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บทสรุุปผู้้บริ
� หิ าร

ในปี 2564 ระบบทัณฑสถานของไทยยังคงมีตัวเลขที่แสดงถึงแนวโน้มที่น่ากังวล และมีพัฒนาการในเชิงบวกอยู่บ้าง
มาตรการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ� ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอของทางการ เป็นข้อกังวลสำ�คัญ
แม้องค์กรพัฒนาเอกชนจะส่งสัญญาณเตือนถึงมาตรการที่ไม่เพียงพอของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในระบบทัณฑสถานตัง้ แต่ชว่ งการระบาดเริม่ ต้นขึน้ กว่าหนึง่ ปีตอ่ มา ทางการกลับไม่สามารถเตรียมการ
รับมือกับสถานการณ์การติดเชือ้ อย่างรวดเร็ว มาตรการป้องกันทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
และอัตราการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า ทำ�ให้ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคในทัณฑสถานทั่วประเทศ
มาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และมาตรการควบคุมใหม่ในเรือนจำ� ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากการแยกขังมากขึ้น การขาดการติดต่อและกิจกรรมด้านสังคม และ
การถูกตัดขาดจากโลกภายนอกรวมทั้งครอบครัว และยังส่งผลกระทบถึงการเข้าถึงปัจจัยที่จำ�เป็น
ข้อกังวลทีต่ อ่ เนือ่ งอีกประการหนึง่ ได้แก่ สถานการณ์ของสภาพในเรือนจำ� ซึง่ ในปี 2564 ยังคงต่�ำ กว่ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของ FIDH กับอดีตผู้ต้องขัง 11 คน เราได้พบปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นซ้ำ�ซาก
ทั้งนี้รวมถึง 1) ความแออัดในเรือนจำ�; 2) ผู้ต้องขังตกเป็นเหยื่อของการลงโทษที่โหดร้าย การปฏิบัติที่ยำ่�ยีศักดิ์ศรี
และการเลือกปฏิบัติ 3) สภาพสุขอนามัยที่ย่ำ�แย่; 4) การเข้าถึงบริการการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งด้านสุขภาพจิต;
5) แยกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมากขึ้น และขาดโอกาสด้านสันทนาการ และ 6) กลไกร้องเรียนที่ไม่เป็นผล
นอกจากนั้น จากรายงานเชิงสืบสวนที่ตีพิมพ์โดยสำ�นักข่าวระหว่างประเทศ Thomson Reuters Foundation (TRF)
ในเดือนธันวาคม เผยให้เห็นการใช้แรงงานอย่างมิชอบในเรือนจำ�หลายแห่งของไทย รายงานพบว่าผูต้ อ้ งขังถูกบังคับให้
ทำ�งานให้กับบริษัทเอกชน โดยถูกขู่ว่าจะลงโทษ รวมทั้งการทุบตีและการยืดเวลาการปล่อยตัว ถ้าพวกเขาไม่สามารถ
ทำ�ตามโควตาการผลิตที่เข้มงวดได้ ผู้ต้องขังยังถูกบังคับให้งดเยี่ยม เพื่อไม่ให้สามารถแจ้งให้ญาติทราบถึงการปฏิบัติ
มิชอบต่อตนเอง เป็นการทำ�งานแบบบังคับ และได้รับค่าตอบแทนต่ำ�มาก หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย ข้อค้นพบที่
บ่งชี้ถึงการประพฤติมิชอบจากงานสืบสวนของ TRF นี้ ยังทำ�ให้เกิดข้อกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลผลักดันให้ส่งตัวผู้ต้องขัง
ไปทำ�งานในภาคอุตสาหกรรม
ในแง่ของพัฒนาการเชิงบวก ในปี 2564 จำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น
จำ�นวน 27% แม้วา่ จำ�นวนประชากรผูต้ อ้ งขังยังคงอยูใ่ นระดับสูง และระบบทัณฑสถานของไทยยังอยูใ่ นสภาพทีแ่ ออัด
อย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการกักขัง (occupancy level) ในระบบทัณฑสถานโดยรวมได้ลดลงต่ำ�กว่าความจุทางการ
(official capacity) ของระบบทัณฑสถานโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลัง
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ต่อไป (เกือบ 82% ณ เดือนธันวาคม 2564) เมื่อเทียบกับจำ�นวน
รวมของประชากรผูต้ อ้ งขังของประเทศไทยในปี 2564 กระทรวงยุตธิ รรมของไทยได้สนับสนุนการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ยาเสพติดที่ควรดำ�เนินการมานานแล้ว ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ� กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2564
เน้นที่การป้องกันและการบำ�บัด แทนที่จะลงโทษผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเพียงจำ�นวนน้อย ทั้งยังมีเป้าหมาย
เพื่อปรับบทลงโทษเกี่ยวกับการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ครอบครอง และใช้ยาเสพติด ให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของ
ความผิด นอกจากนัน้ การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายยาเสพติดยังส่งผลให้มกี ารลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดเกีย่ วกับ
การผลิตและครอบครองใบกระท่อม ทำ�ให้มีการยกเลิกคดีต่อจำ�เลยประมาณ 12,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกศาล
ตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับใบกระท่อม และได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ�เกือบ 10%

ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี 2565 - FIDH

3

ประการสุดท้าย จำ�นวนผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งโทษประหารลดลงอย่างมากในปี 2564 ในเดือนธันวาคม 2564 จำ�นวนผูต้ อ้ งขัง
ในกลุ่มนี้ลดลง 31% การลดลงของจำ�นวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหาร เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปรากฏให้เห็นอัตราการลดลง 59% ระหว่างเดือนมกราคม 2560 และธันวาคม 2564
รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี 2565 มุ่งประเมินอย่างเป็นอิสระต่อสภาพในเรือนจำ�ของไทย เป็นการวิเคราะห์สถิติ
ตัวเลข และแนวโน้มที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับระบบทัณฑสถานของไทย และนำ�เสนอพัฒนาการที่สำ�คัญ รายงานนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะที่นำ�ไปปฏิบัติได้จริงหลายประการเพื่อปรับปรุงสภาพในเรือนจำ�
รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี 2565 เป็นการจัดพิมพ์ตอ่ จากรายงานอีกสองฉบับของ FIDH และสสส.เกีย่ วกับสภาพ
ในเรือนจำ�ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ “Behind the walls – A look at conditions in Thailand’s prisons after
the coup” ตีพิมพ์เมื่อกุมภาพันธ์ 2560;1 และ “Flawed models – Implementation of International Standards
in Thailand’s ‘model’ prisons for women” ตีพิมพ์เมื่อในเดือนธันวาคม 25622

1 FIDH, Behind the walls – A look at conditions in Thailand’s prisons after the coup, กุุมภาพัันธ์์ 2560; https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_thailand_688a_web.pdf
2 FIDH, Flawed models – Implementation of International Standards in Thailand’s ‘model’ prisons for women, ธัันวาคม 2562; https://www.fidh.org/
IMG/pdf/thailande744aweb.pdf
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Thomson Reuters Foundation
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เลขาธิการสหประชาชาติ
หลักการชี้นำ�แห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
กระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ
คณะทำ�งานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ

ปีี 2564 โดยสัังเขป
พััฒนาการในเชิิงลบ
• สภาพในเรืือนจำต่่ำกว่่ามาตรฐาน
• มาตรการเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 ที่่�ล่า่ ช้้าและไม่่เพีียงพอ
• การเอาเปรีียบขููดรีีดด้า้ นแรงงาน

พััฒนาการเชิิงบวก
• การลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� งของจำนวนรวมของประชากรผู้้�ต้อ้ งขััง
• ความพยายามที่่�สัมั ฤทธิ์์�ผลในการแก้้ไขกฎหมายยาเสพติิด
• การลดลงของจำนวนผู้้�ต้อ้ งขัังที่่�ต้อ้ งโทษประหาร
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ตััวเลขในปีี 2564
27%
อัตราลดลงของจำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขัง
20.17%
ร้อยละของผู้ต้องขังระหว่างคดี
81.86%
ร้อยละของผู้ต้องขังจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
31%
การลดลงของจำ�นวนผู้ต้องขังต้องโทษประหาร
42%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่กระทำ�ผิดซ้ำ�
87,326
จำ�นวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำ�ทั่วประเทศตามที่มีการรายงาน3
185
จำ�นวนของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเรือนจำ�ทั่วประเทศตามที่มีการรายงาน4
95.5%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3 ตั้้�งแต่่ 12 พฤษภาคมถึึง 31 ธัันวาคม 2564
4 ตั้้�งแต่่ 12 พฤษภาคมถึึง 31 ธัันวาคม 2564
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1. เกริ่่น� นำำ�
รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี เป็นการทบทวนที่เป็นอิสระและครอบคลุมฉบับแรกและฉบับเดียวเกี่ยวกับสภาพ
ในเรือนจำ�ในประเทศไทย รายงานปี 2565 ครอบคลุมพัฒนาการ แนวโน้ม ข้อเท็จจริง และตัวเลข นับจากวันที่ 1
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก 1) การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังที่เคยถูกควบคุมตัวช่วงที่มีการ
จัดทำ�รายงาน 2) บทความข่าวและรายงานที่น่าเชื่อถือ 3) รายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และ 4) เอกสาร
ทางราชการที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย และสถาบันอย่างอื่น
ในส่วนของการสัมภาษณ์อดีตผูต้ อ้ งขัง FIDH สัมภาษณ์อดีตผูต้ อ้ งขัง 11 คน (ชายแปด และหญิงสามคน) ทีถ่ กู ควบคุมตัว
(และต่อมาได้รับการปล่อยตัว) ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในปี 25645 เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2564
และ 25 มกราคม 2565 มีความเป็นไปได้วา่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เหล่านี้ จะสะท้อนถึงแนวโน้มและสภาพในเรือนจำ�
อื่น ๆ ในประเทศ

2. สถิิติิ ตััวเลข แนวโน้้มที่่สำ� �ำ คััญ
ระบบราชทัณฑ์ของไทยมีคุณลักษณะสามประการดังต่อไปนี้มาเป็นเวลานาน 1) อัตราการคุมขังที่สูงทั้งชายและหญิง
2) ความแออัด และ 3) ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด6
รัฐบาลไทยชุดต่าง ๆ ล้มเหลวที่จะปฏิรูปนโยบายอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้สามารถลดจำ�นวนประชากรผู้ต้องขังได้
อย่างเป็นผลและยั่งยืน และปรับปรุงสภาพการดำ�รงชีวิตในทัณฑสถานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ในปี 2564 จำ�นวนรวมของประชากรผูต้ อ้ งขังในประเทศไทยลดลง ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ การลดลง
โดยรวมของประชากรผู้ต้องขัง เป็นผลมาจากการปล่อยผู้ต้องขังโดยผ่านการพระราชทานอภัยโทษ การลดโทษ และ
กลไกพักการลงโทษอย่างอื่น7 นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังดำ�เนินการคืบหน้าในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายยาเสพติด
บางส่วน ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนี้ เคยเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้มีประชากรผู้ต้องขังในระดับสูงมาตลอด [โปรดดู
ด้านล่าง, 5 การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพือ่ ลดความแออัดในเรือนจำ�] ผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่ยงั คงเป็นผูต้ อ้ งขังจากความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ว่าผู้ที่ถูกฝากขังบางส่วนอาจได้รับประโยชน์จากมาตรการปล่อยตัว แต่ร้อยละของผู้ต้องขัง
ระหว่างคดี เปรียบเทียบกับประชากรผู้ต้องขัง ยังคงเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี [โปรดดู ด้านล่าง, 2.2. จำ�นวนของผู้ต้องขัง
ระหว่างคดียังอยู่ในระดับสูง]
ปัญหาท้าทายของระบบทัณฑสถานไทยที่มีอยู่เดิม ยิ่งเลวร้ายลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นผลมาจากสภาพที่แออัดอย่างต่อเนื่อง การขาดบริการด้านสุขาภิบาล และการ
ขาดบริการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม8

5 ผู้้�ต้้องขัังชายแปดคนถููกกัักตััวที่่� 1) เรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพในกรุุงเทพฯ; 2) เรืือนจำอำเภอธััญบุุรีีในจัังหวััดปทุุมธานีี, 3) เรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิตในจัังหวััดปทุุมธานีี
และ 4) เรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�ในจัังหวััดกาฬสิินธุ์์� ผู้้�ต้้องขัังหญิิงสามคนถููกกัักตััวที่่� 1) ทััณฑสถานหญิิงกลางในกรุุงเทพฯ; 2) ทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีีใน
กรุุงเทพฯ และ 3) ทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่ในจัังหวััดเชีียงใหม่่
6 FIDH, Behind the walls - A look at conditions in Thailand’s prisons after the coup, กุุมภาพัันธ์์ 2560; FIDH, Flawed models - Implementation of
International Standards in Thailand’s ‘model’ prisons for women, ธัันวาคม 2562
7 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564
8 FIDH, ประเทศไทย: Joint letter on prison conditions and COVID-19, 19 กรกฎาคม 2564
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ในปัจจุบัน ระบบทัณฑสถานของไทยประกอบด้วยเรือนจำ�และทัณฑสถาน 143 แห่ง โดยมีความจุทางการรวมที่ที่
310,157 คน9
ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มสำ�คัญบางประการในระบบทัณฑสถานของประเทศไทย และจำ�นวนประชากร
ระหว่างเดือนมกราคมและธันวาคม 2564

2.1.

จำำ�นวนรวมของประชากรผู้้ต้้� องขัังลดลง

ระหว่างเดือนมกราคมและธันวาคม 2564 ประชากรผูต้ อ้ งขังของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม
2564 จำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังอยู่ที่ 282,620 คน (ชาย 249,678 คน และหญิง 32,942 คน) ตัวเลขนี้
ลดลง 27% นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนั้นจำ�นวนประชากรอยู่ที่ 388,806 คน (ชาย 296,429 คน
และหญิง 42,377 คน)

จำำ�นวนรวมของประชากรผู้้ต้� อ้ งขััง (มกราคม - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2564
กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิิถุนุ ายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิิงหาคม 2564
กัันยายน 2564
ตุุลาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564
ธัันวาคม 2564

ชาย
296,429
279,454
273,657
270,704
273,465
272,369
270,599
269,475
255,986
252,207
250,644
249,678

หญิิง
42,377
39,628
37,948
37,206
37,365
36,913
36,408
35,972
33,346
32,975
32,686
32,942

รวม
338,806
319,082
311,605
307,910
310,830
309,282
307,007
305,447
289,332
285,182
283,330
282,620

9 ความจุุทางการ คืือจำนวนผู้้�ต้้องขัังสููงสุุดที่่�ระบบทััณฑสถานจะสามารถรองรัับได้้โดยไม่่เกิิดสภาพที่่�แออััด ทั้้�งนี้้�ตามมาตรฐานที่่�กำหนดในประเทศนั้้�น ๆ
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ประชากรในเร�อนจําโดยรวม (มกราคม - ธันวาคม 2564)

425,000

340,000

255,000

170,000

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sept-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

แม้จะมีแนวโน้มที่ลดลงในปี 2564 จำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังยังถือว่าสูงอยู่ โดยจำ�นวนที่บันทึกได้ในเดือน
ธันวาคม 2564 ต่ำ�กว่าตัวเลขเดือนมกราคม 2560 เพียงเล็กน้อย ซึ่งขณะนั้นมีจำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังอยู่
ที่ 289,675 คน10

จำำ�นวนรวมของประชากรผู้้ต้� อ้ งขััง (มกราคม 2560 - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2564
ธัันวาคม 2564

ชาย
250,339
N/A
326,439
320,737
296,429
249,678

หญิิง
39,336
N/A
49,324
47,256
42,377
32,942

รวม
289,675
N/A
375,763
367,993
338,806
282,620

10 จำนวนประชากรสููงสุุดอยู่่�ที่่�เดืือนพฤษภาคม 2562 ซึ่่�งในขณะนั้้�นจำนวนรวมของประชากรผู้้�ต้้องขัังในประเทศไทยอยู่่�ที่่� 386,902 คน
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ประเภทของความผิิด (ณ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564)
ประเภท
คดีียาเสพติิด
ความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ
ทรััพย์์
ความผิิดเกี่่ย� วกัับชีีวิติ
ความผิิดเกี่่ย� วกัับเพศ
ความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ
ร่่างกาย
ความผิิดเกี่่ย� วกัับการ
ก่่อให้้เกิิดภยัันตราย
ต่่อประชาชน
อื่่�น ๆ
รวม

ชาย
164,698
11,543

หญิิง
22,506
2,445

รวม
187,204
13,988

%
83.44
6.24

10,146
6,401
1,026

304
185
30

10,450
6,586
1,056

4.66
2.94
0.47

41

1

42

0.02

4,414
198,269

605
26,076

5,019
224,345

2.24
100.00

ระยะเวลาการกำำ�หนดโทษ (ณ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564)
ประเภท
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
มากกว่่า 3-6 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน – 1
ปีี
มากกว่่า 1-2 ปีี
มากกว่่า 2-5 ปีี
มากกว่่า 5-10 ปีี
มากกว่่า 10-15 ปีี
มากกว่่า 15-20 ปีี
มากกว่่า 20-50 ปีี
มากกว่่า 50 ปีี
จำำ�คุกุ ตลอดชีีวิิต
โทษประหาร
จำำ�แนกไม่่ ได้้
รวม

ชาย
139
1,268
2,749

หญิิง
30
146
217

รวม
169
1,414
2,966

%
0.08
0.63
1.32

18,774
75,066
36,909
19,255
11,455
23,988
1,019
2,615
64
4,968
198,269

2,632
9,452
4,237
3,404
1,928
3,329
102
328
6
265
26,076

21,406
84,518
41,146
22,659
13,383
27,317
1,121
2,943
70
5,233
224,345

9.54
37.67
18.34
10.10
5.97
12.18
0.50
1.31
0.03
2.33
100.00

10 FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี 2565

2.2. จำำ�นวนของผู้้ต้้� องขัังระหว่่างคดีียัังอยู่่�ในระดัับสููง
แม้ประชากรผู้ต้องขังจะลดลง และมีความพยายามลดความแออัดในเรือนจำ� แต่ประเทศไทยยังคงมีจำ�นวนผู้ต้องหา
จำ�นวนมากที่ถูกควบคุมตัวระหว่างคดี ทำ�ให้เกิดภาระอย่างมากต่อระบบทัณฑสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการ
ระบาดของโควิด-1911
ตามสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ สัดส่วนของผู้ต้องขังระหว่างคดี เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนรวม พบว่ามีจำ�นวนสูงขึ้นเล็ก
น้อยตลอดทั้งปี 2564 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีผู้ต้องขังระหว่างคดีจำ�นวน 57,005 คน หรือ 20.17% ของ
จำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังของประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ซึ่งขณะนั้นมีผู้ต้องขังระหว่าง
คดีจำ�นวน 16.50%

ประเภทของผู้้ต้� อ้ งขััง (ณ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564)
ประเภท
นัักโทษเด็็ดขาด
ผู้้ต้้� องขัังระหว่่าง
อุุทธรณ์์-ฎีีกา
ไต่่สวน-พิิจารณา
สอบสวน
เยาวชนที่่ฝ� ากขััง
ผู้้ถูู� กกัักกััน12
ผู้้ต้้� องกัักขััง
รวม

ชาย
198,584
50,266
20,738
14,232
15,296
19
36
773
249,678

หญิิง
26,090
6,739
2,494
2,254
1,991
0
8
105
32,942

รวม
224,674
57,005
23,232
16,486
17,287
19
44
878
282,620

ร้้อยละ (%)
79.50
20.17
8.22
5.83
6.12
0.01
0.02
0.31
100.00

จำำ�นวนของผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ถู� กู ควบคุุมตััวระหว่่างคดีี (มกราคม - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2564
กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิิถุนุ ายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิิงหาคม 2564
กัันยายน 2564
ตุุลาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564
ธัันวาคม 2564

ผู้้ต้้� องขัังระหว่่างคดีี
55,907
55,596
59,709
58,842
59,995
59,907
57,224
55,192
52,149
52,865
56,042
57,005

%
16.50
17.42
19.16
19.11
19.30
19.37
18.63
18.06
18.02
18.53
19.78
20.17

11 สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย, รายงานสถานการณ์์และข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในเรืือนจำ, 31 มีีนาคม 2563
12	กัักกััน คืือการควบคุุมผู้้�กระทำความผิิดติิดนิิสััยไว้้ภายในเขตกำหนด เพื่่�อป้้องกัันการกระทำความผิิด เพื่่�อดััดนิิสััย
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จำ�นวนของผู้ต้องขังระหว่างคดีผันผวนระหว่างปี 2560 และ 2564 โดยมีจำ�นวนสูงสุดในเดือนมกราคม 2562 ที่
64,621 คน จำ�นวนของผู้ต้องขังระหว่างคดีที่บันทึกได้ในเดือนธันวาคม 2564 ต่ำ�กว่าตัวเลขเดือนมกราคม 2560
เพียงเล็กน้อย โดยในขณะนั้นผู้ถูกควบคุมตัวระหว่างคดีอยู่ที่ 59,070 คน

จำำ�นวนผู้้ต้� อ้ งขัังระหว่่างคดีี (มกราคม - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2564
ธัันวาคม 2564

67,500

ชาย
51,654
N/A
56,292
50,661
49,316
50,266

หญิิง
7,416
N/A
8,329
6,992
6,591
6,739

รวม
59,070
N/A
64,621
57,653
55,907
57,005

ผูตองขังระหวางคดี

65,000
62,500
60,000
57,500
55,000
52,500
50,000

Jan-17

Jan-19

Jan-20

Jan-21

Dec-21

2.3. ความแออััดยัังคงอยู่่�ต่่อไป
ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ�และทัณฑสถาน 143 แห่งในประเทศไทย สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ 310,157
คน13 ซึ่งหมายถึงว่า เกือบทั้งครึ่งปี 2564 (มกราคมถึงพฤษภาคม) อัตราการกักขังในระบบทัณฑสถาน สูงกว่าความ
จุอย่างเป็นทางการ [โปรดดู ด้านบน, 2.1. จำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังลดลง]
อย่างไรก็ดี อัตราการกักขังแทบไม่ได้เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงสภาพความแออัดในเรือนจำ�ไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
กรมราชทัณฑ์ได้ปกปิดสภาพความแออัด โดยเพิ่มความจุทางการของระบบทัณฑสถานของไทยด้วยการก่อสร้างชั้น
13 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
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นอนเพิ่มเติมในเรือนนอนของเรือนจำ� 81 แห่งทั่วประเทศ14 ส่งผลให้ความสามารถใน “การรองรับ” ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น
อีก 38,473 คน15 นอกจากนั้น การคำ�นวณอัตราการกักขังของกรมราชทัณฑ์ยังคิดจากพื้นที่ 1.2 ตรม.ต่อผู้ต้องขัง
แต่ละคน ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำ�กว่าอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศ [โปรดดู ด้านล่าง, 7.1.
เรือนนอนและพื้นที่รวมแออัด เครื่องนอนไม่เพียงพอ]

2.4. มาตรการแทนการควบคุุมตััวยัังคงต่ำำ�� กว่่าเป้้าหมาย
มาตรการใหม่ที่รัฐบาลนำ�มาใช้เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ� ยังคงต่ำ�กว่าเป้าหมาย
ในเดือนพฤษภาคม ขณะทีโ่ รคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในเรือนจำ�ทัว่ ประเทศ [โปรดดู ด้านล่าง, 3. มาตรการ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ] นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คาดการณ์ว่า
จะสามารถปล่อยตัวผู้ต้องขัง 50,000 คนได้ภายในเดือนมิถุนายน เป็นส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉินในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถาน16 กรมราชทัณฑ์ระบุว่า ผู้ต้องขังสามารถร้องต่อศาลที่มีเขตอำ�นาจ เพื่อ
ขอปล่อยตัวชั่วคราว และจะมีการขยายคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอพักการลงโทษได้ โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย
ตัวจะต้องสวมกำ�ไลอีเอ็ม17 กรมราชทัณฑ์ระบุวา่ อยูร่ ะหว่างพิจารณาลดโทษให้กบั ผูต้ อ้ งขัง และสนับสนุนการประกัน
ตัวสำ�หรับผู้ต้องขังระหว่างคดีบางส่วน18
อย่างไรก็ดี ตามตัวเลขของกรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมและ 1 กรกฎาคม มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังเพียง
29,499 คนทั่วประเทศ และจำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ19 เมื่อถึงสิ้นปี จำ�นวนรวม
ของประชากรผู้ต้องขังลดลง 28,210 คน (หรือ 9%)
การพระราชทานอภัยโทษสำ�หรับผู้ต้องขัง ยังคงเป็นวิธีการลดประชากรผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในปี
2564 นักโทษเด็ดขาดได้รับการปล่อยตัวจากการพระราชทานอภัยโทษในสองโอกาสคือ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 10 และ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9
มีรายงานคาดการณ์ว่า ผู้ต้องขังประมาณ 30,000 คนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ�ทั่วประเทศ โดยเป็น ผลมา
จากการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 1020 และคาดการณ์ว่า
ผู้ต้องขังประมาณ 32,000 คน จะได้รับการปล่อยตัวในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 921
จากสถิติของกรมราชทัณฑ์ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 และธันวาคม 2564 นักโทษเด็ดขาด 42,890 คนได้รับ
การปล่อยตัวจากการพักการลงโทษ ตามมาตรา 52(7)22 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (แก้ไขเพิ่มเติม
ปี 2560)23 ตามกฎกระทรวงกำ�หนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวัน
ต้องโทษจำ�คุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ
ได้รบั การพักการลงโทษ รวมถึงผูท้ ใี่ ช้โทษจนเกือบหมดแล้ว เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี และกระทำ�ความผิดทีไ่ ม่รา้ ยแรง24

