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บัทสรปุผู้้�บัริหาร

ในปี 2564 ระบบทัณฑสถานของไทยยังคงมีตัวเลขที่แสดงถึงแนวโน้มที่น่ากังวล และมีพัฒนาการในเชิงบวกอยู่บ้าง

มาตรการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำา ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอของทางการ เป็นข้อกังวลสำาคัญ  
แม้องค์กรพัฒนาเอกชนจะส่งสัญญาณเตือนถึงมาตรการที่ไม่เพียงพอของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 ในระบบทณัฑสถานตัง้แตช่ว่งการระบาดเริม่ตน้ขึน้  กวา่หนึง่ปต่ีอมา ทางการกลบัไมส่ามารถเตรียมการ
รบัมอืกบัสถานการณก์ารตดิเชือ้อยา่งรวดเรว็ มาตรการปอ้งกนัทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
และอัตราการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า ทำาให้ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคในทัณฑสถานทั่วประเทศ

มาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และมาตรการควบคุมใหม่ในเรือนจำา ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากการแยกขังมากขึ้น การขาดการติดต่อและกิจกรรมด้านสังคม และ
การถูกตัดขาดจากโลกภายนอกรวมทั้งครอบครัว และยังส่งผลกระทบถึงการเข้าถึงปัจจัยที่จำาเป็น  

ขอ้กงัวลทีต่อ่เนือ่งอกีประการหนึง่ ไดแ้ก ่สถานการณ์ของสภาพในเรอืนจำา ซึง่ในป ี2564 ยงัคงต่ำากวา่มาตรฐานระหวา่ง
ประเทศ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของ FIDH กับอดีตผู้ต้องขัง 11 คน เราได้พบปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นซ้ำาซาก 
ทั้งนี้รวมถึง 1) ความแออัดในเรือนจำา; 2) ผู้ต้องขังตกเป็นเหย่ือของการลงโทษที่โหดร้าย การปฏิบัติที่ย่ำายีศักดิ์ศรี 
และการเลือกปฏิบัติ 3) สภาพสุขอนามัยที่ย่ำาแย่; 4) การเข้าถึงบริการการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งด้านสุขภาพจิต;  
5) แยกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมากขึ้น และขาดโอกาสด้านสันทนาการ และ 6) กลไกร้องเรียนที่ไม่เป็นผล

นอกจากนั้น จากรายงานเชิงสืบสวนที่ตีพิมพ์โดยสำานักข่าวระหว่างประเทศ Thomson Reuters Foundation (TRF) 
ในเดอืนธนัวาคม เผยใหเ้หน็การใชแ้รงงานอยา่งมชิอบในเรอืนจำาหลายแหง่ของไทย รายงานพบวา่ผูต้อ้งขังถกูบังคับให้
ทำางานให้กับบริษัทเอกชน โดยถูกขู่ว่าจะลงโทษ รวมทั้งการทุบตีและการยืดเวลาการปล่อยตัว ถ้าพวกเขาไม่สามารถ
ทำาตามโควตาการผลิตที่เข้มงวดได้ ผู้ต้องขังยังถูกบังคับให้งดเยี่ยม เพื่อไม่ให้สามารถแจ้งให้ญาติทราบถึงการปฏิบัติ 
มิชอบต่อตนเอง เป็นการทำางานแบบบังคับ และได้รับค่าตอบแทนต่ำามาก หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย ข้อค้นพบที่
บ่งชี้ถึงการประพฤติมิชอบจากงานสืบสวนของ TRF นี้ ยังทำาให้เกิดข้อกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลผลักดันให้ส่งตัวผู้ต้องขัง 
ไปทำางานในภาคอุตสาหกรรม 

ในแง่ของพัฒนาการเชิงบวก ในปี 2564 จำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็น
จำานวน 27% แมว้า่จำานวนประชากรผูต้อ้งขงัยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และระบบทณัฑสถานของไทยยงัอยูใ่นสภาพทีแ่ออดั
อย่างต่อเน่ือง แต่อัตราการกักขัง (occupancy level) ในระบบทัณฑสถานโดยรวมได้ลดลงต่ำากว่าความจุทางการ 
(official capacity) ของระบบทัณฑสถานโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลัง 

ผู้ต้องขังคดียาเสพติดยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ต่อไป (เกือบ 82% ณ เดือนธันวาคม 2564) เมื่อเทียบกับจำานวน
รวมของประชากรผูต้อ้งขังของประเทศไทยในป ี2564 กระทรวงยตุธิรรมของไทยไดส้นบัสนนุการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย
ยาเสพติดที่ควรดำาเนินการมานานแล้ว ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดในเรือนจำา กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2564  
เน้นที่การป้องกันและการบำาบัด แทนที่จะลงโทษผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเพียงจำานวนน้อย ทั้งยังมีเป้าหมาย
เพื่อปรับบทลงโทษเกี่ยวกับการผลิต นำาเข้า ส่งออก ครอบครอง และใช้ยาเสพติด ให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของ 
ความผดิ นอกจากนัน้ การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายยาเสพตดิยงัส่งผลใหม้กีารลดการเอาผดิทางอาญากบัความผดิเกีย่วกบั 
การผลิตและครอบครองใบกระท่อม ทำาให้มีการยกเลิกคดีต่อจำาเลยประมาณ 12,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกศาล
ตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับใบกระท่อม และได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาเกือบ 10% 
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ประการสุดท้าย จำานวนผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งโทษประหารลดลงอยา่งมากในป ี2564 ในเดอืนธนัวาคม 2564 จำานวนผู้ตอ้งขงั 
ในกลุ่มนี้ลดลง 31% การลดลงของจำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหาร เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปรากฏให้เห็นอัตราการลดลง 59% ระหว่างเดือนมกราคม 2560 และธันวาคม 2564

รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 2565 มุ่งประเมินอย่างเป็นอิสระต่อสภาพในเรือนจำาของไทย เป็นการวิเคราะห์สถิติ 
ตัวเลข และแนวโน้มที่มีนัยสำาคัญเกี่ยวกับระบบทัณฑสถานของไทย และนำาเสนอพัฒนาการที่สำาคัญ รายงานนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะที่นำาไปปฏิบัติได้จริงหลายประการเพื่อปรับปรุงสภาพในเรือนจำา

รายงานสภาพเรอืนจำาประจำาป ี2565 เปน็การจดัพมิพต์อ่จากรายงานอกีสองฉบบัของ FIDH และสสส.เกีย่วกบัสภาพ
ในเรือนจำาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 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, กุมีภาพันธ์์ 2560; https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_thai-
land_688a_web.pdf

2  FIDH, Flawed models – Implementation of International Standards in Thailand’s ‘model’ prisons for women, ธ์ันว่าคมี 2562; https://www.fidh.org/
IMG/pdf/thailande744aweb.pdf
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TRF  Thomson Reuters Foundation
UCL  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
UN  เลขาธิการสหประชาชาติ
UNGPs  หลักการชี้นำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
UPR  กระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ 
WGAD  คณะทำางานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ

ปี 2564 โดยสังเขป

พัฒันาการในเชิงิลบ 

• สภาพในเรัอ่นจำติ�ำกว่่ามีาติรัฐาน
• มีาติรัการัเกี�ยว่กบััโรัคโคว่ดิื-19 ทัี�ล่าชุ้าและไม่ีเพยีงพอ

• การัเอาเปรีัยบัขัด่ืรัดีืด้ืานแรังงาน

พัฒันาการเชิงิบวก

• การัลดืลงอย่างต่ิอเน่�องขัองจำนว่นรัว่มีขัองปรัะชุากรัผู้่ต้้ิองขััง
• คว่ามีพยายามีทีั�สมัีฤทัธิ์�ผู้ลในการัแก้ไขักฎหมีายยาเสพติดิื

• การัลดืลงขัองจำนว่นผู้่ต้้ิองขัังทัี�ต้ิองโทัษปรัะหารั
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ตัวัเลขในปี 2564

27%
อัตราลดลงของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขัง

20.17%
ร้อยละของผู้ต้องขังระหว่างคดี

81.86%
ร้อยละของผู้ต้องขังจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

31%
การลดลงของจำานวนผู้ต้องขังต้องโทษประหาร

42%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่กระทำาผิดซ้ำา

87,326
จำานวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำาทั่วประเทศตามที่มีการรายงาน3

185
จำานวนของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเรือนจำาทั่วประเทศตามที่มีการรายงาน4

95.5%
ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3  ติั�งแติ่ 12 พฤษภาคมีถ่ึง 31 ธ์ันว่าคมี 2564
4  ติั�งแติ่ 12 พฤษภาคมีถ่ึง 31 ธ์ันว่าคมี 2564
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1. เกริ�นนำา

รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี เป็นการทบทวนที่เป็นอิสระและครอบคลุมฉบับแรกและฉบับเดียวเกี่ยวกับสภาพ
ในเรือนจำาในประเทศไทย รายงานปี 2565 ครอบคลุมพัฒนาการ แนวโน้ม ข้อเท็จจริง และตัวเลข นับจากวันที่ 1 
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก 1) การสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังที่เคยถูกควบคุมตัวช่วงที่มีการ
จัดทำารายงาน 2) บทความข่าวและรายงานที่น่าเชื่อถือ 3) รายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และ 4) เอกสาร
ทางราชการที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย และสถาบันอย่างอื่น 

ในส่วนของการสมัภาษณอ์ดีตผูต้อ้งขงั FIDH สมัภาษณอ์ดตีผูต้้องขัง 11 คน (ชายแปด และหญงิสามคน) ทีถ่กูควบคมุตัว  
(และต่อมาได้รับการปล่อยตัว) ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในปี 25645 เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
และ 25 มกราคม 2565 มคีวามเปน็ไปไดว้า่ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เหลา่นี ้จะสะทอ้นถงึแนวโนม้และสภาพในเรอืนจำา 
อื่น ๆ ในประเทศ 

2. สถิิติั ตัวัเลข แนวโน�มท่�สำาคัญั

ระบบราชทัณฑ์ของไทยมีคุณลักษณะสามประการดังต่อไปนี้มาเป็นเวลานาน 1) อัตราการคุมขังที่สูงทั้งชายและหญิง 
2) ความแออัด และ 3) ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด6

รัฐบาลไทยชุดต่าง ๆ ล้มเหลวที่จะปฏิรูปนโยบายอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้สามารถลดจำานวนประชากรผู้ต้องขังได้
อย่างเป็นผลและยั่งยืน และปรับปรุงสภาพการดำารงชีวิตในทัณฑสถานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

อยา่งไรกด็ ีในป ี2564 จำานวนรวมของประชากรผูต้อ้งขงัในประเทศไทยลดลง ตามขอ้มลูของกรมราชทณัฑ ์การลดลง 
โดยรวมของประชากรผู้ต้องขัง เป็นผลมาจากการปล่อยผู้ต้องขังโดยผ่านการพระราชทานอภัยโทษ การลดโทษ และ
กลไกพักการลงโทษอย่างอื่น7 นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังดำาเนินการคืบหน้าในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายยาเสพติด 
บางส่วน ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนี้ เคยเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้มีประชากรผู้ต้องขังในระดับสูงมาตลอด [โปรดดู  
ดา้นล่าง, 5 การแกไ้ขกฎหมายยาเสพตดิเพือ่ลดความแออดัในเรือนจำา] ผูต้อ้งขงัสว่นใหญยั่งคงเปน็ผูต้อ้งขงัจากความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ว่าผู้ที่ถูกฝากขังบางส่วนอาจได้รับประโยชน์จากมาตรการปล่อยตัว แต่ร้อยละของผู้ต้องขัง
ระหว่างคดี เปรียบเทียบกับประชากรผู้ต้องขัง ยังคงเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี [โปรดดู ด้านล่าง, 2.2. จำานวนของผู้ต้องขัง
ระหว่างคดียังอยู่ในระดับสูง]

ปัญหาท้าทายของระบบทัณฑสถานไทยที่มีอยู่เดิม ยิ่งเลวร้ายลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นผลมาจากสภาพที่แออัดอย่างต่อเนื่อง การขาดบริการด้านสุขาภิบาล และการ
ขาดบริการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม8

5  ผู้่้ติ้องขัังชุายแปดืคนถ่่กกักติัว่ทัี� 1) เรั่อนจำพิเศษกรัุงเทัพในกรัุงเทัพฯ; 2) เรั่อนจำอำเภอธ์ัญบัุรัีในจังหว่ัดืปทัุมีธ์านี, 3) เรั่อนจำชุั�ว่ครัาว่รัังสิติในจังหว่ัดืปทัุมีธ์านี 
และ 4) เรั่อนจำจังหว่ัดืกาฬสินธ์ุ์ในจังหว่ัดืกาฬสินธ์ุ์ ผู้่้ติ้องขัังหญิงสามีคนถ่่กกักติัว่ทัี� 1) ทััณฑสถ่านหญิงกลางในกรัุงเทัพฯ; 2) ทััณฑสถ่านหญิงธ์นบัุรัีใน
กรัุงเทัพฯ และ 3) ทััณฑสถ่านหญิงเชุียงใหมี่ในจังหว่ัดืเชุียงใหมี่

6  FIDH, Behind the walls - A look at conditions in Thailand’s prisons after the coup, กุมีภาพันธ์์ 2560; FIDH, Flawed models - Implementation of 
International Standards in Thailand’s ‘model’ prisons for women, ธ์ันว่าคมี 2562 

7  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564
8  FIDH, ปรัะเทัศไทัย: Joint letter on prison conditions and COVID-19, 19 กรักฎาคมี 2564
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ในปัจจุบัน ระบบทัณฑสถานของไทยประกอบด้วยเรือนจำาและทัณฑสถาน 143 แห่ง โดยมีความจุทางการรวมท่ีท่ี 
310,157 คน9

ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มสำาคัญบางประการในระบบทัณฑสถานของประเทศไทย และจำานวนประชากร
ระหว่างเดือนมกราคมและธันวาคม 2564

 2.1. จำำานวนรวมของประช้ากรผู้้�ตั�องขังลดลง

ระหวา่งเดอืนมกราคมและธนัวาคม 2564 ประชากรผู้ต้องขงัของประเทศไทยลดลงอยา่งต่อเนือ่ง ณ วันท่ี 1 ธนัวาคม 
2564 จำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังอยู่ที่ 282,620 คน (ชาย 249,678 คน และหญิง 32,942 คน) ตัวเลขนี้
ลดลง 27% นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนั้นจำานวนประชากรอยู่ที่ 388,806 คน (ชาย 296,429 คน 
และหญิง 42,377 คน)

จำำานวนรวมของประชิากรผู้้�ต้�องขัง (มกราคม - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม

มกราคัม 2564 296,429 42,377 338,806

กมุภาพีนัธ์์ 2564 279,454 39,628 319,082

ม่นาคัม 2564 273,657 37,948 311,605

เมษายน 2564 270,704 37,206 307,910

พีฤษภาคัม 2564 273,465 37,365 310,830

มถิินุายน 2564 272,369 36,913 309,282

กรกฎาคัม 2564 270,599 36,408 307,007

สงิหาคัม 2564 269,475 35,972 305,447

กนัยายน 2564 255,986 33,346 289,332

ตัลุาคัม 2564 252,207 32,975 285,182

พีฤศจิำกายน 2564 250,644 32,686 283,330

ธ์นัวาคัม 2564 249,678 32,942 282,620

9  คว่ามีจุทัางการั ค่อจำนว่นผู้่้ติ้องขัังส่งสุดืทัี�รัะบับัทััณฑสถ่านจะสามีารัถ่รัองรัับัไดื้โดืยไมี่เกิดืสภาพทัี�แออัดื ทัั�งนี�ติามีมีาติรัฐานทัี�กำหนดืในปรัะเทัศนั�น ๆ
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425,000

340,000

255,000

170,000
Jan-21 Feb-21

ประชากรในเร�อนจําโดยรวม (มกราคม - ธันวาคม 2564)

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sept-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21Jan-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 จำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังยังถือว่าสูงอยู่ โดยจำานวนที่บันทึกได้ในเดือน
ธันวาคม 2564 ต่ำากว่าตัวเลขเดือนมกราคม 2560 เพียงเล็กน้อย ซึ่งขณะนั้นมีจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังอยู่
ที่ 289,675 คน10

จำำานวนรวมของประชิากรผู้้�ต้�องขัง (มกราคม 2560 - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม

มกราคัม 2560 250,339 39,336 289,675

มกราคัม 2561 N/A N/A N/A

มกราคัม 2562 326,439 49,324 375,763

มกราคัม 2563 320,737 47,256 367,993

มกราคัม 2564 296,429 42,377 338,806

ธ์นัวาคัม 2564 249,678 32,942 282,620

10  จำนว่นปรัะชุากรัส่งสุดือย่่ทัี�เดื่อนพฤษภาคมี 2562 ซึ่ึ�งในขัณะนั�นจำนว่นรัว่มีขัองปรัะชุากรัผู้่้ติ้องขัังในปรัะเทัศไทัยอย่่ทัี� 386,902 คน
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ประเภทของความผู้ดิ (ณ วนัท่� 1 ธัันวาคม 2564)

ประเภท ช้าย หญงิ รวม %

คัดย่าเสพีตัดิ 164,698  22,506  187,204  83.44

คัวามผู้ิดเก่�ยวกับั
ทรพัีย์

11,543  2,445  13,988  6.24

คัวามผู้ดิเก่�ยวกบััช้วิ่ตั 10,146  304  10,450  4.66

คัวามผิู้ดเก่�ยวกับัเพีศ 6,401  185  6,586  2.94

คัวามผู้ิดเก่�ยวกับั
ร่างกาย

1,026  30  1,056  0.47

คัวามผิู้ดเก่�ยวกบััการ
ก่อให�เกิดภยันตัราย
ต่ัอประช้าช้น

41  1  42  0.02

อื�น ๆ 4,414  605  5,019  2.24

รวม 198,269 26,076 224,345 100.00

ระยะเวลาการกำาหนดโทษ (ณ วันท่� 1 ธัันวาคม 2564)

ประเภท ช้าย หญงิ รวม %

น�อยกว่า 3 เดือน 139  30  169  0.08

มากกว่า 3-6 เดือน 1,268  146  1,414  0.63

มากกว่า 6 เดือน – 1 
ปี

2,749  217  2,966  1.32

มากกว่า 1-2 ปี 18,774  2,632  21,406  9.54

มากกว่า 2-5 ปี 75,066  9,452  84,518  37.67

มากกว่า 5-10 ปี 36,909  4,237  41,146  18.34

มากกว่า 10-15 ปี 19,255  3,404  22,659  10.10

มากกว่า 15-20 ปี 11,455  1,928  13,383  5.97

มากกว่า 20-50 ปี 23,988  3,329  27,317  12.18

มากกว่า 50 ปี 1,019  102  1,121  0.50

จำำาคุักตัลอดช้วิ่ตั 2,615  328  2,943  1.31

โทษประหาร 64  6  70  0.03

จำำาแนกไม่ ได� 4,968  265  5,233  2.33

รวม 198,269 26,076 224,345 100.00
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2.2. จำำานวนของผู้้�ตั�องขังระหว่างคัดยั่งอย้่ในระดบััส้ง

แม้ประชากรผู้ต้องขังจะลดลง และมีความพยายามลดความแออัดในเรือนจำา แต่ประเทศไทยยังคงมีจำานวนผู้ต้องหา
จำานวนมากที่ถูกควบคุมตัวระหว่างคดี ทำาให้เกิดภาระอย่างมากต่อระบบทัณฑสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการ
ระบาดของโควิด-1911

ตามสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ สัดส่วนของผู้ต้องขังระหว่างคดี เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนรวม พบว่ามีจำานวนสูงข้ึนเล็ก
น้อยตลอดทั้งปี 2564 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีผู้ต้องขังระหว่างคดีจำานวน 57,005 คน หรือ 20.17% ของ
จำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังของประเทศไทย  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ซึ่งขณะนั้นมีผู้ต้องขังระหว่าง
คดีจำานวน 16.50%  

ประเภทของผู้้�ต้�องขัง (ณ วนัท่� 1 ธัันวาคม 2564)
ประเภท ช้าย หญงิ รวม ร�อยละ (%)

นกัโทษเด็ดขาด 198,584 26,090 224,674 79.50

ผู้้�ตั�องขังระหว่าง 50,266 6,739 57,005 20.17

อุทธ์รณ์์-ฎก่า 20,738 2,494 23,232 8.22

ไต่ัสวน-พิีจำารณ์า 14,232 2,254 16,486 5.83

สอบัสวน 15,296 1,991 17,287 6.12

เยาวช้นท่�ฝากขงั 19 0 19 0.01

ผู้้�ถ้ิกกักกัน12 36 8 44 0.02

ผู้้�ตั�องกักขัง 773 105 878 0.31

รวม 249,678 32,942 282,620 100.00

จำำานวนของผู้้�ต้�องขังท่�ถูก้ควบคมุต้วัระหว่างคด่ (มกราคม - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ผู้้�ตั�องขังระหว่างคัด่ %

มกราคัม 2564 55,907 16.50

กมุภาพีนัธ์์ 2564 55,596 17.42

มน่าคัม 2564 59,709 19.16

เมษายน 2564 58,842 19.11

พีฤษภาคัม 2564 59,995 19.30

มถิินุายน 2564 59,907 19.37

กรกฎาคัม 2564 57,224 18.63

สงิหาคัม 2564 55,192 18.06

กนัยายน 2564 52,149 18.02

ตัลุาคัม 2564 52,865 18.53

พีฤศจิำกายน 2564 56,042 19.78

ธ์นัวาคัม 2564 57,005 20.17

11 สถ่าบัันเพ่�อการัยุติิธ์รัรัมีแห่งปรัะเทัศไทัย, รายงานสู่ถานการณ์แลื่ะขั้อเสู่นอแนะเชิงนโยบายเก่�ยวักับการแพร�ระบาดโรคติิดเช่�อไวัรัสู่โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในเร่อนจำ, 31 มีีนาคมี 2563

12 กักกัน ค่อการัคว่บัคุมีผู้่้กรัะทัำคว่ามีผู้ิดืติิดืนิสัยไว่้ภายในเขัติกำหนดื เพ่�อป้องกันการักรัะทัำคว่ามีผู้ิดื เพ่�อดืัดืนิสัย
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จำานวนของผู้ต้องขังระหว่างคดีผันผวนระหว่างปี 2560 และ 2564 โดยมีจำานวนสูงสุดในเดือนมกราคม 2562 ที่ 
64,621 คน จำานวนของผู้ต้องขังระหว่างคดีที่บันทึกได้ในเดือนธันวาคม 2564 ต่ำากว่าตัวเลขเดือนมกราคม 2560 
เพียงเล็กน้อย โดยในขณะนั้นผู้ถูกควบคุมตัวระหว่างคดีอยู่ที่ 59,070 คน

จำำานวนผู้้�ต้�องขังระหว่างคด ่(มกราคม - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม

มกราคัม 2560 51,654 7,416 59,070

มกราคัม 2561 N/A N/A N/A

มกราคัม 2562 56,292 8,329 64,621

มกราคัม 2563 50,661 6,992 57,653

มกราคัม 2564 49,316 6,591 55,907

ธ์นัวาคัม 2564 50,266 6,739 57,005

67,500

65,000

62,500

60,000

57,500

55,000

52,500

50,000
Jan-17 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Dec-21

ผู�ต�องขังระหว�างคดี

2.3.  คัวามแออัดยังคังอย้ต่่ัอไป

ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ เรือนจำาและทัณฑสถาน 143 แห่งในประเทศไทย สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ 310,157 
คน13 ซึ่งหมายถึงว่า เกือบทั้งครึ่งปี 2564 (มกราคมถึงพฤษภาคม) อัตราการกักขังในระบบทัณฑสถาน สูงกว่าความ
จุอย่างเป็นทางการ [โปรดดู ด้านบน, 2.1. จำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังลดลง]

อย่างไรก็ดี อัตราการกักขังแทบไม่ได้เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงสภาพความแออัดในเรือนจำาไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
กรมราชทัณฑ์ได้ปกปิดสภาพความแออัด โดยเพ่ิมความจุทางการของระบบทัณฑสถานของไทยด้วยการก่อสร้างช้ัน

13  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
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นอนเพิ่มเติมในเรือนนอนของเรือนจำา 81 แห่งทั่วประเทศ14 ส่งผลให้ความสามารถใน “การรองรับ” ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น
อีก 38,473 คน15 นอกจากนั้น การคำานวณอัตราการกักขังของกรมราชทัณฑ์ยังคิดจากพื้นที่ 1.2 ตรม.ต่อผู้ต้องขัง
แต่ละคน ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำากว่าอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศ [โปรดดู ด้านล่าง, 7.1. 
เรือนนอนและพื้นที่รวมแออัด เครื่องนอนไม่เพียงพอ] 

2.4. มาตัรการแทนการคัวบัคุัมตััวยังคังตัำ�ากว่าเป้าหมาย

มาตรการใหม่ที่รัฐบาลนำามาใช้เพื่อลดความแออัดในเรือนจำา ยังคงต่ำากว่าเป้าหมาย 

ในเดือนพฤษภาคม ขณะทีโ่รคโควดิ-19 แพร่ระบาดอยา่งรวดเรว็ในเรอืนจำาทัว่ประเทศ [โปรดด ูดา้นล่าง, 3. มาตรการ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ] นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คาดการณ์ว่า
จะสามารถปล่อยตัวผู้ต้องขัง 50,000 คนได้ภายในเดือนมิถุนายน เป็นส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉินในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถาน16 กรมราชทัณฑ์ระบุว่า ผู้ต้องขังสามารถร้องต่อศาลที่มีเขตอำานาจ เพื่อ
ขอปล่อยตัวชั่วคราว และจะมีการขยายคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอพักการลงโทษได้ โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย
ตวัจะตอ้งสวมกำาไลอเีอม็17 กรมราชทัณฑ์ระบุวา่ อยูร่ะหวา่งพจิารณาลดโทษใหกั้บผูต้อ้งขงั และสนบัสนนุการประกนั
ตัวสำาหรับผู้ต้องขังระหว่างคดีบางส่วน18

อย่างไรก็ดี ตามตัวเลขของกรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมและ 1 กรกฎาคม มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังเพียง 
29,499 คนทั่วประเทศ และจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ19 เมื่อถึงสิ้นปี จำานวนรวม
ของประชากรผู้ต้องขังลดลง 28,210 คน (หรือ 9%)

การพระราชทานอภัยโทษสำาหรับผู้ต้องขัง ยังคงเป็นวิธีการลดประชากรผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในปี 
2564 นักโทษเด็ดขาดได้รับการปล่อยตัวจากการพระราชทานอภัยโทษในสองโอกาสคือ 27 กรกฎาคม ซ่ึงเป็นวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 10 และ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9  
มีรายงานคาดการณ์ว่า ผู้ต้องขังประมาณ 30,000 คนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาทั่วประเทศ โดยเป็นผลมา
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 ตามกฎกระทรวงกำาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวัน
ต้องโทษจำาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ 
ไดร้บัการพกัการลงโทษ รวมถึงผูท้ีใ่ชโ้ทษจนเกือบหมดแล้ว เป็นผู้มีความประพฤตดีิ และกระทำาความผิดท่ีไมร่า้ยแรง24 

14  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
15  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
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 พฤษภาคมี 2564
17  Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564
18  Bangkok Post, ‘Parole or reduced sentences’: Inmates face fierce overcrowding, Covid, 20 พฤษภาคมี 2564
19  FIDH, ปรัะเทัศไทัย: Joint Letter on Prison Conditions and Covid-19, 19 กรักฎาคมี 2564
20  มีติิชุน, ผู้่้ติ้องขัังกวั�า 2 แสู่น ได้รับพระราชทัานอภัยโทัษ 2564 ‘ลื่ดวัันติ้องโทัษ’, 27 กรักฎาคมี 2564 [ภาษาไทัย] 
21  มีติิชุน, อธิิบด่ราชทััณฑ์์ เผู้ยผู้่้ติ้องขััง 1.3 แสู่นราย ได้รับพระราชทัานอภัยโทัษ, 5 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
22  มีาติรัา 52(7) ขัองพรัะรัาชุบััญญัติิรัาชุทััณฑ์ 2479 กำหนดืว่่า “พักการัลงโทัษเมี่�อนักโทัษเดื็ดืขัาดืไดื้รัับัโทัษมีาแล้ว่ไมี่น้อยกว่่าหกเดื่อนหรั่อหนึ�งในสามีขัอง

กำหนดืโทัษติามีหมีายศาลในขัณะนั�นแล้ว่แติ่อย่างใดืจะมีากกว่่า หรั่อไมี่น้อยกว่่าสิบัปีในกรัณีทัี�ติ้องโทัษจำคุกติลอดืชุีว่ิติทัี�มีีการัเปลี�ยนโทัษจำคุกติลอดืชุีว่ิติ
เป็นโทัษจำคุกมีีกำหนดืเว่ลา และกำหนดืรัะยะเว่ลาทัี�จะติ้องปฏิิบััติิติามีเง่�อนไขัให้กำหนดืเทั่ากับักำหนดืโทัษทัี�ยังเหล่ออย่่ ทัั�งนี� ในการัคำนว่ณรัะยะเว่ลาการัพัก
การัลงโทัษ ถ่้ามีีว่ันลดืว่ันติ้องโทัษจำคุกติามี (6) ให้นำมีารัว่มีกับัรัะยะเว่ลาในการัพักการัลงโทัษดื้ว่ย โดืยในการัพักการัลงโทัษ ให้คณะกรัรัมีการัแติ่งติั�งคณะ
อนุกรัรัมีการัเพ่�อพิจารัณาว่ินิจฉััยการัพักการัลงโทัษ”

23  กรัมีรัาชุทััณฑ์, สู่ถิติิผู้่้ติ้องราชทััณฑ์์ปลื่�อยติัวั ปี 2564, 9 มีีนาคมี 2565; http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2021; กรัมี
รัาชุทััณฑ์, สู่ถิติิผู้่้ติ้องราชทััณฑ์์ปลื่�อยติัวั ปี 2565, 9 มีีนาคมี 2565; http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2022

24  รัาชุกิจจานุเบักษา, กฎกระทัรวังกำหนดประโยชน์ขัองนักโทัษเด็ดขัาด แลื่ะเง่�อนไขัทั่�นักโทัษเด็ดขัาดซึ่่�งได้รับการลื่ดวัันติ้องโทัษจำคุกหร่อการพักการลื่งโทัษ แลื่ะ
ได้รับการปลื่�อยติัวัติ้องปฏิิบัติิ พ.ศ. 2562, 14 มีกรัาคมี 2562 [ภาษาไทัย]
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มคีวามพยายามทีจ่ะสง่เสรมิการใชก้ำาไลอเีอม็กบัผูต้้องขงัทีไ่ดรั้บการพักการลงโทษ25 ตามขอ้มลูของนายสมศกัดิ ์เทพ
สุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการปล่อยผู้ต้องขัง 80,000 คนที่ได้รับการติด
กำาไลอีเอ็ม26

