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คำนำ
        
	 การ	เริม่	สงัเกตการณ	์ระบบ	การ	คมุ	ขงั	และ	จองจำ	ของ	คกุ	ใน	ประเทศ	ไทย	โดย	
การ	ค้นหา	ความ	จริง	ของ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	บท	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	 เป็นการ	ทำงาน	
รว่ม	กนั	ของ		สมาคม	สทิธ	ิเสรภีาพ	ประชาชน	(สสส.)		รว่ม	กบั	สหพนัธ	์สทิธ	ิมนษุย	
ชน	สากล(FIDH)	โดย	เริ่ม	สังเกตการณ์	สภาพ	ความ	เป็น	อยู่	ใน	คุก	บาง	ขวาง	
	 รายงาน	นั้น	 แสดง	ทัศนะ	อัน	เศร้า	ใจ	ต่อ	ความ	แออัด	ยัด	เยีย	ด	ของ	นักโทษ	
ซึ่ง	ขัด	แย้ง	กับ	 มาตรฐาน	ขั้น	ต่ำ	ของ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ถูก	ต้อง	ขัง	ของ	องค์การ	
สหประชาชาติ
	 ขอ้	ที	่นกัโทษ	ควร	ได	้รบั	การ	ยกเวน้	อยา่ง	ยิง่	นัน่	คอื	นกัโทษ	ประหาร	ชวีติ	ทกุ	คน	
ยัง	ถูก	จองจำ	ด้วย	โซ่	ตรวน	ตลอด	24	ชั่วโมง
	 ตัง้	แต	่ปลาย	ป	ี2543	เปน็ตน้	มา	ก	็ม	ีการ	ปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง	บา้ง	ใน	คกุ	บาง	
ขวาง			ทวา่	จำนวน	นกัโทษ	ยงั	คง	อยู	่กนั	อยา่ง	แออดั	ยดั	เยยี	ด	และ	นกัโทษ	ประหาร	
ชีวิต	ก็	ยัง	ถูก	ล่าม	โซ่	ตรวน	มิได้	เปลี่ยนแปลง
	 ขา่ว	ที	่สรา้ง	ความ	ดใีจ	แก	่	สสส.	ก	็คอื	รฐับาล	รบั	ประกนั	วา่	จะ	ม	ีการ	พจิารณา	
ยกเลิก	กฎหมาย	ที่	มี	โทษ	ประหาร	ชีวิต	โดย	เปลี่ยน	เป็น	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	ใน	สภา	
ผู้	แทน	ราษฎร	ตาม	แผน	สิทธิ	มนุษย	ชน	แห่ง	ชาติ	ฉบับ	ที่	2	ระหว่าง	ปี		พ.ศ.		2552	
-	2556
	 แต่	เมื่อ	กล่าว	ถึง	 “โทษจำ	คุก	ตลอด	ชีวิต”	 ก็	สร้าง	ความ	กังวล	แก่	 สสส.	 อีก		
เพราะ	ใน	หลาย	ปี	ที่	ผ่าน	มา	ที่	เรา	ได้	พบปะ	 “นักโทษ	ประหาร	ชีวิต”	หลาย	คน	ที่	ให้	
เรา	เข้าใจ	สภาพ	ของ	การ	ถูก	จองจำ	ใน	คุก	บาง	ขวาง	ว่า	มี	สภาพ	(น่า	เวทนา)เช่น	ไร
	 ม	ีนกัโทษ	หลาย	คน	ซึง่	ถกู	โทษ	ทณัฑ	ประหาร	ชวีติ	จะ	เปน็	ดว้ย	คำ	พ	ิพาก	ษา	ของ	
ศาล	หรอื	ดว้ย	การ	นริโทษ	กรรม	กต็าม		ได	้รบั	การ	ลด	โทษ	เปน็	“จำ	คกุ	ตลอด	ชวีติ”	
และ	ได	้รบั	การ	ลด	หยอ่น	โทษ	นอ้ย	กวา่	จำ	คกุ	ตลอด	ชวีติ	ทัง้	ม	ีผู	้ตอ้ง	ขงั	จำนวน	หนึง่	
ที่	ได้	รับ	อภัยโทษ	จาก	ที่	คุม	ขัง		หลัง	จาก	ที่	ติด	คุก	มา	นาน	ถึง	12-14	ปี	
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	 หาก	แต่	มี	การ	เกรง	ว่า	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น		อาจ	ติดตาม	มา	ด้วย	
การ	ปฏิบัติ	ต่อ	นักโทษ	อย่าง	โหด	ร้าย	ตาม	แบบ	ฉบับ	อัน	น่าชัง	ของ	สหรัฐ			ที่	ปล่อย	
ให้	นักโทษ	ประเภท	นี้	ตาย	ไป	เอง	โดย	ไม่มี	โอกาส	ได้	รับ	อภัยโทษ	อีก	เลย			ใน	กรณี	
เช่น	นี้		โทษ	ประหาร	ชีวิต	กลับ	จะ	นับ	ว่า	น่า	กลัว	น้อย	กว่า	เสีย	อีก	
	 เรา	จะ	ช่วย	กัน	เพียร	รณรงค์	อย่าง	แข็ง	ขัน	 	ด้วย	ความ	วิ	ริ	ยะ	อุตสาห	ะ	 	 	 	และ	
ทำความ	เข้าใจ	ชีวิต	ของ	คน	คุก	เบื้อง	หลัง	ลูกกรง	 	 อย่าง	สมจริง	ว่า	นักโทษ	ผู้	เคย	
พลาด	พลั้ง	ทำความ	ผิด	สามารถ	กลับ	เนื้อ	กลับ	ตัว	เป็น	คน	ดี	ได้
	 ขณะ	เดียวกัน	ความ	สนใจ	ของ	เรา	 จะ	มุ่ง	ไป	สู่	ภาพ	โดย	กว้าง	ของ	ห้อง	คุม	ขัง	
นักโทษ	และ	เรา	ต้องการ	ตั้ง	คำถาม	ว่า	สภาพ	ของ	การ	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	นี้	จะ	กุม	
ชะตา	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	ไป	อีก	นาน	เท่าใด
	 ใน	รายงาน	การ	ศึกษา	ฉบับ	นี้	ประกอบ	ด้วย	เนื้อหา	ที่	สำคัญ	คือ	
	 (1)	 การ	ให	้ขอ้มลู	เกีย่ว	กบั	มาตรฐาน	ทัว่ไป	ขัน้	พืน้	ฐาน	ซึง่	การ	จดั	ระบบ	ใน	คกุ	
สามารถ	คำนงึ	ถงึ	ขอ้	ปฏบิตั	ิตอ่	นกัโทษ	ใน	ฐานะ	มนษุย	์และ	การ	บำบดั	ฟืน้ฟ	ูสภาพ	
จติใจ	ของ	นกัโทษ		อยา่ง	ที	่ระบบ	การ	คมุ	ขงั	นกัโทษ	ที	่ถกู	ตอ้ง	ตาม	เจตนารมณ	์ที	่มุง่	
หมาย	จะ	เปลี่ยน	ให้	ผู้	ก่อ	อาชญากรรม	สำนึก	ผิด	และ	กลับ	ตัว	เป็น	คน	ดี	ได้	
	 (2)	 การ	ทำการ	ศึกษา	วิจัย	 เกี่ยว	กับ	สภาพ	และ	สถานการณ์	โดย	ทั่วไป	โดย	
การ	เน้น	ที่ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เป็น	พิเศษ	
	 (3)	 แสดง	ถึง	ปฏิกิริยา	ตอบ	สนอง	ที่	ไม่	ปกติ	ของ	นักโทษ	หญิง	ที่	พ้น	โทษ	แล้ว	
หลัง	จาก	จำ	คุก	เป็น	เวลา	นาน	 เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	นักโทษ	ชาย	ใน	ข้อ	 2	จะ	เห็น	
ได้	ว่า	สภาพ	ความ	เป็น	อยู่	ของ	นักโทษ	หญิง	น่า	สังเวช	ไป	เสีย	กว่า
	 (4)	 นำ	เสนอ	ข้อคิด	ของ	ดร.	 เวโร	นิก	 วาส	เซอร์	 จาก	หนังสือ	ที่	เธอ	เขียน	ขึ้น	
จากประสบการณ์	การ	เป็น	หัวหน้า	แพทย์	ใน	คุก		ลา	ซอง	เต้	ของ	ประเทศ	ฝรั่งเศส	
ถึง“คุก	บาง	ขวาง”	
	 ใน	ภาค	ผนวก	คณะ	ผู้	ศึกษา	วิจัย	ได้	รวม	บันทึก	การ	ศึกษา	โทษ	ประหาร	ชีวิต	
ของ	ประเทศ	ไทย	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2548	ซึ่ง	เป็นการ	ศึกษา	สำรวจ	เรื่อง	ของ	สภาพ	ของ	
คุก		ซึ่ง	ใน	ช่วง	เวลา	หก	ปี	ที่	ผ่าน	มา	แม้	จะ	ดี	ขึ้น	เล็ก	น้อย	แต่	สภาพ(อัน	เลว	ร้าย)	ก็	
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ยัง	ตรง	ตาม	ที่	รายงาน	ไว้	เป็น	ส่วน	ใหญ่
	 การ	ประชุม	ครั้ง	นี้	ใช้	เวลา	เพียง	ครึ่ง	วัน	บ่าย	จุด	หมาย	เฉพาะ	หน้า	ของ	เรา	ใน	
ครั้ง	นี้	 เพื่อ	เปิด	เผย	ระบบ	การ	จัดการ	ใน	คุก	ที่	ควร	ต้อง	ได้	รับ	การ	แก้ไข	แก่	ผู้	เข้า	
ร่วม	ประชุม	ผู้	อ่าน	และ	แน่นอน	 เป้า	หมาย	สูงสุด	ก็	คือ	การ	เปลี่ยนแปลง	ระบบ	
ที่	ล้า	หลังนี้	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 											พฤษภาคม	2554
	 	 	 	 	 	 											ดร.แดนทอง	บรีน
	 	 	 	 	 ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)
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1. สภาพในประเทศไทย

	 ประเทศ	ไม่	ได้	ยิ่ง	ใหญ่	เพราะ	แสนยานุภาพ	ทาง	ทหาร	หรือ	เพราะ	ขนาด	ของ	

เศรษ	กิจ	ของ	ประเทศ	หรือ	เพราะ	ความ	รุ่งเรือง	ของ	วัฒนธรรม	แต่	ทว่า	ความ	อ	ลัง	

การณ์	ของ	ประเทศ	วัด	ได้	จาก	อิสรภาพ	ของ	ประชาชน	ของ	ประเทศ	นั้น

	 คุก	เป็น	สิ่ง	ตรง	กัน	ข้าม	กับ	อิสรภาพ	ถ้า	ระบบ	ยุติธรรม	รับ	ใช้	ความ	มั่นคง	ของ	

ประเทศ	แทนที่	จะ	เป็น	อิสรภาพ	ของ	ประชาชน	ประเทศ	นั้น	จะ	ไม่มี	ทั้ง	ความ	มั่นคง	

และ	เสถียรภาพ	อัตรา	การ	ถูก	คุม	ขัง	เกี่ยวข้อง	กับ	ความ	ยากจน	และ	การ	ว่าง	งาน	

ประชากร	นักโทษ	มัก	จะ	เป็น	พวก	ทุกข์	ยาก	ลำเค็ญ	เช่น	ไม่	ได้	รับ	การ	ศึกษา	หรือ	ได้	

รบั	การ	ศกึษา	นอ้ย	เปน็	พวก	ที	่เขา้	กบั	คน	อืน่	ไม	่ได	้เพราะ	ไมม่	ีความ	สามารถ	ที	่จะ	เปน็	

สว่น	หนึง่	ของ	ช	ีวติเศรษ	กจิ	และ	อตุสาหกรรม	เปน็	พวก	ไร	้ที	่ทำ	กนิ	เปน็	พวก	สขุภาพ	ไม	่

แข็ง	แรง	เป็นต้น	พวก	เขา	จะ	สูบ	บุหรี่	ดื่ม	เหล้า	และ	เข้า	สู่	วัฒนธรรม	และ	การ	ค้า	ยา	

เสพ	ติด	อย่าง	ง่ายดาย	ประตู	คุก	มี	มากมาย	 เช่น	การ	ขโมย	สิ่ง	ที่	ตน	ไม่มี	โอกาส	เป็น	

เจ้าของ	ได้	เอง	การ	ใช้	ความ	รุนแรง	เพื่อ	ความ	ก้าวหน้า	การ	หลอก	ลวง	ความ	โมโห	

หรือ	การ	ค้า	ยา	เสพ	ติด

	 คุกไม่ใช่	โรงเรียน	หรือ	โรง	พยาบาล	มัน	จะ	ทิ้ง	ร่อง	รอย	ไว้	กับ	ผู้	ที่	ได้	เคย	ผ่าน	

มัน	มา	มี	นักโทษ	บาง	คน	ต้อง	ทน	ทุกข์	ทรมาน	จาก	ความ	เชื่อ	ใน	เรื่อง	ที่	ถูก	ต้อง	ความ	

สามารถ	ใน	การ	เผชิญ	กับ	สิ่ง	เลว	ร้าย	ของ	เขา	ถูก	เสริม	สร้าง	โดย	การ	ทดสอบ	ด้วย	การ	

ความ	โดด	เดีย่ว	และ	การ	ถกู	ทำรา้ย	ม	ีนกัโทษ	คน	อืน่	ๆ 	ที	่เรยีน	รู	้บท	เรยีน	อนั	แสน	สาหสั	

นี้	และ	สามารถ	จัดการ	ตนเอง	ได้	ภาย	ใต้	ประสบการณ์	อัน	เลว	ร้าย	แต่	สิ่ง	ที่	เรา	เป็น	

หว่ง	คอื	นกัโทษ	สว่น	ใหญ	่ที	่ถกู	ลด	ความ	สำคญั	เนือ่งจาก	ประสบการณ์	การ	คมุ	ขงั	ผู	้

ถูก	บดขยี้	ต้อง	เจ็บ	ปวด	และ	เสีย	หาย	ทั้ง	ชีวิต	จาก	ความ	โหด	ร้าย	ของ	การ	คุม	ขัง	ต้อง	

ถูก	กีดกัน	ราวกับ	ว่า	ประเพณี	โบราณ	ของ	การ	ตี	ตรา	ที่	หน้า	ผาก	ของ	อาชญากร	ยัง	คง	

ดำเนิน	อยู่	 พวก	เขา	ถูก	มอง	จาก	คน	ทั่วไป	ว่า	เป็น	ศัตรู	ของ	สังคม	ใน	ชั้น	ตั้ง	แต่	ตก	เป็น	

ผู้	ต้อง	สงสัย	และ	ถูก	จับกุม	ของ	ตำรวจ	และ	ปรากฏ	ตัว	ต่อ	หน้า	ศาล	ไม่ใช่	เพื่อ	ได้	รับ	

การ	ปกป้อง	แต่	เพื่อ	ถูก	ขจัด	ออก	จาก	สังคม
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	 การ	จำ	คุก	เป็นการ	ลิดรอน	อิสรภาพ	ซึ่ง	เป็น	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	มี	ค่า	มาก	ที่สุด	ใน	

กฎหมาย	อาญา	ของ	ไทย	 การ	จำ	คุก	เป็นการ	ลงโทษ	ขั้น	ที่	สอง	รอง	ลง	มา	จาก	การ	

ประหาร	ชีวิต	 การ	ที่	ผู้	ต้อง	โทษจำ	คุก	ถูก	จัด	ให้	อยู่	ร่วม	กับ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

แสดง	ให้	เห็น	ว่าการ	กลับ	เนื้อ	กลับ	ตัว	สืบ	เนื่องจาก	การ	คุม	ขัง	นั้น	ไม่ใช่	เป้าประสงค์	

โดยตรง	ทาง	กฎหมาย	ถูก	บรรยาย	ด้วย	คำ	พูด	สวย	หรู	ว่า	เป็น	สถาน	ที่	เพื่อ	การ	กลับ	

เนื้อ	กลับ	ตัว	และ	การ	กลับ	เข้า	สู่	สังคม	แต่	ความ	เป็น	จริง	แตก	ต่าง	กว่า	นั้น	มาก	 เป็น	

ค่าย	กักกัน	 เป็น	เสมือน	เกาะ	กลาง	ทะเล	ที่	ถูก	ลืม	 ซึ่ง	แตก	ต่าง	และ	ถูก	ซุกซ่อน	จาก	

ชีวิต	ปกติ	 เพื่อ	กักขัง	พวก	ที่	ถูก	มอง	ว่า	เป็น	ภัย	ต่อ	สังคม	โดย	ไม่	ให้	ความ	สน	ใจ	ใดๆ	

เลย	ตัวเลข	ทาง	สถิติ	ของ	ไทย	เป็น	ตัวเลข	ที่	น่า	กังวล	อย่าง	ยิ่ง	 นักโทษ	ไทย	มี	ทั้ง	สิ้น	

224,292	คน	คิด	เป็น	331	คน	ต่อ	ประชากร	100,000	คน	ซึ่ง	ทำให้	ประเทศ	ไทย	อยู่	

ใน	อันดับ	ที่	25	ของ	โลก	ใน	อัตรา	ประชากร	นักโทษ	และ	เป็น	อันดับ	ที่	2	ใน	อาเซียน	

รอง	จาก	สิงคโปร์	ซึ่ง	เป็น	ประเทศ	ที่	กดขี่	ประชาชน	อย่าง	รุนแรง	จำนวน	นักโทษ	ไทย	

คดิ	เปน็	231%	ของ	จำนวน	ที	่ควร	คกุ	จะ	สามารถ	รองรบั	ได	้ซึง่	นบั	เปน็	อนัดบั	ที	่8	ของ	

โลก	ใน	เรื่อง	ความ	หนา	แน่น	ของ	นักโทษ	ประเทศ	ไทย	จะ	ดำเนิน	การ	ตาม	แบบ	อย่าง	

ของ	ประเทศ	สหรฐัอเมรกิา	หรอื	ที	่จะ	สรา้ง	มาก	ขึน้	เรือ่ย	ๆ 	เพือ่	สง่	บคุคล	ที	่ไม	่ตอ้งการ	

ไป	เก็บ	ให้	พ้น	หู	พ้น	ตา	และ	ทำ	คุก	ให้	มั่นคง	แข็ง	แรง	และ	โดด	เดี่ยว	มาก	ขึ้น	 	 โดย	ลืม	

ไป	ว่า	นักโทษ	ยัง	เป็น	สมาชิก	ของ	สังคม	ซึ่ง	ยัง	มี	สิทธ	ิใน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	กับ	ความ	เป็น	

ไป	ของ	ประเทศ

	 นักโทษ	ยัง	ถือว่า	เป็น	สมาชิก	ของ	สังคม	พวก	เขา	มี	ครอบครัว	มี	ภรรยา	มี	สามี	

และ	มี	ลูก	หลาน	ซึ่ง	อาจ	จะ	ต้อง	พึ่งพา	คู่	ชีวิต	หรือ	ผู้	ปกครอง	ที่	ไม่	ได้	อยู่	ด้วย	กัน	และ	

ผู้	ซึ่ง	เป็น	ปัจจัย	ที่	สำคัญ	ยิ่ง	ใน	การ	ที่	จะ	ช่วย	ให้	นักโทษ	ที่	ถูก	ปล่อย	ตัว	กลับ	เข้า	สู่	ชีวิต	

ปกติ	การ	เยีย่ม	นกัโทษ	ของ	บคุคล	ใน	ครอบครวั	ไม	่ควร	จะ	ตอ้ง	กลาย	เปน็การ	ตะโกน	

ใส่	กัน	ผ่าน	แผง	กั้น	ตะแกรง	เหล็ก	หรือ	กระจก	พวก	เขา	ควร	จะ	ได้	โอบ	กอด	กัน	 ได้	จับ	

มือ	กัน	และ	พูด	กัน	เบา	ๆ 	ได้	พวก	เขา	ควร	มี	โอกาส	ที่	จะ	พูด	คุย	กัน	ทาง	โทรศัพท์	อย่าง	

สมำ่เสมอ	และ	จดหมาย	จาก	ครอบครวั	ไม	่ควร	จะ	ตอ้ง	ผา่น	การ	เซน็	เซอร	์ถา้	จดหมาย	

จาก	ครอบครวั	จะ	ตอ้ง	ถกู	เปดิ	กอ่น	ก	็ควร	เปดิ	ตอ่	หนา้	นกัโทษ	นกัโทษ	ควร	จะ	สามารถ	
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เข้า	ถึง	สื่อ	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	และ	โทรทัศน์	เพื่อ	พวก	เขา	จะ	ได้	รับ	ทราบ	เรื่อง	ราว	ที่	เกิด	

ขึ้น	ภายนอก	กำแพง	 กรม	ราชทัณฑ์	คงจะ	ตอบ	ว่า	สิ่ง	ฟุ่มเฟือย	เหล่า	นี้	ไม่	สามารถ	

จะ	เป็น	ไป	ได้	สำหรับ	นักโทษ	ไทย	ซึ่ง	มี	เอกลักษณ์	พิเศษ	แต่	ลอง	พิจารณา	จำนวน	

นักโทษ	ที่	ล้น	คุก	และ	จำนวน	ผู้	คุม	ที่	มี	ไม่	เพียง	พอ	ข้อแม้	เหล่า	นี้	ที่	ทำให้	นักโทษ	ไทย	

ไม่	สามารถ	ดำเนิน	ชีวิต	นักโทษ	ที่	ใกล้	เคียง	ชีวิต	ปกติ	มาก	ที่สุด	 โดย	แตก	ต่าง	เพียง	

การ	ขาด	อิสรภาพ	เท่านั้น

นักโทษไทยล้นคุก
	 องค	์ประกอบ	สำคญั	ของ	ระบบ	ทณัฑสถาน	ไทย	ซึง่	สง่	ผล	ตอ่	ทกุ	สิง่	ก	็คอื	ปญัหา	

ของ	นกัโทษ	ลน้	คกุ	มาตรฐาน	ของ	การ	เปน็	อยู	่ม	ีความ	สำคญั	ตอ่	คณุภาพ	ชวีติ	โดย	รวม	

ใน	สภาวะ	ที	่ม	ีนกัโทษ	มาก	เกนิ	ไป	อาจ	ม	ีผล	เสยี	อยา่ง	ใหญ่	หลวง	ตอ่	สขุภาพ	กาย	และ	

สขุภาพ	จติ	ของ	นกัโทษ	ใน	ปจัจบุนั	ยงั	ไมม่	ีมาตรฐาน	พืน้ที	่ขัน้	ตำ่	ของ	หอ้ง	ขงั	ที	่ยอมรบั	

กนั	เปน็	สากล	คณะ	กรรมการ	ของ	ยโุรป	เพือ่	การ	ปอ้งกนั	การ	ทรมาน	(The	European	

Committee	for	the	Prevention	of	Torture,	CPT)	ได้	กำหนด	ขนาด	พื้นที่	ใช้สอย	

ต่ำ	สุด	สำหรับ	นักโทษ	แต่ละ	คน	ไว้	ที่	 4	ตาราง	เมตร	แต่	ได้	แนะนำ	ว่า	ไม่	ควร	ใช้	ห้อง	

ขัง	เดี่ยว	ที่	มี	พื้นที่	น้อย	กว่า	6	ตาราง	เมตร	โดย	ตั้ง	ข้อ	สังเกต	ว่า	พื้นที่	คุม	ขัง	9	ถึง	10	

ตาราง	เมตร	ต่อ	นักโทษ	หนึ่ง	คน	น่า	จะ	เหมาะ	สม	กว่า	คณะ	กร	รม	การ	ฯ	ได้	ตำหนิ	การ	

ใช้	ห้อง	ขัง	รวม	ขนาด	ใหญ่	เพราะ	ว่า	นำ	ไป	สู่	การ	ไร้	ความ	เป็น	ส่วน	ตัวอย่าง	หลีก	เลี่ยง	

มิได้	 และ	เป็นการ	เพิ่ม	ความ	เสี่ยง	ของ	ความ	รุนแรง	ระหว่าง	นักโทษ	ด้วย	กัน	 และ	

ทำให้	การ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	แต่ละ	คน	ตาม	แต่	กรณี	นั้น	เป็น	ไป	ไม่	ได้	 แต่	ทว่า	ความ	เป็น	

