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รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในเรือนจำา

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

 นปัจจุบัน กว่าร้อยละ 60 ของประเทศต่างๆ  

ทั ่วโลกมีประชากรผู ้ต้องขังเกินอัตราความจุ

ท่ีเรือนจำาสามารถรองรับได้1  หรือท่ีเรียกว่าสภาวะ 

“นักโทษล้นเรือนจำา” (prison overcrowding) ซ่ึงส่ง

ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพความเป็นอยู่ 

ท่ัวไปของผู้ต้องขัง    ผู้ต้องขังจำานวนมากต้องอาศัย 

อยู่รวมกันอย่างแออัดยัดเยียดภายใต้พ้ืนที่ปิด

และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัญหานักโทษล้นคุกนำามาซึ่งความไม่พอเพียง

ของสิ ่งของเครื ่องใช ้ในการรักษาสุขอนามัย

ขั ้นพื ้นฐาน (อาทิ สบู ่ ยาสีฟัน และยาสระผม) 

การขาดแคลนน้ำาสะอาดและยารักษาโรค ตลอดจน 

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในเรือนจำา

โดยทั่วไปแล้วผู้ต้องขังมักมาจากกลุ่มประชากร 

ที ่มีข้อจำากัดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ

ผู้ต้องขังจำานวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพก่อน 

เข้ามาอยู่ในเรือนจำา เช่น ปัญหาการใช้ยาเสพติด 

หร ือแอลกอฮอล์  ป ัญหาด ้านส ุขภาพจ ิต 

ตลอดจนปัญหาด้านโรคติดเชื ้อต่างๆ (เช่น 

วัณโรค เอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัส

ต ับอ ักเสบซ ี  ฯลฯ) ด ้วยเหต ุผลด ังกล ่าว

ประกอบกับข้อจำากัดด้านทรัพยากรบุคคลากร 

งบประมาณสถานที ่ และการเข้าถึงบริการ

ด้านสุขภาพ การป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อในเรือนจำาจึงเป็นประเด็นที่ท้าทาย

แม้ในสภาวะปกติ

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization - WHO)  

ออกแถลงการณ์ร ะบุว่ าการแพร่ร ะบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

ใ
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2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
3 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), UN Doc A/RES/70/175 (17 December 2015), Rule 24(1)

สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพของ
ผู้ต้องขังและการเรียกร้องของ
องค์การระหว่างประเทศ

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ของบุคคลทุกคน แม้บ ุคคลนั ้นจะสูญเสีย

อิสรภาพจากการต้องโทษจำาคุก สิทธิดังกล่าว

เป็นไปตามข้อที่ 12 แห่งกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

โดยรัฐมีหน้าที ่ ในการป้องกันภัยคุกคาม

ด้านสาธารณสุขที่สามารถคาดการณ์ได้และ

ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ท่ีต้องการความ 

ช่วยเหลือทางการแพทย์ นอกจากน้ี เพ่ือกำาหนด

แนวทางสากลในการดูแลด้านสุขภาพของ

ผู้ต้องขังในเรือนจำา มาตรฐานข้ันต่ำาขององค์การ

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

(ข้อกำาหนดเนลสันแมนเดลา) ระบุว่า “…ผู้ต้องขัง

ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น สุ ข ภ า พ ต า ม

มาตรฐานเช่นเดียวกับที่รัฐจัดให้กับประชาชน

ทั่วไป และจะต้องสามารถเข้าถึงบริการด้าน

สุขภาพที่จำาเป็นโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสถานภาพด้านกฎหมาย”3 

เมื ่อพิจารณาจากสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นใน

เรือนจำาทั่วโลกแล้ว ผู้เสนอรายงานพิเศษของ

สหประชาชาติเรื ่องสิทธิในสุขภาพ (Special 

Rapporteur on the right of everyone to 

the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health) 

ระบุว่า ผู้ต้องขังส่วนมาก “มักเผชิญกับปัญหา

ความแออัด ความรุนแรง และสภาพแวดล้อม

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่ส่งผลเชิงลบต่อสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต และเอื้อต่อการแพร่ระบาด 

ของโรค” พร้อมเน้นย้ำาว่า การละเมิดสิทธิด้าน

(COVID-19) ได้เข้าสู ่ภาวะการระบาดใหญ่
(pandemic) หลังจากเกิดการลุกลามไปยัง 

หลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั ่วโลก โดย

ปัจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีผู้ติดเชื้อ 

COVID-19 ทั่วโลก จำานวน 697,244 คน 

และมีผ ู ้ เส ียช ีว ิตจากโรคดังกล่าว ท ั ้งส ิ ้น 

33,257 คน2  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

ไวรัส COVID-19 ทำาให้บางประเทศใช้มาตรการ 

ปิดประเทศ (lockdown) เกือบทุกประเทศ 

มีมาตรการงดการรวมกลุ่มของคนจำานวน

มาก และแนะนำาให ้ประชาชนเว ้นระยะห่าง 

ทางสังคม (social distancing) เพื ่อลด 

ความเสี่ยงในการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจเป็นเรื่อง 

ยากต่อการนำามาใช้ในสภาพแวดล้อมเรือนจำา

และด้วยความเป็นอยู่ภายในเรือนจำาที่แออัด

เน ื ่องมาจากน ักโทษล ้นค ุก ประกอบก ับ

การไหลเวียนของประชากรผู้ต้องขังเข้าใหม่และ 

ผู้ต้องขังพ้นโทษทุกวัน เรือนจำาจึงเป็นสถานที่

ที ่เสี ่ยงต่อการติดเชื้อและการระบาดของโรค 

ซึ่งวิกฤติการณ์โรคระบาดที่เกิดข้ึนในสังคม

โลกอย่างรุนแรงในระดับที่ ไม่เคยมีมาก่อนนี้

ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ และ

สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในเรือนจำาโดยตรง

และมีนัยสำาคัญเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหาร

จัดการเรือนจำาในทุกประเทศทั่วโลกด้วย
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สุขภาพของผู้ต้องขังเป็นการกระทบต่อหลัก

ประกันการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และการ

ป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศร4ี 

ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้

องค์กรระหว่างประเทศได้แสดงความห่วงกังวล

ต่อสวัสดิภาพผู้ที่ ถูกควบคุมในเรือนจำาและ 

สถานคุมขังทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม  

2563 แถลงการณ์ของนางมิเชล บาเชเลต  ์

ข้าหลวงใหญ่เพื ่อสิทธิมนุษยชน สำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การ