แมจ้ะมปีระกาศบางฉบบัเกีย่วกบัการปลอ่ยตวัผูต้อ้งขัง ซึง่เป็นการพักการลงโทษพเิศษเพือ่หยดุยัง้การแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 ในเรือนจำา ซึ่งรวมถึงผู้ที่ป่วยหนัก พิการทางกาย และผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีข้อมูลอย่างเป็น
ทางการว่า มีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวตามมาตรการนี้มากน้อยเพียงใด27

2.5. ผู้้�ตั�องขังจำำานวนมากถ้ิกตัดัสนิจำำาคุักจำากคัด่ยาเสพีติัด

แมค้วามพยายามแกไ้ขกฎหมายยาเสพตดิเพ่ือลดระยะเวลาโทษจำาคุกสำาหรบัคดียาเสพติดทีไ่ม่รนุแรงจะประสบความ
สำาเร็จ [โปรดดู ด้านล่าง, 5. การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพื่อลดความแออัดในเรือนจำา] การจำาคุกจากความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติดก็ยังคงอยู่ในระดับสูงจนน่าตกใจ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำานวนรวมของผู้ต้องขังจากความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติดอยู่ที่ 231,362 คน (หรือ 81.86% ของจำานวนรวมของประชากรผู้ต้องขังทั้งหมด) ในจำานวนนี้ มีผู้ต้อง
ขังชาย 203,862 คน และหญิง 27,500 คน ตัวเลขนี้ยังคงสม่ำาเสมอตลอดทั้งปี 2564

ผู้้�ต้�องขังท่�ถูก้ควบคมุต้วัจำากความผู้ดิเก่�ยวกับยาเสพัติ้ด (มกราคม - ธันัวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม %

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

กมุภาพีนัธ์์ 2564 226,476 33,794 260,270 81.57

ม่นาคัม 2564 221,413 32,083 253,496 81.35

เมษายน 2564 218,986 31,301 250,287 81.29

พีฤษภาคัม 2564 221,431 31,318 252,749 81.31

มถิินุายน 2564 220,648 30,874 251,522 81.32

กรกฎาคัม 2564 219,127 30,390 249,517 81.27

สงิหาคัม 2564 218,116 30,009 248,125 81.23

กนัยายน 2564 209,335 28,428 237,763 82.18

ตัลุาคัม 2564 206,614 28,052 234,666 82.29

พีฤศจิำกายน 2564 205,005 27,495 232,500 82.06

ธ์นัวาคัม 2564 203,862 27,500 231,362 81.86

25  มีติิชุน, ‘‘กำไลื่อ่เอ็ม’พันธินาการ(ก่�งอิสู่ระ) นอกเร่อนจำ ลื่ดคนลื่้นคุก ลื่ดควัามแออัด, 15 กันยายน 2563 [ภาษาไทัย]; มีติิชุน, ก.ยุติิธิรรม นำร�อง “สู่มุทัรปราการ
โมเดลื่’ ติิดกำไลื่ EM ปลื่�อยนักโทัษทัำงาน บ.เอกชน, 11 ติุลาคมี 2564 [ภาษาไทัย]

26  ไทัยรััฐ, สู่มศักดิ�ติอบกระทั่้สู่ภาเก่�ยวักับควัามแออัดในเร่อนจำ, การสู่ร้างงาน, การลื่ดอัติราการกระทัำผู้ิดซึ่�ำ, 23 พฤศจิกายน 2563 [ภาษาไทัย]
27  กรัมีรัาชุทััณฑ์, เร�งการลื่ดโทัษ นักโทัษเด็ดขัาด ทั่�ป่วัยหนัก พิการ แลื่ะอายุ 70 ปีหร่อกวั�านั�น แลื่ะนักโทัษเด็ดขัาดสู่่งวััยกวั�า 60 ปี, 16 เมษายน 2564 [ภาษาไทัย]; 

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 พฤษภาคมี 2564
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ความผิดด�านยาเสพติดเปร�ยบเทียบกับความผิดด�านอื่น
(มกราคม - ธันวาคม 2564)

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21

Drug-related offenses Other offenses

Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sept-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

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

ผู้้�ต้�องขังท่�ถูก้ควบคมุต้วัด�วยความผู้ดิด�านยาเสพัติ้ด (มกราคม 2560 - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม

มกราคัม 2560 176,212 32,179 208,391

มกราคัม 2561 N/A N/A N/A

มกราคัม 2562 247,423 40,626 288,049

มกราคัม 2563 252,557 39,481 292,038

มกราคัม 2564 238,516 35,771 274,287

ธ์นัวาคัม 2564 203,862 27,500 231,362
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2.6.  จำำานวนผู้้�ตั�องขังท่�ตั�องโทษประหารลดลงอย่างต่ัอเนื�อง

ตวัเลขอยา่งเปน็ทางการของกรมราชทณัฑ ์ชีใ้หเ้หน็การลดลงอยา่งตอ่เนือ่งของจำานวนผูต้อ้งขงัทีต่อ้งโทษประหารตลอด
ทั้งปี 2564 เดือนมกราคม 2564 มีผู้ต้องโทษประหารจำานวน 257 คน (ชาย 228 และหญิง 29 คน) เมื่อถึงเดือน
ธันวาคม 2564 จำานวนผู้ต้องโทษประหารลดลง 31% เหลือ 177 คน (ชาย 152 และหญิง 25 คน)

ผู้้�ต้�องขังท่�ต้�องโทษประหาร (มกราคม - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม

มกราคัม 2564 228 29 257

กมุภาพีนัธ์์ 2564 221 33 254

ม่นาคัม 2564 N/A N/A N/A

เมษายน 2564 N/A N/A N/A

พีฤษภาคัม 2564 224 29 253

มถิินุายน 2564 225 30 255

กรกฎาคัม 2564 211 30 241

สงิหาคัม 2564 205 26 231

กนัยายน 2564 206 25 231

ตัลุาคัม 2564 159 22 181

พีฤศจิำกายน 2564 151 22 173

ธ์นัวาคัม 2564 152 25 177
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ผู�ต�องขังที่ต�องโทษประหาร (มกราคม-ธันวาคม 2564)

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

การลดลงของจำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารในปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการใช้โทษประหารที่ลดลง 
ต่อเนื่องมาแต่ปี 2560 ในเดือนมกราคม 2560 จำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารอยู่ที่ 453 คน และเพิ่มจำานวน
ขึ้นสูงสุดที่ 552 คนในเดือนมกราคม 2562 ก่อนจะลดลง จำานวนที่บันทึกได้ในเดือนธันวาคม 2564 ถือเป็นการ 
ลดลงฉับพลันถึง 59% เทียบกับเดือนมกราคม 2560
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ผู้้�ต้�องขังท่�ต้�องโทษประหาร (มกราคม 2560 - ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี ช้าย หญงิ รวม

มกราคัม 2560 364 71 435

มกราคัม 2561 N/A N/A N/A

มกราคัม 2562 466 86 552

มกราคัม 2563 267 60 327

มกราคัม 2564 228 29 257

ธ์นัวาคัม 2564 152 25 177
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ผู�ต�องขังที่ต�องโทษประหาร
(มกราคม 2560 - ธันวาคม 2564)

อย่างไรก็ดี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงมากของความผิดที่ได้รับโทษประหาร ในเดือนธันวาคม 
2564 62% ของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารคือผู้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นความผิด 
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ “อาชญากรรมที่ร้ายแรงสุด” ที่สามารถใช้โทษประหารได้ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ในป ี2564 อตัราผูต้อ้งขงัทีต่อ้งโทษประหารในคดยีาเสพตดิยงัอยูใ่นระดบัสงูตลอดท้ังปี ตรงข้ามกับการลดลง 
ของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารในปีเดียวกัน
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ผู้้�ต้�องขังท่�ต้�องโทษประหารจำากความผู้ดิด�านยาเสพัติ้ดเปรียบเท่ยบกบัความผู้ดิอย่างอ่�น (มกราคม 2564 
– ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี คัวามผู้ดิด�านยาเสพีตัดิ คัวามผู้ดิอย่างอื�น รวม %

มกราคัม 2564 162 95 257 63.03

กมุภาพีนัธ์์ 2564 163 91 254 64.17

มน่าคัม 2564 N/A N/A N/A N/A

เมษายน 2564 N/A N/A N/A N/A

พีฤษภาคัม 2564 157 96 253 62.05

มถิินุายน 2564 157 98 255 61.56

กรกฎาคัม 2564 159 82 241 65.97

สงิหาคัม 2564 151 80 231 65.36

กนัยายน 2564 146 85 231 63.20

ตัลุาคัม 2564 115 66 181 63.53

พีฤศจิำกายน 2564 107 66 173 61.84

ธ์นัวาคัม 2564 110 67 177 62.14

แม้จำานวนผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ร้อยละของผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารจากความผิด 
ด้านยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดอย่างอ่ืน ได้เพิ่มขึ้นจาก 49% ในเดือนมกราคม 2560 เป็น 62%  
ในเดือนธันวาคม 2564

ผู้้�ต้�องขังท่�ต้�องโทษประหารจำากความผู้ดิด�านยาเสพัติ้ดเปรียบเท่ยบกบัความผู้ดิอย่างอ่�น (มกราคม 
2560 – ธัันวาคม 2564)

เดอืน/ปี คัวามผู้ิดด�านยาเสพี
ตัดิ

อื�น ๆ รวม %

มกราคัม 2560 214 222 436 49.08

มกราคัม 2561 N/A N/A N/A N/A

มกราคัม 2562 319 233 552 57.78

มกราคัม 2563 206 121 327 62.99

มกราคัม 2564 162 95 257 63.03

ธ์นัวาคัม 2564 110 67 177 62.14
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2.7. อัตัราการกระทำาผิู้ดซ้ำำ�าส้ง

ตามสถิติของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในจำานวนนักโทษเด็ดขาด 94,512 คน เป็นนักโทษที่กระทำา
ผิดซ้ำา 224,345 คน (42%)  

นกัโทษเด็ดขาด จำำาแนกต้ามจำำานวนครั�งท่�ถูก้คมุขงั (ณ วนัท่� 1 ธัันวาคม 2564)

จำำานวนคัรั�งท่�ถิก้คัมุขงั ช้าย หญงิ รวม %

คัมุขังคัรั�งท่� 1 109,616 17,964 127,580 56.87

คัมุขังคัรั�งท่� 2 61,572 6,082 67,654 30.16

คัมุขังคัรั�งท่� 3 18,025 1,344 19,369 8.63

คัมุขังคัรั�งท่� 4 4,728 359 5,087 2.27

คัมุขงัคัรั�งท่� 5 หรือกว่า
นั�น

2,210 192  2,402 1.07

คัมุขงัคัรั�งท่� 2-5 หรือ
กว่านั�น

86,535 7,977 94,512 42.13

ไม่ ได�จำำาแนก 2,118 135 2,253 1.00

รวม 198,269 26,076 224,345 100.00

2.8.  การจัำดสรรงบัประมาณ์สำาหรบััผู้้�ตั�องขัง

ในปีงบประมาณ 2564 (นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณ 
14,195 พันล้านบาท (ประมาณ 427 ล้านเหรียญ)28 ในการบริหารงานเรือนจำา29 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

ตามข้อมลูของกรมราชทณัฑ์ เรอืนจำาและทัณฑสถานทัว่ประเทศได้รบัการจัดสรรงบประจำาปี 1,380 บาทต่อผู้ต้องขัง 
ชาย (ประมาณ 42 เหรยีญ) และ 1,600 บาท (ประมาณ 48 เหรยีญ) ตอ่ผูต้อ้งขงัหญงิ เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยสำาหรบัสิง่ของ
จำาเป็นข้ันพืน้ฐานรวมท้ังเส้ือผ้า เคร่ืองนอน ผ้าอนามยั อปุกรณ์สำาหรบักนิอาหารและบริการการแพทย์32 หมายความวา่ 
มีการจัดสรรงบเพียง 3.7 บาท (0.11 เหรียญ) ต่อวัน หรือ 115 บาท (.46 เหรียญ) ต่อเดือนสำาหรับผู้ต้องขังชาย 
แต่ละคน และ 4.3 บาท (0.13 เหรียญ) ต่อวัน หรือ 113 บาท (3.40 เหรียญ) ต่อเดอืน สำาหรับผู้ต้องขังหญิงแต่ละคน

นอกจากนัน้ ตามนโยบายปอ้งกนัโควดิ-19 เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2564 กรมราชทณัฑยั์งจัดสรรงบประมาณ 750,000 
บาท (22,556 เหรยีญ) ให้กบัเรอืนจำาท่ัวประเทศสำาหรบัจดัซือ้อุปกรณป์อ้งกนัทีจ่ำาเปน็ เชน่หน้ากากอนามยั เจลลา้งมอื  
และเทอโมมิเตอร์33 อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยมีประชากรผู้ต้องขังทั้งหมด 310,830 คน ส่งผลให้มีการ
ใช้เงินโดยเฉลี่ยเพียง 2.41 บาท (0.07 เหรียญ) ต่อผู้ต้องขังหนึ่งคนสำาหรับการป้องกันโรคโควิด-1934

28  1 เหรัียญ = 33.25 บัาทั
29  สำนักงบัปรัะมีาณขัองรััฐสภา, รายงานการวัิเคราะห์งบประมาณรายจ�ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, 14 กันยายน 2564; https://www.parliament.go.th/

ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/article_20210813153433.pdf [ภาษาไทัย]
30  สำนักงบัปรัะมีาณขัองรััฐสภา, เปร่ยบเทั่ยบงบประมาณรายจ�าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562, 14 มีีนาคมี 2565; https://www.parliament.go.th/

ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=509  [ภาษาไทัย]
31  สำนักงบัปรัะมีาณขัองรััฐสภา, รายงานการวัิเคราะห์งบประมาณรายจ�ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, 14 กันยายน 2564; https://www.parliament.go.th/

ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/article_20210813153433.pdf [ภาษาไทัย]
32  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564
33  กรัมีรัาชุทััณฑ์, จัดสู่รรงบประมาณเพ่�อใช้ในการดำเนินงานป้องกันแลื่ะควับคุมการแพร�ระบาดขัองโรคติิดเช่�อไวัรัสู่โคโรนา 2019 (Covid-19), 11 พฤษภาคมี 

2564; http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1620712991.pdf?fbclid=IwAR3fYrIZBASGA3pWFTSJqMC5fAlYEq-MP-ZBXNeg-
pFG4azkPEn2fNUwySoY [ภาษาไทัย]

34  Thai PBS, Only a few Baht per inmate for COVID-19 prevention in prisons, says former Transport Minister, 18 พฤษภาคมี 2564
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3. มาตัรการเก่�ยวกับัโคัวิด-19 ท่�ล่าช้�าและไม่เพีียงพีอ

มาตรการที่ล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำาต่าง ๆ  ส่งผลให้เกิดการแพร่
กระจายของไวรัสในทัณฑสถานทั่วประเทศ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงในทัณฑสถานทั่วประเทศไทย ในช่วงการระบาดรอบสาม
ของประเทศซึ่งเริ่มเมื่อเดือนเมษายน 2564 ความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ในระบบทัณฑสถาน เริ่มปรากฏ
เปน็ขา่วเมือ่นกัเคล่ือนไหวเพือ่ประชาธปิไตยอยา่งนอ้ยแปดคน ถูกขงัในเรือนจำาต่าง ๆ  และตรวจพบวา่ติดเช้ือระหวา่ง
การควบคุมตัวระหว่างคดี หรือไม่นานหลังได้รับการประกันตัวออกมา35

กรมราชทัณฑ์ให้ข้อมูลกับสาธารณะเป็นครั้งแรกเก่ียวกับระลอกการติดเชื้อโควิด-19 ในทัณฑสถานเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม36 หลังจากนั้นก็เร่ิมให้สถิติจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทัณฑสถานอย่างสม่ำาเสมอ ตามตัวเลขของกรม
ราชทณัฑ ์ระหวา่งวนัที ่12 พฤษภาคม ถงึ 31 ธนัวาคม มรีายงานผูต้ดิเช้ือโควดิ-19 จำานวน 87,326 คนในทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ และมีผู้เสียชีวิต 185 คน ในหลายเรือนจำา การระบาดส่งผลกระทบต่อประชากรจำานวนมาก บางกรณี
คิดเป็นถึงกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ต้องขัง37 กรมราชทัณฑ์อ้างว่า จำานวนผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อ
อย่างกว้างขวาง38 แม้จะไม่มีสถิติการตรวจหาเชื้ออย่างเป็นองค์รวมก็ตาม39

3.1 ทางการขาดคัวามพีร�อมในการรับัมือ

นับแต่เริ่มการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 เรือนจำาและทัณฑสถานก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 แล้ว40 ความแออัดที่คงอยู่มาต่อเนื่องทำาให้การรักษาระยะห่างทางกายภาพแทบจะเป็นไปไม่ได้41 สภาพ
การดำารงชีวิตที่คับแคบและขาดสุขอนามัยในทัณฑสถาน ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่เร่งให้เกิดการระบาดและการกระจาย
ของโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

แม้จะปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกเร่ิมการระบาดของไวรัสว่า มีปัญหาท้าทายและผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น  
แต่มาตรการของกรมราชทัณฑ์เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะคุ้มครองสุขภาพและ
สวัสดิภาพของผู้ต้องขัง และไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสในเรือนจำาได้42

แม้จะมีระเบียบการคัดกรองและการกักตัวผู้ต้องขัง แต่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและเป็นระบบกับผู้ต้องขัง
ทุกคน อดีตผู้ต้องขังบางส่วนบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่รับตัวเข้าเรือนจำา แต่กลับได้
ตรวจหลังกักตัวไปแล้วสามหรือสี่วัน บางคนระบุว่า เฉพาะคนที่แสดงอาการรุนแรงจึงจะได้รับการตรวจหาเชื้อ อดีต
ผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพคนหนึ่งให้ความเห็นว่า “ขนาดตอนตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้าใครมีอุณหภูมิเกิน 37 องศา  
ผูช้ว่ยผู้คมุก็จะบอกใหเ้ขาใช้น้ำาลา้งหน้า กอ่นจะตรวจอณุหภมูอิกีคร้ัง […] จงึไมม่ใีครรูแ้นว่า่ใครทีป่ว่ยเปน็โรคโควดิ-19”43  
ไม่มีการตรวจหาเชื้อตอนที่ผู้ต้องขังกักตัวจนครบกำาหนด44 

35  Channel News Asia, Almost 3,000 inmates, officials in Thai prisons test positive for COVID-19, 12 พฤษภาคม 2564; ประชาไทั, 2,835 people infect-
ed with Covid-19 inside Bangkok prison complex, 13 พฤษภาคมี 2564

36  Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564
37  ปรัะชุาไทั, 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 กันยายน 2564
38  Bangkok Post, Blanket testing begins as virus hits 10,000 inmates, 18 พฤษภาคมี 2564
39  Guardian, Thai prisons holding democracy activists drive record Covid figures, 13 พฤษภาคมี 2564
40  FIDH, Thailand - COVID-19: Release prisoners, ensure the health and safety of all those in detention facilities, 15 เมีษายน 2563
41  Inter-Agency Standing Committee, Interim Guidance on Covid-19: focus on persons deprived of their liberty, มีีนาคมี 2563
42  มีาติรัการัเหล่านี�ไดื้แก่การังดืเว่้นไมี่ให้เข้ัาเยี�ยมี รัว่มีทัั�งการัคว่บัคุมีการัเดืินทัางเขั้าออกในเรั่อนจำ และมีีการัคัดืกรัองทัางการัแพทัย์ (การัติรัว่จว่ัดือุณหภ่มีิ

เป็นติ้น) สำหรัับัผู้่้ติ้องขัังใหมี่ ผู้่้ติ้องขัังทัี�ย้ายมีาจากเรั่อนจำอ่�น และผู้่้ติ้องขัังทัี�เดืินทัางกลับัจากศาล ผู้่้ติ้องขัังทัี�แสดืงอาการัขัองโคว่ิดื-19 จะไดื้รัับัการัว่ินิจฉััยหรั่อ
รัักษาโดืยเจ้าหน้าทัี�สาธ์ารัณสุขัในเรั่อนจำ ส่ว่นผู้่้ทัี�ไมี่มีีอาการัจะติ้องเขั้ารัับัการักักติัว่เป็นเว่ลา 7-14 ว่ัน ในพ่�นทัี�ทัี�สรั้างขัึ�นใหมี่เพ่�อใชุ้เป็นทัี�ติิดืติามีอาการัและ
กักติัว่ขัองผู้่้ติิดืเชุ่�อโคว่ิดื-19 ทัั�งยังมีีการัแนะนำให้เรั่อนจำทัำคว่ามีสะอาดือาคารัสถ่านทัี� เรั่อนนอน และพ่�นทัี�โดืยรัว่มี และมีีการัเสนอแนะให้ผู้่้ติ้องขัังดื่แลสุขั
อนามีัยเกี�ยว่กับัมี่อและให้สว่มีหน้ากากอนามีัยเพ่�อลดืคว่ามีเสี�ยงติ่อโรัคโคว่ิดื-19

43  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
44  ศ่นย์ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, 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 มีกรัาคมี 2564
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การเขา้ถงึอปุกรณ์ป้องกนัตวัเองอยา่งหนา้กากอนามยัและเจลลา้งมอืนัน้ไมเ่พยีงพออยา่งย่ิง จากขอ้มลูการสมัภาษณ์
อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่ บางคนรวมทั้งอดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และอดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า ได้รับแจกหน้ากากอนามัยชิ้นเดียวที่ทำาจากผ้าบาง ๆ 45 ในเวลาเดียวกัน อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำา 
พิเศษกรุงเทพบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยเลย46 เจลล้างมือจะมีให้บริการในบางพ้ืนที่ของเรือนจำา 
เช่นที่ประตู พื้นที่รวม และในห้องเข้าเยี่ยม แต่ไม่มีในเรือนนอน และไม่มีการแจกให้ผู้ต้องขังแต่ละคน อดีตผู้ต้องขังที่
เรือนจำาพิเศษกรุงเทพเล่าให้ฟังว่า ทางเรือนจำาอ้างว่าไม่มีการแจกเจลล้างมือให้กับผู้ต้องขังแต่ละคนด้วยเหตุผลด้าน
ความปลอดภัย เพราะกลัวว่า “ผู้ต้องขังอาจกินลงไป”47 อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีข้อสังเกตว่า ที่ร้านสวัสดิการมีขาย
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่คุณภาพดีกว่า “ถ้าอยากมีสุขอนามัยที่ดีในเรือนจำา คุณก็ต้องจ่ายเงิน” อดีตผู้ต้องขัง 
ที่ทัณฑสถานหญิงกลางให้ความเห็น48

พื้นที่กักตัวของเรือนจำาดูจะมีสภาพที่ดีกว่า พื้นที่นี้โดยทั่วไปจะเป็นเรือนนอนหนึ่งอาคารที่ใช้เพื่อการกักตัว ในอาคาร
กักตัว เรือนนอนแต่ละแห่งจะมีความแออัดน้อยกว่า เพราะจะนำาผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่มาไว้รวมกัน แยกเป็นกลุ่ม ๆ  
ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการกักตัว จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 24 ชั่วโมงในเรือนนอนแห่งนี้ โดยจะอาบน้ำาในห้องน้ำาของ 
เรอืนนอน มกีารนำาอาหารมาใหพ้วกเขาสามม้ือตอ่วนั อดตีผูต้อ้งขงัทีท่ณัฑสถานหญงิกลางและเรอืนจำาพเิศษกรงุเทพ
ยังรายงานว่า มีการนำาแผ่นพลาสติกบาง ๆ มาติดไว้ที่ลูกกรงบริเวณเรือนนอนที่ใช้เป็นพื้นที่กักตัว49 “ทำาให้อากาศ
ร้อนมาก และคุณไม่สามารถไปไหนได้เลยระหว่างการกักตัว คุณจะติดอยู่แต่ในเรือนนอนแห่งนั้น มันเหมือนนรกดี ๆ  
นี่เอง” อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ความเห็น50 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่า ในช่วง
ที่รับตัวเข้าเรือนจำา เขาต้องกักตัวคนเดียวในพื้นที่กักตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ เขาเล่าให้ฟังว่า “[ผมต้องกักตัว] เป็นเวลา 
16-17 วัน ไปไหนไม่ได้เลย อยู่แต่ในห้องขังขนาด 3 x 2 ตรม. มีห้องน้ำาแบบเปิดห้องหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงกลางของเรือนจำา  
ทุกคนเห็นผมได้หมด ไม่ว่าทำาอะไรอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำา หรือเข้าส้วม”51

อดตีผูต้อ้งขงับางสว่นบอกวา่ พวกเขาถกูจบัขงัเดีย่วซึง่เป็นส่วนหนึง่ของมาตรการแยกตัว 52 อดตีผูต้้องขงัท่ีเรือนจำาพเิศษ
กรุงเทพบอกว่า เขาและผู้ต้องขังคนอื่นประมาณ 10 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ถูกจับขังแยกในห้องเดี่ยวที่ใช้สำาหรับการ
ลงโทษแบบขงัเดีย่ว “ตอนนัน้พวกเขายงัไมไ่ดส้รา้งโรงพยาบาลสนาม […] ไมม่ใีครทีเ่อาเสือ้ผา้หรอืข้าวของเพือ่รกัษาสขุ
อนามัยมาเผื่อ ไม่มีอาหารการกินติดตัวมาด้วยเลย […] ครอบครัวของเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วย […] ในห้องขังก็ไม่มีทีวี ทำาให้
ทุกคนเครียดมากขึ้น”53 เขายังให้ข้อมูลว่า ประสบปัญหากับการเข้าถึงแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนจะส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่ช่วงที่เกิดการระบาดถึงมาตรการที่ไม่เพียงพอของรัฐบาลในการ
รบัมอืกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในระบบทณัฑสถาน รวมทัง้การปลอ่ยตวัผูต้อ้งขงับางประเภท54 แตอ่กีกวา่
หนึ่งปีผ่านไป ทางการก็ยังคงขาดความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

45  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
46  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
47  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
48  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
49  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
50  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
51  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
52  iLaw, Chukiat ‘Justin Thailand’: The fight for change is a shared responsibility, 27 มีกรัาคมี 2565
53  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
54  FIDH, Thailand - COVID-19: Release prisoners, ensure the health and safety of all those in detention facilities, 15 เมีษายน 2563
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3.2 มาตัรการป้องกันใหม่ท่� ไร�ประสทิธิ์ภาพี

แมก้รมราชทณัฑอ์า้งวา่ “สามารถควบคมุสถานการณไ์วไ้ด”้ และเรือนจำาทกุแหง่ม ี“มาตรการทีเ่ครง่ครดั”55 แตม่าตรการ
เหล่านี้โดยมากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้ “มาตรการเพิ่มเติม” รวมทั้งการแยกกักตัวผู้ต้องขังที่เสี่ยงจะ
มีอาการรุนแรง เช่นผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคประจำาตัว โดยให้ขังแยกจากประชากรผู้ต้องขังหลัก  
สั่งให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 24 ชั่วโมง มีการตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อทุกเจ็ดวัน ยุติการ
สง่ตวัระหวา่งเรอืนจำา การกำาหนดใหผู้ต้อ้งขงัทีเ่ข้ามาใหมต่อ้งกกัตวัเปน็เวลา 21 วนั และตรวจหาเชือ้โควดิ-19 สองครัง้  
และฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง56 เรือนจำายังได้รับคำาสั่งให้เปลี่ยนอาคารภายในเป็นโรงพยาบาลสนามสำาหรับผู้ป่วย 
โควิด-19 หรือให้ส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำา57 นอกจากนั้น ยังมีการสั่งการให้ผู้ต้องขังระหว่างคดี 
เข้ารับการพิจารณาจากศาลโดยผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์58

นอกจากนี้ยังมีการกำาหนดให้เรือนจำาทุกแห่งแจ้งให้ครอบครัวของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ทราบทางโทรศัพท์ และ
มีการแจ้งข้อมูลเป็นระยะเกี่ยวกับสุขภาพของญาติ59 ประการสุดท้าย ผู้ต้องขังที่มีกำาหนดได้รับการปล่อยตัว จะต้อง
ถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามครั้งก่อนจะได้รับการปล่อยตัว60

มาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถานได้ เนื่องจากสภาพความ
แออัดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง และสภาพที่ต่ำากว่ามาตรฐานในทัณฑสถาน [โปรดดู ด้านล่าง, 7. สภาพในเรือนจำา 
ยังคงต่ำากว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ]

อดตีผูต้อ้งขงัทีท่ณัฑสถานหญงิกลางใหข้อ้มลูวา่ เธอถกูกกัตวัในหอ้งขงัทีแ่ออดัรวมกบัผูต้อ้งขงัคนอืน่ 19 คน ไมม่กีาร
จัดเจลล้างมือให้ระหว่างการควบคุมตัว และผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัยแบบบางคนละสองชิ้น61  
อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพรายงานว่า ผู้ต้องขังมากถึง 30 คนต้องอาศัยอยู่ในห้องขังพื้นที่ 50 ตรม. 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ62 อดีตผู้ต้องขังรายหนึ่งบอกกับทนายความของเขาเกี่ยวกับสภาพใน 
เรือนจำาว่า “แย่มาก ๆ” และห้องขังเกือบทุกห้องจะมีผู้ต้องขัง “ที่มีอาการคล้ายกับโควิด”63 อดีตผู้ต้องขังอีกคนหนึ่ง
บอกว่า มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ในเรือนจำาคือ การแจกหน้ากากอนามัยห้าชิ้นต่อสัปดาห์ แต่ไม่แจกในวันหยุด 
หรือบางทีไม่แจกเลย ทำาให้คนต้องเอาหน้ากากกลับมาใช้ใหม่ “ไม่มีเจลล้างมือให้ มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แต่ไม่มา 
ฉีดพ่นในห้องขัง” เขาเล่า64 

นอกจากนั้น การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพและการรักษาที่ล่าช้า ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ต้องขังที่
ติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาจได้รับผลกระทบรุนแรงถึงขั้นชีวิตจากโรคโควิด-19

ภายหลังการสร้างโรงพยาบาลสนาม ผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งตัวไปที่นั่นเพื่อรับการดูแลและรักษา65 
อดตีผู้ตอ้งขังทีต่รวจพบวา่มเีชือ้โควดิ-19 รายงานวา่ พวกเขาไดร้บัยาพาราเซตตามอล และฟา้ทะลายโจร (ยาสมนุไพร
แบบพื้นบ้าน) 66 สำาหรับบำาบัดอาการ67 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพบอกว่า หลังตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 
เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามในเรือนจำา ซึ่งเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นเหมือน “เรือนนอนแบบเรือนจำาทั่วไป […]  

55  Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564
56  กรัมีปรัะชุาสัมีพันธ์์, กรมราชทััณฑ์์ ย่นยันด่แลื่ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนอย�างด่ทั่�สูุ่ด เร�งป่พรมติรวัจหาเช่�อ คัดแยกผู้่้ป่วัยเขั้าระบบการรักษาทัันทั,่ 13 พฤษภาคมี 2564; 