อยู่	เช่น	นี้	เป็น	เรื่อง	ปกติ	สำหรับ	คุก	ใน	ประเทศ	ไทย

	 กรม	ราชทณัฑ	์ได	้กำหนด	ให	้นกัโทษ	แตล่ะ	คน	ควร	ม	ีพืน้ที	่2.25		ตาราง	เมตร	นัน่	

หมายความ	ว่า	จำนวน	นักโทษ	ที่	มาก	ที่สุด	ควร	จะ	เป็น	108,904		คน	แต่	ทว่า	จำนวน	

นักโทษ	ปัจจุบัน	ของ	ไทย	คือ		224,292	คน	และ	พื้นที่	สำหรับ	นักโทษ	แต่ละ	คน	เหลือ	

เพียง	1.09		ตาราง	เมตร	รูป	หน้า	ปก	ได้	แสดง	ชัดเจน	ถึง	ระดับ	การ	ล้น	คุก	นี้

	 โรค	ติดต่อ	สามารถ	แพร่	กระจาย	ได้	ง่าย	ใน	ห้อง	ขัง	เช่น	นี้	 เรา	ได้	พบ	กับ	นักโทษ	
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คน	หนึ่ง	ซึ่ง	ติด	วัณโรค	จาก	การ	อยู่	ใกล้	ชิด	นักโทษ	อีก	คน	หนึ่ง	ที่	เป็น	โรค	นี้	ขั้น	รุนแรง	

ใน	สถานการณ	์ที	่กำลงั	ม	ีความ	กงัวล	เกีย่ว	กบั	การ	ระบาด	ของ	ไข	้หวดั	นก	หรอื	ไข	้หวดั	

สุกร	อาจ	กลาย	เป็น	แหล่ง	เก็บ	สะสม	การ	ติด	เชื้อ	ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ต่อ	ผู้	ต้อง	โทษ	ทั้งหมด

	 จำนวน	นักโทษ	จะ	ต้อง	ลด	ลง	 มิ	เช่น	นั้น	เรา	ก็	จะ	เดิน	ไป	ตาม	แบบ	ของ	

สหรัฐอเมริกา	ซึ่งในที่สุดคุกจะกลายเป็นเสมือนโรงงานขนาดใหญ่โดย

อัตโนมัติที่นักโทษถูกทำลายอย่างปราศจากความรู้สึกเพราะการขาดการ

ติดต่อกับคนอื่น	 ทาง	นี้	เป็น	ทาง	แห่ง	นโยบาย	แข็งกร้าว	เกี่ยว	กับ	อาชญากรรม	ที่	

มอง	การ	กำจัด	ผู้	กระทำ	ผิด	จาก	ชุมชน	 เป็น	วิธี	การ	รักษา	เพียง	อย่าง	เดียว	ของ	เชื้อ	

ไวรัส	แห่ง	อาชญากรรม	 วิธี	การ	นี้	ไม่	ประสบ	และ	ไม่มี	ทาง	จะ	ประสบ	ความ	สำเร็จ	

ประเทศ	ไทย	จะ	ต้องหา	รูป	แบบ	อื่น	ที่	จะ	ดำเนิน	การ	ปฏิรูป	ระบบ	ทัณฑสถาน	ของ	ตน	

การ	แก้	ปัญหา	อยู่	นอก	เหนือ	เป้า	หมาย	ของ	การ	ประชุม	ใน	วัน	นี้	 จุด	ประสงค์	ของ	เรา	

คือ	เรียก	ร้อง	ความ	สนใจ	เกี่ยว	กับ	 ซึ่ง	ปัจจุบัน	ไม่	สามารถ	สร้าง	ผล	กระทบ	ใดๆ	ต่อ	

ปญัหา	อาชญากรรม	และ	ม	ีโอกาส	จะ	พงั	ทลาย	ลง	จาก	แรง	กดดนั	ของ	จำนวน	นกัโทษ	

หรือ	เผชิญ	การ	นอง	เลือด	จาก	การ	ลุกฮือ	ของ	นักโทษ
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นักโทษล้นคุกสืบเนื่องมาจาก
	 1.	 จำนวน	ผู้	ต้องหา	จำนวน	มาก	ที่	ถูก	คุม	ขัง	ระหว่าง	สอบสวน	บวก	กับ	ระยะ	 

	 	 เวลา	อัน	ยาวนาน	ของ	ขั้น	ตอน	ตาม	กฎหมาย	ถ้า	หาก	ผู้	ต้องหา	ไม่	สามารถ	 

	 	 ประกัน	ตน	ได้	ด้วย	จำนวน	เงิน	ที่	เป็น	สัดส่วน	กับ	ความ	สามารถ	ของ	แต่ละ	 

	 	 บุคคล	อย่าง	ที่	สามารถ	ปฏิบัติ	ได้	จริง	แล้ว	 ระบบ	ยุติธรรม	ทาง	อาญา	ก็	ไม่	 

	 	 ยตุธิรรม	หรอื	เทา่	เทยีม	กนั	อกี	ตอ่	ไป	การ	กกัขงั	ระหวา่ง	การ	สอบสวน	ควร	จะ	 

	 	 เปน็	ขอ้	ยกเวน้	ไม	่ใช	้ระเบยีบ	ปฏบิตั	ิทัว่ไป	ระยะ	เวลา	การ	กกัขงั	ถงึ	2		ป	ี	นัน้	ยาว	 

	 	 เกิน	ไป	 ไม่	ว่า	ใน	กรณี	ใดๆ	 ระยะ	เวลา	ของ	การ	กักขัง	ระหว่าง	การ	สอบสวน	 

	 	 ไม	่ควร	นาน	เกนิ		6		เดอืน	ตวัอยา่ง	เชน่	ใน	ประเทศ	ออสเตรยี	ม	ีการ	กำหนดการ	 

	 	 กักขัง	เป็น	ระยะ	เวลา	2	 เดือน	 ใน	กรณี	ที่	เกรง	ว่า	อาจ	จะ	มี	การ	สมรู้	ร่วม	คิด	 

	 	 ระหว่าง	การ	สอบสวน

		 2.	 การ	ลงโทษ	ที่	รุนแรง	มาก	เกิน	กว่า	มาตรฐาน	ทั่วไป	ปฏิญญา	ว่า	ด้วย	สิทธิ	 

	 	 ของ	คน	ค.ศ.	1789	กล่าว	ว่า	“กฎหมาย	จะ	ต้อง	ลงโทษ	ตาม	ความ	จำเป็น	ที่	 

	 	 ชัดเจน	เท่านั้น”

	 3.	 การ	ไม่ 	สนใจ	ทาง	เลือก	อื่น	ของ	การ	ลงโทษ	แทน	การ	คุม	ขัง	 ดัง	ที่ 	 

	 	 แสดง	กรอบ	ไว้	ใน	 ประกาศ	ที่	เรียก	กัน	ว่า	 “ระเบียบ	โตเกียว”	 (Tokyo	 

	 	 Rule)	หรอื	ระเบยีบ	มาตรฐาน	ขัน้	ตำ่	ของ	วธิ	ีการ	ไม	่คมุ	ขงั	ของ	สหประชาชาต	ิ 

 

	 ณ	จุด	นี้	คงจะ	ไม่มี	ปัญหา	อะไร	ที่	จะ	กล่าว	ถึง	โครงการ	ของ	คุณโรเบิร์ต	บา	ลิน	

เตอร์	(Robert	Badinter)	ผู้	เป็น	รัฐมนตรี	ยุติธรรม	ของ	ประเทศ	ฝรั่งเศส	ใน	ระหว่าง	ปี	

ค.ศ.	1981	-	1985	เมื่อ	เผชิญ	กับ	ปัญหา	นักโทษ	ล้น	คุก	อย่าง	รุนแรง	ของ	คุก	ฝรั่งเศส	

เช่น	ที่	คุก	เฟล	อร์	รี่-เม	โรจ	ีร์	(Fleury-Merogis)	ซึ่ง	มี	นักโทษ		5,500	คน	ใน	ที่	สำหรับ	

3,400	คน	 (คิด	เป็น	 162%)	 เขา	วางแผน	และ	สร้าง	ระบบ	คุก	ใหม่	แห่ง	แรก	บน	พื้น	

ฐาน	ของ	อดุมการณ์	ที	่วา่	“คกุ	แหง่	หนึง่	ควร	จะ	ม	ีนกัโทษ	ไม	่เกนิ	250	คน	หอ้ง	ขงั	ไมใ่ช	่

อยู่	เป็น	แถว	ยาว	แต่	ควร	จะ	เป็น	ที่พัก	หน่วย	ย่อย	ๆ 	หน่วย	ละ	ไม่	เกิน	 12	คน	 ใน	ห้อง	

ขัง	12	ห้อง	ๆ 	ละ	9	ตาราง	เมตร	แต่ละ	ห้อง	จะ	มี	ส้วม	และ	อ่างล้างหน้า	โดยที่	มี	ห้อง	
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อาบ	นำ้	รวม	ใน	แตล่ะ	หนว่ย	นกัโทษ	จะ	ม	ีกญุแจ	สำหรบั	หอ้ง	ของ	ตน	จะ	ม	ีหอ้ง	พบปะ	

ครอบครัว	ที่	เป็น	ศูนย์กลาง	เพื่อ	การ	เยี่ยม	นักโทษ”

สิทธิของนักโทษ
	 นักโทษ	เป็นก	ลุ่ม	คนที	ถูก	ทำร้าย	ได้	ง่าย	ท่ีสุด	กลุ่ม	หน่ึง	ใน	สังคม	 เพราะ	ได้	เสีย	

สิทธิ	ข้ัน	พ้ืน	ฐาน	ท่ีสุด	ไป	แล้ว	 น่ัน	คือ	 สิทธิ	ท่ี	จะ	อยู่	ตาม	ความ	พอใจ	ของ	ตน	พวก	เขา	

ไม่มี	อำ	นาจ	ใดๆ	ท้ัง	ส้ิน	และ	จะ	ต้อง	พ่ึง	ผู้	คุม	สำหรับ	ความ	จำเป็น	พ้ืน	ฐาน	ต่างๆ	ของ	ตน	

สภาพ	การ	คุม	ขัง	จะ	ต้อง	ไม่	ทำให้	การ	ทน	ทุกข์	ทรมาน	เป็น	ส่วน	หน่ึง	ใน	สภาวะ	เช่น	น้ี	เลว	

ร้าย	มาก	ข้ึน	อย่างไร	ก็ตาม	ใน	ทาง	ปฏิบัติ	แล้ว	สภาพ	ท่ี	เลว	ร้าย	ของ	สามารถ	เพ่ิม	ความ	

ทรมาน	ให้	มาก	ข้ึน	และ	เป็น	ภัย	ต่อ	สุขภาพ	กาย	และ	สุขภาพ	จิต	ซ่ึง	ทำให้	อดีต	นักโทษ	

ท่ี	ได้	รับ	การ	ปล่อย	ตัว	ไม่	สามารถ	ท่ี	จะ	กลับ	ไป	ใช้	ชีวิต	ปกติ	ใน	ชุมชน	ได้	อีก	 ใน	ขณะ	ท่ี	

อิสรภาพ	ของ	เดิน	ทาง	และ	อิสรภาพ	ของ	การ	ชุมนุม	โดย	สันติ	ถูก	จำกัด	ใน	ระหว่าง	การ	

ถูก	คุม	ขัง	ใน	หลัก	การ	แล้ว	สิทธิ	อ่ืน	ๆ 	ซ่ึง	รวม	ถึง	สิทธิ	ท่ี	จะ	มี	ครอบครัว	สิทธิ	ใน	ความ	เป็น	

ส่วน	ตัว	และ	การ	ติดต่อ	ส่ือสาร	 สิทธิ	ใน	การ	ศึกษา	และ	การ	ทำงาน	ตลอด	จน	เสรีภาพ	

ทาง	สังค	มอ่ืนๆ	 เช่น	อิสรภาพ	ใน	การ	แสดงออก	การ	เข้า	ถึง	ข้อมูล	การ	นับถือ	ศาสนา	

สิทธิ	ใน	การ	ลง	คะแนน	เสียง	เลือก	ต้ัง	และ	การ	แต่งงาน	ควร	จะ	คง	อยู่	สำหรับ	นักโทษ	ทุก	

คน	อย่าง	น้อ	นที		่สุด	สิทธิ	เหล่า	น้ี	ควร	ได้	รับ	การ	อนุญาต	ตราบ	ใด	ท่ี	ไม่	ขัด	ต่อ	การ	รักษา	

ความ	ม่ันคง	และ	ระเบียบ	ซ่ึง	ทำให้	จำเป็น	ต้อง	จำกัด	สิ	ทธิ	จริง	ๆ 	ใน	บาง	โอกาส	นอกจาก	

น้ี	ยัง	มี	สิทธิ	บาง	อย่าง	ท่ี	ล่วง	เกิน	มิได้	เลย	เช่น	สิทธิ	ใน	ความ	สมบูรณ์	ของ	ร่างกาย	และ	

จิตใจ	 สิทธิ	ใน	ศักด์ิ	ศรี	ความ	เป็น	มนุษย์	 สิทธิ	การ	เป็น	บุคคล	ตาม	กฎหมาย	 อิสรภาพ	

จาก	การ	แบ่ง	แยก	ชนช้ัน	อิสรภาพ	ทาง	ความ	คิด	ตลอด	จน	สิทธิ	ท่ี	จะ	ได้	รับ	การ	ปฏิบัติ	

ตาม	วิธี	การ	ของ	กฎหมาย		“หลัก	ของ	การ	เท่า	เทียม	กัน”	มี	ตัว	ตน	อยู่	ซ่ึง	หมายความ	ว่า	

จะ	ต้อง	มี	ความ	แตก	ต่าง	น้อย	ท่ีสุด	ระหว่าง	ชีวิต	นักโทษ	และ	ชีวิต	คน	อิสระ	นอกจาก	น้ี	ก็	

ยัง	มี	“หลัก	ของ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	กัน	ของ	แต่ละ	คน”	ซ่ึง	พิจารณา	ความ	ต้องการ	ส่วน	บุคคล	

ของ	นักโทษ	แต่ละ	คน	ให้	มาก	ท่ีสุด	เท่า	ท่ี	จะ	ทำได้	และ	ดำเนิน	การ	ให้	เหมาะ	สม	กับ	ระยะ	

เวลา	ต้อง	โทษ	และ	แผนการ	ปรับ	ตัว	ของ	แต่ละ	คน1

1. อ้างจากหนังสือ  Les épines et les roses’, Robert Badinter, fayard, Paris, 2011
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	 “ความ	คิด	ด้าน	ระบบ	ยุติธรรม	ทาง	อาญา	มี	สอง	แบบ	 ใน	แบบ	แรก	มนุษย์	ไม่	

ได้	ถูก	กำหนด	โดย	การ	กระทำ	ครั้ง	เดียว	ไม่	ว่าการ	กระทำ	นั้น	จะ	เลว	ร้าย	ปาน	ใด	การ	

เปลี่ยนแปลง	เกิด	ขึ้น	ได้	ซึ่ง	อาจ	จะ	ต้อง	ใช้	เวลา	นาน	หลาย	ปี	ใน	การ	เปลี่ยน	บุคคล	ให้	

กลาย	เป็น	คน	ที่	สามารถ	เข้า	สู่	สังคม	คน	อิสระ	อีก	ครั้ง	 ใน	อีก	รูป	แบบ	หนึ่ง	 คน	บาง	

คน	เป็น	พวก	ผิด	ปกติ	และ	อันตราย	อย่าง	ยิ่ง	จน	ไม	่ควร	จะ	อยู่	ใน	สังคม	และ	ควร	จะ	ถูก	

เนรเทศ	ออก	ไป	ตลอด	กาล”1 

	 คุก	เป็น	เรื่อง	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	โครงสร้าง	 ยกเว้น	ใน	บาง	กรณี	

พิเศษ	ที่	เกิด	ขึ้น	น้อย	มาก	แล้ว	ความ	จำเป็น	ด้าน	ความ	มั่นคง	แข็ง	แรง	จะ	ปราศ	จาก	

ความ	หมาย	ถ้า	ไม่ใช่	ใน	มุม	มอง	ว่า	นักโทษ	ทุก	คน	ควร	จะ	ถูก	เตรียม	ตัว	สำหรับ	วัน	ที่	

เขา	จะ	ถูก	ปล่อย	ตัว	และ	กลับ	เข้า	ร่วม	ใน	สังคม	อีก	ครั้ง	 ความ	จำเป็น	ที่	ต้อง	มี	ความ	

มั่นคง	แข็ง	แรง	ใน	คุก	นำ	ไป	สู่	การ	ห้าม	นักโทษ	ไม่	ให้	รับ	ผิด	ชอบ	 ใน	ขณะ	ที่	ใน	สังคม	

อิสระ	ทาง	เลือก	ความ	คิด	ริเริ่ม	และ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	เป็น	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	ปัญหา	

คือ	นักโทษ	ควร	ถูก	จัดการ	อย่างไร	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ที่	มี	อิสรภาพ	ส่วน	บุคคล	ที่	ไม่	

ขัด	แย้ง	กับ	ความ	มั่นคง	 โดยที่	ยัง	ให้	เกียรติ	ต่อ	ศักดิ์	ศรี	ของ	เขา	และ	ให้	บท	เรียน	เพื่อ	

การ	เข้า	ร่วม	ใน	สังคม	อีก	ครั้ง?	นักโทษ	แต่ละ	กลุ่ม	จะ	มี	ลำดับ	ความ	ต้องการ	ที่	แตก	

ต่าง	กัน	ดัง	นั้น

	 1.	 สำหรบั	นกัโทษ	ที	่ตอ้ง	โทษ	นาน	หลาย	ป	ีความ	มัน่คง	แขง็	แรง	เปน็	เรือ่ง	สำคญั 

	 	 	ที่สุด

	 2.	 นักโทษ	ที่	ต้อง	โทษ	น้อย	กว่า	1	ปี	มี	โอกาส	มาก	ที่สุด	ที่	จะ	พ้น	โทษ	โดย	ไม่	ได้ 

	 	 	รับ	ผล	ร้าย

	 3.	 สำหรับ	นักโทษ	ที่	รับ	โทษ	มาก	กว่า	7	ปี	การเต	รี	ยม	การ	สำหรับ	การ	กลับ	เข้า	 

	 	 ร่วม	ใน	สังคม	อีก	ครั้ง	เป็น	เรื่อง	สำคัญ	ที่สุด

	 ถดั	จาก	ปญัหา	นกัโทษ	ลน้	คกุ	ปญัหา	รอง	ลง	มา	คอื	การ	ขาด	แผน	กอ่น	พน้	โทษ	

ที่	มี	ประสิทธิผล	ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	การ	ฝึก	อาชีพ	สำหรับ	การ	ดำรง	ชีวิต	ใน	ชุมชน	และ	

การ	ให้การ	สนับสนุน	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เมื่อ	พ้น	โทษ	ไป	แล้ว
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“ข้อ10(3)ของICCPRกล่าวว่าระบบราชทัณฑ์จะต้องประกอบด้วยการ

ปฏบิตัิตอ่นกัโทษโดยมีจดุมุง่หมายสำคญัที่จะให้นกัโทษกลบัตวัและฟืน้ฟู

ทางสังคม..” 

	 สำหรับ	พวก	ไม่	เคารพ	กฎหมาย	ที่	ไร้	ที่	อยู่	อาศัย	 ไม่มี	ครอบครัว	และ	ไม่มี	งาน	

ทำ	อาจ	จะ	ดู	เหมือน	บ้าน	ที่	พอ	จะ	ทน	อยู่	ได้	ชุมชน	เอง	จะ	ต้อง	พร้อม	ที่	จะ	รับ	ผู้	กระทำ	

ผิด	ที่	กลับ	ตัว	แล้ว	เพราะ	ว่าการ	ต่อสู้	กับ	อาชญากรรม	เป็น	หน้าที่	ของ	ทุก	คน	การ	ดำ	

เนิน	กการ	เพื่อ	ปกป้อง	สิทธิ	ของ	เหยื่อ	อาชญากรรม	จะ	ต้อง	มี	พร้อม	กับ	การ	ให้	เกียรติ	

ต่อ	สิทธิ	ของ	นักโทษ	สิ่ง	หนึ่ง	จะ	ดำรง	อยู่	โดย	ไม่มี	อีก	สิ่ง	หนึ่ง	ไม่	ได้	 ระบบ	ทุก	แห่ง	

จำเปน็	ตอ้ง	ม	ีการ	ตรวจ	สอบ	จาก	ภาย	นอก	ทีป่	็นก	ลาง	การ	ตรวจ	สอบ	เชน่	นี	้จะ	เกดิ	ขึน้	

ได้	โดย	การ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ระดับ	ชาติ	เพื่อ	ดูแล	ใน	ขณะ	เดียวกัน	เรา	สามารถ	

ใช้	ประสบการณ์	อัน	กว้าง	ขวาง	ของ	ผู้	ประสาน	งาน	พิเศษ	ของ	สหประชาชาติ	ให้	เป็น	

ประโยชน	์ได	้เปน็	เรือ่ง	ที	่นา่	เสยีดาย	ที	่คำรอ้ง	ของ	ผู	้ประสาน	งาน	พเิศษ	ที	่ขอ	เขา้	เยีย่ม	

ไทย	หลาย	ต่อ	หลาย	ครั้ง	ไม่	ได้	รับ	การ	พิจารณา	โดย	รัฐบาล	และ	สิ่ง	ที่	ดี	ที่สุด	ที่	พวก	

เขา	จะ	ทำได้	 คือ	มา	อย่าง	ไม่	เป็น	ทางการ	เพื่อ	แลก	เปลี่ยน	ประสบการณ์	กับ	องค์กร	

เอกชน	และ	นัก	วิชา	การ	ใน	รายงาน	ประจำ	ปี	2009	ชื่อ	“Corrections	in	Thailand	

2009”	 	 กรม	ราชทัณฑ์	ได้	แสดง	ความ	คาด	หวัง	ว่า	ความ	สำเร็จ	ของ	ตน	จะ	ได้	รับ	การ	

ยอมรับ	ใน	ระดับ	นานาชาติ	 “การ	พัฒนา	ประสิทธิภาพ	ของ	งาน	 	 ราชทัณฑ์	ดำเนิน	

การ	เพือ่	ให	้ได	้รบั	การ	ยอมรบั	จาก	ประ	เท	ศอืน่ๆ	ตลอด	จน	ทำ	ใน	สิง่	ที	่ถกู	ตอ้ง	เพือ่	ตอบ	

สนอง	ต่อ	บริบท	ที่	เปลี่ยนแปลง	ไป	ตาม	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัฒน	์”	ใน	การ	บรรยาย	เมื่อ	ต้น	

ปี	นี้	ของ	ดร.	แมน	เฟร็ด	โนแว็ก	เล่า	ถึง	ประสบการณ์	ของ	เขา	ใน	การ	เข้า	เยี่ยม	ใน	19	

ประเทศ	ที่	ยอม	ให้	อิสรภาพ	เต็ม	ที่	ใน	การ	เข้า	ถึง	 เขา	พบ	ว่า	มี	เพียง	แห่ง	เดียว	ที่	ปราศ	

จาก	การ	ทรมาน	อย่าง	ใร	ก็ตาม	ทั้ง	19	ประเทศ	ยอมรับ	ผู้	สังเกตการณ์	ที่	เป็นก	ลาง	

ซึง่	แสดงออก	ถงึ	ความ	ยนิยอม	ที	่จะ	เรยีน	รู	้วา่	จะ	ตอ้ง	เปลีย่นแปลง	อะไร	บา้ง	ขอ้	เสนอ	

แนะ	ที่	ไม่	ลำเอียง	จาก	ผู้	เชี่ยวชาญ	ที่	มี	ความ	รู้	เช่น	นี้	จะ	เป็น	ประโยชน	์อย่าง	มหาศาล	

ต่อ	การ	ปรับ	เปลี่ยน	ระบบ	และ	สนอง	จุด	ประสงค์	ของ	รัฐบาล	และ	กรม	ราชทัณฑ์	
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คำถาม	ที่	ไม่	เข้าใจ	คือ	เขา	กลัว	อะไร	กัน

	 ใน	ขณะ	ที่	ประเทศ	ไทย	ได้	ลง	นาม	ใน	ข้อ	ตกลง	ต่อ	ต้าน	การ	ทรมาน	ของ	

สหประชาชาต	ิ	แต	่ประเทศ	ไทย	ก	็ยงั	ไม	่ได	้ลง	นาม	ใน	“อนสุญัญา	ตอ่	ตา้น	การ	ทรมาน	

และ	การ	ประ	ต	ิบตั	ิหรอื	การ	ลงโทษ	ที	่โหด	รา้ย	ไร	้มนษุยธรรม	หรอื	ยำ่ย	ีศกัดิ	์ศร	ี(CAT)”	

อนุ	สัญญา	ฯ	นี้	กำหนด	ให้	ทั้ง	คณะ	กรรมการ	นานาชาติ	ของ	ระเบียบ	การ	และ	คณะ	

กรรมการ	ระดับ	ชาติ	ที่	จัด	ตั้ง	ขึ้น	ตาม	ข้อ	กำหนด	ของ	ระเบียบ	การ	สามารถ	เข้า	ถึง	

สถาน	คมุ	ขงั	ทกุ	แหง่	ใน	กรณ	ีนี	้ซึง่	คลา้ยคลงึ	กบั	กรณ	ีขอ้	ตกลง	อืน่	ของ	สหประชาชาติ	