สหประชาชาติย้ำาเตือนรัฐสมาชิกว่า “การลงโทษ

จำาคุกควรเป็นมาตรการลงโทษทางอาญา

สุดท้าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะวิกฤตเช่นน้ี”

พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสมาชิกได้เร่งลงมือ

ดำาเนินการลดจำานวนประชากรในเรือนจำา

โดยเร็ว โดยพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังกลุ่มเส่ียง

ต่อการติดโรค COVID-19 อาทิ ผู้สูงวัย ผู้ป่วย

และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำาต่อการกระทำาผิด

ออกจากเรือนจำา พร้อมกล่าวว่า “ในเวลานี้ 

หน่วยงานรัฐควรปล่อยตัวบุคคลที่ถูกคุมขัง 

โดยปราศจากมูลเหตุทางกฎหมายที่เพียงพอ 

รวมถึงนักโทษทางการเมือง และบุคคลที่ถูก

คุมขังเนื ่องจากวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดง

ความไม่เห็นด้วย”5  

4 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/101/42/PDF/G1810142.pdf?OpenElement
5 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
6 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความ

สำาคัญกับเรื ่องนี ้ โดยชี ้แนะว่า  เรือนจำาและ

สถานท่ีคุมขังเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงเส่ียงต่อการแพร่ระบาด

อย่างรวดเร็วและไม่ควรถูกมองข้าม ด้วยเหตุนี้ 

องค์การอนามัยโลกจึงได้จัดทำาคู่มือสำาหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำาในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ในชื่อ “การเตรียมพร้อม

การป้องกัน และการควบคุมการระบาดของ  

COVID-19 ในเร ือนจำาและสถานคุมข ัง”  

(Preparedness, prevention and control 

of COVID-19 in prisons and other places 

of detention) ซึ่งเน้นย้ำาว่าการบริการด้าน

สุขภาพในเรือนจำา เป็นส่วนหนึ่ งของการ 

สาธารณสุขภาพรวม โดย “…การป้องกัน 

ไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เรือนจำาและสถานที่คุมขัง 

อื่นๆ นั้น เป็นการดำาเนินการที่สำาคัญอย่างยิ่ง 

เพ ื ่ อหล ีก เล ี ่ ยงหร ือลดการต ิด เช ื ้ อและ

การระบาดร ุนแรงท ั ้ งภายในเร ือนจ ำาและ

การระบาดสู่สังคม”6 
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7 https://www.theguardian.com/world/live/2020/feb/21/coronavirus-live-updates-china-wuhan-hubei-south-korea-cases-infections-death-toll-outbreak-diamond-princess-latest-news
8 https://women.ncr-iran.org/2020/03/26/two-female-prisoners-die-in-qarchak-prison-for-women-due-to-covid-19/
9 https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf
10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/france-urged-to-free-prisoners-to-thwart-virus-in-crowded-jails
11 https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/pakistan-confirms-1st-prisoner-covid-19-crowded-jail
12 https://www.correctionsone.com/coronavirus-covid-19/articles/1st-inmate-in-califs-prison-system-tests-positive-for-covid-19-FeEstbjvdtAMmmYr/
13 https://www.channelnewsasia.com/news/world/italy-release-inmates-fight-coronavirus-prison-rights-group-12553514
14 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8152775/19-inmates-10-UK-prisons-test-positive-coronavirus.html
15 https://www.euroweeklynews.com/2020/03/25/first-coronavirus-death-in-madrid-prison-in-and-38-correctional-officers-test-positive-for-coronavirus-in-spain/
16 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8155541/First-UK-prisoner-die-coronavirus-revealed-paedophile-84-jailed-1970s.html
17 https://www.euroweeklynews.com/2020/03/25/first-coronavirus-death-in-madrid-prison-in-and-38-correctional-officers-test-positive-for-coronavirus-in-spain/
18 https://women.ncr-iran.org/2020/03/26/two-female-prisoners-die-in-qarchak-prison-for-women-due-to-covid-19/
19 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/france-urged-to-free-prisoners-to-thwart-virus-in-crowded-jails
20 https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/21/prisons-could-see-800-deaths-from-coronavirus-without-protective-measures
21 https://time.com/5799474/italy-prison-coronavirus-protest-deaths/
22 https://www.romania-insider.com/riot-prison-romania
23 https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/16/jordan-says-2-dead-in-prison-riot-over-coronavirus
24 https://edition.cnn.com/2020/03/23/americas/colombia-prison-riots/index.html
25 https://www.france24.com/en/20200323-at-least-23-inmates-killed-in-prison-riot-over-coronavirus-in-colombia
26 https://www.euronews.com/2020/03/09/six-dead-as-coronavirus-restrictions-trigger-italy-prison-riots

     

     การติดเชื้อและการเสียชีวิตจาก

     การติดเชื้อ  COVID-19 ของผู้ต้องขัง

ในช่วงเกือบสองเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์

การแพร่ระบาดและการติดเชื ้อ COVID-19 

ในเรือนจำาเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยประเทศจีน7 และอิหร่าน8 

เป็นสองประเทศแรกในโลกที่พบผู้ ติดเชื้อ 

COVID-19 ภายในเรือนจำา9  ตามด้วยประเทศ

ฝรั ่งเศส10 ปากีสถาน11 สหรัฐอเมริกา12  

อิตาลี13 สหราชอาณาจักร14 และสเปน15

นอกจากนี้ มีรายงานการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง 

จ า ก ก า ร ต ิ ด เ ช ื ้ อ  C O V I D - 1 9  แ ล ้ ว ใ น

สหราชอาณาจ ักร16 สเปน17 อ ิหร ่าน18 

และฝรั่งเศส19 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 

2563) โดยผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่า จำานวนผู้เสีย

ชีวิตในเรือนจำาของสหราชอาณาจักรอาจมี

แนวโน้มสูงถึง 800 คน ในอนาคต หากไม่มี

การใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึน

อย่างมีประสิทธิภาพพอ20 นอกจากการเสียชีวิต

จากการติดเชื ้อ COVID-19 แล้ว ในประเทศ 

อิตาลี21 โรมาเนีย22 จอร์แดน23   และโคลัมเบีย24

ยังมีผู้ต้องขังเสียชีวิตจำานวนมากสืบเนื่องจาก

การประท้วงและการก่อจลาจลที่เกี่ยวข้อง

กับการแพร่ระบาดดังกล่าว

    การจลาจลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 

    COVID-19 

ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อ COVID-19 ภายในเรือนจำา ส่งผล

