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เรื่อง: จดัการปัญหาสภาวะแออดัในเรือนจ าอย่างเร่งดว่นและปกป้องสุขภาพผู้ต้องขงัในช่วง
วิกฤต COVID-19 
 
เรยีนคุณสมศกัดิ ์เทพสุทนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม 
 
พวกเราในฐานะองคก์รสทิธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ ขอย ้าถึงข้อเรียกร้องให้กระทรวง
ยุติธรรมด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะแออัดและวิกฤติ COVID-19 ในเรือนจ าทัว่
ประเทศ 
 
กลางเดือนเมษายน 2563 ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด เราได้ส่งจดหมายร่วมไปยงักรมราชทณัฑซ์ึ่ง
เราได้แสดงความกงัวลอย่างยิง่ถึงผลกระทบร้ายแรงของการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นกบัผู้ต้องขงัและ
เจ้าหน้าที่เรือนจ าในประเทศไทย หนึ่งปีผ่านไป จ านวนผู้ป่วย COVID-19 พุ่งสูงขึ้นทัว่เรือนจ าไทย 
ท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรสัทีก่ระทบหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศตัง้แต่เดอืนเมษายน 2564 
 
เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 กรมราชทณัฑ์ได้เปิดเผยว่าตรวจพบผู้ต้องขงัที่ติดเชื้อไวรสัที่ก่อให้เกดิ
โรค COVID-19 ในเรอืนจ าพเิศษกรุงเทพจ านวน 1,795 รายจากจ านวนนักโทษในเรอืนจ าทัง้หมด 3,274 
คน (คิดเป็น72%) และในทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพจ านวน 1,040 รายจากนักโทษในเรือนจ า
ทัง้หมด 4,475 คน (คดิเป็น 30%) ความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระบบ
เรอืนจ าไทยเพิง่ปรากฏให้เหน็หลงัจากทีน่ักกจิกรรมเพื่อประชาธปิไตยหลายคนตรวจพบว่าตดิเชื้อไวรสั
ในระหว่างการฝากขงัก่อนการพจิารณาคดีหรือหลงัจากได้รบัการประกนัตวัจากเรือนจ าเหล่านัน้ไดไ้ม่
นาน ช่วงระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคมถึง 15 กรกฎาคม 2564 มีผู้ต้องขงั 38,019 รายในเรือนจ าทัว่
ประเทศตดิเชื้อโรค COVID-19 ตวัเลขนี้คดิเป็น 12% ของจ านวนประชากรในเรอืนจ าทัง้หมด 
 

https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-covid-19-release-prisoners-ensure-the-health-and-safety-of


สภาวะแออดัและการแพร่กระจายของโควิดในเรือนจ านัน้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกนัอย่างแยกไม่ขาดและ
ควรไดร้บัการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อป้องกนัไม่ใหส้ภาพในสถานทีคุ่มขงัแย่งลงไปกว่านี้ 
 
แมจ้ะมกีารประกาศเกี่ยวกบัมาตรการปล่อยตวัชัว่คราวผู้ต้องขงับางกลุ่มเพื่อลดความแออดัของเรือนจ า 
แต่จ านวนผู้ต้องขงักลบัไม่ได้ลดลงอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่
สาม จากสถิติของกรมราชทณัฑ์ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน ถึง 1 กรกฎาคม 2564 จ านวนผู้ต้องขงัลดลง
เพยีง 0.2% จากเดมิ 307,910 ราย ลดเหลอื 307,007 ราย 
 
เราขอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการที่จ าเป็นทุกๆทางโดยทนัที ซึ่งรวมถึงในระดบันโยบาย 
เพื่อจัดการกับปัญหาสภาวะแออดในเรือนจ าที่ยังคงมอียู่ย่างต่อเนื่อง พวกเรายินดีและเห็นด้วยกบั
แผนการของกระทรวงทีจ่ะแก้ไขพระราชบญัญตัยิาเสพติด อนัจะน าไปสู่การปล่อยตวัผูต้้องขงัทีต้่องโทษ
คดยีาเสพตดิสถานเบา และเราขอเรยีกรอ้งใหท้างกระทรวงเร่งด าเนินการแก้ไขกฎหมายนี้อย่างรวดเรว็1 
 