14 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
15 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
16 Nation, 50,000 inmates set for release as Covid explosion hits Thai prisons, 17 พฤษภาคม 2564; Bangkok Post, Govt considers releasing 50,000
inmates as Covid hits prisons, 18 พฤษภาคม 2564
17 Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
18 Bangkok Post, ‘Parole or reduced sentences’: Inmates face fierce overcrowding, Covid, 20 พฤษภาคม 2564
19 FIDH, ประเทศไทย: Joint Letter on Prison Conditions and Covid-19, 19 กรกฎาคม 2564
20 มติิชน, ผู้้�ต้้องขัังกว่่า 2 แสน ได้้รัับพระราชทานอภััยโทษ 2564 ‘ลดวัันต้้องโทษ’, 27 กรกฎาคม 2564 [ภาษาไทย]
21 มติิชน, อธิิบดีีราชทััณฑ์์ เผยผู้้�ต้้องขััง 1.3 แสนราย ได้้รัับพระราชทานอภััยโทษ, 5 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
22 มาตรา 52(7) ของพระราชบััญญััติิราชทััณฑ์์ 2479 กำหนดว่่า “พัักการลงโทษเมื่่�อนัักโทษเด็็ดขาดได้้รัับโทษมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าหกเดืือนหรืือหนึ่่�งในสามของ
กำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้้�นแล้้วแต่่อย่่างใดจะมากกว่่า หรืือไม่่น้้อยกว่่าสิิบปีีในกรณีีที่่�ต้้องโทษจำคุุกตลอดชีีวิิตที่่�มีีการเปลี่่�ยนโทษจำคุุกตลอดชีีวิิต
เป็็นโทษจำคุุกมีีกำหนดเวลา และกำหนดระยะเวลาที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขให้้กำหนดเท่่ากัับกำหนดโทษที่่�ยัังเหลืืออยู่่� ทั้้�งนี้้� ในการคำนวณระยะเวลาการพััก
การลงโทษ ถ้้ามีีวัันลดวัันต้้องโทษจำคุุกตาม (6) ให้้นำมารวมกัับระยะเวลาในการพัักการลงโทษด้้วย โดยในการพัักการลงโทษ ให้้คณะกรรมการแต่่งตั้้�งคณะ
อนุุกรรมการเพื่่�อพิิจารณาวิินิิจฉััยการพัักการลงโทษ”
23 กรมราชทััณฑ์์, สถิิติิผู้้�ต้้องราชทััณฑ์์ปล่่อยตััว ปีี 2564, 9 มีีนาคม 2565; http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2021; กรม
ราชทััณฑ์์, สถิิติิผู้้�ต้้องราชทััณฑ์์ปล่่อยตััว ปีี 2565, 9 มีีนาคม 2565; http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2022
24 ราชกิิจจานุุเบกษา, กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์์ของนัักโทษเด็็ดขาด และเงื่่�อนไขที่่�นัักโทษเด็็ดขาดซึ่่�งได้้รัับการลดวัันต้้องโทษจำคุุกหรืือการพัักการลงโทษ และ
ได้้รัับการปล่่อยตััวต้้องปฏิิบััติิ พ.ศ. 2562, 14 มกราคม 2562 [ภาษาไทย]
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มีความพยายามทีจ่ ะส่งเสริมการใช้ก�ำ ไลอีเอ็มกับผูต้ อ้ งขังทีไ่ ด้รบั การพักการลงโทษ25 ตามข้อมูลของนายสมศักดิ์ เทพ
สุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการปล่อยผู้ต้องขัง 80,000 คนที่ได้รับการติด
กำ�ไลอีเอ็ม26
แม้จะมีประกาศบางฉบับเกีย่ วกับการปล่อยตัวผูต้ อ้ งขัง ซึง่ เป็นการพักการลงโทษพิเศษเพือ่ หยุดยัง้ การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในเรือนจำ� ซึ่งรวมถึงผู้ที่ป่วยหนัก พิการทางกาย และผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีข้อมูลอย่างเป็น
ทางการว่า มีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวตามมาตรการนี้มากน้อยเพียงใด27

2.5. ผู้้ต้้� องขัังจำำ�นวนมากถููกตััดสิินจำำ�คุกุ จากคดีียาเสพติิด
แม้ความพยายามแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพือ่ ลดระยะเวลาโทษจำ�คุกสำ�หรับคดียาเสพติดทีไ่ ม่รนุ แรงจะประสบความ
สำ�เร็จ [โปรดดู ด้านล่าง, 5. การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ�] การจำ�คุกจากความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติดก็ยังคงอยู่ในระดับสูงจนน่าตกใจ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำ�นวนรวมของผู้ต้องขังจากความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติดอยู่ที่ 231,362 คน (หรือ 81.86% ของจำ�นวนรวมของประชากรผู้ต้องขังทั้งหมด) ในจำ�นวนนี้ มีผู้ต้อง
ขังชาย 203,862 คน และหญิง 27,500 คน ตัวเลขนี้ยังคงสม่ำ�เสมอตลอดทั้งปี 2564

ผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ถู� กู ควบคุุมตััวจากความผิิดเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด (มกราคม - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2564
กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิิถุนุ ายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิิงหาคม 2564
กัันยายน 2564
ตุุลาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564
ธัันวาคม 2564

ชาย
238,516
226,476
221,413
218,986
221,431
220,648
219,127
218,116
209,335
206,614
205,005
203,862

หญิิง
35,771
33,794
32,083
31,301
31,318
30,874
30,390
30,009
28,428
28,052
27,495
27,500

รวม
274,287
260,270
253,496
250,287
252,749
251,522
249,517
248,125
237,763
234,666
232,500
231,362

%
80.96
81.57
81.35
81.29
81.31
81.32
81.27
81.23
82.18
82.29
82.06
81.86

25 มติิชน, ‘‘กำไลอีีเอ็็ม’พัันธนาการ(กึ่่�งอิิสระ) นอกเรืือนจำ ลดคนล้้นคุุก ลดความแออััด, 15 กัันยายน 2563 [ภาษาไทย]; มติิชน, ก.ยุุติิธรรม นำร่่อง “สมุุทรปราการ
โมเดล’ ติิดกำไล EM ปล่่อยนัักโทษทำงาน บ.เอกชน, 11 ตุุลาคม 2564 [ภาษาไทย]
26 ไทยรััฐ, สมศัักดิ์์�ตอบกระทู้้�สภาเกี่่�ยวกัับความแออััดในเรืือนจำ, การสร้้างงาน, การลดอััตราการกระทำผิิดซ้้ำ, 23 พฤศจิิกายน 2563 [ภาษาไทย]
27 กรมราชทััณฑ์์, เร่่งการลดโทษ นัักโทษเด็็ดขาด ที่่�ป่่วยหนััก พิิการ และอายุุ 70 ปีีหรืือกว่่านั้้�น และนัักโทษเด็็ดขาดสููงวััยกว่่า 60 ปีี, 16 เมษายน 2564 [ภาษาไทย];
Bangkok Post, ‘Parole or reduced sentences’, 20 พฤษภาคม 2564; Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some
inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
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300,000

ความผิดดานยาเสพติดเปร�ยบเทียบกับความผิดดานอื่น
(มกราคม - ธันวาคม 2564)

240,000
180,000
120,000
60,000
0

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sept-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Drug-related offenses
Other offenses

ระหว่างเดือนมกราคม 2560 และธันวาคม 2564 จำ�นวนผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวด้วยความผิดด้านยาเสพติดเพิ่ม
ขึ้น 11% จาก 208,391 คนในเดือนมกราคม 2560 เป็น 231,362 คนในเดือนธันวาคม 2564

ผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ถู� กู ควบคุุมตััวด้้วยความผิิดด้้านยาเสพติิด (มกราคม 2560 - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2564
ธัันวาคม 2564

ชาย
176,212
N/A
247,423
252,557
238,516
203,862

หญิิง
32,179
N/A
40,626
39,481
35,771
27,500

รวม
208,391
N/A
288,049
292,038
274,287
231,362
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2.6. จำำ�นวนผู้้ต้้� องขัังที่่ต้้� องโทษประหารลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตัวเลขอย่างเป็นทางการของกรมราชทัณฑ์ ชีใ้ ห้เห็นการลดลงอย่างต่อเนือ่ งของจำ�นวนผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งโทษประหารตลอด
ทั้งปี 2564 เดือนมกราคม 2564 มีผู้ต้องโทษประหารจำ�นวน 257 คน (ชาย 228 และหญิง 29 คน) เมื่อถึงเดือน
ธันวาคม 2564 จำ�นวนผู้ต้องโทษประหารลดลง 31% เหลือ 177 คน (ชาย 152 และหญิง 25 คน)

ผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ต้� อ้ งโทษประหาร (มกราคม - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2564
กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิิถุนุ ายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิิงหาคม 2564
กัันยายน 2564
ตุุลาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564
ธัันวาคม 2564

325

ชาย
228
221
N/A
N/A
224
225
211
205
206
159
151
152

หญิิง
29
33
N/A
N/A
29
30
30
26
25
22
22
25

รวม
257
254
N/A
N/A
253
255
241
231
231
181
173
177

ผูตองขังที่ตองโทษประหาร (มกราคม-ธันวาคม 2564)

260
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130
65
0
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Dec-21

การลดลงของจำ�นวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารในปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการใช้โทษประหารที่ลดลง
ต่อเนื่องมาแต่ปี 2560 ในเดือนมกราคม 2560 จำ�นวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารอยู่ที่ 453 คน และเพิ่มจำ�นวน
ขึ้นสูงสุดที่ 552 คนในเดือนมกราคม 2562 ก่อนจะลดลง จำ�นวนที่บันทึกได้ในเดือนธันวาคม 2564 ถือเป็นการ
ลดลงฉับพลันถึง 59% เทียบกับเดือนมกราคม 2560
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ผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ต้� อ้ งโทษประหาร (มกราคม 2560 - ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2564
ธัันวาคม 2564

600

ชาย
364
N/A
466
267
228
152

หญิิง
71
N/A
86
60
29
25

รวม
435
N/A
552
327
257
177

ผูตองขังที่ตองโทษประหาร
(มกราคม 2560 - ธันวาคม 2564)
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อย่างไรก็ดี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงมากของความผิดที่ได้รับโทษประหาร ในเดือนธันวาคม
2564 62% ของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารคือผู้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นความผิด
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ “อาชญากรรมที่ร้ายแรงสุด” ที่สามารถใช้โทษประหารได้ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ในปี 2564 อัตราผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งโทษประหารในคดียาเสพติดยังอยูใ่ นระดับสูงตลอดทัง้ ปี ตรงข้ามกับการลดลง
ของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารในปีเดียวกัน
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ผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ต้� อ้ งโทษประหารจากความผิิดด้้านยาเสพติิดเปรีียบเทีียบกัับความผิิดอย่่างอื่่น� (มกราคม 2564
– ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี
มกราคม 2564
กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิิถุนุ ายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิิงหาคม 2564
กัันยายน 2564
ตุุลาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564
ธัันวาคม 2564

ความผิิดด้้านยาเสพติิด ความผิิดอย่่างอื่่�น

รวม

%

162
163
N/A
N/A
157
157
159
151
146
115
107
110

257
254
N/A
N/A
253
255
241
231
231
181
173
177

63.03
64.17
N/A
N/A
62.05
61.56
65.97
65.36
63.20
63.53
61.84
62.14

95
91
N/A
N/A
96
98
82
80
85
66
66
67

แม้จำ�นวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ร้อยละของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารจากความผิด
ด้านยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดอย่างอื่น ได้เพิ่มขึ้นจาก 49% ในเดือนมกราคม 2560 เป็น 62%
ในเดือนธันวาคม 2564

ผู้้ต้� อ้ งขัังที่่ต้� อ้ งโทษประหารจากความผิิดด้้านยาเสพติิดเปรีียบเทีียบกัับความผิิดอย่่างอื่่น� (มกราคม
2560 – ธัันวาคม 2564)
เดืือน/ปีี

ความผิิดด้้านยาเสพ อื่่�น ๆ
ติิด

รวม

%

มกราคม 2560
มกราคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2564
ธัันวาคม 2564

214
N/A
319
206
162
110

436
N/A
552
327
257
177

49.08
N/A
57.78
62.99
63.03
62.14
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222
N/A
233
121
95
67

2.7.	อััตราการกระทำำ�ผิดิ ซ้ำำ�สูู
� ง
ตามสถิติของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในจำ�นวนนักโทษเด็ดขาด 94,512 คน เป็นนักโทษที่กระทำ�
ผิดซ้ำ� 224,345 คน (42%)

นัักโทษเด็็ดขาด จำำ�แนกตามจำำ�นวนครั้้ง� ที่่ถู� กู คุุมขััง (ณ วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564)
จำำ�นวนครั้้�งที่่ถูู� กคุุมขััง
คุุมขัังครั้้�งที่่� 1
คุุมขัังครั้้�งที่่� 2
คุุมขัังครั้้�งที่่� 3
คุุมขัังครั้้�งที่่� 4
คุุมขัังครั้้�งที่่� 5 หรืือกว่่า
นั้้�น
คุุมขัังครั้้�งที่่� 2-5 หรืือ
กว่่านั้้�น
ไม่่ ได้้จำำ�แนก
รวม

ชาย
109,616
61,572
18,025
4,728
2,210

หญิิง
17,964
6,082
1,344
359
192

รวม
127,580
67,654
19,369
5,087
2,402

%
56.87
30.16
8.63
2.27
1.07

86,535

7,977

94,512

42.13

2,118
198,269

135
26,076

2,253
224,345

1.00
100.00

2.8. การจััดสรรงบประมาณสำำ�หรัับผู้้ต้้� องขััง
ในปีงบประมาณ 2564 (นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณ
14,195 พันล้านบาท (ประมาณ 427 ล้านเหรียญ)28 ในการบริหารงานเรือนจำ�29 สูงขึ้น 22% เมื่อเทียบกับ
งบ 11,610 พันล้านบาท (ประมาณ 386 ล้านเหรียญ) ที่กรมราชทัณฑ์ได้ในปี 256030 ในปีงบประมาณ 2565
งบประมาณลดลงเหลือ 13,528 พันล้านบาท (ประมาณ 407 ล้านเหรียญ) (หรือลดลง 4.93%)31
ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ�และทัณฑสถานทัว่ ประเทศได้รบั การจัดสรรงบประจำ�ปี 1,380 บาทต่อผู้ต้องขัง
ชาย (ประมาณ 42 เหรียญ) และ 1,600 บาท (ประมาณ 48 เหรียญ) ต่อผูต้ อ้ งขังหญิง เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยสำ�หรับสิง่ ของ
จำ�เป็นขัน้ พืน้ ฐานรวมทัง้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งนอน ผ้าอนามัย อุปกรณ์ส�ำ หรับกินอาหารและบริการการแพทย์32 หมายความว่า
มีการจัดสรรงบเพียง 3.7 บาท (0.11 เหรียญ) ต่อวัน หรือ 115 บาท (.46 เหรียญ) ต่อเดือนสำ�หรับผู้ต้องขังชาย
แต่ละคน และ 4.3 บาท (0.13 เหรียญ) ต่อวัน หรือ 113 บาท (3.40 เหรียญ) ต่อเดือน สำ�หรับผู้ต้องขังหญิงแต่ละคน
นอกจากนัน้ ตามนโยบายป้องกันโควิด-19 เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2564 กรมราชทัณฑ์ยงั จัดสรรงบประมาณ 750,000
บาท (22,556 เหรียญ) ให้กบั เรือนจำ�ทัว่ ประเทศสำ�หรับจัดซือ้ อุปกรณ์ปอ้ งกันทีจ่ �ำ เป็น เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
และเทอโมมิเตอร์33 อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยมีประชากรผู้ต้องขังทั้งหมด 310,830 คน ส่งผลให้มีการ
ใช้เงินโดยเฉลี่ยเพียง 2.41 บาท (0.07 เหรียญ) ต่อผู้ต้องขังหนึ่งคนสำ�หรับการป้องกันโรคโควิด-1934

28 1 เหรีียญ = 33.25 บาท
29 สำนัักงบประมาณของรััฐสภา, รายงานการวิิเคราะห์์งบประมาณรายจ่่ายประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565, 14 กัันยายน 2564; https://www.parliament.go.th/
ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/article_20210813153433.pdf [ภาษาไทย]
30 สำนัักงบประมาณของรััฐสภา, เปรีียบเทีียบงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562, 14 มีีนาคม 2565; https://www.parliament.go.th/
ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=509 [ภาษาไทย]
31 สำนัักงบประมาณของรััฐสภา, รายงานการวิิเคราะห์์งบประมาณรายจ่่ายประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565, 14 กัันยายน 2564; https://www.parliament.go.th/
ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/article_20210813153433.pdf [ภาษาไทย]
32 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564
33 กรมราชทััณฑ์์, จััดสรรงบประมาณเพื่่�อใช้้ในการดำเนิินงานป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19), 11 พฤษภาคม
2564; http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1620712991.pdf?fbclid=IwAR3fYrIZBASGA3pWFTSJqMC5fAlYEq-MP-ZBXNegpFG4azkPEn2fNUwySoY [ภาษาไทย]
34 Thai PBS, Only a few Baht per inmate for COVID-19 prevention in prisons, says former Transport Minister, 18 พฤษภาคม 2564
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3. มาตรการเกี่่ย� วกัับโควิิด-19 ที่่ล่� า่ ช้า้ และไม่่เพีียงพอ
มาตรการที่ล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ�ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการแพร่
กระจายของไวรัสในทัณฑสถานทั่วประเทศ
ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงในทัณฑสถานทั่วประเทศไทย ในช่วงการระบาดรอบสาม
ของประเทศซึ่งเริ่มเมื่อเดือนเมษายน 2564 ความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ในระบบทัณฑสถาน เริ่มปรากฏ
เป็นข่าวเมือ่ นักเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตยอย่างน้อยแปดคน ถูกขังในเรือนจำ�ต่าง ๆ และตรวจพบว่าติดเชือ้ ระหว่าง
การควบคุมตัวระหว่างคดี หรือไม่นานหลังได้รับการประกันตัวออกมา35
กรมราชทัณฑ์ให้ข้อมูลกับสาธารณะเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับระลอกการติดเชื้อโควิด-19 ในทัณฑสถานเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม36 หลังจากนั้นก็เริ่มให้สถิติจำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทัณฑสถานอย่างสม่ำ�เสมอ ตามตัวเลขของกรม
ราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม มีรายงานผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 จำ�นวน 87,326 คนในทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ และมีผู้เสียชีวิต 185 คน ในหลายเรือนจำ� การระบาดส่งผลกระทบต่อประชากรจำ�นวนมาก บางกรณี
คิดเป็นถึงกว่าครึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ต้องขัง37 กรมราชทัณฑ์อ้างว่า จำ�นวนผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อ
อย่างกว้างขวาง38 แม้จะไม่มีสถิติการตรวจหาเชื้ออย่างเป็นองค์รวมก็ตาม39