ให้เกิดการประท้วงและจลาจลขึ้นในเรือนจำา

ในหลายประเทศ รวมถึงเหตุประท้วงภายใน

เรือนจำา เอลโมเดโล ณ เมืองโบโกตา ประเทศ

โคลอมเบีย ที ่ส ่งผลให้มีผู ้ต ้องขังเสียชีว ิต

กว่า 23 รายและบาดเจ็บกว่า 83 ราย โดยการ

ประท้วงดังกล่าว มีที่มาจากความกังวลของ

ผู ้ต้องขังต่อการระบาดของโรค เนื ่องจาก

สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัยและการขาด

การเอาใจใส่ที่เพียงพอของเรือนจำา25 

นอกจากนี้ ในประเทศอิตาลี ได้เกิดเหตุจลาจล

ขึ ้นในเรือนจำาอย่างน้อย 20 แห่ง ส่วนหนึ่ง

เกิดจากการประท้วงกฎห้ามเย่ียมญาติท่ีเรือนจำา

ใช้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ซึ่งส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตจากเหตุการณ์ 

ดังกล่าวรวม 9 ราย และอีก 3 รายเสียชีวิต

จากการเข้าปล้นสถานพยาบาลของเรือนจำา

เพื่อขโมยยาและใช้ยาดังกล่าวเกินขนาด โดยมี 

ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างการจลาจลอีก  16 ราย26

นอกจากนั้น ยังมีการรวมตัวกันชุมนุมของ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID19 และการรับมือของ
เรือนจำาทั่วโลก
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27 https://www.aljazeera.com/news/2020/03/riots-rock-overcrowded-lebanon-prisons-coronavirus-fears-200317164301234.html
28 https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/23/everyone-will-be-contaminated-prisons-face-strict-coronavirus-controls
29 https://www.washingtonpost.com/national/jails-and-prisons-suspend-visitation-to-keep-coronavirus-from-spreading/2020/03/16/0cae4adc-6789-11ea-abef-020f086a3fab_story.html
30 https://www.corrections.vic.gov.au/covid19
31 https://www.newyorker.com/news/news-desk/it-spreads-like-wildfire-covid-19-comes-to-new-yorks-prisons
32 https://www.moroccoworldnews.com/2020/03/296631/covid-19-new-preventive-measures-for-moroccan-prisons/
33 https://iranhumanrights.org/2020/02/grave-concerns-for-prisoners-in-iran-amid-coronavirus-outbreak/
34 https://www.dw.com/en/coronavirus-sets-italian-prison-ablaze/a-52742593
35 https://edition.cnn.com/2020/03/18/politics/coronavirus-in-us-jails-heighten-concerns/index.html

ผู้ ต้ อ ง ขั ง ใ น เ รื อ น จำ า ป ร ะ เ ท ศ เ ล บ า น อ น 

อย่างน้อย 2 แห่ง เพ่ือเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว 

ชั่วคราว เนื่องจากความกังวลต่อการติดเชื้อ 

COVID-19 ภายในพื้นที่เรือนจำา27 

    มาตรการลดความเสี่ยงและการป้องกัน 

    การติดเชื้อในเรือนจำา 

ในช่วงการเริ่มแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

เรือนจำาหลายประเทศท่ัวโลกได้กำาหนดมาตรการ

การป ้องก ันร ูปแบบที ่คล ้ายคล ึงก ัน ค ือ

การลดช่องทางการติดต่อกับโลกภายนอก

ให้มากท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่กระจาย

ของเชื ้อไวรัสจากภายนอกเข้ามาในเรือนจำา 

โดยสหรัฐราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์

อิสราเอล คูเวต คือ ตัวอย่างหนึ่งของประเทศ

ในกลุ่มน้ี ท่ีได้ระงับการเข้าเย่ียมผู้ต้องขังภายใน

เรือนจำา28 อย่างไรก็ดี การงดการเยี่ยมใน

ประเทศอิตาลีสร้างความไม่พอใจและภาวะ

ตึงเคร ียดแก่ผ ู ้ต ้องข ัง จนเป็นเหตุให ้ เก ิด

การจลาจล

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการลดผลกระทบจากการ

งดการเย ี ่ยมญาติด ังกล่าว บางเร ือนจ ำา

ในสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ผู้ต้องขังติดต่อ

ครอบครัวผ่านโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือสามารถคุยโทรศัพท์ได้นานขึ้น29  และ

ในทำานองเดียวกัน ออสเตรเลียได้น ำาร ่อง

การเย่ียมผ่านวิดิ โอเพ่ือให้ผู้ต้องขังยังคง

สามารถติดต่อส ื ่อสารกับครอบครัวและ

เพื่อนได้30 ผู้ต้องขังในนครนิวยอร์กได้รับ

อนุญาตให้ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์

จำานวน 2 ข้อความ ได้รับแสตมป์สำาหรับส่ง

จดหมาย จำานวน 5 ดวง และสามารถโทรศัพท์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละครั้ง31 

นอกจากน้ี เรือนจำาในประเทศโมร็อกโก แม้ไม่ใช้ 

วิธีการงดการเย่ียม แต่ได้ออกมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรือนจำา

โดยกำาหนดให้ผู้ต้องขังสามารถรับการเยี่ยม

ลดลงเหล ือเด ือนละคร ั ้ ง  โดยสามารถมี

ผู้เข้าเยี่ยมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น32  

ความขาดแคลนด้านสุขอนามัยและบริการ

ด้านสุขภาพที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล

ให้เรือนจำามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 โดยท่ามกลางการระบาดดังกล่าว 

