ศไที่ยั	(องค์การมหาช้น),	การบำาบัดฟื้นฟ่และปรับต่ัวเข้้าส่�สังคมสำาหรับผู้่้ต่้องข้ังหญิง	

การดำาเนินงานต่ามข้้อกำาหนดกรุงเที่พื่	The	rehabilitation	and	social	reintegration	of	women	prisoners:	Implementation	

of	the	Bangkok	Rules,	พื่ฤษภาคม	2562
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6. ภาคผู้นิว่ก

ต้�รุ�ง 1: จำำ�นวนผู้้้ต้้องขังหญิง เรีุยังต้�มอ�ยุั (ณ เดือนพฤศจิำก�ยัน 2562)88  

อายุนักโทษเด็ดขาด จำานวนผู้ต้องขังหญิง เปอร์เซ็นต์

ต่�ำากว�า	18	ปี 43 0.1%

18-20	ปี 744 1.8%

20-21	ปี 657 1.6%

21-25	ปี 4,059 10%

25-30	ปี 7,198 18%

30-35	ปี 7,392 18%

35-40	ปี 6,899 17.3%

40-45	ปี 4,853 12.2%

45-50	ปี 3,277 8.2%

50-60	ปี 3,583 9%

60	ปีและกว�านั�น 1,026 2.5%

รวม 39,731

ต้�รุ�ง 2: จำำ�นวนผู้้้ต้้องขังหญิง จำำ�แนกต้�มคว�มผิู้ด (ณ เดือนพฤศจิำก�ยัน 2562)80  

ประเภทของความผิด จำานวนผู้ต้องขังหญิง เปอร์เซ็นต์

ความผู้ิดต่�อที่รัพื่ยั์ 3,836 9.6%

ความผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิด 34,000 85.5%

ความผู้ิดต่�อช้่วิต่ 472 1.1%

ความผู้ิดต่�อร�างกายั 64 0.16%

ความผู้ิดที่างเพื่ศ 359 0.9%

ความผู้ิดฐานที่่�ก�อให้เกิด 
อันต่รายัต่�อสาธารณะ

6 0.015%

อื�น	ๆ	(ความผู้ิดต่�อ 
พื่ระราช้บัญญัต่ิป่าไม้	การพื่นัน	อาวุธ/
ปืน	พื่ระราช้บัญญัต่ิคนเข้้าเมือง	
ประพื่ฤต่ิต่นไม�เหมาะสม	ฯลฯ)

994 2.5%

รวม 39,731

89	 กรมราช้ทัี่ณฑ์์,	สถึิต่ิผู้่้ต่้องราช้ที่ัณฑ์์ที่ั�วประเที่ศ,	1	พื่ฤศจำิกายัน	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/rtnew103/

filepdf/1573194919.pdf

90	 กรมราช้ทัี่ณฑ์์,	สถึิต่ิผู้่้ต่้องราช้ที่ัณฑ์์ที่ั�วประเที่ศ,	1	พื่ฤศจำิกายัน	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/rtnew103/

filepdf/1573194919.pdf

http://www.correct.go.th/rtnew103/filepdf/1573194919.pdf
http://www.correct.go.th/rtnew103/filepdf/1573194919.pdf
http://www.correct.go.th/rtnew103/filepdf/1573194919.pdf
http://www.correct.go.th/rtnew103/filepdf/1573194919.pdf
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ต้�รุ�ง 3: จำำ�นวนนักโทษปรุะห�รุหญิง (ณ เดือนตุ้ล�คม 2562)81  

จำานวนผู้ต้องขังหญิง เปอร์เซ็นต์

ความผู้ิดที่่�ไม�เก่�ยัวกับยัาเสพื่ต่ิด 1 1.7%

ความผู้ิดด้านยัาเสพื่ต่ิด 58 98.3%

รวม 59 100%

ต้�รุ�ง 4: อัต้รุ�ก�รุกรุะทำ�ผิู้ดซ้ำำ�� (2560-2562)82  

2560 2561 2562

จำำานวนนักโที่ษที่่�ได้รับการปล�อยัต่ัว	 135,718 109,973 157,467

ถึ่กจำับซ้ำ�ำาภายัในหนึ�งปี 17,472	(12.9%) 15,229	(13.8%) 9,407	(6%)*

ถึ่กจำับซ้ำ�ำาภายัในสองปี 31,114	(22.9%) - -

*เฉพื่าะผู้่้ต่้องข้ังที่่�ม่บัต่รประช้าช้นไที่ยั	

91	 กรมราช้ที่ัณฑ์์,	รายังานสถึิต่ินักโที่ษประหารช้่วิต่,	19	ตุ่ลาคม	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/executed/

index.php

92	 กรมราช้ที่ัณฑ์์,	อัต่ราการกระที่ำาผู้ิดซ้ำ�ำา,	2562	[ภาษาไที่ยั],	http://www.correct.go.th/recstats/index.php/th/Sum-