3.1 ทางการขาดความพร้้อมในการรัับมือื
นับแต่เริ่มการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 เรือนจำ�และทัณฑสถานก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 แล้ว40 ความแออัดที่คงอยู่มาต่อเนื่องทำ�ให้การรักษาระยะห่างทางกายภาพแทบจะเป็นไปไม่ได้41 สภาพ
การดำ�รงชีวิตที่คับแคบและขาดสุขอนามัยในทัณฑสถาน ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญที่เร่งให้เกิดการระบาดและการกระจาย
ของโควิด-19 อย่างรวดเร็ว
แม้จะปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มการระบาดของไวรัสว่า มีปัญหาท้าทายและผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
แต่มาตรการของกรมราชทัณฑ์เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะคุ้มครองสุขภาพและ
สวัสดิภาพของผู้ต้องขัง และไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสในเรือนจำ�ได้42
แม้จะมีระเบียบการคัดกรองและการกักตัวผู้ต้องขัง แต่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างสม่�ำ เสมอและเป็นระบบกับผู้ต้องขัง
ทุกคน อดีตผู้ต้องขังบางส่วนบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่รับตัวเข้าเรือนจำ� แต่กลับได้
ตรวจหลังกักตัวไปแล้วสามหรือสี่วัน บางคนระบุว่า เฉพาะคนที่แสดงอาการรุนแรงจึงจะได้รับการตรวจหาเชื้อ อดีต
ผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพคนหนึ่งให้ความเห็นว่า “ขนาดตอนตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้าใครมีอุณหภูมิเกิน 37 องศา
ผูช้ ว่ ยผูค้ มุ ก็จะบอกให้เขาใช้น�้ำ ล้างหน้า ก่อนจะตรวจอุณหภูมอิ กี ครัง้ […] จึงไม่มใี ครรูแ้ น่วา่ ใครทีป่ ว่ ยเป็นโรคโควิด-19”43
ไม่มีการตรวจหาเชื้อตอนที่ผู้ต้องขังกักตัวจนครบกำ�หนด44
35 Channel News Asia, Almost 3,000 inmates, officials in Thai prisons test positive for COVID-19, 12 พฤษภาคม 2564; ประชาไท, 2,835 people infected with Covid-19 inside Bangkok prison complex, 13 พฤษภาคม 2564
36 Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
37 ประชาไท, 2,835 people infected with Covid-19 inside Bangkok prison complex, 13 พฤษภาคม 2564; Bangkok Post, Prison sealed off after more
Covid cases found, 19 กัันยายน 2564
38 Bangkok Post, Blanket testing begins as virus hits 10,000 inmates, 18 พฤษภาคม 2564
39 Guardian, Thai prisons holding democracy activists drive record Covid figures, 13 พฤษภาคม 2564
40 FIDH, Thailand - COVID-19: Release prisoners, ensure the health and safety of all those in detention facilities, 15 เมษายน 2563
41 Inter-Agency Standing Committee, Interim Guidance on Covid-19: focus on persons deprived of their liberty, มีีนาคม 2563
42 มาตรการเหล่่านี้้�ได้้แก่่การงดเว้้นไม่่ให้้เข้้าเยี่่�ยม รวมทั้้�งการควบคุุมการเดิินทางเข้้าออกในเรืือนจำ และมีีการคััดกรองทางการแพทย์์ (การตรวจวััดอุุณหภููมิิ
เป็็นต้้น) สำหรัับผู้้�ต้้องขัังใหม่่ ผู้้�ต้้องขัังที่่�ย้้ายมาจากเรืือนจำอื่่�น และผู้้�ต้้องขัังที่่�เดิินทางกลัับจากศาล ผู้้�ต้้องขัังที่่�แสดงอาการของโควิิด-19 จะได้้รัับการวิินิิจฉััยหรืือ
รัักษาโดยเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในเรืือนจำ ส่่วนผู้้�ที่่�ไม่่มีีอาการจะต้้องเข้้ารัับการกัักตััวเป็็นเวลา 7-14 วััน ในพื้้�นที่่�ที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�ติิดตามอาการและ
กัักตััวของผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ทั้้�งยัังมีีการแนะนำให้้เรืือนจำทำความสะอาดอาคารสถานที่่� เรืือนนอน และพื้้�นที่่�โดยรวม และมีีการเสนอแนะให้้ผู้้�ต้้องขัังดููแลสุุข
อนามััยเกี่่�ยวกัับมืือและให้้สวมหน้้ากากอนามััยเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อโรคโควิิด-19
43 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
44 ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, A report of Covid-19 situation in the prison, 30 political prisoners are found to have tested positive for Covid-19
amidst shoddy access to treatment, 27 มกราคม 2564
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การเข้าถึงอุปกรณ์ปอ้ งกันตัวเองอย่างหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือนัน้ ไม่เพียงพออย่างยิง่ จากข้อมูลการสัมภาษณ์
อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ บางคนรวมทั้งอดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และอดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า ได้รับแจกหน้ากากอนามัยชิ้นเดียวที่ทำ�จากผ้าบาง ๆ45 ในเวลาเดียวกัน อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�
พิเศษกรุงเทพบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยเลย46 เจลล้างมือจะมีให้บริการในบางพื้นที่ของเรือนจำ�
เช่นที่ประตู พื้นที่รวม และในห้องเข้าเยี่ยม แต่ไม่มีในเรือนนอน และไม่มีการแจกให้ผู้ต้องขังแต่ละคน อดีตผู้ต้องขังที่
เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพเล่าให้ฟังว่า ทางเรือนจำ�อ้างว่าไม่มีการแจกเจลล้างมือให้กับผู้ต้องขังแต่ละคนด้วยเหตุผลด้าน
ความปลอดภัย เพราะกลัวว่า “ผู้ต้องขังอาจกินลงไป”47 อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีข้อสังเกตว่า ที่ร้านสวัสดิการมีขาย
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่คุณภาพดีกว่า “ถ้าอยากมีสุขอนามัยที่ดีในเรือนจำ� คุณก็ต้องจ่ายเงิน” อดีตผู้ต้องขัง
ที่ทัณฑสถานหญิงกลางให้ความเห็น48
พื้นที่กักตัวของเรือนจำ�ดูจะมีสภาพที่ดีกว่า พื้นที่นี้โดยทั่วไปจะเป็นเรือนนอนหนึ่งอาคารที่ใช้เพื่อการกักตัว ในอาคาร
กักตัว เรือนนอนแต่ละแห่งจะมีความแออัดน้อยกว่า เพราะจะนำ�ผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่มาไว้รวมกัน แยกเป็นกลุ่ม ๆ
ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการกักตัว จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 24 ชั่วโมงในเรือนนอนแห่งนี้ โดยจะอาบน้ำ�ในห้องน้ำ�ของ
เรือนนอน มีการนำ�อาหารมาให้พวกเขาสามมือ้ ต่อวัน อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลางและเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ
ยังรายงานว่า มีการนำ�แผ่นพลาสติกบาง ๆ มาติดไว้ที่ลูกกรงบริเวณเรือนนอนที่ใช้เป็นพื้นที่กักตัว49 “ทำ�ให้อากาศ
ร้อนมาก และคุณไม่สามารถไปไหนได้เลยระหว่างการกักตัว คุณจะติดอยู่แต่ในเรือนนอนแห่งนั้น มันเหมือนนรกดี ๆ
นี่เอง” อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพให้ความเห็น50 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่า ในช่วง
ที่รับตัวเข้าเรือนจำ� เขาต้องกักตัวคนเดียวในพื้นที่กักตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ เขาเล่าให้ฟังว่า “[ผมต้องกักตัว] เป็นเวลา
16-17 วัน ไปไหนไม่ได้เลย อยู่แต่ในห้องขังขนาด 3 x 2 ตรม. มีห้องน้ำ�แบบเปิดห้องหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงกลางของเรือนจำ�
ทุกคนเห็นผมได้หมด ไม่ว่าทำ�อะไรอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ� หรือเข้าส้วม”51
อดีตผูต้ อ้ งขังบางส่วนบอกว่า พวกเขาถูกจับขังเดีย่ วซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของมาตรการแยกตัว 52 อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�พิเศษ
กรุงเทพบอกว่า เขาและผู้ต้องขังคนอื่นประมาณ 10 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ถูกจับขังแยกในห้องเดี่ยวที่ใช้สำ�หรับการ
ลงโทษแบบขังเดีย่ ว “ตอนนัน้ พวกเขายังไม่ได้สร้างโรงพยาบาลสนาม […] ไม่มใี ครทีเ่ อาเสือ้ ผ้าหรือข้าวของเพือ่ รักษาสุข
อนามัยมาเผื่อ ไม่มีอาหารการกินติดตัวมาด้วยเลย […] ครอบครัวของเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วย […] ในห้องขังก็ไม่มีทีวี ทำ�ให้
ทุกคนเครียดมากขึ้น”53 เขายังให้ข้อมูลว่า ประสบปัญหากับการเข้าถึงแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
แม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนจะส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่ช่วงที่เกิดการระบาดถึงมาตรการที่ไม่เพียงพอของรัฐบาลในการ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบทัณฑสถาน รวมทัง้ การปล่อยตัวผูต้ อ้ งขังบางประเภท54 แต่อกี กว่า
หนึ่งปีผ่านไป ทางการก็ยังคงขาดความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
iLaw, Chukiat ‘Justin Thailand’: The fight for change is a shared responsibility, 27 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
FIDH, Thailand - COVID-19: Release prisoners, ensure the health and safety of all those in detention facilities, 15 เมษายน 2563
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3.2 มาตรการป้้องกัันใหม่่ที่่� ไร้้ประสิิทธิิภาพ
แม้กรมราชทัณฑ์อา้ งว่า “สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้” และเรือนจำ�ทุกแห่งมี “มาตรการทีเ่ คร่งครัด”55 แต่มาตรการ
เหล่านี้โดยมากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้ “มาตรการเพิ่มเติม” รวมทั้งการแยกกักตัวผู้ต้องขังที่เสี่ยงจะ
มีอาการรุนแรง เช่น ผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว โดยให้ขังแยกจากประชากรผู้ต้องขังหลัก
สั่งให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 24 ชั่วโมง มีการตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อทุกเจ็ดวัน ยุติการ
ส่งตัวระหว่างเรือนจำ� การกำ�หนดให้ผตู้ อ้ งขังทีเ่ ข้ามาใหม่ตอ้ งกักตัวเป็นเวลา 21 วัน และตรวจหาเชือ้ โควิด-19 สองครัง้
และฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง56 เรือนจำ�ยังได้รับคำ�สั่งให้เปลี่ยนอาคารภายในเป็นโรงพยาบาลสนามสำ�หรับผู้ป่วย
โควิด-19 หรือให้ส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำ�57 นอกจากนั้น ยังมีการสั่งการให้ผู้ต้องขังระหว่างคดี
เข้ารับการพิจารณาจากศาลโดยผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์58
นอกจากนี้ยังมีการกำ�หนดให้เรือนจำ�ทุกแห่งแจ้งให้ครอบครัวของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ทราบทางโทรศัพท์ และ
มีการแจ้งข้อมูลเป็นระยะเกี่ยวกับสุขภาพของญาติ59 ประการสุดท้าย ผู้ต้องขังที่มีกำ�หนดได้รับการปล่อยตัว จะต้อง
ถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามครั้งก่อนจะได้รับการปล่อยตัว60
มาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถานได้ เนื่องจากสภาพความ
แออัดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง และสภาพที่ต่ำ�กว่ามาตรฐานในทัณฑสถาน [โปรดดู ด้านล่าง, 7. สภาพในเรือนจำ�
ยังคงต่ำ�กว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ]
อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลางให้ขอ้ มูลว่า เธอถูกกักตัวในห้องขังทีแ่ ออัดรวมกับผูต้ อ้ งขังคนอืน่ 19 คน ไม่มกี าร
จัดเจลล้างมือให้ระหว่างการควบคุมตัว และผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัยแบบบางคนละสองชิ้น61
อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพรายงานว่า ผู้ต้องขังมากถึง 30 คนต้องอาศัยอยู่ในห้องขังพื้นที่ 50 ตรม.
ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ62 อดีตผู้ต้องขังรายหนึ่งบอกกับทนายความของเขาเกี่ยวกับสภาพใน
เรือนจำ�ว่า “แย่มาก ๆ” และห้องขังเกือบทุกห้องจะมีผู้ต้องขัง “ที่มีอาการคล้ายกับโควิด”63 อดีตผู้ต้องขังอีกคนหนึ่ง
บอกว่า มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ในเรือนจำ�คือ การแจกหน้ากากอนามัยห้าชิ้นต่อสัปดาห์ แต่ไม่แจกในวันหยุด
หรือบางทีไม่แจกเลย ทำ�ให้คนต้องเอาหน้ากากกลับมาใช้ใหม่ “ไม่มีเจลล้างมือให้ มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แต่ไม่มา
ฉีดพ่นในห้องขัง” เขาเล่า64
นอกจากนั้น การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพและการรักษาที่ล่าช้า ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ต้องขังที่
ติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาจได้รับผลกระทบรุนแรงถึงขั้นชีวิตจากโรคโควิด-19
ภายหลังการสร้างโรงพยาบาลสนาม ผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งตัวไปที่นั่นเพื่อรับการดูแลและรักษา65
อดีตผูต้ อ้ งขังทีต่ รวจพบว่ามีเชือ้ โควิด-19 รายงานว่า พวกเขาได้รบั ยาพาราเซตตามอล และฟ้าทะลายโจร (ยาสมุนไพร
แบบพื้นบ้าน) 66 สำ�หรับบำ�บัดอาการ67 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพบอกว่า หลังตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19
เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามในเรือนจำ� ซึ่งเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นเหมือน “เรือนนอนแบบเรือนจำ�ทั่วไป […]
55 Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
56 กรมประชาสััมพัันธ์์, กรมราชทััณฑ์์ ยืืนยัันดููแลผู้้�ต้้องขัังทุุกคนอย่่างดีีที่่�สุุด เร่่งปููพรมตรวจหาเชื้้�อ คััดแยกผู้้�ป่่วยเข้้าระบบการรัักษาทัันทีี, 13 พฤษภาคม 2564;
[ภาษาไทย] ประชาไท, 2,835 people infected with Covid-19 inside Bangkok prison complex, 13 พฤษภาคม 2564; Bangkok Post, 1,480 more prison
Covid infections raise total to 11,670, 18 พฤษภาคม 2564; Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in
Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564; Interpreter, Thailand’s overcrowded prisons hit by Covid-19 surge, 27 พฤษภาคม 2564
57 Bangkok Post, Field hospitals readied for more Covid patients, 19 พฤษภาคม 2564
58 BBC Thai: โควิิด-19: ราชทััณฑ์์ยืืนยััน “ไมค์์ ภาณุุพงศ์์” ติิดโควิิด คาด “รุ้้�ง ปนััสยา” ติิดเชื้้�อหลัังปล่่อยตััว, 13 พฤษภาคม 2564
59 Bangkok Post, ‘Parole or reduced sentences’: Inmates face fierce overcrowding, Covid, 20 พฤษภาคม 2564
60 Bangkok Post, Prison sealed off after more Covid cases found, 19 กัันยายน 2564
61 Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
62 Thai PBS World, Thailand’s overcrowded prison system a COVID-19 timebomb, 14 พฤษภาคม 2564
63 Thai PBS World, Thailand’s overcrowded prison system a COVID-19 timebomb, 14 พฤษภาคม 2564
64 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
65 BBC Thai, โควิิด-19: กรมราชทััณฑ์์เตรีียมฉีีดวััคซีีนแก่่ผู้้�ต้้องขััง ขณะที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่เพิ่่�มอีีกเกืือบ 1,000 ราย, 20 พฤษภาคม 2564 [ภาษาไทย]; ศููนย์์
ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, A report of Covid-19 situation in the prison, 30 political prisoners are found to have tested positive for Covid-19
amidst shoddy access to treatment, 27 มกราคม 2565
66 Conversation, Thailand inmates are taking green chiretta to fight mild COVID – here’s what we know about this herbal drug, 18 ตุุลาคม 2564
67 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
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ทีถ่ กู ใช้เพือ่ กักตัวผูป้ ว่ ยโควิด-19 ไว้ดว้ ยกัน เพือ่ รอความตายอย่างเดียว”68 เขากล่าวเสริมว่า ไม่มเี ตียงนอนหรือทีน่ อน
และผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยต้องนอนข้างกันบนพื้น ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง มีการให้บริการเทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง
วัดความดัน และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด แต่ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เอง “คนที่ไม่ป่วยมาก
ต้องช่วยคนที่มีอาการหนัก หมอจะมาในชุดป้องกันเต็มที่ มาถึงแค่ประตูเพื่อเอายามาให้ [ซึ่งเป็น] ยาพาราเซตตา
มอล” อดีตผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เรือนจำ�ชั่วคราวรังสิต บอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันเกี่ยวกับสภาพ
ในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งผู้ต้องขังที่ติดเชื้อประมาณ 60 คนที่มีอายุแตกต่างกัน จะถูกกักตัวไว้ด้วยกัน “มันก็คือ
เรือนนอนของเรือนจำ� […] เพียงแต่มีพื้นที่มากขึ้นมาหน่อย”69 เขารายงานว่า ทุกคนนอนข้างกันบนที่นอนบาง ๆ ทาง
เรือนจำ�จะจัดผ้าห่มให้สามผืน และมีการนำ�อาหารใส่ถงุ พลาสติกมาให้สามมือ้ มีเทอร์โมมิเตอร์ และเครือ่ งช่วยหายใจ
ทีใ่ ช้งานไม่ได้ มีการแจกยาฟาวิพริ าเวียร์ซงึ่ เป็นยาต้านไวรัสให้กบั ผูต้ อ้ งขัง “มันทรหดหดหูม่ าก […] [โรงพยาบาลสนาม]
ไม่ใช่โรงพยาบาลจริง ๆ มันเป็นแค่เรือนจำ�นั่นแหละ เป็นที่ ๆ จับเอาผู้ป่วยโควิด-19 มาขังไว้รวมกัน” อดีตผู้ต้องขัง
ให้ความเห็น70
ในขณะทีม่ กี ารส่งตัวผูต้ อ้ งขังสูงวัย ผูต้ อ้ งขังทีม่ โี รคประจำ�ตัว และผูท้ มี่ อี าการรุนแรง ไปยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ�
เพื่อการรักษา71 ในบางกรณี เจ้าหน้าที่เรือนจำ�ปฏิเสธที่จะส่งตัวผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสไปยังโรงพยาบาลเหล่านี้72
อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�ชัว่ คราวรังสิต ซึง่ เข้ารับการรักษาโควิด-19 ทีโ่ รงพยาบาลสนามของเรือนจำ� มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ทิ ยี่ �่ำ แย่ตอ่ ผูต้ อ้ งขังสูงวัยว่า “คนทีจ่ ะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจริง ทีม่ เี ตียงแยกสภาพเหมาะสม และสามารถ
รักษาระยะห่างได้ จะเป็นพวกทีอ่ าการเกือบจะโคม่าแล้ว ผมได้เห็นอยูค่ นหนึง่ ซึง่ ไม่สามารถกินข้าวได้แล้ว ไอเป็นเลือด
พูดไม่ได้แล้ว ต้องมีอาการขนาดนั้นหมอถึงจะยอมปล่อยให้พวกเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้”73
ในหลายกรณี ครอบครัวของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ จะไม่ได้รับแจ้งข้อมูล หรือไม่สามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับอาการของ
พวกเขาจากเรือนจำ�ได้74 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพที่ติดเชื้อโควิด-19 บอกว่า ครอบครัวของเขาทราบว่า
เขาป่วยจากทนายความ ซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยมในเรือนจำ�ด้วยเหตุที่มีการติดเชื้อ “พวกเขาจะไม่ยอมติดต่อญาติ
ของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเลย” อดีตผู้ต้องขังระบุ75 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�ชั่วคราวรังสิตบอกว่า ผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรค
โควิด-19 และอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำ� จะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อครอบครัว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงอาการ
ป่วย เขาระบุว่า “ขนาดบางคนมีอาการวิกฤต ครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าเขาป่วยด้วยโควิด-19 น่าสงสารมาก”76
มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 และการจำ�กัดสิทธิเพิ่มเติมในทัณฑสถาน ไม่เพียงจะไม่ประสบผลเท่านั้น หากยังเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เป็นผลมาจากการแยกกักตัวที่เพิ่มขึ้น
การขาดการติดต่อและกิจกรรมด้านสังคม และการถูกตัดขาดจากโลกภายนอก รวมทั้งญาติ และไม่สามารถเข้าถึง
เครื่องใช้ที่จำ�เป็นได้ [โปรดดู ด้านล่าง, อาหาร “ที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง” น้ำ�ที่ดื่มไม่ได้; 7.6. ผู้ต้องขังหญิงและหลาก
หลายทางเพศต้องเผชิญความท้าทายเพิ่มเติม และ 7.7 แยกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมากขึ้น และขาดโอกาสด้าน
สันทนาการ]77 อดีตผูต้ อ้ งขังยังรายงานว่า การขาดการติดต่อและกิจกรรมด้านสังคม รวมทัง้ มาตรการเกีย่ วกับโควิด-19
ที่ขาดความแน่นอนและสม่ำ�เสมอ ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่ย่ำ�แย่ลงของผู้ต้องขัง อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษ
กรุงเทพให้ความเห็นว่า “ในเรือนจำ� ชีวิตคุณมีความหวังเฉพาะตอนกลางคืน ตอนที่คุณหลับฝันไป และตอนที่มี
ครอบครัวมาเยี่ยม […] แต่พอไม่มีข่าวสาร ไม่ได้พบครอบครัว ไม่มีชีวิตทางสังคม หลายคนถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตาย”78
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ประการสุดท้าย อดีตผู้ต้องขังทุกคนพูดถึงปัญหาการขาดข้อมูลที่เที่ยงตรง โปร่งใส และทันเวลาเกี่ยวกับไวรัสและ
มาตรการป้องกันสำ�หรับบรรดาผู้ต้องขัง ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง พวกเขาไม่ได้รับแจ้งถึงความร้ายแรงของโรค
สถานการณ์การระบาดนอกเรือนจำ� และวิธีป้องกันตนเองอย่างเป็นผล อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางกล่าวว่า
“ทุกเช้า ผู้คุมจะบอกผู้ต้องขังว่าไม่ต้องกังวล เรือนจำ�ของเราได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากโรคโควิด-19 และไวรัส
พวกเขาเอาแต่บอกว่า ในนี้มีความปลอดภัย เรือนจำ�เป็นเหมือนที่หลบภัยจากโรคโควิด-19. […] แต่วันหนึ่ง เรารู้แน่ ๆ
ว่ามีคนติดเชื้อโควิดในเรือนจำ� เพราะเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับชุดป้องกันเต็มที่ ทั้งหน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ และถุงมือ
ทำ�ให้ผู้ต้องขังตกใจมาก ๆ แต่ไม่ว่าพวกเราจะกลัวแค่ไหน เราก็ไม่มีวิธีการปกป้องตนเองได้เลย”79 ในทำ�นองเดียวกัน
อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพตัง้ ข้อสังเกตว่า “ในเรือนจำ� ไม่มใี ครรูว้ า่ ใครป่วยเป็นโรคโควิด-19 เจ้าหน้าทีจ่ ะไม่
บอกเราเมื่อมีคนป่วย […] ไม่มีการให้ข่าวสารในนี้เลย”80 นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีให้ความ
เห็นว่า “ผู้ต้องขังไม่มีทางรู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโควิด-19 ภายนอกได้เลย เราไม่รู้ว่ามีใครติดเชื้อหรือ
ตายมากน้อยเพียงใด เราไม่รู้อะไรทั้งสิ้น และเพราะความไม่รู้เช่นนี้ พวกเขาก็ไม่รู้ว่า [จะป้องกันตนเองจาก] ไวรัสได้
อย่างไร พวกเขาทำ�ได้แค่ขั้นต่ำ� เพราะมันเป็นกฎ หรือเพราะมีคนสั่งการลงมา”81

3.3. งบประมาณไม่่เพีียงพอ
การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ยังอาจมีส่วนต่อต่อความบกพร่องของมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพต่อวิกฤต
โควิด-19 ในทัณฑสถาน
ตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคม 2564 กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณ 750,000 บาท (22,556
เหรียญ) ให้กับเรือนจำ�ทั่วประเทศ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่จำ�เป็น เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และ
เทอร์โมมิเตอร์82 อย่างไรก็ดี ในขณะนั้น ประเทศไทยมีประชากรผู้ต้องขังรวม 310,830 คน เท่ากับว่ามีการจัดสรร
เงินเฉลี่ยเพียง 2.41 บาท (0.07 เหรียญ) ให้กับผู้ต้องขังแต่ละคนเพื่อการป้องกันโรคโควิด-1983
ในเดือนพฤษภาคม กรมราชทัณฑ์ยอมรับว่า การจัดสรรงบประมาณเพือ่ การป้องกันโควิด-19 ไม่เพียงพอ หลังเกิดการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตามเรือนจำ�ทั่วประเทศ ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ได้ร้องของบประมาณเพิ่มเติม 411 ล้านบาท
(ประมาณ 12.4 ล้านเหรียญ) จากสำ�นักงบประมาณ โดยเป็นส่วนของงบกลางเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ
โควิด-1984 อย่างไรก็ดี ในวันที่ 25 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จดั สรรวงเงินเพียง 311.6 ล้านบาท (ประมาณ
9.4 ล้านเหรียญ) โดย 46% ของจำ�นวนนี้จะถูกใช้เพื่อการสร้างโรงพยาบาลสนามสำ�หรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 26%
สำ�หรับการจัดซื้ออุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 16% สำ�หรับการสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่เพื่อการกักตัว
และ 12% สำ�หรับจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ85
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3.4	อััตราการฉีดี วััคซีีนที่่ล่� า่ ช้า้
แม้รัฐมนตรียุติธรรมจะประกาศว่า จะให้ความสำ�คัญมากสุดกับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์86
แต่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในทัณฑสถานกลับเริ่มต้นช้า และดำ�เนินการคืบหน้าอย่างเชื่องช้า87 การฉีดวัคซีนให้กับ
ประชากรผู้ต้องขังเริ่มขึ้นช่วงปลายพฤษภาคม ประมาณสามเดือนหลังจากรัฐบาลเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโดยทั่วไป
เมื่อถึงวันที่ 21 พฤษภาคม กรมราชทัณฑ์รายงานว่า 95% ของเจ้าหน้าที่ในทัณฑสถานในกรุงเทพฯ ได้รับการฉีด
วัคซีนหมดแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ต้องขังทั่วประเทศที่ได้รับวัคซีนเลย88 ในวันที่ 22 พฤษภาคม กรมราชทัณฑ์เริ่มฉีดวัคซีน
ให้ผู้ต้องขัง 1,500 คนที่เรือนจำ�พิเศษมีนบุรีในกรุงเทพฯ นับเป็นเรือนจำ�แห่งแรกที่ได้รับวัคซีนโควิด-1989
ในวันที่ 2 มิถนุ ายน กรมราชทัณฑ์ระบุวา่ จะจัดส่งวัคซีนไปยังเรือนจำ� 122 แห่งทัว่ ประเทศทีย่ งั ไม่มีผตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19
โดยในเบื้องต้นกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดส90 วันที่ 15 ตุลาคม มีเรือนจำ�เพียง 21 จาก
143 แห่งทั่วประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ต้องขังทุกคน91
ตามตัวเลขของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ผู้ต้องขัง 268,821 คน (95.5%) ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม92

4. เปิิดโปงการเอาเปรีียบขููดรีีดแรงงานท่่ามกลางการผลัักดัันให้้ผู้้ต้้� องขัังทำำ�งานมากขึ้้น�
ในเดือนธันวาคม Thomson Reuters Foundation (TRF) สำ�นักข่าวระหว่างประเทศได้ตีพิมพ์รายงานสืบสวน
เปิดเผยการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานในทัณฑสถานหลายแห่งของไทย93
รายงานพบว่า ผูต้ อ้ งขังถูกบังคับให้ถกั แหอวนให้กบั บริษทั เอกชน ภายใต้การขูจ่ ะลงโทษ รวมทัง้ การทุบตีและการปล่อย
ตัวล่าช้า ถ้าพวกเขาไม่สามารถทำ�ตามโควตาการผลิตทีเ่ ข้มงวดได้ ผูต้ อ้ งขังทีผ่ ลิตอวนยังถูกบังคับให้งดเยีย่ ม เพือ่ ไม่ให้
สามารถแจ้งให้ญาติทราบถึงการปฏิบัติมิชอบต่อตนเอง94
อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์กับ TRF บอกว่า ผู้ต้องขังทุกคนถูกบังคับให้ทำ�งาน ยกเว้นแต่พวกเขามีเส้นสายกับ
เจ้าหน้าที่เรือนจำ� หรือยอมจ่ายสินบน หรือยอมจ่ายเงินให้คนอื่นไปทำ�งานแทนได้95
อดีตผูต้ อ้ งขังยังบอกว่า พวกเขาได้รบั ค่าจ้างน้อยมากเมือ่ เทียบกับค่าแรงขัน้ ต่�ำ ของประเทศไทย96 ผูต้ อ้ งขังคนหนึง่ บอกว่า
เขาได้เงินสามบาท (0.09 เหรียญ) ต่อแหหนึ่งผืน ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ท่ีให้สัมภาษณ์บอกว่า พวเขาได้เงินประมาณ
30 บาท (0.90 เหรียญ) ต่อเดือน บางคนบอกว่าไม่ได้รับเงินเลย 97 อดีตผู้ต้องขังบางคนบอกว่า ผู้คุมจะได้รับผล
ประโยชน์ดา้ นการเงินจากการทำ�งานของพวกเขา98 “ทุกคนในนัน้ รูว้ า่ มันเป็นตัวทำ�เงิน (ให้กบั เจ้าหน้าที)่ ” อดีตผูต้ อ้ งขัง
ให้ความเห็น99

86 Bangkok Post, Govt considers releasing 50,000 inmates as Covid hits prisons, 18 พฤษภาคม 2564; Channel News Asia, COVID-19: Provisional
release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
87 Bangkok Post, Govt considers releasing 50,000 inmates as Covid hits prisons, 18 พฤษภาคม 2564
88 Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564
89 Bangkok Post, Minburi inmates in line for jab, 23 May 2021; Bangkok Post, 523 more Covid infections found in prisons: National total passes
14,000 as vaccinations behind bars begin, 22 พฤษภาคม 2564
90 Bangkok Post, 112 prisons free of Covid infection, 2 มิิถุุนายน 2564
91 Nation, Inmates in Thailand to be allowed visitors soon, 1 พฤศจิิกายน 2564
92 กรมราชทััณฑ์์, สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในเรืือนจำและทััณฑสถาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564, 31 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
93 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
94 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
95 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
96 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564; ในปีี 2564, ค่่าจ้้างขั้้�นต่่ำในประเทศไทยอยู่่�ระหว่่าง 313336 บาท (US$9.95 – 10.11) ต่่อวัันขึ้้�นอยู่่�กัับจัังหวััด
97 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
98 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
99 Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
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อดีตผูต้ อ้ งขังทุกคนบอกว่า พวกเขาทำ�งานอยูใ่ นเรือนจำ� แต่กม็ ผี ตู้ อ้ งขังบางส่วนของเรือนจำ�กลางขอนแก่นทีไ่ ปทำ�งาน
ในโรงงานของบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำ�กัด (KKF) ซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐฯ100
เอกสารจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่า มีเป้าหมายให้แรงงานในเรือนจำ�ฝึกงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถทำ�งานที่มีค่า
ตอบแทนได้หลังการปล่อยตัว อย่างไรก็ดี ไม่มีอดีตผู้ต้องขังรายใดที่ให้สัมภาษณ์กับ TRF ที่ออกไปประกอบอาชีพทำ�
แหอวนหลังได้รับการปล่อยตัว101
ภายหลังรายงานสอบสวนของ TRF ในวันที่ 24 ธันวาคม กรมราชทัณฑ์ปฏิเสธว่าไม่มกี ารบังคับให้ผตู้ อ้ งขังต้องทำ�งาน
ด้วยการขู่ใช้ความรุนแรง โดยบอกว่าการกระทำ�เช่นนี้เป็นสิ่งที่ “มิอาจรับได้” 102 กรมราชทัณฑ์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น
ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย103 ในทางตรงกันข้าม ในวันที่ 27 ธันวาคม บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำ�กัดยอมรับว่า
มีการปฏิบัติมิชอบเกิดขึ้นจริง และประกาศจะยกเลิกสัญญาจ้างงานโดยทันทีกับเรือนจำ�ใด ๆ หากพบว่าเกี่ยวข้องกับ
“การปฏิบัติที่มิชอบ” ซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายของกรมราชทัณฑ์104
ข้อค้นพบที่บ่งชี้ถึงการประพฤติมิชอบจากงานสืบสวนของ TRF ทำ�ให้เกิดข้อกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลผลักดันให้ส่งตัว
ผู้ต้องขังไปทำ�งานในภาคอุตสาหกรรม
รัฐบาลระบุว่า การดำ�เนินงานตามความริเริ่มดังกล่าว จะช่วยลดความแออัดในเรือนจำ� และแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งเป็น ผลมาจากการที่แรงงานข้ามชาติจำ�นวนมากเดินทางกลับไปประเทศตนเองหลังเกิดการระบาดของ
โควิด-19105 รัฐบาลยังอ้างว่า ความริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ช่วยส่งเสริมการกลับคืน
สู่สังคม และป้องกันการกระทำ�ผิดซ้ำ�106 “มันเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัทและผู้ต้องขัง และยังช่วยประหยัดเงินภาษีของ
ประชาชน” นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2564107 กรมราชทัณฑ์
ระบุว่า เฉพาะผู้ต้องขังที่ใกล้ครบกำ�หนดการใช้โทษ และผู้ต้องขังในคดีที่ไม่รุนแรง รวมทั้งคดียาเสพติดเท่านั้น ที่จะ
เข้าเกณฑ์สามารถทำ�งานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี108
้
ในแง่สภาพการทำ�งาน นายสมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่ทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรม ควรจะได้รับเงิน 331 บาท
(9.95 เหรียญ) ต่อวัน และผู้ประกอบการจะจัดให้มีที่พักและสวัสดิการอย่างอื่นตามกฎหมายแรงงาน109 โดยผู้ต้อง
ขังจะต้องสวมกำ�ไลอีเอ็มที่ข้อเท้าระหว่างทำ�งาน และจะมี “เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร” คอยสอดส่องดูแลผู้ต้องขัง
ระหว่างอยู่ในที่ทำ�งาน110
มีรายงานว่า กำ�ลังมีการพิจารณาสร้างสวนอุตสาหกรรมสำ�หรับผูต้ อ้ งขังในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และ
ชลบุรี111 ในเดือนกันยายน กรมราชทัณฑ์ประกาศว่าได้คัดเลือกผู้ต้องขังประมาณ 74,000 คนเพื่อทำ�งานในภาค
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ112 ในวันที่ 22 กันยายน นายสมศักดิอ์ า้ งว่า กรมราชทัณฑ์สามารถลดความแออัด
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Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธัันวาคม 2564
ประชาไท, Company to revoke job contract with prisons accused of using forced labour, 28 ธัันวาคม 2564
บริิษััท ขอนแก่่นแหอวน จำกััด, Official statement addressing the cases of Thai inmates being forced into making fishing nets for a private company, 27 ธัันวาคม 2564; ประชาไท, Company to revoke job contract with prisons accused of using forced labour, 28 ธัันวาคม 2564
105 Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคม 2564; Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน
2564; Bangkok Post, Department recruits 74,000 prison inmates: prisoners to work at ministry-run estate, 1 ตุุลาคม 2564; Nation, Samut Prakan
sends prisoners to work in industrial sector, 12 ตุุลาคม 2564; Bangkok Post, IEAT to speed up correctional estate study, 25 ตุุลาคม 2564
106 Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ตุุลาคม 2564
107 Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคม 2564
108 Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคม 2564; Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน
2564
109 Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ตุุลาคม 2564
110 Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ตุุลาคม 2564
111 Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคม 2564; Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน
2564; Bangkok Post, IEAT to speed up correctional estate study, 25 ตุุลาคม 2564
112 Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ตุุลาคม 2564
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ในเรือนจำ�ลงได้ โดยอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดจากความผิดลหุโทษสามารถทำ�งานนอกทัณฑสถานได้เป็นการ
ชั่วคราว113 ในเดือนตุลาคม มีรายงานว่า เรือนจำ�กลางจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งผู้ต้องขัง 145 คนไปทำ�งานกับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่ม “สมุทรปราการ
โมเดล”114