เรือนจำาในประเทศอิหร่าน33 และอิตาลี34 

ได้รายงานถึงการขาดแคลนยารักษาโรค 

อุปกรณ์ด้านสุขอนามัยที่จำาเป็นต่างๆ ซึ่งรวม 

ถึงผ้าอนามัย อย่างไรก็ตาม บางรัฐในสหรัฐ 

อเมริกา ได้ เ ริ่ ม ให้บริการสบู่ ล้ า งมือฟรี   

และยกเว้นค่าธรรมเนียมสำาหรับการรักษา

ไข้หวัดให้ผู้ต้องขัง (จำานวน 4 ดอลลาร์สหรัฐ)35  

นอกจากนี้ ผู้บริหารเรือนจำาในประเทศเม็กซิโก

ได้เผยแพร่แผนการป้องกันการแพร่ระบาด

โดยเน ้นถ ึงความสำาค ัญของการล้างม ือ 

การใช้เจลล้างมือต้านแบคทีเรีย การใช้หน้ากาก

ป้องกัน และได ้เพิ ่มการเข ้าถ ึงส ิ ่งอ ำานวย

การติดต่อกับโลกภายนอก

การยกระดับการดูแลสุขอนามัยและบริการ

ด้านสุขภาพ 
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36 https://www.prison-insider.com/en/articles/coronavirus-la-fievre-des-prisons
37 https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/03/15/are-bangladesh-s-cramped-prisons-safe-from-coronavirus
38 https://www.wsj.com/articles/bureau-of-prisons-imposes-14-day-quarantine-to-contain-coronavirus-11585093075
39 https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/covid-19-isolation-facilities-setup-in-jk-prisons-816466.html
40 https://www.prison-insider.com/en/articles/coronavirus-la-fievre-des-prisons
41 ibid
42 https://www.bendigoadvertiser.com.au/story/6689501/covid-19-leads-to-concerns-about-court-delays-and-backlog/
43 https://www.nationalobserver.com/2020/03/18/news/covid-19-pandemic-means-court-delays-and-stalled-justice-system
44 https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/10-steps-pakistan-is-taking-to-contain-coronavirus-1.70403640
45 https://www.theguardian.com/law/2020/mar/18/longer-criminal-trials-in-england-and-wales-to-be-delayed-due-to-covid-19
46 https://www.sandiegouniontribune.com/news/courts/story/2020-03-20/state-court-leader-urges-courts-to-lower-bail-consider-early-release-of-inmates-during-covid-19-emergency
47 https://www.prison-insider.com/en/articles/coronavirus-la-fievre-des-prisons
48 https://www.sacbee.com/news/politics-government/the-state-worker/article241531806.html
49 https://www.euroweeklynews.com/2020/03/25/first-coronavirus-death-in-madrid-prison-in-and-38-correctional-officers-test-positive-for-coronavirus-in-spain/
50 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/26/coronavirus-is-a-ticking-time-bomb-for-the-australian-prison-system
51 https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-51917123

ความสะดวกด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเผย

แพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ

การรักษาสุขอนามัยความสะอาดในเรือนจำา36

สภาพแวดล้อมท่ีแอดอัดภายในเรือนจำาทั่วโลก 

อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19

อย่างรวดเร็ว หากไม่มีการแยกผู้ต้องขังกลุ่ม 

เสี ่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

บางประเทศจึงได้ออกมาตรการเพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาด เช่น บังกลาเทศ37 สหรัฐอเมริกา38  

และอินเดีย39  ได้กำาหนดให้มีการกักตัวผู้ต้องขัง 

เข้าใหม่ออกจากผู้ต้องขังคนอื่นๆ โดยมีระยะ

เวลาอย่างน้อย 14 วัน นอกจากนี้ ประเทศ 

เม็กซิโก ตูนิเซีย และเอธิโอเปีย ดำาเนินการสร้าง

หน่วยแยกคุมขังสำาหรับผู้ต้องขังท่ีมีอาการป่วย40

ในสเปนและฝรั่งเศส ได้มีมาตรการแยกคุมขัง

ผู ้ต ้องขังป่วยในระยะเวลาที ่นานขึ ้น และมี

ข้อจำากัดในการอนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ

อย่างเข้มงวด41

อีกมาตรการหนึ่งที่เริ่มปรากฏในหลายประเทศ

คือ การหยุดพักการพิจารณาคดีชั่วคราวเพื่อ

ลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งถูกนำา 

มาใช้แล้วในประเทศออสเตรเลีย42 แคนาดา43  

ปากีสถาน44   และสหราชอาณาจักร45   โดย 

การพิจารณาคดี

การกักตัวและการแยกคุมขังในเรือนจำา

แนวทางดังกล่าวมุ่งลดการเคล่ือนย้ายผู้ต้องขัง 

ไปศาลและลดการส่งผู้ต้องขังรายใหม่เข้าสู่ 

การคุมขังอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดปัญหา คดีค้างการพิจารณา และ

ทำาให้ระยะเวลาการคุมขังก่อนพิจารณาคดี

นานขึ ้น และเพื ่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว 

ในสหรัฐอเมริกา เขตอำานาจศาลบางแห่งกำาลัง

พยายามผลักดันให้มีการลดวงเงินประกันลง 

และการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ในคดีความผิดที่ไม่

ร้ายแรง ขณะที่แอลจีเรียได้นำาการพิจารณาคดี

แบบทางไกลมาใช้แทนการพิจารณาคดีใน

ช้ันศาล46 และฝร่ังเศสได้มีการสนับสนุนให้เกิดการ

พ ิจารณาคด ีผ ่ านระบบว ิด ี โอคอลแทน

การพิจารณาคดีในชั้นศาลเช่นเดียวกัน47

โดยทั ่วไปแล้ว เจ้าหน้าที ่และผู ้ปฏิบัติงานใน 

เรือนจำา คือกลุ่มบุคคลากรซึ่งทำางานภายใต้ 

ความเสี่ยงภัยตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นสภาวะ 

นักโทษล้นคุกก่อให้เกิดสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อ 

ผู้ต้องขังที่ไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ใน

หลายประเทศต้องทำางานต่อเนื่องหลายชั่วโมง

ภายในเรือนจำา เนื่องจากความขาดแคลนด้าน 

บุคคลากร และในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรค COVID-19 นี้ เจ้าหน้าที ่เรือนจำาใน

ประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา48 สเปน49 

ออสเตรเล ีย50 และสหราชอาณาจ ักร51  

เริ ่มตรวจพบเชื้อ COVID-19 ยิ่งไปกว่านั้น 

ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำา 
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52 https://www.aljazeera.com/news/2020/03/italy-tightens-lockdown-coronavirus-deaths-mount-live-updates-200321233509033.html
53 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51999594
54 https://confilegal.com/20200317-la-apfp-denuncia-que-solo-en-algunas-carceles-se-dispone-de-algun-medio-de-proteccion-frente-al-coronavirus/
55 http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/13/coronavirus-sterilisation-et-autres-mesures-preventives-dans-les-prisons-tunisiennes/
56 https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-prison-preparedness-lucy-frazer-statement
57 https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-navy-standing-by-to-support-prisons-if-officers-catch-virus-c6nftsgwz
58 https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3048971/coronavirus-officers-join-inmates-hong-kongs
59 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-prisoners/iran-temporarily-frees-85000-from-jail-including-political-prisoners-idUSKBN21410M