ประเทศ	ไทย	หลีก	เลี่ยง	ที่	จะ	ยอมรับ	ระเบียบ	ตาม	ความ	สมัคร	ใจ	ซึ่ง	จะ	ทดสอบ	การ	

ยึดถือ	ตาม	ข้อ	ตกลง	 อะไร	คือ	เหตุผล	ของ	ความ	เฉยเมย	นี้	 นอก	เสีย	จาก	เพื่อ	ซ่อน	

ความ	เอน	เอียง	ไม่	ให้	ประชาชน	ทั่วไป	รับ	ทราบ	อย่างไร	ก็ตาม	 โดย	การ	ปฏิเสธ	ที่	จะ	

ลง	นาม	ใน	ระเบียบ	การ	ตาม	ความ	สมัคร	ใจ	นี้	 ประเทศ	ไทย	เสีย	ประโยชน์	ที่	พึง	ได้	รับ	

จาก	ประสบการณ์	มากมาย	ซึ่ง	พร้อม	จะ	แบ่ง	ปัน	ด้วย	ความ	ตั้งใจ	อย่าง	แท้จริง	ที่	จะ	

เสริม	สร้าง	จุด	ประสงค์	ของ	ข้อ	ตกลง	และ	ไม่ใช่	เพื่อ	เป็น	คำ	วิจารณ์	ที่	ก้าวก่าย	หรือ	

หวัง	ร้าย	อย่าง	แน่นอน

	 สุดท้าย	นี้	 แต่ละ	คน	อาจ	จะ	แสดง	ความ	เสียใจ	ที่	ทวีป	เอ	เซีย	หรือ	เอ	เซี	ยอาค	

เนย	์	ยัง	ไม่	ได้	พัฒนา	กลไก	เพื่อ	สิทธิ	มนุษย	ชน	ใน	ภูมิภาค	ที่	มี	ตัว	ตน	มาก	ไป	กว่า	เพียง	

ชื่อ	ไม่	เหมือน	กับ	กลไก	สิทธิ	มนุษย	ชน	ใน	ยุโรป	อา	ฟ	ริกา	และ	อเม	ริกา	ซึ่ง	ได้	รับ	การ	

ยอมรบั	จาก	คณะ	กรรมการ	CAT	วา่	ม	ีความ	เทา่	เทยีม	กบั	ตน	ขอ	ให	้ประเทศ	ไทย	อวด	

อา้ง	การ	เปน็	ผูน้ำ	ดา้น	สทิธ	ิมนษุย	ชน	ใน	อาเซยีน	ดว้ย	การ	เรยีก	รอ้ง	ให	้เกดิ	การ	พฒันา	

กลไก	เช่น	นี้	อย่าง	รวดเร็ว	พร้อม	กับ	อำนาจ	ที่	จะ	ตรวจ	สอบ	สภาพ	ของ	คุก	ใน	ภูมิภาค
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2. รายงาน ว่า ด้วย สภาพ ความ เป็น อยู่ ใน คุก บาง ขวาง2

 
สิทธิมนุษยชนและประเทศไทย
	 รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	ตรา	ไว้	หลัง	จาก	มี	ประชามติ	 เมื่อ	เดือน	

สิงหาคม	2550	ยืนยัน	ตาม	ความ	ใน	มาตรา	ที่	4	ว่า	ประเทศ	ไทย	จะ	รับรอง	ให้การ	

คุม้ครอง	ศกัดิ	์ศร	ีความ	เปน็	มนษุย	์สทิธ	ิเสรภีาพ	และ	ความ	เสมอ	ภาค	ของ	บคุคล	นัน้	

ถอืวา่	เปน็	ตอ้ง	พทิกัษ	์ไว	้และ	ปรบัปรงุ	พระ	ราช	บญัญตั	ิคณะ	กรรมการ	สทิธ	ิมนษุย	ชน	

แห่ง	ชาติ	พ.ศ.2542	(แก้ไข	เพิ่ม	เติม	พ.ศ.	2551)	ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	คณะ	กรรมการ	

ใหม่	7	ท่าน	แต่ง	ตั้ง	โดย	มี	พระบรม	ราช	โอ	งการฯ	ตาม	คำ	แนะนำ	ของ	วุฒิ	สภา	เมื่อ	

เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.2552

สัตยาบันต่อสนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติ
	 ประเทศ	ไทย	ยื่น	สัต	ยา	บัน	สาร	ต่อ	 กฎหมาย	เชิง	รัฐธรรมนูญ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	

เสรีภาพ	 (Bill	 of	Rights)	 ซึ่ง	ประกอบ	ไป	ด้วย	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	

มนุษย	ชน	สาม	ข้อ	หลัก	คือ	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิทธิ	มนุษย	ชน	(UDHR)	กติกา	

ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	(ICCPR)	และ	กติกา	

ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	ทาง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ	วัฒนธรรม	(ICESCR)

	 ประเทศ	ไทย	เข้า	เป็น	ภาคี	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	

สิทธิ	ทางการ	เมือง	(ICCPR)	โดย	การ	ภาคยานุวัติ	เมื่อ	วัน	ที่	29	ตุลาคม	พ.ศ.2539	

เป็น	ภาคี	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	ทาง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ	วัฒนธรรม	

(ICESRC)	เมื่อ	วัน	ที่	5	กันยายน	2542	แต่	ไม่	ได้	ลง	นาม	ใน	พิธิ	สาร	เลือก	รับ	ฉบับ	

แรก	ว่า	ด้วย	การ	ยินยอม	ให้	มี	การ	ร้อง	ทุกข์	เป็น	ราย	บุคคล

	 ประเทศ	ไทย	ยืน่	สตั	ยา	บนั	สาร	ตอ่	อนสุญัญา	วา่	ดว้ย	การ	ขจดั	การ	เลอืก	ปฏบิตั	ิ

ต่อ	สตรี	ใน	ทุก	รูป	แบบ	(CEDAW)	เมื่อ	9	ตุลาคม	พ.ศ.2528	อนุสัญญา	ว่า	ด้วย	สิทธิ	

เดก็	(CRC)	เมือ่	วนั	ที	่27	มนีาคม	2535	อนสุญัญา	วา่	ดว้ย	การ	ขจดั	การ	เลอืก	ปฏบิตั	ิ

ทาง	เชื้อ	ชาติ	ใน	ทุก	รูป	แบบ	(ICERD)	เมื่อ	28	มกราคม	พ.ศ.2546	อนุสัญญา	ต่อ	

2.  จากรายงานการศึกษา Study on Prison Conditions in Death Row  in Bang Khwang
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ตา้น	การ	ทรมาน	และ	การ	ปฏบิตัิ	หรอื	การ	ลงโทษ	ที	่โหด	รา้ย	ไร้	มนษุยธรรม	หรอื	ยำ่ย	ี

ศักดิ์	ศรี(CAT)	เมื่อ	2	ตุลาคม	พ.ศ.2550	และ	อนุสัญญา	ว่า	ด้วย	สิทธิ	ของ	คน	พิการ	

(CRPD)	เมื่อ	29	กรกฎาคม	พ.ศ.2551	เมื่อ	เร็ว	ๆ 	นี้	กระทรวง	ยุติธรรม	แถ	ลง	การ	

์ณ	ว่า	เต็มใจ	ที่	จะ	ให้	สัต	ยา	บัน	ต่อ	อนุสัญญา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	การ	คุ้มครอง	

บุคคล	จาก	การ	ถูก	บังคับ	ให้	สูญหาย	โดย	ไม่	สมัคร	ใจ	(CPPED)	

	 ประเทศ	ไทย	ยัง	มิได้	มี	ถ้อยแถลง	ต่อ	ข้อ	21	และ	22	ใน	อนุสัญญา	ต่อ	ต้าน	

การ	ทรมาน	และ	การ	ปฏิบัติ	 หรือ	การ	ลงโทษ	ที่	โหด	ร้าย	ไร้	มนุษยธรรม	หรือ	ย่ำยี	

ศักดิ์	ศรี(CAT)	 ว่า	ด้วย	การ	ยินยอม	ให้	มี	การ	จัด	ตั้ง	กลไก	เพื่อ	รองรับ	การ	ร้อง	ทุกข์	

ประเทศ	ไทย	ยงั	ลง	นาม	ใน	ธรรมนญู	กรงุ	โรม	วา่	ดว้ย	ศาล	อาญา	ระหวา่ง	ประเทศ	เมือ่	

พ.ศ.2543	แต่	ยัง	ไม่	ได้	ให้	สัต	ยา	บันโดย	การ	ภาคยานุวัติ

รายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและการตอบรับ

เกี่ยวกับปฎิบัติการพิเศษ
	 ประเทศ	ไทย	เสนอ	รายงาน	สอง	ครัง้	เกีย่ว	กบั	การ	ขจดั	การ	เลอืก	ปฏบิตั	ิตอ่	สตร	ี

ใน	ทุก	รูป	แบบ	และ	เรื่อง	สิทธิ	เด็ก	ครั้ง	หนึ่ง	ได้	เสนอ	รายงาน	เรื่อง	สิทธิ	พลเมือง	และ	

สิทธิ	ทางการ	เมือง	ต่อ	คณะ	กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	 เมื่อ	พ.ศ.2547	 ใน	ปี	พ.ศ.	

2548	คณะ	กรรมการ	สทิธิ	มนษุย	ชน	ทำ	รายงาน	เสนอ	แนะ	ให้	ประเทศ	ไทย	ยอม	กระ	

ทำ	ตาม	กฏ	หมาย	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ปี	2540	ว่า	ด้วย	การ	จัด	ให้	มี	คณะ	กรรมการ	สิทธิ	

มนุษย	ชน	แห่ง	ชาติ	ขึ้น	พร้อม	ทั้ง	การ	ก่อ	ตั้ง	กรม	คุ้มครอง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ	โดย	ให้	

ขึ้น	อยู่	กับ	กระทรวง	ยุติธรรม

	 อย่างไร	ก็ตาม	กระทรวง	ยุติธรรม	นั้น	 มิได้	เกี่ยวข้อง	โดยตรง	กับ	การ	เสนอ	

รายงาน	ต่อ	องค์การ	สหประชาชาติ	กระทรวง	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	นี้	คือ	กระทรวง	

การ	ตา่ง	ประเทศ	สว่น	สำนกังาน	อยัการ	สงูสดุ	มหีนา้	ที	่เกบ็	ขอ้มลู	และ	เสนอ	รายงาน	

ที่	เกี่ยว	กับ	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง

	 ทั้งนี้	ประเทศ	ไทย	ก็	ยัง	มิได้	ส่ง	จดหมาย	เชิญ	ไป	ยัง	 เจ้า	หน้าที่	รายงาน	พิเศษ	
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ของ	องค์การ	สหประชาชาติ	 อย่างไร	ก็ตาม	 เจ้า	หน้า	พิเศษ	ว่า	ด้วย	การ	ตัดสิน	โดย	มิ	

ชอบ	หรอื	การ	ตดัสนิ	โทษ	ประหาร	ชวีติ	โดย	ไมม่	ีคณะ	ตลุาการ	Philip	Alston	และ	เจา้	

หน้าที่	พิเศษ	เพื่อ	การ	ปกป้อง	สิทธิ	มนุษย	ชน	Hina	Gilani	ได้	เดิน	ทาง	เข้า	มา	ประเทศ	

ไทย	 เพื่อ	สำรวจ	ตรวจ	ตรา	ทั้ง	สอง	ท่าน	ได้	แสดง	ความ	กังวล	ถึง	สถานการณ์	ที่	เกิด	

ขึ้น	ระหว่าง	สงคราม	ยา	เสพ	ติด	และ	ต่อ	การ	ตอบ	รับ	ของ	รัฐบาล	ต่อ	การ	โจมตี	ของ	ผู้	

ก่อการ	ร้าย	ใน	สาม	จังหวัด	ชายแดน	ภาค	ใต้	ของ	ไทย	เจ้า	หน้าที่	รายงาน	พิเศษ	เพื่อ	

พิทักษ์	สิทธิ	มนุษย	ชน	ท่าน	ใหม่	Margaret	 Sekkagaya	 เดิน	ทาง	มา	ประเทศ	ไทย	

อย่าง	ไม่	เป็น	ทางการ	เมื่อ	ปี	พ.ศ.2552	แต่	มิได้	แถลงการณ์	ต่อ	ส่วน	รวม	อย่าง	ใด

	 อดีต	นายก	รัฐมนตรี	ท่ี	ประชาชน	นิยม	เป็น	อย่าง	มาก	คือ	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชิน	วัตร	

ได้	ประกาศ	ก้อง	เม่ือ	ปี	พ.ศ.2546	ว่า	“ยูเอ็น	ไม่ใช่	พ่อ”3 

	 ถูก	แล้ว	ที่	สมัย	พ.ต.ท.ทักษิณ		ชิน	วัตร	เป็น	นายก	รัฐมนตรี	ภาพ	ลักษณ์	เมือง	

ไทย	ทาง	ดา้น	สทิธ	ิมนษุย	ชน	เสยี	หาย	มาก	โดย	ม	ีผล	มา	จาก	สถานการณ	์สอง	เรือ่ง	คอื	

สงคราม	ยา	เสพ	ติด	ของ	ปีพ.ศ.	2546	และ	การ	เสีย	ชีวิต	ของ	ชาว	มุสลิม	78	คน	เมื่อ	

พวก	เขา	ตาย	เพราะ	ไม่ม	ีอากาศ	หายใจ	ขณะ	โดน	ขัง	ใน	รถ	ทหาร	หลัง	ถูก	จับกุม	 เมื่อ	

วัน	ที่	25	ตุลาคม	พ.ศ.2547	ที่	มัสยิด	เกื้อ	แซะ	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส

	 อย่างไร	ก็ตาม	ใน	ช่วง	ที่	นาย	อภิสิทธิ์	เวช	ชา	ชี	วะ	เป้	น	นายก	รัฐมนตรี	ดู	เหมือน	

วา่	อยาก	จะ	เปลีย่น	ภาพพจน	์ของ	ไทย	ทาง	ดา้น	นี	้ใน	ขณะ	ที	่ประเทศ	ไทย	กำลงั	เตรยีม	

ที	่จะ	เปน็	ประชาคม	สมาคม	อาเซยีน	นายก	อภ	ิสทิธ		์	เวช	ชา	ชวีะ	กำลงั	เปน็	หวั	หอก	ใน	

การ	ขบั	เคลือ่น	ให้	ม	ีองคก์ร	เพือ่	สทิธิ	มนษุย	ชน	ใน	อาเซยีน	เมือ่	ม	ีการ	ประชมุ	รฐัมนตรี	

ต่าง	ประเทศ	อาเซียน	ท่าน	นา	ยกฯ	ได้	ประกาศ	ว่า	องค์กร	ดัง	กล่าว	นี้	ควร	จะ	ถือ	ศาล	

สิทธิ	มนุษย	ชน	ยุโรป	ทำ	หน้าที่	เป็น	ผู้	ตัดสิน4		ซึ่ง	ไม่	น่า	จะ	มี	ทาง	เป็น	ไป	ได้

	 ถึง	แม้	จะ	มี	แถลงการณ์	ความ	หวัง	ดี	น้ี	ไป	แล้ว	 ก็	มิได้	มี	การ	สืบสวน	ลงโทษ	เจ้า	

หน้าท่ี	 ผู้	กระทำ	ผิด	ใน	คดี	 สงคราม	ยา	เสพ	ติด	หรือ	 กรณี	ตากใบ	แต่	ประการ	ใด	

กระบวนการ	ยุติธรรม	ของ	ไทย	น้ัน	ห่าง	ใกล	จาก	ความ	เป็น	อิสระ	ความ	เป็นก	ลาง	ความ	

น่า	เช่ือ	ถือ	และ	ความ	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	นัก	ดัง	จะ	เห็น	ได้	จาก	ระบบ	ราชทัณฑ์	และ	

การ	ตัดสิน	ประหาร	ชีวิต	ซ่ึง	เป็น	ตัวอย่าง	ของ	ระบบ	ท่ี	ขาด	ความ	น่า	เช่ือ	ถือ	เป็น	อย่าง	ย่ิง
3. เมื่อตอบคำถามผู้สื่อข่าว มีนาคม พ.ศ. 2546  อ้างมาจากหนังสือพิมพ์ The Nation
4. คำปราศรัยของนายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ ที่การประชุมรัฐมนตรี ASEAN ครั้งที่ 42  ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
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กระบวนการยุติธรรมของไทย

ระบบราขทัณฑ์
	 ระบบ	ตุลาการ	ไทย	 นั้น	 ได้	ต้นแบบ	มา	จาก	ประมวล	กฎหมาย	แพ่ง	 ของ	

ประเทศ	ใน	แผ่น	ดิน	ใหญ่	ยุโรป	 ระบบ	นี้	ประกอบ	ไป	ด้วย	สาม	ศาล	สถิต	ยุติธรรม	

ดังนี้

	 1.	 ศาล	จังหวัด	หรือ	ศาล	ชั้น	ต้น	มี	อยู่	ทั่ว	ประเทศ

	 2.	 ศาล	อุทธรณ์	ภาค	มี	อยู่	9	แห่ง	ตาม	ภาค	ต่างๆ

	 3.	 ศาล	ฏี	กา	ที่	กรุงเทพฯ	โดย	มี	ประธาน	ศาล	ฎีกา	ดำรง	ตำแหน่ง	สูงสุด	แห่ง	 

	 	 อำนาจ	ตุลาการ

	 หลงั	จาก	การ	ตดัสนิ	คด	ีครัง้	แรก	ผู	้ตอ้งหา	สามารถ	ยืน่	อทุธรณ	์ได	้ณ	ศาลอธุรณ	์

ภาค	เมื่อ	มี	กา	รพิ	พาก	ษา	ครั้ง	ที่	สอง	ที่	ศาล	นี้	ยัง	สามารถ	ยื่น	เรื่อง	ต่อ	ไป	ที่	ศาล	ฏี	กา	ได้	

อีก	หลัง	จาก	การ	ตัดสิน	ครั้ง	สุดท้าย	นักโทษ	มี	สิทธิ	ที่	จะ	ขอ	พระราชทาน	อภัยโทษ	

ได้	 แต่	มี	ข้อ	จำกัด	คือ	 ผู้	ต้อง	โทษ	หนึ่ง	คน	ขอ	ได้	หนึ่ง	ครั้ง	เท่านั้น	 ทั้งนี้	เพื่อ	จะ	ได้	รับ	

พระราชทาน	อภัยโทษ	นักโทษ	ต้อง	เข้า	ชั้น	เรียน	ต้อง	มี	ความ	ประพฤติ	ดี	ผู้	ต้อง	โทษ	

เมื่อ	ถูก	พิ	พาก	ษา	แล้ว	อาจ	ได้	รับ	การ	ปล่อย	ตัว	เมื่อ5

	 1.	 ได้	ถูก	คุม	ขัง	ครบ	กำหนด	เวลา	ตาม	คำพิ	พาก	ษา

	 2.	 ได้	รับ	พระราชทาน	อภัยโทษ	(เกิด	ขึ้น	ไม่	บ่อย)

	 3.	 ปล่อย	โดย	การ	คุม	ประพฤติ	(เม่ือ	จำ	คุก	ครบ	สอง	ใน	สาม	ของ	เวลา	ท่ี	ตัดสิน)

	 การ	ลด	วนั	ตอ้ง	โทษ	ทำได	้ก	็ตอ่	เมือ่	ม	ีการ	พจิารณา	วา่	ม	ีความ	ประพฤต	ิที	่ด	ีตาม	

ชั้น	จำแนก	ลักษณะ	และ	ขึ้น	อยู่	กับ	จำนวน	วัน	ที่	นักโทษ	ได้	ทำงาน	เพื่อ	สาธารณชน	

การ	ปลอ่ย	คมุ	ความ	ประพฤติ	ตอ้ง	ขึน้	อยู่	กบั	เวลา	ที	่กำหนด	ไว้	ในกฏ	ปลอ่ย	คมุ	ความ	

ประพฤติ

	 โดย	ทัว่ไป	แลว้	การ	ตดัสนิ	คด	ีความ	จะ	ยดึ	เยือ้	ยาว	เนนิ	นาน	โดย	เฉลีย่	ใช	้เวลา	

ถึง	กว่า	สิบ	ปี	ตั้ง	แต่	เมื่อ	ถูก	จับกุม	จน	กระทั่ง	การ	ตัดสิน	ครั้ง	สุดท้าย	ที่	ศาล	ฏี	กา

5. เว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ http://www.correct.go.th/mission.htm
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ระบบราชทัณฑ์
	 งาน	บริหาร	โดย	กรม	ราชทัณฑ์	อยู่	ภาย	ใต้	กระทรวง	ยุติธรรม	ตั้ง	แต่	พศ	2545	

ก่อน	หน้า	นั้น	ขึ้น	อยู่	กับ	กระทรวง	มหาดไทย

กรม	ราชทัณฑ์	ได้	แสดง	เจต	จำนงค์	 ที่	จะ	ปฏิบัติ	ตาม	 ข้อ	กำหนด	ของ	องค์การ	

สหประชาชาติ	วา่	ดว้ย	มาตรฐาน	ขัน้	ตำ่	สำหรบั	การ	ปฏบิตัิ	ตอ่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	และ	ได	้แสดง	

วิสัย	ทัศน์	ไว้	ที่	เว็บ	ไซต์	ของ	กรม6	ดังนี้

 “กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในการควบคุม แก้ไข

และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม”

พันธกิจ
	 1.	ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

		 2.	บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้ต้องขัง
	 ประเทศ	ไทย	มี	ประชากร	ประ	มาน	ได้	 65.9	ล้าน	คน7	นับ	ว่า	 เป็น	ประเทศ	ที่	มี	

ประชากร	มาก	เป็น	ลำดับ	ที่	21	ของ	โลก8	ถัด	จาก	อิหร่าน	และ	ก่อน	ฝรั่งเศส	จาก	

จำนวน	65.5	ล้าน	มี	ผู้	ต้อง	โทษ	ที	ถูก	คุม	ขัง	อยู่	ทั่ว	ประเทศ	200,000	คน	สำรวจ	เมื่อ	

วัน	ที่	1	มีนาคม	2554	ใน	ขณะ	ที่	ทั้งหมด	143	แห่ง	มี	ความ	จุ	ได้	แค่	105,748	คน	

เท่านั้น

6. อ้างแล้ว 3
7. ข้อมูลจาก Wordl CIA Factbook, กลางปี 2552
8. ข้อมูลจาก Nation Master, ได้มาจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ
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	 ศูนย์	การ	ศึกษา	ระบบ	ราชทัณฑ์	ระหว่าง	ประเทศ	 (ICPS)	ทำ	รายงาน	สรุป	ไว้	

ว่า	เมื่อ	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	2552	ว่า	มี	จำนวน	นักโทษ	ทั้งหมด	212,058		คน	(รวม	

ทั้ง	ผู้	ต้อง	ขัง	ระหว่าง	รอ	พิจารณา	คดี	หรือ	นักโทษ	ตัก	เตือน)	ซึ่ง	เท่ากับ	ระดับ	ความ	จุ	

ร้อย	ละ	212	%

	 เมือ่	คดิ	ตาม	ตวัเลข	ขา้ง	บน	ที	่ได	้จาก	กระทรวง	ยตุธิรรม	ระดบั	ความ	จ	ุประชากร	

นักโทษ	ตอน	นี้	อยู่	ที่	ร้อย	ละ	212	%		เพื่อ	จัดการ	กับ	ปัญหา	แออัด	รัฐบาล	มี	โครงการ	

จะ	สรา้ง	สถาน	กกักนั	ขึน้	อกี	เมือ่	พดู	เรือ่ง	ความ	จ	ุเรอืน	จำ	กลาง	คลอง	เปรม	กรงุ	เทพฯ	

ซึ่ง	ใหญ่	ที่สุด	มี	ผู้	ต้อง	ขัง	5,850	คน	ใน	ขณะ	ที่	เรือน	จำ	กลาง	บาง	ขวาง	ซึ่ง	อยู่	ใกล้	กรุง	

เทพฯ	เป็น	ที่	ใช้	คุม	ขัง	นักโทษ	คดี	อุกฉกรรจ์	มี	4,119	คน

	 ปัจจุบัน	ปัญหา	แออัด	ใน	ไม่	ได้	มี	ระดับ	สูงสุด	ใน	ประวัติศาสตร์	ยุค	ปัจจุบัน	สูง	

ทีส่ดุ	คอื	ป	ีพ.ศ.	2544-2545	(เมือ่	จำนวน	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ม	ีมาก	กวา่	250,000	คน)	กอ่น	ที	่จะ	

ลด	ลง	ใน	ปี	พ.ศ.	2547	ตั้ง	แต่	ปี	พ.ศ.	2550	เป็นต้น	มา	อัตรา	ความ	แออัด	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	