5. การแก้้ไขกฎหมายยาเสพติิดเพื่่อ� ลดความแออััดในเรืือนจำำ�
ในปี 2564 กระทรวงยุติธรรมของไทย ได้พยายามลดความแออัดที่เรื้อรังในเรือนจำ� ด้วยการสนับสนุนการแก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมายยาเสพติดที่ควรดำ�เนินการมานานแล้ว115 ในเดือนพฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรมบอกว่า ข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเพิม่ เติมนีจ้ ะช่วยลดโทษให้กบั ผูต้ อ้ งขังประมาณ 50,000 คนใน
คดียาเสพติดทีไ่ ม่รา้ ยแรง โดยผูท้ ไี่ ด้รบั การปล่อยตัว จะต้องสวมกำ�ไลอีเอ็ม116 การลดความแออัดในเรือนจำ�กลายเป็น
ประเด็นเร่งด่วนยิง่ ขึ้น ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำ�ทัว่ ประเทศ [โปรดดู ด้านบน, 3. มาตรการเกี่ยว
กับโควิด-19 ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ]
ในวันที่ 24 สิงหาคม รัฐสภาเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งเน้นการ
ป้องกันและบำ�บัดแทนที่จะลงโทษผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเพียงจำ�นวนน้อย ซึ่งจะช่วยลดจำ�นวนผู้ต้องขังใน
ระบบทัณฑสถานของไทย117 กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564118
กฎหมายใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อปรับบทลงโทษเกี่ยวกับการผลิต นำ�เข้า ส่งออก ครอบครอง และใช้ยาเสพติด ให้ได้
สัดส่วนกับความรุนแรงของความผิด119 นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังอนุญาตให้นักโทษคดียาเสพติดที่ถูกตัดสินโทษ
หนักกว่าที่กำ�หนดในกฎหมายใหม่ สามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษได้120 ข้อแก้ไขสำ�คัญรวมถึงการจัด
ประเภทใหม่ของ “ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด”121 การยกเลิกโทษจำ�คุกขั้นต่ำ�สำ�หรับความผิดด้านยาเสพติด
เกือบทั้งหมด ยกเว้นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีเหตุฉกรรจ์122 และศาลมีอำ�นาจวินิจฉัยกำ�หนดโทษและ
ให้ความสำ�คัญกับการบำ�บัดฟื้นฟูแทนที่จะมุ่งจำ�คุก กรณีที่เป็นความผิดจากการใช้ส่วนตัว
การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายยาเสพติดยังส่งผลให้มกี ารลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดเกีย่ วกับการผลิตและครอบครอง
ใบกระท่อม123 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม มีการจัดประเภทของใบกระท่อมให้เป็นสมุนไพรซึง่ สามารถปลูก
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Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน 2564
Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ตุุลาคม 2564
Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กัันยายน 2564; Bangkok Post, Drug bill changes to ‘lighten sentences’, 16 ตุุลาคม 2564
Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคม 2564; Nation,
50,000 inmates set for release as Covid explosion hits Thai prisons, 17 พฤษภาคม 2564; Reuters, Thai parliament passes new narcotics bill that
could ease overcrowded prisons, 24 สิิงหาคม 2564
117 Reuters, Thai parliament passes new narcotics bill that could ease overcrowded prisons, 24 สิิงหาคม 2564
118 ราชกิิจจานุุเบกษา, พระราชบััญญััติิให้้ใช้้ประมวลกฎหมายยาเสพติิด พ.ศ. 2564, 8 พฤศจิิกายน 2564; ราชกิิจจานุุเบกษา, พระราชบััญญััติิให้้ใช้้ประมวล
กฎหมายยาเสพติิด พ.ศ. 2564, 8 พฤศจิิกายน 2564; http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/073/T_0001.PDF
119 Reuters, Thai parliament passes new narcotics bill that could ease overcrowded prisons, 24 สิิงหาคม 2564; กรมราชทััณฑ์์, พระราชบััญญััติิยาเสพ
ติิดให้้โทษฉบัับใหม่่ประกาศใช้้เดืือนธัันวาคมนี้้�, 30 พฤศจิิกายน 2564
120 กรมราชทััณฑ์์, พระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษฉบัับใหม่่ประกาศใช้้เดืือนธัันวาคมนี้้� 30 พฤศจิิกายน 2564; Bangkok Post, Drug bill changes to ‘lighten
sentences’, 16 ตุุลาคม 2564
121 ตามพระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ. 2564 ความผิิดร้้ายแรงเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด หมายความว่่า ความผิิดเกี่่�ยวกัับการผลิิต นำเข้้า ส่่งออก จำหน่่าย หรืือมีี
ไว้้ในครอบครองซึ่่�งยาเสพติิด เว้้นแต่่มีีไว้้ในครอบครองเพื่่�อเสพ และให้้หมายความรวมถึึงการสมคบ สนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ หรืือพยายามกระทำความผิิดดัังกล่่าว
ด้้วย
122 เหตุุฉกรรจ์์ ได้้แก่่ เป็็นการกระทำเพื่่�อการค้้า หรืือการก่่อให้้เกิิดการแพร่่กระจายในกลุ่่�มประชาชน การจำหน่่ายให้้แก่่เยาวชนอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี การกระทำโดยใช้้
กำลัังประทุุษร้้าย หรืือขู่่�เข็็ญว่่าจะใช้้กำลััง หรืือการกระทำโดยมีีอาวุุธ
123 Thai PBS, Kratom can be grown legally, leaves sold commercially in Thailand from Aug 24, 19 สิิงหาคม 2564
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และบริโภคได้ตามกฎหมาย124 มีรายงานว่า มีผทู้ ถี่ กู ศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีเกีย่ วกับใบกระท่อมประมาณ 12,000
คน จะได้รับการยกเลิกโทษ และจะส่งผลให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง 1,038 คน125

6. การจำำ�กัดั การเข้้าถึึงเรืือนจำำ�
การเข้าถึงอย่างเป็นอิสระต่อทัณฑสถานของไทย มักเกิดขึน้ ได้อย่างจำ�กัด และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด นับแต่เดือน
มีนาคม 2563 เรือนจำ�ทั่วประเทศได้สั่งห้ามบุคคลภายนอกเข้า รวมทั้งเพื่อการทำ�วิจัย เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล
โดยเป็นมาตรการจำ�กัดเพื่อควบคุมการติดต่อของโรคโควิด-19126 ส่งผลให้การสังเกตการณ์และตรวจสอบอย่างเป็น
อิสระต่อสถานควบคุมตัว ไม่สามารถทำ�ได้เกือบตลอดทั้งปี 2564
นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถ
เข้าถึงเรือนจำ� เพื่อประเมินสภาพการควบคุมตัวและสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์
โควิด-19 มาตรการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง
ในวันที่ 6 กันยายน 2564 กสม.ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ และได้พูดคุยกับผู้ต้องขังซึ่งเข้ารับการ
รักษาโรคโควิด-19127
ในเดือนธันวาคม 2564 กสม.ได้เข้าเยีย่ มเรือนจำ�สามแห่ง รวมทัง้ เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ เรือนจำ�กลางบางขวาง จังหวัด
นนทบุรี และเรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีในจังหวัดปทุมธานี128 ไม่มีการรายงานข่าวว่าทางกสม.มีข้อค้นพบหรือข้อเสนอ
แนะใด ๆ หลังการเข้าเยี่ยมเหล่านี้

7. สภาพในเรืือนจำำ�ยังั คงต่ำำ�� กว่่ามาตรฐานระหว่่างประเทศ
7.1. เรืือนนอนและพื้้�นที่่ร� วมแออััด เครื่่�องนอนไม่่เพีียงพอ
อดีตผู้ต้องขังรายงานถึงสภาพความแออัดในระดับสูง ทำ�ให้เกิดสภาพการควบคุมตัวที่เลวร้าย ต่ำ�กว่ามาตรฐาน
ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เพียงพอ และความสะอาดของที่พักอาศัย ซึ่งจะต้องมีการระบายอากาศ

124 Thai PBS, Kratom can be grown legally, leaves sold commercially in Thailand from Aug 24, 19 สิิงหาคม 2564
125 Bangkok Post, Kratom now listed as legal herb, 23 สิิงหาคม 2564; Bangkok Post, Kratom inmates to walk free, 17 สิิงหาคม 2564; Thai PBS,
Kratom can be grown legally, leaves sold commercially in Thailand from Aug 24, 19 สิิงหาคม 2564
126 กรมราชทััณฑ์์, การงดเข้้าเยี่่�ยม ทำวิิจััย และเก็็บข้้อมููล, 20 มีีนาคม 2563; กรมราชทััณฑ์์, สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในเรืือนจำ
และทััณฑสถาน, 19 เมษายน 2564 [ภาษาไทย]
127 สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, กสม.ลงพื้้�นที่่�ทััณฑสถานโรงพยาบาลราชทััณฑ์์ ประสานการคุ้้�มครองผู้้�ต้้องขัังคดีีการเมืืองและผู้้�ต้้องขัังอื่่�น ๆ ที่่�
ติิดเชื้้�อโควิิด 19 ในเรืือนจำ, 6 กัันยายน 2564
128 สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, กสม. เข้้าตรวจเยี่่�ยมสถานที่่�กัักตััวผู้้�ต้้องขัังตามมาตรการควบคุุมโรค ณ เรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพมหานครและ
ทััณฑสถานบำบััดพิิเศษกลาง, 9 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]; สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, กสม. ลงพื้้�นที่่�ตรวจเยี่่�ยมเรืือนจำบางขวาง เพื่่�อ
รัับฟัังข้้อเท็็จจริิง-สภาพปััญหาเกี่่�ยวกัับการระบาดของโรคโควิิด 19 ในเรืือนจำ, 15 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]; สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ,
เรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 17 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
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มีแสงสว่าง129 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กำ�หนดให้มีพื้นที่ขั้นต่ำ� 3.4 ตรม.ต่อคน ในห้องขังที่พัก
รวมกันหรือเป็นเรือนนอน130 อย่างไรก็ดี พื้นที่ขั้นต่ำ�ตามข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันคือ 1.2 ตรม.ต่อคน131
จากข้อมูลการสัมภาษณ์อดีตผูต้ อ้ งขัง พืน้ ทีน่ อนในห้องขังแตกต่างกันไปในแต่ละเรือนจำ� ยกตัวอย่างเช่น อดีตผูต้ อ้ งขัง
หญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า ต้องนอนรวมกับผู้ต้องขัง 30-60 คนในห้องขัง
ที่มีพื้นที่ประมาณ 30 ตรม. ส่วนอดีตผู้ต้องขังชายที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ และเรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีบอกว่า ผู้ต้องขัง
ประมาณ 40-70 คนต้องหลับนอนในพื้นที่ประมาณ 40-50 ตรม. ในเรือนจำ�ทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคย
ถูกคุมขัง ผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่ตอ้ งหลับนอนเป็นสองแถว ไหล่เรียงชิดกัน ศีรษะหันเข้าหาผนัง ส่วนบางคนต้องเข้าไปนอน
แทรกในพื้นที่ตรงกลางระหว่างเท้าของคนอื่น ที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรี มีการสร้างชั้นคอนกรีตเพิ่มเติมกว้างประมาณ
หนึ่งเมตรตามแนวผนังด้านหนึ่ง ทำ�ให้ในห้องแบ่งเป็นสองชั้นเพื่อใช้หลับนอนได้132 อดีตผู้ต้องขังกล่าวว่า “เวลานอน
ข้างบน เราได้แต่คลานเข้าไป ไม่สามารถยืนได้ แม้แต่เวลาอยู่ชั้นล่าง ก็ต้องก้มศีรษะแล้วเดิน […] เราไม่สามารถทำ�
อย่างอื่นได้เลย นอกจากเข้าไปนอน เพราะขยับไปทางไหนก็ติดไปหมด”133
เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ จี่ �ำ กัดอย่างยิง่ อดีตผูต้ อ้ งขังบางส่วน รวมทัง้ ทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรใี ห้ขอ้ มูลว่า
พวกเขาต้องนอนตะแคง หรือนอนเอามือประสานไว้ที่หน้าอก ผู้ต้องขังบางคนให้ข้อมูลว่า เนื่องจากต้องนอนโดย
ไม่สามารถขยับตัวได้ตลอดคืน พวกเขาจึงมีอาการปวดหลังและขา และเป็นตะคริว “ปกติก็แทบไม่มีที่จะขยับตัว
อยู่แล้ว ตอนกลางคืนยิ่งแย่เข้าไปอีกเวลานอน และโดยเฉพาะถ้าจำ�เป็นต้องไปเข้าห้องน้ำ� ต้องเดินดี ๆ ต้องคอยเล็ง
ข้ามขาของเพื่อนผู้ต้องขังไป แล้วค่อย ๆ ย่องออกไป” อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางเล่า134
อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่รายงานว่า ที่เรือนนอนมีการระบายอากาศดี เพราะมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กทั้งสองด้านของ
เรือนนอน อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีอธิบายสภาพเรือนนอนว่า “อับชื้นตลอดเวลา แทบไม่มี
แสงแดดและอากาศจากธรรมชาติที่เพียงพอเลย”135 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีให้ความเห็นว่า บางทีมี
ฝนสาดผ่านลูกกรงเข้ามา ทำ�ให้ผู้ต้องขังเปียกและหนาว136 ในทุกเรือนจำ�ที่อดีตผู้ต้องขังเคยถูกคุมขัง มักจะมีการ
ติดตั้งพัดลมเพดาน 2-4 ตัวในเรือนนอน รวมทั้งในส่วนอื่นของอาคาร แต่จะมีการเปิดปิดตามเวลาที่กำ�หนด ทำ�ให้
ร้อนมากในช่วงหน้าร้อน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม) และหนาวมากในช่วงฤดูหนาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
ถึงกุมภาพันธ์) “บางครั้งต้องมีคนเป็นลม เจ้าหน้าที่ถึงจะยอมเปิดพัดลมให้” อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางตั้ง
ข้อสังเกต137 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า บางครั้งพัดลมก็ไม่ทำ�งาน เพราะไฟดับในเรือนจำ�
บ่อยครั้ง “มันเกิดบ่อยมากในเรือนจำ� บางทีก็ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำ�ให้แทบจะเป็นบ้า เพราะข้างในร้อนมาก”138
อดีตผู้ต้องขังทุกคนรายงานว่า เรือนจำ�ไม่ได้จัดให้ผู้ต้องขังมีเครื่องนอนอย่างเพียงพอ139 ปกติพวกเขาได้รับแจก
ผ้าห่มสามผืนเพื่อใช้ในการนอน ผืนหนึ่งใช้ปู อีกผืนหนึ่งใช้ม้วนเพื่อรองเป็นหมอน และอีกผืนหนึ่งใช้เป็น ผ้าห่ม แม้ว่า

129 ข้้อ 13 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “อาคารที่่�คุุมขัังทุุกแห่่ง โดยเฉพาะห้้องนอน จะต้้องจััดให้้ถููก
หลัักอนามััย ตามสภาพของ ดิินฟ้้าอากาศ ข้้อสำคััญจะต้้องมีีอากาศหายใจเพีียงพอ มีีขนาดของพื้้�นที่่�ห้้องตามกำหนดขั้้�นต่่ำ มีีแสงสว่่าง ความอบอุ่่�น และการ
ระบายอากาศ”
130 ICRC, น้้ำ อนามััย และที่่�อยู่่�อาศััยในเรืือนจํํา, สิิงหาคม 2548, น. 25; ICRC, แนวปฏิิบััติิเสริิมด้้านน้้ำ อนามััย และที่่�อยู่่�อาศััยในเรืือนจํํา, เมษายน 2555, น.
32-33
131 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
132 การสร้้างชั้้�นเพิ่่�มเติิมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการกรมราชทััณฑ์์ เพื่่�อเพิ่่�มความจุุ และลดสภาพที่่�แออััด [โปรดดูู ด้้านบน, 2.3. ความแออััดยัังคงอยู่่�ต่่อไป]
133 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
134 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
135 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
136 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
137 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
138 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
139 ข้้อ 21 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังกำหนดว่่า “ผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนควรมีีเตีียงนอนแยกเป็็นเอกเทศ ตาม
มาตรฐานของท้้องถิ่่�นหรืือของประเทศ และมีีเครื่่�องหลัับนอนที่่�สะอาดและเพีียงพอ จััดไว้้อย่่างเป็็นระเบีียบ และเปลี่่�ยนให้้เป็็นประจำเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความ
สะอาด”
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อดีตผู้ต้องขังบางส่วน รวมทั้งที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ และทัณฑสถานหญิงธนบุรีรายงานว่า จะได้รับผ้าห่มแค่สองผืน
เพื่อการหลับนอน140 อดีตผู้ต้องขังทุกคนให้ข้อมูลว่า ผ้าห่มมีความบางมาก ด้อยคุณภาพ และมักจะสกปรกหรือมีฝุ่น
นอกจากที่เรือนนอนแล้ว ในพื้นที่ส่วนกลาง อย่างเช่นที่โรงอาหาร ที่อาบน้ำ� และในสนามของเรือนจำ� ก็แออัดเช่นกัน
เนือ่ งจากมีผตู้ อ้ งขังอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลางอธิบายถึงสภาพเหล่านีว้ า่ “มันแออัดมาก
141
จนนัง่ ให้ตวั ไม่แตะคนอืน่ ไม่ได้เลย” อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุใ์ ห้ความเห็นว่า “ถ้าไปอาบน้�ำ ช้า จะไม่มี
พื้นที่ใต้ท่อน้ำ�ให้ยืน ก็จะไม่ได้อาบน้ำ� ขึ้นอยู่กับดวงและอยู่ที่เราจะแย่งชิงมันได้หรือเปล่า”142

7.2. ผู้้ต้้� องขัังตกเป็็นเหยื่่�อของการลงโทษที่่โ� หดร้้าย การปฏิิบัติั ที่ิ ย่ำ่� �ยีีศั
ำ� กั ดิ์์�ศรีี และการเลืือกปฏิิบัติั ิ
จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง เราได้พบว่ามีการลงโทษที่โหดร้าย การขังเดี่ยวเป็นเวลานาน การลงโทษทางวินัย
การปฏิบัติที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี และเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในเรือนจำ�ที่พวกเขาถูกคุมขัง143 อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่
ใช้บทลงโทษและการลงโทษทางวินยั อย่างไม่เป็นธรรม ทำ�ให้เกิดความเสีย่ งมากขึน้ ต่อการปฏิบตั มิ ชิ อบและการปฏิบตั ิ
ที่โหดร้าย144 ซึ่งในบางกรณี อาจถึงขั้นเป็นการทรมาน145อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพบอกว่า การขังเดี่ยวจะ
ถูกนำ�มาใช้กับความผิดร้ายแรง เช่น การทะเลาะหรือชกต่อยกันระหว่างผู้ต้องขัง146 อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกขัง
ทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า เธอถูกจับขังเดีย่ วเป็นเวลาห้าวันในช่วงเริม่ ถูกควบคุมตัว “พวกเขาขังดิฉนั ไว้คน
เดียวในห้องมืด ที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องขังอื่นอีกสองห้อง […] เป็นห้องขังที่มืดตลอดเวลา ไม่มีแสงแดดเลย ดิฉัน
ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไร หรือเป็นวันไหนแล้ว […] ทั้งสองฝั่ง [ของห้องขัง] เป็นที่ขังผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต พวก
เขากรีดร้องและใช้มือทุบกำ�แพงตลอดเวลา”147 เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำ�ในปี 2564 อดีตผู้ต้องขัง
ที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ และเรือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่า มีการสั่งขังเดี่ยวเพื่อการกักตัวและแยกโรคของผู้ต้อง
ขังด้วย [โปรดดู ด้านบน, 3.2. ทางการขาดความพร้อมในการรับมือ]
ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังหลายคน การลงโทษที่เป็นการใช้กำ�ลังจนเกินขอบเขต เช่น เจ้าหน้าที่ใช้ไม้กระบองทุบตี
เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ และเรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีระบุว่า ในหลายกรณี

140 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564; FIDH,
สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 21 มกราคม 2565
141 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
142 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
143 ข้้อ 1 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนพึึงได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความเคารพต่่อศัักดิ์์�ศรีี
อัันมีีติิดตััวมาแต่่เกิิดและคุุณค่่า ของความเป็็นมนุุษย์์ ต้้องไม่่มีีผู้้�ต้้องขัังคนใดที่่�จะถููกการทรมานและการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�นๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่่ำยีีศัักดิ์์�ศรีี และผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับการคุ้้�มครองป้้องกััน จากการกระทำเช่่นนั้้�น โดยจะต้้องไม่่มีีการอ้้างเงื่่�อนไขใดๆ ที่่�จะกระทำการดัังกล่่าว ความ
ปลอดภััย และความมั่่�นคงของผู้้�ต้้องขััง เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ให้้บริิการด้้านต่่างๆ ในเรืือนจำและผู้้�เข้้าเยี่่�ยมต้้องได้้รัับ การประกัันตลอดเวลา”
144 ข้้อ 37 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังกำหนดว่่า “เรื่่�องต่่อไปนี้้�จะต้้องมีีกฎหมายหรืือระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�ออกโดย
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิหารรองรัับ
(ก) ความประพฤติิที่่�ถืือว่่าผิิดวิินััย
(ข) วิิธีีการและระยะเวลาที่่�ลงโทษทางวิินััยแก่่ผู้้�ต้้องขััง
(ค) ผู้้�ที่่�มีีอำนาจลงโทษทางวิินััยนั้้�น
(ง) รููปแบบการแยกขัังโดยไม่่สมััครใจใดๆ โดยไม่่ให้้พบปะกัับผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น อย่่างเช่่น การขัังเดี่่�ยว การแยกเดี่่�ยว การกีีดกััน การให้้อยู่่�ในหน่่วยที่่�ดููแลเป็็นการ
เฉพาะพิิเศษ หรืือการให้้อยู่่�เฉพาะในพื้้�นที่่�จํํากััด ไม่่ว่่าจะเป็็นการลงโทษทางวิินััยหรืือเพื่่�อการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย รวมทั้้�งการกำหนดนโยบายและ ขั้้�นตอน
ปฏิิบััติิเพื่่�อควบคุุมการใช้้และการทบทวนการนํํารููปแบบการแยกขัังใดๆ มาใช้้และการยกเลิิกมาตรการดัังกล่่าว”; ข้้อ 39.1 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของ
สหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังกำหนดว่่า “ผู้้�ต้้องขัังจะต้้องไม่่ถููกลงโทษทางวิินััย เว้้นแต่่จะได้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดและเงื่่�อนไข ของกฎหมายหรืือ
ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�อ้้างถึึงในข้้อกำหนด 37 และหลัักการว่่าด้้วยความเป็็นธรรมและ กระบวนการอัันชอบด้้วยกฎหมาย จะต้้องไม่่มีีลงโทษทางวิินััยต่่อผู้้�ต้้องขัังซ้้ำ
สองสำหรัับความผิิดเดีียวกััน”
145 ข้้อกำหนด 43 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังกำหนดว่่า “1. ไม่่ว่่าในสถานการณ์์ใดๆ จะต้้องไม่่มีีการจํํากััด
เสรีีภาพหรืือการลงโทษทางวิินััยใดๆ ถึึงขั้้�นเป็็น การทรมานและการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�นๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่่ำยีีศัักดิ์์�ศรีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�ต้้องถืือเป็็นข้้อห้้าม
(ก) การขัังเดี่่�ยวโดยไม่่มีีกำหนดเวลา
(ข) การขัังเดี่่�ยวต่่อเนื่่�องกัันเป็็นเวลานาน
(ค) การบัังคัับให้้ผู้้�ต้้องขัังอยู่่�ในห้้องมืืดหรืือมีีการเปิิดไฟสว่่างตลอด
(ง) การลงโทษทางกายหรืือการตััดทอนอาหารหรืือน้้ำดื่่�มของผู้้�ต้้องขััง
(จ) การลงโทษแบบกลุ่่�ม (Collective punishment)
2. จะต้้องไม่่ใช้้เครื่่�องพัันธนาการเพื่่�อเป็็นการลงโทษทางวิินััย
3. การลงโทษทางวิินััยหรืือมาตรการจํํากััดเสรีีภาพใดๆ ต้้องไม่่รวมถึึงการห้้ามติิดต่่อกัับครอบครััว การจํํากััดช่่องทางในการติิดต่่อกัับครอบครััวอาจกระทำได้้เฉพาะใน
ช่่วงเวลาที่่�จํํากััด และเฉพาะเท่่าที่่� จำเป็็นเพื่่�อการดููแลให้้เกิิดความสงบเรีียบร้้อยเท่่านั้้�น”
146 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 21 มกราคม 2565; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565;
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพในกรุุงเทพฯ, 25 มกราคม 2564
147 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
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ผู้คุมจะใช้ให้ผู้ต้องขังคนอื่นเป็น ผู้ทุบตีคนที่ละเมิดกฎ แทนที่จะลงมือด้วยตัวเอง148 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอ
ธัญบุรีกล่าวว่า “ผู้คุมจะลงโทษพวกเขาโดยการให้ผู้ช่วย ซึ่งก็เป็นผู้ต้องขังคนหนึ่ง ต่อยหรือทุบตีพวกเขา ในขณะที่ผู้
คุมยืนดูอยู่”149
การละเมิดกฎเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรือนจำ� หรือการไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้คุม อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย
ต่อผู้ต้องขัง150 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง การละเมิดกฎในเรือนจำ�นั้นอาจรวมถึง การไม่พับผ้าห่มให้เรียบร้อย ไม่
ปฏิบัติตามกิจวัตรในเรือนจำ� ทำ�หน้าไม่มีความสุขหรือไม่เป็นมิตรระหว่างมีผู้มาเยี่ยมเรือนจำ� หรือพยายามร้องเรียน
ถึงปัญหา151 การลงโทษทางวินัย ได้แก่การสั่งให้ถูพื้น การวิ่งรอบสนาม หรือการออกกำ�ลังกายอย่างหนักหน่วงหรือ
ฝึกแบบทหารท่ามกลางความร้อน152 การลงโทษในรูปแบบอื่น ได้แก่การถูกตัดสิทธิเข้าเยี่ยม ไม่ได้รับอนุญาตให้กิน
อาหารในเรือนจำ� หรือถูกระงับไม่ให้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ153
อดีตผูต้ อ้ งขังหลายคนให้ขอ้ มูลว่ามีการทำ�ร้ายจิตใจ การทอดทิง้ หรือการทำ�ให้อบั อายโดยผูค้ มุ ผูต้ อ้ งขังหญิงทีท่ ณ
ั ฑสถาน
หญิงเชียงใหม่กล่าวถึงประสบการณ์ที่ถูกจับขังเดี่ยวว่า “ผู้คุมจะจับตามองดิฉันตลอดเวลา ใช้วาจาถากถาง ประณาม
สิ่งที่ดิฉันทำ�ทุกวัน”154 อดีตผู้ต้องขังหญิงอีกคนหนึ่งที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กล่าวว่า “[ผู้คุม] ชอบแสดงอำ�นาจ ใช้คำ�
พูดตะคอก ต่อว่า แซะ หรือล้อเลียนเรา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในเรือนจำ�”155 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรี
กล่าวเสริมว่า “ผู้คุมชอบใช้ภาษาที่ก้าวร้าวและรุนแรง”156
อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า พวกเขาถูกบังคับให้ต้องแสดงท่าทีนอบน้อมต่อผู้คุมตลอดเวลา โดยมักมีธรรมเนียมปฏิบัติ
อย่างหนึ่งที่อดีตผู้ต้องขังหลายคนกล่าวถึง คือผู้ต้องขังต้องคุกเข่าลงเวลาที่เจ้าหน้าที่เดินผ่านไป หรือต้องนั่งบนพื้น
ตลอดเวลาเมื่อรายงานตัวหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ� อดีตผู้ต้องขังหญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลางให้ข้อมูลว่า
“[ผู้ต้องขัง] ไม่สามารถยืนพูดกับผู้คุมได้ พวกเขาต้องนั่งบนพื้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้นั่งบนเก้าอี้ มันเป็นธรรมเนียม
ปฏิบตั ”ิ 157 ผูต้ อ้ งขังหญิงทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงเชียงใหม่ให้ความเห็นว่า “ดิฉนั ถามตัวเองตลอดว่า “เราเป็นนักโทษหรือเป็น
ทาส?” เวลาที่ผู้คุมเดินผ่านมา ดิฉันต้องนั่งบนพื้น หรือต้องทำ�ตัวให้ต่ำ�สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใครก็ตามที่ยืนขึ้น หรือ
ยืนเสมอกับเจ้าหน้าที่ จะถูกลงโทษ”158 นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังต้องเรียกผู้คุมและเจ้า
หน้าที่ทุกครั้งว่า “ท่าน” อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีระบุว่า ถ้าไม่ทำ�แบบนั้น ก็จะถูกลงโทษ “ถ้าไม่ยอมพูด
แบบนั้น ก็จะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นพวกเขา พวกเขาคิดว่าตัวเองสูงส่ง และเหนือกว่าเราตลอดเวลา”159
อดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่ยงั ให้ขอ้ มูลว่า มีการเลือกปฏิบตั โิ ดยเรือนจำ� และมีระบบการปกครองอย่างไม่เป็น
ทางการในเรือนจำ� ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดที่ผู้ต้องขังถูกกล่าวหา หรือถูกศาลตัดสิน หรือขึ้นอยู่กับสถานะด้าน
สังคม-เศรษฐกิจของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีระบุว่า “ผู้คุมจะปฏิบัติกับผู้กระทำ�
ผิดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอำ�นาจต่อรองที่พวกเขามีกับผู้คุม […] พวกที่ไม่มีอำ�นาจเลย อย่างเช่น คนต่างด้าว หรือ
คนที่ไม่มีครอบครัวมาเยี่ยม มักจะถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายมาก”160 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า