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำายังเผชิญกับความเส่ียงต่อชีวิต

ร่างกายจากการก่อจลาจลในเรือนจำา โดยมี

รายงานว ่า  ในอ ิตาล ี52 และ โคล ัมเบ ีย53  

เจ้าหน้าที่เรือนจำาถูกทำาร้ายและได้รับบาดเจ็บ

จากการจลาจล

นอกจากนี้ สมาคมวิชาชีพเจ้าหน้าที่เรือนจำา 

แห่งประเทศสเปน (Professional Association 

of Prison Officers หรือ APFP) ได้รวมตัวกัน 

ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเนื่อง 

จากความขาดแคลนของอุปกรณ์ป้องกัน

พื้นฐาน และไม่มีการวางแผนระดับชาติในการ

รับมือกับ COVID-19 ในเรือนจำา ซึ่งส่งผลให้

เจ้าหน้าท่ีเรือนจำาตกอยู่ในความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือ

และไม่มีแผนสำารองเพื่อจัดการกับปัญหาการ

ขาดแคลนเจ้าหน้าที่54

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประเทศตูนิเซียวางแผน

ท่ีจะดำาเนินการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

ด้านมาตรการป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19

ให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำา55 กระทรวง 

ยุติธรรมของอังกฤษและเวลส์ ได้ประกาศ

แผนฉุกเฉินเพื่อรับรองความปลอดภัยของ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงรวมถึงระบบการแจ้งเม่ือมีผู้ติดเช้ือ

การบริหารจัดการกรณีมีเจ้าหน้าที่หยุดงาน

เพื่อกักตัว และการจัดเตรียมสบู่และอุปกรณ ์

ทำาความสะอาดต่างๆ ในเร ือนจ ำา56 โดย

สหราชอาณาจักรได้ร้องขอให้กองทัพเรือ

เตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติ

หน้าท่ีแทนในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีเรือนจำาติดเช้ือ57

นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับการขาดแคลนของ

หน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่เรือนจำาในฮ่องกง

ได้ริเริ่มโครงการร่วมกับผู้ต้องขัง เพื่อช่วยกัน

ผล ิตหน ้ากากอนาม ัยในเร ือนจ ำาเพ ื ่อให ้
เพียงพอต่อความต้องการ58 

หลายประเทศท่ัวโลกได้มีมาตรการการปล่อยตัว

ผู ้ต้องขังก่อนกำาหนด โดยเงื ่อนไขในการ

ปล่อยตัวของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 

ในรายละเอียด อย่างไรก็ดี มาตรการเหล่านี้

ล้วนอยู่ภายใต้หลักแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน

กล่าวคือ การปล่อยตัวผู้ต้องขังในภาวะฉุกเฉิน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น

มุ่งเน้นผู้ต้องขังกลุ่มที่สมควรอยู่ในเรือนจำา

น้อยที ่ส ุด (เช ่น ผู ้ต ้องขังที ่คดีย ังไม่เสร็จ

เด็ดขาด ผู้ต้องขังที่โทษจำาคุกเหลือน้อย และ

ผู้ต้องขังคดีความผิดเล็กน้อยที่มีโทษจำาคุก

ระยะสั ้น) และกลุ ่มที ่ม ีภาวะความเสี ่ยงต่อ

การติดเชื ้อมากที่สุด (เช่น ผู้ต้องขังสูงอายุ 

ผู้ต้องขังป่วยหนัก และผู้ต้องขังตั้งครรภ์) โดย

มาตรการต่างๆ ที่ออกมานั้น ไม่สามารถใช้กับ

ผู้ต้องขังคดีร้ายแรงได้ 

อิหร่าน เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบ

จาก COVID-19 มากที่สุด ได้ปล่อยตัวผู้ต้อง

ขังชั่วคราว ซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังในคดีทางการ

เมืองจำานวน 85,000 คน59 เพื่อลดความ

แออัดภายในเรือนจำาและการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ในสหรัฐอเมริกา นครลอสแอนเจลิส

การปล่อยตัวก่อนกำาหนด/ การปล่อยตัว

แบบมีเงื่อนไข
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60 https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html#releases
61 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-prisons/poland-to-let-more-prisoners-serve-sentences-at-home-amid-coronavirus-idUSKBN21A1XR
62 https://www.isranews.org/isranews-scoop/85003-prison-em.html
63 https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total
64 http://www.correct.go.th/stathomepage/
65 ความผิดลหุโทษ หมายถึง ความผิดที่มีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
66 http://www.correct.go.th/rtnew103/filepdf/1583388984.pdf

   

     สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจำาคุก

ประเทศไทยมีเรือนจำาและทัณฑสถานท่ัวประเทศ

จำานวน 143 แห่ง โดยมีความจุของเรือนจำา

ที่สามารถรับรองผู้ต้องขังได้ 254,302 คน

คิดเป็นพื้นที่เรือนนอนสำาหรับผู้ต้องขังทั้งสิ้น 

305,312 ตารางเมตร62 อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 

มีประชากรจำานวนผู้ต้องขังทั้งประเทศ จำานวน 

377,722 คน (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

ซึ่งเกินความจุเรือนจำาอยู่กว่า 123,000 คน 

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ประเทศไทย 

มีจำานวนผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก 

(รองจากสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย บราซิล และ

อินเดีย) และเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน63 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสัดส่วนผู้ต้องขัง 

ต่อแสนประชากรแล้ว ประเทศไทยมีสัดส่วน 

ผู้ต้องขังจำานวน 535 คน ต่อประชากร 

100,000 คน สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก

สถานการณ์ในประเทศไทย 

สถิติจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่า จากประชากร 

ผู้ต้องขังทั ้งหมด มีจำานวนผู้ต้องขังระหว่าง

ซ่ึงคดียังไม่เสร็จเด็ดขาด (ประกอบด้วยผู้ต้องขัง

ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวนพิจารณา 

อุทธรณ์ – ฎีกา) ผู้ถูกกักกันและผู้ต้องกักขัง 

รวมทั้งสิ้น 66,788 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

17.764  และเม่ือพิจารณาตามลักษณะความผิด 

ในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดจะพบว่า กว่าร้อยละ 

80 ของผู้ต้องขังมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

รองลงมาคือ ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ (ร้อยละ 8) 

และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ร้อยละ 6) 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ (ร้อยละ 3) และความ 

