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เร่ือง มาตรการข้อจ ากัดในการเยี่ยมและการติดต่อส่ือสารในเรือนจ า 
 
เรียนคุณอายุตม์ 
 
เราซ่ึงเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระดบัประเทศและนานาชาติที่ร่วมกันลงนามนี ้ ขอเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์เร่งยกเลิกมาตรการจ ากัดการเย่ียม
และการติดต่อส่ือสารในเรือนจ า ที่ถูกบงัคบัใช้มาตัง้แต่การเร่ิมระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2563  
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศงดการเย่ียมผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศเป็นการช่ัวคราว ซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการรัฐบาลในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19  
 
ถึงแม้ว่าเราจะยินดีกับการประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คุณสมศกัด์ิ เทพสุทิน เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ว่าเรือนจ า 38 
แห่งได้เปิดให้ครอบครัวเย่ียมอีกครัง้ เราตัง้ขอสงัเกตุว่ายังมีการประกาศงดเย่ียมอยู่ในทัณฑสถานที่เหลืออีก 97 แห่งทั่วประเทศไทย1 
 
นับตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 การส่ือสารทัง้หมดระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัวต้องด าเนินการผ่านวิดีโอหรือโทรศพัท์บนแอปพลิเคชัน Line 
หรืออีเมล์เท่านัน้ โดยขึน้อยู่กับความพร้อมของเรือนจ าแต่ละแห่ง มาตรการเย่ียมผู้ต้องขังออนไลน์โดยกรมราชทัณฑ์ดงักล่าวได้สร้างข้อจ ากัดที่
ไม่เป็นธรรมต่อครอบครัวของผู้ต้องขัง ซ่ึงรวมถึงการจ ากัดเวลาการเย่ียม 10 นาทีต่อครัง้ ให้เย่ียมได้หนึ่งครัง้ต่อเดือน และห้ามเย่ียมออนไลน์
ส าหรับผู้ต้องขังที่ก าลงักักตวั นอกจากนี ้ครอบครัวของผู้ต้องขังบางรายไม่สามารถเข้าถึงช่องทางส่ือสารออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถติดต่อกับ
ญาติผู้ต้องขังได้เลย 
 
การเข้าพบทนายจะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เรือนจ าเป็นรายกรณี ตามแนวทางการป้องกันโรคที่ออกโดย
กระทรวงสาธารณสุข มีหลายครัง้ที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าปฏิเสธการอนุญาตการการเข้าพบของทนายกับผู้ต้องขังโดยอ้างสถานการณ์โรคโควิด-19
หรือช่วงกักตวัของผู้ต้องขัง ในหลายกรณี เจ้าหน้าที่เรือนจ าเฝ้าติดตาม แทรกแซงการเข้าพบ หรือตรวจสอบเอกสารและจดหมายระหว่างทนาย
กับผู้ต้องขัง ในเรือนจ าบางแห่งยังมีอุปกรณ์ส่ือสารอย่างโทรศพัท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลให้เวลาเข้าพบระหว่างทนายและ
ลูกความมีอย่างจ ากัด 
 
แม้เราจะเข้าใจว่ามาตรการข้อจ ากัดการเย่ียมนัน้เป็นไปเพ่ือปกป้องสุขภาพและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่เรือนจ า ผู้ต้องขัง และผู้เย่ียมในช่วง
การระบาดใหญ่ แต่ข้อจ ากัดเหล่านีค้วรเคารพสิทธิของผู้ต้องขังในการติดต่อกับครอบครัว มิตรสหาย และโลกภายนอก เราค านึงถึงค าแนะน า
ระหว่างกาล [interim guidance] ในช่วงโควิด-19ของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  [United Nations (UN) 
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)] ที่แนะน าว่า “มาตรการป้องกันใดๆ ต้องค านึงถึงสิทธิและความจ าเป็นของ

 
1 Nation, 38 prisons reopen for family visits, eight more to follow suit by December, 18 November 2021 



ครอบครัวผู้ต้องขัง รวมทัง้หลีกเล่ียงการเพ่ิมภาระให้พวกเขา” และ “การแซกแทรงความเป็นส่วนตวัหรือครอบครัวจะต้องไม่เป็นไปโดยพลการ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย”2 
 
ค าแนะน าระหว่างกาลยังระบุด้วยว่า ในช่วงการระบาดโรคโควิด-19นัน้ “นักโทษต้องได้รับการรักษาไว้ซ่ึงความสามารถในการเข้าพบที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที่เรือนจ าหรือทัณฑสถานควรรับรองว่าทนายสามารถพูดคุยกับลูกความได้อย่างเป็นความลบั” 
 