148 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี,
21 มกราคม 2565
149 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
150 ข้้อ 39.2 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ผู้้�บริิหารเรืือนจำต้้องประกัันความได้้สััดส่่วนระหว่่าง
มาตรการลงโทษทางวิินััยกัับความผิิด ที่่�เกิิดขึ้้�น และจะต้้องบัันทึึกข้้อมููลการลงโทษทางวิินััยที่่�นํํามาใช้้ทั้้�งหมดอย่่างถููกต้้อง”
151 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564; FIDH,
สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
152 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564;
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
153 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพในกรุุงเทพฯ, 21 มกราคม 2565; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม
2564
154 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
155 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
156 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
157 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
158 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
159 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
160 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
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เป็นที่รู้กันในเรือนจำ�ว่า เรือนนอนในแดนหนึ่งเป็นที่นอนสำ�หรับผู้ต้องขังวีไอพี “[ในเรือนนอนเหล่านี้] จะมีการติดตั้ง
พัดลมมากกว่าที่อื่น จะมีผู้ต้องขังในที่เดียวกันที่ช่วยซักเสื้อผ้า [สำ�หรับผู้ต้องขังวีไอพี] [ผู้ต้องขังวีไอพี] ยังมีอภิสิทธิ
อย่างอื่น เช่น มีโอกาสติดต่อหรือมีเวลาเยี่ยมจากบุคคลภายนอกมากกว่าคนอื่น สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้ […] หรือ
ไม่ก็มีเงินอย่างไม่จำ�กัดที่จะใช้ในเรือนจำ�” อดีตผู้ต้องขังกล่าว161
อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์อธิบายถึงสภาพอันเลวร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทัณฑสถาน ซึ่งทำ�ให้พวกเขา
รู้สึกไม่ปลอดภัย และทำ�ลายความพยายามที่จะฟื้นฟูและปรับตัวกลับเข้าสังคม สภาพแวดล้อมในเรือนจำ� ส่งผลกระ
ทบด้านจิตใจอย่างรุนแรงต่อพวกเขา อดีตผูต้ อ้ งขังบางส่วนบอกว่า พวกเขาทุกข์ทรมานกับบาดแผลทางจิตใจ (trauma)
อย่างรุนแรงและไม่อาจแก้ไขได้ หลังได้รับการปล่อยตัวออกมา อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางให้ความเห็นว่า
“เรือนจำ�ไทยคือการลงโทษในทุก ๆ ทาง ทั้งทางจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะด้านจิตใจ เป็นเรื่องที่ทรมานอย่างมาก
ทำ�ให้ดิฉันไม่เชื่อว่าเรือนจำ�จะทำ�ให้คนดีขึ้นได้ […] ดิฉันคิดว่าเรือนจำ�กลับทำ�ให้คนเลวร้ายลง เพราะทำ�ให้คนเห็นแก่
ตัว ต้องอยู่กับกิจวัตรที่เคร่งครัด ข้าวของต่าง ๆ ก็ขาดแคลน และเราต้องวางแผนเพื่อให้ได้สิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ มัน
จะทำ�ให้คนดีขึ้นได้อย่างไร? ไม่มีทาง”162 อดีตผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพให้ความเห็นว่า “มันเลวร้าย
มากที่ต้องอยู่อย่างนั้น ต้องเอาตัวรอดในที่ ๆ แทบไม่มีความช่วยเหลืออะไร มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ มันไม่ใช่สถานที่ที่ช่วย
ให้คนพัฒนาขึ้น มีโอกาสมากขึ้น หรือสร้างชีวิตใหม่ได้ ตรงข้าม มันมีแต่ความกดดันซึ่งมุ่งทำ�ลายเราอย่างเดียว ทำ�ให้
เราเป็นบ้า”163

7.3. สภาพสุุขอนามััยย่ำำ�� แย่่
อดีตผู้ต้องขังทุกคนเปิดเผยว่า เรือนจำ�ที่พวกเขาเคยถูกคุมขัง ไม่มีการจัดเตรียมเครื่องสุขภัณฑ์ รวมทั้งห้องสุขาและ
ห้องอาบน้ำ� ที่อยู่ในสภาพดี สะอาด และมีจำ�นวนมากเพียงพอ164 อดีตผู้ต้องขังทุกคนยังรายงานว่า ความขาดแคลน
และการเข้าถึงอย่างไม่เพียงพอต่อน้�ำ ในห้องส้วมและห้องอาบน้�ำ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขอนามัยของผูต้ อ้ งขัง165
ในเรือนจำ�ทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง ห้องส้วมไม่มีความเป็นส่วนตัว และมักอยู่ในสภาพที่เลว
ร้ายและขาดสุขอนามัย อดีตผู้ต้องขังอธิบายว่า ในเรือนนอนทั่วไปจะมีส้วมนั่งยองอยู่สองที่ แต่ละที่มีพื้นที่ประมาณ
0.50 ตรม. มีก�ำ แพงเตีย้ ๆ ล้อมไว้ และไม่มปี ระตู เป็นส้วมแบบแห้ง มีอา่ งน้�ำ และขันวางไว้ดา้ นข้างสำ�หรับให้ผตู้ อ้ งขัง
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FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 21 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง ในกรุุงเทพฯ, 25 สิิงหาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพในกรุุงเทพฯ, 21 มกราคม 2565
ข้้อ 15 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “มีีเครื่่�องสุุขภััณฑ์์เพีียงพอแก่่ความจำเป็็นกัับผู้้�ต้้องขัังทุุกคน
ทั้้�งต้้องสะอาดและเหมาะสม ไม่่ประเจิิดประเจ้้อ”
165 ข้้อ 16 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ที่่�อาบน้้ำและฝัักบััวต้้องติิดตั้้�งให้้เพีียงพอกัับจำนวนผู้้�ต้้อง
ขัังทุุกคนที่่�จะอาบน้้ำโดยมีีอุุณหภููมิิ ที่่�เหมาะสมกัับดิินฟ้้าอากาศ และให้้สามารถอาบน้้ำชํําระร่่างกายให้้สะอาดได้้บ่่อยตามความจำเป็็น ตามฤดููกาลและตาม
สภาพของแต่่ละภููมิิภาค โดยอย่่างน้้อยควรให้้ผู้้�ต้้องขัังได้้อาบน้้ำสััปดาห์์ละครั้้�ง หากอยู่่�ในภููมิิภาคเขตอบอุ่่�น”
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ใช้ตักเพื่อราดส้วมและทำ�ความสะอาดได้ อดีตผู้ต้องขังหลายคนให้ข้อมูลว่า มีน้ำ�อย่างจำ�กัดเพียงบางช่วงเวลาเฉพาะ
ตอนกลางวัน ทำ�ให้ผู้ต้องขังไม่สามารถราดส้วมได้ อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพอธิบายถึงสภาพของห้องส้วม
ว่า “สกปรกเลอะเทอะมาก ๆ”166
อดีตผู้ต้องขังทุกคนยังบอกว่า ห้องอาบน้ำ�ในเรือนจำ�อยู่ในสภาพที่เลวร้ายและไม่สะอาด ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงมาก
ขึ้นต่อการติดโรคสำ�หรับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะโรคผิวหนัง ในเรือนจำ�ทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง
ผู้ตอ้ งขังจะอาบน้ำ�รวมกันในพื้นที่โล่ง ปกติแล้ว พื้นที่อาบน้�ำ จะประกอบด้วยท่อพลาสติกเจาะรูอยูด่ ้านบน และผู้ตอ้ ง
ขังอาบน้ำ�อยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงน้ำ�ได้
อย่างเพียงพอตอนที่อาบน้ำ� เนื่องจากมีเวลาจำ�กัด อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อธิบายถึงระบบท่อน้ำ�ใน
ห้องน้ำ�ว่า “[ตอนอาบน้ำ�] จะมีการปล่อยน้ำ�ออกมาช่วงสั้น ๆ สามรอบ ด้านล่างจะมีแทงค์คอนกรีตสำ�หรับรองรับน้ำ�
ทีผ่ า่ นการใช้งานแล้ว รอบแรกเป็นน้�ำ สำ�หรับชำ�ระล้างร่างกาย รอบสองเอาไว้ฟอกสบู่ และรอบสามเอาไว้ลา้ งหน้าและ
แปรงฟัน จากนั้นจะมีการนำ�น้ำ�ในแทงค์กลับมาใช้ซ้ำ�อีก มีบางคนฉี่ในนั้น ดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเรือนจำ�
ต้นแบบได้อย่างไร” ในเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ การปล่อยน้ำ�แต่ละรอบอาจจะสั้นเพียงประมาณ 15 วินาที ตามข้อมูล
ของอดีตผู้ต้องขัง167
อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลางกล่าวเสริมว่า ทีเ่ รือนจำ�ยังใช้ระบบตักอาบ และผูต้ อ้ งขังจะได้ใช้น�้ำ แปดขันในการ
อาบน้ำ� ซึ่งถือว่าจำ�กัดมากโดยเฉพาะสำ�หรับคนที่ตัวใหญ่168 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบอกว่า ปกติผู้ต้อง
ขังที่นี่จะได้ใช้น้ำ�ห้าขันเพื่ออาบน้ำ�ให้เสร็จภายใน 10 นาที อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรี และเรือนจำ�พิเศษ
กรุงเทพเล่าถึงน้ำ�ที่มีกลิ่นคลอรีนแรง169
เนื่องจากมีมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 [โปรดดู ด้านบน, 3.2. มาตรการป้องกันใหม่ที่ไร้ประสิทธิภาพ] อดีตผู้ต้องขัง
ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังที่กักตัวต้องอาบน้ำ�ในห้องน้ำ�ภายในเรือนนอน โดยต้องใช้น้ำ�ในอ่าง ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง
บางส่วนที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ ที่อาคารกักตัว จะมีน้ำ�ให้ใช้ได้ตลอดทั้งวัน170
ในแง่สุขอนามัยส่วนตัว อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนบอกว่า ไม่ได้รับอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย หรือได้รับไม่เพียง
พอ ทั้งสบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และกระดาษชำ�ระ171 อดีตผู้ต้องขังหญิงยังไม่ได้รับผ้าอนามัยเพียง
พอต่อการใช้งาน[โปรดดู ด้านล่าง, 7.6. ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศต้องเผชิญความท้าทายเพิ่ม
เติม]172 ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่บอกว่า เมื่อแรกเข้าเรือนจำ� เธอได้รับแจก “ยาสีฟัน
ครึง่ หลอดทีอ่ ยูใ่ นซองพลาสติก และมีการเอาหนังยางรัดไว้ […] ผ้าอนามัยสามชิน้ และผ้าเช็ดตัวขนาดเท่ากับผ้าขนหนู
ที่ใช้เช็ดหน้าแต่หั่นครึ่ง […] และยังได้รับผงซักฟอกถุงเล็ก ๆ เอาไว้ซักชุดชั้นใน” อดีตผู้ต้องขังบางส่วนที่เรือนจำ�พิเศษ
กรุงเทพบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับแจกอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยระหว่างที่ถูกขังเลย173 หนึ่งในนั้นบอกว่า เขาได้รับแก้วใส่
น้ำ�หนึ่งใบ ช้อนหนึ่งคันและแปรงสีฟันหนึ่งอัน174
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FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
ข้้อ 18(1) ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ผู้้�ต้้องขัังจะต้้องรัักษาร่่างกายให้้สะอาด ฉะนั้้�นจะต้้อง
จััดหาน้้ำและอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้สำหรัับห้้องน้้ำที่่�จำเป็็นเพื่่�อสุุขภาพและความสะอาดของผู้้�ต้้องขัังให้้ด้้วย”
172 ข้้อ 5 ของข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง กำหนดว่่า “สถานที่่�คุุมขััง
สำหรัับผู้้�ต้้องขัังหญิิงควรจะมีีสิ่่�งอํํานวย ความสะดวกและอุุปกรณ์์ จำเป็็นที่่�จะตอบสนองต่่อสุุขอนามััย ตามความต้้องการเฉพาะของผู้้�หญิิง รวมถึึงการจััดหาผ้้า
อนามััยโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ และจััดให้้มีีน้้ำเพีียงพอสำหรัับการดููแลสุุขอนามััย ส่่วนตััวของผู้้�ต้้องขััง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ต้้องขัังที่่�ทำหน้้าที่่�ปรุุงอาหาร ผู้้�ต้้อง
ขัังตั้้�งครรภ์์ อยู่่�ในระหว่่างให้้นมบุุตร หรืือขณะมีีประจำเดืือน”
173 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 21 มกราคม 2565; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพในกรุุงเทพฯ, 24 มกราคม
2565
174 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
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อดีตผู้ต้องขังบอกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ต้องขังมักจะต้องพึ่งพาญาติสำ�หรับของใช้ท่ีจำ�เป็น หรือต้องไปซื้อจากร้าน
สวัสดิการ อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า คนที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม หรือไม่มีเงิน ก็ต้องรับจ้าง
ทำ�งานให้ผู้ต้องขังคนอื่น เช่น รับจ้างทำ�ความสะอาดที่นอน หรือซักผ้าให้ เพื่อแลกกับสินค้าเหล่านี175
้ ระหว่างที่เกิด
การระบาดของโควิด-19 มีการงดเยี่ยมเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในทัณฑสถาน ซึ่งยิ่งทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดมากขึ้น
ต่อการเข้าถึงข้าวของที่จำ�เป็นของผู้ต้องขัง [โปรดดู ด้านล่าง, 7.7 แยกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมากขึ้น และขาด
โอกาสด้านสันทนาการ]
อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนบอกว่า อาคาร ที่พัก และพื้นที่ส่วนกลางในทัณฑสถาน มีสภาพที่สกปรกและขาด
การบำ�รุงรักษา176 อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลางอธิบายถึงสภาพของโรงอาหารในเรือนจำ�ว่า “มีแมลงสาบเยอะ
แยะในทุกที่ ไปที่ไหนก็เจอ […] และ [ยังมี] หนูตัวใหญ่เท่าแมวที่พยายามคุ้ยเขี่ยหาเศษอาหาร เป็นสภาพที่สกปรกจน
เหลือทน”177
อดีตผูต้ อ้ งขังให้ขอ้ มูลว่า ผูต้ อ้ งขังต้องรับผิดชอบซักเสือ้ ผ้า และทำ�ความสะอาดเรือนนอนของตนเอง อย่างไรก็ดี หลาย
คนบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับแจกอุปกรณ์ทำ�ความสะอาดอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ซักผ้าและทำ�ความสะอาดพื้นที่นอนให้
ได้ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงธนบุรีบอกว่า พวกเธอได้
รับแจกแปรงถูพื้นและเศษผ้าพร้อมกับผงซักฟอก เพื่อใช้ทำ�ความสะอาดเรือนนอน 178 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษ
กรุงเทพรายงานว่า เขาและเพื่อนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนนอนเดียวกัน ต้อง “ใช้ผ้าเช็ดตัวถูพื้น เพราะไม่มีไม้กวาดหรือ
อุปกรณ์ทำ�ความสะอาดให้เลย”179
นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางส่วน รวมทั้งที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำ�ชั่วคราวรังสิตได้กล่าวว่า บางครั้ง
เสือ้ ผ้าหรือเครือ่ งนอนของผูต้ อ้ งขัง ไม่ได้รบั การทำ�ความสะอาดและซักอย่างเหมาะสม เนือ่ งจากเข้าถึงน้�ำ ได้อย่างจำ�กัด180

7.4 อาหาร “ที่่น่� า่ รัังเกีียจอย่่างยิ่่�ง” น้ำำ�ที่
� ดื่่่� ม� ไม่่ ได้้
อดีตผู้ต้องขังทุกคนแสดงข้อกังวลที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับอาหารและน้ำ�ดื่มในเรือนจำ� จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้อง
ขัง ผู้ต้องขังไม่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี หลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนน้ำ�ก็ไม่เหมาะสมต่อการดื่ม181
อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า พวกเขาได้รับอาหารสามมื้อต่อวันในเวลาที่แตกต่างกัน อาหารในเรือนจำ�ส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยข้าวปริมาณมากพร้อมกับกับข้าว ซึ่งอดีตผู้ต้องขังทุกคนให้ข้อมูลว่า กับข้าวเหล่านี้แทบไม่มีเนื้อสัตว์ หรือไม่ได้รับ
การปรุงอย่างเหมาะสม อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่า “[เรือนจำ�] เน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพและ
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ยังมีอาหารไม่เพียงพอ […] แต่เนื่องจากเราได้รับข้าวในปริมาณ
มาก ทำ�ให้คน [ที่ไม่มีเงิน] สามารถเอาซองเครื่องปรุงบะหมี่สำ�เร็จรูปมาเทใส่ข้าว เพื่อให้พอจะกินได้”182
อดีตผู้ต้องขังทุกคนบรรยายว่า อาหารในเรือนจำ�มีคุณภาพแย่มาก มีปริมาณน้อย ไร้รสชาติ และขาดความหลาก
หลาย รวมทั้งคุณค่าด้านอาหาร “อาหารน่าขยะแขยงเป็นที่สุด ข้าวก็แข็งมาก เป็นข้าวเก่า และน่าจะเป็นข้าวที่มี
คุณภาพต่ำ�สุด ในกับข้าวก็มีแต่ผักรสชาติจืดชืด และไก่ที่เป็นเศษ ๆ เนื้อ เราไม่เคยได้กินไก่ทั้งชิ้นเลย” อดีตผู้ต้องขัง

175 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
176 ข้้อ 17 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ให้้มีีการดููแลรัักษาอย่่างเหมาะสมเป็็นประจำสำหรัับทุุกส่่วน
ภายในเรืือนจำ ที่่�ใช้้เป็็นที่่�คุุมขััง โดยจะต้้องทำความสะอาดอยู่่�ตลอดเวลา”
177 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
178 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
179 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
180 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอ
ธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
181 ข้้อ 22 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนจะต้้องได้้รัับอาหารที่่�จััดให้้เป็็นเวลาโดย
เรืือนจำ อัันมีีประโยชน์์และเพีียงพอ ต่่อสุุขภาพและเพื่่�อความแข็็งแรงแห่่งร่่างกาย โดยต้้องจััดปรุุงอย่่างสะอาด และจััดให้้อย่่างเป็็นระเบีียบ 2. น้้ำต้้องจััดไว้้เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนได้้ดื่่�มเมื่่�อต้้องการ”
182 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
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ที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าว183 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่กล่าวเสริมว่า “ถ้าเขาแจกผลไม้ให้ชิ้นหนึ่ง
อย่างเช่นแตงโม มันจะเก่ามาก และเกือบจะเน่าแล้ว”184
อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า เนื่องจากคุณภาพอาหารที่เลวร้ายอย่างมาก ผู้ต้องขังจึงมักนิยมกินอาหารที่ญาติซึ่งมาเยี่ยม
นำ�มาฝาก ส่วนคนที่มีเงินก็สามารถเลือกกินจากร้านสวัสดิการได้ ซึ่งมีการตั้งราคาสูงมาก185 เนื่องจากมีการงดเยี่ยม
ระหว่างที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�ชั่วคราวรังสิตบอกว่า ครอบครัวต้องสั่งอาหารให้ผ่าน
ระบบออนไลน์ของเรือนจำ�เพื่อให้เอามาส่ง186
นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ไม่ได้รับแจกจานและอุปกรณ์การกินที่เหมาะสมและสะอาด อดีต
ผู้ต้องขังที่เรือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่า เขาต้องใช้ขันพลาสติกที่ใช้อาบน้ำ� เพื่อใช้กินข้าว และอาหารที่เอามาให้ก็
มักใส่มาในถังสี187 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่บอกว่า ผู้ต้องขังจะได้รับแจกช้อนพลาสติกบาง ๆ เพียง
หนึ่งอัน และต้องเอามาล้างและใช้ใหม่188 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเล่าว่า ผู้ต้องขังที่กักตัวตามมาตรการ
โควิด-19 จะได้รับอาหารในถุงพลาสติก เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำ�จานและชามเข้าไปในพื้นที่กักตัว เธอตั้งข้อสังเกต
ว่า “หลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว จะมีถงุ ขยะ [เพือ่ ใส่เศษอาหารและถุงพลาสติก] แต่จะมีคนมาเก็บถุงขยะทุกสีห่ รือห้าวัน
ทำ�ให้มีการสะสมของเศษอาหาร และบางทีก็เน่าเสีย […] ทำ�ให้มีแมลงสาบตามมา”189
อดีตผู้ต้องขังทุกคนรายงานว่า ผู้ต้องขังจะได้รับน้ำ�ดื่มฟรีจากแทงค์น้ำ�ที่เป็นเหล็กในอาคารของเรือนจำ� อย่างไรก็ดี
อดีตผู้ต้องขังหลายคนบอกว่า ระบบกรองน้ำ�ข้างในอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมาก หรือบางทีไม่มีระบบการกรองเลย
แทงค์น้ำ�ก็ไม่ได้รับการทำ�ความสะอาดอย่างสม่ำ�เสมอและเหมาะสม ทำ�ให้มีรสชาติและกลิ่นที่แย่มาก อดีตผู้ต้องขัง
ที่ทัณฑสถานหญิงกลางบอกว่า “ผู้ต้องขังคนอื่นเตือนไม่ให้กินน้�ำ ในเรือนจำ� เพราะมีกลิ่นเหม็นมาก และอาจทำ�ให้
เจ็บป่วย เพราะแทงค์น้ำ�ไม่เคยได้รับการทำ�ความสะอาดอย่างเหมาะสม”190 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีมี
ข้อสังเกตว่า แทงค์น้ำ�ในเรือนจำ�จะได้รับการทำ�ความสะอาดเดือนละครั้งเท่านั้น191 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�ชั่วคราว
รังสิต และเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพยังกล่าวถึงกลิ่นเหม็นของคลอรีนในน้ำ�ดื่มที่เรือนจำ�จัดให้192
สืบเนื่องจากคุณภาพน้ำ�ที่เลวร้าย อดีตผู้ต้องขังทุกคนบอกว่า ผู้ต้องขังมักซื้อน้ำ�ดื่มในขวดจากร้านค้าในเรือนจำ� หรือ
เอาน้�ำ จากคนทีม่ าเยีย่ ม ผูต้ อ้ งขังซึง่ ไม่สามารถซือ้ น้�ำ ขวดได้ ก็ไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากต้องดืม่ น้�ำ จากแทงค์ในเรือนจำ�
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185
186
187
188
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190
191
192

FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565; สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25
มกราคม 2565
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7.5 การเข้้าถึึงบริิการการแพทย์์ที่่� ไม่่เพีียงพอ รวมทั้้�งด้้านสุุขภาพจิิต
จากการสัมภาษณ์อดีตผูต้ อ้ งขัง ผูต้ อ้ งขังไม่สามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพทางกายและใจทีไ่ ด้มาตรฐานอย่างเพียงพอ193
จากการสั มภาษณ์ อดี ต ผู้ ต้ อ งขั ง หลายคนพบว่ า ทรัพ ยากรการดูแลสุขภาพที่จำ�กัดในทัณ ฑสถาน รวมทั้ง การ
ขาดแคลนแพทย์และพยาบาล สถานพยาบาลและการแพทย์ทมี่ อี ปุ กรณ์พร้อมเพรียง ทำ�ให้ผตู้ อ้ งขังไม่ได้รบั การรักษา
อาการเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม ในปี 2564 ความล้มเหลวของระบบสุขภาพในเรือนจำ�ยังมีสภาพเลวร้ายลงไปอีก
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทัณฑสถานทั่วประเทศ [โปรดดู ด้านบน, 3.2. มาตรการป้องกันใหม่ที่ไร้
ประสิทธิภาพ]
เรือนจำ�ส่วนใหญ่ซึ่งอดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง ไม่มีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพประจำ�อยู194
่ แต่จะมี
เจ้าหน้าที่เรือนจำ�ที่เคยอบรมด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเป็นคนที่อยู่ประจำ� และให้บริการดูแลสุขภาพและ
การแพทย์ขั้นพื้นฐานกับผู้ต้องขังในห้องพยาบาลของเรือนจำ� ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังหลายคน จำ�นวนเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพมักจะไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนประชากรผู้ต้องขัง ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�
จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้อมูลว่า “จะมีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอยู่เพียงสองหรือสามคน และพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่เรือนจำ�
ตลอดเวลา”195
อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพระบุว่า “[เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในเรือนจำ�] สามารถทำ�ได้เพียงจ่ายยาแบบพื้น ๆ
อย่างเช่น พาราเซตตามอล ยาแก้ทอ้ งเสีย ยาแก้ไอ ยาแก้อกั เสบ หรือครีมทาผิวหนัง”196 อดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ทกุ
คนรายงานว่า พาราเซตตามอลมักเป็นยาที่พวกเขาได้รับแจกกับทุกโรค การเข้าถึงยาแบบอื่นทำ�ได้ยากมาก ขึ้นอยู่กับ
ระเบียบและขึน้ อยูก่ บั ว่ามียาประเภทนัน้ ในแต่ละเรือนจำ�หรือไม่ อดีตผูต้ อ้ งขังอีกคนหนึง่ ทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าว
ว่า “ในเรือนจำ� พาราเซตตามอลเป็นยาวิเศษ ไม่ว่าคุณมีอาการอะไร เขาก็จะให้คุณกินแต่พาราเซตตามอล แต่จริง ๆ
ก็ขอไม่งา่ ยหรอก หมอจะดุดา่ ว่ากล่าว และซักถาม [ผูต้ อ้ งขัง] ก่อน ทำ�ราวกับว่าเป็นของทีม่ คี า่ พวกเขาถามโน่นถามนี่
กว่าจะให้ยาเรามาเม็ดหนึง่ ”197 อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�อำ�เภอธัญบุรบี อกว่า แม้แต่การขอยาพาราเซตตามอลก็อาจเป็น
เรือ่ งยุง่ ยาก และบางทีตอ้ งรอถึงครึง่ วันกว่าจะได้มาเม็ดหนึง่ ทำ�ให้บางทีผตู้ อ้ งขังต้องเก็บสะสมยาเอาไว้ขาย หรือเอาไว้
แลกเปลี่ยนกับอาหารหรือสินค้าอย่างอื่นในเรือนจำ� จากข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบางส่วน198
อดีตผูต้ อ้ งขังหลายคนให้ขอ้ มูลว่า ผูต้ อ้ งขังไม่สามารถเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์เพือ่ วินจิ ฉัยและรักษาโรคได้โดยตรง
สม่�ำ เสมอ และทันเวลา199 อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพรายงานว่า “โดยทัว่ ไปแล้ว เราไม่มโี อกาส [ได้พบหมอ]
เลย [เมื่อมีคนป่วย] ทางเรือนจำ�จะให้ผู้ช่วยผู้คุม ซึ่งก็เป็นผู้ต้องขังเหมือนกัน มาทำ�การวัดอุณหภูมิ วัดความดัน และ
ถามว่าเจ็บปวดหรือมีอาการอย่างไรบ้าง จากนั้นถึงจะจ่ายยาพาราเซตตามอลให้”200