ผิด อื่่นๆ ได้แก่ พรบ.ป่า ไม้ การพนัน อาวุธปืน 

คนเข ้าเม ือง และความผิดลหุโทษอื ่นๆ65  

(ร้อยละ 3)66 

เมื ่อจำาแนกตามกำาหนดโทษตามหมายศาล

จะพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังเด็ดขาด

ทั้งหมด (ร้อยละ 55) ได้รับกำาหนดโทษจำาคุก

ไม่เกิน 3 เดือน - 5 ปี รองมา คือ กลุ่มผู้ต้อง

โทษจ ำ าค ุก  5-10  ป ีค ิด เป ็น  ร ้อยละ  20

กลุ ่มผู ้ต ้องโทษจำาค ุก 10-20 ป ี  ค ิดเป ็น

ร้อยละ 12 และโทษจำาคุก 20-50 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 12 โดยกลุ่มผู ้ต้องโทษจำาคุก 50 ปี 

ขึ ้นไป จนถึงโทษประหารมีสัดส่วนน้อยที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 2

ภายใต้สถานการณ์นักโทษล้นเรือนจำา ผู้ต้องขัง

ในประเทศไทยอาศัยอยู่รวมกันในสภาพแออัด

แต่ละคนมีพื ้นที ่นอนเฉลี ่ยน้อยกว่าคนละ 

1 ตารางเมตร และต้องใช้เวลาในเรือนนอน

ร่วมกับผู้ต้องขังจำานวนมากเป็นเวลานาน

ถึงวันละ 14 ชั่วโมง แม้โดยปกติผู้ต้องขังจะมี 

มี ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว ผู้ ต้ อ ง ขั ง ที่ มี โ ท ษ จำ า คุ ก

เหลือน้อยกว่า 30 วัน จำานวน 1,700 คน  

และเตร ียมการปล่อยผู ้ต ้องข ังต ั ้งครรภ์ 
และผู้ต้องขังสูงวัยที่เสี ่ยงติดเชื ้อเพิ่มเติม60  

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังถูกพิจารณา

นำามาใช้ในเยอรมัน ซูดาน เคนย่า อินเดีย

อัฟกานิสถาน และออสเตรเลีย ในขณะท่ีโปแลนด์

ได้แก้ ไขกฎหมาย โดยให้มีการใช้ระบบควบคุม

ทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้กระทำาผิด  เพ่ืออนุญาต

ให้มีการควบคุมตัวผู ้กระทำาผิดไว้ท ี ่บ ้าน

ได้มากขึ้น และลดภาระในระบบเรือนจำา61



9รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำา

ของใช้ส่วนตัว (อาทิ แก้วน้ำา เสื้อผ้า เครื่องนอน) 

แต่ยังจำาเป็นต้องใช้พ้ืนที่ ส่วนกลางร่วมกัน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น พื้นที่รับประทาน

อาหาร ห้องน้ำา พื้นที่อาบน้ำาและซักล้าง ดังนั้น 

การหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือการเว้นระยะห่าง

จากผู้ต้องขังอื่นในพื้นที่ปิดและจำากัดเช่นนี้จึง

เป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา สภาวะผู้ต้องขัง

ล้นคุกนำามาซึ่งปัญหาต่างๆ ในการบริหาร

จัดการเรือนจำา โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาความ 

ขาดแคลนด้านทรัพยากรและสาธารณูปโภค

พื้นฐานด้านสุขภาพ (รวมถึง ยารักษาโรค

เครื่องมือ ห้องแยกโรค และบริการทางการ

แพทย์) ด้วยสัดส่วนของพยาบาลต่อผู้ต้องขัง 

ในบางเรือนจำาสูงถึง 1: 1,250 และเรือนจำา

ส่วนมากไม่มีแพทย์ประจำา ดังน้ัน  ในสถานการณ์

ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ อ ย่ า ง 

COVID-19 ที่สามารถแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว 

และรุนแรงเช ่นนี ้  ความแออัดและข้อจำากัด

ด้านสาธารณสุขในเรือนจำาจึงเป็นปัจจัยเพ่ิม

ความเสี ่ยงของการแพร่ระบาดในเรือนจำา 

และการระบาดนั้นก็อาจกระทบต่อสังคม

ภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ท่ีผ่านมา กรมราชทัณฑ์ออกมาตรการป้องกัน

ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง เ ช ื ้ อ  C O V I D - 1 9 

ในเรือนจำาภายใต้แนวคิดที่ว่า “คนในห้ามออก

คนนอกห้ามเข้า” ซึ ่งหมายถึง การงดเว้น

การเยี่ยม การงดเว้นการนำาผู้ต้องขังออกไป

67 http://www.correct.go.th/infosaraban63/letter/filepdf/1582184084.pdf
68 http://www.correct.go.th/infosaraban63/letter/filepdf/1580353061.pdf

    มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาด 

    ของเชื้อ COVID-19 ในเรือนจำา

ทำางานภายนอกเรือนจำา ยกเว้นกรณีผู้ต้องขัง

ที่ต้องไปศาลหรือต้องไปรักษาอาการเจ็บป่วย

ที่โรงพยาบาล ตลอดจนงดเว้นการให้บุคคล

ภายนอกเข้ามาทำากิจกรรมภายในเรือนจำา

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังเพิ่มมาตรการ

เฝ้าระวังต่างๆ รวมถึงมาตรการการคัดกรอง

ผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังรับย้าย ผู้ต้องขังกลับ

จากศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังเข้าใหม่

ที่มีประวัติการเดินทางไปหรือมาจากประเทศ

ในกลุ่มเสี่ยง67  หากพบว่ามีไข้หรือมีอาการ

เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์

จะดำาเนินการแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

เพื่อทำาการวินิจฉัยและรักษาต่อไป และในกรณี

ที่ไม่มีอาการต้องสงสัย เรือนจำาจะแยกกักตัว

เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าดูแลและติดตาม

อาการอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังมีการ

รณรงค์ให้ทุกเรือนจำาหม่ันทำาความสะอาดภายใน

เรือนจำา เช่น ห้องเย่ียมญาติ เรือนนอนห้องครัว

หรืออุปกรณ์เครื ่องใช้ต่างๆ ที ่มีการสัมผัส

เป ็นจ ำานวนมาก พร ้อมท ั ้ ง ให ้ผ ู ้ต ้องข ั ง

สวมหน้ากากและล้างมือเป ็นประจ ำา เพื ่อ

ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค68

กรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุขมี

พัฒนาการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ

ผูต้อ้งขงัในเรอืนจำามาอย่างต่อเนือ่ง และเกิดผล

ที่เป็นรูปธรรมหลายประการในช่วงที่ผ่านมา  

อาทิ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

เรือนจำาท่ีครอบคลุม และการอบรมอาสาสมัคร 

สุขภาพในเรือนจำา พัฒนาการเหล่านี้ล้วน

สะท้อนการให้ความสำาคัญและความพยายาม 

ในการดูแลสว ัสด ิภาพของผู ้ต ้องข ัง โดย
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เน่ืองจากเรือนจำาและทัณฑสถานในประเทศไทย