และ	ก็	ดู	ว่า	จะ	สูง	เท่า	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2544-2545	อย่างไร	ก็ตาม	ควร	จะ	พิจารณา	ตัวเลข	

เหล่า	นี้	ด้วย	ความ	ระมัดระวัง	 และ	ควร	จะ	เชื่อม	โยง	 กับ	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ประชากร	

ทั่วไป	คือ	ควร	ศึกษา	แนว	โน้ม	อัตรา	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	นักโทษ	ให้	เป็น	ดัชนี	ว่า	เป็น	เท่าไร	ต่อ	

ประชากร	100,000	คน	ของ	ประ	เทศ	นั้นๆ	
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นักโทษประหารชีวิต
	 คำ	พิ	พาก	ษา	ลงโทษ	ใน	เมือง	ไทย	นั้น	ค่อน	ข้าง	รุนแรง	ตาม	ความ	เป็น	จริง	ร้อย	

ละ	20	ของ	จำนวน	นักโทษ	ที่	ถูก	ตัดสิน	เด็ด	ขาด	ต้อง	ถูก	จองจำ	มาก	กว่า	10	ปี	ร้อย	

ละ	1.28	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	และ	ร้อย	ละ	0.08	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต9

	 ปจัจบุนั	นี	้ม	ีนกัโทษ	759	คน	ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	จาก	จำนวน	นี	้87	คน	เปน็	

นักโทษ	เด็ด	ขาด

9. สถิติของกรมราชทัณฑ์ มิถุนายน ๒๕๕๒
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สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปที่เรือนจำกลางบางขวาง
	 โดย	ทั่วไป	ต้อง	ยอมรับ	ว่า	 สภาพ	ความ	เป็น	อยู่	ใน	คุก	บาง	ขวาง	ดี	ขึ้น	 และ	มี	

ความ	รุนแรง	น้อย	แต่	ยัง	มี	การ	ใช้	มาตรการ	ลงโทษ	ที่	ไร้	มนุษยธรรม	อยู่	และ	สภาพ	

ความ	เป็น	อยู่	ก็	ยัง	ไม่	สอดคล้อง	กับ	มาตรฐาน	ที่	ยอมรับ	กัน	ใน	นานา	อารยประเทศ	

คกุ	บาง	ขวาง	ม	ีประวตั	ิความ	เปน็	มา	ตัง้	แต	่ป	ีพ.ศ.	2445	เมือ่	พระบาท	สมเดจ็	พระ	จลุ	

จอม	เกล้า	เจ้า	อยู่	หัว	ใน	รัชกาล	ที่	5	ทรง	ซื้อ	ที่ดิน	ผืน	ใหญ่	ที่	จังหวัด	นนทบุรี	 เพื่อ	สร้าง	

สำหรบั	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ระยะ	ยาว	แต	่พระองค	์ทรง	สวรรคต	เสยี	กอ่น	มาส	รา้ง	ได	้ใน	สมยั	พระ	

ม	งกุฏ	เกล้า	เจ้า	อยู่	หัว	รัชกาล	ที่	6	(พ.ศ.	2470)	และ	เสร็จ	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2474

การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
	 1.	 ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	ยัง	อยู่	ใน	ระหว่าง	อุทธรณ์	ที่	มี	คดี	อยู่	กับ	ศาล	อุทธรณ์	 และ	ศาล	 

	 	 ฎีกา

	 2.	 ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	รับ	คำ	พิ	พาก	ษา	แล้ว	ให้	ต้อง	จำ	คุก	ระหว่าง	25	ปี	ถึง	ตลอด	ชีวิต

	 3.	 นักโทษ	เด็ด	ขาด	ที่	กำลัง	รอ	รับ	การ	ประหาร	ชีวิต

	 คกุ	บาง	ขวาง	แบง่	เปน็	13	แดน	ดว้ย	กนั	ม	ีเนือ้ที	่ทัง้หมด	80	เอเคอร	์(ประมาณ	

200	 ไร่)	มี	ความ	จุ	ผู้	ต้อง	ขัง	ได้	 4,000	คน	มี	ห้อง	ฝึก	วิชาชีพ	25	ห้อง	ห้อง	ประชุม	

ใหญ่	หนึ่ง	ห้อง	โรง	พยาบาล	หนี	่ง	โรง	หอพัก	11	หอ	และ	โรง	อาหาร	11	โรง	กำแพง	

ด้าน	นอก	ยาว	2,406	เมตร	สูง	6	เมตร	มี	สาย	ไฟ	แรง	สูง	ฝัง	อยู่	ใต้	กำแพง	ลึก	1	เมตร	

กำแพง	ด้าน	ใน	ที่	โอบ	ล้อม	แต่ละ	แดน	มี	ความ	ยาว	1,298	เมตร	สูง	6	เมตร	ติด	ลวด	

หนาม	ด้าน	บน	มี	พื้นที่	สัน	ทนา	การ	ต่างๆ	ทั้ง	ใน	และ	นอก	แดน	ต่างๆ	 เช่น	ห้อง	สมุด	

โทรทัศน์	และ	สนาม	ฟุตบอล	สำหรับ	ผู้	ต้อง	ขัง	ทุก	คน	(ข้อมูล	จาก	กรม	ราชทัณฑ์)

ข้อมูล	จาก	กรม	ราชทัณฑ์	มีนาคม	พ.ศ.	2554	ผู้	ต้อง	ขัง	หญิง	อยู่	ทัณฑสถาน	หญิง	

กลาง	ผู้	ต้อง	ขัง	ชาย	อยู่	เรือน	จำ	กลาง	บาง	ขวาง
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ก.การปรับปรุงที่ปฏิบัติแล้ว

กฏหมายและกรอบนโยบายทัณฑปฏิบัติ
	 พระ	ราช	บญัญตั	ิราชทณัฑ	์พ.ศ.	2479	ซึง่	เปน็	บทบญัญตั	ิขัน้	ตำ่	ของ	งาน	ทณัฑ	

ปฏิบัติ	ได้	รับ	การ	ปรับปรุง	แก้ไข	ใน	ช่วง	ปี	ที่	ผ่าน	มา	โดย	คณะ	กรรมาธิการ	พิจารณา	

การ	แก้ไข	พระ	ราช	บัญญัติ	ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2479	โดย	เพิ่ม	มาตรา	ขึ้น	อีก	23	มาตรา	

ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	จะ	เกี่ยว	กับ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	เช่น

	 1.	การ	โยก	ย้าย	ผู้	ต้อง	ขัง	ระหว่าง	แดน	ต่างๆ	

	 2.	การ	รักษา	เยียวยา	ผู้	ต้อง	ขัง	ติด	เชื้อ	หรือ	ป่วย	หนัก

	 3.	การ	ใช้	เครื่อง	พันธนาการ

	 4.	การ	ยุติ	การ	ใช้	คุก	มืด	เพื่อ	คุม	ขัง

	 ได้	มี	การ	แก้ไข	ปัญหา	ความ	แออัด	ของ	นักโทษ	บ้าง	เนื่องจาก	ใน	ปี	2545	

	 กรม	ราชทัณฑ์	ประสบ	ปัญหา	นี้	รุนแรง	มาก	 กล่าว	คือ	 มี	จำนวน	ผู้	ต้อง	ขัง	

ทั้งหมด	254,070	คน	ซึ่ง	สูง	เกิน	กว่า	ความ	จุ	ที่	ตั้ง	ไว้	เมื่อ	ตอน	สร้าง	คือ	100,000	คน	

เทา่นัน้	เพือ่	ลด	จำนวน	ผู้	ตอ้ง	ขงั	กรม	ราชทณัฑ์	ได้	นำ	มาตรา	การ	สำคญั	หลาย	อยา่ง	

อาทิ	การนำ	พระ	ราชโองการ	อภัยโทษ	และ	พระ	ราช	บัญญัติ	ฟื้นฟู	สมรรถภาพ	ผู้	ติด	

ยา	เสพ	ติด	พ.ศ.	2545	มา	ใช้	ใน	ช่วง	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา	ซึ่ง	มี	ผล	ให้	ประชากร	ผู้	ถูก	คุม	

ขัง	ลด	ลง	เหลือ	166,338	คน	เมื่อ	ปี	2551	(ตัวเลข	เมื่อ	กุมภาพันธ์	2551)
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จำนวนผู้ต้องขังระหว่าง10ปี
กราฟแสดงผลปีพศ2541-2550

ได	้ยก	ระดบั	การ	คดั	เลอืก	บคุลากร	ให	้สงู	ขึน้	โดย	เจา้	หนา้ที	่ตอ้ง	จบ	มหาวทิยาลยั	ไมใ่ช	่

มัธยม	ปลาย	เหมือน	ที่	เคย	เป็น	มา	บุคคล	า	กร	ได้	รับ	การ	ฝีก	อบรม	เป็น	ระยะ	ๆ

กราฟแสดงผลจำนวนบุคลากรต่อผู้ต้องขังระหว่าง10ปี

หมายเหตุ		เส้น	สี	แสด	คือ	ผู้	ต้อง	ขัง	เส้น	กราฟ	สี	ฟ้า	คือ	จำ	นว	นบุค	คลา	กร
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	 ผู้	ต้อง	ขัง	แออัด	ได้	ลด	ลง	 เริ่ม	แรก	คุก	บาง	ขวาง	สร้าง	ขึ้น	มา	สำหรับ	ผู้	ต้อง	ขัง	

4,000	คน	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2544-2545	มี	ผู้	ต้อง	ขัง	ถึง	8,000	คน	ขณะ	นี้	ลด	ลง	เหลือ	

4,119	คน	อัตราส่วน	ระหว่าง	ผู้	ต้อง	ขัง	และ	เจ้า	หน้าที่	อยู่	ต่ำ	กว่า	16	ต่อ	1	

 สิทธิของผู้ถูกคุมขัง - ความพยายามที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนด

มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ

	 พระ	ราช	บญัญตั	ิราชทณัฑ	์ฉบบั	ใหม	่ชว่ย	ให	้กรม	ราชทณัฑ	์ตระหนกั	ถงึ	พนัธ	กจิ	

ที	่ตอ้ง	ดำเนนิ	งาน	ตามกฏ	บตัร	ของ	องคก์าร	สหประชาชาต	ิเชน่	กฏ	บตัร	มาตรฐาน	ขัน้	

ต่ำ	สำหรับ	การ	ปฏิบัต	ิต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	 กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธ	ิพลเมือง	และ	

สิทธิ	ทางการ	เมือง	 (ICCPR)	และ	อนุสัญญา	ต่อ	ต้าน	การ	ทรมาน	และ	การ	ปฏิบัติ	

หรือ	การ	ลงโทษ	ที่	โหด	ร้าย	ไร้	มนุษยธรรม	หรือ	ย่ำยี	ศักดิ์	ศรี	(CAT)	นอกจาก	นั้น	เพื่อ	

ส่ง	เสริม	ให้	กลไก	เหล่า	นี้	มี	สมรรถภาพ	ยิ่ง	ขึ้น	กรม	ราชทัณฑ	์ ได้	ร่าง	มาตรการ	ขอ	งก	

รมฯ	เอง	ขึน้	มา	อกี	เพือ่	ทำให	้การ	ปฏบิตั	ิตอ่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	เปน็	ไป	อยา่ง	ถกู	ตอ้ง	และ	เหมาะ	

สม	โดย	ยัง	รักษา	สิทธิ	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	ไว้	กลไก	เหล่า	นี้	คือ

 มาตรฐานความโปร่งใสภายใน	-	มี	การ	เน้น	ความ	โปร่งใส	ของ	การ	บริหาร	

และ	จัดการ	ทัณฑสถาน	ให้	รวม	มาตรฐาน	ข้าว	อาหาร	การ	จัด	งาน	ให้	นักโทษ	ร้าน	

สวัสดิการ	และ	แผนก	บริหาร	จัดการ

 มาตรฐานของความเปน็อยู่ของผู้ตอ้งขงั	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ทกุ	คน	ตอ้ง	ทำ	ตาม	ขอ้	

ปฏบิตั	ิเกีย่ว	กบั	ความ	เปน็	อยู	่ให	้ได	้จาก	4	ใน	5	ขอ้	ดงันี	้มาตรฐาน	ของ	อปุกรณ	์ทีน่อน	

ครัว	ของ	โรง	อาหาร	ศูนย์	สุขภาพ	และ	การ	กำจัด	ขยะ	มูลฝอย

	 มาตรฐาน	มี	ทั้งหมด	 10	 ข้อ	 คือ	 การ	จัดการ	บริหาร	พนัก	งาน	ที่	มี	คุณ	วุฒิ	ที่	

เหมาะ	สม	สถาน	ที่	ออก	กำลัง	กาย	การ	จำแนก	ลักษณะ	ผู้	ต้อง	ขัง	การ	คุม	ขัง	การ	ใช้	

แรงงาน	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	การ	ศึกษา	และ	การ	ฝึก	วิชาชีพ	การ	ลงโทษ	และ	ตัก	เตือน	งาน	

บริการ	ต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	และ	กิจกรรม	และ	สิทธิ	พิเศษ	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	

	 มี	การ	ยกเลิก	ใน	การ	ใช้	คุก	มืด	 ผู้	ต้อง	ขัง	สามารถ	เข้า	รับ	การ	ศึกษา	ฝึก	อบรม	
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และ	ทำงาน	ทั้ง	ยัง	มี	โอกาส	ศึกษา	ได้	ถึง	ระดับ	มหาวิทยาลัย	โดย	ผ่าน	มหาวิทยาลัย	

สโุขทยัธรรม	าธ	ิราช	ระบบ	การ	ศกึษา	เหลา่	นี	้สมยั	กอ่น	บรหิาร	งาน	โดย	กรม	ราชทณัฑ	์

แต่	ขณะ	นี้	ขึ้น	อยู่	กับ	กระทรวง	ศึกษาธิการ	

	 ได	้ม	ีการ	จดั	มาตรการ	ปอ้งกนั	การ	ลกัลอบ	นำ	เขา้	และ	ออก	ยา	เสพ	ตดิ	จาก	นอก	

คกุ	โดย	พยายาม	ให	้ม	ียทุธวธิี	ใน	การ	ดกั	จบักมุ	ผู	้คา้	ยา	เสพ	ตดิ	ให	้แก	่ผู	้ตอ้ง	ขงั	ทำการ	

ตรวจ	คน้	ผู	้เขา	เยีย่ม	ตรง	ทาง	เขา้	ของ	เรอืน	จำ	ให	้ม	ีประสทิธภิาพ	มาก	ขึน้	กวา่	หลาย	ป	ีที	่

ผ่าน	มา	

	 ได	้ม	ีการ	ปรบัปรงุ	หอ้ง	เยีย่ม	ขึน้	ใน	ป	ีพ.ศ.	2548	โดย	ม	ีการ	ตดิ	ตัง้	พดัลม	เพดาน	

และ	ที่	ผนัง	ห้อง	ติด	กระจก	หน้าต่าง	และ	ติด	ตั้ง	โทรศัพท	์มี	การ	จัด	ตั้ง	กลไก	ภายใน	

เพื่อ	รองรับ	การ	ร้อง	ทุกข์

	 อย่างไร	ก็ตาม	ถึง	แม้น	ว่า	ดู	ภายนอก	ได้	เปลี่ยนแปลง	ไป	เยอะ	แต่	ภายใน	ชีวิต	

ประจำ	วัน	ยัง	เหมือน	เดิม	ทุก	ประการ
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	 กิจวัตร	ที่	กำหนด	ไว้	เป็น	ทางการ	นี้	ไม่	ได้	สอดคล้อง	กับ	ความ	เป็น	จริง	แต่	

อย่างไร	เพราะ	สภาพ	ความ	เป็น	อยู่	ใน	ยัง	ขาด	ความ	โปร่งใส	และ	ไม่	ได้	นำกฏ	หมาย	

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์	และ	กฎ	เกณฑ์	ของ	กระทรวง	ยุติธรรม	มา	ใช้	แต่	ประการ	ใด

ข.สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนCCPR/CO/84/THA
	 คณะ	กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	ได้	สรุป	ไว้	เมื่อ	วัน	ที่	 8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2548	

ข้อ	ที่	16	แสดง	ความ	วิตก	กังวล	ต่อ	ปัญหา	ประชากร	ผู้	ต้อง	ขัง	เกิน	ความ	จุ	มาตรฐาน	

และ	สภาพ	ความ	เป็น	อยู่	ทั่วไป	ใน	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ปัญหา	สุขลักษณะ	การ	ได้	รับ	

การ	รักษา	พยาบาล	และ	การ	ได้	รับ	โภชนาการ	อย่าง	เพียง	พอ	คณะ	กร	รม	การ	ฯ	ก็	ยัง	

วติก	กงัวล	วา่	ไม	่ได	้ปฏบิตั	ิสมำ่เสมอ	เกีย่ว	กบั	สทิธ	ิของ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่จะ	ได	้รบั	บรกิาร	ของ	

นกั	กฎหมาย	และ	ได	้พบปะ	ญาต	ิคณะ	กร	รม	การ	ฯ		เลง็	เหน็	วา่	ระยะ	เวลา	ของ	การ	คมุ	

ขงั	บคุคล	กอ่น	ที	่จะ	ม	ีการ	ตดัสนิ	ไม	่สอดคลอ้ง	ตอ่	อนสุญัญา	ตอ่	ตา้น	การ	ทรมาน	หรอื	

การ	ลงโทษ	ที	่โหด	รา้ย	ไร	้มนษุยธรรม	หรอื	ยำ่	ย	ีศกัด	์ศร	ี(CAT)	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ระหวา่ง	รอ	การ	

พิจารณา	คดี	ถูก	ขัง	รวม	กับ	ผู้	ต้อง	ขัง	คดี	เด็ด	ขาด	อยู่	เสมอ	นอก	เหนือ	จาก	นี้	คณะ	กร	

รม	การ	ฯ	ยัง	เป็น	ห่วง	ว่า	มี	ผู้	ต้อง	ขัง	หญิง	เป็น	จำนวน	มาก	ใน	คุก	อีก	ทั้ง	มี	เยาวชน	ที่	ถูก	

คุม	ขัง	รวม	กับ	ผู้ใหญ่

กฎข้อบังคับภายในและกิจวัตรประจำวัน
ที่พักอาศัย

	 ผู้	ต้อง	ขัง	ทั้งหมด	15-30	คน	พัก	รวม	กัน	ใน	หนึ่ง	ห้อง	 ใน	ห้อง	มี	โทรทัศน	์หนึ่ง	

เครื่อง	ที่นอน	และ	ผ้า	ปู	บน	พื้น	ภายใน	ห้อง	ขัง	มี	ห้องน้ำ	พร้อม	ฝักบัว	และ	ห้อง	ส้วม	มี	

พัดลม	หนึ่ง	ตัว	เปิด	ไฟฟ้า	ตลอด	ยี่สิบ	สี่	ชั่วโมง
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กิจวัตรประจำวัน	(ยก	วัน	วัน	เสาร์	อาทิตย์	และ	วัน	หยุด	ราชการ)		

	 06.00	น.	 เปิด	ห้อง	คุม	ขัง	รับ	ประทาน	อาหาร	เช้า

	 06.30	น.	 เวลา	ว่าง	อาจ	เข้า	รับ	การ	ศึกษา	อบรม	ทำงาน	หรือ	ออก	กำลัง	กาย

	 13.30	น.	 อาหาร	กลาง	วัน

	 14.00	น.		 เวลา	ว่าง	อาจ	เข้า	รับ	การ	ศึกษา	อบรม	ทำงาน	หรือ	ออก	กำลัง	กาย

	 15.30	น.		 กลับ	เข้า	ห้อง	คุม	ขัง	ปิด	กุญแจ

อาหารเช้าและอาหารกลางวันคือ	ข้าว	และ	แกงจืด

อุปกรณ์อนามัย	ทุก	ๆ 	หก	เดือน	ผู้	ต้อง	ขัง	จะ	ได้	รับ	ถุง	ที่	มี	แปรงสีฟัน	หนึ่ง	อัน	แชมพู	

หนึ่ง	ขวด	และ	ยาสีฟัน	หนึ่ง	หลอด

น้ำ	 ใน	วัน	หนึ่ง	ๆ 	 ผู้	ต้อง	ขัง	สามารถ	อาบ	น้ำ	ได้	บ่อย	ครั้ง	เท่า	ที่	ต้องการ	 (ปกติ	ห้า	ถึง	

หก	ครั้ง	 เพื่อ	ให้	มี	กิจกรรม	และ	เพื่อ	เหตุผล	ทาง	ด้าน	สุขลักษณะ	เพราะ	สกปรก)	จาก	

15.30	น.-06.30	น.	มี	น้ำ	ใช้ได้	ตอน	06.00	น.-06.30	น.	16.00	น.-17.00	น.	และ	

19.00	น.-20.00	น.	

ห้องสมุด	 ผู้	ต้อง	ขัง	สามารถ	ใช้	ห้อง	สมุด	ได้	 	 2-5	ครั้ง	ใน	หนึ่ง	อาทิตย์	 แต่	ละ	ครั้ง	ๆ 	

ละ	1	ชั่วโมง

การติดต่อกับโลกภายนอก	 อนุ	ญาติ	ให้	ญาติ	เยี่ยม	ผู้	ต้อง	ขัง	ได้	 สอง	ครั้ง	ต่อ	หนึ่ง	

อาทิตย์	ครั้ง	ละ	45	นาที	ตาม	เวลา	ดังนี้	09.30	น.	หรือ	13.45	น.

อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้	 สอง	ครั้ง	ต่อ	หนึ่ง	อาทิตย์	 แต่ละ	ครั้ง	ไม่	เกิน	 5	นาที	 ผู้	

ต้อง	ขัง	เขียน	และ	รับ	จดหมาย	ได้	ทว่า	มี	กฎ	ระเบียบ	ที่	ทำให้	การ	เขียน	หรือ	การ	รับ	

จดหมาย	ค่อน	ข้าง	ล่าช้า	เพราะ	เจ้า	หน้าที่	ฝ่าย	บริหาร	จะ	ต้อง	อ่าน	จดหมาย	เข้า	ออก	
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ผู้	ต้อง	ขัง	ไม่มี	อิน	เทอร์เน็ท	ใช้	และ	ห้าม	ใช้	โทรศัพท์	มือ	ถือ

ยาเสพย์ตดิและการตดิสนิบนเจา้พนกังาน	ปญัหา	ทัง้	สอง	นี	้ม	ีสว่น	เชือ่ม	โยง	กนั	

และ	 เป็น	อุปสรรค	ต่อ	การ	ทำงาน	ของ	ทัณฑสถาน	ใน	การ	ที่	จะ	ส่ง	บุคคล	ที่	เยียวยา	

แล้วก	ลับ	คืน	สู่	สังคม

การดแูลสุขภาพ	ผู	้ตอ้งหา	ตอ้ง	รอ	คอย	นาน	กวา่	จะ	ได	้รบั	การ	รกัษา	เบือ้ง	ตน้	เหตผุล	

ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	อยู่	เหนือ	การ	รักษา	เฉพาะ	โรค	มี	การ	ให้	ยา	พาราเซตามอล	มาก	

การ	ไม่	ได้	ตรวจ	สุขภาพ	อย่าง	สม่ำเสมอ	ทำให้	สุขภาพ	ฟัน	มี	ปัญหา	 ให้	เคี้ยว	อาหาร	

ลำบาก	และ	ทำให้	สายตา	เสื่อม	มี	ผู้	ป่วย	วัณโรค	และ	ผู้	ป่วย	โรค	เอดส์	เป็น	จำนวน	

มาก	ที่	ถูก	ขัง	รวม	กัน	อย่าง	ใกล้	ชิด	 ไม่มี	การ	เอา	โซ่	ตรวน	ที่	ขา	ออก	จาก	คนไข้	ใกล้	เสีย	

ชีวิต	ใน	โรง	พยาบาล

วินัยและการลงโทษ

	 มี	การ	จำแนก	ลักษณะ	นักโทษ	เด็ด	ขาด	เป็น	6	ประเภท	ตาม	ความ	ประพฤติ	

ใน	ดังนี้	ชั้น	เยี่ยม	ชั้น	ดี	มาก	ชั้น	ดี	ชั้น	กลาง	ชั้น	เลว	และ	ชั้น	เลว	มาก	ผู้	ที่	ทำ	ผิด	ครั้ง	

แรก	เมื่อ	เข้า	จะ	ถือว่า	เป็น	นักโทษ	“ชั้น	ดี”	ใน	ขณะ	ที่	เขียน	รายงาน	นี้	ทั่ว	ทั้ง	ประเทศ	มี	

นักโทษ	ชั้น	กลาง	ร้อย	ละ	32	และ	ชั้น	เยี่ยม	ร้อย	ละ	31	การ	แยก	ประเภท	เหล่า	นี้	เป็น	

ไป	เพื่อ	ใช้	ใน	การ	ขอ	พระราชทาน	อภัยโทษ	 รวม	ทั้ง	เพื่อ	ขอ	ใช้	สิทธิ	พิเศษ	 เช่น	 ได้	รับ	

การ	แต่ง	ตั้ง	เป็น	เสื้อ	น้ำเงิน	หรือ	อาสา	สมัคร	คุม	ประพฤติ	ดูแล	ความ	ปลอดภัย	และ	

ความ	เรียบร้อย	ให้	นักโทษ	กลุ่ม	ใด	กลุ่ม	หนึ่ง	ใน	บาง	กรณี	เสื้อ	น้ำเงิน	ยัง	มี	อำนาจ	ที่	

จะ	ลงโทษ	และ	ใช้	ไม้	ตี	นักโทษ	อื่น	ได้		

การลงโทษมีดังนี้

	 1.	 จำกัด	การ	เข้า	เยี่ยม

	 2.	 ลด	ชั้น
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	 3.	 ใส่	พันธนาการ

	 4.	 แยก	ขัง	เดี่ยว

	 5.	 เขี่ย	น	ตี

	 6.	 ทำงาน	หนัก	กลาง	แจ้ง

การแยกขงัเดีย่ว	เปน็การ	ลงโทษ	โดย	การ	แยก	ผู	้ตอ้ง	ขงั	จาก	นกัโทษ	อืน่	และ	จาก	โลก	

ภายนอก	และ	โทษ	นี	้อาจ	จะ	นำ	ไป	สู	่การ	ยกเลกิ	สทิธ	ิใน	การ	เยีย่ม	ทัง้หมด	ทัง้นี	้ขึน้	อยู	่

กับ	ความ	รุนแรง	ของ	การ	กระทำ	ผิด	นั้น	ๆ 	การ	ขัง	เดี่ยว	จะ	ถูก	ใส่	โซ่	ตรวน	โดย	อัตโนมัติ	

ใน	หอ้ง	ขงั	บน	ตกึ	10	เปน็	หอ้ง	ขงั	เดีย่ว	ที	่ปราศ	จาก	สิง่	อำนวย	ความ	สะดวก	ขัน้	พืน้	ฐาน	

การ	ฆา่	ตวั	ตาย	ใน	คกุ	บาง	ขวาง	เกดิ	ขึน้	ที	่ตกึ	10	นี	้เปน็	สว่น	ใหญ	่ตาม	มาตรฐาน	สากล	

ให	้ยกเลกิ	การ	ขงั	เดีย่ว	ทกุ	กรณ	ีหรอื	กระทำ	ได	้เพือ่	การ	คุม้ครอง	และ	ใช	้เวลา	สัน้	เทา่	ที	่

จะ	เป	้น	ไป	ได	้เทา่นัน้		หาก	แต	่ใน	ทาง	ปฏบิตั	ิไม	่ได	้ทำ	ตาม	นี	้เพราะ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	สว่น	ใหญ	่

โดน	ขัง	เดี่ยว	ประมาณ	2-3	 เดือน	และ	มาตรฐาน	สากล	ห้าม	การ	เฆี่ยน	ตี	และ	การ	

ทำงาน	กลาง	แจ้ง	(กลาง	แดด)	ใน	ทุก	กรณี	เพราะ	นี่	คือ	การ	ทรมาน	และ	การ	ปฏิบัติ	

ต่อ	บุคคล	ที่	ไร้	มนุษยธรรม	และ	ย่ำยี	ศักดิ์	ศรี

	 ใน	ทาง	ปฏิบัติ	จะ	มี	การ	ใช้	โซ่	ตรวน	เป็นการ	ลงโทษ	อยู่	เสมอ	สำหรับ	นักโทษ	ที่	

ถูก	จำ	ตรวน	อยู่	แล้ว	 ถ้า	ต้อง	โทษ	อีก	ก็	จะ	มี	การ	เพิ่ม	น้ำ	หนัก	ของ	ตรวน	ตาม	คำ	บอก	

เล่า	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	หนึ่ง	ใน	สี่	ของ	นักโทษ	ต้อง	ถูก	จำ	ตรวน	ตรวน	ที่	จำ	ไว้	ที่	ข้อ	เท้า	ของ	

นักโทษ	ทำ	ด้วย	เหล็ก	และ	หนัก	ประมาณ	2-5	กิโลกรัม	

	 ถ้า	เป็น	ผู้	ต้อง	ขัง	ใหม่	จะ	มี	การ	 “ลงโทษ	ต้อนรับ”	 โดย	การ	จำ	ตรวน	เสมอ	อยู่	

ประมาณ	2	ถึง	3	เดือน	โดย	ไม่	คำนึง	ถึง	คำ	ตัดสิน	หรือ	ความ	หนัก	เบา	ของ	คดี	ตาม	

นิยาม	ของ	คณะ	มนตรี	สิทธิ	มนุษย	ชน	แห่ง	สหประชาชาติ	 การ	ปฏิบัติ	ที่	เป็น	ระบบ	

และ	ต่อ	เนื่อง	ดังนี้	เทียบ	เท่ากับ	การ	ทรมาน
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ค.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการแก้ไข
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมสิทธิมนุษยชน(CCPR/CO/84/THA)ข้อที่16

	 คณะ	กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	แห่ง	สห	ประชาชน	ชาติ	 ได้	สรุป	ไว้	เมื่อ	วัน	ที่	 8	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2548	ว่า	รัฐ	ภาคี	สมาชิก	ควร	เร่ง	ปรับปรุง	สภาพ	เรือน	จำเป็น	อันดับ	

แรก	เพือ่	ให	้สอดคลอ้ง	กบั	มาตรฐาน	ขัน้	ตำ่	ของ	องคก์าร	สหประชาชาต	ิใน	การ	ปฏบิตั	ิ

ตอ่	นกัโทษ	รฐั	ภาค	ีสมาชกิ	ควร	ประกนั	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิของ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	จะ	ได	้รบั	การ	ปฏบิตั	ิ

อยา่ง	ม	ีมนษุยธรรม	และ	เคารพ	ศกัดิ	์ศร	ีความ	เปน็	มนษุย	์โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	ใน	เรือ่ง	

สุข	อนามัย	การ	ได้	รับ	การ	รักษา	พยาบาล	และ	อาหาร	ที่	เพียง	พอ	การ	คุม	ขัง	ควร	ได้	

รับ	การ	พิจารณา	เป็น	มาตรการ	สุดท้าย	 และ	ควร	มี	มาตร	กา	รอื่นๆ	 เป็น	ทาง	เลือก	

การ	ตีค	รวน	การ	ขัง	เดี่ยว	เป็น	ระยะ	เวลา	นาน	ควร	ได้	รับ	การ	ยกเลิก	ใน	ทันที	และ	ควร	

ให้การ	คุ้มครอง	ผู้	ต้อง	ขัง	เยาวชน	เป็น	พิเศษ	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ให้	แยก	การ	คุม	ขัง	

จาก	ผู้ใหญ่่	

สภาพความเป็นอยู่

	 เพือ่	ให	้สอดคลอ้ง	กบั	ขอ้	กำหนด	มาตรฐาน	ขัน้	ตำ่	สำหรบั	การ	ปฏบิตั	ิตอ่	ผู	้ตอ้ง	

ขัง	ของ	องค์การ	สหประชาชาติ	 และ	สิทธิ	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	ตาม	พ.ร.บ.พระ	ราชทัณฑ์	

พ.ศ.2479

	 1.	 จัดหา	อุปกรณ์	สุข	อนามัย	โดย	อย่าง	น้อย	ให้	มี	ยาสีฟัน	แปรงสีฟัน	ผง	

	 	 ซักฟอก	สบู่	และ	แชมพู	ทุก	ๆ 	1	–	2	เดือน

	 2.	 มี	สิทธิ	ที่	จะ	ได้	รับ	อาหาร	ที่	ครบ	หมู่	ทุก	วัน

	 3.	 กลับ	เข้า	ห้อง	ขัง	ให้	สาย	กว่า	17.30	น	ตาม	ที่	ได้	ประกาศ	ไว้	ที่	เว็ป	ไซต์	ของ 

	 	 	เรือน	จำ	กลาง	บาง	ขวาง

	 4.	 ต้อง	รักษา	ไว้	และ	ปรับปรุง	การ	ฟื้นฟู	สมรรถภาพ	และ	การ	ทำงาน	ของ	ผู้

	 	 	ต้อง	ขัง

	 5.	 ให้	มี	การ	ใช้	ห้อง	สมุด	ได้	มาก	ขึ้น

	 6.	 การ	บำบัด	รักษา	และ	ตรวจ	ตรา	ผู้	ต้อง	ขัง	ติด	ยา	เสพ	ติด
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ความต้องการพิเศษของผู้ต้องขัง

	 กฎ	ข้อ	กำหนด	มาตรฐาน	ขั้น	ต่ำ	สำหรับ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	ของ	องค์การ	

สหประชาชาต	ิกำหนด	ไว	้วา่	ตอ้ง	แยก	การ	คมุ	ขงั	ตาม	ลกัษณะ	ที	่จำแนก	ไว	้(ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่

ได	้รบั	การ	ตดัสนิ	แลว้	และ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่กำลงั	รอ	พจิารณา	คด)ี	ตาม	เพศ	(ชาย	และ	หญงิ)	

ตาม	อายุ	และ	ใน	บาง	กรณี	ตาม	ความ	เชื่อ	ทาง	ศาสนา	หรือ	วัฒนธรรม	ทั้งนี้	เพื่อ	ให้	

มี	สิทธิ	เสรีภาพ	มาก	ขึ้น	ใน	การ	นับถือ	ศาสนา	และ	การ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	ดังนี้

	 1.	 ชาย	ที่	เปลี่ยน	เพศ	เป็น	หญิง	(ladyboys)	ควร	ต้อง	อยู่	ใน	หญิง

	 2.	 ควร	จะ	ให	้ความ	สำคญั	ตอ่	ความ	ตอ้งการ	ของ	ชาว	ตา่ง	ชาต	ิผู	้ซึง่	ม	ีประมาณ 

	 	 600	คน	ที่	กลาง	บาง	ขวาง	ดังนี้

	 3.	 การ	ได	้รบั	รู	้ถงึ	กฎ	ระเบยีบ	ของ	และ	แนวทาง	ปฏบิตั	ิเพือ่	ขอรบั	พระราชทาน 

	 	 	อภัยโทษ	ซึ่ง	ขณะ	นี้	มี	เป็น	ภาษา	ไทย	เท่านั้น

	 4.	 มี	สิทธิ	ที่	จะ	ใช้	โทรศัพท์

	 5.	 ม	ีสทิธ	ิที	่จะ	ได	้รบั	การ	ศกึษา	อบรม	(เชน่	เขา้	ชัน้	เรยีน	ภาษา	ไทย	หรอื	ภาษา 

	 	 	อังกฤษ)

	 6.	 มี	หนังสือพิมพ์	และ	สิ่ง	ตี	พิมพ์	เป็น	ภาษา	อังกฤษ	 (เช่น	 บาง	กอก	โพส) 

	 	 ภาษา	พม่า	และ	ภาษา	อื่น	เท่า	ที่	เป็น	ไป	ได้

	 7.	 มี	สิทธิ	ทำ	กิจกรรม	ที่	เหมาะ	สม	กับ	ผู้	ที่	ไม่	พูด	ภาษา	ไทย

	 8.	 ยกเลิก	การ	แยก	ขัง	นักโทษ	ประหาร	จาก	ผู้	ต้อง	ขัง	ทั่วไป

สภาพโดยเฉพาะสำหรับคุมขังนักโทษประหารชีวิต 

	 ระหว่าง	ที่	นักโทษ	เด็ด	ขาด	รอ	การ	ประหาร	นอกจาก	รอ	คอย	ขะ	ตา	กรรม	ที่	ถูก	

กำหนด	ไว	้แลว้	อยา่ง	ทกุข	์ทรมาน	เขา	ยงั	ถกู	ปฏบิตั	ิตอ่	แบบ	ไร	้มนษุยธรรม	และ	ไร	้ศกัดิ	์

ศรี	เช่น	ถูก	จำ	ตรวน	ตลอด	24	ชั่วโมง	และ	การ	ถู	กริด	รอน	สิทธิ	ทั่วไป	ที่	ผู้	ต้อง	ขัง	อื่น	ๆ 	

ได้	รับ
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ก.การปรับปรุงที่ได้กระทำไปแล้ว
เส้นทางสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตของประเทศไทย

	 รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	ใหม่	แห่ง	ราช	อาญา	จักร	ไทย	 โดย	ประชามติ	 เมื่อ	เดือน	

สงิหาคม	พ.ศ.	2550	ไม	่ได	้ม	ีโทษ	ประหาร	ไว	้ใน	บญัญตั	ิดงั	เชน่	ฉบบั	กอ่น	ครัง้	ป	ีพ.ศ.	

2540

	 กฏ	หมาย	หลาย	ฉบับ	ที่	เกี่ยว	กับ	โทษ	ประหาร	ชีวิต	มี	ความ	สอดคล้อง	กับ	

“มาตรการ	ประกัน	การ	คุ้มครอง	สิทธิ	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต”

	 มาตรการ	ประกัน	การ	คุ้มครอง	สิทธิ	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 อนุมัติ	โดย	

ประชามติ	ของ	คณะ	มนตรี	สิทธิ	มนุษย	ชน	แห่ง	สหประชาชาติ	 2527/50	 วัน	ที่	 25	

พฤษภาคม	พ.ศ.	2527

	 1.	 ใน	ประเทศ	ที่	ยัง	ไม่	ได้	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 

	 	 อาจ	จะ	ใชไ้ด	้ตอ่	อาชญากรรม	รา้ย	แรง	ทัง้นี	้ให	้เขา้ใจ	วา่	อาชญากรรม	นี	้จะ	 

	 	 ต้อง	ไม่	เกิน	ขอบข่าย	ของ	อาชญากรรม	ที่	กระทำ	โดย	มี	เจตนา	ประทุษ	ร้าย	 

	 	 เพื่อ	ให้	มี	ผล	ถึง	ชีวิต	หรือ	เป็น	อันตราย	ร้าย	แรง

	 2.	 จะ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ได้	ก็	ต่อ	เมื่อ	ณ	 เวลา	ที่	ประกอบ	อาชญากรรม	นั้น	 

	 	 มีกฏ	หมาย	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่	ทั้งนี้	ให้	เข้าใจ	ว่า	เมื่อ	เวลา	ล่วง	เลย	ไป	 

	 	 และ	มี	การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 ให้	ศาล	ตัด	สิ	นพิ	พาก	ษา	ลงโทษ	น้อย	 

	 	 ลง	ทั้งนี้	เพื่อ	เป็นการ	สงเคราะห์	ผู้	ต้องหา

	 3.	 บคุคล	ใด	ประ	กอ	บอาชญ	กรรม	เมือ่	อาย	ุยงั	ไม	่ครบ	18	ป	ียอ่ม	ไม	่ได	้รบั	โทษ	 

	 	 ประหาร	ชีวิต	และ	ห้าม	ไม่	ให้	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	นี้	ต่อ	หญิง	มี	ครรภ์	หรือ	 

	 	 เพิ่ง	คลอด	บุตร	หรือ	บุคคล	ที่	เป็น	โรคจิต

	 4.	 จะ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ได้	ก็	ต่อ	เมื่อ	 ได้	พิจารณา	แล้ว	ว่า	ความ	ผิด	ของ 

	 	 ผู้	ต้องหา	นั้น	 มี	หลัก	ฐาน	ผูกมัด	ตัวผู้	ต้องหา	อย่าง	หนัก	แน่น	และ	ไม่มี	คำ	 

	 	 อธิบาย	ความ	จริง	ที่	อาจ	จะ	เป็น	อื่น	ไป	กว่า	นี้

	 5.	 โทษ	ประหาร	ชีวิต	นั้น	ให้	กระทำ	หลัง	การ	ตัดสิน	ขั้น	สุดท้าย	โดย	ศาล	สถิต	 
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	 	 ยุติธรรม	ที่	มี	อำนาจ	หลัง	การ	พิจารณา	คดี	อย่าง	มี	ความ	ยุติธรรม	และ	โ 

	 	 ปรง่ใส	โดย	ใช	้มาตรการ	ประกนั	การ	คุม้ครอง	สทิธิ	ของ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ประหาร	 

	 	 ชีวิต	อย่าง	น้อยๆ	ให้	ถือ	มาตรา	14	ของ	กติกา	ร	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	 

	 	 สทิธ	ิพลเมอืง	และ	สทิธ	ิทางการ	เมอืง	รวม	ทัง้	ให	้คำนงึ	ถงึ	สทิธ	ิที	่จะ	พงึ	ม	ีพงึ	 

	 	 ได	้ของ	ผู	้ตอ้ง	สงสยั	หรอื	ผู	้ตอ้งหา	อาชญากรรม	และ	ตอ้ง	ใหก้าร	ชว่ย	เหลอื	 

	 	 ทา	งด้า	นกฏ	หมาย	ต่อ	ผู้	ต้องหา	อย่าง	เพียง	พอ	ทุก	ขั้น	ตอน

	 6.	 บคุคล	ใด	ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ยอ่ม	ม	ีสทิธ	ิที	่จะ	อทุธรณ	์ตอ่	ศาล	ชัน้	สงู	และ	 

	 	 ต้อง	จัด	ให้	ขั้น	ตอน	การ	ยื่น	อุทธรณ์	มี	ผล	ใช้	บังคับ	เป็น	ทางการ

	 7.	 บุคคล	ใด	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ย่อม	มี	สิทธิ	ที่	จะ	ขออภัย	โทษ	หรือ	ขอ	ลด	 

	 	 หย่อน	เวลา	คุม	ขัง	 การ	อภัยโทษ	และ	ลด	เวลา	ขัง	ให้	ทำได้	กับ	ทุก	กรณี	ของ	 

	 	 โทษ	ประหาร	ชีวิต

	 8.	 ห้าม	ไม่	ให้	ตัดสิน	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	ต่อ	ผู้	ต้องหา	ระหว่าง	รอ	ยื่น	อุทธรณ์	 

	 	 หรือ	ขณะ	ที่	คดี	ยัง	อยู่	ใน	ระหว่าง	การ	พิจารณา	ลด	โทษ	หรือ	อภัยโทษ	

	 9.	 ถ้า	จำเป็น	ต้อง	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ให้	กระทำ	โดย	มี	การ	ทุกข์	ทรมาน	น้อย	ท่ีสุด

ไมม่	ีการ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	กบั	หญงิ	ม	ีครรภ	์ผู	้ที	่ประกอบ	อาชญากรรม	ใน	ระหวา่ง	ที	่

ยัง	เป็น	ผู้	เยาว์	ผู้	ที่	และ	ป่วย	เป็น	โรคจิต	นี่	เป็นการ	สอดคล้อง	ต่อ	ข้อ	3	ของ	มาตรการ	

ป้องกัน	การ	คุ้มครอง	สิทธิ	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต

	 ประเทศ	ไทย	ได้	เข้า	สู่	ภาวะ	หยุด	การ	กระทำ	ชั่วคราว	ใน	การ	ตัดสิน	ลงโทษ	

ประหาร	ชีวิต	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.2530	-	2538	เมื่อ	มี	การ	พระราชทาน	อภัยโทษ	นักโทษ	

ประหาร	ชวีติ	ทัง้หมด	ซึง่	ก	็เปน็การ	สอด	คลอง้	ตอ่	มาตรการ	ประกนั	การ	คุม้ครอง	สทิธ	ิ

ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต

	 ต้ัง	แต่	ปี	พ.ศ.2514	เป็นต้น	มา	ตาม	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	

และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	(ICCPR)	นักโทษ	ท่ี	ถูก	ตัดสิน	ประหาร	ชีวิต	จะ	มี	สิทธิ	นำ	คดี	ข้ึน	

ศาล	อุทธรณ์	ได้	โดย	อัตโนมัติ	ถ้า	นักโทษ	ไม่	ย่ืน	อุทธรณ์	ด้วย	ตนเอง	พนัก	การ	อัยการ	จะ	

ส่ง	เร่ือง	ไป	ยัง	ศาล	 ท้ังน้ี	เป็น	ไป	ตาม	ประมวล	กฎหมาย	วิธี	พิจารณา	ความ	อาญา	ของ	

ไทย	มาตรา	ท่ี	245	และ	ยัง	สอดคล้อง	กับ	มาตรการ	ประกัน	การ	คุ้มครอง	ข้อ	6
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การประหารชีวิต
	 ก่อน	หน้า	ปี	พ.ศ.	2478	วิธี	การ	ลงโทษ	ประหาร	ชีวิต	คือ	การ	ตัด	หัว	ต่อ	มา	ได้	

เปลี่ยน	เป็น	ยิง	เป้า	ซึ่ง	ใช้	กับ	นักโทษ	315	คน	ตั้ง	แต่	พ.ศ.	 2478	 เป็นต้น	มา	 ใน	ปี	

พ.ศ.	2546	ได้	เปลี่ยน	วิธี	ประหาร	ชีวิต	เป็นการ	ฉีด	สาร	พิษ	ซึ่ง	เชื่อ	ว่า	เป็นการ	กระทำ	

ที่	ไร้	มนุษยธรรม	น้อย	ลง	บ้าง	ตาม	ข้อ	 9	ของ	มาตรการ	ประกัน	การ	คุ้มครอง	สิ	ทธ	ิฯ	

และ	ไทย	ได้	มี	การ	ประหาร	ชีวิต	นักโทษ	โดย	วีธี	การ	ฉีดยา	ไป	แล้ว	6	คน	

	 เจ้า	หน้าที่	มีหน้า	ที่	ตระ	เตรียม	ห้อง	ประหาร	ชีวิต	 จัดหา	เข็ม	ฉีดยา	และ	ตัว	ยา	

ที่	ฉีด	เข้า	เส้นเลือด	ของ	นักโทษ	 เมื่อ	ได้	เวลา	 เจ้า	หน้าที่	จะ	ให้	พนัก	งาน	รักษา	ความ	

ปลอดภัย	ประจำ	ที่	ทุก	สถานี	 อย่าง	ตื่น	ตัว	และ	ระมัดระวัง	 เพื่อ	ให้การ	ประหาร	ชีวิต	

เปน็	ไป	อยา่ง	ถกู	ตอ้ง	และ	เรยีบรอ้ย	เมือ่	ทกุ	อยา่ง	พรอ้ม	แลว้	จะ	นำ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	เขา้	หอ้ง	

ประหาร	เพือ่	ให	้นอน	บน	เตยีง	และ	มดั	ไว	้กบั	เตยีง	เปน็การ	ปอ้งกนั	ไม	่ให	้เกดิ	ม	ีการ	ตอ่	

ต้าน	ทาง	กาย	อย่าง	รุนแรง	นักโทษ	ได้	รับ	การ	ฉีดยา	3	เข็ม	เข็ม	แรก	เป็น	ยา	นอน	หลับ	

เขม็	ที	่สอง	ทำให	้กลา้ม	เนือ้	ผอ่น	คลาย	และ	เขม็	ที	่สาม	เพือ่	ให	้หยดุ	หายใจ	ม	ีการ	โต	้แยง้	

ว่า	วิธี	นี้	ทำให้	นักโทษ	ทรมาน	น้อย	ที่สุด10

	 การ	ประหาร	ชีวิต	ทั้งหมด	กระทำ	ใน	ห้อง	ปรับ	อากาศ	ณ	ตึก	11	ของ	คุก	บาง	

ขวาง	นกัโทษ	จะ	ไมรู่	้เลย	วา่	วนั	ใด	เดอืน	ใด	หรอื	เวลา	ใด	ที	่เขา	จะ	โดน	ประหาร	ชวีติ	จะ	

รู้	ก็	ต่อ	เมื่อ	เจ้า	หน้าที่	มา	รับ	ตัว	เขา	ไป	จาก	ห้อง	คุม	ขัง	การ	ปฏิบัติ	อย่าง	นี้	เทียบ	เท่ากับ	

การ	ปฏิบัติ	ที่	โหด	เหี้ยม	และ	ไร้	มนุษยธรรม	 เพชฌฆาต	 เชาว์	รัตน์	จารุ	บุญ	แห่ง	คุก	

บาง	ขวาง	ผู้	ยิง	เป้า	นักโทษ	หลาย	สิบ	คนใน	ช่วง	ที่	ใช้	การ	ยิง	เป้า	เป็น	นักโทษ	ประหาร	

ชีวิต	กล่าว	ถึง	ช่วง	เวลา	นี้	ใน	หนังสือ	ของ	เขา	เรื่อง	“เพชฌฆาต	คน	สุดท้าย”	ว่า

	 “เจ้า	หน้าที่	อื่น	และ	ผม	เข้าไป	ใน	ปีก	1	เพื่อ	รับ	ตัว	นักโทษ	ใน	บรรยากาศ	มี	แต่	

ความเครยีด	เพราะ	นกั	โทษ	อืน่ๆ	กำลงั	สงสยั	วา่	เขา	จะ	ถกู	นำ	ไป	ประหาร	ชวีติ	ดว้ย	หรอื	