193 ข้้อ 24 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. การให้้บริิการด้้านการรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ต้้องขัังเป็็นความ
รัับผิิดชอบของรััฐ โดยผู้้�ต้้องขััง ควรได้้รัับการรัักษาพยาบาลตามมาตรฐานเช่่นเดีียวกัับที่่�รััฐจััดให้้กัับประชาชนอื่่�น และจะต้้องสามารถ เข้้าถึึงบริิการที่่�จำเป็็นโดย
ไม่่คิิดมููลค่่าและไม่่เลืือกปฏิิบััติิด้้วยเหตุุแห่่งสถานภาพด้้านกฎหมายของตน 2. การจััดบริิการรัักษาพยาบาลควรอยู่่�ในลัักษณะที่่�เชื่่�อมโยงอย่่างใกล้้ชิิดกัับงาน
ด้้านสาธารณสุุข โดยทั่่�วไป และในลัักษณะที่่�ประกัันให้้มีีการรัักษาและพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการให้้บริิการด้้านเอชไอวีี วััณโรค และโรคติิดต่่ออื่่�นๆ รวม
ทั้้�งภาวะที่่�ต้้องพึ่่�งพิิงยาเสพติิด”
194 ข้้อ 25 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. เรืือนจำทุุกแห่่งพึึงมีีสถานบริิการรัักษาพยาบาล อัันมีีหน้้า
ที่่�ประเมิิน ส่่งเสริิม คุ้้�มครอง และ พััฒนาสุุขภาพกายและจิิตใจของผู้้�ต้้องขััง โดยเฉพาะการให้้ความใส่่ใจเป็็นพิิเศษต่่อผู้้�ต้้องขัังที่่�ต้้องการ การดููแลสุุขภาพเป็็น
พิิเศษ หรืือมีีปััญหาสุุขภาพที่่�กระทบต่่อการบํําบััดฟื้้�นฟููของตน 2. บริิการรัักษาพยาบาลจะต้้องมีีคณะทำงานสหวิิชาชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมอย่่างเพีียงพอสำหรัับหน่่วยบริิการด้้านการรัักษาพยาบาลที่่�เป็็นอิิสระ และมีีศัักยภาพ ด้้านการแพทย์์อย่่างเต็็มที่่� โดยควรมีีความเชี่่�ยวชาญอย่่างเพีียง
พอทั้้�งด้้านจิิตวิิทยาและจิิตเวช และต้้องจััดให้้ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนสามารถเข้้าถึึงบริิการด้้านทัันตกรรมที่่�มีีคุุณภาพด้้วย”
195 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
196 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
197 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564
198 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564; สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
199 ข้้อ 31 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “แพทย์์หรืือบุุคคลากรทางการแพทย์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
แล้้วแต่่กรณีี ต้้องเข้้าดููแลผู้้�ต้้องขัังที่่�เจ็็บป่่วยทุุกคน ผู้้�ต้้องขัังที่่�ร้้องเรีียนว่่ามีีปััญหาเจ็็บป่่วยทางกายหรืือจิิตใจหรืืออาการบาดเจ็็บทางกายหรืือจิิตใจ และผู้้�ต้้องขััง
ใดๆ ที่่�พึึงได้้รัับความใส่่ใจเป็็นพิิเศษ โดยต้้องเข้้าไปเยี่่�ยมทุุกวัันบรรดาการตรวจรัักษา จะต้้องเก็็บไว้้เป็็นความลัับอย่่างเต็็มที่่�”
200 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 12 ตุุลาคม 2564
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อดีตผูต้ อ้ งขังบางส่วนกล่าวว่า จะมีแพทย์จากนอกเรือนจำ�มาให้บริการอย่างไม่สม่�ำ เสมอ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละเรือนจำ� ซึง่ ส่ง
ผลกระทบต่อความต่อเนือ่ งของการรักษาโรค บริการเฉพาะทางอย่างอืน่ รวมทัง้ จิตเวช ทันตกรรม จักษุวทิ ยา หรือสูติ
นรีเวช จะมีอย่างจำ�กัดมาก จากข้อมูลของอดีตผูต้ อ้ งขังบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพ
บอกว่า จะมีแพทย์จากภายนอกมาตรวจสัปดาห์ละครั้ง201 เขายังเปิดเผยว่า การเข้าถึงบริการทันตกรรมเป็นเรื่องยุ่ง
ยากมาก “จะมีทันตแพทย์มาที่เรือนจำ�เดือนละครั้ง ส่วนใหญ่จะมาถอนฟันอย่างเดียว [บริการอย่างอื่น] จะเข้าถึงได้
ยากมาก และต้องใช้เวลานานมาก […] ถ้าคุณปวดฟัน ก็ท�ำ ได้แค่ถอนมันออก หรือต้องให้ผตู้ อ้ งขังคนอืน่ หรือเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพในเรือนจำ�มาช่วยใช้มือถอนฟันทิ้ง”202 ในทัณฑสถานหญิงกลาง จะมีแพทย์ผู้ชำ�นาญการมาตรวจในวันที่
แตกต่างกันของแต่ละสัปดาห์ “ถ้าผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์เกิดปวดท้องในวันจันทร์ เธอก็ต้องรอจนถึงวันพฤหัส ถึงจะ
ได้พบกับสูตินรีแพทย์” อดีตผู้ต้องขังกล่าว203
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำ�ต่าง ๆ ผู้ตอ้ งขังบางส่วนรายงานถึงความยุง่ ยากในการเข้าถึงแพทย์
และบริการทางการแพทย์ทที่ นั เวลาและเป็นการเข้าถึงโดยตรง อดีตผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู กักตัวแยกโรคทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพ
ภายหลังตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด-19 กล่าวว่า เขาและเพือ่ นผูต้ อ้ งขังยังได้รบั แจกพาราเซตตามอล และจะได้พบแพทย์
ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น “ถ้าเราไม่ได้เจาะจงบอกว่า [จะขอพบแพทย์] ก็จะมีแต่พยาบาลที่เอาอาหารและยามา
ให้ และมาดูอาการ จะไม่มีแพทย์จริง ๆ มาหา เว้นแต่เราได้ร้องขอไปเป็นพิเศษ”204 อดีตผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19
ระหว่างถูกควบคุมตัวที่เรือนจำ�ชั่วคราวรังสิตบอกว่า หลังมีอาการในเบื้องต้น เขาก็ได้รับพาราเซตตามอลและยาฟ้า
ทะลายโจรจากเรือนจำ�เป็นเวลาห้าวันก่อนที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม
ของเรือนจำ�205
การเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำ�ก็เป็นขัน้ ตอนทีถ่ กู ควบคุมอย่างเข้มงวด ซึง่ อดีตผูต้ อ้ งขังหลายคนบอกว่า เป็นผลให้
วินจิ ฉัยและรักษาโรคล่าช้าออกไป206 ในเรือนจำ�ทุกแห่งทีอ่ ดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เคยถูกขัง ผูต้ อ้ งขังไม่สามารถเข้า
ถึงบริการทางการแพทย์ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตจากผูค้ มุ หรือผูช้ ว่ ยผูค้ มุ ทีเ่ ป็นนักโทษ ซึง่ มีอ�ำ นาจวินจิ ฉัย
ว่าผู้ต้องขังคนไหนเจ็บป่วย และควรได้รับอนุญาตให้ไปที่โรงพยาบาลในเรือนจำ� อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรี
ให้ความเห็นว่า การพิจารณาเช่นนี้ “ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลด้านสุขภาพว่าจะมีอาการร้ายแรงหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับว่า
[ผูค้ มุ ] รูส้ กึ อย่างไรในเวลานัน้ ”207 อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพเสริมว่า การจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลภายนอก
เป็นเรื่องที่ยากมาก “บางคนขาหัก แต่ก็ต้องอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจำ�ต่อไป […] คุณต้องมีสภาพใกล้ตายแล้ว
เท่านั้น [ถึงจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล]”208
ระบบราชการที่เชื่องช้าทำ�ให้เกิดปัญหาอย่างมากในกรณีเร่งด่วน อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพให้ความเห็น
ว่า “มันไม่เคยมีความฉุกเฉินอยู่จริงในทางปฏิบัติ […] แม้แต่กรณีที่ฉุกเฉินร้ายแรงจริง ๆ ก็ต้องถูกปฏิบัติด้วยขั้นตอน
ที่เชื่องช้าและยาวนาน บางคนไม่สามารถรอได้ บางคนก็ตายระหว่างที่รอนำ�ส่งโรงพยาบาล […] ไม่ว่าคุณจะชักหรือ
อะไรก็ตาม คุณได้แต่นอนรอ รอการอนุมัติจากหลายคนกว่าจะได้ไปโรงพยาบาล”209
สุขภาพจิตของผูต้ อ้ งขังและอาการทางจิต เป็นหนึง่ ในข้อกังวลด้านสุขภาพทีร่ า้ ยแรงและพบมากสุดสำ�หรับอดีตผูต้ อ้ งขัง
ส่วนใหญ่ทใ่ี ห้สมั ภาษณ์ ถึงอย่างนัน้ ในเรือนจำ�ส่วนใหญ่ทพ่ี วกเขาเคยถูกคุมขังก็มกั ไม่มบี ริการดูแลสุขภาพจิตหรืองาน
จิตเวช หรือมีแต่ไม่เพียงพอเป็นอย่างยิง่ อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงเชียงใหม่บอกว่า เธอไม่ได้รบั ความช่วยเหลือใด ๆ
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FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
ข้้อ 27 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. ในกรณีีฉุุกเฉิิน ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับการประกัันว่่า
สามารถเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลได้้โดยพลััน ผู้้�ต้้องขัังที่่�จำเป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาหรืือการผ่่าตััดเฉพาะทาง ต้้องได้้รัับการส่่งตััวไปยัังหน่่วยงานที่่�เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทางหรืือโรงพยาบาลของพลเรืือน ในกรณีีที่่�เรืือนจำมีีโรงพยาบาลของตนเอง โรงพยาบาลนั้้�นต้้องมีีบุุคลากรและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์อย่่างเพีียงพอ และ
มีีศัักยภาพที่่�จะให้้การรัักษา และดููแลอย่่างเหมาะสมกัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ได้้รัับตััวมา 2. การตััดสิินใจทางการแพทย์์ให้้กระทำได้้เฉพาะผู้้�รัับผิิดชอบที่่�มีีวิิชาชีีพด้้านการ
แพทย์์เท่่านั้้�น และการตััดสิินใจดัังกล่่าวจะต้้องไม่่ถููกลบล้้าง หรืือเพิิกเฉยโดยผู้้�ที่่�มิิใช่่บุุคคลากรทางด้้านการแพทย์์”
207 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
208 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 21 มกราคม 2565
209 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
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หลังจากแจ้งให้ผู้คุมทราบว่ามีอาการซึมเศร้าและอยากฆ่าตัวตาย210 อดีตผู้ต้องขังบางส่วนที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ
และเรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีบอกว่า พวกเขาได้รับยาระงับประสาทจากเรือนจำ� เวลาที่เกิดความเครียดและมีปัญหาด้าน
การนอนหลับ แม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยนักจิตเวชหรือไม่ก็ตาม211
อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ยังให้ข้อมูลถึงกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งมีอาการทางจิต มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกปฏิบัติมิ
ชอบ ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย และถูกเลือกปฏิบัติ จากทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำ� และผู้ต้องขังด้วยกัน อดีตผู้ต้องขังที่เรือน
จำ�พิเศษกรุงเทพเล่าว่า ครั้งหนึ่งเขาต้องพักในเรือนนอนเดียวกับผู้ต้องขังอีกคนที่มีอาการทางจิต และถูกผู้ต้องขังคน
อื่นทำ�ร้ายร่างกายอยู่ตลอด “เขาไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาล และจะถูกผู้ต้องขังคนอื่นตบและตี เพราะเขามักก่อ
ความเดือดร้อนรำ�คาญ หรือบางครั้งเขาจะถูกรังแกเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปอาบน้�ำ ชีวิตในเรือนจำ�เป็น
เรื่องที่ยากลำ�บากอย่างมากสำ�หรับผู้ต้องขังแบบนี้”212
อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต 30-40 คนจะถูกขังไว้ในเรือนนอน
เดียวกัน และจะได้รบั ยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพือ่ ช่วยให้สงบลงหรือช่วยให้หลับ213 เธออธิบายถึงสภาพการคุมขังพวก
เธอว่า “สกปรกโสโครกและเหลือจะทน” เนื่องจากพฤติกรรมของพวกเธอ ทั้งการสัมผัสกัน การถุยน้ำ�ลาย และการ
หลับนอนอยู่ข้างกัน เธอยังเล่าถึงผู้ต้องขังอีกคนที่บอกให้เธอฟังเกี่ยวกับการปฏิบัติที่โหดร้ายของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้อง
ขังที่มีอาการทางจิต “เวลาที่ผู้ต้องขังเกิดอาละวาด หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือมีการตะโกนกรีดร้อง ผู้คุมจะเข้ามา
มัดตัวไว้ ถ้ายังไม่หยุดร้อง หรือถ้ายังก่อความเดือดร้อนรำ�คาญอีก เจ้าหน้าที่จะใช้ไฟช็อต”214
การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย และการทำ�ร้ายตัวเอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปสำ�หรับผู้ต้องขัง ตามข้อมูลของ
อดีตผู้ต้องขังหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพรายงานว่า การพยายามทำ�ร้ายตัวเองถือ
เป็นการละเมิดกฎของเรือนจำ� และอาจทำ�ให้ถูกลงโทษทางวินัย “[เรือนจำ�] ไม่เคยใส่ใจกับผู้ต้องขังที่พยายามทำ�ร้าย
ตัวเอง เวลาที่พวกเขาพยายามกรีดแขน กรีดขา หรือแทงตัวเองให้ตาย พวกเขาไม่สนใจเลยเพราะเป็นกรณีที่ผู้ต้องขัง
ทำ�ร้ายตัวเอง ในบางครั้ง ยังอาจทำ�ให้ถูกลงโทษด้วยการติดคุกนานขึ้น”215
ประการสุดท้าย อดีตผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยมักไม่ได้รับความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ อดีตผู้ต้อง
ขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางกล่าวว่า “เวลาที่มีใครบอกว่าตัวเองป่วย โดยเฉพาะหลังสี่โมงเย็น ตอนที่ทุกคนเข้าเรือน
นอนแล้ว หรือในตอนกลางคืน เจ้าหน้าที่มักคิดว่าผู้ต้องขังโกหกเพื่อที่จะได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล”216 อดีตผู้ต้องขัง
ที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีมีข้อสังเกตว่า “เวลาที่ผู้ต้องขังมีความทุกข์ใจ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แยแสอะไร ทางออกก็คือการกิน
ยาพาราเซตตามอล และไปนอนหลับพักผ่อน”217

7.6 ผู้้ต้้� องขัังหญิิงและผู้้ต้้� องขัังหลากหลายทางเพศต้้องเผชิิญความท้้าทายเพิ่่�มเติิม
จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังหญิงพบว่า ผู้หญิงในทัณฑสถานของไทยยังคงอยู่ในสภาพการคุมขังที่เลวร้าย ซึ่งส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อพวกเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่บริการดูแลด้านสุขภาพสำ�หรับผู้หญิง218 นอกจากจะไม่ได้
รับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยขั้นพื้นฐานแล้ว อดีตผู้ต้องขังหญิงทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลน

210 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
211 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565;
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
212 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
213 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
214 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
215 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
216 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
217 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
218	ข้้อ 10 ของข้้อกำหนดสหประชาชาติิข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง
กำหนดว่่า “(1) ควรจััดให้้มีีการบริิการด้้านสุุขอนามััยสำหรัับผู้้�ต้้องขัังหญิิง อย่่างน้้อยในระดัับเดีียวกัับการให้้บริิการในชุุมชน
(2) ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังหญิิงร้้องขอให้้ได้้รัับการตรวจ เรืือนจำควรจััดให้้มีีการตรวจหรืือรัักษาโดยแพทย์์หรืือพยาบาลหญิิง เว้้นแต่่กรณีีฉุุกเฉิินที่่�บุุคลากรทางการ
แพทย์์เพศชายเป็็นผู้้�ตรวจอนามััย ซึ่่�งขััดต่่อความประสงค์์ของผู้้�ต้้องขัังนั้้�น ๆ ต้้องมีีเจ้้าพนัักงานหญิิงอยู่่�ระหว่่างการตรวจด้้วย”
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ข้าวของเพื่อสุขอนามัยเฉพาะสำ�หรับผู้หญิง โดยเฉพาะผ้าอนามัยและชุดชั้นใน ซึ่งถือเป็นการย่ำ�ยีศักดิ์ศรีและละเมิด
สิทธิด้านสุขภาพของพวกเธอ219
อดีตผูต้ อ้ งขังหญิงทุกคนทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ ซึง่ เคยถูกคุมขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ รายงานว่า ผ้าอนามัยที่เรือนจำ�แจกนั้นไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ต้องซื้อผ้าอนามัย
เองจากร้านในเรือนจำ� ในราคาแพงกว่าการซื้อจากภายนอก หรือต้องใช้ผ้าอนามัยที่ครอบครัวนำ�มาให้ตอนมาเยี่ยม
อย่างไรก็ดี ผลจากมาตรการจำ�กัดเกี่ยวกับโควิด-19 ทำ�ให้ผู้หญิงมากขึ้นไม่มีผ้าอนามัยและข้าวของที่จำ�เป็นอย่างอื่น
เพราะมีการงดเข้าเยี่ยม รวมทั้งงดการบริจาคสิ่งของ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค220 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถาน
หญิงธนบุรีกล่าวว่า “ผู้ต้องขังหญิงบางคนต้องใช้ผ้าอนามัยชิ้นเดียวทีละสองหรือสามวัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี
เงินหรือไม่มีครอบครัวมาเยี่ยม หรือไม่ก็ต้องรอให้มีผู้ต้องขังคนอื่นมาจ้างให้ซักผ้า ทำ�ให้มีเงินไปซื้อที่ร้านค้าในเรือน
จำ�ได้ ซึ่งมักมีราคาแพงอย่างมาก”221
ความขาดแคลนผ้าอนามัยส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผูต้ อ้ งขังหญิง อดีตผูต้ อ้ งขังหญิงทุกคนให้ขอ้ มูล
ว่า เคยเห็นผู้ต้องขังหญิงคนอื่นต้องนำ�ผ้าอนามัยมาซักและใช้ซ้ำ�หลายครั้ง อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เล่าว่า “ครั้งหนึ่งดิฉันไปที่ห้องน้ำ� เห็นผู้หญิงคนข้าง ๆ กำ�ลังมีประจำ�เดือน แต่เธอต้องเอาผ้าอนามัยเดิมออกมาล้าง
ด้วยน้ำ� และบีบให้แห้งเพื่อใช้ใหม่ ทั้งที่มันไม่น่าจะใช้งานได้แล้ว ทั้งสกปรกและเปียก เป็นเรื่องที่น่าอนาถมาก”222
อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางรายงานว่า คนที่ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยจากร้านในเรือนจำ� ก็มีสิทธิขอรับ
ผ้าอนามัยเพิ่มเติมจากเรือนจำ�ได้ แต่ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าไม่มีเงินจริง ๆ หรือไม่ได้รับความสนับสนุนจาก
ครอบครัว223 ผูต้ อ้ งขังคนเดียวกันยังบอกอีกว่า เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยว่าผูต้ อ้ งขังคนไหนมีสทิ ธิได้รบั ผ้าอนามัยเพิม่ ขึน้
จากเรือนจำ�224
ผูต้ อ้ งขังหญิงยังได้รบั แจกกางเกงในและยกทรงไม่เพียงพอในเรือนจำ�ทุกแห่งทีอ่ ดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เคยถูกคุมขัง
ผู้ต้องขังต้องไปซื้อเพิ่มเติมจากร้านในเรือนจำ� หรือไปขอจากญาติที่มาเยี่ยม อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
รายงานว่า “ผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นเรือนนอนเดียวกันต้องสวม [กางเกงในและยกทรง] ซ้�ำ กันตลอดเวลา เวลาทีเ่ อาไปซัก
เนือ่ งจากอาคารมีการระบายอากาศไม่ดี ทำ�ให้ชดุ ชัน้ ในไม่แห้งสนิท เธอก็ตอ้ งสวมชุดชัน้ ในแบบนีท้ งั้ ทีย่ งั เปียกชืน้ อยู”่ 225
นอกจากผู้หญิงแล้ว อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีซึ่งบอกว่าตนเองเป็นเกย์รายงานว่า ผู้ต้องขังที่เป็นเลสเบียน
เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ อินเตอร์เซ็ก และเควียร์ (LGBTIQ) เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบ การ
ทอดทิ้ง และการเลือกปฏิบัต226
ิ ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง ระบบราชทัณฑ์ไทยไม่เคารพความหลากหลายทางเพศ

219 ข้้อ 5 ของข้้อกำหนดสหประชาชาติิ ว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำ ที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง กำหนดว่่า “สถานที่่�คุุมขัังสำหรัับผู้้�ต้้อง
ขัังหญิิงควรจะมีีสิ่่�งอํํานวย ความสะดวกและอุุปกรณ์์ จำเป็็นที่่�จะตอบสนองต่่อสุุขอนามััย ตามความต้้องการเฉพาะของผู้้�หญิิง รวมถึึงการจััดหาผ้้าอนามััยโดย
ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ และจััดให้้มีีน้้ำเพีียงพอสำหรัับการดููแลสุุขอนามััยส่่วนตััวของผู้้�ต้้องขััง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ต้้องขัังที่่�ทำหน้้าที่่�ปรุุงอาหาร ผู้้�ต้้องขัังตั้้�งครรภ์์
อยู่่�ในระหว่่างให้้นมบุุตร หรืือขณะมีีประจำเดืือน”
220 ประชาไท, รุ้้�ง-ทราย-เฟมิินิิสต์์ปลดแอก มอบผ้้าอนามััยและชุุดชั้้�นในให้้นัักโทษหญิิงในเรืือนจำหญิิง, 26 มกราคม 2564; iLaw, “คุุกซ้้อนคุุก” ชีีวิิตผู้้�ต้้องขัังในโค
วิิดระลอกที่่� 3, 27 กรกฎาคม 2564
221 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี, 4 ตุุลาคม 2564
222 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
223 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
224 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
225 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
226 ข้้อ 2 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. ข้้อกำหนดนี้้�จึึงใช้้ได้้ทั่่�วไปโดยปราศจากความลำเอีียง จะ
ต้้องไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ โดยเหตุุของความแตกต่่างในด้้านเชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิิดเห็็นทางการเมืืองหรืือ ความคิิดเห็็นอื่่�นใด สััญชาติิ หรืือ
ฐานะทางสัังคมทรััพย์์สิิน กํําเนิิด หรืือสถานะอื่่�นใดของผู้้�ต้้องขััง ทั้้�งต้้องให้้ความเคารพต่่อความเชื่่�อทางศาสนาและศาสนกิิจที่่�ผู้้�ต้้องขัังยึึดถืือ 2. เพื่่�อให้้หลัักการ
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิมีีผลในทางปฏิิบััติิผู้้�บริิหารเรืือนจำต้้องคำนึึงถึึงความจำเป็็นของผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคน โดยเฉพาะผู้้�ต้้องขัังบางประเภทที่่�มีีความเปราะบางมากที่่�สุุด
จำเป็็นต้้องมีีมาตรการ เพื่่�อคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังเหล่่านี้้�ที่่�มีีความจำเป็็นพิิเศษโดยไม่่ให้้ถืือว่่าเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ”
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เพิกเฉยต่อความต้องการโดยเฉพาะของพวกเขา และไม่มีการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อผู้ต้องขังที่หลากหลายทาง
เพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังข้ามเพศ มักจะตกเป็นเหยื่อการปฏิบัติและระเบียบที่สอดคล้องกับเพศทางชีวภาพ
ของตน โดยไม่คำ�นึงถึงอัตลักษณ์และการตัดสินใจด้วยตนเองของพวกเขา เขาระบุว่า “[เรือนจำ�] ไม่สนใจว่าคุณจะมี
อัตลักษณ์ทางเพศแบบใด พวกเขาปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนในฐานะเป็นผูต้ อ้ งขังชายหรือไม่กห็ ญิง ไม่ได้ค�ำ นึงถึงผูม้ คี วามหลาก
หลายทางเพศ มันจบแค่นนั้ ” เขาอธิบายว่าระเบียบของเรือนจำ�ไม่มคี วามละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ และกำ�หนดให้ผู้
ต้องขังต้องตัดผมสั้นเหมือนกันหมด ผู้ต้องขังที่หลากหลายทางเพศก็ต้องนอนในเรือนนอนเดียวกับผู้ต้องขังชาย และ
ต้องใช้ห้องน้ำ�ร่วมกันกับผู้ต้องขังชาย227 ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ เดือนกันยายน 2564 มีผู้ต้องขังประมาณ
4,000 คนทั่วประเทศที่ระบุว่าตนเองเป็นคนข้ามเพศ228

7.7 แยกโดดเดี่่ย� วจากโลกภายนอกมากขึ้้น� และขาดโอกาสด้้านสัันทนาการ
ในเรือนจำ�ทุกแห่งทีอ่ ดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เคยถูกคุมขัง มีการจำ�กัดอย่างไม่เหมาะสมต่อสิทธิในการติดต่อกับโลก
ภายนอก229 เจ้าหน้าที่จะจำ�กัดและควบคุมการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลจากภายนอกผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ และหนังสือ230 นอกจากนัน้ ในปี 2564 การระบาดของโควิด-19 ยังทำ�ให้จำ�กัดการเข้าเยี่ยมและการสื่อสาร
มากขึ้น ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว และทนายความ ซึ่งยิ่งเป็นการแยกผู้ต้องขังจากโลกภายนอกมากขึ้น231
อดีตผูต้ อ้ งขังทุกคนรายงานว่า ในเรือนจำ�ทีพ่ วกเขาเคยถูกคุมขัง ผูต้ อ้ งขังสามารถเข้าถึงโทรทัศน์ในเรือนนอน เริม่ ตัง้ แต่
ตอนบ่ายจนถึงเวลานอน โดยมีรายการที่จำ�กัดเป็นรายการดนตรีและรายการบันเทิงต่าง ๆ อดีตผู้ต้องขังบางส่วนยัง
รายงานว่า มีการเปิดรายการข่าวประจำ�สัปดาห์ ซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในเรือนจำ�สามารถ
ตามพัฒนาการในสังคมได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีโรคระบาด232 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรี และ
ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบอกว่า รายงานข่าวที่ได้ดูมักล้าสมัยหรือไม่ใช่เรื่องสำ�คัญ ส่งผลให้อดีตผู้ต้องขังหลายคนบอก
ว่า พวกเขามักรับทราบข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันจากญาติหรือทนายความที่มาเยี่ยม อดีตผู้ต้อง
ขังบางส่วนที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพรายงานว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงโทรทัศน์ได้ในช่วงที่มีการกักตัวหรือแยกกัน
โรคจากกรณีโควิด-19233
ตามข้อมูลของอดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลาง เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรี และเรือนจำ�ชัว่ คราวรังสิต
ในเรือนจำ�มีบริการห้องสมุด อย่างไรก็ดี ผูต้ อ้ งขังต้องขออนุญาตจากผูค้ มุ ก่อนจะไปเรือนจำ� หรือก่อนจะนำ�หนังสือมา
อ่านทีเ่ รือนนอน234 เรือนจำ�จะควบคุมการคัดเลือกหนังสือและสิง่ พิมพ์อย่างเข้มงวด อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�พิเศษกรุงเทพ