[ภาษาไทัย] ปรัะชุาไทั, 2,835 people infected with Covid-19 inside Bangkok prison complex, 13 พฤษภาคมี 2564; Bangkok Post, 1,480 more prison 
Covid infections raise total to 11,670, 18 พฤษภาคมี 2564; Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in 
Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564; Interpreter, Thailand’s overcrowded prisons hit by Covid-19 surge, 27 พฤษภาคมี 2564

57  Bangkok Post, Field hospitals readied for more Covid patients, 19 พฤษภาคมี 2564
58  BBC Thai: โควัิด-19: ราชทััณฑ์์ย่นยัน “ไมค์ ภาณุพงศ์” ติิดโควัิด คาด “รุ้ง ปนัสู่ยา” ติิดเช่�อหลื่ังปลื่�อยติัวั, 13 พฤษภาคมี 2564
59  Bangkok Post, ‘Parole or reduced sentences’: Inmates face fierce overcrowding, Covid, 20 พฤษภาคมี 2564
60  Bangkok Post, Prison sealed off after more Covid cases found, 19 กันยายน 2564
61  Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564
62  Thai PBS World, Thailand’s overcrowded prison system a COVID-19 timebomb, 14 พฤษภาคมี 2564
63  Thai PBS World, Thailand’s overcrowded prison system a COVID-19 timebomb, 14 พฤษภาคมี 2564
64  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
65  BBC Thai, โควัิด-19: กรมราชทััณฑ์์เติร่ยมฉี่ดวััคซึ่่นแก�ผู้่้ติ้องขััง ขัณะทั่�พบผู้่้ติิดเช่�อรายใหม�เพิ�มอ่กเก่อบ 1,000 ราย, 20 พฤษภาคมี 2564 [ภาษาไทัย]; ศ่นย์

ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, 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 มีกรัาคมี 2565

66  Conversation, Thailand inmates are taking green chiretta to fight mild COVID – here’s what we know about this herbal drug, 18 ติุลาคมี 2564
67  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
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ทีถ่กูใชเ้พือ่กกัตวัผูป้ว่ยโควดิ-19 ไวด้ว้ยกนั เพือ่รอความตายอยา่งเดยีว”68 เขากล่าวเสริมวา่ ไมม่เีตยีงนอนหรอืทีน่อน 
และผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วยต้องนอนข้างกันบนพื้น ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง มีการให้บริการเทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง
วัดความดัน และเคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในเลือด แต่ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เอง “คนที่ไม่ป่วยมาก  
ต้องช่วยคนที่มีอาการหนัก หมอจะมาในชุดป้องกันเต็มท่ี มาถึงแค่ประตูเพ่ือเอายามาให้ [ซึ่งเป็น] ยาพาราเซตตา
มอล” อดีตผู้ต้องขังอีกคนหน่ึงที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เรือนจำาชั่วคราวรังสิต บอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันเกี่ยวกับสภาพ
ในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งผู้ต้องขังที่ติดเชื้อประมาณ 60 คนท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะถูกกักตัวไว้ด้วยกัน “มันก็คือ 
เรือนนอนของเรือนจำา […] เพียงแต่มีพื้นที่มากขึ้นมาหน่อย”69 เขารายงานว่า ทุกคนนอนข้างกันบนที่นอนบาง ๆ  ทาง
เรือนจำาจะจดัผา้หม่ใหส้ามผนื และมกีารนำาอาหารใสถ่งุพลาสตกิมาให้สามมือ้ มเีทอรโ์มมเิตอร ์และเครือ่งชว่ยหายใจ
ทีใ่ชง้านไมไ่ด ้มกีารแจกยาฟาวพิริาเวยีรซ่ึ์งเปน็ยาตา้นไวรัสใหกั้บผู้ตอ้งขัง “มันทรหดหดหูม่าก […] [โรงพยาบาลสนาม] 
ไม่ใช่โรงพยาบาลจริง ๆ มันเป็นแค่เรือนจำานั่นแหละ เป็นที่ ๆ จับเอาผู้ป่วยโควิด-19 มาขังไว้รวมกัน” อดีตผู้ต้องขัง
ให้ความเห็น70

ในขณะทีม่กีารสง่ตวัผูต้อ้งขงัสงูวยั ผู้ตอ้งขังทีม่โีรคประจำาตวั และผูท้ีม่อีาการรนุแรง ไปยงัโรงพยาบาลภายนอกเรอืนจำา 
เพ่ือการรักษา71 ในบางกรณี เจ้าหน้าที่เรือนจำาปฏิเสธที่จะส่งตัวผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสไปยังโรงพยาบาลเหล่าน้ี72  
อดตีผู้ตอ้งขงัทีเ่รอืนจำาช่ัวคราวรงัสติ ซึง่เขา้รบัการรกัษาโควดิ-19 ทีโ่รงพยาบาลสนามของเรอืนจำา มขีอ้สังเกตเกีย่วกบั 
การปฏบิตัทิีย่่ำาแยต่อ่ผูต้อ้งขงัสงูวยัวา่ “คนทีจ่ะถกูสง่ตวัไปโรงพยาบาลจรงิ ทีม่เีตยีงแยกสภาพเหมาะสม และสามารถ
รักษาระยะห่างได ้จะเปน็พวกทีอ่าการเกอืบจะโคมา่แลว้ ผมไดเ้หน็อยูค่นหนึง่ซึง่ไมส่ามารถกนิขา้วไดแ้ลว้ ไอเป็นเลอืด 
พูดไม่ได้แล้ว ต้องมีอาการขนาดนั้นหมอถึงจะยอมปล่อยให้พวกเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้”73

ในหลายกรณี ครอบครัวของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ จะไม่ได้รับแจ้งข้อมูล หรือไม่สามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับอาการของ 
พวกเขาจากเรือนจำาได้74 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพที่ติดเชื้อโควิด-19 บอกว่า ครอบครัวของเขาทราบว่า
เขาป่วยจากทนายความ ซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยมในเรือนจำาด้วยเหตุที่มีการติดเชื้อ “พวกเขาจะไม่ยอมติดต่อญาติ
ของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเลย” อดีตผู้ต้องขังระบุ75 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาชั่วคราวรังสิตบอกว่า ผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรค 
โควิด-19 และอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อครอบครัว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงอาการ
ป่วย เขาระบุว่า “ขนาดบางคนมีอาการวิกฤต ครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าเขาป่วยด้วยโควิด-19 น่าสงสารมาก”76

มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 และการจำากัดสิทธิเพิ่มเติมในทัณฑสถาน ไม่เพียงจะไม่ประสบผลเท่านั้น หากยังเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เป็นผลมาจากการแยกกักตัวที่เพ่ิมขึ้น 
การขาดการติดต่อและกิจกรรมด้านสังคม และการถูกตัดขาดจากโลกภายนอก รวมทั้งญาติ และไม่สามารถเข้าถึง
เครื่องใช้ที่จำาเป็นได้ [โปรดดู ด้านล่าง, อาหาร “ที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง” น้ำาที่ดื่มไม่ได้; 7.6. ผู้ต้องขังหญิงและหลาก
หลายทางเพศต้องเผชิญความท้าทายเพิ่มเติม และ 7.7 แยกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมากขึ้น และขาดโอกาสด้าน
สนัทนาการ]77 อดตีผูต้อ้งขงัยงัรายงานวา่ การขาดการตดิตอ่และกจิกรรมดา้นสังคม รวมทัง้มาตรการเกีย่วกบัโควิด-19  
ที่ขาดความแน่นอนและสม่ำาเสมอ ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่ย่ำาแย่ลงของผู้ต้องขัง อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษ
กรุงเทพให้ความเห็นว่า “ในเรือนจำา ชีวิตคุณมีความหวังเฉพาะตอนกลางคืน ตอนที่คุณหลับฝันไป และตอนที่มี
ครอบครัวมาเยี่ยม […] แต่พอไม่มีข่าวสาร ไม่ได้พบครอบครัว ไม่มีชีวิตทางสังคม หลายคนถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตาย”78

68  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564
69  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 24 มีกรัาคมี 2565
70  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 24 มีกรัาคมี 2565
71  Thai PBS, 71% of inmates in Phitsanulok prison found infected with Covid-19, 14 ธ์ันว่าคมี 2564; ศ่นย์ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, 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 
มีกรัาคมี 2564

72  Bangkok Post, No bail for protest leader ‘Penguin’ with Covid-19, 19 สิงหาคมี 2564
73  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ, 24 มีกรัาคมี 2565
74  BBC Thai, โควัิด-19: ลื่่กชาย “เฮี่ยซึ่้ง” ลื่ำดับเหติุการณ์ปลื่�อยติัวัพ�อช้าจนติ้องรักษาในไอซึ่่ย่, 19 พฤษภาคมี 2564 [ภาษาไทัย]; ปรัะชุาไทั, Detained activist’s 

family member denied access to medical information, 2 กันยายน 2564
75  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564
76  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ, 24 มีกรัาคมี 2565
77  iLaw, “คุกซึ่้อนคุก” ช่วัิติผู้่้ติ้องขัังในโควัิดระลื่อกทั่� 3, 27 กรักฎาคมี 2564
78  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
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ประการสุดท้าย อดีตผู้ต้องขังทุกคนพูดถึงปัญหาการขาดข้อมูลที่เที่ยงตรง โปร่งใส และทันเวลาเกี่ยวกับไวรัสและ
มาตรการป้องกันสำาหรับบรรดาผู้ต้องขัง ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง พวกเขาไม่ได้รับแจ้งถึงความร้ายแรงของโรค 
สถานการณ์การระบาดนอกเรือนจำา และวิธีป้องกันตนเองอย่างเป็นผล อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางกล่าวว่า 
“ทุกเช้า ผู้คุมจะบอกผู้ต้องขังว่าไม่ต้องกังวล เรือนจำาของเราได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากโรคโควิด-19 และไวรัส 
พวกเขาเอาแต่บอกว่า ในนี้มีความปลอดภัย เรือนจำาเป็นเหมือนที่หลบภัยจากโรคโควิด-19. […] แต่วันหนึ่ง เรารู้แน่ ๆ  
ว่ามีคนติดเชื้อโควิดในเรือนจำา เพราะเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับชุดป้องกันเต็มที่ ทั้งหน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ และถุงมือ 
ทำาให้ผู้ต้องขังตกใจมาก ๆ  แต่ไม่ว่าพวกเราจะกลัวแค่ไหน เราก็ไม่มีวิธีการปกป้องตนเองได้เลย”79 ในทำานองเดียวกัน 
อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาพเิศษกรงุเทพตัง้ขอ้สงัเกตวา่ “ในเรอืนจำา ไมม่ใีครรู้ว่าใครปว่ยเปน็โรคโควดิ-19 เจา้หนา้ทีจ่ะไม่
บอกเราเมื่อมีคนป่วย […] ไม่มีการให้ข่าวสารในนี้เลย”80 นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีให้ความ
เห็นว่า “ผู้ต้องขังไม่มีทางรู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโควิด-19 ภายนอกได้เลย เราไม่รู้ว่ามีใครติดเชื้อหรือ
ตายมากน้อยเพียงใด เราไม่รู้อะไรทั้งสิ้น และเพราะความไม่รู้เช่นนี้ พวกเขาก็ไม่รู้ว่า [จะป้องกันตนเองจาก] ไวรัสได้
อย่างไร พวกเขาทำาได้แค่ขั้นต่ำา เพราะมันเป็นกฎ หรือเพราะมีคนสั่งการลงมา”81

3.3. งบัประมาณ์ไม่เพีียงพีอ

การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ยังอาจมีส่วนต่อต่อความบกพร่องของมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพต่อวิกฤต
โควิด-19 ในทัณฑสถาน

ตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคม 2564 กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณ 750,000 บาท (22,556 
เหรียญ) ให้กับเรือนจำาทั่วประเทศ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่จำาเป็น เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และ
เทอร์โมมิเตอร์82 อย่างไรก็ดี ในขณะนั้น ประเทศไทยมีประชากรผู้ต้องขังรวม 310,830 คน เท่ากับว่ามีการจัดสรร
เงินเฉลี่ยเพียง 2.41 บาท (0.07 เหรียญ) ให้กับผู้ต้องขังแต่ละคนเพื่อการป้องกันโรคโควิด-1983

ในเดอืนพฤษภาคม กรมราชทัณฑย์อมรับว่า การจดัสรรงบประมาณเพือ่การปอ้งกนัโควดิ-19 ไมเ่พยีงพอ หลงัเกดิการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตามเรือนจำาทั่วประเทศ ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ได้ร้องของบประมาณเพิ่มเติม 411 ล้านบาท  
(ประมาณ 12.4 ล้านเหรียญ) จากสำานักงบประมาณ โดยเป็นส่วนของงบกลางเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ 
โควดิ-1984 อยา่งไรกด็ ีในวนัที ่25 พฤษภาคม คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบใหจ้ดัสรรวงเงนิเพยีง 311.6 ลา้นบาท (ประมาณ 
9.4 ล้านเหรียญ) โดย 46% ของจำานวนนี้จะถูกใช้เพื่อการสร้างโรงพยาบาลสนามสำาหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 26% 
สำาหรับการจัดซื้ออุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 16% สำาหรับการสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่เพื่อการกักตัว 
และ 12% สำาหรับจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ85

79  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
80  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
81  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร่, 4 ติุลาคมี 2564
82  กรัมีรัาชุทััณฑ์, จัดสู่รรงบประมาณเพ่�อใช้ในการดำเนินงานป้องกันแลื่ะควับคุมการแพร�ระบาดขัองโรคติิดเช่�อไวัรัสู่โคโรนา 2019 (Covid-19), 11 พฤษภาคมี 

2564; http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1620712991.pdf?fbclid=IwAR3fYrIZBASGA3pWFTSJqMC5fAlYEq-MP-ZBXNeg-
pFG4azkPEn2fNUwySoY [ภาษาไทัย]

83  Thai PBS, Only a few Baht per inmate for COVID-19 prevention in prisons, says former Transport Minister, 18 พฤษภาคมี 2564
84  Bangkok Post, 1,480 more prison Covid infections raise total to 11,670, 18 พฤษภาคม 2564; Bangkok Post, Prison infections keep rising, 19 

พฤษภาคมี 2564; ปรัะชุาไทั, Covid-19 infections in prisons hit 11,670, says Corrections Dept, 19 พฤษภาคมี 2564
85  Bangkok Post, B311m approved to fight Covid-19 in prisons, 25 พฤษภาคมี 2564
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3.4 อัตัราการฉ่ีดวัคัซ้ำน่ท่�ล่าช้�า

แม้รัฐมนตรียุติธรรมจะประกาศว่า จะให้ความสำาคัญมากสุดกับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์86 
แต่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในทัณฑสถานกลับเริ่มต้นช้า และดำาเนินการคืบหน้าอย่างเชื่องช้า87 การฉีดวัคซีนให้กับ
ประชากรผู้ต้องขังเริ่มขึ้นช่วงปลายพฤษภาคม ประมาณสามเดือนหลังจากรัฐบาลเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโดยทั่วไป   

เมื่อถึงวันที่ 21 พฤษภาคม กรมราชทัณฑ์รายงานว่า 95% ของเจ้าหน้าที่ในทัณฑสถานในกรุงเทพฯ ได้รับการฉีด
วัคซีนหมดแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ต้องขังทั่วประเทศที่ได้รับวัคซีนเลย88 ในวันที่ 22 พฤษภาคม กรมราชทัณฑ์เริ่มฉีดวัคซีน
ให้ผู้ต้องขัง 1,500 คนที่เรือนจำาพิเศษมีนบุรีในกรุงเทพฯ นับเป็นเรือนจำาแห่งแรกที่ได้รับวัคซีนโควิด-1989

ในวนัที่ 2 มิถนุายน กรมราชทณัฑ์ระบุวา่ จะจัดสง่วัคซีนไปยงัเรือนจำา 122 แห่งทัว่ประเทศทีย่งัไมม่ีผูต้ดิเชือ้โควิด-19 
โดยในเบื้องต้นกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดส90 วันที่ 15 ตุลาคม มีเรือนจำาเพียง 21 จาก 
143 แห่งทั่วประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ต้องขังทุกคน91

ตามตัวเลขของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ผู้ต้องขัง 268,821 คน (95.5%) ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม92

4. เปิดโปงการเอาเปรียบัขูดรีดแรงงานท่ามกลางการผู้ลกัดนัให�ผู้้�ตั�องขงัทำางานมากข้�น

ในเดือนธันวาคม Thomson Reuters Foundation (TRF) สำานักข่าวระหว่างประเทศได้ตีพิมพ์รายงานสืบสวน  
เปิดเผยการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานในทัณฑสถานหลายแห่งของไทย93

รายงานพบวา่ ผูต้อ้งขงัถกูบงัคบัใหถ้กัแหอวนใหก้บับรษิทัเอกชน ภายใตก้ารขูจ่ะลงโทษ รวมทัง้การทบุตแีละการปล่อย
ตวัลา่ชา้ ถา้พวกเขาไมส่ามารถทำาตามโควตาการผลติทีเ่ขม้งวดได ้ผูต้อ้งขงัทีผ่ลติอวนยงัถกูบงัคับใหง้ดเยีย่ม เพือ่ไมใ่ห้ 
สามารถแจ้งให้ญาติทราบถึงการปฏิบัติมิชอบต่อตนเอง94

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์กับ TRF บอกว่า ผู้ต้องขังทุกคนถูกบังคับให้ทำางาน ยกเว้นแต่พวกเขามีเส้นสายกับ 
เจ้าหน้าที่เรือนจำา หรือยอมจ่ายสินบน หรือยอมจ่ายเงินให้คนอื่นไปทำางานแทนได้95

อดตีผูต้อ้งขงัยังบอกว่า พวกเขาได้รบัคา่จา้งนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัค่าแรงขัน้ต่ำาของประเทศไทย96 ผูต้อ้งขังคนหนึง่บอกวา่  
เขาได้เงินสามบาท (0.09 เหรียญ) ต่อแหหนึ่งผืน ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่า พวเขาได้เงินประมาณ 
30 บาท (0.90 เหรียญ) ต่อเดือน บางคนบอกว่าไม่ได้รับเงินเลย 97 อดีตผู้ต้องขังบางคนบอกว่า ผู้คุมจะได้รับผล
ประโยชนด์า้นการเงนิจากการทำางานของพวกเขา98 “ทกุคนในน้ันรู้วา่มนัเปน็ตวัทำาเงนิ (ใหก้บัเจา้หนา้ที)่” อดตีผูต้อ้งขงั 
ให้ความเห็น99

86  Bangkok Post, Govt considers releasing 50,000 inmates as Covid hits prisons, 18 พฤษภาคมี 2564; Channel News Asia, COVID-19: Provisional 
release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564

87  Bangkok Post, Govt considers releasing 50,000 inmates as Covid hits prisons, 18 พฤษภาคมี 2564
88  Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 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 พฤษภาคมี 2564
90  Bangkok Post, 112 prisons free of Covid infection, 2 มีิถุ่นายน 2564
91  Nation, Inmates in Thailand to be allowed visitors soon, 1 พฤศจิกายน 2564
92  กรัมีรัาชุทััณฑ์, สู่ถานการณ์การแพร�ระบาดขัองโรคติิดเช่�อไวัรัสู่โควัิด-19 ในเร่อนจำแลื่ะทััณฑ์สู่ถาน ณ วัันทั่� 31 ธิันวัาคม 2564, 31 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
93  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564
94  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564
95  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564
96  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564; ในปี 2564, ค่าจ้างขัั�นติ�ำในปรัะเทัศไทัยอย่่รัะหว่่าง 313-

336 บัาทั (US$9.95 – 10.11) ติ่อว่ันขัึ�นอย่่กับัจังหว่ัดื 
97  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564
98  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564
99  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธั์นว่าคมี 2564
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อดตีผูต้อ้งขงัทกุคนบอกวา่ พวกเขาทำางานอยูใ่นเรอืนจำา แตก่ม็ผีูต้อ้งขงับางสว่นของเรือนจำากลางขอนแกน่ท่ีไปทำางาน
ในโรงงานของบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำากัด (KKF) ซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐฯ100

เอกสารจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่า มีเป้าหมายให้แรงงานในเรือนจำาฝึกงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถทำางานที่มีค่า
ตอบแทนได้หลังการปล่อยตัว อย่างไรก็ดี ไม่มีอดีตผู้ต้องขังรายใดที่ให้สัมภาษณ์กับ TRF ที่ออกไปประกอบอาชีพทำา
แหอวนหลังได้รับการปล่อยตัว101

ภายหลังรายงานสอบสวนของ TRF ในวันที ่24 ธนัวาคม กรมราชทณัฑป์ฏเิสธวา่ไมม่กีารบงัคบัใหผู้ต้อ้งขงัตอ้งทำางาน
ด้วยการขู่ใช้ความรุนแรง โดยบอกว่าการกระทำาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ “มิอาจรับได้” 102 กรมราชทัณฑ์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น
ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย103 ในทางตรงกันข้าม ในวันที่ 27 ธันวาคม บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำากัดยอมรับว่า
มีการปฏิบัติมิชอบเกิดขึ้นจริง และประกาศจะยกเลิกสัญญาจ้างงานโดยทันทีกับเรือนจำาใด ๆ  หากพบว่าเกี่ยวข้องกับ  
“การปฏิบัติที่มิชอบ” ซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายของกรมราชทัณฑ์104

ข้อค้นพบที่บ่งชี้ถึงการประพฤติมิชอบจากงานสืบสวนของ TRF ทำาให้เกิดข้อกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลผลักดันให้ส่งตัว 
ผู้ต้องขังไปทำางานในภาคอุตสาหกรรม 

รัฐบาลระบุว่า การดำาเนินงานตามความริเริ่มดังกล่าว จะช่วยลดความแออัดในเรือนจำา และแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่แรงงานข้ามชาติจำานวนมากเดินทางกลับไปประเทศตนเองหลังเกิดการระบาดของ 
โควิด-19105 รัฐบาลยังอ้างว่า ความริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  ช่วยส่งเสริมการกลับคืน
สู่สังคม และป้องกันการกระทำาผิดซ้ำา106 “มันเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัทและผู้ต้องขัง และยังช่วยประหยัดเงินภาษีของ
ประชาชน” นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2564107 กรมราชทัณฑ์
ระบุว่า เฉพาะผู้ต้องขังที่ใกล้ครบกำาหนดการใช้โทษ และผู้ต้องขังในคดีที่ไม่รุนแรง รวมทั้งคดียาเสพติดเท่านั้น ที่จะ
เข้าเกณฑ์สามารถทำางานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้108

ในแง่สภาพการทำางาน นายสมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม ควรจะได้รับเงิน 331 บาท 
(9.95 เหรียญ) ต่อวัน และผู้ประกอบการจะจัดให้มีที่พักและสวัสดิการอย่างอื่นตามกฎหมายแรงงาน109 โดยผู้ต้อง
ขังจะต้องสวมกำาไลอีเอ็มที่ข้อเท้าระหว่างทำางาน และจะมี “เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร” คอยสอดส่องดูแลผู้ต้องขัง
ระหว่างอยู่ในที่ทำางาน110

มรีายงานวา่ กำาลงัมกีารพจิารณาสรา้งสวนอตุสาหกรรมสำาหรบัผูต้อ้งขงัในเขตจงัหวดัสมทุรสาคร สมทุรปราการ และ
ชลบุรี111 ในเดือนกันยายน กรมราชทัณฑ์ประกาศว่าได้คัดเลือกผู้ต้องขังประมาณ 74,000 คนเพื่อทำางานในภาค
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรปราการ112 ในวนัที ่22 กนัยายน นายสมศักดิอ์า้งวา่ กรมราชทณัฑส์ามารถลดความแออดั

100  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธ์ันว่าคมี 2564
101  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธ์ันว่าคมี 2564
102  Reuters, Prisoners forced to make fishing nets under threat of violence, 23 ธ์ันว่าคมี 2564
103  ปรัะชุาไทั, Company to revoke job contract with prisons accused of using forced labour, 28 ธ์ันว่าคมี 2564 
104  บัรัิษัทั ขัอนแก่นแหอว่น จำกัดื, Official statement addressing the cases of Thai inmates being forced into making fishing nets for a private compa-

ny, 27 ธ์ันว่าคมี 2564; ปรัะชุาไทั, Company to revoke job contract with prisons accused of using forced labour, 28 ธ์ันว่าคมี 2564 
105  Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคมี 2564; Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 

2564; Bangkok Post, Department recruits 74,000 prison inmates: prisoners to work at ministry-run estate, 1 ติุลาคมี 2564; Nation, Samut Prakan 
sends prisoners to work in industrial sector, 12 ติุลาคมี 2564; Bangkok Post, IEAT to speed up correctional estate study, 25 ติุลาคมี 2564

106  Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ติุลาคมี 2564
107  Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคมี 2564
108  Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคมี 2564; Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 

2564
109  Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ติุลาคมี 2564
110  Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ติุลาคมี 2564
111  Bloomberg, Prisoners Put to Work in Thai Factories Desperate for Labor, 5 มีีนาคมี 2564; Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 

2564; Bangkok Post, IEAT to speed up correctional estate study, 25 ติุลาคมี 2564
112  Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 2564; Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ติุลาคมี 2564
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ในเรือนจำาลงได้ โดยอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดจากความผิดลหุโทษสามารถทำางานนอกทัณฑสถานได้เป็นการ
ช่ัวคราว113 ในเดือนตุลาคม มีรายงานว่า เรือนจำากลางจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งผู้ต้องขัง 145 คนไปทำางานกับ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่ม “สมุทรปราการ
โมเดล”114

5. การแก� ไขกฎหมายยาเสพีติัดเพ่ี�อลดคัวามแออัดในเรือนจำำา

ในปี 2564 กระทรวงยุติธรรมของไทย ได้พยายามลดความแออัดที่เรื้อรังในเรือนจำา ด้วยการสนับสนุนการแก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมายยาเสพติดที่ควรดำาเนินการมานานแล้ว115 ในเดือนพฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงยตุธิรรมบอกวา่ ขอ้เสนอแกไ้ขกฎหมายเพิม่เติมนีจ้ะชว่ยลดโทษใหก้บัผูต้้องขงัประมาณ 50,000 คนใน
คดยีาเสพตดิทีไ่มร่า้ยแรง โดยผูท้ีไ่ดร้บัการปลอ่ยตวั จะตอ้งสวมกำาไลอเีอม็116 การลดความแออดัในเรอืนจำากลายเปน็
ประเด็นเร่งดว่นยิง่ขึ้น ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควดิ-19 ในเรอืนจำาทัว่ประเทศ [โปรดด ูดา้นบน, 3. มาตรการเกี่ยว
กับโควิด-19 ที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ]

ในวันที่ 24 สิงหาคม รัฐสภาเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซ่ึงเน้นการ
ป้องกันและบำาบัดแทนที่จะลงโทษผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเพียงจำานวนน้อย ซึ่งจะช่วยลดจำานวนผู้ต้องขังใน
ระบบทัณฑสถานของไทย117 กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564118

กฎหมายใหม่น้ีมีเป้าหมายเพื่อปรับบทลงโทษเกี่ยวกับการผลิต นำาเข้า ส่งออก ครอบครอง และใช้ยาเสพติด ให้ได้
สัดส่วนกับความรุนแรงของความผิด119 นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังอนุญาตให้นักโทษคดียาเสพติดที่ถูกตัดสินโทษ
หนักกว่าที่กำาหนดในกฎหมายใหม่ สามารถยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษได้120 ข้อแก้ไขสำาคัญรวมถึงการจัด
ประเภทใหม่ของ “ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด”121 การยกเลิกโทษจำาคุกขั้นต่ำาสำาหรับความผิดด้านยาเสพติด
เกือบทั้งหมด ยกเว้นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีเหตุฉกรรจ์122 และศาลมีอำานาจวินิจฉัยกำาหนดโทษและ
ให้ความสำาคัญกับการบำาบัดฟื้นฟูแทนที่จะมุ่งจำาคุก กรณีที่เป็นความผิดจากการใช้ส่วนตัว 

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายยาเสพติดยังสง่ผลใหม้กีารลดการเอาผดิทางอาญากบัความผดิเกีย่วกบัการผลติและครอบครอง
ใบกระทอ่ม123 โดยมผีลบังคบัใชใ้นวนัที ่24 สงิหาคม มกีารจดัประเภทของใบกระทอ่มใหเ้ปน็สมนุไพรซ่ึงสามารถปลกู

113  Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 2564
114  Nation, Samut Prakan sends prisoners to work in industrial sector, 12 ติุลาคมี 2564
115  Bangkok Post, Inmates to be offered jobs, 23 กันยายน 2564; Bangkok Post, Drug bill changes to ‘lighten sentences’, 16 ติุลาคมี 2564
116  Channel News Asia, COVID-19: Provisional release on the cards for some inmates in Thailand amid overcrowding, 26 พฤษภาคมี 2564; Nation, 

50,000 inmates set for release as Covid explosion hits Thai prisons, 17 พฤษภาคมี 2564; Reuters, Thai parliament passes new narcotics bill that 
could ease overcrowded prisons, 24 สิงหาคมี 2564

117  Reuters, Thai parliament passes new narcotics bill that could ease overcrowded prisons, 24 สิงหาคมี 2564
118  รัาชุกิจจานุเบักษา, พระราชบัญิญิัติิให้ใช้ประมวัลื่กฎหมายยาเสู่พติิด พ.ศ. 2564, 8 พฤศจิกายน 2564; รัาชุกิจจานุเบักษา, พระราชบัญิญิัติิให้ใช้ประมวัลื่

กฎหมายยาเสู่พติิด พ.ศ. 2564, 8 พฤศจิกายน 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 สิงหาคมี 2564; กรัมีรัาชุทััณฑ์, พระราชบัญิญิัติิยาเสู่พ

ติิดให้โทัษฉีบับใหม�ประกาศใช้เด่อนธิันวัาคมน่�, 30 พฤศจิกายน 2564
120  กรัมีรัาชุทััณฑ์, พระราชบัญิญิัติิยาเสู่พติิดให้โทัษฉีบับใหม�ประกาศใช้เด่อนธิันวัาคมน่� 30 พฤศจิกายน 2564; Bangkok Post, Drug bill changes to ‘lighten 

sentences’, 16 ติุลาคมี 2564
121  ติามีพรัะรัาชุบััญญัติิยาเสพติิดืให้โทัษ พ.ศ. 2564 คว่ามีผู้ิดืรั้ายแรังเกี�ยว่กับัยาเสพติิดื หมีายคว่ามีว่่า คว่ามีผู้ิดืเกี�ยว่กับัการัผู้ลิติ นำเขั้า ส่งออก จำหน่าย หรั่อมีี