มีความแตกต่างในด้านกายภาพ ความหนาแน่น

ของผู้ต้องขัง และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19

ในประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

TIJ จึงมี ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการเรือนจำาในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจน 

ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ

อย่างยั่งยืน ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   มาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก 

โดยหลักคิดสากลทั่วไปแล้ว เรือนจำาควรถูกนำา 

มาใช้ ในฐานะมาตรการสุดท้ายในการลงโทษ

ทางอาญา เมื่อไม่มีมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม 

ในการลงโทษผู้กระทำาผิดแล้ว ซึ่งในช่วงหลาย

สิบปีที่ผ่านประเทศไทยได้มีความพยายาม

สนับสนุนให้เกิดการใช้มาตรการที่มิใช่การ

จำาคุกมากขึ ้นในคดีความผิดเล็กน้อยและ

ไม่รุนแรงโดยให้ความสำาคัญกับการสร้างสมดุล

ระหว่างการเยียวยาผู้เสียหาย สิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้กระทำาผิด และความปลอดภัยในสังคม

เมื ่อพิจารณาจากแน้วโน้มการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ในเรือนจำาประเทศต่างๆ

แล้วพบว่าการแพร่ระบาดได้นำามาซ่ึงความสูญเสีย

ทางด้านสุขภาพ ชีว ิต และความรุนแรงใน

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 

กรมราชทัณฑ์ ได้วางแผนป้องกันและรับมือ

กับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค รวมทั้ง  

สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลแม่ข่าย 

ต่างๆ โดยให้ความสำาคัญกับการตรวจคัดกรอง

ตลอดจนการจัดหา อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค

เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น เ รื อ น จำ า 

นอกจากน้ี กรมควบคุมโรค ร่วมกับกองบริการ

ทางการแพทย์ กรวมราชทัณฑ์ ได ้จ ัดทำา

แนวทางการสอบสวนและควบคุมการระบาด

เพ่ือใช้ในกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที69    

อย่างไรก็ดี จากรายงานสถานการณ์ของ

กรมราชทัณฑ์ (วันที่ 26 มีนาคม 2563) พบว่า 

มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ COVID-19 ในเรือนจำา

ในประเทศไทยแล้ว 2 ราย ในเขตกรุงเทพ- 

มหานครและจังหวัดราชบุรี โดยผู้ต้องขังติดเช้ือ

รายท่ี 1 เป็นผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์คดีเสพยา 

ในเรือนจำาเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่า 

มีสาเหตุมาจากการใกล้ ชิดกับเจ้าหน้าที่

ต ำารวจผู ้จ ับกุมซึ ่งติดเชื ้อโควิด-1970 และ

ผู้ต้องขังติดเชื้อรายที่ 2 เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด 

ซึ่งรับโทษมาตั้งแต่ปี 2559 ในเรือนจำาเขต

จังหวัดราชบุรี โดยคาดว่ามีสาเหตุการติดเชื้อ

จากการออกไปรักษาอาการป่วยภายนอก

เรือนจำา นอกจากนั้น เมื ่อวันที ่ 29 มีนาคม

2563 พบว่ามีการจลาจลของผู้ต้องขังกว่า 

100 ราย ในเรือนจำาจังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้น

คาดว่าเกิดจากความต่ืนตระหนกเก่ียวกับ

การติดเช ื ้อ COVID-19 แม้ย ังไม ่ปรากฏ

การติดเชื ้อในเรือนจำาดังกล่าว เหตุจลาจล

69 http://www.correct.go.th/infosaraban63/letter/filepdf/1582184084.pdf
70 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872683
71 https://www.thairath.co.th/news/crime/1807479

นำาไปสู่การเผาอาคารและทำาลายทรัพย์สิน

เร ือนจ ำาจนเก ิดความเส ียหาย และความ

พยายามหลบหนีออกจากเรือนจำา 71 
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72 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872653

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)

2.1

2.2

2.3

2.4

3)

2)

เรือนจำาอันยากต่อการควบคุม ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ

ลดความเส่ียงดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในประเทศไทย

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้ความสำาคัญกับ

การลดจำานวนประชากรผู้ต้องขังในเรือนจำาเป็น

อันดับแรก ซึ่งหมายรวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้

โทษจำาคุกในช้ันก่อนพิจารณาคดี การพิจารณาคดี

และการปล่อยตัวผู้ต้องขังในกรณีท่ีเหมาะสม ดังน้ี

 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาใช้

มาตรการอื ่นแทนการจำาคุกระยะสั ้นสำาหรับ

ผู้กระทำาผิดคดีไม่รุนแรง เพ่ือลดปริมาณประชากร

ท่ีจะเข้าสู่เรือนจำา โดยเฉพาะผู้กระทำาผิดท่ีเป็นกลุ่ม 

เสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่

มีอาการป่วยหรือโรคประจำาตัวตามข้อกำาหนด

ฉบับที่ 1 - ข้อ 8 ที่ออกตาม พ.ร.ก. การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน72   รวมถึงหญิงที่

ตั้งครรภ์ และผู้กระทำาผิดคดีเล็กน้อยที่ไม่เป็นภัย

อันตรายต่อสังคม โดยส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการ

อื่นแทนการจำาคุก  เช่น การเรียกค่าปรับ การใช้

มาตรการคุมประพฤติ การควบคุมตัวที่บ้าน และ

การใช้กำาไลอิเล็กทรอนิกส์ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาใช้ 