ไม่	 ผม	ไม่	สามารถ	แส	แสร้ง	ได้	ว่า	นี่	เป็น	สิ่ง	ที่	ทำ	กัน	ได้	ง่ายๆ	ผม	และ	เพื่อน	ร่วม	งาน	

เดนิ	ผา่น	นกัโทษ	ที	่มหีนา้	ตา	ตืน่	ตระหนก	จน	กระทัง่	มา	ถงึ	นกัโทษ	ที	่เวลา	ของ	เขา	หมด	

แล้ว	เมื่อ	เรา	หยุด	ที่	หน้า	ห้อง	ขัง	ห้อง	หนึ่ง	นักโทษ	สอง	คนใน	นั้น	มอง	เรา	ด้วย	สายตา	

ที่	ตื่น	ตระหนก	พวก	เขา	รู้	ว่า	ต้อง	มี	อะไร	เกิด	ขึ้น	แล้ว	 เพราะ	เมื่อ	เร็ว	ๆ 	 นี้	 พวก	เขา	ได้	
10. ข้อมูลจาก ภาระกิจของสหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลว่าด้วยโทษประหารชีวิตในเมืองไทย FIDH 2548
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ถกู	ยา้ย	เขา้	มา	ใน	หอ้ง	ขงั	นี	้เรา	ปลอ่ย	ให	้เขา	บอก	ลา	เพือ่น	รว่ม	หอ้ง	ขงั	ผู	้ซึง่	หวาด	กลวั	

แทน	เขา”	ใน	ขณะ	นั้น	นักโทษ	เด็ด	ขาด	จะ	รู้	ว่า	ความ	ตาย	นั้น	“อยู่	ใกล้”	เพราะ	เขา	ได้	

กนิ	อาหาร	กลาง	วนั	เรว็	กวา่	ปกต	ิ1	ชัว่โมง”	การ	ตดัสนิ	ประหาร	ชวีติ	กระทำ	ทกุ	วนั	ที	่ม	ี

คำ	ตอบ	เกี่ยว	กับ	การ	ขออภัย	โทษ	มา	ถึง	นักโทษ	ต้อง	คอย	2-3	ปี	ถึง	จะ	ได้	รับคำ	ตอบ	

เกี่ยว	กับ	การ	อภัยโทษ	ซึ่ง	อาจ	จะ	มี	ผล	ให้	โดน	ประหาร	ชีวิต	ทันที	 หรือ	ได้	รับ	การ	ลด	

โทษ

ข.สภาพความเป็นอยู่ของนักโทษประหารณปัจจุบันนี้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนCCPR/CO/84/THA
	 คณะ	กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	ได้	สรุป	ไว้	เมื่อ	วัน	ที่	8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2548	

ใน	ข้อ	14.	คณะ	กร	รม	การ	ฯ	ตั้ง	ข้อ	สังเกต	ด้วย	ความ	ห่วงใย	ว่า	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไม่	

ได้	จำกัด	ใช้	ต่อ	“อาชญากรรม	ร้าย	แรง”	เท่านั้น	ตาม	ความ	หมาย	ใน	มาตรา	ที่	6	ย่อ	

หน้า	2	และ	ยัง	เอา	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไป	ใช้	กับ	อาชญากรรม	ค้า	ยา	เสพ	ติด	ด้วย	คณะ	

กรรมการ	แสดง	ความ	เสยีใจ	ที	่รฐับาล	ไทย	ยงั	ไม	่ได	้ถอน	ขอ้	สงวน	ตาม	มาตรา	6	วรรค	

5	ของ	สนธิ	สัญญา	ทั้ง	ๆ 	 ที่	ได้	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	ปี	

พ.ศ.	2546	ว่า	ด้วย	การ	ห้าม	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	กับ	บุคคล	ที่	มีอายุ	ต่ำ	กว่า	18	ปี	ข้อ	

ที่	16.	คณะ	กร	รม	การ	ฯ	ไม่	เห็น	ด้วย	ต่อ	การ	จำ	ตรวน	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	ต่อ	

รายงาน	เกี่ยว	กับ	การ	แยก	ขัง	เดี่ยว	ที่	ยาวนาน	

	 นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	ไม่	ได้	รับ	อนุญาต	ให้	พบ	กับ	ผู้	ต้อง	ขัง	ทั่ว	ไป	อื่น	ๆ 	พวก	เขา	

ถูก	ขัง	อยู่	ที่	ตึก	2	หรือ	ตึก	5	ของ	คุก	บาง	ขวาง	ซึ่ง	ขณะ	นี้	มี	นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	อยู่	

746	คน	กิจวัตร	ประจำ	วัน	ของ	พวก	เขา	ถูก	จัด	ไว้	อย่าง	ละเอียด	เพื่อ	ป้องกัน	ไม่	ให้	มี	

เวลา	พบ	กับ	นักโทษ	อื่น	ได้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 07.30	น	 เปิด	ห้อง	ขัง	และ	กิน	อาหาร	เช้า

	 12.30	น	 อาหาร	กลาง	วัน

	 14.30	น	 กลับ	เข้า	ห้อง	ขัง
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	 ระหวา่ง	วนั	เยีย่ม	คอื	วนั	องัคาร	และ	วนั	พฤหสับด	ีพวก	เขา	กลบั	เขา้	หอ้ง	ขงั	หนึง่	

ชั่วโมง	หลัง	เวลา	ที่	กำหนด	ไว้		พวก	เขา	มี	เวลา	ทั้งหมด	7	ชั่วโมง	ต่อ	หนึ่ง	วัน	ที่	อยู่	นอก	

ห้อง	ขัง	ได้	 ไม่	สามารถ	ทำงาน	ออก	กำลัง	กาย	หรือ	ศึกษา	ร่วม	กับ	ผู้	ต้อง	ขัง	อื่น	 ไม่	

สามารถ	ที่	จะ	“สอบ	เลื่อน	ชั้น	ได้”	และ	ไม่	สามารถ	เลื่อน	ขั้น	ได้	เป็น	เสื้อ	สีน้ำเงิน	

	 ให้	ญาติ	เยี่ยม	ได้	สอง	ครั้ง	ต่อ	อาทิตย์	ใน	วัน	อังคาร	และ	วัน	พฤหัสบดี	แต่ละ	

ครั้ง	ไม่	เกิน	45	นาที	เวลา	เยี่ยม	13.00	น	-13.45	น	นักโทษ	เด็ด	ขาด	ต้อง	ใส่	โซ่	ตรวน	

ตลอด	เวลา	การ	ปฏิบัติ	นี้	ไม่	สอดคล้อง	กับ	ย่อ	หน้า	33	ตาม	ข้อ	กำหนด	มาตรฐาน	ขั้น	

ตำ่	สำหรบั	การ	ปฏบิตั	ิตอ่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ของ	องคก์าร	สหประชาชาต	ิที	่กำหนด	ไว	้วา่	“ไม	่ให	้

ลงโทษ	โดย	การ	ใช	้เครือ่ง	จองจำ	เชน่	กญุแจมอื	โซ	่เหลก็	และ	เสือ้	สำหรบั	ใส	่ให	้คนไข	้

โรคจิต	นอกจาก	นั้น	ห้าม	ไม่	ให้	ใช้	โซ่	หรือ	เหล็ก	เป็น	เครื่อง	พันธนาการ”

ค.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ใข
	 ข้อ	เสนอ	แนะ	ตาม	สนธิ	สัญญา	CCPR/CO/84/THA	คณะ	กรรมการ	สิทธิ	

มนุษย	ชน	ได้	สรุป	ไว้	เมื่อ	วัน	ที่	8	ก.ค.	2548	

	 ขอ้	14.	รฐั	องคก์ร	ควร	จะ	ม	ีการ	ทบทวน	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ตอ่	ขอ้	อาชญ	

กรรม	ยา	เสพ	ติด	 เพื่อ	ที่	จะ	ลด	จำนวน	อาชญากรรม	โทษ	ประหาร	 รัฐ	องค์กร	ควร	จะ	

พิจารณา	ถอน	ข้อ	สงวน	มาตรา	6	วรรค	5	ของ	กติกา	ระหว่าง	ประ	เท	ศว่าดัว	ยก	ติ	กา	

สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	

	 ข้อ	 16.	คณะ	กรรมการ	ไม่	เห็น	ด้วย	ต่อ	การ	จำ	ตรวน	ต่อ	นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	

และ	ต่อ	รายงาน	เกี่ยว	กับ	การ	ขัง	เดี่ยว	ที่	ยาวนาน	

	 ใน	ช่วง	สาม	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา	 กฎหมาย	ระหว่าง	ประเทศ	ประณาม	การ	ใช้	

โทษ	ประหาร	ชวีติ	โดย	ตลอด	มา	และ	ด	ูเหมอืน	วา่	จะ	เดนิ	ทาง	สู	่การ	ยกเลกิ	กฎหมาย	นี	้

เมื่อ	วัน	ที่	8	ธันวาคม	2520	การ	ประชุม	สมัชชา	ใหญ่	ของ	องค์การ	สหประชาชาติ	มี	

มต	ิเกีย่ว	กบั	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ดงันี	้“จดุ	มุง่	หมาย	ที	่ตอ้ง	ทำ	เกีย่ว	กบั	โทษ	ประหาร	ชวีติ	

คือ	การ	ลด	จำนวน	อาชญากรรม	ที่	ต้อง	ตัดสิน	ด้วย	โทษ	ประหาร	ชีวิต	 โดย	สม่ำเสมอ	

และ	เป็น	ระบบ	 เพื่อ	เป็นการ	ปู	ทาง	ไป	สู่	การ	ยกเลิก	การ	ตัดสิน	ประ	หา	ชีวิต	ใน	ที่สุด”	



http://deathpenaltythailand.blogspot.com/

คุกไทย 2554

37

คือ	นอก	เหนือ	ไป	จาก	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิทธิ	มนุษย	ชน	 (2491)	 และ	กติกา	

ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	(พศ.	2519)	องค์การ	

สหประชาชาติ	มี	มติ	หลาย	ครั้ง	ให้	มี	การ	จำกัด	และ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	

	 เมื่อ	ปี	2532	มี	การ	ลง	นาม	ในพิธิ	สาร	เลือก	รับ	ฉบับ	ที่	สอง	ของ	กติกา	ระหว่าง	

ประเทศ	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิพลเมอืง	และ	สทิธ	ิทางการ	เมอืง	วา่	ดว้ย	การ	ยกเลกิ	โทษ	ประหาร	

ชวีติ	ใน	ทกุ	กรณ	ียกเวน้	ระหวา่ง	สงคราม	สมชัชา	ใหญ	่สหประชาชาต	ิลง	มต	ิเมือ่	เดอืน	

ธันวาคม	2551	ให้	หยุด	ยั้ง	การ	ใช้	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ไว้	ชั่วคราว

การยกเลิกเครื่องพันธนาการและการมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ต้อง

ขังทั่วไป
กฎหมาย	ไทย	ให้	ใช้	โซ่	ตรวน	ได้	ก็	ต่อ	เมื่อ

	 1.	เมื่อ	นักโทษ	เป็น	อันตราย	ต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	อื่น

	 2.	เมื่อ	นักโทษ	เป็น	อันตราย	แก่	ตัว	เขา	เอง

	 3.	ใน	กรณี	ที่	ผู้	ต้อง	ขัง	อาจ	หลบ	หนี

หมายเหตุไม่มี	การ	ล่าม	โซ่	ตรวน	ต่อ	นักโทษ	หญิง	

ยกเลิกโทษประหารต่ออาชกรญากรรมยาเสพติด
	 ตาม	มาตรา	ที่	 1	 ของ	มาตรการ	ประกัน	ป้องกัน	สิทธิ	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	

ชีวิต	“ใน	ประเทศ	ที่	ยัง	ไม่	ได้	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	การ	ประหาร	ชีวิต	อาจ	จะ	ใช้ได้	

ต่อ	อาชญากรรม	ร้าย	แรง	ทั้งนี้	ให้	เข้าใจ	ว่า	 อาชญากรรม	นี้	จะ	ต้อง	ไม่	เกิน	ขอบข่าย	

ของ	อาชญากรรม	ที่	กระทำ	โดย	มี	เจตนา	ประทุษ	ร้าย	 เพื่อ	ให้	มี	ผล	ถึง	ชีวิต	หรือ	เป็น	

อันตราย	ร้าย	แรง”

	 การ	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ต่อ	อาชญากรรม	ยา	เสพ	ติด	จะ	มี	ผล	ให้	จำนวน	

นักโทษ	เด็ด	ขาด	ลด	ลง	ได้	เกือบ	ครึ่ง	หนึ่ง	ดัง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	จาก	นักโทษ	เด็ด	ขาด	758	

คน	เปน็	อาชญากร	ยา	เสพ	ตดิ	เสยี	390	คน	นอกจาก	นี	้รอ้ย	ละ	72	ของ	นกัโทษ	ประหาร	
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ชีวิต	เป็น	ผู้	ต้อง	ขัง	คดี	ยา	เสพ	ติด

								การ	แยก	ลักษณะ	ของ	นักโทษ	ประหาร	ตาม	ความ	ผิด

	 ใน	ขณะ	ที	่บาง	ประเทศ	ซึง่	เลกิ	ใช	้โทษ	ประหาร	ชวีติ	แลว้	แต	่ยงั	ม	ีเสยีง	สนบัสนนุ	

ให้	ใช้	การ	ลงโทษ	นี้	กับ	อาชญากรรม	ที่	โหด	เหี้ยม	เช่น	การ	ทำร้าย	ทาง	เพศ	ต่อ	ผู้	เยาว์	

การ	ใช	้โทษ	นี	้กบั	ผู	้ตอ้งหา	คด	ียา	เสพ	ตดิ	ด	ูเหมอืน	จะ	เปน็การ	กระทำ	เกนิ	ตอ่	เหต	ุไมม่	ี

ประโยชน	์และ	โหด	รา้ย	ทารณุ	เพราะ	ผู	้ตอ้งหา	ยา	เสพ	ตดิ	สว่น	ใหญ	่ทำความ	ผดิ	เปน็	

ครั้ง	แรก	และ	จะ	เป็น	แค่	เหยื่อ	หรือ	คน	ที่	เป็น	สาย	ราย	ย่อย	ไม่ใช่	พ่อค้า	ราย	ใหญ่

	 ความ	จรงิ	ก	็คอื	ทณัฑสถาน	ใน	เมอืง	ไทย	นัน้	ยงั	เตม็	ไป	ดว้ย	ผู	้ตอ้ง	ขงั	คด	ียา	เสพ	

ติด	ซึ่ง	มี	อ	ยู้	ประมาณ	ร้อย	ละ	57	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	ทั้งหมด	เทียบ	เป็น	จำนวน	ประชากร	

เท่ากับ	82,000	คน	หนึ่ง	ใน	สาม	ของ	จำนวน	นี้	มีอายุ	ต่ำ	กว่า	25	ปี11		นี่	เป็น	สถิติ	จาก	

ผู้	ต้อง	ขัง	เด็ด	ขาด	เท่านั้น	 ซึ่ง	เป็นการ	คาด	คะเน	แบบ	ต่ำ	ด้วย	เหตุผล	ที่	ว่า	 ผู้	ต้องหา	

โดน	ขัง	ก่อน	ถูก	ตัดสิน	ความ	สัก	ระยะ	เวลา	หนึ่ง	 จึง	มี	การ	พิจารณา	คดี	 โดย	ศาล	ขั้น	

ต้น	หลัง	จาก	นั้น	 ยัง	ต้อง	ใช้	เวลา	อีก	สอง	สาม	ปี	เพื่อ	อุทธรณ์	ไป	ยัง	ศาล	อุทธรณ์	และ	

สุดท้าย	ที่	ศาล	ฎีกา		

11. จากนักโทษต้องคดียาเสพติด ๘๑,๔๗๗ คน ผู้ได้รับพิพากษาเด็ดขาดแล้ว มีจำนวน ๒๔,๕๔๒ คนที่มีอายุ ๑๘-๒๕ ปี เมื่อเดือน   
 พฤษภาคม ๒๕๕๒
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จากปากคำของผู้ต้องขัง
	 การ	รอ	คอย	ที่	ยาวนาน	และ	โหด	ร้าย	เพราะ	กระบวนการ	ยุติธรรม	ยืดยาด	

ล่าช้า

ใน	เมอืง	ไทย	นกัโทษ	ประหาร	ชวีติ	นัน้	จะ	มา	จาก	ครอบครวั	ที	่ดอ้ย	โอกาส	ยากจน	และ	

ได	้รบั	การ	ศกึษา	นอ้ย	เปน็	สว่น	ใหญ	่ทกุ	ขัน้	ตอน	ของ	กระบวนการ	ยตุธิรรม	เตม็	ไป	ดว้ย	

การ	ฉอ้	ราษฎร	์บงั	หลวง	ตัง้	แต	่ถกู	จบักมุ	จน	ถงึ	พ	ิพาก	ษา	และ	ความ	ทจุรติ	เหลา่	นี	้บอ่ย	

ครั้ง	เกิด	ขึ้น	ใน	คุก	เอง	ซึ่ง	ทำให้	ผู้	ต้อง	ขัง	ด้อย	โอกาส	เหล่า	นี้	เสีย	เปรียบ	ขึ้น	อีก

	 กระบวนการ	ยุติธรรม	ของ	เมือง	ไทย	คือ	เหตุผล	ที่	นักโทษ	ที่	ถูก	ตัดสิน	ประหาร	

ชีวิต	โดย	ศาล	ขั้น	ต้น	ต้อง	รอ	ความ	ตาย	หรือ	การ	ปลด	ปล่อย	ด้วย	ความ	หวาด	กลัว	

เสมือน	การ	จับ	ฉลาก	ทั้งนี้	เพราะ	กระบวนการ	อภัยโทษ	ทั้ง	หลาย	ไม่	ว่า	จะ	เป็นการ	

ลด	หย่อน	โทษ	หรือ	การ	ได้	รับ	พระราชทาน	อภัยโทษ	เหมือน	การ	จับ	ฉลาก	หรือ	เกม	

การ	ละ	เล่น	ที่	โหด	ร้าย

	 ผู้	ต้อง	ขัง	คน	หนึ่ง	สมมุติ	ชื่อ	ว่า	“จ”	ถูก	ขัง	อยู่	ที่	คุก	บาง	ขวาง	18	ปี	แล้ว	ด้วย	

ข้อหา	ยา	เสพ	ติด	ครั้ง	แรก	เขา	ถูก	ตัดสิน	ประหาร	ชีวิต	จาก	นั้น	เมื่อ	ปี	2539	ได้	ลด	โทษ	

เป็น	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	ต่อ	มา	เมื่อ	ปี	2543	ได้	ลด	โทษ	อีก	ครั้ง	เป็น	จำ	คุก	40	ปี	 เมื่อ	ปี	

พ.ศ.	2549	ลด	อีก	เหลือ	33	ปี	พ.ศ.	2549	ลด	อีก	เหลือ	29	ปี	เจ็ด	ปี	มา	แล้ว	ได้	มี	การ	

ขอ	พระราชทาน	อภัยโทษ	ถ้า	ได้	รับ	ลด	โทษ	ครั้ง	สุดท้าย	นี้	เขา	อาจ	ถูก	ปล่อย	ตัว	พรุ่ง	นี้	

หรือ	อาจ	ไม่ใช่

ความรู้สึกที่ว่า“กระบวนการยุติธรรมไร้สมรรถภาพอย่างสิ้นเชิง”

	 ใน	ที่สุด	แล้ว	นักโทษ	ต้อง	เป็น	ทนายความ	ให้	ตัว	เอง	ขณะ	นี้	อาจ	ได้	รับ	โทษจำ	

คกุ	ที	่ยาวนาน	พวก	เขา	ใช	้เวลา	มาก	เพือ่	คดิ	ทบทวน	คด	ีของ	เขา	เอง	ม	ีการ	เปรยีบ	เทยีบ	

คดี	ของ	แต่ละ	คน	มี	การ	คิด	คำ	นวน	การ	ศึกษากฏ	หมาย	และ	อ่าน	เอกสาร	มากมาย	

เกี่ยว	กับ	ระบบ	ยุติธรรม
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“โดย	ทั่วไป	แล้ว	พวก	เขา	จะ	บอก	กับ	ดิฉัน”	 ตั้ง	แต่	ครั้ง	แรก	ที่	เข้าไป	เยี่ยม	ถึง	การ	ไร้	

สมรรถภาพ	ของ	ทนายความ	ของ	เขา	และ	สถานการณ์	ทุจริต	มิ	ชอบ	ที่	มี	อยู่	ทั่วไป	ใน	

กระบวนการ	ยุติธรรม

	 ม	ีอยู	่หลาย	กรณ	ีที	่หลงั	จาก	ทนาย	วา่	ความ	ให	้จำเลย	แลว้	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่ถกู	พ	ิพาก	

ษา	แล้ว	 ต้อง	เขียน	หนังสือ	อ	ทุ	ธรณ์	ต่อ	ศาล	อุทธรณ์	และ	ศาล	ฎีกา	เอง	 โดย	มี	เพื่อน	

ร่วม	ห้อง	ขัง	ช่วย	เขียน	การ	ที่	ผู้	ต้อง	ขัง	และ	เพื่อน	ต้อง	เขียน	หนังสือ	ขอ	พระราชทาน	

อภัยโทษ	เอง	และ	การ	เปรียบ	เทียบ	คดี	ของ	เขา	กับ	เพื่อน	ร่วม	ห้อง	ขัง	ทำให้	เขา	เข้าใจ	

การ	ทำงาน	และ	ความ	ไม่	เป็น	เหตุ	เป็น	ผล	ของ	กระบวนการ	ยุติธรรม	ของ	ไทย	นาย	

“ท”	ถูก	ตัดสิน	จำ	คุก	45	ปี	เพราะ	ค้า	ยา	เสพ	ติด	จำนวน	เท่ากับ	นาย”ห”	แต่	นาย	“ห”	

ถูก	ตัดสิน	จำ	คุก	15	ปี	เป็น	ตัวอย่าง	ที่	ดี	ว่า	การ	ตัดสิน	คดี	บาง	คดี	เป็นการ	ใช้	ดุล	พินิจ	

ที่	ไม่	สม	เหตุ	สม	ผล	และ	ไม่	เป็น	มาตรฐาน	เดียวกัน

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2550	ใน	การ	ประชุม	APCCA12	 เจ้า	หน้าที่	กระทรวง	ยุติธรรม	ได้	

แสดงออก	ว่า	ไม่	เชื่อ	ถือ	ระบบ	ยุติธรรม	ของ	กระทรวง	เอง	 โดย	เสนอ	จะ	ช่วย	เหลือ	

บุคคล	บริสุทธิ์	ที่	ถูก	คุม	ขัง	 กระ	ทรวง	ฯ	ได้	สั่ง	การ	ให้	กร	มราชฑัณฑ์	 ทำการ	สำรวจ	ผู้	

ตอ้ง	ขงั	ที	่ยนืยนั	วา่	ตน	บรสิทุธิ	์โดย	ม	ีหลกั	ฎา	นพ	ร	้อมเพ	ร	ียง	หลงั	จาก	ม	ีการ	สมัภาษณ	์

และ	สอบสวน	กร	มราชฑณัฑ	์สง่	ราย	ชือ่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่กร	มราชฑณัฑ	์คดิ	วา่	มไิด	้กระทำ	

ความ	ผดิ	ให	้กบั	กระทรวง	ยตุธิรรม	แต	่จน	บดันี	้ก	็มไิด	้ม	ีการ	คบื	หนา้	เกีย่ว	กบั	การ	นี	้แต	่

อย่าง	ใด

คดียาเสพติดในคุกบางขวาง
	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	การ	เลือก	ที่รัก	มัก	ที่	ชัง	 โดย	การ	ให้	สิทธิ	ฆาตกร	และ	นักโทษ	

ข่มขืน	มาก	กว่า	ผู้	ต้อง	ขัง	คดี	ยา	เสพ	ติด	ตัวอย่าง	เช่น	กรม	ราชทัณฑ์	ไม่	อนุ	ญาติ	ให้	

นักโทษ	ยา	เสพ	ติด	 เลื่อน	ขั้น	เป็น	 เสื้อ	สีน้ำเงิน	ซึ่ง	ทำให้	การ	ลด	โทษ	สำหรับ	พวก	เขา	

เปน็	ไป	อยา่ง	ลา่ชา้	นอกจาก	นี	้ผู	้ตอ้ง	ขงั	คด	ียา	เสพ	ตดิ	ยงั	ถกู	ปฏเิสธ	การ	ลด	โทษ	ทัว่ไป	

และ	การ	ได้	รับ	พระราชทาน	อภัยโทษ	พ.ศ.	2547	มี	น้อย	ราย	ที่	ได้	รับ	สิทธิ	นี้	ใน	พ.ศ.	