ไว่้ในครัอบัครัองซึ่ึ�งยาเสพติิดื เว่้นแติ่มีีไว่้ในครัอบัครัองเพ่�อเสพ และให้หมีายคว่ามีรัว่มีถ่ึงการัสมีคบั สนับัสนุน ชุ่ว่ยเหล่อ หรั่อพยายามีกรัะทัำคว่ามีผู้ิดืดืังกล่าว่
ดื้ว่ย 

122  เหติุฉักรัรัจ์ ไดื้แก่ เป็นการักรัะทัำเพ่�อการัค้า หรั่อการัก่อให้เกิดืการัแพรั่กรัะจายในกลุ่มีปรัะชุาชุน การัจำหน่ายให้แก่เยาว่ชุนอายุไมี่เกิน 18 ปี การักรัะทัำโดืยใชุ้
กำลังปรัะทัุษรั้าย หรั่อขั่่เขั็ญว่่าจะใชุ้กำลัง หรั่อการักรัะทัำโดืยมีีอาวุ่ธ์ 

123  Thai PBS, Kratom can be grown legally, leaves sold commercially in Thailand from Aug 24, 19 สิงหาคมี 2564
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และบรโิภคได้ตามกฎหมาย124 มรีายงานวา่ มผีูท้ีถ่กูศาลตดัสนิวา่มคีวามผดิในคดเีกีย่วกบัใบกระทอ่มประมาณ 12,000 
คน จะได้รับการยกเลิกโทษ และจะส่งผลให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง 1,038 คน125

6. การจำำากัดการเข�าถิงึเรือนจำำา

การเขา้ถงึอยา่งเปน็อสิระตอ่ทณัฑสถานของไทย มกัเกิดข้ึนได้อยา่งจำากัด และมกีารควบคุมอยา่งเข้มงวด นับแต่เดือน
มีนาคม 2563 เรือนจำาทั่วประเทศได้สั่งห้ามบุคคลภายนอกเข้า รวมทั้งเพื่อการทำาวิจัย เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล 
โดยเป็นมาตรการจำากัดเพื่อควบคุมการติดต่อของโรคโควิด-19126 ส่งผลให้การสังเกตการณ์และตรวจสอบอย่างเป็น
อิสระต่อสถานควบคุมตัว ไม่สามารถทำาได้เกือบตลอดทั้งปี 2564

นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถ 
เข้าถึงเรือนจำา เพื่อประเมินสภาพการควบคุมตัวและสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์ 
โควิด-19 มาตรการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 กสม.ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ และได้พูดคุยกับผู้ต้องขังซึ่งเข้ารับการ
รักษาโรคโควิด-19127

ในเดอืนธนัวาคม 2564 กสม.ไดเ้ขา้เยีย่มเรือนจำาสามแห่ง รวมทัง้เรอืนจำาพิเศษกรุงเทพ เรอืนจำากลางบางขวาง จงัหวดั
นนทบุรี และเรือนจำาอำาเภอธัญบุรีในจังหวัดปทุมธานี128 ไม่มีการรายงานข่าวว่าทางกสม.มีข้อค้นพบหรือข้อเสนอ
แนะใด ๆ หลังการเข้าเยี่ยมเหล่านี้ 

7. สภาพีในเรือนจำำายังคังตัำ�ากว่ามาตัรฐานระหว่างประเทศ

7.1. เรือนนอนและพ่ี�นท่�รวมแออัด เคัรื�องนอนไม่เพีียงพีอ

อดีตผู้ต้องขังรายงานถึงสภาพความแออัดในระดับสูง ทำาให้เกิดสภาพการควบคุมตัวที่เลวร้าย ต่ำากว่ามาตรฐาน
ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เพียงพอ และความสะอาดของที่พักอาศัย ซึ่งจะต้องมีการระบายอากาศ

124  Thai PBS, Kratom can be grown legally, leaves sold commercially in Thailand from Aug 24, 19 สิงหาคมี 2564
125  Bangkok Post, Kratom now listed as legal herb, 23 สู่ิงหาคม 2564; Bangkok Post, Kratom inmates to walk free, 17 สิงหาคมี 2564; Thai PBS, 

Kratom can be grown legally, leaves sold commercially in Thailand from Aug 24, 19 สิงหาคมี 2564
126  กรัมีรัาชุทััณฑ์, การงดเขั้าเย่�ยม ทัำวัิจัย แลื่ะเก็บขั้อม่ลื่, 20 มีีนาคมี 2563; กรัมีรัาชุทััณฑ์, สู่ถานการณ์การแพร�ระบาดขัองโรคติิดเช่�อไวัรัสู่โควัิด-19 ในเร่อนจำ

แลื่ะทััณฑ์สู่ถาน, 19 เมีษายน 2564 [ภาษาไทัย]
127  สำนักงานคณะกรัรัมีการัสิทัธ์ิมีนุษยชุนแห่งชุาติิ, กสู่ม.ลื่งพ่�นทั่�ทััณฑ์สู่ถานโรงพยาบาลื่ราชทััณฑ์์ ประสู่านการคุ้มครองผู้่้ติ้องขัังคด่การเม่องแลื่ะผู้่้ติ้องขัังอ่�น ๆ ทั่�

ติิดเช่�อโควัิด 19 ในเร่อนจำ, 6 กันยายน 2564 
128  สำนักงานคณะกรัรัมีการัสิทัธ์ิมีนุษยชุนแห่งชุาติิ, กสู่ม. เขั้าติรวัจเย่�ยมสู่ถานทั่�กักติัวัผู้่้ติ้องขัังติามมาติรการควับคุมโรค ณ เร่อนจำพิเศษกรุงเทัพมหานครแลื่ะ

ทััณฑ์สู่ถานบำบัดพิเศษกลื่าง, 9 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]; สำนักงานคณะกรัรัมีการัสิทัธ์ิมีนุษยชุนแห่งชุาติิ, กสู่ม. ลื่งพ่�นทั่�ติรวัจเย่�ยมเร่อนจำบางขัวัาง เพ่�อ
รับฟัังขั้อเทั็จจริง-สู่ภาพปัญิหาเก่�ยวักับการระบาดขัองโรคโควัิด 19 ในเร่อนจำ, 15 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]; สำนักงานคณะกรัรัมีการัสิทัธ์ิมีนุษยชุนแห่งชุาติิ, 
เร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 17 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย] 
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มีแสงสว่าง129 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กำาหนดให้มีพื้นที่ขั้นต่ำา 3.4 ตรม.ต่อคน ในห้องขังที่พัก
รวมกันหรือเป็นเรือนนอน130 อย่างไรก็ดี พื้นที่ขั้นต่ำาตามข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันคือ 1.2 ตรม.ต่อคน131

จากขอ้มลูการสมัภาษณ์อดตีผูต้อ้งขงั พืน้ทีน่อนในหอ้งขงัแตกตา่งกนัไปในแตล่ะเรอืนจำา ยกตวัอยา่งเชน่ อดตีผูต้้องขัง
หญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า ต้องนอนรวมกับผู้ต้องขัง 30-60 คนในห้องขัง
ที่มีพื้นที่ประมาณ 30 ตรม. ส่วนอดีตผู้ต้องขังชายที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำาอำาเภอธัญบุรีบอกว่า ผู้ต้องขัง
ประมาณ 40-70 คนต้องหลับนอนในพื้นที่ประมาณ 40-50 ตรม. ในเรือนจำาทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคย
ถกูคมุขงั ผู้ตอ้งขงัสว่นใหญต่อ้งหลบันอนเปน็สองแถว ไหลเ่รยีงชดิกนั ศีรษะหนัเขา้หาผนัง สว่นบางคนต้องเขา้ไปนอน
แทรกในพื้นที่ตรงกลางระหว่างเท้าของคนอื่น ที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี มีการสร้างชั้นคอนกรีตเพิ่มเติมกว้างประมาณ
หนึ่งเมตรตามแนวผนังด้านหนึ่ง ทำาให้ในห้องแบ่งเป็นสองชั้นเพื่อใช้หลับนอนได้132 อดีตผู้ต้องขังกล่าวว่า “เวลานอน
ข้างบน เราได้แต่คลานเข้าไป ไม่สามารถยืนได้ แม้แต่เวลาอยู่ชั้นล่าง ก็ต้องก้มศีรษะแล้วเดิน […] เราไม่สามารถทำา
อย่างอื่นได้เลย นอกจากเข้าไปนอน เพราะขยับไปทางไหนก็ติดไปหมด”133

เน่ืองจากพืน้ทีท่ีจ่ำากดัอยา่งยิง่ อดตีผูต้้องขงับางสว่น รวมทัง้ทีท่ณัฑสถานหญงิกลาง และเรอืนจำาอำาเภอธญับรุใีห้ขอ้มูลว่า  
พวกเขาต้องนอนตะแคง หรือนอนเอามือประสานไว้ที่หน้าอก ผู้ต้องขังบางคนให้ข้อมูลว่า เนื่องจากต้องนอนโดย 
ไม่สามารถขยับตัวได้ตลอดคืน พวกเขาจึงมีอาการปวดหลังและขา และเป็นตะคริว “ปกติก็แทบไม่มีที่จะขยับตัว 
อยู่แล้ว ตอนกลางคืนยิ่งแย่เข้าไปอีกเวลานอน และโดยเฉพาะถ้าจำาเป็นต้องไปเข้าห้องน้ำา ต้องเดินดี ๆ ต้องคอยเล็ง
ข้ามขาของเพื่อนผู้ต้องขังไป แล้วค่อย ๆ ย่องออกไป” อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางเล่า134

อดีตผู้ต้องขังส่วนใหญ่รายงานว่า ที่เรือนนอนมีการระบายอากาศดี เพราะมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กทั้งสองด้านของ 
เรือนนอน อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีอธิบายสภาพเรือนนอนว่า “อับชื้นตลอดเวลา แทบไม่มี
แสงแดดและอากาศจากธรรมชาติที่เพียงพอเลย”135 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีให้ความเห็นว่า บางทีมี
ฝนสาดผ่านลูกกรงเข้ามา ทำาให้ผู้ต้องขังเปียกและหนาว136 ในทุกเรือนจำาที่อดีตผู้ต้องขังเคยถูกคุมขัง มักจะมีการ 
ติดตั้งพัดลมเพดาน 2-4 ตัวในเรือนนอน รวมทั้งในส่วนอื่นของอาคาร แต่จะมีการเปิดปิดตามเวลาที่กำาหนด ทำาให้
ร้อนมากในช่วงหน้าร้อน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม) และหนาวมากในช่วงฤดูหนาว (ต้ังแต่เดือนตุลาคม
ถึงกุมภาพันธ์) “บางครั้งต้องมีคนเป็นลม เจ้าหน้าที่ถึงจะยอมเปิดพัดลมให้” อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางตั้ง
ข้อสังเกต137 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า บางครั้งพัดลมก็ไม่ทำางาน เพราะไฟดับในเรือนจำา 
บ่อยครั้ง “มันเกิดบ่อยมากในเรือนจำา บางทีก็ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำาให้แทบจะเป็นบ้า เพราะข้างในร้อนมาก”138

อดีตผู้ต้องขังทุกคนรายงานว่า เรือนจำาไม่ได้จัดให้ผู้ต้องขังมีเครื่องนอนอย่างเพียงพอ139 ปกติพวกเขาได้รับแจก
ผ้าห่มสามผืนเพื่อใช้ในการนอน ผืนหนึ่งใช้ปู อีกผืนหนึ่งใช้ม้วนเพื่อรองเป็นหมอน และอีกผืนหนึ่งใช้เป็นผ้าห่ม แม้ว่า

129  ขั้อ 13 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “อาคารัทัี�คุมีขัังทัุกแห่ง โดืยเฉัพาะห้องนอน จะติ้องจัดืให้ถ่่ก
หลักอนามีัย ติามีสภาพขัอง ดืินฟ้้าอากาศ ขั้อสำคัญจะติ้องมีีอากาศหายใจเพียงพอ มีีขันาดืขัองพ่�นทัี�ห้องติามีกำหนดืขัั�นติ�ำ มีีแสงสว่่าง คว่ามีอบัอุ่น และการั
รัะบัายอากาศ”

130  ICRC, น�ำ อนามัย แลื่ะทั่�อย่�อาศัยในเร่อนจํา, สิงหาคมี 2548, น. 25; ICRC, แนวัปฏิิบัติิเสู่ริมด้านน�ำ อนามัย แลื่ะทั่�อย่�อาศัยในเร่อนจํา, เมีษายน 2555, น. 
32-33

131  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
132  การัสรั้างชุั�นเพิ�มีเติิมีเป็นส่ว่นหนึ�งขัองมีาติรัการักรัมีรัาชุทััณฑ์ เพ่�อเพิ�มีคว่ามีจุ และลดืสภาพทัี�แออัดื [โปรัดืดื่ ดื้านบัน, 2.3. คว่ามีแออัดืยังคงอย่่ติ่อไป]
133  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 21 มีกรัาคมี 2565
134  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
135  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
136  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร่, 4 ติุลาคมี 2564
137  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
138  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
139  ขั้อ 21 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังกำหนดืว่่า “ผู้่้ติ้องขัังแติ่ละคนคว่รัมีีเติียงนอนแยกเป็นเอกเทัศ ติามี

มีาติรัฐานขัองทั้องถ่ิ�นหรั่อขัองปรัะเทัศ และมีีเครั่�องหลับันอนทัี�สะอาดืและเพียงพอ จัดืไว่้อย่างเป็นรัะเบัียบั และเปลี�ยนให้เป็นปรัะจำเพ่�อให้มีั�นใจว่่ามีีคว่ามี
สะอาดื”

ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 2565 - FIDH 29



อดีตผู้ต้องขังบางส่วน รวมทั้งที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และทัณฑสถานหญิงธนบุรีรายงานว่า จะได้รับผ้าห่มแค่สองผืน
เพื่อการหลับนอน140 อดีตผู้ต้องขังทุกคนให้ข้อมูลว่า ผ้าห่มมีความบางมาก ด้อยคุณภาพ และมักจะสกปรกหรือมีฝุ่น 

นอกจากที่เรือนนอนแล้ว ในพื้นที่ส่วนกลาง อย่างเช่นที่โรงอาหาร ที่อาบน้ำา และในสนามของเรือนจำา ก็แออัดเช่นกัน 
เนือ่งจากมผีูต้อ้งขงัอยูเ่ปน็จำานวนมาก อดตีผูต้อ้งขงัทีท่ณัฑสถานหญงิกลางอธบิายถงึสภาพเหลา่นีว้า่ “มนัแออดัมาก
จนนัง่ให้ตัวไม่แตะคนอืน่ไมไ่ดเ้ลย”141 อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาจงัหวดักาฬสนิธ์ุใหค้วามเหน็วา่ “ถา้ไปอาบน้ำาชา้ จะไมมี่
พื้นที่ใต้ท่อน้ำาให้ยืน ก็จะไม่ได้อาบน้ำา ขึ้นอยู่กับดวงและอยู่ที่เราจะแย่งชิงมันได้หรือเปล่า”142

7.2. ผู้้�ตั�องขังตักเป็นเหยื�อของการลงโทษท่�โหดร�าย การปฏิบัิัติัท่�ยำ�ายศั่กดิ�ศรี และการเลือกปฏิบัิัติั

จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขัง เราได้พบว่ามีการลงโทษที่โหดร้าย การขังเดี่ยวเป็นเวลานาน การลงโทษทางวินัย  
การปฏิบัติที่ย่ำายีศักดิ์ศรี และเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในเรือนจำาที่พวกเขาถูกคุมขัง143 อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่
ใชบ้ทลงโทษและการลงโทษทางวนิยัอยา่งไมเ่ปน็ธรรม ทำาใหเ้กดิความเสีย่งมากขึน้ตอ่การปฏบิตัมิชิอบและการปฏบิตัิ
ที่โหดร้าย144 ซึ่งในบางกรณี อาจถึงขั้นเป็นการทรมาน145อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพบอกว่า การขังเดี่ยวจะ
ถูกนำามาใช้กับความผิดร้ายแรง เช่น การทะเลาะหรือชกต่อยกันระหว่างผู้ต้องขัง146 อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกขัง
ทีท่ณัฑสถานหญงิเชยีงใหมร่ายงานวา่ เธอถกูจบัขงัเดีย่วเปน็เวลาหา้วนัในชว่งเริม่ถูกควบคมุตวั “พวกเขาขงัดฉินัไวค้น
เดียวในห้องมืด ที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องขังอื่นอีกสองห้อง […] เป็นห้องขังที่มืดตลอดเวลา ไม่มีแสงแดดเลย ดิฉัน
ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไร หรือเป็นวันไหนแล้ว […] ทั้งสองฝั่ง [ของห้องขัง] เป็นที่ขังผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต พวก
เขากรีดร้องและใช้มือทุบกำาแพงตลอดเวลา”147 เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำาในปี 2564 อดีตผู้ต้องขัง
ที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่า มีการสั่งขังเดี่ยวเพื่อการกักตัวและแยกโรคของผู้ต้อง
ขังด้วย [โปรดดู ด้านบน, 3.2. ทางการขาดความพร้อมในการรับมือ]

ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังหลายคน การลงโทษที่เป็นการใช้กำาลังจนเกินขอบเขต เช่น เจ้าหน้าที่ใช้ไม้กระบองทุบตี 
เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำาอำาเภอธัญบุรีระบุว่า ในหลายกรณี

140  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร,่ 4 ติุลาคมี 2564; FIDH, 
สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 21 มีกรัาคมี 2565

141  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
142  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
143  ขั้อ 1 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนพึงไดื้รัับัการัปฏิิบััติิดื้ว่ยคว่ามีเคารัพติ่อศักดืิ�ศรัี

อันมีีติิดืติัว่มีาแติ่เกิดืและคุณค่า ขัองคว่ามีเป็นมีนุษย์ ติ้องไมี่มีีผู้่้ติ้องขัังคนใดืทัี�จะถ่่กการัทัรัมีานและการัปฏิิบััติิหรั่อการัลงโทัษอ่�นๆ ทัี�โหดืรั้าย ไรั้มีนุษยธ์รัรัมี 
หรั่อทัี�ย�ำยีศักดืิ�ศรัี และผู้่้ติ้องขัังทัุกคนติ้องไดื้รัับัการัคุ้มีครัองป้องกัน จากการักรัะทัำเชุ่นนั�น โดืยจะติ้องไมี่มีีการัอ้างเง่�อนไขัใดืๆ ทัี�จะกรัะทัำการัดืังกล่าว่ คว่ามี
ปลอดืภัย และคว่ามีมีั�นคงขัองผู้่้ติ้องขััง เจ้าหน้าทัี� ผู้่้ให้บัรัิการัดื้านติ่างๆ ในเรั่อนจำและผู้่้เขั้าเยี�ยมีติ้องไดื้รัับั การัปรัะกันติลอดืเว่ลา”

144  ขั้อ 37 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังกำหนดืว่่า “เรั่�องติ่อไปนี�จะติ้องมีีกฎหมีายหรั่อรัะเบัียบัขั้อบัังคับัทัี�ออกโดืย
เจ้าหน้าทัี�ฝ่่ายบัรัิหารัรัองรัับั 

(ก) คว่ามีปรัะพฤติิทัี�ถ่่อว่่าผู้ิดืว่ินัย 
(ขั) ว่ิธ์ีการัและรัะยะเว่ลาทัี�ลงโทัษทัางว่ินัยแก่ผู้่้ติ้องขััง 
(ค) ผู้่้ทัี�มีีอำนาจลงโทัษทัางว่ินัยนั�น
(ง) รั่ปแบับัการัแยกขัังโดืยไมี่สมีัครัใจใดืๆ โดืยไมี่ให้พบัปะกับัผู้่้ติ้องขัังคนอ่�น อย่างเชุ่น การัขัังเดืี�ยว่ การัแยกเดืี�ยว่ การักีดืกัน การัให้อย่่ในหน่ว่ยทัี�ดื่แลเป็นการั

เฉัพาะพิเศษ หรั่อการัให้อย่่เฉัพาะในพ่�นทัี�จํากัดื ไมี่ว่่าจะเป็นการัลงโทัษทัางว่ินัยหรั่อเพ่�อการัรัักษาคว่ามีสงบัเรัียบัรั้อย รัว่มีทัั�งการักำหนดืนโยบัายและ ขัั�นติอน
ปฏิิบััติิเพ่�อคว่บัคุมีการัใชุ้และการัทับัทัว่นการันํารั่ปแบับัการัแยกขัังใดืๆ มีาใชุ้และการัยกเลิกมีาติรัการัดืังกล่าว่”; ขั้อ 39.1 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัอง
สหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังกำหนดืว่่า “ผู้่้ติ้องขัังจะติ้องไมี่ถ่่กลงโทัษทัางว่ินัย เว่้นแติ่จะไดื้เป็นไปติามีขั้อกำหนดืและเง่�อนไขั ขัองกฎหมีายหรั่อ
รัะเบัียบัขั้อบัังคับัทัี�อ้างถ่ึงในขั้อกำหนดื 37 และหลักการัว่่าดื้ว่ยคว่ามีเป็นธ์รัรัมีและ กรัะบัว่นการัอันชุอบัดื้ว่ยกฎหมีาย จะติ้องไมี่มีีลงโทัษทัางว่ินัยติ่อผู้่้ติ้องขัังซึ่�ำ
สองสำหรัับัคว่ามีผู้ิดืเดืียว่กัน”

145  ขั้อกำหนดื 43 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังกำหนดืว่่า “1. ไมี่ว่่าในสถ่านการัณ์ใดืๆ จะติ้องไมี่มีีการัจํากัดื
เสรัีภาพหรั่อการัลงโทัษทัางว่ินัยใดืๆ ถ่ึงขัั�นเป็น การัทัรัมีานและการัปฏิิบััติิหรั่อการัลงโทัษอ่�นๆ ทัี�โหดืรั้าย ไรั้มีนุษยธ์รัรัมี หรั่อทัี�ย�ำยีศักดืิ�ศรัี โดืยเฉัพาะอย่างยิ�ง 
การัปฏิิบััติิดืังติ่อไปนี�ติ้องถ่่อเป็นขั้อห้ามี

(ก) การัขัังเดืี�ยว่โดืยไมี่มีีกำหนดืเว่ลา 
(ขั) การัขัังเดืี�ยว่ติ่อเน่�องกันเป็นเว่ลานาน 
(ค) การับัังคับัให้ผู้่้ติ้องขัังอย่่ในห้องมี่ดืหรั่อมีีการัเปิดืไฟ้สว่่างติลอดื 
(ง) การัลงโทัษทัางกายหรั่อการัติัดืทัอนอาหารัหรั่อน�ำดื่�มีขัองผู้่้ติ้องขััง
(จ) การัลงโทัษแบับักลุ่มี (Collective punishment) 
2. จะติ้องไมี่ใชุ้เครั่�องพันธ์นาการัเพ่�อเป็นการัลงโทัษทัางว่ินัย
3. การัลงโทัษทัางว่ินัยหรั่อมีาติรัการัจํากัดืเสรัีภาพใดืๆ ติ้องไมี่รัว่มีถ่ึงการัห้ามีติิดืติ่อกับัครัอบัครััว่ การัจํากัดืชุ่องทัางในการัติิดืติ่อกับัครัอบัครััว่อาจกรัะทัำไดื้เฉัพาะใน

ชุ่ว่งเว่ลาทัี�จํากัดื และเฉัพาะเทั่าทัี� จำเป็นเพ่�อการัดื่แลให้เกิดืคว่ามีสงบัเรัียบัรั้อยเทั่านั�น”
146  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 21 มีกรัาคมี 2565; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565; 

FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพในกรัุงเทัพฯ, 25 มีกรัาคมี 2564
147  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564

FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 256530



 ผู้คุมจะใช้ให้ผู้ต้องขังคนอื่นเป็นผู้ทุบตีคนที่ละเมิดกฎ แทนที่จะลงมือด้วยตัวเอง148 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอ
ธัญบุรีกล่าวว่า “ผู้คุมจะลงโทษพวกเขาโดยการให้ผู้ช่วย ซึ่งก็เป็นผู้ต้องขังคนหนึ่ง ต่อยหรือทุบตีพวกเขา ในขณะที่ผู้
คุมยืนดูอยู่”149

การละเมิดกฎเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรือนจำา หรือการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้คุม อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย
ต่อผู้ต้องขัง150 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง การละเมิดกฎในเรือนจำานั้นอาจรวมถึง การไม่พับผ้าห่มให้เรียบร้อย ไม่
ปฏิบัติตามกิจวัตรในเรือนจำา ทำาหน้าไม่มีความสุขหรือไม่เป็นมิตรระหว่างมีผู้มาเยี่ยมเรือนจำา หรือพยายามร้องเรียน
ถึงปัญหา151 การลงโทษทางวินัย ได้แก่การสั่งให้ถูพื้น การวิ่งรอบสนาม หรือการออกกำาลังกายอย่างหนักหน่วงหรือ
ฝึกแบบทหารท่ามกลางความร้อน152 การลงโทษในรูปแบบอ่ืน ได้แก่การถูกตัดสิทธิเข้าเยี่ยม ไม่ได้รับอนุญาตให้กิน
อาหารในเรือนจำา หรือถูกระงับไม่ให้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ153

อดตีผูต้้องขงัหลายคนให้ข้อมูลว่ามกีารทำารา้ยจติใจ การทอดท้ิง หรือการทำาใหอั้บอายโดยผูคุ้ม ผูต้้องขงัหญิงท่ีทณัฑสถาน
หญิงเชียงใหม่กล่าวถึงประสบการณ์ที่ถูกจับขังเดี่ยวว่า “ผู้คุมจะจับตามองดิฉันตลอดเวลา ใช้วาจาถากถาง ประณาม
สิ่งที่ดิฉันทำาทุกวัน”154 อดีตผู้ต้องขังหญิงอีกคนหนึ่งที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กล่าวว่า “[ผู้คุม] ชอบแสดงอำานาจ ใช้คำา
พูดตะคอก ต่อว่า แซะ หรือล้อเลียนเรา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในเรือนจำา”155 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี
กล่าวเสริมว่า “ผู้คุมชอบใช้ภาษาที่ก้าวร้าวและรุนแรง”156 

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า พวกเขาถูกบังคับให้ต้องแสดงท่าทีนอบน้อมต่อผู้คุมตลอดเวลา โดยมักมีธรรมเนียมปฏิบัติ
อย่างหนึ่งที่อดีตผู้ต้องขังหลายคนกล่าวถึง คือผู้ต้องขังต้องคุกเข่าลงเวลาที่เจ้าหน้าที่เดินผ่านไป หรือต้องนั่งบนพ้ืน
ตลอดเวลาเมื่อรายงานตัวหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจำา อดีตผู้ต้องขังหญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลางให้ข้อมูลว่า  
“[ผู้ต้องขัง] ไม่สามารถยืนพูดกับผู้คุมได้ พวกเขาต้องนั่งบนพื้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้นั่งบนเก้าอี้ มันเป็นธรรมเนียม
ปฏบิตั”ิ157 ผูต้อ้งขังหญงิทีท่ณัฑสถานหญิงเชยีงใหมใ่หค้วามเหน็วา่ “ดฉินัถามตวัเองตลอดวา่ “เราเป็นนกัโทษหรอืเปน็
ทาส?” เวลาที่ผู้คุมเดินผ่านมา ดิฉันต้องนั่งบนพื้น หรือต้องทำาตัวให้ต่ำาสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใครก็ตามที่ยืนขึ้น หรือ
ยืนเสมอกับเจ้าหน้าที่ จะถูกลงโทษ”158 นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังต้องเรียกผู้คุมและเจ้า
หน้าที่ทุกครั้งว่า “ท่าน” อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีระบุว่า ถ้าไม่ทำาแบบนั้น ก็จะถูกลงโทษ “ถ้าไม่ยอมพูด
แบบนั้น ก็จะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นพวกเขา พวกเขาคิดว่าตัวเองสูงส่ง และเหนือกว่าเราตลอดเวลา”159

อดตีผูต้อ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณส์ว่นใหญย่งัใหข้อ้มลูวา่ มกีารเลอืกปฏบิตัโิดยเรอืนจำา และมรีะบบการปกครองอยา่งไมเ่ปน็
ทางการในเรือนจำา ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดที่ผู้ต้องขังถูกกล่าวหา หรือถูกศาลตัดสิน หรือขึ้นอยู่กับสถานะด้าน
สังคม-เศรษฐกิจของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีระบุว่า “ผู้คุมจะปฏิบัติกับผู้กระทำา
ผิดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอำานาจต่อรองที่พวกเขามีกับผู้คุม […] พวกที่ไม่มีอำานาจเลย อย่างเช่น คนต่างด้าว หรือ
คนที่ไม่มีครอบครัวมาเยี่ยม มักจะถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายมาก”160 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า

148  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564; FIDH, สัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 
21 มีกรัาคมี 2565

149  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 21 มีกรัาคมี 2565
150  ขั้อ 39.2 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ผู้่้บัรัิหารัเรั่อนจำติ้องปรัะกันคว่ามีไดื้สัดืส่ว่นรัะหว่่าง

มีาติรัการัลงโทัษทัางว่ินัยกับัคว่ามีผู้ิดื ทัี�เกิดืขัึ�น และจะติ้องบัันทัึกขั้อมี่ลการัลงโทัษทัางว่ินัยทัี�นํามีาใชุ้ทัั�งหมีดือย่างถ่่กติ้อง”
151  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564; FIDH, 

สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร,่ 4 ติุลาคมี 2564
152  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564; 

FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร,่ 4 ติุลาคมี 2564
153  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพในกรัุงเทัพฯ, 21 มีกรัาคมี 2565; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 

2564
154  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564 
155  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564 
156  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
157  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
158  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
159  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร่, 4 ติุลาคมี 2564
160  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
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 เป็นที่รู้กันในเรือนจำาว่า เรือนนอนในแดนหนึ่งเป็นที่นอนสำาหรับผู้ต้องขังวีไอพี “[ในเรือนนอนเหล่านี้] จะมีการติดตั้ง
พัดลมมากกว่าที่อื่น จะมีผู้ต้องขังในที่เดียวกันที่ช่วยซักเสื้อผ้า [สำาหรับผู้ต้องขังวีไอพี] [ผู้ต้องขังวีไอพี] ยังมีอภิสิทธิ
อย่างอื่น เช่น มีโอกาสติดต่อหรือมีเวลาเยี่ยมจากบุคคลภายนอกมากกว่าคนอื่น สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้ […] หรือ
ไม่ก็มีเงินอย่างไม่จำากัดที่จะใช้ในเรือนจำา” อดีตผู้ต้องขังกล่าว161