227 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
228 กรมราชทััณฑ์์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ความสำเร็็จ”, 30 ธัันวาคม 2564 [ภาษาไทย]
229 ข้้อ 58 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้สื่่�อสารกัับครอบครััวและ
เพื่่�อนของตนตามระยะเวลาที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้�โดยมีีการกำกัับดููแลเท่่าที่่�จำเป็็น
		(ก) โดยการเขีียนจดหมายและหากเป็็นไปได้้ โดยการสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ดิิจิิตััล และช่่องทางอื่่�นใด และ
		(ข) โดยการเยี่่�ยม
2. กรณีีที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้มีีการเยี่่�ยมโดยคู่่�สมรส ต้้องให้้มีีการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว โดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ ผู้้�ต้้องขัังหญิิงต้้องสามารถใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวได้้เท่่าเทีียมกัับ
ผู้้�ต้้องขัังชาย ให้้กำหนดขั้้�นตอนปฏิิบััติิและจััดให้้มีีสถานที่่�เพื่่�อการเข้้าเยี่่�ยมเพื่่�อประกัันว่่าจะมีีการเข้้าถึึงอย่่างเป็็นธรรมและโดยเท่่าเทีียมกััน โดยคำนึึงถึึงความ
ปลอดภััยและศัักดิ์์�ศรีี”
230 ข้้อ 63 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับข่่าวสารที่่�สำคััญอย่่างสม่่ำเสมอโดยการ
อ่่านหนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร หรืือสิ่่�งพิิมพ์์ เผยแพร่่ของหน่่วยงานใดๆ ได้้รัับฟัังวิิทยุุ คํําบรรยายหรืือช่่องทางเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารที่่�คล้้ายคลึึงกัันอื่่�นใด ๆ โดยได้้
รัับอนุุญาตและอยู่่�ใต้้การควบคุุมของผู้้�บริิหารเรืือนจำ”; ข้้อกำหนด 64 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังกำหนดว่่า
“เรืือนจำทุุกแห่่งต้้องจััดให้้มีีห้้องสมุุดเพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ของผู้้�ต้้องขัังทุุกประเภท ให้้มีีหนัังสืือเพื่่�อ นัันทนาการและให้้ความรู้้�อย่่างเพีียงพอ และสนัับสนุุนให้้ผู้้�
ต้้องขัังได้้ใช้้ประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่�จาก หนัังสืือเหล่่านั้้�น”
231 FIDH, Joint letter on restrictions on prison visits and correspondence, 30 พฤศจิิกายน 2564
232 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
233 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2564
234 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564; FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำชั่่�วคราวรัังสิิต และเรืือนจำอำเภอ
ธััญบุุรีี, 21 มกราคม 2565
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ให้ความเห็นว่า “เรือนจำ�จะเข้มงวดมากในส่วนที่เป็นหนังสือ พวกเขามีอำ�นาจตัดสินใจได้ว่าจะยอมให้ผู้ต้องขังอ่าน
หนังสือประเภทไหน แน่นอนว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้อา่ นหนังสือพิมพ์ และมีการห้ามไม่ให้อา่ นหนังสือการเมืองอย่าง
สิ้นเชิง […] พวกเขาอ้างว่ากลัวว่าจะถูกล้างสมอง ทำ�ให้ต้องควบคุมหนังสือเหล่านี้ พวกเขาอนุญาตให้พวกเราอ่านแต่
หนังสือธรรมะ”235 อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุใ์ ห้ขอ้ มูลว่า หนังสือและนิตยสารในเรือนจำ�ส่วนใหญ่เกีย่ วข้อง
กับคำ�สอนทางพุทธศาสนา เรื่องสุขภาพ และเทคโนโลยี236
อดีตผู้ต้องขังยังให้ข้อมูลว่า พวกเขาแทบไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการ
บำ�บัดฟื้นฟู237 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางบอกว่า ผู้ต้องขังระหว่างคดีจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการที่จัดขึ้นโดยเรือนจำ�เท่านั้น เช่น การเรียนวิธีร้องเพลงที่แต่งขึ้นโดยเพื่อนผู้ต้องขัง หรือการออกกำ�ลังกาย
ในบางครัง้ 238 พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์เพือ่ การออกกำ�ลังกายกลางแจ้งหรือการเล่นกีฬา ก็ไม่เพียงพอ239 อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือน
จำ�พิเศษกรุงเทพยังอธิบายว่า แม้วา่ ผูต้ อ้ งขังระหว่างคดีจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎ และได้รบั การปฏิบตั แิ บบเดียวกับนักโทษ
เด็ดขาด แต่พวกเขาจะไม่ได้รับสิทธิแบบเดียวกับนักโทษเด็ดขาด อย่างการได้รับการศึกษาหรือฝึกอาชีพในเรือนจำ�240
“ผู้ต้องขังต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรือนนอน […] แค่การไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นเวลาสั้น ๆ ก็อาจเป็นขั้นตอนที่
ซับซ้อน” อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีกล่าว241
การติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวเป็นไปอย่างจำ�กัดและท้าทายอย่างยิ่ง ภายหลังการงดเข้าเยี่ยมในเรือนจำ�ทั่ว
ประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ผลจากการใช้มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19
อย่างยาวนาน ทำ�ให้เกือบทั้งปี 2564 ผู้ต้องขังต้องอยู่แยกเดี่ยวมากขึ้น มีการติดต่อด้านสังคมน้อยลง และได้ทำ�
กิจกรรมที่มีความหมายน้อยลง อดีตผู้ต้องขังหลายคนรายงานว่า ผู้ต้องขังต้องใช้เวลาจำ�นวนมากในเรือนนอน “พวก
เขาไม่รู้จะทำ�อะไรนอกจากกินและนอน” อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าว242
การสื่อสารทั้งหมดระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว จะทำ�ได้ผ่านทางวีดิโอคอลหรือโทรศัพท์ ในระบบไลน์ หรือการส่ง
อีเมลเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกฎและบริการในแต่ละเรือนจำ�243 มาตรการเข้าเยี่ยมทางออนไลน์ของกรมราชทัณฑ์ ทำ�ให้เกิด
อุปสรรคที่ไม่ชอบธรรมหลายประการสำ�หรับครอบครัวที่ต้องการเข้าเยี่ยม ทั้งนี้รวมถึงการจำ�กัดเวลาเยี่ยมเหลือเพียง
10-15 นาทีต่อครั้ง และให้เยี่ยมได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเดือน และการห้ามประชุมทางออนไลน์กับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง
การกักตัว244 การขาดแคลนอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณที่ไม่ดี และ
การขาดแคลนไฟฟ้า ทำ�ให้เวลาทีเ่ ข้าเยีย่ มเป็นไปอย่างจำ�กัด245 อดีตผูต้ อ้ งขังทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลางรายงานว่า เพราะ
หลายครอบครัวต้องต่อคิวเป็นเวลานานมากเพือ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกับผูต้ อ้ งขังผ่านระบบออนไลน์ของเรือนจำ� ทำ�ให้ผตู้ อ้ ง
ขังหลายคนขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน246 นอกจากนั้น หลายครอบครัวไม่
สามารถเข้าถึงช่องทางสือ่ สารทางออนไลน์ ทำ�ให้ไม่สามารถติดต่อกับญาติทตี่ อ้ งขังได้ อดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ ซึง่
เคยถูกคุมขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพบอกว่า ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อจะติดต่อ

235 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
236 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
237 ข้้อ 105 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ต้้องจััดให้้มีีกิิจกรรมนัันทนาการและวััฒนธรรมในเรืือนจำ
ทุุกแห่่ง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ด้้านสุุขภาพ ทางจิิตใจ และร่่างกายของผู้้�ต้้องขัังความสััมพัันธ์์ด้้านสัังคมและการดููแลภายหลัังปล่่อยตััว”
238 แม้้ว่่าผู้้�ต้้องขัังระหว่่างคดีีจะต้้องปฏิิบััติิตามกฎ และได้้รัับการปฏิิบััติิแบบเดีียวกัับนัักโทษเด็็ดขาด แต่่พวกเขาจะไม่่มีีสิิทธิิเข้้ารัับการฝึึกอาชีีพ การขอพัักโทษ
หรืือการขอพระราชทานอภััยโทษ
239 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง ในกรุุงเทพฯ, 25 สิิงหาคม 2564
240 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 1 ตุุลาคม 2564
241 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
242 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 24 มกราคม 2565
243 มีีการงดเข้้าเยี่่�ยมในเรืือนจำโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการของรััฐบาลที่่�จะควบคุุมการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการระบาดเมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2563;
กรมราชทััณฑ์์, สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19, 16 เมษายน 2564
244 ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, Correction authorities should ensure an adequate and safe visitation and timely and private access for lawyers,
2 พฤศจิิกายน 2564
245 ประชาไท, Lawyer reveals visits at Rangsit Temporary Prison extremely difficult – talking outdoors, slow internet, both lawyers and prisoners
contracting COVID-19, 17 สิิงหาคม 2564
246 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง ในกรุุงเทพฯ, 25 สิิงหาคม 2564
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กับครอบครัวได้ เขาอธิบายว่า “สิ่งที่ [ผู้ต้องขัง] ทำ�ได้มากสุดคือการเขียนจดหมายถึงครอบครัว ซึ่งจะถูกตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่มักเปิดและอ่านจดหมายที่ส่งออกไปทุกฉบับ ถ้ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
หรือเจ้าหน้าที่ไม่ชอบเนื้อหาของจดหมาย ก็จะไม่นำ�ส่งให้”247
การงดเข้าเยีย่ มในเรือนจำ�ยังส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงปัจจัยขัน้ พืน้ ฐานของผูต้ อ้ งขัง ซึง่ หลายคนต้องพึง่ พากับครอบครัว
พวกเขา อดีตผูต้ อ้ งขังทีเ่ รือนจำ�อำ�เภอธัญบุรเี ล่าว่า ครัง้ หนึง่ เขาต้องใช้ผงซักฟอกแทนสบู่ และใช้น�้ำ ยาล้างจานแทนแชมพู
เพราะเจ้าหน้าที่จะแจกสบู่ให้แค่สามก้อนสำ�หรับเขาและผู้ต้องขังอีก 50 คนระหว่างการกักตัวเพราะโรคโควิด-19248
การเข้าเยี่ยมของทนายต้องขออนุญาตจากเรือนจำ� โดยขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติการป้องกันโรคที่กำ�หนดโดยกระทรวง
สาธารณสุข249 ในหลายโอกาส เรือนจำ�จะปฏิเสธไม่ให้ทนายความได้พบกับผู้ต้องขัง โดยอ้างสถานการณ์โควิด-19
หรืออ้างว่าเป็นช่วงที่ต้องกักตัวสำ�หรับผู้ต้องขัง250
ตามข้อมูลของอดีตผูต้ อ้ งขังหลายคน ในช่วงระหว่างการระบาดของโควิด-19 การเข้าเยีย่ มออนไลน์ระหว่างผูต้ อ้ งขังกับ
ครอบครัว รวมทัง้ ทนายความ มักขาดความเป็นส่วนตัว และเรือนจำ�จะดักฟังหรือแทรกแซงการสือ่ สารของพวกเขาอยู่
เป็นประจำ� ในหลายกรณี เรือนจำ�จะตรวจสอบเอกสารหรือจดหมายติดต่อระหว่างทนายความกับผู้ต้องขัง251 อดีตผู้
ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า เจ้าหน้าที่จะมานั่งอยู่ด้วยทุกครั้งเวลาที่เธอวีดิโอคอลกับทนายความ252
อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�จังหวัดกาฬสินธุ์ยังบอกว่า เจ้าหน้าที่จะอัดวีดิโอทุกครั้งที่เขาพูดคุยกับทนายความ253
การติดต่อกับโลกภายนอกอย่างจำ�กัดเป็นเวลานานช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้
ต้องขัง และยิ่งทำ�ให้เกิดความเครียดด้านอารมณ์และจิตใจมากขึ้น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพกล่าวถึง
ประสบการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างถูกคุมขัง และต้องถูกขังเดี่ยวเป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์ตามมาตรการแยก
โรคว่า “ผมถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถติดต่อใครได้เลย […] เป็นสภาพที่เคร่งเครียดอย่างมาก
และความเครียดในระดับนี้ทำ�ให้ผมนอนไม่หลับ และจัดการกับความคิดของตนเองไม่ได้ มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมคิดจะ
ฆ่าตัวตาย ผมเกือบจะทำ�แบบนั้น […] โดยเฉพาะหลังจากรู้ว่าตัวเองติดโควิด-19 และได้เห็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ต้องขังคนอื่น ทำ�ให้ผมกังวลมากเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”254
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศว่า เรือนจำ� 38 แห่ง
ทั่วประเทศจะเริ่มเปิดให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน และเรือนจำ�อีกแปดแห่ง จะเปิดให้เข้าเยี่ยม
ในช่วงสิ้นเดือนนั้น นายสมศักดิ์ยังกล่าวเสริมว่า เรือนจำ�อีก 97 แห่งจะเริ่มเปิดให้เข้าเยี่ยมเป็นลำ�ดับไปตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม255
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FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 21 มกราคม 2565
FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
กรมราชทััณฑ์์, สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19, 16 เมษายน 2564; http://en.correct.go.th/news/covid-19-updates/
ข้้อ 61(1) ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับโอกาส เวลา และการอํํานวยความ
สะดวกอย่่างเพีียงพอในการเยี่่�ยม และในการสื่่�อสารและปรึึกษาหารืือกัับที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�ตนเลืือก หรืือผู้้�ให้้บริิการด้้านกฎหมายโดยไม่่ชัักช้้า ไม่่มีีการลอบฟััง
ข้้อมููลหรืือไม่่มีีการตััดข้้อความใดๆ และให้้เป็็นการสื่่�อสารอย่่างเป็็นความลัับโดยสมบููรณ์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นประเด็็นด้้านกฎหมายใดๆ ทั้้�งนี้้�โดยสอดคล้้องกัับกฎหมาย
ในประเทศที่่�บัังคัับใช้้อยู่่� การปรึึกษาหารืือนั้้�นอาจกระทำในลัักษณะที่่�อยู่่�ในสายตาของเจ้้าพนัักงานเรืือนจำ แต่่ต้้องไม่่ได้้ยิินข้้อความ ในการปรึึกษานั้้�น”; ประชา
ไท, Lawyer reveals visits at Rangsit Temporary Prison extremely difficult – talking outdoors, slow internet, both lawyers and prisoners contracting
COVID-19, 17 สิิงหาคม 2564; ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, Correction authorities should ensure an adequate and safe visitation and timely
and private access for lawyers, 2 พฤศจิิกายน 2564
251 ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, แถลงการณ์์ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน: การดัักฟัังการสนทนาระหว่่างทนายความกัับลููกความภายในเรืือนจำ
เป็็นการละเมิิดสิิทธิิอย่่างร้้ายแรง, 21 มิิถุุนายน 2564; ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, Correction authorities should ensure an adequate and safe
visitation and timely and private access for lawyers, 2 พฤศจิิกายน 2564
252 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
253 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�, 10 กัันยายน 2564
254 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
255 Nation, 38 prisons reopen for family visits, eight more to follow suit by December 18 พฤศจิิกายน 2564

42 FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี 2565

7.8 กลไกร้้องเรีียนที่่� ไม่่เป็็นผล
อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า เรือนจำ�ขาดกลไกร้องเรียนที่เป็นผล ที่สามารถเก็บข้อมูลการร้องเรียนของผู้ต้องขังอย่างเป็น
ความลับ โปร่งใส และตอบสนองต่อข้อร้องเรียน256 ในเรือนจำ�ส่วนใหญ่ที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง
ผู้ต้องขังสามารถยื่นคำ�ร้องเรียนต่อเรือนจำ� หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลภายนอก เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสภาพการ
คุมขังได้ โดยเขียนเป็นจดหมายและนำ�ไปหยอดใส่ตรู้ อ้ งเรียน อย่างไรก็ดี อดีตผูต้ อ้ งขังบางส่วนมีขอ้ สังเกตว่า จดหมาย
เหล่านี้ไม่สามารถปกปิดชื่อผู้ส่ง และมักจะถูกเปิดและอ่านโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถคัดกรองและสั่งเก็บไว้ได้257 อดีต
ผู้ต้องขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพให้ความเห็นว่า “ปัญหาคือเมื่อมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อะไรที่เกิดขึ้นกับเขา หรือเป็นการละเมิดสิทธิ เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำ�เป็น เพราะเจ้าหน้าที่จะเปิดกล่องรับ
เรือ่ งร้องเรียน และเลือกเฉพาะจดหมายบางฉบับทีจ่ ะนำ�ส่งออกไป […] และผู้ตอ้ งขังทีเ่ ขียนจดหมายและเจ้าหน้าทีไ่ ด้
อ่าน อาจต้องเจอกับปัญหา อย่างบางทีกโ็ ดนเรียกไปถามว่าเหตุใดจึงรายงานข้อมูลเหล่านี้ บางทีกถ็ กู ลงโทษ หรืออาจ
ทำ�ให้เกิดสภาพที่อันตรายกับตนเอง”258 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำ�อำ�เภอธัญบุรีกล่าวเสริมว่า ส่วนใหญ่แล้วจดหมายร้อง
เรียนของผู้ต้องขังจะถูกเพิกเฉยหรือถูกเอาไปทิ้ง259 ส่งผลให้ผู้ต้องขังจำ�นวนมากไม่เห็นประโยชน์ที่จะเขียนจดหมาย
ร้องเรียน หรือไม่ก็กลัวการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่
อดีตผู้ต้องขังบางส่วนบอกว่า ผู้ต้องขังอาจเลือกที่จะแสดงข้อกังวลหรือปัญหากับทนายความหรือครอบครัวช่วงที่มา
เยี่ยมแทน แต่ในหลายกรณีก็อาจทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบได้ ทั้งการถูกขู่หรือถูกกดดันจากเรือนจำ� ยกตัวอย่างเช่น
หลังจากร้องเรียนกับทนายความถึงสภาพที่แออัด และสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิง
กลางถูกเจ้าหน้าที่มาตักเตือนไม่ให้นำ�ข้อมูลเหล่านี้ไปพูดกับคนข้างนอก260 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ยังรายงานว่า หลังการวีดโิ อคอลกับทนายความซึง่ เธอได้รอ้ งเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมในเรือนจำ� ผูอ้ �ำ นวย
การเรือนจำ�ได้ขู่จะฟ้องเธอ261

256 ข้้อ 56 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องมีีโอกาสทุุกวัันในการยื่่�นคํําร้้องขอหรืือ
ร้้องทุุกข์์ต่่อผู้้�บััญชาการเรืือนจำหรืือ เจ้้าพนัักงานเรืือนจำที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ทำหน้้าที่่�แทน 2. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องมีีโอกาสยื่่�นคํําร้้องขอหรืือร้้องทุุกข์์ต่่อผู้้�ตรวจ
การเรืือนจำ ระหว่่างการตรวจ เรืือนจำ โดยผู้้�ต้้องขัังต้้องมีีโอกาสในการพููดคุุยกัับผู้้�ตรวจการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจการอื่่�นอย่่างเป็็นอิิสระ และเป็็นความลัับโดย
สมบููรณ์์ โดยผู้้�บััญชาการเรืือนจำหรืือเจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่�นของเรืือนจำไม่่อยู่่�รู้้�เห็็นด้้วย 3. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้ยื่่�นคํําร้้องขอหรืือร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบััติิต่่อตน โดยไม่่มีีการตััดข้้อความที่่�เป็็นสาระใด ๆ ออกไป โดยสามารถยื่่�นต่่อผู้้�บริิหารงานราชทััณฑ์์ส่่วนกลางและต่่อศาลหรืือ หน่่วยงานอื่่�นใดที่่�มีีอำนาจ
หน้้าที่่� รวมทั้้�งผู้้�ที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�ในการพิิจารณาทบทวนหรืือแก้้ไขเยีียวยาการปฏิิบััติินั้้�น 4. สิิทธิิตามวรรค 1 ถึึง 3 ของข้้อกำหนดนี้้� ให้้ครอบคลุุมถึึงที่่�ปรึึกษา
กฎหมายของผู้้�ต้้องขััง ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังหรืือที่่�ปรึึกษากฎหมายของตนไม่่สามารถใช้้สิิทธิิเหล่่านี้้�ได้้ ให้้ครอบครััวหรืือบุุคคลอื่่�นใด ที่่�มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรณีีนั้้�นเป็็นผู้้�
ใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวได้้”
257 ข้้อ 57 ของข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง กำหนดว่่า “1.คํําร้้องขอหรืือร้้องทุุกข์์ใดๆ ต้้องได้้รัับการดำเนิินการทัันทีี
และให้้คํําตอบโดยมิิชัักช้้ากรณีีที่่�มีี การยกคํําร้้องขอหรืือร้้องทุุกข์์ใดๆ หรืือกรณีีที่่�มีีความล่่าช้้าโดยมิิสมควร ผู้้�ร้้องจึึงมีีสิิทธิิยื่่�นคํําร้้องต่่อศาล หรืือหน่่วยงานอื่่�นใด
ที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�ได้้ 2. ต้้องมีีหลัักประกัันเพื่่�อคุ้้�มครองให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถยื่่�นคํําร้้องขอหรืือร้้องทุุกข์์ได้้อย่่างปลอดภััย และกรณีีที่่�ผู้้�ร้้องต้้องการ ให้้กระทำอย่่าง
เป็็นความลัับ ผู้้�ต้้องขัังหรืือบุุคคลอื่่�นตามที่่�กล่่าวถึึงในวรรค 4 ของข้้อกำหนด 56 ต้้องไม่่ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงที่่�จะถููกตอบโต้้ ข่่มขู่่� หรืือได้้รัับผลกระทบด้้านลบใด
ๆ อัันเนื่่�องมาจากการยื่่�นคํําร้้องขอหรืือร้้องทุุกข์์นั้้�น 3. ข้้อกล่่าวหาว่่ามีีการทรมานและการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�นๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่� ย่่ำยีีศัักดิ์์�ศรีี
ต่่อผู้้�ต้้องขััง จะต้้องมีีการดำเนิินการโดยทัันทีีและให้้มีีการสอบสวนโดยพลัันและ อย่่างไม่่ลำเอีียง โดยเจ้้าหน้้าที่่�อิิสระระดัับชาติิที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่� โดยให้้เป็็นไป
ตามวรรค 1 และ 2 ของข้้อกำหนด 71”
258 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพ, 25 มกราคม 2565
259 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากเรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี, 22 กัันยายน 2564
260 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงกลาง, 25 สิิงหาคม 2564
261 FIDH, สััมภาษณ์์อดีีตผู้้�ต้้องขัังจากทััณฑสถานหญิิงเชีียงใหม่่, 22 กัันยายน 2564
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8. สรุุปข่่าวสารเกี่่ย� วกัับเรืือนจำำ�
8.1 มีีการยอมรัับข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับสภาพของเรืือนจำำ�
ระหว่างกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระรอบสาม (UPR) ของประเทศไทย ทีม่ ขี นึ้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2564 รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอแนะสองประการที่เรียกร้องให้ 1) ปฏิรูประบบราชทัณฑ์เพื่อประกันให้เกิดสภาพ
การคุมขังที่มีมนุษยธรรม สอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และ 2) การปรับปรุงสภาพชีวิตของผู้ต้องขังและ
นักโทษเด็ดขาด เพื่อประกันสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่มีมนุษยธรรมระหว่างการคุมขัง262

8.2 เจ้้าหน้้าที่่เ� รืือนจำำ�ถููกลงโทษทางวิินัยั
ช่วงปลายปี 2564 มีรายงานการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำ�บางส่วน เนื่องจากการละเมิดและการปฏิบัติมิ
ชอบต่อผู้ต้องขัง
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน กรมราชทัณฑ์ระบุว่า ได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ 10 คนจากการละเมิดที่ร้ายแรง รวมทั้งการทุจริต
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการลักลอบนำ�สิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ�263 ในวันที่ 16 ธันวาคม
กรมราชทัณฑ์ประกาศว่า ได้ปลดเจ้าหน้าที่อีกสี่คนซึ่งได้กระทำ� “ความผิดวินัยร้ายแรง” ต่อผู้ต้องขังและญาติ โดย
เจ้าหน้าที่สามจากสี่คนถูกสั่งปลดเนื่องจาก “ทำ�ร้ายร่างกายผู้ต้องขัง ทำ�ให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต”264
ไม่มีการให้รายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติงานที่เรือนจำ�ใด
แม้กรมราชทัณฑ์ระบุวา่ ปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ทำ�ให้การบริหารงานราชทัณฑ์มคี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้
แต่ไม่มกี ารเปิดเผยตัวเลขโดยรวมเกีย่ วกับจำ�นวนข้อร้องเรียนด้านการปฏิบตั มิ ชิ อบของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจำ� การสอบสวน
ที่เกิดขึ้น และ/หรือมาตรการที่นำ�มาใช้กับผู้กระทำ�ผิด

8.3 การเสีียชีีวิิตในเรืือนจำำ�
ยังคงมีกรณีการเสียชีวิตในทัณฑสถานของไทย แม้จะไม่มีการเปิดเผยสถิติของเหตุการณ์เช่นนี้ อีกทั้งไม่มีการเปิด
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนเมื่อเกิดกรณีการเสียชีวิตในเรือนจำ�อย่างมีเงื่อนงำ� มีเพียงบางกรณีที่สื่อมวลชน
รายงานข่าวการเสียชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมรู้จัก
ตัวอย่างเช่น มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พลโทมนัส คงแป้น อดีตทหารในกองทัพไทย อายุ 65 ปี
เสียชีวิตจากหัวใจวายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ265 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ศาลตัดสินว่าพลโทมนัสมี
ความผิดในหลายข้อหาเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาทีถ่ กู ขังอยูใ่ นป่าบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในปี 2558266
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ศาลอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษจำ�คุกของพลโทมนัสจาก 27 เป็น 82 ปี267
ในวันที่ 23 กันยายน ผู้ต้องหาคดียาเสพติดอายุ 42 ปีแขวนคอตายในห้องขังที่เรือนจำ�บางเขน ในกรุงเทพฯ โดยเขา
ถูกจับกุมพร้อมกับยาไอซ์ห้ากรัม และยาบ้า 180 เม็ดเมื่อสองวันก่อนหน้านั้น268

262 คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ - สมััยประชุุมที่่� 49, รายงานของคณะทำงานว่่าด้้วยกระบวนการทบทวนสิิทธิิมนุุษยชนตามวาระ – ประเทศไทย, 21
ธัันวาคม 2564; UN Doc. A/HRC/49/17
263 Bangkok Post, Prison staff fired for graft, murder offences, 6 พฤศจิิกายน 2564
264 Nation, Four prison officials axed for alleged extortion, inmate abuse, 16 ธัันวาคม 2564
265 Bangkok Post, Key human trafficker dies in jail, 3 มิิถุุนายน 2564; Thai PBS, Key Rohingya smuggling ring leader dies in prison, 3 มิิถุุนายน 2564
266 BBC, Thailand general jailed for human trafficking at mass trial, 19 กรกฎาคม 2560
267 Bangkok Post, Court hikes jail terms in infamous Rohingya graveyard case, 1 พฤศจิิกายน 2562
268 Bangkok Post, Drug suspect found hanged in cell at Bang Khen prison, 23 กัันยายน 2564