2550	ผู	้ตอ้ง	คด	ียา	เสพ	ตดิ	ได	้รบั	สทิธิ	ลด	เวลา	ขงั	ได	้ถงึ	หนึง่	ใน	แปด	ของ	เวลา	ทัง้หมด	
12. Asian and pacific conference of correctional adminnitration
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แต	่ใน	ขณะ	ที	่ผู	้ตอ้ง	ขงั	คด	ีอกุฉกรรจ	์ได	้รบั	การ	ลด	เวลา	ขงั	ถงึ	หนึง่	ใน	สี	่จงึ	จะ	เหน็	ได	้วา่	

ผู้	ต้อง	ขัง	คดี	ยา	เสพ	ติด	ถูก	ลงโทษ	มาก	ที่สุด

	 ผู	้ตอ้ง	ขงั	คด	ียา	เสพ	ตดิ	ปจัจบุนั	นาย	“จ”	พดู	อยู	่เสมอ	วา่	“ผม	นา่	จะ	ฆา่	คน	เสยี	

มาก	กว่า	ป่าน	นี้	คงจะ	ได้	ออก	จาก	คุก	แล้ว”

				ใน	ภาพ	รวม	ผู้	ต้อง	ขัง	ยา	เสพ	ติด	จะ	มี	อยู่	ร้อย	ละ	57	ต่อ	ประชากร	ทั้งหมด	

ความรู้สึกว่ามีเศษเสี้ยวแห่งอิสระภาพ
	 มี	ผู้	ต้อง	ขัง	หลาย	คน	ที่	โดน	ย้าย	มา	จาก	คุก	อื่น	ใน	เมือง	ไทย	หรือ	จาก	ใน	ยุโรป	

บอก	ว่า	อยาก	อยู่	ที่	นี่	นาย	 “ก”	ย้าย	มา	จาก	บำบัด	สำหรับ	ผู้	ต้องหา	ยา	เสพ	ติด	บอก	

ดิฉัน	หลาย	ครั้ง	 ว่า	 “ที่	นี่	เหมือน	สวรรค์	 เมื่อ	เทียบ	กับ	ที่	ที่	ฉัน	ย้าย	จาก	มา”	ผู้	ต้อง	ขัง	

อกี	คน	หนึง่	ยา้ย	มา	จาก	ใน	ยโุรป	พดู	วา่	“ที	่นี	่ไม	่เหมอืน	กบั	คกุ	ที	่ผม	เคย	อยู	่ที	่นี	่ม	ีตน้ไม	้

และ	มอง	เห็น	ท้องฟ้า	ด้วย	ทำให้	ผม	มี	ความ	หวัง”
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	 คุก	บาง	ขวาง	มี	การ	ฆ่า	ตัว	ตาย	ต่ำ	และ	ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	ย้าย	มา	จาก	คุก	อื่น	ใน	เมือง	

ไทย	หรือ	ต่าง	ประเทศ	ต่าง	บอก	ว่า	ระบบ	ที่	นี่	ทำให้	พวก	เขา	ยัง	มี	ศักดิ์	ศรี	ของ	ความ	

เป็น	คน

	 ระบบ	คุก	ที่	ยุโรป	นั้น	มี	แม่บท	มา	จาก	คุก	สไตล์	แพ	นออพ	ติค	ซึ่ง	ถูก	สร้าง	โดย	

เบน็ทแ์ทม	ม	ีจดุ	มุง่	หมาย	ที	่จะ	ลด	ความ	เปน็	มนษุย	์และ	อตัตา	ของ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	โดย	ม	ีการ	

ควบคมุ	และ	ตรวจ	ตรา	สอด	สอ่ง	ตลอด	เวลา	เพื่อ	เป็นการ	ทรมาน	จติใจ	มาก	กว่า	การ	

ลงโทษ	ทาง	กาย	

	 สาระ	สำคัญ	ของ	การ	ลด	ความ	เป็น	มนุษย์	 คือ	การ	ทำลาย	ความ	สัมพันธ์	ทาง	

สังคม	ระหว่าง	ผู้	ต้อง	ขัง	 โดย	ไม่	ให้	มี	ความ	ไว้	วางใจ	และ	ความ	เป็น	เพื่อน	หรือ	ความ	

สามัคคี	ปร	อง	ดอง	ฉันท์	พี่	น้อง	ที่	เมือง	ไทย	ผู้	ต้อง	ขัง	จึง	รู้สึก	คลาย	ความ	เหงา	และ	คิด	

ว่า	มี	อิสระ	ภาพ	มาก	กว่า	อยู่	ที่	ยุโรป

	 อิสระ	ภาพ	อาจ	ใช่	 แต่	ไม่	เสมอ	ไป	มี	ความ	ไว้	เนื้อ	เชื่อ	ใจ	ระหว่าง	ผู้	ต้อง	ขัง	มี	

เพื่อน	ที่	เข้ม	แข็ง	มี	การ	ปลูก	ผัก	ผล	ไม้	เล่น	ฟุตบอล	บน	สนาม	หญ้า	มี	วง	ดนตรี	และ	

มี	การ	คุย	กัน	กับ	เพื่อน

	 แต่	ไม่ใช่	สำหรับ	นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	ผู้	ซึ่ง	ถูก	จำ	ตรวน	ตลอด	24	ชั่วโมง	รอ	

คอย	การ	มี	อิสระ	ภาพ	จาก	การ	รอ	คอย	อย่างไร	ก็ตาม	การ	ถูก	ประหาร	ชีวิต	หรือ	ลด	

วัน	คุม	ขัง	 จะ	ไม่	เกิด	ขึ้น	อย่าง	เร็ว	ไว	 เพราะ	อาจ	เป็น	เหตุผล	ทาง	เสถียรภาพ	ทางการ	

เมือง	หรือ	อื่น	ๆ 	ที่	หยุด	ยั้ง	ระบบ	การ	ลด	โทษ	ไว้	อย่าง	สิ้น	เชิง

	 มี	ทาง	เดียว	ที่	จะ	หยุด	ยั้ง	ความ	ทรมาน	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	759	คน	ที่	กล่าว	มา	นี้	คือ	

การ	ผ่อน	ผัน	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ของ	พวก	เขา	ให้	เป็น	จำ	คุก	ตลอด	ชีวิต	 เพื่อ	ที่	เขา	จะ	ได้	

เริม่	ม	ีสทิธ	ิม	ีเสยีง	เทา่	เทยีม	กบั	ผู	้ตอ้ง	ขงั	อืน่	ใน	ขณะ	เดยีวกนั	ควร	ม	ีการ	ยก	ระดบั	ความ	

เป็น	อยู่	ใน	กลาง	บาง	ขวาง	ให้	สูง	ขึ้น	และ	สอดคล้อง	กับ	มาตรฐาน	ขั้น	ต่ำ	สำหรับ	การ	

ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	ของ	องค์การ	สหประชาชาติ

บทสรุป
	 ใน	หลาย	กรณ	ีคกุ	บาง	ขวาง	นัน้	เปน็	แบบ	อยา่ง	ที	่ด	ีทางการ	ให	้สทิธ	ิแก	่ผู	้ตอ้ง	ขงั	
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มี	ส่วน	ที่	ดี	หลาย	อย่าง	และ	นโยบาย	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	นี้	น่า	จะ	เป็น	แนวทาง	ปฏิบัติ	

ให้	กับ	จังหวัด	การ	ยินยอม	ให้	นักโทษ	ปกครอง	ตนเอง	ได้	ตาม	ควร	อาจ	เป็น	แม่	แบบ	

ให้	กับ	ต่าง	ประเทศ	ได้	ด้วย

 ในชว่งทศวรรษที่ผา่นมา	ได้	ม	ีการ	ปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง	ไป	ใน	ทาง	ที	่ด	ีแต่	

การ	ปรับปรุง	ต่อ	ไป	จะ	เกิด	ขี้	น	ไม่	ได้	ถ้า	ละเลย	สภาพ	การ	ทำงาน	เงิน	เดือน	และ	การ	

ให้การ	อบรม	ทาง	ด้าน	วิชาชีพ	ต่อ	เจ้า	หน้าที่	ทัณฑสถาน

 ข้อปรับปรุงที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน	 ได้แก่	 เพิ่ม	อาหาร	ครบ	หมู่	ให้	ได้	สาม	

มื้อ	ต่อ	วัน	จัดหา	อุปกรณ์	สุข	อนามัย	อย่าง	พอ	เพียง	 ให้	ผู้	ต้อง	ขัง	มี	งาน	ทำ	และ	ได้	รับ	

ค่า	ตอบแทน	และ	จัดหา	โครงการ	การ	ศึกษา	อบรม	ให้	ผู้	ต้อง	ขัง

 ต้องหยุดการทรมานอย่าง	เป็น	ระบบ	และ	ต่อ	เนื่อง	ทั้ง	ทาง	กาย	และ	จิตใจ	

ต่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	โทษ	ประหาร	ชีวิต

 การจำตรวนตลอดเวลา	 และ	การ	แยก	ขัง	เดี่ยว	ที่	ยาวนาน	ต่อ	นักโทษ	

ประหาร	ชีวิต	 ขัด	กัน	อย่าง	ร้าย	แรง	ต่อ	สิทธิ	มนุษย	ชน	ทั้ง	ต่อ	กฏ	หมาย	ไทย	และ	ต่อ	

กฏ	บัตร	ระหว่าง	ชาติ	หรือ	ภูมิภาค	เช่น	มาตรฐาน	ขั้น	ต่ำ	สำหรับ	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	

ขัง	ของ	องค์การ	สหประชาชาติ	ก็ได้	ห้าม	การ	กระทำ	ดัง	กล่าว	ไว้	แล้ว	อย่าง	เคร่งครัด

 โทษประหารชีวิต	นั้น	เป็น	การ	ริด	รอน	สิทธิ	ที่	จะ	มี	ชีวิต	อยู่	ของ	บุคคล	 ดัง	

ปรากฏ	ใน	มาตรา	 3	 ของ	ปฏิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิทธิ	มนุษย	ชน	ประกาศ	ใช้	เมื่อ	

เดือน	ธันวาคม	2491	ดัง	นั้น	ควร	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	เสีย	โดย	ไม่มี	เงื่อนไข	ใน	

สถานการณ์	เหล่า	นี้	ที่

	 1.	ประเทศ	ไทย	กำลัง	อยู่	ใน	ระหว่าง	ร่าง	และ	นำ	เสนอ	รายงาน	ฉบับ	ที่	สอง	 

	 	 ต่อ	 กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	 

	 	 เมือง(ICCPR)และ	ที่	สำคัญ	ยิ่ง	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	แทน	เป็น	ประธาน	คณะ	 

	 	 มนตร	ีสทิธ	ิมนษุย	ชน	แหง่	สหประชาชาต	ิรว่ม	ทัง้	จะ	ตอ้ง	ม	ีการ	เสนอ	รายงาน	 

	 	 สิทธิ	มนุษย	ชน	ของ	ประเทศ	ภาย	ใต้	กลไก	UPR	 (Universal	 Periodic	 

	 	 Review)

	 2.	ใกล	้ถงึ	เวลา	ที	่คณะ	กรรมาธกิาร	สทิธ	ิมนษุย	ชน	ของ	องคก์าร	สหประชาชาต	ิ 
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	 	 จะ	ทำการ	ตรวจ	สอบ	ประเทศ	ไทย	ตาม	หมาย	กำหนดการ

	 3.	ประเทศ	ไทย	ม	ีผู	้แทน	ดา้น	สทิธ	ิมนษุย	ชน	ใน	อาเซยีน	และ	ม	ีการ	ตัง้	กลไก	สทิธ	ิ 

	 	 มนุษย	ชน	ของ	อาเซียน	ขึ้น	ที่	เรียก	ว่า	คณะ	กรรมาธิการ	ระหว่าง	รัฐบาล	 

	 	 อาเซยีน	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิมนษุย	ชน(AICHR)ละ	กำลงั	จะ	เปน็	ประชาคม	อาเซยีน	 

	 	 ภายใน	ปี	พ.ศ.2563

	 4.	การ	ที	่จะ	ม	ีประชาคม	อาเซยีน	และ	สหภาพ	ยโุรป	เริม่	ม	ีความ	สมัพนัธ	์ใกล	้ชดิ	 

	 	 ขึ้น

	 5.	ม	ีจำนวน	ชาว	ตา่ง	ประเทศ	มาก	ขึน้	ใน	ไทยประเทศ	ไทย	ควร	คำนงึ	ถงึ	ขอ้	เสนอ 

	 	 	แนะ	ของ	องคก์าร	สหประชาชาต	ิขอ้	ที	่วา่	“ควร	หา้ม	การ	จำ	ตรวน	และ	ยกเลกิ	 

	 	 โทษ	ประหาร	ชีวิต”	ถ้า	ทำได้	 ไทย	จะ	เป็น	ประเทศ	แรก	ใน	ภูมิภาค	อาเซียน	 

	 	 ที่	ยกเลิก	โทษ	ประหาร	ชีวิต	หลัง	จาก	ประเทศ	ฟิลิปปินส์	และ	กัมพูชา	และ	 

	 	 ไทย	ยัง	จะ	เป็น	ผู้นำ	ทาง	ด้าน	สิทธิ	มนุษย	ชน	 ระหว่าง	ประเทศ	อาเซียน	ด้วย	 

	 	 กัน	สิ่ง	นี้	จะ	เป็น	ตัว	บ่ง	ชี้	ถึง	ศักยภาพ	ของ	ไทย	ใน	การ	พัฒนา	ประเทศ

“ผู้ต้องขังที่ถูกจำตรวนตลอดเวลาในคุก”
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3. สภาพ นักโทษ ใน คุก บาง ขวาง

	 คณะ	ผู้	ศึกษา	ได้	สัมภาษณ์	นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	และ	อดีต	นักโทษ	ประหาร	

ชีวิต	จำนวน	12	คน	

  (1)การเยี่ยมนักโทษประหารชีวิต

		 การ	เยี่ยม	นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	ที่	คุก	บาง	ขวาง	กำหนด	ให้	เยี่ยม	อาทิตย์	ละ	

2	วัน	วัน	อังคาร	และ	วัน	พฤหัสบดี	เวลา	13.00	น.	ระยะ	เวลา	ใน	การ	เยี่ยม	45	นาที	

การ	เยี่ยม	อยู่	ใน	ห้อง	ที่	เป็น	ทาง	เดิน	ยาว	มี	กระจก	และ	ลูกกรง	กั้น	ระหว่าง	นักโทษ	กับ	

ผู้	เข้า	เยี่ยม	ประมาณ	1	เมตร	โดย	ใช้	โทรศัพท์	พูด	คุย	หลัง	จาก	ที่	มี	การ	จับกุม	ผู้	ค้า	ยา	

เสพ	ตดิ	ได	้หลาย	ราย	ให	้ขอ้มลู	เชือ่ม	โยง	ถงึ	นกัโทษ	ใน	เปน็	ผู	้สัง่	การ	การ	เยีย่ม	นกัโทษ	

จงึ	ม	ีมาตรการ	ที	่เขม้	งวด	มาก	ขึน้	โดย	ม	ีประกาศ	ของ	คกุ	บาง	ขวาง	สำหรบั	ผู	้ม	ีสทิธ	ิเขา้	

เยีย่ม	นกัโทษ	นัน้	ตอ้ง	เปน็	ญาต	ิเทา่นัน้	ทำให	้บคุคล	ที	่เปน็	ที	่รูจ้กั	นกัโทษ	ที	่ไมใ่ช	่ญาต	ิม	ี

ความ	ยาก	ลำบาก	ใน	การ	เขา้	ยี	่ยม	เปน็	อยา่ง	มาก		“ การ เยีย่ม ญาต ิใน แตล่ะ วนั จงึ เปน็ 

สิ่ง ที่ ทุก คน เฝ้า รอ นอกจาก ได้ พบ พูด คุย รู้ ความ เคลื่อนไหว ภายนอก แล้ว ที่ สำคัญ 

สิ่งของ และ เงิน ที่ ญาติ ฝาก จะ ทำให ้การ ใช้ ชีวิต ใน สุข สบาย ขึ้น แต ่ถ้า ไม่มี ญาต ิมา 

เยี่ยม ก็ ลำบาก แรก ๆ  ญาติ มัก มา เยี่ยม บ่อย แต่ พอ นาน เข้า ก็ เดือน ละ ครั้ง สุดท้าย 

ปี ละ 2 ครั้ง คน ที่ มี เมีย แล้ว ต้อง เขา มา อยู่ ที่ คุก ก็ จะ บอก ต่อๆ กัน ว่า ให้ ทำใจ เพราะ 

เมีย ไป มี ผัว ใหม่ แน่นอน ผู้ ต้อง ขัง ที่ ถูก ติด คุ กนานๆ จึง ทำใจ”13

   

 (2)ความแออัดของนักโทษ

		 ห้อง	ขัง	ของ	คุก	บาง	ขวาง	ขนาด	6X8	เมตร	ซึ่ง	จุ	คน	ได้	43	คน	“การ	นอน	ใน	

เรือน	นอน	นั้น	แต่ละ	คน	จะ	มี	ที่	ของ	ตนเอง	ขนาด	0.7-0.8	ตาราง	เมตร	หมอน	ผ้าห่ม	

ที่นอน	มี	พร้อม	 เวลา	นอน	จะ	นอน	สอง	ฝั่ง	หัน	เท้า	เข้าหา	กัน	พื้นที่	ตรง	กลาง	ที่	ว่าง	จะ	

เป็น	ที่นอน	ของ	ผู้	ช่วย	เจ้า	หน้าที่	จะ	มี	พื้นที่	กว้าง	หน่อย	ไฟฟ้า	จะ	เปิด	ตลอด	เวลา	ไม่มี	

การ	ดับ	ไฟ	เพื่อ	ความ	ปลอดภัย”14	ความ	เป็น	อยู่	ที่	แออัด	ใน	นั้น	เป็นการ	ขัด	ต่อ	กติกา	

ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	 ข้อ	 10	ที่	กล่าว	ว่า”	
13. อดีตนักโทษประหารชีวิตต่อมาได้รับการลดโทษถูกคุมขังในกลางบางขวางเป็นเวลา 32 ปี
14. อดีตนักโทษประหารชีวิตต่อมาได้รับการลดโทษถูกคุมขังในกลางบางขวางเป็นเวลา 34 ปี
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บคุคล	ทัง้	ปวง	ที	่ถกู	ลดิรอน	เสรภีาพ	จะ	ตอ้ง	ได	้รบั	การ	ปฎบิตั	ิดว้ย	ความ	ม	ีมนษุยธรรม	

และ	เคารพ	ใน	ศักดิ์	ศรี	แต่	กำเนิด	แห่ง	ความ	เป็น	มนุษย์

 

  (3)การตีตรวนนักโทษ

		 นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	จะ	ถูก	ตีตรวน	ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 “การ	ใช้	ชีวิต	ประจำ	

วัน	ลำบาก	และ	ใน	การ	ตี	ตรวจ	นั้น	ใช้	การ	เชื่อม	ติด	กัน	เวลา	ที่	เชื่อม	นั้น	ประกาย	ไฟ	จะ	

กระเด็น	ทำให้	เกิด	เป็น	รอย	แผล	เป็น	ซึ่ง	นักโทษ	ส่วน	ใหญ่	ที่	ถูก	ตีตรวน	มัก	จะ	เป็น	รอย	

แผล	เป็น”	ผู้	ศึกษา	เห็น	ว่า	คุก	บาง	ขวาง	เป็น	ความ	มั่นคง	สูง	ย่อม	มี	ระบบ	รักษา	ความ	

ปลอดภัย	อย่าง	ดี	 การ	ตีตรวน	นักโทษ	ประหาร	ชีวิต	ตลอด	เวลา	เป็น	เรื่อง	ที่	เกิน	ความ	

จำเป็น	และ	เป็นการ	กระทำ	ที่	ขัด	ต่อ	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	มาตรา	4	

ที่	กล่าว	ว่า	“ศักดิ์	ศรี	ความ	เป็น	มนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และ	ความ	เสมอ	ภาค	ของ	บุคคล	

ย่อม	ได้	รับ	ความ	คุ้มครอง”	 และ	ขัด	ต่อ	ปฎิญญา	สากล	ว่า	ด้วย	สิ	ทธิ	มนุษย	ชน	และ	

กตกิา	ระหวา่ง	ประเทศ	วา่	ดว้ย	สทิธ	ิพลเมอืง	และ	สทิธ	ิทางการ	เมอืง	ขอ้	10		เปน็	เรือ่ง	

ตลก	มาก	นักโทษ	ต้อง	อยู่	ใน	ห้อง	ขัง	อยู่	แล้ว	แต่	ต้อง	ใส่	ตรวน	อีก	ผม	ว่า	มัน	ยิ่ง	กว่า	สัตว์	

ใส่	ตรวน	แล้ว	ยัง	ต้อง	นอน	ภายใน	ห้อง	ขัง	อีก15

 

  (4)ช่องว่างระหว่างนักโทษยากจนและไม่มีญาติกับนักโทษมีเงิน

		 อดตี	นกัโทษ	และ	นกัโทษ	ใน	ปจัจบุนั	ม	ีความ	คดิ	เหน็	สอดคลอ้ง	กนั	วา่	ใน	เรือ่ง	

อาหาร	น้ำ	ดื่ม	หรือ	สิ่ง	อำนวย	ความ	สะดวก	ของ	คุก	บาง	ขวาง	นั้น	ค่อน	ข้าง	ดี	และ	มี	

พร้อม	 แต่	คณะ	ผู้	ศึกษา	พบ	ความ	จริง	ที่	น่า	สนใจ	ว่า	สภาพ	การ	ใช้	ชีวิต	ใน	ระหว่าง	

นักโทษ	ที่	ไม่มี	เงิน	กับ	นักโทษ	ที่	มี	เงิน	นั้น	แตก	ต่าง	กัน	เหมือน	กับ	สังคม	ภายนอก	

นักโทษ	ที่	มี	เงิน	สามารถ	หาความ	สะดวก	สบาย	ได้	ใน	เรื่อง	ของกิน	ของใช้	 นักโทษ	ที่	

ไม่	ชอบ	อาหาร	ของ	เรือน	จำ	จัด	ให้	สามารถ	ที่	จะ	ซื้อ	อาหาร	จาก	ร้าน	สวัสดิการ	ประจำ	

แดน	ได้	และ	สำหรับ	อาหาร	ใน	คุก	บาง	ขวาง	นักโทษ	สามารถ	ซื้อ	วัตถุดิบ	มา	ประกอบ	

อาหาร	เอง	จาก	รา้น	ได	้“ความ	เปน็	อยู	่ของ	ผม	ใน	จงึ	ไม	่คอ่ย	ลำบาก	เรือ่ง	อาหาร	การ	กนิ	

ส่วน	ใหญ่	ก็	จะ	ซื้อ	กิน	เอง	และ	ได้	ช่วย	เหลือ	นักโทษ	ที่	ขาดแคลน	ไม่มี	ญาติ	เยี่ยม	หรือ	
15. อดีตนักโทษประหารชีวิต คดียาเสพติด ต่อมาได้รับการลดโทษ ถูกคุมขังเป็นเวลา 26 ปี 
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ไม่มี	เงิน”16	 ระบบ	ใน	กำหนด	ให้	นักโทษ	แต่ละ	คน	มี	บัญชี	เงิน	ฝาก	ของ	ตนเอง	โดย	ไม่	

จำกดั	จำนวน	แต	่สามารถ	นำ	มา	ใชไ้ด	้วนั	ละ	ไม	่เกนิ	200	บาท	และ	ใช	้ใน	ลกัษณะ	บตัร	

เงนิสด	นกัโทษ	สามารถ	ซือ้	สนิคา้	เชน่	สบู	่ยาสฟีนั	และ	อาหาร	สำหรบั	คน	ที	่ไมม่	ีเงนิ	

นั้น	ก็	จะ	ใช้	วิธี	การ	บริการ	ซัก	ผ้า	นวด	ให้	กับ	นักโทษ	ที่	มี	เงิน	ญาติ	ส่วน	ใหญ่	ไม่	เข้าใจ	

วา่	ทำไม	อยู	่ใน	คกุ	ยงั	ตอ้ง	ใช	้เงนิ	อกี	“มา	แตล่ะ	ครัง้	ตอ้ง	ซือ้	ของ	เยีย่ม	และ	ฝาก	เงนิ	เอา	

ไว้	ให้	ใช้	ครั้ง	ละ	2,000	บาท	ไหน	จะ	ค่า	เดิน	ทาง	ลง	มา	ครั้ง	หนึ่ง	ก็	ต้อง	มี	เงิน	อย่าง	น้อย	

5,000	บาท	เมื่อ	ก่อน	ไป	เยี่ยม	ลูก	บ่อย	เดียว	นี้	ครึ่ง	ปี	ครั้ง	หนึ่ง	เพราะ	ไม่	ค่อย	มี	เงิน”17