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์อธิบายถึงสภาพอันเลวร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทัณฑสถาน ซึ่งทำาให้พวกเขา
รู้สึกไม่ปลอดภัย และทำาลายความพยายามที่จะฟื้นฟูและปรับตัวกลับเข้าสังคม สภาพแวดล้อมในเรือนจำา ส่งผลกระ
ทบด้านจติใจอย่างรนุแรงต่อพวกเขา อดตีผู้ตอ้งขงับางสว่นบอกวา่ พวกเขาทกุข์ทรมานกบับาดแผลทางจติใจ (trauma) 
อย่างรุนแรงและไม่อาจแก้ไขได้ หลังได้รับการปล่อยตัวออกมา อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางให้ความเห็นว่า 
“เรือนจำาไทยคือการลงโทษในทุก ๆ ทาง ทั้งทางจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะด้านจิตใจ เป็นเรื่องที่ทรมานอย่างมาก 
ทำาให้ดิฉันไม่เชื่อว่าเรือนจำาจะทำาให้คนดีขึ้นได้ […] ดิฉันคิดว่าเรือนจำากลับทำาให้คนเลวร้ายลง เพราะทำาให้คนเห็นแก่
ตัว ต้องอยู่กับกิจวัตรที่เคร่งครัด ข้าวของต่าง ๆ ก็ขาดแคลน และเราต้องวางแผนเพื่อให้ได้สิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการ มัน
จะทำาให้คนดีขึ้นได้อย่างไร? ไม่มีทาง”162 อดีตผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ความเห็นว่า “มันเลวร้าย
มากที่ต้องอยู่อย่างนั้น ต้องเอาตัวรอดในที่ ๆ แทบไม่มีความช่วยเหลืออะไร มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ มันไม่ใช่สถานที่ที่ช่วย
ให้คนพัฒนาขึ้น มีโอกาสมากขึ้น หรือสร้างชีวิตใหม่ได้ ตรงข้าม มันมีแต่ความกดดันซึ่งมุ่งทำาลายเราอย่างเดียว ทำาให้
เราเป็นบ้า”163

7.3. สภาพีสขุอนามยัยำ�าแย่

อดีตผู้ต้องขังทุกคนเปิดเผยว่า เรือนจำาที่พวกเขาเคยถูกคุมขัง ไม่มีการจัดเตรียมเครื่องสุขภัณฑ์ รวมทั้งห้องสุขาและ
ห้องอาบน้ำา ที่อยู่ในสภาพดี สะอาด และมีจำานวนมากเพียงพอ164 อดีตผู้ต้องขังทุกคนยังรายงานว่า ความขาดแคลน
และการเขา้ถงึอยา่งไมเ่พยีงพอตอ่น้ำาในหอ้งสว้มและหอ้งอาบน้ำา สง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่สขุอนามยัของผูต้อ้งขงั165

ในเรือนจำาทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง ห้องส้วมไม่มีความเป็นส่วนตัว และมักอยู่ในสภาพที่เลว
ร้ายและขาดสุขอนามัย อดีตผู้ต้องขังอธิบายว่า ในเรือนนอนทั่วไปจะมีส้วมนั่งยองอยู่สองที่ แต่ละที่มีพื้นที่ประมาณ 
0.50 ตรม. มกีำาแพงเตีย้ ๆ  ลอ้มไว ้และไมม่ปีระต ูเปน็สว้มแบบแหง้ มอีา่งน้ำาและขนัวางไวด้า้นขา้งสำาหรบัใหผู้ต้อ้งขงั

161  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 21 มีกรัาคมี 2565
162  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง ในกรุงเทัพฯ, 25 สิงหาคมี 2564
163  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพในกรัุงเทัพฯ, 21 มีกรัาคมี 2565
164  ขั้อ 15 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “มีีเครั่�องสุขัภัณฑ์เพียงพอแก่คว่ามีจำเป็นกับัผู้่้ติ้องขัังทัุกคน 

ทัั�งติ้องสะอาดืและเหมีาะสมี ไมี่ปรัะเจิดืปรัะเจ้อ”
165  ขั้อ 16 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ทัี�อาบัน�ำและฝ่ักบััว่ติ้องติิดืติั�งให้เพียงพอกับัจำนว่นผู้่้ติ้อง

ขัังทัุกคนทัี�จะอาบัน�ำโดืยมีีอุณหภ่มีิ ทัี�เหมีาะสมีกับัดืินฟ้้าอากาศ และให้สามีารัถ่อาบัน�ำชุํารัะรั่างกายให้สะอาดืไดื้บั่อยติามีคว่ามีจำเป็น ติามีฤดื่กาลและติามี
สภาพขัองแติ่ละภ่มีิภาค โดืยอย่างน้อยคว่รัให้ผู้่้ติ้องขัังไดื้อาบัน�ำสัปดืาห์ละครัั�ง หากอย่่ในภ่มีิภาคเขัติอบัอุ่น” 

FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 256532



ใช้ตักเพื่อราดส้วมและทำาความสะอาดได้ อดีตผู้ต้องขังหลายคนให้ข้อมูลว่า มีน้ำาอย่างจำากัดเพียงบางช่วงเวลาเฉพาะ
ตอนกลางวัน ทำาให้ผู้ต้องขังไม่สามารถราดส้วมได้ อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพอธิบายถึงสภาพของห้องส้วม
ว่า “สกปรกเลอะเทอะมาก ๆ”166 

อดีตผู้ต้องขังทุกคนยังบอกว่า ห้องอาบน้ำาในเรือนจำาอยู่ในสภาพที่เลวร้ายและไม่สะอาด ทำาให้เกิดความเสี่ยงมาก
ขึ้นต่อการติดโรคสำาหรับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะโรคผิวหนัง ในเรือนจำาทุกแห่งที่อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง  
ผู้ตอ้งขังจะอาบน้ำารวมกนัในพื้นที่โล่ง ปกติแล้ว พื้นที่อาบน้ำาจะประกอบด้วยท่อพลาสติกเจาะรอูยูด่้านบน และผู้ตอ้ง
ขังอาบน้ำาอยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ดี อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงน้ำาได้
อย่างเพียงพอตอนที่อาบน้ำา เนื่องจากมีเวลาจำากัด อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อธิบายถึงระบบท่อน้ำาใน
ห้องน้ำาว่า “[ตอนอาบน้ำา] จะมีการปล่อยน้ำาออกมาช่วงสั้น ๆ  สามรอบ ด้านล่างจะมีแทงค์คอนกรีตสำาหรับรองรับน้ำา
ทีผ่า่นการใชง้านแลว้ รอบแรกเป็นน้ำาสำาหรับชำาระล้างรา่งกาย รอบสองเอาไวฟ้อกสบู ่และรอบสามเอาไวล้า้งหนา้และ
แปรงฟัน จากนั้นจะมีการนำาน้ำาในแทงค์กลับมาใช้ซ้ำาอีก มีบางคนฉี่ในนั้น ดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเรือนจำา
ต้นแบบได้อย่างไร” ในเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ การปล่อยน้ำาแต่ละรอบอาจจะสั้นเพียงประมาณ 15 วินาที ตามข้อมูล
ของอดีตผู้ต้องขัง167

อดีตผู้ตอ้งขงัทีท่ณัฑสถานหญงิกลางกลา่วเสรมิวา่ ทีเ่รอืนจำายงัใชร้ะบบตกัอาบ และผูต้อ้งขงัจะไดใ้ชน้้ำาแปดขนัในการ
อาบน้ำา ซึ่งถือว่าจำากัดมากโดยเฉพาะสำาหรับคนที่ตัวใหญ่168 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบอกว่า ปกติผู้ต้อง
ขังที่นี่จะได้ใช้น้ำาห้าขันเพื่ออาบน้ำาให้เสร็จภายใน 10 นาที อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี และเรือนจำาพิเศษ
กรุงเทพเล่าถึงน้ำาที่มีกลิ่นคลอรีนแรง169

เนื่องจากมีมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 [โปรดดู ด้านบน, 3.2. มาตรการป้องกันใหม่ที่ไร้ประสิทธิภาพ] อดีตผู้ต้องขัง
ให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังที่กักตัวต้องอาบน้ำาในห้องน้ำาภายในเรือนนอน โดยต้องใช้น้ำาในอ่าง ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง
บางส่วนที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ ที่อาคารกักตัว จะมีน้ำาให้ใช้ได้ตลอดทั้งวัน170

ในแง่สุขอนามัยส่วนตัว อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนบอกว่า ไม่ได้รับอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย หรือได้รับไม่เพียง
พอ ทั้งสบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และกระดาษชำาระ171 อดีตผู้ต้องขังหญิงยังไม่ได้รับผ้าอนามัยเพียง
พอต่อการใช้งาน[โปรดดู ด้านล่าง, 7.6. ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศต้องเผชิญความท้าทายเพ่ิม
เติม]172 ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่บอกว่า เมื่อแรกเข้าเรือนจำา เธอได้รับแจก “ยาสีฟัน
ครึง่หลอดท่ีอยูใ่นซองพลาสตกิ และมกีารเอาหนงัยางรดัไว ้[…] ผ้าอนามยัสามชิน้ และผ้าเชด็ตวัขนาดเทา่กับผา้ขนหนู
ที่ใช้เช็ดหน้าแต่หั่นครึ่ง […] และยังได้รับผงซักฟอกถุงเล็ก ๆ  เอาไว้ซักชุดชั้นใน” อดีตผู้ต้องขังบางส่วนที่เรือนจำาพิเศษ
กรุงเทพบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับแจกอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยระหว่างที่ถูกขังเลย173 หนึ่งในนั้นบอกว่า เขาได้รับแก้วใส่
น้ำาหนึ่งใบ ช้อนหนึ่งคันและแปรงสีฟันหนึ่งอัน174

166  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
167  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564
168  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
169  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
170  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
171  ขั้อ 18(1) ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ผู้่้ติ้องขัังจะติ้องรัักษารั่างกายให้สะอาดื ฉัะนั�นจะติ้อง

จัดืหาน�ำและอุปกรัณ์เครั่�องใชุ้สำหรัับัห้องน�ำทัี�จำเป็นเพ่�อสุขัภาพและคว่ามีสะอาดืขัองผู้่้ติ้องขัังให้ดื้ว่ย”
172  ขั้อ 5 ขัองขั้อกำหนดืสหปรัะชุาชุาติิว่่าดื้ว่ยการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังหญิงในเรั่อนจำและมีาติรัการัทัี�มีิใชุ่การัคุมีขัังสำหรัับัผู้่้กรัะทัำผู้ิดืหญิง กำหนดืว่่า “สถ่านทัี�คุมีขััง

สำหรัับัผู้่้ติ้องขัังหญิงคว่รัจะมีีสิ�งอํานว่ย คว่ามีสะดืว่กและอุปกรัณ์ จำเป็นทัี�จะติอบัสนองติ่อสุขัอนามีัย ติามีคว่ามีติ้องการัเฉัพาะขัองผู้่้หญิง รัว่มีถ่ึงการัจัดืหาผู้้า
อนามีัยโดืยไมี่เสียค่าใชุ้จ่ายใดื ๆ และจัดืให้มีีน�ำเพียงพอสำหรัับัการัดื่แลสุขัอนามีัย ส่ว่นติัว่ขัองผู้่้ติ้องขััง โดืยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้่้ติ้องขัังทัี�ทัำหน้าทัี�ปรัุงอาหารั ผู้่้ติ้อง
ขัังติั�งครัรัภ์ อย่่ในรัะหว่่างให้นมีบัุติรั หรั่อขัณะมีีปรัะจำเดื่อน”

173  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 21 มีกรัาคมี 2565; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพในกรัุงเทัพฯ, 24 มีกรัาคมี 
2565

174  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
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อดีตผู้ต้องขังบอกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ต้องขังมักจะต้องพึ่งพาญาติสำาหรับของใช้ที่จำาเป็น หรือต้องไปซื้อจากร้าน
สวัสดิการ อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวเสริมว่า คนที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม หรือไม่มีเงิน ก็ต้องรับจ้าง
ทำางานให้ผู้ต้องขังคนอื่น เช่น รับจ้างทำาความสะอาดที่นอน หรือซักผ้าให้ เพื่อแลกกับสินค้าเหล่านี้175 ระหว่างที่เกิด
การระบาดของโควิด-19 มีการงดเยี่ยมเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในทัณฑสถาน ซึ่งยิ่งทำาให้เกิดข้อจำากัดมากขึ้น
ต่อการเข้าถึงข้าวของที่จำาเป็นของผู้ต้องขัง [โปรดดู ด้านล่าง, 7.7 แยกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมากขึ้น และขาด
โอกาสด้านสันทนาการ]

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนบอกว่า อาคาร ที่พัก และพื้นที่ส่วนกลางในทัณฑสถาน มีสภาพที่สกปรกและขาด
การบำารุงรักษา176 อดตีผูต้อ้งขงัทีท่ณัฑสถานหญงิกลางอธบิายถึงสภาพของโรงอาหารในเรอืนจำาวา่ “มแีมลงสาบเยอะ
แยะในทุกที่ ไปที่ไหนก็เจอ […] และ [ยังมี] หนูตัวใหญ่เท่าแมวที่พยายามคุ้ยเขี่ยหาเศษอาหาร เป็นสภาพที่สกปรกจน
เหลือทน”177 

อดตีผูต้อ้งขังใหข้้อมูลวา่ ผูต้อ้งขงัตอ้งรบัผดิชอบซกัเสือ้ผา้ และทำาความสะอาดเรอืนนอนของตนเอง อยา่งไรกดี็ หลาย
คนบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับแจกอุปกรณ์ทำาความสะอาดอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ซักผ้าและทำาความสะอาดพื้นที่นอนให้
ได้ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงธนบุรีบอกว่า พวกเธอได้
รับแจกแปรงถูพื้นและเศษผ้าพร้อมกับผงซักฟอก เพื่อใช้ทำาความสะอาดเรือนนอน 178 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษ
กรุงเทพรายงานว่า เขาและเพื่อนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนนอนเดียวกัน ต้อง “ใช้ผ้าเช็ดตัวถูพื้น เพราะไม่มีไม้กวาดหรือ
อุปกรณ์ทำาความสะอาดให้เลย”179

นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางส่วน รวมทั้งที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำาชั่วคราวรังสิตได้กล่าวว่า บางครั้ง
เสือ้ผ้าหรอืเครือ่งนอนของผู้ตอ้งขงั ไมไ่ด้รับการทำาความสะอาดและซักอยา่งเหมาะสม เนือ่งจากเขา้ถงึน้ำาไดอ้ยา่งจำากดั180

7.4 อาหาร “ท่�น่ารงัเกย่จำอย่างยิ�ง” นำ�าท่�ดื�มไม่ ได�

อดีตผู้ต้องขังทุกคนแสดงข้อกังวลที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับอาหารและน้ำาดื่มในเรือนจำา จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้อง
ขัง ผู้ต้องขังไม่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี หลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนน้ำาก็ไม่เหมาะสมต่อการดื่ม181 

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า พวกเขาได้รับอาหารสามมื้อต่อวันในเวลาที่แตกต่างกัน อาหารในเรือนจำาส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยข้าวปริมาณมากพร้อมกับกับข้าว ซึ่งอดีตผู้ต้องขังทุกคนให้ข้อมูลว่า กับข้าวเหล่านี้แทบไม่มีเนื้อสัตว์ หรือไม่ได้รับ
การปรุงอย่างเหมาะสม อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่า “[เรือนจำา] เน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพและ
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ยังมีอาหารไม่เพียงพอ […] แต่เนื่องจากเราได้รับข้าวในปริมาณ
มาก ทำาให้คน [ที่ไม่มีเงิน] สามารถเอาซองเครื่องปรุงบะหมี่สำาเร็จรูปมาเทใส่ข้าว เพื่อให้พอจะกินได้”182

อดีตผู้ต้องขังทุกคนบรรยายว่า อาหารในเรือนจำามีคุณภาพแย่มาก มีปริมาณน้อย ไร้รสชาติ และขาดความหลาก
หลาย รวมทั้งคุณค่าด้านอาหาร “อาหารน่าขยะแขยงเป็นที่สุด ข้าวก็แข็งมาก เป็นข้าวเก่า และน่าจะเป็นข้าวที่มี
คุณภาพต่ำาสุด ในกับข้าวก็มีแต่ผักรสชาติจืดชืด และไก่ที่เป็นเศษ ๆ  เนื้อ เราไม่เคยได้กินไก่ทั้งชิ้นเลย” อดีตผู้ต้องขัง

175  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
176  ขั้อ 17 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ให้มีีการัดื่แลรัักษาอย่างเหมีาะสมีเป็นปรัะจำสำหรัับัทัุกส่ว่น

ภายในเรั่อนจำ ทัี�ใชุ้เป็นทัี�คุมีขััง โดืยจะติ้องทัำคว่ามีสะอาดือย่่ติลอดืเว่ลา”
177  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
178  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร,่ 4 ติุลาคมี 2564
179  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
180  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอ

ธิัญิบุร่, 21 มีกรัาคมี 2565
181  ขั้อ 22 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนจะติ้องไดื้รัับัอาหารัทัี�จัดืให้เป็นเว่ลาโดืย

เรั่อนจำ อันมีีปรัะโยชุน์และเพียงพอ ติ่อสุขัภาพและเพ่�อคว่ามีแขั็งแรังแห่งรั่างกาย โดืยติ้องจัดืปรัุงอย่างสะอาดื และจัดืให้อย่างเป็นรัะเบัียบั 2. น�ำติ้องจัดืไว่้เพ่�อ
ให้ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนไดื้ดื่�มีเมี่�อติ้องการั”

182  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
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ที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าว183 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่กล่าวเสริมว่า “ถ้าเขาแจกผลไม้ให้ช้ินหนึ่ง 
อย่างเช่นแตงโม มันจะเก่ามาก และเกือบจะเน่าแล้ว”184

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า เนื่องจากคุณภาพอาหารที่เลวร้ายอย่างมาก ผู้ต้องขังจึงมักนิยมกินอาหารที่ญาติซึ่งมาเยี่ยม
นำามาฝาก ส่วนคนที่มีเงินก็สามารถเลือกกินจากร้านสวัสดิการได้ ซึ่งมีการตั้งราคาสูงมาก185 เนื่องจากมีการงดเยี่ยม
ระหว่างที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาชั่วคราวรังสิตบอกว่า ครอบครัวต้องสั่งอาหารให้ผ่าน
ระบบออนไลน์ของเรือนจำาเพื่อให้เอามาส่ง186

นอกจากนั้น อดีตผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ไม่ได้รับแจกจานและอุปกรณ์การกินที่เหมาะสมและสะอาด อดีต 
ผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่า เขาต้องใช้ขันพลาสติกที่ใช้อาบน้ำา เพื่อใช้กินข้าว และอาหารที่เอามาให้ก็
มักใส่มาในถังสี187 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่บอกว่า ผู้ต้องขังจะได้รับแจกช้อนพลาสติกบาง ๆ เพียง
หนึ่งอัน และต้องเอามาล้างและใช้ใหม่188 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเล่าว่า ผู้ต้องขังที่กักตัวตามมาตรการ 
โควิด-19 จะได้รับอาหารในถุงพลาสติก เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำาจานและชามเข้าไปในพื้นที่กักตัว เธอตั้งข้อสังเกต
ว่า “หลงัจากกนิขา้วเสรจ็แลว้ จะมถีงุขยะ [เพือ่ใสเ่ศษอาหารและถุงพลาสตกิ] แตจ่ะมีคนมาเกบ็ถุงขยะทกุสีห่รอืหา้วนั  
ทำาให้มีการสะสมของเศษอาหาร และบางทีก็เน่าเสีย […] ทำาให้มีแมลงสาบตามมา”189

อดีตผู้ต้องขังทุกคนรายงานว่า ผู้ต้องขังจะได้รับน้ำาดื่มฟรีจากแทงค์น้ำาที่เป็นเหล็กในอาคารของเรือนจำา อย่างไรก็ดี  
อดีตผู้ต้องขังหลายคนบอกว่า ระบบกรองน้ำาข้างในอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมาก หรือบางทีไม่มีระบบการกรองเลย  
แทงค์น้ำาก็ไม่ได้รับการทำาความสะอาดอย่างสม่ำาเสมอและเหมาะสม ทำาให้มีรสชาติและกล่ินที่แย่มาก อดีตผู้ต้องขัง
ที่ทัณฑสถานหญิงกลางบอกว่า “ผู้ต้องขังคนอ่ืนเตือนไม่ให้กินน้ำาในเรือนจำา เพราะมีกลิ่นเหม็นมาก และอาจทำาให้
เจ็บป่วย เพราะแทงค์น้ำาไม่เคยได้รับการทำาความสะอาดอย่างเหมาะสม”190 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีมี 
ข้อสังเกตว่า แทงค์น้ำาในเรือนจำาจะได้รับการทำาความสะอาดเดือนละครั้งเท่าน้ัน191 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาช่ัวคราว
รังสิต และเรือนจำาพิเศษกรุงเทพยังกล่าวถึงกลิ่นเหม็นของคลอรีนในน้ำาดื่มที่เรือนจำาจัดให้192

สืบเนื่องจากคุณภาพน้ำาที่เลวร้าย อดีตผู้ต้องขังทุกคนบอกว่า ผู้ต้องขังมักซื้อน้ำาดื่มในขวดจากร้านค้าในเรือนจำา หรือ
เอาน้ำาจากคนทีม่าเยีย่ม ผู้ต้องขังซ่ึงไม่สามารถซือ้น้ำาขวดได้ กไ็มม่ทีางเลอืกอืน่ นอกจากตอ้งดืม่น้ำาจากแทงคใ์นเรือนจำา

183  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
184  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
185  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
186  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 21 มีกรัาคมี 2565
187  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
188  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
189  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร่, 4 ติุลาคมี 2564
190  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
191  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
192  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 21 มีกรัาคมี 2565; สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 

มีกรัาคมี 2565
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7.5 การเข�าถิงึบัริการการแพีทย์ท่� ไม่เพีียงพีอ รวมทั�งด�านสขุภาพีจิำตั

จากการสัมภาษณอ์ดีตผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารดแูลสขุภาพทางกายและใจทีไ่ดม้าตรฐานอย่างเพยีงพอ193  
จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังหลายคนพบว่า ทรัพยากรการดูแลสุขภาพที่จำากัดในทัณฑสถาน รวมทั้งการ
ขาดแคลนแพทย์และพยาบาล สถานพยาบาลและการแพทยที์มี่อปุกรณ์พรอ้มเพรยีง ทำาใหผู้้ต้องขังไม่ได้รบัการรักษา
อาการเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม ในปี 2564 ความล้มเหลวของระบบสุขภาพในเรือนจำายังมีสภาพเลวร้ายลงไปอีก  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทัณฑสถานทั่วประเทศ [โปรดดู ด้านบน, 3.2. มาตรการป้องกันใหม่ที่ไร้
ประสิทธิภาพ]

เรือนจำาส่วนใหญ่ซึ่งอดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง ไม่มีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพประจำาอยู่194 แต่จะมี 
เจ้าหน้าที่เรือนจำาที่เคยอบรมด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเป็นคนที่อยู่ประจำา และให้บริการดูแลสุขภาพและ 
การแพทย์ขั้นพื้นฐานกับผู้ต้องขังในห้องพยาบาลของเรือนจำา ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังหลายคน จำานวนเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพมักจะไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนประชากรผู้ต้องขัง ยกตัวอย่างเช่น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำา
จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้อมูลว่า “จะมีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอยู่เพียงสองหรือสามคน และพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่เรือนจำา
ตลอดเวลา”195

อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพเิศษกรุงเทพระบุว่า “[เจ้าหนา้ที่ด้านสุขภาพในเรือนจำา] สามารถทำาได้เพียงจ่ายยาแบบพื้น ๆ  
อย่างเชน่ พาราเซตตามอล ยาแกท้้องเสยี ยาแกไ้อ ยาแกอ้กัเสบ หรอืครมีทาผวิหนงั”196 อดตีผูต้อ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณท์กุ
คนรายงานว่า พาราเซตตามอลมักเป็นยาที่พวกเขาได้รับแจกกับทุกโรค การเข้าถึงยาแบบอื่นทำาได้ยากมาก ขึ้นอยู่กับ 
ระเบยีบและขึน้อยูก่บัวา่มยีาประเภทน้ันในแต่ละเรือนจำาหรอืไม ่อดตีผูต้อ้งขงัอกีคนหนึง่ทีเ่รอืนจำาพเิศษกรงุเทพกล่าว
ว่า “ในเรือนจำา พาราเซตตามอลเป็นยาวิเศษ ไม่ว่าคุณมีอาการอะไร เขาก็จะให้คุณกินแต่พาราเซตตามอล แต่จริง ๆ  
ก็ขอไมง่า่ยหรอก หมอจะดดุา่วา่กล่าว และซกัถาม [ผูต้อ้งขงั] กอ่น ทำาราวกบัวา่เป็นของท่ีมคีา่ พวกเขาถามโนน่ถามนี ่ 
กวา่จะใหย้าเรามาเมด็หนึง่”197 อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาอำาเภอธญับรุบีอกวา่ แมแ้ตก่ารขอยาพาราเซตตามอลกอ็าจเปน็
เรือ่งยุ่งยาก และบางทต้ีองรอถงึคร่ึงวนักวา่จะไดม้าเมด็หนึง่ ทำาให้บางทผีูต้อ้งขงัตอ้งเกบ็สะสมยาเอาไวข้าย หรอืเอาไว้ 
แลกเปลี่ยนกับอาหารหรือสินค้าอย่างอื่นในเรือนจำา จากข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังบางส่วน198

อดตีผูต้้องขังหลายคนใหข้อ้มลูวา่ ผูต้อ้งขงัไมส่ามารถเข้าถงึบคุลากรทางการแพทย์เพือ่วนิจิฉยัและรกัษาโรคได้โดยตรง 
สม่ำาเสมอ และทนัเวลา199 อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาพเิศษกรงุเทพรายงานวา่ “โดยทัว่ไปแล้ว เราไมม่โีอกาส [ได้พบหมอ] 
เลย [เมื่อมีคนป่วย] ทางเรือนจำาจะให้ผู้ช่วยผู้คุม ซึ่งก็เป็นผู้ต้องขังเหมือนกัน มาทำาการวัดอุณหภูมิ วัดความดัน และ
ถามว่าเจ็บปวดหรือมีอาการอย่างไรบ้าง จากนั้นถึงจะจ่ายยาพาราเซตตามอลให้”200 

193  ขั้อ 24 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. การัให้บัรัิการัดื้านการัรัักษาพยาบัาลแก่ผู้่้ติ้องขัังเป็นคว่ามี
รัับัผู้ิดืชุอบัขัองรััฐ โดืยผู้่้ติ้องขััง คว่รัไดื้รัับัการัรัักษาพยาบัาลติามีมีาติรัฐานเชุ่นเดืียว่กับัทัี�รััฐจัดืให้กับัปรัะชุาชุนอ่�น และจะติ้องสามีารัถ่ เขั้าถ่ึงบัรัิการัทัี�จำเป็นโดืย
ไมี่คิดืมี่ลค่าและไมี่เล่อกปฏิิบััติิดื้ว่ยเหติุแห่งสถ่านภาพดื้านกฎหมีายขัองติน 2. การัจัดืบัรัิการัรัักษาพยาบัาลคว่รัอย่่ในลักษณะทัี�เชุ่�อมีโยงอย่างใกล้ชุิดืกับังาน
ดื้านสาธ์ารัณสุขั โดืยทัั�ว่ไป และในลักษณะทัี�ปรัะกันให้มีีการัรัักษาและพยาบัาลอย่างติ่อเน่�อง รัว่มีทัั�งการัให้บัรัิการัดื้านเอชุไอว่ี ว่ัณโรัค และโรัคติิดืติ่ออ่�นๆ รัว่มี
ทัั�งภาว่ะทัี�ติ้องพึ�งพิงยาเสพติิดื”

194  ขั้อ 25 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. เรั่อนจำทัุกแห่งพึงมีีสถ่านบัรัิการัรัักษาพยาบัาล อันมีีหน้า
ทัี�ปรัะเมีิน ส่งเสรัิมี คุ้มีครัอง และ พัฒนาสุขัภาพกายและจิติใจขัองผู้่้ติ้องขััง โดืยเฉัพาะการัให้คว่ามีใส่ใจเป็นพิเศษติ่อผู้่้ติ้องขัังทัี�ติ้องการั การัดื่แลสุขัภาพเป็น
พิเศษ หรั่อมีีปัญหาสุขัภาพทัี�กรัะทับัติ่อการับัําบััดืฟ้้�นฟ้่ขัองติน 2. บัรัิการัรัักษาพยาบัาลจะติ้องมีีคณะทัำงานสหว่ิชุาชุีพ ซึ่ึ�งปรัะกอบัดื้ว่ยบัุคลากรัทัี�มีีคุณสมีบััติิ 
เหมีาะสมีอย่างเพียงพอสำหรัับัหน่ว่ยบัรัิการัดื้านการัรัักษาพยาบัาลทัี�เป็นอิสรัะ และมีีศักยภาพ ดื้านการัแพทัย์อย่างเติ็มีทัี� โดืยคว่รัมีีคว่ามีเชุี�ยว่ชุาญอย่างเพียง
พอทัั�งดื้านจิติว่ิทัยาและจิติเว่ชุ และติ้องจัดืให้ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนสามีารัถ่เขั้าถ่ึงบัรัิการัดื้านทัันติกรัรัมีทัี�มีีคุณภาพดื้ว่ย”

195  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
196  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
197  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564
198  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564; สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ,์ 10 กันยายน 2564
199  ขั้อ 31 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “แพทัย์หรั่อบัุคคลากรัทัางการัแพทัย์ทัี�มีีคุณสมีบััติิเหมีาะสมี

แล้ว่แติ่กรัณี ติ้องเขั้าดื่แลผู้่้ติ้องขัังทัี�เจ็บัป่ว่ยทัุกคน ผู้่้ติ้องขัังทัี�รั้องเรัียนว่่ามีีปัญหาเจ็บัป่ว่ยทัางกายหรั่อจิติใจหรั่ออาการับัาดืเจ็บัทัางกายหรั่อจิติใจ และผู้่้ติ้องขััง
ใดืๆ ทัี�พึงไดื้รัับัคว่ามีใส่ใจเป็นพิเศษ โดืยติ้องเขั้าไปเยี�ยมีทัุกว่ันบัรัรัดืาการัติรัว่จรัักษา จะติ้องเก็บัไว่้เป็นคว่ามีลับัอย่างเติ็มีทัี�”