ReportCondition/excel?lang=

http://www.correct.go.th/executed/index.php
http://www.correct.go.th/executed/index.php
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ต้�รุ�ง 5: จำำ�นวนผู้้้ต้้องขังในเรืุอนจำำ� ‘ต้้นแบบ’ เก้�แห่ง เพ่�อผู้้้ต้้องขังหญิง 

เรือนจำา วันเข้าเยี่ยม
จำานวนผู้ต้องขัง 
ณ เดือนเมษายน 

2561

จำานวนผู้ต้องขัง 
ณ วันเข้าเยี่ยม

จำานวนผู้ต้องขัง ณ 
เดือน พฤศจิกายน 

2562

เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11	เมษายัน	

2561
474 474 571

เรือนจำาจังหวัดสมุทรสาคร
23	เมษายัน	

2561
416 416 440

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง 
ธัญบุรี

25	เมษายัน	
2561

2,050 2,050 1,698

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
9	พื่ฤษภาคม	

2561
2,014 2,041 2,202

เรือนจำาอำาเภอฝาง 
10	พื่ฤษภาคม	

2561
180 192 188

เรือนจำากลางจังหวัดเชียงราย 
11	พื่ฤษภาคม	

2561
955 971 969

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 6	สิงหาคม	2561 980 1,090 1,029

เรือนจำากลางจังหวัดตาก 8	สิงหาคม	2561 116 117 206

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 31	ตุ่ลาคม	2561 971 1,291 1,369

8,156 8,799 8,672

ต้�รุ�ง 6: จำำ�นวนผู้้้ต้้องขังรุ�ชำทัณฑ์์ทั�วปรุะเทศ  (มกรุ�คม 2560 - พฤศจิำก�ยัน 2562)

เดือน/ปี จำานวนผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ชาย หญิง

ม.ค.	2560 289,675 250,339 39,336

ก.พื่.	2560 283,217 244,962 38,255

ม่.ค.	2560 286,861 248,183 38,678

เม.ยั.	2560 288,410 249,073 39,337

พื่.ค.	2560 291,794 252,398 39,396

มิ.ยั.	2560 296,138 256,367 39,771

ก.ค.	2560 300,910 260,521 40,389

ส.ค.	2560 307,500 261,645 45,855

ก.ยั.	2560 309,271 268,152 41,119

ต่.ค.	2560 311,587 269,789 41,798

พื่.ยั.	2560 319,479 277,123 42,356

ธ.ค.	2560 322,634 279,862 42,772
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ม.ค.	2561 325,298 281,872 43,426

ก.พื่.	2561 330,774 286,945 43,829

ม่.ค.	2561 334,279 288,346 45,933

เม.ยั.	2018 340,293 295,235 45,058

พื่.ค.	2561 343,657 298,280 45,377

มิ.ยั.		2561 349,804 303,717 46,087

ก.ค.	2561 355,543 308,532 47,011

ส.ค.	2561 359,508 311,950 47,558

ก.ยั.	2561 364,288 316,152 48,136

ต่.ค.	2561 366,316 318,019 48,297

พื่.ยั.	2561 369,499 320,966 48,533

ธ.ค.	2561 372,979 323,975 49,004

ม.ค.	2562 375,763 326,439 49,324

ก.พื่.	2562 378,673 328,998 49,675

ม่.ค.	2562 381,749 331,697 50,052

เม.ยั.	2562 382,895 332,751 50,144

พื่.ค.	2562 386,902 336,235 50,667

มิ.ยั.	2562 364,725 317,196 47,529

ก.ค.	2562 354,905 308,693 46,212

ส.ค.	2562 358,693 311,876 46,817

ก.ยั.	2562 362,985 315,679 47,306

ต่.ค.	2562 363,825 316,449 47,376

พื่.ยั.	2562 365,384 318,245 47,139



รายงานน้ีจัดทำาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ สำานักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ประจำาประเทศไทย (Agence française de Développement) เน้ือหาของรายงานฉบับนี้เป็นความ 
รับผิดชอบของสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถถือเป็นการสะท้อนความคิดเห็น 
ของสหภาพยุโรป และ สำานักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทยได้
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