การติดต่อกับโลกภายนอกผ่านการเย่ียม โทรศัพท์ และจดหมาย ตลอดจนการเข้าถึงทนายความนัน้ได้รับการรับรองภายใต้พระราชบญัญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (แก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2560) ของประเทศไทย ภายใต้มาตรา 60 ก าหนดว่าผู้ต้องขัง “พึงได้รับการอนุญาตให้ติดต่อกับ
บุคคลภายนอก” และมาตรา 61 ก าหนดให้เรือนจ า “จัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังได้พบและปรึกษากับทนายความหรือผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความเป็นการ
เฉพาะตวัได้” 
 
การติดต่อกับโลกภายนอกและการเข้าถึงทนายความยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสากลเก่ียวกับสภาพเรือนจ า ข้อก าหนดที่ 58 ของ
ข้อก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขัง [United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners] หรือข้อก าหนดเนลสันแมนเดลา [the Nelson Mandela Rules] ระบุว่า ผู้ต้องขังควรได้รับอนุญาต “ให้ส่ือสารกับ
ครอบครัวและเพ่ือนของตนตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้นีโ้ดยมีการก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น” ข้อก าหนดที่ 61.1 ก าหนดว่า “ผู้ต้องขังต้องได้รับ
โอกาส เวลา และการอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการเย่ียม และในการส่ือสารและปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายที่ตนเลือก หรือผู้
ให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่ชักช้า ไม่มีการลอบฟังข้อมูลหรือไม่มีการตดัข้อความใดๆ และให้เป็นการส่ือสารอย่างเป็นความลับโดยสมบูรณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านกฎหมายใดๆ ทัง้นีโ้ดยสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศที่บงัคบัใช้อยู่ การปรึกษาหารือนัน้อาจกระท าในลกัษณะที่อยู่
ในสายตาของเจ้าพนักงานเรือนจ า แต่ต้องไม่ได้ยินข้อความในการปรึกษานัน้” 
 
นอกจากนี ้การเย่ียมผู้ต้องขังและการติดต่อกับโลกภายนอกยังเป็นการประกันการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมและสมศกัด์ิศรี ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 10(1) แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง [International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR)] นอกจากนี ้ตามมาตรา 37 ของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก [(Convention on the Rights of the Child (CRC)] แล้ว 
เด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะคงไว้ซ่ึงการติดต่อกับครอบครัวผ่านจดหมายและการเย่ียม 
 
การจ ากัดการติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลานานยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง ซ่ึงท าให้ความเปราะบางต่อความทุกข์ทรมานทาง
อารมณ์และจิตใจที่ผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพประสพอยู่แล้วแย่ลงไปอีก การรับรองให้ผู้ต้องขังสามารถติดต่อกับครอบครัวและมิตรสหายได้อย่าง
สม ่าเสมอจึงมีความส าคญัอย่างย่ิงในการรักษาสวสัดิภาพที่ดีของผู้ต้องขัง 
 
เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ประกาศ “เปิดประเทศอีกครัง้” ให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เราขอเรียกร้องให้
ท่านด าเนินการตามขัน้ตอนที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือเปิดเรือนจ าให้ กับครอบครัวและทนายด้วย และเนื่องจาก 64% ของประชากรนักโทษ 
(183,304 คน จากทัง้หมด 284,224 คน) ได้รับวคัซีนครบแล้ว จากข้อมูล ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทางกรมราชทัณฑ์ควรด าเนินการอย่าง
รวดเร็วให้เรือนจ ากลบัมาอนุญาตให้มีการเย่ียมอย่างสม ่าเสมอและให้มีการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัวโดยปราศจากข้อจ ากัด
ที่ไม่สมสัดส่วนและไม่จ าเป็น นอกจากนี ้เราขอเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์รับรองว่าผู้ต้องขังจะสามารถเข้าพบและติดต่อกับผู้ปรึกษาทาง
กฎหมายได้ โดยการแทรกแซงใดๆในการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังและทนายจะต้องมีเหตุผลอนัชอบธรรมด้วยกฎหมาย 
 
สุดท้าย เราเห็นว่าการใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางการภาพ การระบายอากาศในอาคาร การหลีกเล่ียงฝูงชน และการล้างท าความ
สะอาดมือ ยังมีความส าคัญอย่างย่ิงในการลดการแพร่กระจายของเชือ้ SARS CoV-2 แม้แต่เมื่อมีการค้นพบเชือ้สายพันธ์ุ Omicron การ
ติดตามผู้สมัผัสผู้ติดเชือ้โรค COVID-19 เพ่ือหยุดยัง้การแพร่กระจายของเชือ้ SARS CoV-2 ยังเป็นที่แนะน าอย่างย่ิง 

 
2 Interim Guidance on COVID-19: Focus on Persons Deprived of Their Liberty, 27 March 2020; https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
11/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty_0.pdf  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty_0.pdf


 
ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวไปอย่างจริงจังและน ามาปฏิบตัิใช้ด้วยความเร่งด่วน 
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