200  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 12 ติุลาคมี 2564

FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 256536



อดตีผูต้อ้งขงับางส่วนกล่าววา่ จะมแีพทยจ์ากนอกเรอืนจำามาใหบ้รกิารอยา่งไมส่ม่ำาเสมอ ขึน้อยูก่บัแตล่ะเรอืนจำา ซึง่สง่
ผลกระทบตอ่ความตอ่เนือ่งของการรกัษาโรค บรกิารเฉพาะทางอยา่งอืน่ รวมทัง้จิตเวช ทนัตกรรม จักษวุทิยา หรอืสตูิ
นรเีวช จะมอียา่งจำากดัมาก จากขอ้มลูของอดีตผู้ตอ้งขงับางสว่น ยกตวัอย่างเชน่ อดีตผู้ตอ้งขงัท่ีเรอืนจำาพิเศษกรงุเทพ
บอกว่า จะมีแพทย์จากภายนอกมาตรวจสัปดาห์ละครั้ง201 เขายังเปิดเผยว่า การเข้าถึงบริการทันตกรรมเป็นเรื่องยุ่ง
ยากมาก “จะมีทันตแพทย์มาที่เรือนจำาเดือนละครั้ง ส่วนใหญ่จะมาถอนฟันอย่างเดียว [บริการอย่างอื่น] จะเข้าถึงได้
ยากมาก และตอ้งใชเ้วลานานมาก […] ถ้าคณุปวดฟนั กท็ำาไดแ้คถ่อนมนัออก หรอืตอ้งใหผู้ต้อ้งขงัคนอืน่หรอืเจา้หนา้ที่
ด้านสุขภาพในเรือนจำามาช่วยใช้มือถอนฟันทิ้ง”202 ในทัณฑสถานหญิงกลาง จะมีแพทย์ผู้ชำานาญการมาตรวจในวันที่
แตกต่างกันของแต่ละสัปดาห์ “ถ้าผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์เกิดปวดท้องในวันจันทร์ เธอก็ต้องรอจนถึงวันพฤหัส ถึงจะ
ได้พบกับสูตินรีแพทย์” อดีตผู้ต้องขังกล่าว203 

ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในเรือนจำาตา่ง ๆ  ผู้ตอ้งขังบางสว่นรายงานถึงความยุง่ยากในการเขา้ถงึแพทย์
และบรกิารทางการแพทย์ท่ีทนัเวลาและเปน็การเขา้ถงึโดยตรง อดตีผูต้อ้งขงัทีถ่กูกักตวัแยกโรคท่ีเรอืนจำาพเิศษกรุงเทพ
ภายหลงัตรวจพบวา่เปน็โรคโควดิ-19 กลา่ววา่ เขาและเพือ่นผูต้อ้งขงัยงัไดร้บัแจกพาราเซตตามอล และจะไดพ้บแพทย์
ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น “ถ้าเราไม่ได้เจาะจงบอกว่า [จะขอพบแพทย์] ก็จะมีแต่พยาบาลที่เอาอาหารและยามา
ให้ และมาดูอาการ จะไม่มีแพทย์จริง ๆ มาหา เว้นแต่เราได้ร้องขอไปเป็นพิเศษ”204 อดีตผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 
ระหว่างถูกควบคุมตัวที่เรือนจำาชั่วคราวรังสิตบอกว่า หลังมีอาการในเบ้ืองต้น เขาก็ได้รับพาราเซตตามอลและยาฟ้า
ทะลายโจรจากเรือนจำาเป็นเวลาห้าวันก่อนที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม
ของเรือนจำา205

การเขา้ถงึสถานพยาบาลในเรอืนจำาก็เป็นข้ันตอนทีถ่กูควบคมุอยา่งเขม้งวด ซึง่อดตีผูต้อ้งขงัหลายคนบอกวา่ เปน็ผลให้
วนิจิฉยัและรกัษาโรคลา่ชา้ออกไป206 ในเรอืนจำาทกุแห่งทีอ่ดีตผู้ตอ้งขงัทีใ่ห้สมัภาษณ์เคยถกูขงั ผู้ตอ้งขงัไมส่ามารถเขา้
ถงึบรกิารทางการแพทยไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งขออนุญาตจากผูคุ้มหรอืผู้ชว่ยผูคุ้มทีเ่ปน็นักโทษ ซ่ึงมอีำานาจวนิจิฉยั
ว่าผู้ต้องขังคนไหนเจ็บป่วย และควรได้รับอนุญาตให้ไปที่โรงพยาบาลในเรือนจำา อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี
ให้ความเห็นว่า การพิจารณาเช่นน้ี “ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลด้านสุขภาพว่าจะมีอาการร้ายแรงหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับว่า  
[ผูค้มุ] รูสึ้กอย่างไรในเวลานัน้”207 อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาพเิศษกรงุเทพเสริมวา่ การจะถกูสง่ตวัไปโรงพยาบาลภายนอก
เป็นเรื่องที่ยากมาก “บางคนขาหัก แต่ก็ต้องอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจำาต่อไป […] คุณต้องมีสภาพใกล้ตายแล้ว
เท่านั้น [ถึงจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล]”208 

ระบบราชการที่เชื่องช้าทำาให้เกิดปัญหาอย่างมากในกรณีเร่งด่วน อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ความเห็น
ว่า “มันไม่เคยมีความฉุกเฉินอยู่จริงในทางปฏิบัติ […] แม้แต่กรณีที่ฉุกเฉินร้ายแรงจริง ๆ ก็ต้องถูกปฏิบัติด้วยขั้นตอน
ที่เชื่องช้าและยาวนาน บางคนไม่สามารถรอได้ บางคนก็ตายระหว่างที่รอนำาส่งโรงพยาบาล […] ไม่ว่าคุณจะชักหรือ
อะไรก็ตาม คุณได้แต่นอนรอ รอการอนุมัติจากหลายคนกว่าจะได้ไปโรงพยาบาล”209

สุขภาพจิตของผู้ต้องขังและอาการทางจิต เป็นหน่ึงในข้อกังวลด้านสุขภาพท่ีร้ายแรงและพบมากสุดสำาหรับอดีตผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่ท่ีให้สัมภาษณ์ ถึงอย่างน้ัน ในเรือนจำาส่วนใหญ่ท่ีพวกเขาเคยถูกคุมขังก็มักไม่มีบริการดูแลสุขภาพจิตหรืองาน
จิตเวช หรือมีแต่ไม่เพียงพอเป็นอย่างย่ิง อดีตผู้ต้องขังท่ีทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่บอกว่า เธอไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ  

201  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
202  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
203  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
204  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
205  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 21 มีกรัาคมี 2565
206  ขั้อ 27 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. ในกรัณีฉัุกเฉัิน ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนติ้องไดื้รัับัการัปรัะกันว่่า

สามีารัถ่เขั้าถ่ึงการัรัักษาพยาบัาลไดื้โดืยพลัน ผู้่้ติ้องขัังทัี�จำเป็นติ้องไดื้รัับัการัรัักษาหรั่อการัผู้่าติัดืเฉัพาะทัาง ติ้องไดื้รัับัการัส่งติัว่ไปยังหน่ว่ยงานทัี�เชุี�ยว่ชุาญ
เฉัพาะทัางหรั่อโรังพยาบัาลขัองพลเรั่อน ในกรัณีทัี�เรั่อนจำมีีโรังพยาบัาลขัองตินเอง โรังพยาบัาลนั�นติ้องมีีบัุคลากรัและอุปกรัณ์ทัางการัแพทัย์อย่างเพียงพอ และ
มีีศักยภาพทัี�จะให้การัรัักษา และดื่แลอย่างเหมีาะสมีกับัผู้่้ติ้องขัังทัี�ไดื้รัับัติัว่มีา 2. การัติัดืสินใจทัางการัแพทัย์ให้กรัะทัำไดื้เฉัพาะผู้่้รัับัผู้ิดืชุอบัทัี�มีีว่ิชุาชุีพดื้านการั
แพทัย์เทั่านั�น และการัติัดืสินใจดืังกล่าว่จะติ้องไมี่ถ่่กลบัล้าง หรั่อเพิกเฉัยโดืยผู้่้ทัี�มีิใชุ่บัุคคลากรัทัางดื้านการัแพทัย์”

207  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร,่ 21 มีกรัาคมี 2565
208  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 21 มีกรัาคมี 2565
209  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
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หลังจากแจ้งให้ผู้คุมทราบว่ามีอาการซึมเศร้าและอยากฆ่าตัวตาย210 อดีตผู้ต้องขังบางส่วนที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ 
และเรือนจำาอำาเภอธัญบุรีบอกว่า พวกเขาได้รับยาระงับประสาทจากเรือนจำา เวลาที่เกิดความเครียดและมีปัญหาด้าน
การนอนหลับ แม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยนักจิตเวชหรือไม่ก็ตาม211

อดีตผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์ยังให้ข้อมูลถึงกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งมีอาการทางจิต มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกปฏิบัติมิ
ชอบ ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย และถูกเลือกปฏิบัติ จากทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำา และผู้ต้องขังด้วยกัน อดีตผู้ต้องขังที่เรือน
จำาพิเศษกรุงเทพเล่าว่า ครั้งหนึ่งเขาต้องพักในเรือนนอนเดียวกับผู้ต้องขังอีกคนที่มีอาการทางจิต และถูกผู้ต้องขังคน
อื่นทำาร้ายร่างกายอยู่ตลอด “เขาไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาล และจะถูกผู้ต้องขังคนอื่นตบและตี เพราะเขามักก่อ
ความเดือดร้อนรำาคาญ หรือบางครั้งเขาจะถูกรังแกเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ือไปอาบน้ำา ชีวิตในเรือนจำาเป็น
เรื่องที่ยากลำาบากอย่างมากสำาหรับผู้ต้องขังแบบนี้”212

อดีตผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต 30-40 คนจะถูกขังไว้ในเรือนนอน
เดียวกนั และจะไดร้บัยาในเวลาเดยีวกนัทุกวนัเพือ่ชว่ยใหส้งบลงหรอืชว่ยใหห้ลับ213 เธออธบิายถงึสภาพการคมุขงัพวก
เธอว่า “สกปรกโสโครกและเหลือจะทน” เนื่องจากพฤติกรรมของพวกเธอ ทั้งการสัมผัสกัน การถุยน้ำาลาย และการ
หลับนอนอยู่ข้างกัน เธอยังเล่าถึงผู้ต้องขังอีกคนที่บอกให้เธอฟังเก่ียวกับการปฏิบัติที่โหดร้ายของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้อง
ขังที่มีอาการทางจิต “เวลาที่ผู้ต้องขังเกิดอาละวาด หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือมีการตะโกนกรีดร้อง ผู้คุมจะเข้ามา
มัดตัวไว้ ถ้ายังไม่หยุดร้อง หรือถ้ายังก่อความเดือดร้อนรำาคาญอีก เจ้าหน้าที่จะใช้ไฟช็อต”214

การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย และการทำาร้ายตัวเอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปสำาหรับผู้ต้องขัง ตามข้อมูลของ
อดีตผู้ต้องขังหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพรายงานว่า การพยายามทำาร้ายตัวเองถือ
เป็นการละเมิดกฎของเรือนจำา และอาจทำาให้ถูกลงโทษทางวินัย “[เรือนจำา] ไม่เคยใส่ใจกับผู้ต้องขังที่พยายามทำาร้าย
ตัวเอง เวลาที่พวกเขาพยายามกรีดแขน กรีดขา หรือแทงตัวเองให้ตาย พวกเขาไม่สนใจเลยเพราะเป็นกรณีที่ผู้ต้องขัง
ทำาร้ายตัวเอง ในบางครั้ง ยังอาจทำาให้ถูกลงโทษด้วยการติดคุกนานขึ้น”215 

ประการสุดท้าย อดีตผู้ต้องขังบางส่วนให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยมักไม่ได้รับความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ อดีตผู้ต้อง
ขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางกล่าวว่า “เวลาที่มีใครบอกว่าตัวเองป่วย โดยเฉพาะหลังสี่โมงเย็น ตอนที่ทุกคนเข้าเรือน
นอนแล้ว หรือในตอนกลางคืน เจ้าหน้าที่มักคิดว่าผู้ต้องขังโกหกเพื่อที่จะได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล”216 อดีตผู้ต้องขัง
ที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีมีข้อสังเกตว่า “เวลาที่ผู้ต้องขังมีความทุกข์ใจ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แยแสอะไร ทางออกก็คือการกิน
ยาพาราเซตตามอล และไปนอนหลับพักผ่อน”217

7.6 ผู้้�ตั�องขังหญงิและผู้้�ตั�องขังหลากหลายทางเพีศตั�องเผู้ชิ้ญคัวามท�าทายเพิี�มเติัม

จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังหญิงพบว่า ผู้หญิงในทัณฑสถานของไทยยังคงอยู่ในสภาพการคุมขังที่เลวร้าย ซึ่งส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อพวกเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่บริการดูแลด้านสุขภาพสำาหรับผู้หญิง218 นอกจากจะไม่ได้
รับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยขั้นพื้นฐานแล้ว อดีตผู้ต้องขังหญิงทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลน

210  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหมี่, 22 กันยายน 2564
211  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565; 

FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
212  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
213  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
214  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
215  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
216  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
217  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
218 ขั้อ 10 ขัองขั้อกำหนดืสหปรัะชุาชุาติิขั้อกำหนดืสหปรัะชุาชุาติิว่่าดื้ว่ยการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังหญิงในเรั่อนจำและมีาติรัการัทัี�มีิใชุ่การัคุมีขัังสำหรัับัผู้่้กรัะทัำผู้ิดืหญิง  

กำหนดืว่่า “(1) คว่รัจัดืให้มีีการับัรัิการัดื้านสุขัอนามีัยสำหรัับัผู้่้ติ้องขัังหญิง อย่างน้อยในรัะดืับัเดืียว่กับัการัให้บัรัิการัในชุุมีชุน
  (2) ในกรัณีทัี�ผู้่้ติ้องขัังหญิงรั้องขัอให้ไดื้รัับัการัติรัว่จ เรั่อนจำคว่รัจัดืให้มีีการัติรัว่จหรั่อรัักษาโดืยแพทัย์หรั่อพยาบัาลหญิง เว่้นแติ่กรัณีฉัุกเฉัินทัี�บัุคลากรัทัางการั

แพทัย์เพศชุายเป็นผู้่้ติรัว่จอนามีัย ซึ่ึ�งขััดืติ่อคว่ามีปรัะสงค์ขัองผู้่้ติ้องขัังนั�น ๆ ติ้องมีีเจ้าพนักงานหญิงอย่่รัะหว่่างการัติรัว่จดื้ว่ย”
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ข้าวของเพื่อสุขอนามัยเฉพาะสำาหรับผู้หญิง โดยเฉพาะผ้าอนามัยและชุดชั้นใน ซึ่งถือเป็นการย่ำายีศักดิ์ศรีและละเมิด
สิทธิด้านสุขภาพของพวกเธอ219 

อดตีผูต้อ้งขงัหญงิทกุคนทีใ่หส้มัภาษณ ์ซึง่เคยถกูคมุขงัทีท่ณัฑสถานหญงิกลาง ทณัฑสถานหญงิธนบรุ ีและทณัฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ รายงานว่า ผ้าอนามัยที่เรือนจำาแจกนั้นไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ต้องซื้อผ้าอนามัย
เองจากร้านในเรือนจำา ในราคาแพงกว่าการซื้อจากภายนอก หรือต้องใช้ผ้าอนามัยที่ครอบครัวนำามาให้ตอนมาเยี่ยม 
อย่างไรก็ดี ผลจากมาตรการจำากัดเกี่ยวกับโควิด-19 ทำาให้ผู้หญิงมากขึ้นไม่มีผ้าอนามัยและข้าวของที่จำาเป็นอย่างอื่น 
เพราะมีการงดเข้าเยี่ยม รวมทั้งงดการบริจาคสิ่งของ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค220 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถาน
หญิงธนบุรีกล่าวว่า “ผู้ต้องขังหญิงบางคนต้องใช้ผ้าอนามัยชิ้นเดียวทีละสองหรือสามวัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี
เงินหรือไม่มีครอบครัวมาเยี่ยม หรือไม่ก็ต้องรอให้มีผู้ต้องขังคนอ่ืนมาจ้างให้ซักผ้า ทำาให้มีเงินไปซื้อที่ร้านค้าในเรือน
จำาได้ ซึ่งมักมีราคาแพงอย่างมาก”221

ความขาดแคลนผา้อนามยัสง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อสขุอนามัยของผูต้้องขังหญงิ อดีตผู้ต้องขังหญงิทุกคนใหข้อ้มลู
ว่า เคยเห็นผู้ต้องขังหญิงคนอื่นต้องนำาผ้าอนามัยมาซักและใช้ซ้ำาหลายครั้ง อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เล่าว่า “ครั้งหนึ่งดิฉันไปที่ห้องน้ำา เห็นผู้หญิงคนข้าง ๆ กำาลังมีประจำาเดือน แต่เธอต้องเอาผ้าอนามัยเดิมออกมาล้าง
ด้วยน้ำา และบีบให้แห้งเพื่อใช้ใหม่ ทั้งที่มันไม่น่าจะใช้งานได้แล้ว ทั้งสกปรกและเปียก เป็นเรื่องที่น่าอนาถมาก”222

อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางรายงานว่า คนที่ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยจากร้านในเรือนจำา ก็มีสิทธิขอรับ 
ผ้าอนามัยเพิ่มเติมจากเรือนจำาได้ แต่ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าไม่มีเงินจริง ๆ หรือไม่ได้รับความสนับสนุนจาก
ครอบครวั223 ผูต้อ้งขงัคนเดียวกันยงับอกอกีวา่ เจ้าหนา้ทีจ่ะเปน็ผูว้นิจิฉยัวา่ผู้ตอ้งขงัคนไหนมีสทิธไิดร้บัผ้าอนามยัเพิม่ขึน้ 
จากเรือนจำา224

ผูต้อ้งขงัหญิงยงัได้รับแจกกางเกงในและยกทรงไมเ่พยีงพอในเรอืนจำาทกุแหง่ทีอ่ดตีผูต้อ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณเ์คยถกูคมุขงั 
ผู้ต้องขังต้องไปซื้อเพิ่มเติมจากร้านในเรือนจำา หรือไปขอจากญาติที่มาเยี่ยม อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
รายงานวา่ “ผูห้ญงิคนหนึง่ทีอ่ยูใ่นเรอืนนอนเดยีวกนัตอ้งสวม [กางเกงในและยกทรง] ซ้ำากนัตลอดเวลา เวลาท่ีเอาไปซกั 
เนือ่งจากอาคารมกีารระบายอากาศไมดี่ ทำาใหช้ดุชัน้ในไม่แหง้สนทิ เธอกต็อ้งสวมชดุชัน้ในแบบนีท้ัง้ทีย่งัเปยีกชืน้อยู”่225

นอกจากผู้หญิงแล้ว อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีซึ่งบอกว่าตนเองเป็นเกย์รายงานว่า ผู้ต้องขังที่เป็นเลสเบียน 
เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ อินเตอร์เซ็ก และเควียร์ (LGBTIQ) เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบ การ
ทอดทิ้ง และการเลือกปฏิบัติ226 ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขัง ระบบราชทัณฑ์ไทยไม่เคารพความหลากหลายทางเพศ 

219  ขั้อ 5 ขัองขั้อกำหนดืสหปรัะชุาชุาติิ ว่่าดื้ว่ยการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังหญิงในเรั่อนจำ ทัี�มิีใชุ่การัคุมีขัังสำหรัับัผู้่้กรัะทัำผู้ิดืหญิง กำหนดืว่่า “สถ่านทัี�คุมีขัังสำหรัับัผู้่้ติ้อง
ขัังหญิงคว่รัจะมีีสิ�งอํานว่ย คว่ามีสะดืว่กและอุปกรัณ์ จำเป็นทัี�จะติอบัสนองติ่อสุขัอนามีัย ติามีคว่ามีติ้องการัเฉัพาะขัองผู้่้หญิง รัว่มีถ่ึงการัจัดืหาผู้้าอนามีัยโดืย 
ไมี่เสียค่าใชุ้จ่ายใดื ๆ และจัดืให้มีีน�ำเพียงพอสำหรัับัการัดื่แลสุขัอนามีัยส่ว่นติัว่ขัองผู้่้ติ้องขััง โดืยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้่้ติ้องขัังทัี�ทัำหน้าทัี�ปรัุงอาหารั ผู้่้ติ้องขัังติั�งครัรัภ์ 
อย่่ในรัะหว่่างให้นมีบัุติรั หรั่อขัณะมีีปรัะจำเดื่อน”

220  ปรัะชุาไทั, รุ้ง-ทัราย-เฟัมินิสู่ติ์ปลื่ดแอก มอบผู้้าอนามัยแลื่ะชุดชั�นในให้นักโทัษหญิิงในเร่อนจำหญิิง, 26 มีกรัาคมี 2564; iLaw, “คุกซึ่้อนคุก” ช่วัิติผู้่้ติ้องขัังในโค
วัิดระลื่อกทั่� 3, 27 กรักฎาคมี 2564 

221  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงธินบุร่, 4 ติุลาคมี 2564
222  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
223  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
224  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
225  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
226  ขั้อ 2 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. ขั้อกำหนดืนี�จึงใชุ้ไดื้ทัั�ว่ไปโดืยปรัาศจากคว่ามีลำเอียง จะ

ติ้องไมี่มีีการัเล่อกปฏิิบััติิ โดืยเหติุขัองคว่ามีแติกติ่างในดื้านเชุ่�อชุาติิ สีผู้ิว่ เพศ ภาษา ศาสนา คว่ามีคิดืเห็นทัางการัเมี่องหรั่อ คว่ามีคิดืเห็นอ่�นใดื สัญชุาติิ หรั่อ
ฐานะทัางสังคมีทัรััพย์สิน กําเนิดื หรั่อสถ่านะอ่�นใดืขัองผู้่้ติ้องขััง ทัั�งติ้องให้คว่ามีเคารัพติ่อคว่ามีเชุ่�อทัางศาสนาและศาสนกิจทัี�ผู้่้ติ้องขัังยึดืถ่่อ 2. เพ่�อให้หลักการั
ไมี่เล่อกปฏิิบััติิมีีผู้ลในทัางปฏิิบััติิผู้่้บัรัิหารัเรั่อนจำติ้องคำนึงถ่ึงคว่ามีจำเป็นขัองผู้่้ติ้องขัังแติ่ละคน โดืยเฉัพาะผู้่้ติ้องขัังบัางปรัะเภทัทัี�มีีคว่ามีเปรัาะบัางมีากทัี�สุดื 
จำเป็นติ้องมีีมีาติรัการั เพ่�อคุ้มีครัองและส่งเสรัิมีสิทัธ์ิขัองผู้่้ติ้องขัังเหล่านี�ทัี�มีีคว่ามีจำเป็นพิเศษโดืยไมี่ให้ถ่่อว่่าเป็นการัเล่อกปฏิิบััติิ”

ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 2565 - FIDH 39



เพิกเฉยต่อความต้องการโดยเฉพาะของพวกเขา และไม่มีการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อผู้ต้องขังที่หลากหลายทาง
เพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังข้ามเพศ มักจะตกเป็นเหยื่อการปฏิบัติและระเบียบที่สอดคล้องกับเพศทางชีวภาพ
ของตน โดยไม่คำานึงถึงอัตลักษณ์และการตัดสินใจด้วยตนเองของพวกเขา เขาระบุว่า “[เรือนจำา] ไม่สนใจว่าคุณจะมี
อตัลกัษณ์ทางเพศแบบใด พวกเขาปฏบิตัติอ่ทกุคนในฐานะเปน็ผู้ตอ้งขงัชายหรอืไมก่ห็ญงิ ไมไ่ดค้ำานงึถงึผูม้คีวามหลาก
หลายทางเพศ มันจบแคน่ัน้” เขาอธบิายวา่ระเบยีบของเรอืนจำาไมม่คีวามละเอยีดออ่นทางเพศสภาพ และกำาหนดให้ผู้
ต้องขังต้องตัดผมสั้นเหมือนกันหมด ผู้ต้องขังที่หลากหลายทางเพศก็ต้องนอนในเรือนนอนเดียวกับผู้ต้องขังชาย และ
ต้องใช้ห้องน้ำาร่วมกันกับผู้ต้องขังชาย227 ตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ เดือนกันยายน 2564 มีผู้ต้องขังประมาณ 
4,000 คนทั่วประเทศที่ระบุว่าตนเองเป็นคนข้ามเพศ228

7.7 แยกโดดเด่�ยวจำากโลกภายนอกมากข้�น และขาดโอกาสด�านสนัทนาการ

ในเรือนจำาทกุแหง่ทีอ่ดตีผูต้อ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณเ์คยถกูคมุขงั มกีารจำากดัอยา่งไมเ่หมาะสมตอ่สทิธใินการตดิตอ่กบัโลก
ภายนอก229 เจ้าหน้าที่จะจำากัดและควบคุมการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลจากภายนอกผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ 
โทรทศัน์ และหนงัสือ230 นอกจากนัน้ ในปี 2564 การระบาดของโควิด-19 ยังทำาให้จำากดัการเข้าเยี่ยมและการสื่อสาร
มากขึ้น ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว และทนายความ ซึ่งยิ่งเป็นการแยกผู้ต้องขังจากโลกภายนอกมากขึ้น231 

อดตีผูต้อ้งขงัทกุคนรายงานวา่ ในเรอืนจำาทีพ่วกเขาเคยถกูคมุขงั ผูต้อ้งขงัสามารถเขา้ถงึโทรทศันใ์นเรือนนอน เริม่ตัง้แต่
ตอนบ่ายจนถึงเวลานอน โดยมีรายการที่จำากัดเป็นรายการดนตรีและรายการบันเทิงต่าง ๆ อดีตผู้ต้องขังบางส่วนยัง
รายงานว่า มีการเปิดรายการข่าวประจำาสัปดาห์ ซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในเรือนจำาสามารถ
ตามพัฒนาการในสังคมได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีโรคระบาด232 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี และ
ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบอกว่า รายงานข่าวที่ได้ดูมักล้าสมัยหรือไม่ใช่เรื่องสำาคัญ ส่งผลให้อดีตผู้ต้องขังหลายคนบอก
ว่า พวกเขามักรับทราบข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันจากญาติหรือทนายความที่มาเยี่ยม อดีตผู้ต้อง
ขังบางส่วนที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพรายงานว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงโทรทัศน์ได้ในช่วงที่มีการกักตัวหรือแยกกัน
โรคจากกรณีโควิด-19233

ตามข้อมูลของอดีตผู้ต้องขังท่ีทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี และเรือนจำาช่ัวคราวรังสิต 
ในเรือนจำามีบริการห้องสมุด อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังต้องขออนุญาตจากผู้คุมก่อนจะไปเรือนจำา หรือก่อนจะนำาหนังสือมา
อ่านท่ีเรือนนอน234 เรือนจำาจะควบคุมการคัดเลือกหนังสือและส่ิงพิมพ์อย่างเข้มงวด อดีตผู้ต้องขังท่ีเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ

227  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
228  กรัมีรัาชุทััณฑ์, A Year of Quick Wins “365 วัันขัับเคลื่่�อนราชทััณฑ์์สู่่�ควัามสู่ำเร็จ”, 30 ธ์ันว่าคมี 2564 [ภาษาไทัย]
229  ขั้อ 58 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. ผู้่้ติ้องขัังติ้องไดื้รัับัอนุญาติให้ส่�อสารักับัครัอบัครััว่และ

เพ่�อนขัองตินติามีรัะยะเว่ลาทัี�เหมีาะสมี ทัั�งนี�โดืยมีีการักำกับัดื่แลเทั่าทัี�จำเป็น
  (ก) โดืยการัเขัียนจดืหมีายและหากเป็นไปไดื้ โดืยการัส่�อสารัทัางอิเล็กทัรัอนิกส์ ดืิจิติัล และชุ่องทัางอ่�นใดื และ
  (ขั) โดืยการัเยี�ยมี
 2. กรัณีทัี�ไดื้รัับัอนุญาติให้มีีการัเยี�ยมีโดืยค่่สมีรัส ติ้องให้มีีการัใชุ้สิทัธ์ิดืังกล่าว่ โดืยไมี่มีีการัเล่อกปฏิิบััติิ ผู้่้ติ้องขัังหญิงติ้องสามีารัถ่ใชุ้สิทัธ์ิดืังกล่าว่ไดื้เทั่าเทัียมีกับั

ผู้่้ติ้องขัังชุาย ให้กำหนดืขัั�นติอนปฏิิบััติิและจัดืให้มีีสถ่านทัี�เพ่�อการัเขั้าเยี�ยมีเพ่�อปรัะกันว่่าจะมีีการัเขั้าถ่ึงอย่างเป็นธ์รัรัมีและโดืยเทั่าเทัียมีกัน โดืยคำนึงถ่ึงคว่ามี
ปลอดืภัยและศักดืิ�ศรัี”

230  ขั้อ 63 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ผู้่้ติ้องขัังติ้องไดื้รัับัขั่าว่สารัทัี�สำคัญอย่างสมี�ำเสมีอโดืยการั
อ่านหนังส่อพิมีพ์ นิติยสารั หรั่อสิ�งพิมีพ์ เผู้ยแพรั่ขัองหน่ว่ยงานใดืๆ ไดื้รัับัฟ้ังว่ิทัยุ คําบัรัรัยายหรั่อชุ่องทัางเผู้ยแพรั่ขั้อมี่ลขั่าว่สารัทัี�คล้ายคลึงกันอ่�นใดื ๆ โดืยไดื้
รัับัอนุญาติและอย่่ใติ้การัคว่บัคุมีขัองผู้่้บัรัิหารัเรั่อนจำ”; ขั้อกำหนดื 64 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขัังกำหนดืว่่า 
“เรั่อนจำทัุกแห่งติ้องจัดืให้มีีห้องสมีุดืเพ่�อการัใชุ้ปรัะโยชุน์ขัองผู้่้ติ้องขัังทัุกปรัะเภทั ให้มีีหนังส่อเพ่�อ นันทันาการัและให้คว่ามีรั่้อย่างเพียงพอ และสนับัสนุนให้ผู้่้
ติ้องขัังไดื้ใชุ้ปรัะโยชุน์อย่างเติ็มีทัี�จาก หนังส่อเหล่านั�น”

231  FIDH, Joint letter on restrictions on prison visits and correspondence, 30 พฤศจิกายน 2564
232  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564 
233  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2564
234  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564; FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำชั�วัคราวัรังสู่ิติ แลื่ะเร่อนจำอำเภอ

ธิัญิบุร่, 21 มีกรัาคมี 2565
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ให้ความเห็นว่า “เรือนจำาจะเข้มงวดมากในส่วนที่เป็นหนังสือ พวกเขามีอำานาจตัดสินใจได้ว่าจะยอมให้ผู้ต้องขังอ่าน
หนงัสอืประเภทไหน แนน่อนว่าพวกเขาไมอ่นุญาตใหอ้า่นหนงัสือพมิพ ์และมกีารหา้มไมใ่ห้อา่นหนงัสือการเมืองอยา่ง
สิ้นเชิง […] พวกเขาอ้างว่ากลัวว่าจะถูกล้างสมอง ทำาให้ต้องควบคุมหนังสือเหล่านี้ พวกเขาอนุญาตให้พวกเราอ่านแต่
หนังสือธรรมะ”235 อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาจงัหวดักาฬสนิธ์ุให้ขอ้มูลว่า หนงัสอืและนติยสารในเรอืนจำาสว่นใหญเ่กีย่วขอ้ง
กับคำาสอนทางพุทธศาสนา เรื่องสุขภาพ และเทคโนโลยี236 