มาตรการฉุกเฉินเพื่อลดความแออัดในเรือนจำา 

โดยการปล่อยตัวผู้ต้องขังบางกลุ่มที่พิจารณา

แล้วว่าไม่เป็นภัยต่อสังคมโดยพิจารณาจาก 

ลักษณะความผิด ความประพฤติโทษคงเหลือ

ตลอดจนภาวะความเสี ่ยงด้านสุขภาพ ทั ้งนี ้

อาจพิจารณาใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสม อาทิ

การปล่อยก่อนกำาหนด การพักโทษ การปล่อยตัว

ชั่วคราว และการเปลี่ยนโทษจำาคุกที่เหลือเป็น 

การควบคุมตัวท่ีบ้าน โดยมาตรการดังกล่าวควร

ดำาเนินการอย่างรอบคอบ ตามความเหมาะสม

และพิจารณาเป็นรายกรณี ตลอดจนให้ความ

สำาคัญกับผู้ต้องขังในกลุ่มต่อไปน้ีเป็นอันดับแรก

 ผู้ต้องขังระหว่างที่คดียังไม่เสร็จเด็ด

ขาด (ซึ่งประกอบด้วย ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง

การสอบสวน การไต่สวนพิจารณา และการ

อุทธรณ์ – ฎีกา) รวมทั้งผู้ถูกกักกัน ผู้ต้อง

กักขังรวม ซึ่งมีจำานวนประมาณ 67,000 คน

 ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ เหลือโทษจำาคุก 

ตั้งแต่ 1 ปี ลงไป มีจำานวนประมาณ 72,000 

คน (ประกอบด้วยผู ้ท ี ่ โทษเหลือน้อยกว่า

3 เดือน จำานวน 19,161 คน โทษเหลือ 3-6 เดือน 

จำานวน 18,716 คน และโทษเหลือ 6 เดือน

ถึง 1 ปี จำานวน 34,800 คน)

 ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

 ซึ่งมีจำานวนประมาณ 5,800 คน

 ผู้ต้องขังเด็ดขาดกลุ่มคดีอื ่นๆ ที่มี 

ความผิดไม่ร ้ายแรง (อาทิ พ.ร.บ. ป่าไม้  
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ร.บ. การพนัน คดีลหุโทษ 

ฯลฯ) ซึ่งมีจำานวนประมาณ 9,400 คน

 ในการดำาเนินการตามข้อ 1) และ 2) น้ัน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรประสานความร่วมมือ

อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีระบบการติดตามและ

รายงานตัวของผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพใน

กรณีการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข นอกจากนี ้

ยังควรดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อยและให้ความช่วยผู้ต้องขังในการ 

กลับคืนสู่สังคม โดยกำาหนดแนวทางที่ชัดเจน

เก่ียวกับการคัดกรองด้านสุขภาพก่อนการ

ปล่อยตัว การให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตัว 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเคล่ือนย้าย 

ถิ่นฐานกลับภูมิลำาเนา ตลอดจนการให้ความ

ช ่วยเหล ือด ้านอาช ีพหล ังพ ้นโทษ ท ั ้ งน ี ้ 

เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสงบและ

ความปลอดภัยของสังคม และลดการตีตรา

ผู้พ้นโทษ 
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เกี่ยวกับ TIJ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ
Thailand Institute of Justice (TIJ)  
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเชื่อมโยงแนวคิดตามหลัก

สากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน

93/1 อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร +66 (0) 2118 9400
อีเมล: info@tijthailand.org

www.tijthailand.org
tijthailand.org
tijthailand
JustRightChannelTIJ

 เรือนจำาควรมีมาตรการเฉพาะในการ 

ดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางในเรือนจำาที่มี

ความเสี ่ยงต่อการติดเชื ้อ อาทิ ผู ้ต้องขัง

สูงอายุ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ เด็กติดผู้ต้องขัง 

และผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยหรือโรคประจำาตัว

ตามข้อกำาหนดท่ีออกตาม พ.ร.ก. สถานการณ์ 

ฉุกเฉิน โดยคำานึงถึงความต้องการเฉพาะด้าน 

ของบุคคล ความอ่อนไหวทางเพศภาวะ และ

ความเสี่ยงที่ผู ้ต้องขังกลุ่มนี้อาจมีมากกว่า

ผู้ต้องขังทั่วไป

 เรือนจำาควรให้ความรู้และข้อมูลข่าว 

สารแก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างสม่ำาเสมอเก่ียว

กับลักษณะทั ่วไปของไวรัสที ่ก่อให้เกิดโรค 

COVID-19 ตลอดจนอาการและแนวทาง

การป้องกันโรค ในรูปแบบและภาษาที่ผู้ต้องขัง 

เข ้าใจ เพื ่อลดความวิตกกังวล ตลอดจน 

ส่งเสริมการเฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง

อย่างใกล้ชิด 

 เรือนจำาควรให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ 

หน้ากากอนามัย และจัดให้มีหน้ากากอนามัย 

รวมทั้งของใช้จำาเป็นต่อสุขอนามัย (เช่น สบู่
ยาสระผม) แก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเพียงพอ  

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 

 เรือนจำาควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 

การสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น การประชุมทางไกล 

(video conference) หรือออนไลน์แอพพลิ- 

เคชั่นต่างๆ ในการพิจารณาคดี การพบทนาย

และการเยี่ยมญาติ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ 

ที่จำาเป็นต่อการติดต่อสื่อสารรูปแบบดังกล่าว

เพ่ือให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ เพื่อลดการเคลื่อนย้าย

ประชากรและรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ต้องขังและครอบครัว

 เรือนจำาควรมีการกักตัวผู้ต้องขัง 

เข้าใหม่ทุกรายในทุกเรือนจำา เป็นระยะเวลา

อย ่างน ้อย 14 ว ัน โดยจ ัดพื ้นท ี ่ แยกโรค

ที่เหมาะสมเพื่อสังเกตอาการตามคำาแนะนำา

ของบุคลากรทางการแพทย์ 

 

 เรือนจำาควรลดความเสี่ยงอันเกิด

จากการอยู่ร่วมกันของผู้ต้องขังจำานวนมาก

เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่

เรือนนอน โดยลดระยะเวลาที ่ผู ้ต้องขังต้อง

ใช้ในเรือนนอนลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 เรือนจำาควรจัดให้มีหน้ากากอนามัย

และอุปกรณ์ป้องกันโรคท่ีเหมาะสมแก่เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง เตรียมความ

พร้อมด้านกำาลังเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่

ติดเชื้ือและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 เรือนจำาควรจัดให้มีการคัดกรองโรค

เบ้ืองต้นก่อนการปล่อยตัวผู้ต้องขังจากเรือนจำา

หากพบกรณีติดเชื้อ เรือนจำาควรประสาน

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในท้องถิ่น เพื่อทำาการ

รักษา อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่

เชื้อสู่สังคม

   มาตรการทั่วไปในภาวะการแพร่ระบาด
   ของเชื้อ   COVID-19
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