เราขอย ้าถึงข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกบัมาตรการปล่อยตวัผู้ต้องขงับางกลุ่มที่ถูกต้องขงั
ด้วยลหุโทษ และ/หรือโทษที่ไม่รุนแรง ซึ่งได้แก่ ผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน 60 ปี ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย 
โดยเฉพาะผูท้ีม่โีรคประจ าตวั ผูต้้องขงัก่อนฟ้องหรอืระหว่างการพจิารณาคด ี ผูต้้องขงัทีต้่องค าพพิากษา
จ าคุกไม่เกนิสองปี ผูต้้องขงัทีเ่หลอืเวลารบัโทษจ าคุกหนึ่งปีหรอืน้อยกว่า ผูต้้องขงัทีถู่กคุมขงัในความผดิ
เกี่ยวกบัการเข้าเมอืง ผู้ต้องขงัหญิงที่ก าลงัตัง้ครรภ์ และผู้ต้องขงัที่ถูกคุมขงัโดยไม่มฐีานทางกฎหมาย
เพยีงพอ ผูต้้องขงัทีไ่ดร้บัการปล่อยตวัอาจยงัต้องปฏิบตัิตามมาตรการทีไ่ม่ใช่การควบคุมตวัที่เหมาะสม 
ที่สอดคล้องกบัข้อก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัผู้ต้องหา จ าเลย หรือนักโทษที่ไม่ต้องถูกควบคุมตัว 
(Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures )หรอืขอ้ก าหนดโตเกยีว (Tokyo Rules) 
 
รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกบัผู้ต้องขงัจ านวนมากที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโรค COVID-19 นัน้ยงัได้สร้าง
ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสภาพเรือนจ า มาตรการป้องกันและการบริการทางการแพทย์ที่ไม่
เพยีงพอในช่วงทีก่ารระบาดของโรค COVID-19 ทวคีวามรุนแรงขึน้เรื่อยๆ 
 
พวกเรายนิดแีละเหน็ด้วยกบัมาตรการเร่งด่วนหลายข้อ เช่น การตรวจเชื้อเชงิรุก การกกัตวั และการส่ง
ตวัผู้ต้องขงัที่ติดเชื้อบางกลุ่มไปยงัโรงพยาบาลนอกเรอืนจ า ที่ทางกรมราชทณัฑไ์ด้ออกมาเพื่อควบคุม
การแพร่กระจายของไวรัสในสถานที่คุมขังนับตัง้แต่การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกล่าสุด 
ตลอดจนมาตรการตรวจเชื้อและกกัตวั 14 วนัส าหรบัผูต้้องขงัทีถู่กปล่อยตวั 
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อย่างไรกต็าม มาตรการเหล่านี้ยงัไม่เพยีงพอต่อการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในสถานทีคุ่มขงั
เนื่องจากเรอืนจ าเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสูงต่อการตดิเชื้อ เจา้หน้าทีร่ฐัควรเร่งจดัสรรวคัซนีโรค COVID-
19 ใหแ้ก่เรอืนจ าทุกทีอ่ย่างรวดเร็ว ผูต้้องขงัทีต่ดิเชื้อไวรสัต้องสามารถเขา้ถงึการรกัษาและการดูแลจาก
แพทยอ์ย่างเหมาะสมและเท่าเทยีมกบัประชาชนทัว่ไปโดยปราศจากการเลือกปฏบิตัิหรอืความล่าชา้ที่ไม่
เหมาะสม 
 
นอกจากนี้ ส าหรบัผูต้้องขงัทีย่งัถูกคุมขงัในเรอืนจ า กรมราชทณัฑจ์ะต้องรบัรองใหแ้น่ใจว่าสภาพเรอืนจ า
จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามข้อก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของสหประชาชาติ
ส าหรบัการปฏิบตัิต่อผู้ต้องขงั (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือ
ข้อก าหนดเนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandela Rules) และกฎว่าด้วยการปฏิบตัิต่อผู้ต้องขงัหญิงและ
มาตรการที่ไม่ใช่การควบคุมตัวส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง (Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders) หรือข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) การปฏิบตัิตามมาตรฐานข้างต้นมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกบัพื้นที่และการถ่ายเทของอากาศที่เพยีงพอ สิง่อ านวยความสะดวกด้านสุขอนามยัต่อการดูแล
ความสะอาดทีเ่หมาะสมและการดูแลสุขภาพร่างกาย ซึ่งรวมถงึการดูแลสุขภาพทีเ่ป็นการเฉพาะตามเพศ
สภาพดว้ย  
 
สุดท้ายนี้ กรมราชทณัฑ์ควรที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานการณ์โรค COVID-19 ในเรือนจ าที่ถูกต้องและ
ทนัต่อเวลาแก่ผูต้้องขงั เจา้หน้าทีเ่รอืนจ า และประชาชนทัว่ไปอย่างโปร่งใส 
 
ขอขอบคุณอย่างยิง่ทีใ่หค้วามสนใจในปัญหาส าคญันี้ 
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