อดีตผู้ต้องขังยังให้ข้อมูลว่า พวกเขาแทบไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการ
บำาบัดฟ้ืนฟู237 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางบอกว่า ผู้ต้องขังระหว่างคดีจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการที่จัดขึ้นโดยเรือนจำาเท่านั้น เช่น การเรียนวิธีร้องเพลงที่แต่งขึ้นโดยเพื่อนผู้ต้องขัง หรือการออกกำาลังกาย
ในบางคร้ัง238 พืน้ทีแ่ละอปุกรณเ์พือ่การออกกำาลงักายกลางแจ้งหรอืการเลน่กฬีา ก็ไมเ่พียงพอ239 อดตีผู้ต้องขงัทีเ่รอืน
จำาพเิศษกรงุเทพยงัอธบิายวา่ แมว้า่ผูต้อ้งขงัระหวา่งคดจีะตอ้งปฏบิตัติามกฎ และไดร้บัการปฏบิตัแิบบเดยีวกบันกัโทษ
เด็ดขาด แต่พวกเขาจะไม่ได้รับสิทธิแบบเดียวกับนักโทษเด็ดขาด อย่างการได้รับการศึกษาหรือฝึกอาชีพในเรือนจำา240 
“ผู้ต้องขังต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรือนนอน […] แค่การไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นเวลาสั้น ๆ ก็อาจเป็นขั้นตอนที่
ซับซ้อน” อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีกล่าว241 

การติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวเป็นไปอย่างจำากัดและท้าทายอย่างยิ่ง ภายหลังการงดเข้าเยี่ยมในเรือนจำาทั่ว
ประเทศต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ผลจากการใช้มาตรการเก่ียวกับโควิด-19 
อย่างยาวนาน ทำาให้เกือบทั้งปี 2564 ผู้ต้องขังต้องอยู่แยกเดี่ยวมากขึ้น มีการติดต่อด้านสังคมน้อยลง และได้ทำา
กิจกรรมที่มีความหมายน้อยลง อดีตผู้ต้องขังหลายคนรายงานว่า ผู้ต้องขังต้องใช้เวลาจำานวนมากในเรือนนอน “พวก
เขาไม่รู้จะทำาอะไรนอกจากกินและนอน” อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าว242

การสื่อสารทั้งหมดระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว จะทำาได้ผ่านทางวีดิโอคอลหรือโทรศัพท์ ในระบบไลน์ หรือการส่ง
อีเมลเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกฎและบริการในแต่ละเรือนจำา243 มาตรการเข้าเยี่ยมทางออนไลน์ของกรมราชทัณฑ์ ทำาให้เกิด
อุปสรรคที่ไม่ชอบธรรมหลายประการสำาหรับครอบครัวที่ต้องการเข้าเยี่ยม ทั้งนี้รวมถึงการจำากัดเวลาเยี่ยมเหลือเพียง 
10-15 นาทีต่อครั้ง และให้เยี่ยมได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเดือน และการห้ามประชุมทางออนไลน์กับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง
การกักตัว244 การขาดแคลนอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณที่ไม่ดี และ
การขาดแคลนไฟฟา้ ทำาใหเ้วลาทีเ่ขา้เยีย่มเปน็ไปอย่างจำากดั245 อดตีผูต้อ้งขงัทีทั่ณฑสถานหญงิกลางรายงานวา่ เพราะ
หลายครอบครวัตอ้งตอ่ควิเปน็เวลานานมากเพือ่ทีจ่ะไดพ้ดูคยุกบัผูต้อ้งขงัผา่นระบบออนไลน์ของเรอืนจำา ทำาใหผู้ต้อ้ง
ขังหลายคนขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน246 นอกจากนั้น หลายครอบครัวไม่
สามารถเขา้ถงึชอ่งทางสือ่สารทางออนไลน ์ทำาใหไ้มส่ามารถตดิตอ่กบัญาตทิีต่อ้งขงัได ้อดตีผูต้อ้งขงัทีใ่หส้มัภาษณ ์ซึง่
เคยถูกคุมขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพบอกว่า ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อจะติดต่อ

235  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
236  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
237  ขั้อ 105 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ติ้องจัดืให้มีีกิจกรัรัมีนันทันาการัและว่ัฒนธ์รัรัมีในเรั่อนจำ

ทัุกแห่ง ทัั�งนี�เพ่�อปรัะโยชุน์ดื้านสุขัภาพ ทัางจิติใจ และรั่างกายขัองผู้่้ติ้องขัังคว่ามีสัมีพันธ์์ดื้านสังคมีและการัดื่แลภายหลังปล่อยติัว่” 
238  แมี้ว่่าผู้่้ติ้องขัังรัะหว่่างคดืีจะติ้องปฏิิบััติิติามีกฎ และไดื้รัับัการัปฏิิบััติิแบับัเดืียว่กับันักโทัษเดื็ดืขัาดื แติ่พว่กเขัาจะไมี่มีีสิทัธ์ิเขั้ารัับัการัฝ่ึกอาชุีพ การัขัอพักโทัษ 

หรั่อการัขัอพรัะรัาชุทัานอภัยโทัษ 
239  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง ในกรัุงเทัพฯ, 25 สิงหาคมี 2564
240  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 1 ติุลาคมี 2564
241  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
242  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 24 มีกรัาคมี 2565
243  มีีการังดืเขั้าเยี�ยมีในเรั่อนจำโดืยเป็นส่ว่นหนึ�งขัองมีาติรัการัขัองรััฐบัาลทัี�จะคว่บัคุมีการัแพรั่รัะบัาดืขัองโคว่ิดื-19 ติั�งแติ่เรัิ�มีมีีการัรัะบัาดืเมี่�อเดื่อนมีีนาคมี 2563; 

กรัมีรัาชุทััณฑ์, สถ่านการัณ์การัแพรั่รัะบัาดืขัองโรัคติิดืเชุ่�อไว่รััสโคว่ิดื-19, 16 เมีษายน 2564
244  ศ่นย์ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, Correction authorities should ensure an adequate and safe visitation and timely and private access for lawyers, 

2 พฤศจิกายน 2564
245  ปรัะชุาไทั, Lawyer reveals visits at Rangsit Temporary Prison extremely difficult – talking outdoors, slow internet, both lawyers and prisoners 

contracting COVID-19, 17 สิงหาคมี 2564
246  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง ในกรุงเทัพฯ, 25 สิงหาคมี 2564
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กับครอบครัวได้ เขาอธิบายว่า “สิ่งที่ [ผู้ต้องขัง] ทำาได้มากสุดคือการเขียนจดหมายถึงครอบครัว ซึ่งจะถูกตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่มักเปิดและอ่านจดหมายท่ีส่งออกไปทุกฉบับ ถ้ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
หรือเจ้าหน้าที่ไม่ชอบเนื้อหาของจดหมาย ก็จะไม่นำาส่งให้”247

การงดเขา้เยีย่มในเรอืนจำายงัส่งผลกระทบตอ่การเข้าถงึปจัจยัขัน้พืน้ฐานของผูต้อ้งขงั ซึง่หลายคนตอ้งพึง่พากบัครอบครวั
พวกเขา อดตีผูต้อ้งขงัทีเ่รอืนจำาอำาเภอธญับรุเีลา่วา่ ครัง้หนึง่เขาตอ้งใชผ้งซกัฟอกแทนสบู ่และใช้น้ำายาลา้งจานแทนแชมพู 
เพราะเจ้าหน้าที่จะแจกสบู่ให้แค่สามก้อนสำาหรับเขาและผู้ต้องขังอีก 50 คนระหว่างการกักตัวเพราะโรคโควิด-19248

การเข้าเยี่ยมของทนายต้องขออนุญาตจากเรือนจำา โดยขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติการป้องกันโรคที่กำาหนดโดยกระทรวง
สาธารณสุข249 ในหลายโอกาส เรือนจำาจะปฏิเสธไม่ให้ทนายความได้พบกับผู้ต้องขัง โดยอ้างสถานการณ์โควิด-19 
หรืออ้างว่าเป็นช่วงที่ต้องกักตัวสำาหรับผู้ต้องขัง250

ตามขอ้มลูของอดตีผู้ต้องขังหลายคน ในชว่งระหว่างการระบาดของโควิด-19 การเขา้เยีย่มออนไลนร์ะหวา่งผูต้อ้งขังกับ
ครอบครวั รวมทัง้ทนายความ มกัขาดความเปน็สว่นตวั และเรอืนจำาจะดกัฟงัหรอืแทรกแซงการสือ่สารของพวกเขาอยู่
เป็นประจำา ในหลายกรณี เรือนจำาจะตรวจสอบเอกสารหรือจดหมายติดต่อระหว่างทนายความกับผู้ต้องขัง251 อดีตผู้
ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่รายงานว่า เจ้าหน้าที่จะมานั่งอยู่ด้วยทุกครั้งเวลาที่เธอวีดิโอคอลกับทนายความ252 
อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ยังบอกว่า เจ้าหน้าที่จะอัดวีดิโอทุกครั้งที่เขาพูดคุยกับทนายความ253

การติดต่อกับโลกภายนอกอย่างจำากัดเป็นเวลานานช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้
ต้องขัง และยิ่งทำาให้เกิดความเครียดด้านอารมณ์และจิตใจมากขึ้น อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพกล่าวถึง
ประสบการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างถูกคุมขัง และต้องถูกขังเดี่ยวเป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์ตามมาตรการแยก
โรคว่า “ผมถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถติดต่อใครได้เลย […] เป็นสภาพที่เคร่งเครียดอย่างมาก  
และความเครียดในระดับน้ีทำาให้ผมนอนไม่หลับ และจัดการกับความคิดของตนเองไม่ได้ มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมคิดจะ 
ฆ่าตัวตาย ผมเกือบจะทำาแบบน้ัน […] โดยเฉพาะหลังจากรู้ว่าตัวเองติดโควิด-19 และได้เห็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้ต้องขังคนอื่น ทำาให้ผมกังวลมากเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”254 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศว่า เรือนจำา 38 แห่ง 
ทั่วประเทศจะเริ่มเปิดให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน และเรือนจำาอีกแปดแห่ง จะเปิดให้เข้าเยี่ยม
ในช่วงสิ้นเดือนนั้น นายสมศักดิ์ยังกล่าวเสริมว่า เรือนจำาอีก 97 แห่งจะเริ่มเปิดให้เข้าเย่ียมเป็นลำาดับไปต้ังแต่วันที่  
1 ธันวาคม255

247  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 21 มีกรัาคมี 2565
248  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
249  กรัมีรัาชุทััณฑ์, สู่ถานการณ์การแพร�ระบาดขัองโรคติิดเช่�อไวัรัสู่โควัิด-19, 16 เมีษายน 2564; http://en.correct.go.th/news/covid-19-updates/
250  ขั้อ 61(1) ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “ผู้่้ติ้องขัังติ้องไดื้รัับัโอกาส เว่ลา และการัอํานว่ยคว่ามี

สะดืว่กอย่างเพียงพอในการัเยี�ยมี และในการัส่�อสารัและปรัึกษาหารั่อกับัทัี�ปรัึกษากฎหมีายทัี�ตินเล่อก หรั่อผู้่้ให้บัรัิการัดื้านกฎหมีายโดืยไมี่ชุักชุ้า ไมี่มีีการัลอบัฟ้ัง
ขั้อมี่ลหรั่อไมี่มีีการัติัดืขั้อคว่ามีใดืๆ และให้เป็นการัส่�อสารัอย่างเป็นคว่ามีลับัโดืยสมีบั่รัณ์ ไมี่ว่่าจะเป็นปรัะเดื็นดื้านกฎหมีายใดืๆ ทัั�งนี�โดืยสอดืคล้องกับักฎหมีาย
ในปรัะเทัศทัี�บัังคับัใชุ้อย่่ การัปรัึกษาหารั่อนั�นอาจกรัะทัำในลักษณะทัี�อย่่ในสายติาขัองเจ้าพนักงานเรั่อนจำ แติ่ติ้องไมี่ไดื้ยินขั้อคว่ามี ในการัปรัึกษานั�น”; ปรัะชุา
ไทั, Lawyer reveals visits at Rangsit Temporary Prison extremely difficult – talking outdoors, slow internet, both lawyers and prisoners contracting 
COVID-19, 17 สิงหาคมี 2564; ศ่นย์ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, Correction authorities should ensure an adequate and safe visitation and timely 
and private access for lawyers, 2 พฤศจิกายน 2564 

251  ศ่นย์ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, แถลื่งการณ์ศ่นย์ทันายควัามเพ่�อสู่ิทัธิิมนุษยชน: การดักฟัังการสู่นทันาระหวั�างทันายควัามกับลื่่กควัามภายในเร่อนจำ 
เป็นการลื่ะเมิดสู่ิทัธิิอย�างร้ายแรง, 21 มีิถุ่นายน 2564; ศ่นย์ทันายคว่ามีเพ่�อสิทัธ์ิมีนุษยชุน, Correction authorities should ensure an adequate and safe 
visitation and timely and private access for lawyers, 2 พฤศจิกายน 2564 

252  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
253  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำจังหวััดกาฬสู่ินธิุ์, 10 กันยายน 2564
254  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
255  Nation, 38 prisons reopen for family visits, eight more to follow suit by December 18 พฤศจิกายน 2564

FIDH - ประเทศไทย รายงานสภาพเรือนจำาประจำาปี 256542
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7.8 กลไกร�องเรียนท่� ไม่เป็นผู้ล

อดีตผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่า เรือนจำาขาดกลไกร้องเรียนที่เป็นผล ที่สามารถเก็บข้อมูลการร้องเรียนของผู้ต้องขังอย่างเป็น
ความลับ โปร่งใส และตอบสนองต่อข้อร้องเรียน256 ในเรือนจำาส่วนใหญ่ที่อดีตผู้ต้องขังท่ีให้สัมภาษณ์เคยถูกคุมขัง  
ผู้ต้องขังสามารถยื่นคำาร้องเรียนต่อเรือนจำา หรือหน่วยงานกำากับดูแลภายนอก เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสภาพการ 
คมุขงัได้ โดยเขยีนเปน็จดหมายและนำาไปหยอดใสตู่ร้อ้งเรยีน อย่างไรก็ด ีอดตีผูต้อ้งขังบางสว่นมข้ีอสังเกตวา่ จดหมาย
เหล่านี้ไม่สามารถปกปิดชื่อผู้ส่ง และมักจะถูกเปิดและอ่านโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถคัดกรองและสั่งเก็บไว้ได้257 อดีต
ผู้ต้องขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพให้ความเห็นว่า “ปัญหาคือเมื่อมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อะไรที่เกิดขึ้นกับเขา หรือเป็นการละเมิดสิทธิ เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำาเป็น เพราะเจ้าหน้าที่จะเปิดกล่องรับ
เรือ่งรอ้งเรยีน และเลอืกเฉพาะจดหมายบางฉบบัทีจ่ะนำาสง่ออกไป  […] และผู้ตอ้งขงัทีเ่ขยีนจดหมายและเจา้หนา้ทีไ่ด้
อา่น อาจตอ้งเจอกบัปญัหา อยา่งบางทกีโ็ดนเรยีกไปถามวา่เหตใุดจงึรายงานขอ้มลูเหลา่น้ี บางทกีถ็กูลงโทษ หรอือาจ
ทำาให้เกิดสภาพที่อันตรายกับตนเอง”258 อดีตผู้ต้องขังที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรีกล่าวเสริมว่า ส่วนใหญ่แล้วจดหมายร้อง
เรียนของผู้ต้องขังจะถูกเพิกเฉยหรือถูกเอาไปทิ้ง259 ส่งผลให้ผู้ต้องขังจำานวนมากไม่เห็นประโยชน์ที่จะเขียนจดหมาย
ร้องเรียน หรือไม่ก็กลัวการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่ 

อดีตผู้ต้องขังบางส่วนบอกว่า ผู้ต้องขังอาจเลือกที่จะแสดงข้อกังวลหรือปัญหากับทนายความหรือครอบครัวช่วงที่มา
เยี่ยมแทน แต่ในหลายกรณีก็อาจทำาให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบได้ ทั้งการถูกขู่หรือถูกกดดันจากเรือนจำา ยกตัวอย่างเช่น 
หลังจากร้องเรียนกับทนายความถึงสภาพที่แออัด และสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิง
กลางถูกเจ้าหน้าที่มาตักเตือนไม่ให้นำาข้อมูลเหล่านี้ไปพูดกับคนข้างนอก260 อดีตผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ยงัรายงานว่า หลงัการวดีโิอคอลกบัทนายความซึง่เธอได้ร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัตทิีไ่มเ่ปน็ธรรมในเรือนจำา ผูอ้ำานวย
การเรือนจำาได้ขู่จะฟ้องเธอ261

256  ขั้อ 56 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1. ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนติ้องมีีโอกาสทัุกว่ันในการัย่�นคํารั้องขัอหรั่อ
รั้องทัุกขั์ติ่อผู้่้บััญชุาการัเรั่อนจำหรั่อ เจ้าพนักงานเรั่อนจำทัี�ไดื้รัับัมีอบัหมีายให้ทัำหน้าทัี�แทัน 2. ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนติ้องมีีโอกาสย่�นคํารั้องขัอหรั่อรั้องทัุกขั์ติ่อผู้่้ติรัว่จ
การัเรั่อนจำ รัะหว่่างการัติรัว่จ เรั่อนจำ โดืยผู้่้ติ้องขัังติ้องมีีโอกาสในการัพ่ดืคุยกับัผู้่้ติรัว่จการัหรั่อเจ้าหน้าทัี�ผู้่้ติรัว่จการัอ่�นอย่างเป็นอิสรัะ และเป็นคว่ามีลับัโดืย
สมีบั่รัณ์ โดืยผู้่้บััญชุาการัเรั่อนจำหรั่อเจ้าหน้าทัี�คนอ่�นขัองเรั่อนจำไมี่อย่่รั่้เห็นดื้ว่ย 3. ผู้่้ติ้องขัังทัุกคนติ้องไดื้รัับัอนุญาติให้ย่�นคํารั้องขัอหรั่อรั้องทัุกขั์เกี�ยว่กับัการั
ปฏิิบััติิติ่อติน โดืยไมี่มีีการัติัดืขั้อคว่ามีทัี�เป็นสารัะใดื ๆ ออกไป โดืยสามีารัถ่ย่�นติ่อผู้่้บัรัิหารังานรัาชุทััณฑ์ส่ว่นกลางและติ่อศาลหรั่อ หน่ว่ยงานอ่�นใดืทัี�มีีอำนาจ
หน้าทัี� รัว่มีทัั�งผู้่้ทัี�มีีอำนาจหน้าทัี�ในการัพิจารัณาทับัทัว่นหรั่อแก้ไขัเยียว่ยาการัปฏิิบััติินั�น 4. สิทัธ์ิติามีว่รัรัค 1 ถ่ึง 3 ขัองขั้อกำหนดืนี� ให้ครัอบัคลุมีถ่ึงทัี�ปรัึกษา
กฎหมีายขัองผู้่้ติ้องขััง ในกรัณีทัี�ผู้่้ติ้องขัังหรั่อทัี�ปรัึกษากฎหมีายขัองตินไมี่สามีารัถ่ใชุ้สิทัธ์ิเหล่านี�ไดื้ ให้ครัอบัครััว่หรั่อบัุคคลอ่�นใดื ทัี�มีีขั้อมี่ลเกี�ยว่กับักรัณีนั�นเป็นผู้่้
ใชุ้สิทัธ์ิดืังกล่าว่ไดื้”

257  ขั้อ 57 ขัองขั้อกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้ติ้องขััง กำหนดืว่่า “1.คํารั้องขัอหรั่อรั้องทัุกขั์ใดืๆ ติ้องไดื้รัับัการัดืำเนินการัทัันทัี 
และให้คําติอบัโดืยมีิชุักชุ้ากรัณีทัี�มีี การัยกคํารั้องขัอหรั่อรั้องทัุกขั์ใดืๆ หรั่อกรัณีทัี�มีีคว่ามีล่าชุ้าโดืยมีิสมีคว่รั ผู้่้รั้องจึงมีีสิทัธ์ิย่�นคํารั้องติ่อศาล หรั่อหน่ว่ยงานอ่�นใดื
ทัี�มีีอำนาจหน้าทัี�ไดื้ 2. ติ้องมีีหลักปรัะกันเพ่�อคุ้มีครัองให้ผู้่้ติ้องขัังสามีารัถ่ย่�นคํารั้องขัอหรั่อรั้องทัุกขั์ไดื้อย่างปลอดืภัย และกรัณีทัี�ผู้่้รั้องติ้องการั ให้กรัะทัำอย่าง
เป็นคว่ามีลับั ผู้่้ติ้องขัังหรั่อบัุคคลอ่�นติามีทัี�กล่าว่ถ่ึงในว่รัรัค 4 ขัองขั้อกำหนดื 56 ติ้องไมี่ติกอย่่ในคว่ามีเสี�ยงทัี�จะถ่่กติอบัโติ้ ขั่มีขั่่ หรั่อไดื้รัับัผู้ลกรัะทับัดื้านลบัใดื 
ๆ อันเน่�องมีาจากการัย่�นคํารั้องขัอหรั่อรั้องทัุกขั์นั�น 3. ขั้อกล่าว่หาว่่ามีีการัทัรัมีานและการัปฏิิบััติิหรั่อการัลงโทัษอ่�นๆ ทัี�โหดืรั้าย ไรั้มีนุษยธ์รัรัมี หรั่อทัี� ย�ำยีศักดืิ�ศรัี
ติ่อผู้่้ติ้องขััง จะติ้องมีีการัดืำเนินการัโดืยทัันทัีและให้มีีการัสอบัสว่นโดืยพลันและ อย่างไมี่ลำเอียง โดืยเจ้าหน้าทัี�อิสรัะรัะดืับัชุาติิทัี�มีีอำนาจหน้าทัี� โดืยให้เป็นไป
ติามีว่รัรัค 1 และ 2 ขัองขั้อกำหนดื 71”

258  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำพิเศษกรุงเทัพ, 25 มีกรัาคมี 2565
259  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากเร่อนจำอำเภอธิัญิบุร่, 22 กันยายน 2564
260  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงกลื่าง, 25 สิงหาคมี 2564
261  FIDH, สู่ัมภาษณ์อด่ติผู้่้ติ้องขัังจากทััณฑ์สู่ถานหญิิงเช่ยงใหม�, 22 กันยายน 2564
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8. สรปุข่าวสารเก่�ยวกับัเรือนจำำา

8.1 ม่การยอมรบััข�อเสนอแนะเก่�ยวกับัสภาพีของเรือนจำำา

ระหวา่งกระบวนการทบทวนสทิธมินษุยชนตามวาระรอบสาม (UPR) ของประเทศไทย ทีม่ขีึน้ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 
2564 รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอแนะสองประการที่เรียกร้องให้ 1) ปฏิรูประบบราชทัณฑ์เพื่อประกันให้เกิดสภาพ
การคุมขังที่มีมนุษยธรรม สอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และ 2) การปรับปรุงสภาพชีวิตของผู้ต้องขังและ
นักโทษเด็ดขาด เพื่อประกันสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่มีมนุษยธรรมระหว่างการคุมขัง262

8.2 เจำ�าหน�าท่�เรือนจำำาถิก้ลงโทษทางวินัย

ช่วงปลายปี 2564 มีรายงานการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำาบางส่วน เนื่องจากการละเมิดและการปฏิบัติมิ
ชอบต่อผู้ต้องขัง

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน กรมราชทัณฑ์ระบุว่า ได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ 10 คนจากการละเมิดที่ร้ายแรง รวมทั้งการทุจริต 
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการลักลอบนำาสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำา263 ในวันที่ 16 ธันวาคม  
กรมราชทัณฑ์ประกาศว่า ได้ปลดเจ้าหน้าที่อีกสี่คนซึ่งได้กระทำา “ความผิดวินัยร้ายแรง” ต่อผู้ต้องขังและญาติ โดย 
เจ้าหน้าที่สามจากสี่คนถูกสั่งปลดเนื่องจาก “ทำาร้ายร่างกายผู้ต้องขัง ทำาให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต”264 
ไม่มีการให้รายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติงานที่เรือนจำาใด 

แมก้รมราชทณัฑร์ะบวุา่ ปฏบิตักิารครัง้น้ีมเีปา้หมายเพือ่ทำาใหก้ารบริหารงานราชทณัฑ์มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
แตไ่มม่กีารเปดิเผยตวัเลขโดยรวมเกีย่วกบัจำานวนข้อรอ้งเรยีนด้านการปฏบิตัมิชิอบของเจา้หนา้ทีเ่รอืนจำา การสอบสวน
ที่เกิดขึ้น และ/หรือมาตรการที่นำามาใช้กับผู้กระทำาผิด 

8.3 การเส่ยช่้วิตัในเรือนจำำา

ยังคงมีกรณีการเสียชีวิตในทัณฑสถานของไทย แม้จะไม่มีการเปิดเผยสถิติของเหตุการณ์เช่นนี้ อีกทั้งไม่มีการเปิด 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนเมื่อเกิดกรณีการเสียชีวิตในเรือนจำาอย่างมีเงื่อนงำา มีเพียงบางกรณีที่สื่อมวลชน
รายงานข่าวการเสียชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมรู้จัก 

ตัวอย่างเช่น มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พลโทมนัส คงแป้น อดีตทหารในกองทัพไทย อายุ 65 ปี  
เสียชีวิตจากหัวใจวายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ265 เม่ือเดือนกรกฎาคม 2560 ศาลตัดสินว่าพลโทมนัสมี
ความผดิในหลายขอ้หาเกีย่วกบัการค้ามนษุยช์าวโรฮงิญาทีถ่กูขังอยูใ่นปา่บรเิวณภาคใตข้องประเทศไทยในป ี2558266 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562  ศาลอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษจำาคุกของพลโทมนัสจาก 27 เป็น 82 ปี267

ในวันที่ 23 กันยายน ผู้ต้องหาคดียาเสพติดอายุ 42 ปีแขวนคอตายในห้องขังที่เรือนจำาบางเขน ในกรุงเทพฯ โดยเขา
ถูกจับกุมพร้อมกับยาไอซ์ห้ากรัม และยาบ้า 180 เม็ดเมื่อสองวันก่อนหน้านั้น268

262  คณะมีนติรัีสิทัธ์ิมีนุษยชุนแห่งสหปรัะชุาชุาติิ - สมีัยปรัะชุุมีทัี� 49, รายงานขัองคณะทัำงานวั�าด้วัยกระบวันการทับทัวันสู่ิทัธิิมนุษยชนติามวัาระ – ปรัะเทัศไทัย, 21 
ธ์ันว่าคมี 2564; UN Doc. A/HRC/49/17

263  Bangkok Post, Prison staff fired for graft, murder offences, 6 พฤศจิกายน 2564
264  Nation, Four prison officials axed for alleged extortion, inmate abuse, 16 ธ์ันว่าคมี 2564
265  Bangkok Post, Key human trafficker dies in jail, 3 มีิถุ่นายน 2564; Thai PBS, Key Rohingya smuggling ring leader dies in prison, 3 มีิถุ่นายน 2564
266  BBC, Thailand general jailed for human trafficking at mass trial, 19 กรักฎาคมี 2560
267  Bangkok Post, Court hikes jail terms in infamous Rohingya graveyard case, 1 พฤศจิกายน 2562
268  Bangkok Post, Drug suspect found hanged in cell at Bang Khen prison, 23 กันยายน 2564
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8.4 การจำลาจำลในเรือนจำำา

ในเดือนธันวาคม มีรายงานการจลาจลในเรือนจำาสองแห่ง รวมทั้งการใช้กำาลังที่ไม่ได้สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นใน
เรือนจำาอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

มีรายงานการจลาจลสองครั้งที่เรือนจำาจังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 16 ธันวาคม ผู้ต้องขังชาย 300 คนเริ่มก่อจลาจล 
เพื่อเรียกร้องให้ย้ายผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 100 คนออกจากเรือนจำาไปอยู่โรงพยาบาลข้างนอก269  
มกีารระดมกำาลงัตำารวจและทหารเพือ่ปราบปราม โดยเจ้าหนา้ทีค่วบคมุฝูงชนไดย้งิกระสนุยางใส่ผูต้อ้งขงัที่กอ่จลาจล
บางส่วน สง่ผลใหม้ผู้ีตอ้งขังสามคนได้รบับาดเจบ็จากกระสนุยาง และตอ้งสง่ตวัไปโรงพยาบาล270 ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
มีการวางเพลิงอาคารในเรือนจำาแห่งเดียวกัน หลังมีการก่อจลาจลครั้งที่สอง ตำารวจปราบจลาจลประมาณ 100 นาย  
ไดเ้ขา้มาควบคมุและยงิกระสนุยาง สง่ผลใหผู้ต้อ้งขงั 14 คนไดร้บับาดเจบ็271 ในวนัที ่18 ธนัวาคม กรมราชทณัฑร์ะบวุา่  
จะตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนสาเหตุของการก่อจลาจลครั้งนี้272

ในวันที่ 26 ธันวาคม เจ้าหน้าที่เรือนจำาและตำารวจประมาณ 50 นาย ได้เข้าไปควบคุมเหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง 
ผูต้อ้งขงัสองกลุม่ทีเ่รอืนจำาจังหวดัศรสีะเกษ โดยผูต้อ้งขงัสองคนถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลเพ่ือรักษาอาการบาดเจบ็จาก
เหตุทะเลาะวิวาท273

269  Bangkok Post, Inmates riot over covid-19 in Krabi prison, 17 ธ์ันว่าคมี 2564; Nation, Krabi prison riot only results in 14 Covid patients being 
moved to hospital, 16 ธ์ันว่าคมี 2564; Bangkok Post, 31 moved to max security penitentiary, 19 ธ์ันว่าคมี 2564

270  Nation, Krabi prison riot only results in 14 Covid patients being moved to hospital, 16 ธ์ันว่าคมี 2564
271  Bangkok Post, Krabi prison dorm ablaze in second riot, 17 ธ์ันว่าคมี 2564; Bangkok Post, Inmates riot again at Krabi jail, 18 ธ์ันว่าคมี 2564
272  Bangkok Post, 31 moved to max security penitentiary, 19 ธ์ันว่าคมี 2564
273  Bangkok Post, Troublemakers moved out after riot at Si Sa Ket Prison, 27 ธั์นว่าคมี 2564 
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9. ข�อเสนอแนะ