44 FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำ�ประจำ�ปี 2565

8.4 การจลาจลในเรืือนจำำ�
ในเดือนธันวาคม มีรายงานการจลาจลในเรือนจำ�สองแห่ง รวมทั้งการใช้กำ�ลังที่ไม่ได้สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นใน
เรือนจำ�อย่างน้อยหนึ่งแห่ง
มีรายงานการจลาจลสองครั้งที่เรือนจำ�จังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 16 ธันวาคม ผู้ต้องขังชาย 300 คนเริ่มก่อจลาจล
เพื่อเรียกร้องให้ย้ายผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 100 คนออกจากเรือนจำ�ไปอยู่โรงพยาบาลข้างนอก269
มีการระดมกำ�ลังตำ�รวจและทหารเพือ่ ปราบปราม โดยเจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนได้ยงิ กระสุนยางใส่ผตู้ อ้ งขังที่กอ่ จลาจล
บางส่วน ส่งผลให้มผี ตู้ อ้ งขังสามคนได้รบั บาดเจ็บจากกระสุนยาง และต้องส่งตัวไปโรงพยาบาล270 ในวันที่ 17 ธันวาคม
มีการวางเพลิงอาคารในเรือนจำ�แห่งเดียวกัน หลังมีการก่อจลาจลครั้งที่สอง ตำ�รวจปราบจลาจลประมาณ 100 นาย
ได้เข้ามาควบคุมและยิงกระสุนยาง ส่งผลให้ผตู้ อ้ งขัง 14 คนได้รบั บาดเจ็บ271 ในวันที่ 18 ธันวาคม กรมราชทัณฑ์ระบุวา่
จะตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนสาเหตุของการก่อจลาจลครั้งนี272
้
ในวันที่ 26 ธันวาคม เจ้าหน้าที่เรือนจำ�และตำ�รวจประมาณ 50 นาย ได้เข้าไปควบคุมเหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง
ผูต้ อ้ งขังสองกลุม่ ทีเ่ รือนจำ�จังหวัดศรีสะเกษ โดยผูต้ อ้ งขังสองคนถูกนำ�ตัวส่งโรงพยาบาลเพือ่ รักษาอาการบาดเจ็บจาก
เหตุทะเลาะวิวาท273

269 Bangkok Post, Inmates riot over covid-19 in Krabi prison, 17 ธัันวาคม 2564; Nation, Krabi prison riot only results in 14 Covid patients being
moved to hospital, 16 ธัันวาคม 2564; Bangkok Post, 31 moved to max security penitentiary, 19 ธัันวาคม 2564
270 Nation, Krabi prison riot only results in 14 Covid patients being moved to hospital, 16 ธัันวาคม 2564
271 Bangkok Post, Krabi prison dorm ablaze in second riot, 17 ธัันวาคม 2564; Bangkok Post, Inmates riot again at Krabi jail, 18 ธัันวาคม 2564
272 Bangkok Post, 31 moved to max security penitentiary, 19 ธัันวาคม 2564
273 Bangkok Post, Troublemakers moved out after riot at Si Sa Ket Prison, 27 ธัันวาคม 2564
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9. ข้้อเสนอแนะ
9.1 ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับรัฐั บาลไทย
ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป

• ประกัันว่่าสภาพในเรืือนจำสอดคล้้องตามพัันธกรณีีของประเทศไทยตามกฎหมายสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนระหว่่างประเทศที่่�เป็็น
รััฐภาคีี รวมทั้้�งกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิพิ ลเมืืองและสิิทธิทิ างการเมืือง (ICCPR); กติิการะหว่่างประเทศว่่า
ด้้วยสิิทธิทิ างเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม (ICESCR); อนุุสัญ
ั ญาต่่อต้้านการทรมานและการปฏิิบัติั หิ รืือการลงโทษ
อื่่น� ๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุษุ ยธรรม หรืือที่่�ย่่ำยีีศักั ดิ์์�ศรีี (CAT); อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบัติั ใิ นทุุกรููปแบบต่่อ
สตรีี (CEDAW); อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิเิ ด็็ก (CRC); อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิคิ นพิิการ (CRPD) และอนุุสัญ
ั ญาองค์์การ
แรงงานระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 29 ว่่าด้้วยการเกณฑ์์แรงงาน
• ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการชี้้�นำแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิจิ และสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน (UNGPs) ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ในการ
คุ้้�มครองผู้้�ต้อ้ งขัังจากการปฏิิบัติั มิิ ชิ อบด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน อัันเป็็นผลมาจากหน่่วยงานธุุรกิจิ
• ปรัับปรุุงสภาพในทััณฑสถานให้้สอดคล้้องตามข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�
ต้้องขััง (ข้้อกำหนดเนลสััน แมนเดลา) และข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงในเรืือนจำและ
มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้ก้� ระทำผิิดหญิิง (ข้้อกำหนดกรุุงเทพ)
• ประกัันว่่า เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำทุุกแห่่งได้้รับั การอบรมอย่่างเหมาะสมเกี่่�ยวกัับมาตรฐานระหว่่างประเทศ โดยเฉพาะข้้อ
กำหนดแมนเดลาและข้้อกำหนดกรุุงเทพ
• อนุุญาตให้้หน่่วยงานตรวจสอบอิิสระเข้้าเยี่่�ยม รวมทั้้�งคณะกรรมการสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนแห่่งชาติิ (กสม.) และผู้้�ตรวจการ
แผ่่นดิิน โดยให้้มีีการเข้้าถึึงเรืือนจำทุุกแห่่งอย่่างไม่่มีีการปิิดกั้้�น สอดคล้้องกัับพัันธกิิจที่่�ประเทศไทยได้้ให้้ไว้้ระหว่่าง
กระบวนการทบทวนสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนตามวาระรอบสอง (UPR)
• อนุุญาตให้้องค์์กรพััฒนาเอกชนที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถเข้้าเยี่่�ยมสถานคุุมขััง สััมภาษณ์์ผู้้�ต้้องขััง และ
ประเมิินสภาพภายในโดยไม่่มีอุี ปุ สรรคที่่�ไม่่เหมาะสม
• ดำเนิินการสอบสวนอย่่างถี่่ถ้� ว้ น ไม่่ลำเอีียง เป็็นอิิสระต่่อกรณีีการเสีียชีีวิตทุ
ิ กุ กรณีีในทััณฑสถาน และให้้เปิิดเผยข้้อมููล
การสอบสวนต่่อสาธารณะ
• เผยแพร่่ข้้อมููลทางสถิิติิการเสีียชีีวิิตในทััณฑสถานอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งสาเหตุุและข้้อมููลว่่าได้้มีีการสอบสวนใน
แต่่ละกรณีีหรืือไม่่
• เผยแพร่่ตัวั เลขของผู้้�ต้อ้ งขัังต่่างชาติิที่่ถูู� กควบคุุมตัวั ในทััณฑสถานอย่่างสม่่ำเสมอและเป็็นองค์์รวม โดยจำแนกข้้อมููล
ตามเพศ อายุุ สััญชาติิ และประเภทความผิิด
• ดำเนิินการลดการเอาผิิดทางอาญากัับอาชญากรรมที่่�ไม่่ร้า้ ยแรงต่่อไป รวมทั้้�งความผิิดด้า้ นยาเสพติิดบางประเภท
• ดำเนิินการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายต่่อไปเพื่่อ� ประกัันว่่า ในการกำหนดโทษ บทลงโทษต้้องได้้สัดส่
ั ว่ นกัับความผิิดที่่เ� กิิด
ขึ้้น� รวมทั้้�งในคดีียาเสพติิดบางประเภท
• ให้้สัตั ยาบัันรัับรองพิิธีสี ารเลืือกรัับของกติิกา ICCPR (OP-ICCPR)
• ดำเนิินการอย่่างเป็็นรููปธรรมเพื่่อ� ยกเลิิกโทษประหารสำหรัับความผิิดอาญาทั้้�งปวง รวมทั้้�งโดย
• จััดทำความตกลงชั่่ว� คราวเพื่่อ� งดเว้้นการใช้้โทษประหารชีีวิติ
• ลดจำนวนความผิิดทางอาญาที่่�อาจมีีโทษประหารลงอย่่างมีีนัยั สำคััญ
• ยกเลิิกข้้อกำหนดให้้ใช้้โทษประหารสำหรัับคดีียาเสพติิดทั้้ง� ปวง
• ให้้สัตั ยาบัันรัับรองพิิธีสี ารเลืือกรัับฉบัับที่่� 2 ของกติิกา ICCPR (OP2-ICCPR)
• ดำเนิินการให้้มีกี ารเข้้าเยี่่ย� มประเทศโดยกลไกพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิของคณะมนตรีีสิทธิ
ิ มนุ
ิ ษุ ยชนแห่่งสหประชาชาติิ
รวมทั้้�งผู้้�รายงานพิิเศษว่่าด้้วยการทรมานและการปฏิิบัติั หิ รืือการลงโทษอื่่น� ๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุษุ ยธรรม หรืือที่่�ย่่ำยีีศักั ดิ์์�ศรีี;
คณะทำงานแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการควบคุุมตัวั โดยพลการ (WGAD); ผู้้�รายงานพิิเศษว่่าด้้วยสิิทธิด้ิ า้ นอาหาร; ผู้้�
รายงานพิิเศษว่่าด้้วยสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนในน้้ำดื่่มที่่
� ป� ลอดภััยและสุุขาภิิบาล; ผู้้�รายงานพิิเศษว่่าด้้วยสิิทธิด้ิ า้ นสุุขภาพกาย
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และจิิต; ผู้้�รายงานพิิเศษว่่าด้้วยสิิทธิใิ นการมีีที่่อ� ยู่่อ� าศััยอย่่างเหมาะสม; คณะทำงานว่่าด้้วยการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้ห้� ญิิง
และเด็็กผู้ห้� ญิิง; คณะผู้้�ชำนาญการอิิสระว่่าด้้วยรสนิิยมทางเพศและอััตลัักษณ์์ทางเพศ; คณะผู้้�ชำนาญการอิิสระว่่า
ด้้วยการเข้้าถึึงสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนทั้้�งปวงของผู้้�สููงวััย; และผู้้�รายงานพิิเศษว่่าด้้วยสิิทธิขิ องคนพิิการ
ข้้อเสนอแนะที่่เ� ฉพาะเจาะจง

สภาพความแออัด
• เพิ่่�มความพยายามในการแก้้ไขและรัับมืือกัับปัญ
ั หาสภาพความแออััดในทััณฑสถาน โดยนำมาตรการที่่�ยั่่ง� ยืืนและมีี
ประสิิทธิภิ าพมาใช้้และดำเนิินการเพื่่อ� ลดประชากรผู้้�ต้อ้ งขัังเพิ่่�มการใช้้ทางเลืือกอื่่น� นอกจากการคุุมขัังและการควบคุุม
ตััว โดยการพััฒนามาตรการแทนการควบคุุมตััวในระบบกฎหมาย สอดคล้้องตามข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำแห่่ง
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง (ข้้อกำหนดโตเกีียว) โดยมาตรการเหล่่านั้้�นอาจรวมถึึง
• การบัังคัับบำบััดสำหรัับผู้้�ที่่ถูู� กตััดสินิ ว่่ามีีความผิิดในคดีียาเสพติิดบางประเภท เช่่นการใช้้หรืือการเสพยา
• กำหนดให้้ใช้้ค่า่ ปรัับสำหรัับผู้ก้� ระทำผิิดครั้้ง� แรก เมื่่อ� กฎหมายอนุุญาตให้้ใช้้ดุลุ พิินิจิ ในการกำหนดค่่าปรัับ และ/
หรืือโทษจำคุุกได้้
• กำหนดให้้จ่า่ ยค่่าปรัับหรืือให้้ทำงานบริิการชุุมชนสำหรัับความผิิดลหุุโทษ
• หลีีกเลี่่�ยงการควบคุุมตัวร
ั ะหว่่างคดีีหรืือการฝากขััง สำหรัับความผิิดในบางประเภท
• ใช้้การกัักตััวที่่บ้� า้ น รวมทั้้�งกำไลอีีเอ็็มเพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่่�ยงในการหลบหนีี
• ใช้้มาตรการปล่่อยตััวเร็็วขึ้้น� รวมทั้้�งการพัักโทษและการปล่่อยตััวอย่่างมีีเงื่่อ� นไข
• ทางเลืือกภายหลัังการกำหนดโทษเพื่่อ� สนัับสนุุนการปรัับตัวั ผู้้�ต้อ้ งขัังกลัับคืืนสู่่�สังั คม
• การส่่งกลัับผู้้�ต้อ้ งขัังต่่างชาติิไปประเทศของตนเอง
• ประกัันว่่า ถ้้ามีีการใช้้การควบคุุมตัวร
ั ะหว่่างคดีีหรืือการฝากขััง ให้้เกิิดขึ้้น� ในระยะเวลาสั้้�นสุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ และ
การกำหนดหลัักประกัันต้้องมีีความเหมาะสม และได้้สัดส่
ั ว่ นกัับความผิิด
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังสููงวััยจะมีีโอกาสเป็็นพิิเศษในการเข้้าถึึงมาตรการทางเลืือกที่่�ไม่่ใช่่การควบคุุมตัวั
พื้นที่การพักอาศัย
• ประกัันว่่าห้้องขัังและเรืือนนอนมีีแสงสว่่างจากธรรมชาติิ มีีการระบายอากาศที่่เ� หมาะสม ทำให้้ได้้รับั อากาศบริิสุทธิ์์
ุ �
และมีีระบบทำความเย็็น
• ประกัันว่่าผู้้�ต้อ้ งขัังได้้รับั เครื่่อ� งนอนที่่�สะอาดและเพีียงพอ เหมาะสมกัับสภาพอากาศ
การลงโทษและการปฏิบัติที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังทุุกคนจะได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีศักั ดิ์์�ศรีีและมีีมนุษุ ยธรรม และไม่่ตกเป็็นเหยื่่อ� ของการเลืือกปฏิิบัติั ิ
ไม่่ว่า่ ในรููปแบบใด
• ประกัันไม่่ให้้มีีการลงโทษทางวิินััยหรืือการลงโทษอย่่างอื่่�น เนื่่�องจากการละเมิิดกฎของเรืือนจำและพฤติิกรรมอื่่�นใด
ในลัักษณะที่่�เป็็นการทรมานและการปฏิิบัติั หิ รืือการลงโทษอื่่น� ๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุษุ ยธรรม หรืือที่่�ย่่ำยีีศักั ดิ์์�ศรีี
• ประกัันว่่า จะมีีการขัังเดี่่�ยวเฉพาะในกรณีีที่่เ� ป็็นข้้อยกเว้้นและให้้ใช้้เป็็นวิิธีกี ารสุุดท้า้ ย โดยให้้ใช้้ในเวลาสั้้�นสุุดเท่่าที่่�จะ
เป็็นไปได้้ และให้้มีกี ารตรวจสอบอย่่างเป็็นอิิสระ
• ให้้ดำเนิินการสอบสวนอย่่างถี่่�ถ้ว้ น ไม่่ลำเอีียง เป็็นอิิสระต่่อข้้อกล่่าวหาใด ๆ ว่่ามีีการทรมานและการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้าย
โดยประกัันว่่าผู้ก้� ระทำผิิดจะถููกลงโทษตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อกำหนดที่่�มีอี ยู่่� และผู้เ้� สีียหายได้้รับั การเยีียวยา
และการชดเชยอย่่างเหมาะสม
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น้ำ�และสุขาภิบาล
• ประกัันให้้มีีน้้ำอย่่างเพีียงพอสำหรัับสุุขอนามััยส่่วนบุุคคล และให้้มีีปริิมาณน้้ำเพีียงพอต่่อการอาบน้้ำและการใช้้ใน
ห้้องส้้วมตลอดทั้้�งวััน โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีคี วามต้้องการสููง
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังสามารถเข้้าถึึงห้้องส้้วมโดยไม่่มีข้ี อ้ จำกััดได้้ทุกุ เวลา และมีีความเป็็นส่่วนตััวสููงสุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไป
ได้้
• เพิ่่�มการเข้้าถึึงการอาบน้้ำ และจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอให้้ผู้้�ต้อ้ งขัังอาบน้้ำได้้
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังที่่�มีหี น้้าที่่�ทำความสะอาด ได้้รับั แจกอุุปกรณ์์และสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
อาหารและน้ำ�ดื่ม
• ปรัับปรุุงคุุณภาพโดยรวม และคุุณค่่าทางโภชนาการสำหรัับอาหารของผู้้�ต้อ้ งขััง
• ประกัันว่่า อาหารสำหรัับผู้้�ต้อ้ งขัังทุุกคน จะสอดคล้้องตามความต้้องการด้้านการแพทย์์ ศาสนา และวััฒนธรรมของ
พวกเขา
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังได้้รับั แจกอุุปกรณ์์การกิินอาหารที่่�สะอาด คล้้ายกัับที่่ใ� ช้้ภายนอกเรืือนจำ
• ประกัันให้้มีน้้ี ำดื่่มที่่
� ส� ะอาดจากก๊๊อกน้้ำ หรืือจากถัังเก็็บน้้ำอย่่างต่่อเนื่่อ� ง 24 ชั่่ว� โมงต่่อวััน
บริการดูแลสุขภาพ
• ให้้มีกี ารตรวจสอบอย่่างสม่่ำเสมอโดยมีีความช่่วยเหลืือจากแพทย์์ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขผู้มี้� อี ำนาจ เพื่่อ� ตรวจสอบ
และแก้้ปััญหาซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพของผู้้�ต้้องขััง รวมทั้้�งปริิมาณ คุุณภาพ การจััดเตรีียม และบริิการด้้าน
อาหาร สุุขอนามััยและความสะอาดของอาคารสถานที่่� และของผู้้�ต้อ้ งขััง รวมทั้้�งสุุขาภิิบาล อุุณหภููมิิ แสงสว่่าง การ
ระบายอากาศ และการจััดเตรีียมเครื่่อ� งนอนในอาคารเหล่่านี้้�
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังสามารถเข้้าถึึงการดููแลทางการแพทย์์ได้้ทันั ทีีในกรณีีเร่่งด่่วน และผู้้�ต้อ้ งขัังที่่�จำเป็็นต้้องได้้รับั การ
รัักษาจากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ จะถููกส่่งตััวไปยัังสถานพยาบาลพิิเศษหรืือโรงพยาบาลภายนอกเรืือนจำ
• ประกัันว่่า มีีการแก้้ไขและตอบสนองต่่อความต้้องการด้้านสุุขภาพของกลุ่่�มพิิเศษ รวมทั้้�งผู้ห้� ญิิง ผู้มี้� คี วามหลากหลาย
ทางเพศ ผู้้�ต้อ้ งขัังสููงวััย และผู้้�ต้อ้ งขัังพิิการ
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงได้้รับั แจกเครื่อ่� งใช้้ที่่จ� ำเป็็นเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการพิิเศษด้้านสุุขอนามััย โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งการจััดให้้มีผ้ี า้ อนามััยที่่�เพีียงพอโดยไม่่คิดมูู
ิ ลค่่า
• ประกัันว่่า มีีการดููแลด้้านจิิตวิทิ ยาและจิิตเวชอย่่างเหมาะสมสำหรัับผู้้�ต้อ้ งขััง
แรงงานในเรือนจำ�
• ยุุติิแผนการใด ๆ ในการให้้ผู้้�ต้้องขัังทำงานในเขตอุุตสาหกรรม หรืือแผนการอื่่�นใดเพื่่�อใช้้ผู้้�ต้้องขัังเพื่่�อแก้้ปััญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน จนกว่่าจะมีีมาตรการป้้องกัันอย่่างเหมาะสมเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการขููดรีีดเอาเปรีียบด้้านแรงงานต่่อผู้้�
ต้้องขััง
• ประกัันว่่า ค่่าจ้้างสำหรัับแรงงานในเรืือนจำสอดคล้้องตามอััตราค่่าจ้้างขั้้น� ต่่ำตามพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองแรงงาน
• บัังคัับใช้้ตามกฎกระทรวงปีี 2563 ซึ่ง่� กำหนดให้้ผู้้�ต้อ้ งขัังต้้องได้้รับั 70% ของผลกำไรจากงานที่่�ได้้รับม
ั อบหมายให้้ทำ
• ตรวจสอบเรืือนจำอย่่างสม่่ำเสมอ สอบสวนข้้อกล่่าวหาใด ๆ ว่่ามีีการละเมิิดสิทธิ
ิ มนุ
ิ ษุ ยชนเกี่่�ยวกัับแรงงานในเรืือนจำ
เผยแพร่่รายงานผลการสอบสวนต่่อสาธารณะ และชดเชยอย่่างเหมาะสมให้้กับั เหยื่่อ� ของการปฏิิบัติั มิิ ชิ อบ
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การเข้าถึงโลกภายนอกและโอกาสของสันทนาการ
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังสามารถสื่่อ� สารอย่่างเป็็นผลกัับครอบครััว เพื่่อ� นฝููง และทนายความ โดยให้้มีกี ารเข้้าเยี่่ย� ม การเขีียน
จดหมายตอบโต้้ และการสื่่อ� สารทางไกลในระยะเวลาที่่�เหมาะสม
• ประกัันไม่่ให้้มีกี ารแทรกแซงอย่่างไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือโดยพลการต่่อความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ต้อ้ งขััง ทั้้�งในระหว่่าง
การเข้้าเยี่่�ยมโดยตรงและการเข้้าเยี่่�ยมทางไกลจากครอบครััวของผู้้�ต้อ้ งขััง
• ประกัันให้้มีคี วามเป็็นส่่วนตััวและความลัับของการสื่่อ� สารทั้้�งปวงระหว่่างผู้้�ต้อ้ งขัังกัับทนายความ
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังเข้้าถึึงหนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร หนัังสืือ และสื่่อ� ด้้านวััฒนธรรม สัันทนาการ และการศึึกษาอื่่น� ใดอย่่าง
สม่่ำเสมอ
• ประกัันไม่่ให้้มีกี ารจำกััดประเภทของหนัังสืือและสิ่่�งพิิมพ์อื่์ น่� ใดที่่�ผู้้�ต้อ้ งขัังต้้องการอ่่านได้้ และ/หรืือต้้องการศึึกษา
• ประกัันให้้มีกี ารจััดกิจิ กรรมสัันทนาการและวััฒนธรรมอย่่างเหมาะสมสำหรัับผู้้�ต้อ้ งขััง
การร้องเรียนในเรือนจำ�
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังสามารถยื่่น� เรื่่อ� งร้้องเรีียนโดยไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ตนเอง และจะมีีการพิิจารณาคำร้้องทุุกฉบัับอย่่างถี่่�ถ้ว้ น
มีีการสอบสวนและแก้้ปัญ
ั หาอย่่างเหมาะสม
• ประกัันว่่า ผู้้�ต้อ้ งขัังไม่่ตกเป็็นเหยื่่อ� ของการตอบโต้้จากเจ้้าหน้้าที่่�ในเรืือนจำ หรืือผู้้�ต้อ้ งขัังคนอื่่น� อัันเกี่่ย� วกัับข้อ้ ร้้องเรีียน
ที่่�ได้้ยื่น่� ไป
• เผยแพร่่ข้้อมููลสถิิติิอย่่างสม่่ำเสมอและเป็็นองค์์รวมเกี่่�ยวกัับจำนวนของข้้อร้้องเรีียนว่่ามีีการปฏิิบััติิมิิชอบจากหน่่วย
งานในเรืือนจำ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการสอบสวนที่่�เกิิดขึ้้น� และการลงโทษทางวิินัยั มาตรการอื่่น� ใดต่่อผู้ก้� ระทำความผิิด

9.2 ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.)
• ร้้องขอและดำเนิินการเข้้าเยี่่�ยมอย่่างสม่่ำเสมอในเรืือนจำทุุกแห่่ง ภายใต้้อำนาจของกระทรวงยุุติิธรรม เพื่่�อประเมิิน
สภาพภายใน
• เผยแพร่่ข้อ้ ค้้นพบจากการเข้้าเยี่่�ยมเรืือนจำ และให้้ข้อ้ มููลต่่อสาธารณะอย่่างสม่่ำเสมอเกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�มีกี ารพููดคุุย
ระหว่่างการเข้้าเยี่่�ยมเหล่่านั้้�น
• ประกัันว่่า จะมีีการสอบสวนและแก้้ปัญ
ั หาตามข้้อร้้องเรีียนทั้้�งปวงเกี่่�ยวกัับระบบทััณฑสถานโดยพลััน และให้้มีีการ
เยีียวยาอย่่างเหมาะสม
• ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิคในการอบรมเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำเกี่่�ยวกัับมาตรฐานระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพ
ในเรืือนจำ

9.3 ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับประชาคมระหว่่างประเทศ
• กระตุ้้�นรััฐบาลไทยให้้เพิ่่�มการดำเนิินงานเพื่่อ� จััดการและแก้้ปัญ
ั หาสภาพความแออััดในทััณฑสถาน โดยนำมาตรการ
ที่่�ยั่่ง� ยืืนและมีีประสิิทธิภิ าพมาใช้้และดำเนิินการเพื่่อ� ลดประชากรผู้้�ต้อ้ งขััง
• กระตุ้้�นรััฐบาลไทยให้้ปรัับปรุุงสภาพในทััณฑสถาน ให้้สอดคล้้องตามข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิ
สำหรัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ต้อ้ งขััง และข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงและมาตรการที่่�มิใิ ช่่การ
คุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในแง่่ของพื้้�นที่่�ต่่อผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคน การปรัับปรุุงด้้านสุุขาภิิบาล
และการจััดให้้มีกี ารดููแลสุุขภาพอย่่างเหมาะสม
• กระตุ้้�นรััฐบาลไทยให้้ปฏิิบัติั ติ ามพัันธกิิจที่่�ให้้ไว้้ระหว่่างกระบวนการทบทวนสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนตามวาระรอบสองและรอบ
สามของประเทศไทย รวมทั้้�งอนุุญาตให้้กสม.และผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินสามารถเข้้าถึึงเรืือนจำทุุกแห่่งโดยไม่่มีกี ารปิิดกั้้น�
• ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิคที่่�จำเป็็นเพื่่อ� ประกัันให้้ สภาพในเรืือนจำในประเทศไทย สอดคล้้องตามพัันธกรณีีด้า้ น
สิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนและมาตรฐานระหว่่างประเทศของประเทศ
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ค้นหาข้อเท็จจริง- ดำาเนินการเช้ิงสอบสวนและสังเกต่การพื่ิจำารณาคด่
สนับสนุนภาคประชาสังคม- การอบรมและแลกเปล่�ยัน
การรณรงค์ ในประชาคมระหว่างประเทศ- การกดดันต่�อหน่วยังานระหว�างรัฐบาล
เผยแพร่ข้อมูลและรายงานข่าว- เพื่ื�อรณรงค์ด้านความเห็นข้องสาธารณะ
สำาหรับ FIDH การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพึ่งพาการทำางานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น
ข้บวนการระดั บ โลกเพื่ื� อ การปฏิ บั ต่ิ ง านด้ า นสิ ที่ ธิ ม นุ ษ ยัช้นในระดั บ ประเที่ศ ภ่ มิ ภ าค
และระหว�างประเที่ศ ม่การสนับสนุนงานข้องหน่วยังานสมาช้ิกและภาค่ เพื่ื�อแก้ปัญหาการปฏิบัต่ิ
มิช้อบด้านสิที่ธิมนุษยัช้น และส�งเสริมกระบวนการประช้าธิปไต่ยั เป็นการที่ำางานเพื่ื�อกดดันรัฐและ
ผู้่้ม่อำานาจำ รวมที่ั�งกลุ�มต่�อต่้านรัฐบาลที่ิ่ต่ิดอาวุธและบรรษัที่ข้้ามช้าต่ิ
กลุ�มเป้าหมายัหลักข้องเราคือหน่วยังานสิที่ธิมนุษยัช้นระดับประเที่ศซ้ำึ�งเป็นสมาช้ิกข้อง
ข้บวนการเรา และการที่ำางานผู้�านหน่วยังานเหล�าน่�เป็นการช้�วยัเหลือผู้่้เส่ยัหายัจำากการละเมิดสิที่ธิ
มนุษยัช้น FIDH ยัังร�วมมือกับหน่วยังานภาค่ในที่้องถึิ่นและผู้่้ม่บที่บาที่เก่�ยัวข้้อง
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สมาคมสิที่ธิเสร่ภาพื่ข้องประช้าช้น เป็นองค์กรเพื่ื�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
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