9.1 ข�อเสนอแนะสำาหรบััรัฐบัาลไทย

ข�อเสนอแนะทั�วไป

• ปรัะกนัว่่าสภาพในเรัอ่นจำสอดืคล้องติามีพันธ์กรัณีขัองปรัะเทัศไทัยติามีกฎหมีายสิทัธิ์มีนุษยชุนรัะหว่่างปรัะเทัศทีั�เป็น
รัฐัภาค ีรัว่มีทัั�งกติกิารัะหว่่างปรัะเทัศว่่าด้ืว่ยสทิัธิ์พลเมีอ่งและสทิัธิ์ทัางการัเมีอ่ง (ICCPR); กติกิารัะหว่่างปรัะเทัศว่่า
ด้ืว่ยสทิัธ์ทิัางเศรัษฐกจิ สงัคมี และว่ฒันธ์รัรัมี (ICESCR); อนสุญัญาต่ิอต้ิานการัทัรัมีานและการัปฏิบิัตัิหิรัอ่การัลงโทัษ
อ่�นๆ ทัี�โหดืร้ัาย ไร้ัมีนษุยธ์รัรัมี หรัอ่ทีั�ย�ำยศีกัดืิ�ศรั ี(CAT); อนสุญัญาว่่าด้ืว่ยการัขัจดัืการัเลอ่กปฏิิบัตัิใินทักุรัป่แบับัต่ิอ
สติรั ี(CEDAW); อนสุญัญาว่่าด้ืว่ยสทิัธ์เิดืก็ (CRC); อนสุญัญาว่่าด้ืว่ยสทิัธ์คินพกิารั (CRPD) และอนสุญัญาองค์การั
แรังงานรัะหว่่างปรัะเทัศฉับับััทีั� 29 ว่่าด้ืว่ยการัเกณฑ์แรังงาน 

• ปฏิบัิัติิติามีหลกัการัชีุ�นำแห่งสหปรัะชุาชุาติว่ิ่าด้ืว่ยธ์รุักจิและสทิัธ์มิีนษุยชุน (UNGPs) ในส่ว่นทีั�เกี�ยว่กบััหน้าทัี�ในการั
คุม้ีครัองผู้่ต้้ิองขัังจากการัปฏิิบัตัิมิีชิุอบัด้ืานสทิัธ์มิีนษุยชุน อนัเป็นผู้ลมีาจากหน่ว่ยงานธ์รุักจิ 

• ปรัับัปรัุงสภาพในทััณฑสถ่านให้สอดืคล้องติามีข้ัอกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิสำหรัับัการัปฏิิบััติิติ่อผู้่้
ต้ิองขััง (ข้ัอกำหนดืเนลสัน แมีนเดืลา) และข้ัอกำหนดืสหปรัะชุาชุาติว่ิ่าด้ืว่ยการัปฏิิบัตัิต่ิิอผู้่้ต้ิองขัังหญิงในเร่ัอนจำและ
มีาติรัการัทัี�มีใิชุ่การัคมุีขังัสำหรับััผู้่ก้รัะทัำผู้ดิืหญงิ (ข้ัอกำหนดืกรังุเทัพ)

• ปรัะกนัว่่า เจ้าหน้าทีั�เรัอ่นจำทักุแห่งได้ืรับััการัอบัรัมีอย่างเหมีาะสมีเกี�ยว่กบััมีาติรัฐานรัะหว่่างปรัะเทัศ โดืยเฉัพาะข้ัอ
กำหนดืแมีนเดืลาและข้ัอกำหนดืกรังุเทัพ 

• อนญุาติให้หน่ว่ยงานติรัว่จสอบัอิสรัะเข้ัาเยี�ยมี รัว่มีทัั�งคณะกรัรัมีการัสิทัธิ์มีนุษยชุนแห่งชุาติ ิ(กสมี.) และผู้่้ติรัว่จการั
แผู่้นดืิน โดืยให้มีีการัเข้ัาถ่ึงเรั่อนจำทัุกแห่งอย่างไม่ีมีีการัปิดืกั�น สอดืคล้องกับัพันธ์กิจทัี�ปรัะเทัศไทัยไดื้ให้ไว้่รัะหว่่าง
กรัะบัว่นการัทับัทัว่นสทิัธ์มิีนษุยชุนติามีว่ารัะรัอบัสอง (UPR)  

• อนุญาติให้องค์กรัพัฒนาเอกชุนทีั�มีีอำนาจหน้าทัี�เกี�ยว่ข้ัอง สามีารัถ่เข้ัาเยี�ยมีสถ่านคุมีขััง สัมีภาษณ์ผู้่้ต้ิองขััง และ
ปรัะเมีนิสภาพภายในโดืยไม่ีมีอีปุสรัรัคทีั�ไม่ีเหมีาะสมี

• ดืำเนินการัสอบัสว่นอย่างถี่�ถ้่ว่น ไม่ีลำเอยีง เป็นอสิรัะต่ิอกรัณกีารัเสยีชุวิี่ติทักุกรัณใีนทัณัฑสถ่าน และให้เปิดืเผู้ยข้ัอมีล่
การัสอบัสว่นต่ิอสาธ์ารัณะ  

• เผู้ยแพร่ัข้ัอมี่ลทัางสถ่ิติิการัเสียชุีว่ิติในทััณฑสถ่านอย่างสมี�ำเสมีอ รัว่มีทัั�งสาเหติุและข้ัอมี่ลว่่าได้ืมีีการัสอบัสว่นใน
แต่ิละกรัณหีรัอ่ไม่ี

• เผู้ยแพร่ัติวั่เลขัขัองผู้่้ต้ิองขังัต่ิางชุาติทิัี�ถ่่กคว่บัคมุีติวั่ในทัณัฑสถ่านอย่างสมี�ำเสมีอและเป็นองค์รัว่มี โดืยจำแนกข้ัอมีล่
ติามีเพศ อาย ุสญัชุาติิ และปรัะเภทัคว่ามีผู้ดิื 

• ดืำเนนิการัลดืการัเอาผู้ดิืทัางอาญากบััอาชุญากรัรัมีทัี�ไม่ีร้ัายแรังต่ิอไป รัว่มีทัั�งคว่ามีผู้ดิืด้ืานยาเสพติดิืบัางปรัะเภทั
• ดืำเนนิการัแก้ไขัเพิ�มีเติมิีกฎหมีายต่ิอไปเพ่�อปรัะกนัว่่า ในการักำหนดืโทัษ บัทัลงโทัษต้ิองได้ืสดัืส่ว่นกบััคว่ามีผู้ดิืทีั�เกิดื

ขัึ�น รัว่มีทัั�งในคดืยีาเสพติดิืบัางปรัะเภทั
• ให้สตัิยาบัันรับััรัองพธิ์สีารัเลอ่กรับััขัองกติกิา ICCPR (OP-ICCPR)
• ดืำเนนิการัอย่างเป็นรัป่ธ์รัรัมีเพ่�อยกเลกิโทัษปรัะหารัสำหรับััคว่ามีผู้ดิือาญาทัั�งปว่ง รัว่มีทัั�งโดืย 
• จดัืทัำคว่ามีติกลงชุั�ว่ครัาว่เพ่�องดืเว้่นการัใชุ้โทัษปรัะหารัชุวี่ติิ 
• ลดืจำนว่นคว่ามีผู้ดิืทัางอาญาทีั�อาจมีโีทัษปรัะหารัลงอย่างมีนียัสำคญั 
• ยกเลกิข้ัอกำหนดืให้ใชุ้โทัษปรัะหารัสำหรับััคดืยีาเสพติดิืทัั�งปว่ง
• ให้สตัิยาบัันรับััรัองพธิ์สีารัเลอ่กรับััฉับับััทีั� 2 ขัองกติิกา ICCPR (OP2-ICCPR)
• ดืำเนนิการัให้มีกีารัเข้ัาเยี�ยมีปรัะเทัศโดืยกลไกพเิศษแห่งสหปรัะชุาชุาติิขัองคณะมีนติรัสิีทัธ์มิีนษุยชุนแห่งสหปรัะชุาชุาติิ 

รัว่มีทัั�งผู้่ร้ัายงานพเิศษว่่าด้ืว่ยการัทัรัมีานและการัปฏิบิัตัิหิรัอ่การัลงโทัษอ่�นๆ ทัี�โหดืร้ัาย ไร้ัมีนษุยธ์รัรัมี หรัอ่ทีั�ย�ำยศีกัดืิ�ศรั;ี 
คณะทัำงานแห่งสหปรัะชุาชุาติว่ิ่าด้ืว่ยการัคว่บัคุมีติวั่โดืยพลการั (WGAD); ผู้่้รัายงานพิเศษว่่าด้ืว่ยสิทัธ์ด้ิืานอาหารั; ผู้่้
รัายงานพเิศษว่่าด้ืว่ยสทิัธ์มิีนษุยชุนในน�ำดื่�มีทัี�ปลอดืภยัและสขุัาภบิัาล; ผู้่้รัายงานพิเศษว่่าด้ืว่ยสทิัธ์ด้ิืานสขุัภาพกาย
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และจติิ; ผู้่้รัายงานพเิศษว่่าด้ืว่ยสทิัธ์ใินการัมีทีัี�อย่อ่าศยัอย่างเหมีาะสมี; คณะทัำงานว่่าด้ืว่ยการัเลอ่กปฏิิบัตัิต่ิิอผู้่ห้ญิง
และเดืก็ผู้่ห้ญงิ; คณะผู้่้ชุำนาญการัอิสรัะว่่าด้ืว่ยรัสนยิมีทัางเพศและอัติลักษณ์ทัางเพศ; คณะผู้่ชุ้ำนาญการัอิสรัะว่่า
ด้ืว่ยการัเข้ัาถ่งึสทิัธ์มิีนษุยชุนทัั�งปว่งขัองผู้่ส้ง่ว่ยั; และผู้่ร้ัายงานพเิศษว่่าด้ืว่ยสทิัธ์ขิัองคนพกิารั 

ข�อเสนอแนะท่�เฉพัาะเจำาะจำง

สภาพความแออัด 

• เพิ�มีคว่ามีพยายามีในการัแก้ไขัและรับััมีอ่กบััปัญหาสภาพคว่ามีแออดัืในทัณัฑสถ่าน โดืยนำมีาติรัการัทัี�ยั�งย่นและมีี
ปรัะสิทัธิ์ภาพมีาใชุ้และดืำเนินการัเพ่�อลดืปรัะชุากรัผู้่้ต้ิองขังัเพิ�มีการัใชุ้ทัางเลอ่กอ่�นนอกจากการัคุมีขัังและการัคว่บัคุมี
ติัว่ โดืยการัพัฒนามีาติรัการัแทันการัคว่บัคุมีติัว่ในรัะบับักฎหมีาย สอดืคล้องติามีข้ัอกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำแห่ง
สหปรัะชุาชุาติว่ิ่าด้ืว่ยมีาติรัการัทีั�มิีใชุ่การัคมุีขังั (ข้ัอกำหนดืโติเกยีว่) โดืยมีาติรัการัเหล่านั�นอาจรัว่มีถ่งึ 
• การับังัคบัับัำบัดัืสำหรับััผู้่ที้ั�ถ่่กติดัืสนิว่่ามีคีว่ามีผู้ดิืในคดืยีาเสพติดิืบัางปรัะเภทั เชุ่นการัใชุ้หรัอ่การัเสพยา 
• กำหนดืให้ใชุ้ค่าปรับััสำหรับััผู้่ก้รัะทัำผู้ิดืครัั�งแรัก เมี่�อกฎหมีายอนญุาติให้ใชุ้ดืลุพนิจิในการักำหนดืค่าปรับัั และ/

หรัอ่โทัษจำคกุได้ื 
• กำหนดืให้จ่ายค่าปรับััหรัอ่ให้ทัำงานบัรักิารัชุมุีชุนสำหรับััคว่ามีผู้ดิืลหโุทัษ
• หลีกเลี�ยงการัคว่บัคมุีติวั่รัะหว่่างคดืหีรัอ่การัฝ่ากขังั สำหรับััคว่ามีผู้ดิืในบัางปรัะเภทั
• ใชุ้การักกัติวั่ทีั�บ้ัาน รัว่มีทัั�งกำไลอเีอม็ีเพ่�อป้องกนัคว่ามีเสี�ยงในการัหลบัหนี 
• ใชุ้มีาติรัการัปล่อยติวั่เรัว็่ขึั�น รัว่มีทัั�งการัพกัโทัษและการัปล่อยติวั่อย่างมีเีง่�อนไขั 
• ทัางเลอ่กภายหลงัการักำหนดืโทัษเพ่�อสนบััสนนุการัปรับััติวั่ผู้่ต้้ิองขัังกลบััคน่ส่ส่งัคมี 
• การัส่งกลบััผู้่ต้้ิองขัังต่ิางชุาติไิปปรัะเทัศขัองตินเอง

• ปรัะกนัว่่า ถ้่ามีกีารัใชุ้การัคว่บัคุมีตัิว่รัะหว่่างคดีืหรัอ่การัฝ่ากขััง ให้เกดิืขัึ�นในรัะยะเว่ลาสั�นสุดืเท่ัาทัี�จะเป็นไปได้ื และ
การักำหนดืหลกัปรัะกนัต้ิองมีคีว่ามีเหมีาะสมี และได้ืสดัืส่ว่นกบััคว่ามีผู้ดิื

• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขังัสง่ว่ยัจะมีโีอกาสเป็นพเิศษในการัเข้ัาถ่งึมีาติรัการัทัางเลอ่กทีั�ไม่ีใชุ่การัคว่บัคมุีติวั่

พื้นที่การพักอาศัย 

• ปรัะกันว่่าห้องขังัและเรัอ่นนอนมีแีสงสว่่างจากธ์รัรัมีชุาติ ิมีกีารัรัะบัายอากาศทัี�เหมีาะสมี ทัำให้ได้ืรับััอากาศบัริัสทุัธิ์� 
และมีรีัะบับัทัำคว่ามีเยน็

• ปรัะกนัว่่าผู้่ต้้ิองขัังได้ืรับััเครั่�องนอนทีั�สะอาดืและเพยีงพอ เหมีาะสมีกบััสภาพอากาศ 

การลงโทษและการปฏิบัติที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขังัทักุคนจะได้ืรับััการัปฏิบิัตัิอิย่างมีศีกัดืิ�ศรัแีละมีีมีนษุยธ์รัรัมี และไมีต่ิกเป็นเหย่�อขัองการัเลอ่กปฏิบิัตัิิ
ไม่ีว่่าในรัป่แบับัใดื 

• ปรัะกันไม่ีให้มีีการัลงโทัษทัางว่ินัยหรั่อการัลงโทัษอย่างอ่�น เน่�องจากการัละเมีิดืกฎขัองเรั่อนจำและพฤติิกรัรัมีอ่�นใดื 
ในลกัษณะทีั�เป็นการัทัรัมีานและการัปฏิิบัติัิหรัอ่การัลงโทัษอ่�นๆ ทีั�โหดืร้ัาย ไร้ัมีนษุยธ์รัรัมี หรัอ่ทีั�ย�ำยศีกัดืิ�ศรัี  

• ปรัะกนัว่่า จะมีกีารัขัังเดีื�ยว่เฉัพาะในกรัณีทัี�เป็นข้ัอยกเว้่นและให้ใชุ้เป็นว่ธิ์กีารัสดุืท้ัาย โดืยให้ใชุ้ในเว่ลาสั�นสดุืเท่ัาทัี�จะ
เป็นไปได้ื และให้มีกีารัติรัว่จสอบัอย่างเป็นอสิรัะ 

• ให้ดืำเนนิการัสอบัสว่นอย่างถี่�ถ้่ว่น ไม่ีลำเอยีง เป็นอสิรัะต่ิอข้ัอกล่าว่หาใดื ๆ ว่่ามีกีารัทัรัมีานและการัปฏิิบัติัิทัี�โหดืร้ัาย 
โดืยปรัะกนัว่่าผู้่ก้รัะทัำผู้ดิืจะถ่่กลงโทัษติามีกฎหมีาย รัะเบัยีบั และข้ัอกำหนดืทัี�มีอีย่ ่และผู้่เ้สยีหายได้ืรับััการัเยยีว่ยา
และการัชุดืเชุยอย่างเหมีาะสมี 
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น้ำาและสุขาภิบาล 

• ปรัะกันให้มีีน�ำอย่างเพียงพอสำหรัับัสุขัอนามีัยส่ว่นบัุคคล และให้มีีปรัิมีาณน�ำเพียงพอต่ิอการัอาบัน�ำและการัใชุ้ใน
ห้องส้ว่มีติลอดืทัั�งว่นั โดืยเฉัพาะในชุ่ว่งทีั�มีีคว่ามีต้ิองการัสง่ 

• ปรัะกนัว่่า ผู้่้ต้ิองขังัสามีารัถ่เข้ัาถ่งึห้องส้ว่มีโดืยไม่ีมีข้ีัอจำกดัืได้ืทักุเว่ลา และมีคีว่ามีเป็นส่ว่นติวั่สง่สดุืเท่ัาทัี�จะเป็นไป
ได้ื 

• เพิ�มีการัเข้ัาถ่งึการัอาบัน�ำ และจดัืสรัรัเว่ลาอย่างเพยีงพอให้ผู้่ต้้ิองขัังอาบัน�ำได้ื  
• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขัังทีั�มีีหน้าทีั�ทัำคว่ามีสะอาดื ได้ืรับััแจกอปุกรัณ์และสิ�งขัองทัี�เกี�ยว่ข้ัองอย่างเพยีงพอและเหมีาะสมี 

อาหารและน้ำาดื่ม 

• ปรับััปรังุคณุภาพโดืยรัว่มี และคณุค่าทัางโภชุนาการัสำหรับััอาหารัขัองผู้่ต้้ิองขััง
• ปรัะกนัว่่า อาหารัสำหรับััผู้่ต้้ิองขัังทักุคน จะสอดืคล้องติามีคว่ามีต้ิองการัด้ืานการัแพทัย์ ศาสนา และว่ฒันธ์รัรัมีขัอง

พว่กเขัา
• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขัังได้ืรับััแจกอปุกรัณ์การักนิอาหารัทัี�สะอาดื คล้ายกบััทีั�ใชุ้ภายนอกเรัอ่นจำ 
• ปรัะกนัให้มีนี�ำดื่�มีทัี�สะอาดืจากก๊อกน�ำ หรัอ่จากถ่งัเกบ็ัน�ำอย่างต่ิอเน่�อง 24 ชุั�ว่โมีงต่ิอว่นั 

บริการดูแลสุขภาพ

• ให้มีกีารัติรัว่จสอบัอย่างสมี�ำเสมีอโดืยมีคีว่ามีชุ่ว่ยเหลอ่จากแพทัย์ หรัอ่เจ้าหน้าทีั�สาธ์ารัณสุขัผู้่ม้ีอีำนาจ เพ่�อติรัว่จสอบั
และแก้ปัญหาซึึ่�งอาจส่งผู้ลกรัะทับัต่ิอสุขัภาพขัองผู้่้ต้ิองขััง รัว่มีทัั�งปริัมีาณ คุณภาพ การัจัดืเติรีัยมี และบัริัการัด้ืาน
อาหารั สขุัอนามียัและคว่ามีสะอาดืขัองอาคารัสถ่านทัี� และขัองผู้่้ต้ิองขััง รัว่มีทัั�งสขุัาภบิัาล อณุหภ่มี ิแสงสว่่าง การั
รัะบัายอากาศ และการัจดัืเติรัยีมีเครั่�องนอนในอาคารัเหล่านี� 

• ปรัะกนัว่่า ผู้่้ต้ิองขัังสามีารัถ่เข้ัาถ่งึการัดืแ่ลทัางการัแพทัย์ได้ืทันัทัใีนกรัณีเร่ังด่ืว่น และผู้่้ต้ิองขังัทีั�จำเป็นต้ิองได้ืรับััการั
รักัษาจากผู้่เ้ชุี�ยว่ชุาญ จะถ่่กส่งติวั่ไปยงัสถ่านพยาบัาลพเิศษหรัอ่โรังพยาบัาลภายนอกเรัอ่นจำ 

• ปรัะกันว่่า มีกีารัแก้ไขัและติอบัสนองต่ิอคว่ามีต้ิองการัด้ืานสุขัภาพขัองกลุม่ีพิเศษ รัว่มีทัั�งผู้่ห้ญงิ ผู้่้มีคีว่ามีหลากหลาย
ทัางเพศ ผู้่ต้้ิองขัังสง่ว่ยั และผู้่ต้้ิองขังัพกิารั 

• ปรัะกันว่่า ผู้่้ต้ิองขังัหญิงได้ืรับััแจกเคร่ั�องใชุ้ทีั�จำเป็นเพ่�อติอบัสนองคว่ามีต้ิองการัพิเศษด้ืานสุขัอนามัีย โดืยเฉัพาะอย่าง
ยิ�งการัจดัืให้มีผ้ีู้าอนามียัทีั�เพยีงพอโดืยไม่ีคดิืมีล่ค่า 

• ปรัะกนัว่่า มีกีารัด่ืแลด้ืานจติิว่ทิัยาและจติิเว่ชุอย่างเหมีาะสมีสำหรับััผู้่ต้้ิองขััง

แรงงานในเรือนจำา

• ยุติิแผู้นการัใดื ๆ ในการัให้ผู้่้ต้ิองขัังทัำงานในเขัติอุติสาหกรัรัมี หรั่อแผู้นการัอ่�นใดืเพ่�อใชุ้ผู้่้ต้ิองขัังเพ่�อแก้ปัญหาการั
ขัาดืแคลนแรังงาน จนกว่่าจะมีีมีาติรัการัป้องกันอย่างเหมีาะสมีเพ่�อไม่ีให้เกิดืการัขั่ดืรีัดืเอาเปรีัยบัด้ืานแรังงานต่ิอผู้่้
ต้ิองขััง 

• ปรัะกนัว่่า ค่าจ้างสำหรับััแรังงานในเรัอ่นจำสอดืคล้องติามีอตัิรัาค่าจ้างขัั�นติ�ำติามีพรัะรัาชุบัญัญตัิคิุม้ีครัองแรังงาน 
• บัังคบััใชุ้ติามีกฎกรัะทัรัว่งปี 2563 ซึ่ึ�งกำหนดืให้ผู้่ต้้ิองขัังต้ิองได้ืรับัั 70% ขัองผู้ลกำไรัจากงานทีั�ได้ืรับััมีอบัหมีายให้ทัำ 
• ติรัว่จสอบัเรัอ่นจำอย่างสมี�ำเสมีอ สอบัสว่นข้ัอกล่าว่หาใดื ๆ  ว่่ามีกีารัละเมีดิืสทิัธ์มิีนษุยชุนเกี�ยว่กับัแรังงานในเรัอ่นจำ 

เผู้ยแพร่ัรัายงานผู้ลการัสอบัสว่นต่ิอสาธ์ารัณะ และชุดืเชุยอย่างเหมีาะสมีให้กบััเหย่�อขัองการัปฏิิบัตัิมิีชิุอบั 
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การเข้าถึงโลกภายนอกและโอกาสของสันทนาการ 

• ปรัะกันว่่า ผู้่้ต้ิองขังัสามีารัถ่ส่�อสารัอย่างเป็นผู้ลกับัครัอบัครัวั่ เพ่�อนฝ่ง่ และทันายคว่ามี โดืยให้มีกีารัเข้ัาเยี�ยมี การัเขีัยน
จดืหมีายติอบัโต้ิ และการัส่�อสารัทัางไกลในรัะยะเว่ลาทัี�เหมีาะสมี 

• ปรัะกนัไม่ีให้มีกีารัแทัรักแซึ่งอย่างไม่ีชุอบัด้ืว่ยกฎหมีายหรัอ่โดืยพลการัต่ิอคว่ามีเป็นส่ว่นตัิว่ขัองผู้่ต้้ิองขััง ทัั�งในรัะหว่่าง
การัเข้ัาเยี�ยมีโดืยติรังและการัเข้ัาเยี�ยมีทัางไกลจากครัอบัครัวั่ขัองผู้่ต้้ิองขััง 

• ปรัะกนัให้มีีคว่ามีเป็นส่ว่นติวั่และคว่ามีลบััขัองการัส่�อสารัทัั�งปว่งรัะหว่่างผู้่ต้้ิองขัังกบััทันายคว่ามี 
• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขังัเข้ัาถ่งึหนงัสอ่พมิีพ์ นติิยสารั หนงัสอ่ และส่�อด้ืานว่ฒันธ์รัรัมี สนัทันาการั และการัศึกษาอ่�นใดือย่าง

สมี�ำเสมีอ
• ปรัะกนัไม่ีให้มีกีารัจำกดัืปรัะเภทัขัองหนงัสอ่และสิ�งพมิีพ์อ่�นใดืทัี�ผู้่ต้้ิองขังัต้ิองการัอ่านได้ื และ/หรัอ่ต้ิองการัศกึษา 
• ปรัะกนัให้มีีการัจดัืกจิกรัรัมีสนัทันาการัและว่ฒันธ์รัรัมีอย่างเหมีาะสมีสำหรับััผู้่ต้้ิองขังั

การร้องเรียนในเรือนจำา 

• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขังัสามีารัถ่ย่�นเรั่�องร้ัองเรัยีนโดืยไม่ีเปิดืเผู้ยชุ่�อตินเอง และจะมีกีารัพจิารัณาคำร้ัองทักุฉับัับัอย่างถี่�ถ้่ว่น 
มีกีารัสอบัสว่นและแก้ปัญหาอย่างเหมีาะสมี 

• ปรัะกนัว่่า ผู้่ต้้ิองขังัไม่ีติกเป็นเหย่�อขัองการัติอบัโต้ิจากเจ้าหน้าทีั�ในเร่ัอนจำ หร่ัอผู้่ต้้ิองขัังคนอ่�น อนัเกี�ยว่กับัข้ัอร้ัองเรัยีน
ทัี�ได้ืย่�นไป 

• เผู้ยแพร่ัข้ัอมี่ลสถ่ิติิอย่างสมี�ำเสมีอและเป็นองค์รัว่มีเกี�ยว่กับัจำนว่นขัองข้ัอร้ัองเรัียนว่่ามีีการัปฏิิบััติิมีิชุอบัจากหน่ว่ย
งานในเรัอ่นจำ ข้ัอมีล่เกี�ยว่กบััการัสอบัสว่นทีั�เกดิืขัึ�น และการัลงโทัษทัางว่นิยัมีาติรัการัอ่�นใดืต่ิอผู้่ก้รัะทัำคว่ามีผู้ดิื

9.2 ข�อเสนอแนะสำาหรบััคัณ์ะกรรมการสิทธิ์มนุษยช้นแห่งช้าตั ิ(กสม.)

• ร้ัองขัอและดืำเนินการัเขั้าเยี�ยมีอย่างสมี�ำเสมีอในเรั่อนจำทัุกแห่ง ภายใต้ิอำนาจขัองกรัะทัรัว่งยุติิธ์รัรัมี เพ่�อปรัะเมีิน
สภาพภายใน 

• เผู้ยแพร่ัข้ัอค้นพบัจากการัเข้ัาเยี�ยมีเรัอ่นจำ และให้ข้ัอมีล่ต่ิอสาธ์ารัณะอย่างสมี�ำเสมีอเกี�ยว่กบััปรัะเดืน็ทีั�มีกีารัพ่ดืคยุ
รัะหว่่างการัเข้ัาเยี�ยมีเหล่านั�น 

• ปรัะกนัว่่า จะมีีการัสอบัสว่นและแก้ปัญหาติามีข้ัอร้ัองเรัียนทัั�งปว่งเกี�ยว่กบััรัะบับัทัณัฑสถ่านโดืยพลัน และให้มีีการั
เยยีว่ยาอย่างเหมีาะสมี 

• ให้คว่ามีชุ่ว่ยเหลอ่ด้ืานเทัคนคิในการัอบัรัมีเจา้หน้าทัี�เรัอ่นจำเกี�ยว่กบััมีาติรัฐานรัะหว่่างปรัะเทัศทัี�เกี�ยว่ข้ัองกบััสภาพ
ในเรัอ่นจำ

9.3 ข�อเสนอแนะสำาหรบััประช้าคัมระหว่างประเทศ

• กรัะติุน้รัฐับัาลไทัยให้เพิ�มีการัดืำเนนิงานเพ่�อจดัืการัและแก้ปัญหาสภาพคว่ามีแออดัืในทัณัฑสถ่าน โดืยนำมีาติรัการั
ทัี�ยั�งย่นและมีปีรัะสทิัธ์ภิาพมีาใชุ้และดืำเนนิการัเพ่�อลดืปรัะชุากรัผู้่ต้้ิองขััง

• กรัะติุ้นรััฐบัาลไทัยให้ปรัับัปรัุงสภาพในทััณฑสถ่าน ให้สอดืคล้องติามีข้ัอกำหนดืมีาติรัฐานขัั�นติ�ำขัองสหปรัะชุาชุาติิ
สำหรับััการัปฏิบัิัติต่ิิอผู้่ต้้ิองขังั และข้ัอกำหนดืสหปรัะชุาชุาติว่ิ่าด้ืว่ยการัปฏิิบัตัิต่ิิอผู้่ต้้ิองขังัหญิงและมีาติรัการัทัี�มีใิชุ่การั
คุมีขัังสำหรัับัผู้่้กรัะทัำผิู้ดืหญิง โดืยเฉัพาะอย่างยิ�ง ในแง่ขัองพ่�นทัี�ต่ิอผู้่้ต้ิองขัังแต่ิละคน การัปรัับัปรุังด้ืานสุขัาภิบัาล 
และการัจดัืให้มีกีารัดืแ่ลสขุัภาพอย่างเหมีาะสมี 

• กรัะติุน้รัฐับัาลไทัยให้ปฏิิบัตัิติิามีพันธ์กิจทัี�ให้ไว้่รัะหว่่างกรัะบัว่นการัทับัทัว่นสิทัธิ์มีนษุยชุนติามีว่ารัะรัอบัสองและรัอบั
สามีขัองปรัะเทัศไทัย รัว่มีทัั�งอนญุาติให้กสมี.และผู้่ต้ิรัว่จการัแผู่้นดืนิสามีารัถ่เขัา้ถ่งึเรัอ่นจำทักุแห่งโดืยไม่ีมีกีารัปิดืกั�น

• ให้คว่ามีชุ่ว่ยเหลอ่ด้ืานเทัคนคิทัี�จำเป็นเพ่�อปรัะกนัให้ สภาพในเรัอ่นจำในปรัะเทัศไทัย สอดืคลอ้งติามีพนัธ์กรัณด้ีืาน
สทิัธ์มิีนษุยชุนและมีาติรัฐานรัะหว่่างปรัะเทัศขัองปรัะเทัศ
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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



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

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

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

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

       FIDH

international human rights
NGO

      federating 192 organisations
                  from 118 countries

www.fidh.org

  is an

ในิกว่่า 112 ประเทศ

สม�พันธ์์สิทธิ์มนุษยัชำนส�กล
เป็นิองค์กรที�ไม่ใช่่รัฐระหว่่างประเทศด้ำานิสิทธิิมนุิษยช่นิ

จำนิถึึงปัจำจุำบันิมีองค์กรสมาชิ่ก 184 องค์กร 

เกี�ยัวกับ FIDH
FIDH	ดำาเนินการเพื่ื�อคุ้มครองผู้่้เส่ยัหายัจำากการละเมิดสิที่ธิมนุษช้น	ป้องกันการละเมิดและนำาตั่ว 

ผู้่้กระที่ำาผู้ิดมาลงโที่ษ

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

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

FIDH	ประสานงานและสนับสนุนการที่ำากิจำกรรมข้องพื่วกเข้า	และช้�วยัให้พื่วกเราแสดงความเห็น 
ในระดับสากลได้

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

อำำ�น�จหน้�ท่ี่�ท่ี่�กว้้�งขว้�ง

ขบว้นก�รระดัับส�กล

หน่ว้ยง�นอิำสระ

www.fidh.org