		 เสื้อผ้า	หรือ	ชุด	นักโทษ	จะ	ใช้	เมื่อ	นักโทษ	ออก	มา	ภายนอก	เท่านั้น	 สำหรับ	

ใน	แล้ว	นักโทษ	สามารถ	ใส่	เสื้อผ้า	ของ	ตนเอง	ที่	ญาติ	เอา	มา	ฝาก	ได้	 ยกเว้น	กางเกง	

ขา	ยาว	เท่านั้น	ที่	ห้าม	ใส่	เครื่อง	ใช้	ส่วน	ตัว	เช่น	สบู่	ยาสีฟัน	ยา	สระ	ผม	ต้องหา	มา	เอง	

ส่วน	ใหญ่	ก็	จะ	ซื้อ	หรือ	ปี	หนึ่ง	มูลนิธิ	ปอ	เต็ก	ตึ้ง	ก็	จะ	เอา	มา	แจก	ให้	ครั้ง	หนึ่ง

			 คณะ	ผู้	ศึกษา	เห็น	ว่า	แม้ว่า	ระบบ	นี้	จะ	ทำให้	นักโทษ	มี	โอกาส	ที่	จะ	มี	คุณภาพ	

ชีวิต	ที่	ดี	ขึ้น	แต่	ก็	เกิด	ความ	ไม่	เป็น	ธรรม	ขึ้น	ได้	เช่น	เดียวกัน	 แต่	จะ	ทำ	อย่างไร	ที่	จะ	

ให้	นักโทษ	ที่	ไม่มี	เงิน	และ	ไม่มี	ญาติ	มา	เยี่ยม	ได้	มี	โอกาส	และ	ได้	รับ	สิทธิ	พิเศษ	เช่น	

เดียวกัน	กับ	นัก	โทษ	อื่นๆ	 ที่	มี	เงิน	และ	สภาพ	ใน	เรื่อง	อาหาร	ก็	ยัง	ไม่	สอดคล้อง	กับ	

มาตรฐาน	ขัน้	ตำ่	ใน	การ	ปฎบิตั	ิตอ่	ผู	้ตอ้ง	โทษ	แหง่	สหประชาชาต	ิที	่กลา่ว	วา่	ผู	้ตอ้ง	โทษ	

ทุก	คน	จะ	ต้อง	ได้	รับ	จัดหา	อาหาร	ให้	ตาม	เวลา	อาหาร	ปกติ	ด้วย	คุณค่า	ทาง	อาหาร	ที่	

พอ	เพียง	กับ	สุขภาพ	และ	กำลัง	กาย	อย่าง	มี	คุณภาพ	น้ำ	ดื่ม	ก็	ควร	จะ	มี	ให้	แก่	ผู้	ต้อง	

โทษ	ให้	เพียง	พอ	แก่	ความ	ต้องการ	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ตลอด	เวลา

 (5)การขังเดี่ยว

		 	 ใน	การ	ขัง	เดี่ยว	นั้น	มี	 	2	แบบ	คือ	ประเภท	แรก	เรียก	ว่า	 “ขัง	แดง”	ขัง	แดง	

เป็นการ	ขัง	นักโทษ	ห้อง	ขัง	อยู่	ที่	แดน	1	 เป็น	ห้อง	ขัง	ทึบ	ประ	ตู	เตี้ย	ๆ 	 ไว้	ขัง	นักโทษ	ที่	

กระทำ	ความ	ผิด	ใน	 	แต่	ปัจจุบัน	ขัง	แดง	ไม่	มี	การ	ปฎิบัติ	แล้ว	แต่	ขัง	เดี่ยว	ยัง	คง	มี	อยู่	

ใน	แดน	10	รูป	แบบ	ของ	ขัง	เดี่ยว	นั้น	จะ	เป็น	ห้อง	ขัง	ประมาณ	1	–	2	เมตร	ห้อง	เรียง	

เป็น	แถว	ห้อง	ขัง	เดี่ยว	นี้	จะ	เอา	ไว้	คุม	ขัง	นักโทษ	ที่	กระทำ	ความ	ผิด	ใน	คุก	 	 ถึง	แม้ว่า	
16. อดีตนักโทษประหารชีวิตคดีฆ่าต่อมาได้รับการลดโทษถูกคุมขังในกลางบางขวางเป็นเวลา 16 ปี
17. แม่นักโทษประหารชีวิต เรือนจำกลางบางขวาง
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ความ	คิด	เห็น	ของ	นักโทษ	ส่วน	ใหญ่	จะ	เห็น	ว่า	ควร	มี	การ	ขัง	เดียว	เพราะ	นักโทษ	บาง	

คน	ที	่ม	ีพฤตกิรรม	กระทำ	ความ	ผดิ	โดย	นสิยั	ชอบ	ทำตวั	เกเร	ใน	นกัโทษ	บาง	คน	ชอบ	ที	่

จะ	ถูก	ล่าม	ตรวน	ใหญ่	ๆ 	ชอบ	เดิน	ลาก	เสีย	งดังๆ	ให้	มี	ความ	รู้สึก	ว่า	ข้า	นี่	ใหญ่	แต่	การ	

ขัง	เดียว	จะ	ต้อง	กระทำ	ตาม	หลัก	สากล	ด้วย

  (6)การรักษาพยาบาล

		 	 สภาพ	โรง	พยาบาล	และ	การ	รักษา	พยาบาล	ใน	สภาพ	ปัญหา	คือ	หมอ	ไม่	

เพียง	พอ	แม้ว่า	ที่	ผ่าน	มา	จะ	ได้	นักโทษ	ที่	เป็น	หมอ	อยู่	2-3	คนใน	การ	ช่วย	รักษา	และ	

ผา่ตดั	แต	่บคุคล	า	กร	ที	่เปน็	หมอ	นัน้	ม	ีเพยีง	คน	เดยีว	เพราะ	หมอ	ที	่เปน็	นกัโทษ	นัน้	ก	็เปน็	

ผู้	ช่วย	แพทย์	 การ	รักษา	โดย	เฉพาะ	โรค	ฟัน	หาก	จะ	รักษา	เนื่องจาก	โรง	พยาบาล	ใน	

คุก	บาง	ขวาง	ไม่มี	หมอ	แต่	ที่	โรง	พยาบาล	ของ	ราชทัณฑ์	มี	หมอ	พร้อม	 เวลา	จะ	รักษา	

ต้อง	ออก	มา	ข้าง	นอก	ซึ่ง	ก็	ยุ่ง	ยาก	ต้อง	รอ	ให้	ผู้	คุม	ว่าง	 จึง	ต้อง	รอ	แต่	ทั้ง	ที่	หมอ	จาก	

โรง	พยาบาล	ของ	กรม	ราชทัณฑ์	ควร	เข้าไป	รักษา	ใน	แทนที่	จะ	ให้	นักโทษ	ออก	มา	ซึ่ง	

จะ	สะดวก	กวา่18		การ	ขาดแคลน	หมอ	จงึ	เปน็	เรือ่ง	ที	่สำคญั	มาก	หมอ	ทาง	ดา้น	จติ	เวช	

นั้น	ขาดแคลน	มาก	ทั้ง	ที่	คน	ที่	อยู่	ภายใน	มี	ปัญหา	สภาพ	ทาง	จิต	กัน	มาก	

 

 (7)การเตรียมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

	 ถึง	แม้	จะ	มี	การเต	รี	ยม	ผู้	ต้อง	ขัง	ก่อน	พ้น	โทษ	อยู่	บ้าง	แต่	ก็	เป็น	ไป	อย่าง	ไม่	

จรงิจงั	นกั	สว่น	ใหญ	่จะ	รูส้กึ	วา่	ตอ้งเต	ร	ียม	ตวั	ออก	มา	เผชญิ	กบั	สงัคม	ดว้ย	ตนเอง	”วนั	

ที่	ผม	ออก	มา	วัน	แรก	ผม	นั่ง	อยู่	ประตู	ทางออก	เกือบ	ทั้ง	วัน	ไม่รู้	ว่า	จะ	ไป	ไหน	 ไป	สมัคร	

งาน	ทีไ่หน	พอ	รู	้วา่	ออก	มา	จาก	คกุ	ก	็ไมม่	ีใคร	รบั	ตอ้ง	ปดิบงั	กวา่	จะ	ได	้งาน”	การเต	ร	ียม	

ความ	พรอ้ม	เพือ่	ให	้นกัโทษ	ได	้ออก	มา	ใช	้ชวีติ	ได	้นัน้	เปน็	สิง่	ที	่สำคญั	มาก	รวม	ถงึ	การเต	

รี	ยม	สังคม	ให้	มี	ความ	พร้อม	ใน	การ	ยอมรับ	และ	เปิด	โอกาส	ใน	การ	ทำงาน	ด้วย	ดัง	นั้น	

นอกจาก	อดีต	นักโทษ	ได้	รวม	กลุ่ม	และ	ช่วย	เหลือ	กันเอง	แล้ว	รัฐ	ต้อง	มีหน้า	ที่	ใน	การ	

ดูแล	ใน	ระยะ	เริ่ม	ต้น	เพื่อ	ให้	นักโทษ	ได้	ออก	ไป	ใช้	ชีวิต	ใน	สังคม	อย่าง	ปกติ	ทั่วไป

18. อดีตนักโทษที่เคยเป็นผู้ช่วยแพทย์ในเรือนจำกลางบางขวาง
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4.ทัณฑสถานหญิงกลาง และหญิงจังหวัดเชียงราย

	 ปัญหา	สำคัญ	ของ	ผู้	ต้อง	ขัง	หญิง	คือ	จำนวน	ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	ล้น	เกิน	ความ	จุ	ของ	

เรือน	จำ	ซึ่ง	จะ	เห็น	ชัดเจน	จาก	ที่นอน	ใน	เรือน	นอน	ซึ่ง	ต้อง	เบียด	เสียด	กัน	อย่าง	มาก	

ไม่	ว่า	ใน	ห้อง	ขนาด	เล็ก	หรือ	ขนาด	ใหญ่	หาก	เป็น	ห้อง	ขนาด	12x19	เมตร	จะ	นอน	

กัน	ประมาณ	180-200	คน	หาก	เป็น	ห้อง	ขนาด	6x8	 เมตร	จะ	นอน	กัน	ประมาณ	

90-100	คน	

	 หอ้ง	หนึง่	จะ	นอน	กนั	หลาย	แถว	หนั	เทา้	ชน	กนั	และ	นอน	สลบั	ฟนัปลา	คน	หนึง่	

เฉลี่ย	แล้ว	จะ	มี	พื้นที่	ใน	การ	นอน	ประมาณ	1-1.5	ฟุต	แล้ว	แต่	ความ	หนา	แน่น	ของ	ผู้	

ต้อง	ขัง	 ใน	แต่ละ	ช่วง	การ	นอน	ที่	เบียด	เสียด	กัน	เช่น	นี้	ยัง	นำ	ไป	สู่	การ	กระทบ	กระทั่ง	

ทะเลาะ	กันบ่อย	ครั้ง	 แต่	โดย	ส่วน	ใหญ่	จะ	ไม่	ทะเลาะ	กัน	ใน	ห้อง	 แต่	จะ	เก็บ	ไป	คิด	

บัญชี	กัน	ใน	ตอน	กลาง	วัน	 เนื่องจาก	หาก	ทะเลาะ	กัน	ใน	เรือน	นอน	จะ	ถูก	ลงโทษ	ทั้ง	

ห้อง	 เช่น	การ	ปิด	พัดลม	ให้	ร้อน	ภายใน	ห้อง	จะ	มีหน้า	ต่าง	 เหล็ก	ดัด	มุ้ง	ลวด	กัน	ยุง	

และ	มี	พัดลม	เพดาน	หลาย	ตัว	 กระนั้น	ก็	ยัง	ไม่	ค่อย	เพียง	พอ	กับ	จำนวน	ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	

แออัด	นอกจาก	นี้	หลาย	ครั้ง	ยัง	ปิด	พัดลม	หลัง	เที่ยง	คืน	โดย	ให้	เหตุผล	ว่า	อากาศ	ไม่	

ร้อน	มาก	และ	เป็นการ	ประหยัด	ไฟฟ้า

	 ผู้	ต้อง	ขัง	จะ	ได้	ฟู	กบางๆ	สำหรับ	ปู	นอน	หมอน	และ	ผ้า	ห่ม	บาง	ๆ 	แต่ละ	คน	

จะ	ตอ้ง	ดแูล	ความ	สะอาด	เครือ่ง	ใช	้ของ	ตวั	เอง	ซึง่	หาก	ม	ีเงนิ	จะ	สามารถ	จา้ง	ซกั	ผา้	ได	้

แต	่หาก	ไมม่	ีเงนิ	จะ	ตอ้ง	ซกั	เอง	ซึง่	เปน็	เรือ่ง	ยาก	ลำบาก	เนือ่งจาก	นำ้	ม	ีจำกดั	ราว	ตาก	

ผ้า	ก็	มี	จำกัด	มาก	และ	ต้อง	คอย	เฝ้า	ไม่	ให้	โดน	ขโมย

		 สำหรับ	นักโทษ	ที่	ช่วย	เจ้า	หน้า	ที	ทำงาน	มี	ความ	ประพฤติ	ดี	ไม่มี	เรื่อง	มี	ราว	

จะ	ได้	รับ	คัด	เลือก	ให้	ได้	นอน	ใน	ที่	สบาย	กว่า	 ใน	ห้อง	เล็ก	ที่นอน	กัน	เพียง	 15-16	คน	

ที่นอน	เป็น	ฟูก	หนา	ได้	คิว	พิเศษ	ไม่	พร้อม	คน	อื่น	ทำให้	ได้	แยก	เวลา	เข้า	ส้วม	หรือ	กิน	

ขา้ว	ทำให	้ไม	่ตอ้ง	ไป	แยง่	กบั	ใคร	กรณ	ีเชน่	นี	้เกดิ	ขึน้	กบั	บาง	คนใน	ชว่ง	2-3	ป	ีกอ่น	พน้	

โทษ
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การอาบน้ำ	 เป็น	กิจวัตร	ที่	อดีต	ผู้	ต้อง	ขัง	บาง	คน	ถือว่า	เป็น	ช่วง	เวลา	ที่	เหน็ดเหนื่อย	

และ	สร้าง	ความเครียด	มาก	ที่สุด	แห่ง	วัน	 เนื่องจาก	ต้อง	แย่ง	ชิง	น้ำ	ซึ่ง	มี	อยู่	ค่อน	ข้าง	

จำกัด	กับ	ผู้	ต้อง	ขัง	คน	อื่น	ที่	สำคัญ	คือ	การ	จำกัด	เวลา	ขณะ	อาบ	น้ำ	หาก	อาบ	เป็น	

ขัน	จะ	มี	การ	กำหนด	ไม่	เกิน	10	ขัน	หาก	อาบ	ฝักบัว	ซึ่ง	หมาย	ถึง	ท่อ	พี	วี	ซี	ยาว	ๆ 	แล้ว	

เจาะ	รู	เป็น	ช่วง	ๆ 	 จะ	มี	เวลา	อาบ	เท่ากับ	การ	นับ	 1-30	 โดย	ทุก	ครั้ง	จะ	มี	ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	ได้	

รับ	เลือก	เป็น	ผู้	นับ	และ	คอย	เปิด-ปิด	น้ำ

			 อดีต	ผู้	ต้อง	ขัง	ราย	หนึ่ง	เล่า	ว่า	หาก	ลง	มา	อาบ	น้ำ	ช้า	น้ำ	ใน	อ่าง	(อ่าง	ซีเมนต์	

ยาว)	จะ	เหลือ	น้อย	จน	ต้องหา	วิธี	ตัก	โดย	การนำ	แกลลอน	น้ำมัน	มา	ตัด	ครึ่ง(เหมือน	

ที่	โกย	ผง)	ทำ	เป็น	อุปกรณ์	ตัก	น้ำ	แทน	ขัน	ซึ่ง	ไม่	สามารถ	ตัก	ได้	

	 สำหรบั	ห้องนำ้	ม	ีเพยีง	พอ	ตอ่	การ	ใช	้งาน	โดย	เฉพาะ	หอ้งนำ้	ดา้น	นอก	เรอืน	

นอน	ที่	มี	7-8	ห้อง	กระจาย	ตาม	จุด	ต่างๆ	มี	การ	จัด	เวร	ทำความ	สะอาด	ทุก	วัน	ขณะ	ที่	

ห้องน้ำ	ใน	เรือน	นอน	มี	จำนวน	น้อย	บาง	ครั้ง	อาจ	ต้อง	ต่อ	คิว	นาน	ราว	ครึ่ง	ชั่วโมง

		 ลักษณะ	ของ	ห้องน้ำ	จะ	ไม่มี	ประตู	 เป็น	เพียง	การ	ก่อ	ซีเมนต์	สูง	ประมาณ	

สอง	ฟุต	 ขนาด	เท่า	ที่	เมื่อ	ผู้	ต้อง	ขัง	นั่ง	ลง	บน	หอ	ห่าน	จะ	โผล่	มา	แต่	หัว	 อดีต	ผู้	ต้อง	ขัง	

กล่าว	ว่า	ใน	ตอน	แรก	ต้อง	ปรับ	ตัว	กับ	ส้	วน	ชนิด	เปิด	เผย	นี้	อยู่	นาน	พอ	สมควร		ขณะ	ที่	

เรอืน	จำ	เชยีงราย	นัน้	ม	ีการ	สรา้ง	เรอืน	นอน	ใหม	่ทำให	้ระบาย	ความ	แออดั	ไป	ได	้ระดบั	

หนึ่ง	มี	ห้องน้ำ	ใหม่	ที่	สะอาด	และ	เพียง	พอก	ว่า	ส่วน	กลาง

		 เรื่องอาหาร	นั้น	มี	การ	พัฒนา	ขึ้น	มาก	ใน	เรื่อง	ความ	สะอาด	อดีต	ผู้	ต้อง	ขัง	

กล่าว	ว่า	เมื่อ	10	ปี	ที่	แล้ว	ข้าว	แทบ	กิน	ไม่	ได้	เป็น	ข้าว	แดง	ที่	มี	ขี้	ทราย	บน	และ	แข็ง	

มาก	บางที	เจอ	หนอน	อยู่	ใน	ข้าว	 เช่น	เดียว	กับ	กับข้าว	ที่	ก็	แทบ	กิน	ไม่	ได้	 ต้ม	ปลา	ทู	

น้ำ	ดำ	เหมือน	น้ำ	ท่อ	ระบาย	น้ำ	 เนื่องจาก	ไม่	ควัก	ไส้	ออก	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ดี	ขึ้น	 ใช้	

ข้าว	ขาว	สะอาด	แต่	รสชาติ	อาหาร	ไม่	อร่อย	ทำให้	ไม่	ค่อย	มี	ใคร	กิน	 กรณี	ของ	คุก	

เชียงราย	ผู้	ต้อง	ขัง	เล่า	ว่า	อาหาร	รสชาติ	แย่	มาก	ผัด	ผัก	ก็	ใช้	ผัก	ที่	เกือบ	เน่า	และ	ไม่	

เคย	เจอ	อาหาร	ทะเล	เลย	ผู้	ต้อง	ขัง	ส่วน	ใหญ่	ที่	มี	เงิน	 จะ	ซื้อ	อาหาร	รับ	ประทาน	เอง	

เพราะ	ใน	คุก	ก็	มี	ร้าน	อาหาร	ร้าน	ค้า	สวัสดิการ	ไว้	บริการ	แต่	ราคา	แพง	กว่า	ข้าง	นอก		

เช่น	มะเขือ	เปราะ	4	ลูก	10	บาท	,	ฝรั่ง	2	ลูก	30	บาท,		ผักชี	1	ต้น	ต้น	หอม	1	ต้น	



http://deathpenaltythailand.blogspot.com/

คุกไทย 2554

51

ราคา	10	บาท	โครง	ไก่	มี	แต่	กระดูก	ขาย	30	บาท

  ของใช้ต่างๆ	ส่วน	มาก	ผู้	ต้อง	ขัง	ต้อง	ซื้อ	เอง	แม้	จะ	มี	การ	แจก	ของ	ปี	ละ	1-2	

ครัง้	จาก	บรษิทั	หรอื	บคุคล	ที	่ตอ้งการ	บรจิาค	ราคา	ของใช	้ตา่งๆ		ก	็แพง	กวา่	ทอ้ง	ตลาด	

ม	ีการ	ขาย	เกนิ	ราคา	และ	เวลา	ม	ีของ	แถม	ก	็ไม	่นำ	มา	ให	้ลกูคา้	หาก	ผู	้ตอ้ง	ขงั	รอ้ง	เรยีน	

ก็	จะ	โดน	แกล้ง	ไม่	เอา	สินค้า	ที่	ต้องการ	มา	ขาย	หรือ	อาจ	ถูก	ย้าย	ไป	ที่	อื่น	เลย

		 สำหรับ	การ	ซื้อ	ขาย	ใน	นั้น	 ผู้	ต้อง	ขัง	จะ	มี	บัญชี	ของ	ตนเอง	ที่	ญาติ	ภายนอก	

นำ	เงนิ	มา	ฝาก	ไว	้ให	้ผู	้ตอ้ง	ขงั	สามารถ	เบกิ	ได	้สงูสดุ	วนั	ละ	ไม	่เกนิ	200	บาท	ใน	รปู	ของ	

คูปอง	ซึ่ง	จะ	มีอายุ	การ	ใช้	งาน	เพียง	ครึ่ง	วัน	หลัง	จาก	นั้น	จะ	ไม่	สามารถ	ใช้ได้	และ	ไม่	

สามารถ	นำ	คนื	ได	้ผู	้ตอ้ง	ขงั	บาง	ราย	รอ้ง	เรยีน	วา่	นา่	จะ	สามารถ	คนื	ได	้เนือ่งจาก	ใช	้ซือ้	

ของ	ไมท่นั	เพราะ	คน	ตอ่	แถว	ซือ้	สนิคา้	กนั	ยาว	มาก	และ	ทำให	้ประสบ	กบั	ภาวะ	“เงนิ	

บดู”	อาจ	เปน็	ที	่สงสยั	วา่	คน	ที	่ไมม่	ีเงนิ	นัน้	จะ	อยู่	ได้	อยา่งไร	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่ไมม่ี	ญาต	ิฝาก	

เงิน	หรือ	ของ	ให้	ก็	สามารถ	ทำงาน	รับจ้าง	ผู้	ต้อง	ขัง	ราย	อื่น	เช่น	ซัก	ผ้า	บีบ	นวด	ถอน	

ผม	หงอก		ฯลฯ

		 นอกจาก	นี้	ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	ต้อง	โทษ	เด็ด	ขาด	ยัง	มี	ราย	ได้	จาก	การทำงาน	โดย	มี	

โรงงาน	ให้	เลือก	ทำงาน	เช่น	เย็บ	ผ้า	ตัด	ขี้	ด้าย	ถัก	โคเช	ฯลฯ	มี	เงินปันผล	ราย	เดือน	

แม้	ไม่	มาก	นัก	เมื่อ	เทียบ	กับ	เวลา	ทำงาน	หลาย	ชั่วโมง	ติดต่อ	กัน	แต่	ก็	พอ	ให้	มี	เงิน	ใช้	

จ่าย	เล็กๆ	น้อย	ๆ

	 สำหรับ	ผู้	ที่	ทำงาน	ใน	โรงงาน	จะ	ไม่	ค่อย	มี	เวลา	ออก	กำลัง	กาย	ไม่	เหมือน	ผู้	

ตอ้ง	ขงั	ที	่ยงั	ไม	่เดด็	ขาด	จะ	ม	ีเวลา	วา่ง	เยอะ	กวา่	และ	สามารถ	เลอืก	กจิกรรม	การ	ออก	

กำลัง	กาย	ได้	หลาก	หลาย	เช่น	มี	การ	เต้น	แอ	โร	บิก	โยคะ	ไท	เก็ก

  การลงโทษ	ใน	อดีต	จะ	มี	การ	ลงโทษ	รุนแรง	เรียก	ว่า	“ขัง	ซอย”	เป็นการ	ขัง	

เดีย่ว	ใน	หอ้ง	ขนาด	เลก็	ทัง้	วนั	ทัง้	คนื	แต	่ยกเลกิ	มา	นาน	กวา่	5-6	ป	ีแลว้	เพราะ	ม	ีกรณ	ี

ที	่นกัโทษ	โดน	ขงั	ซอย	ใช	้เสือ้	ชัน้	ใน	ผกู	คอ	ตาย	อดตี	ผู	้ตอ้ง	ขงั	เลา่	วา่	เปน็	นกัโทษ	รสั	เซยี	

ซึ่ง	ทำ	ผิด	ด้วย	การ	เอา	กรรไกร	ตัด	เล็บ	ขึ้น	เรือน	นอน	ซึ่ง	ผู้	คุม	ถือว่า	เป็น	ความ	ผิด	ร้าย	

แรง	ใน	การนำ	สิ่งของ	ขึ้น	ไป	บน	เรือน	นอน	แม้แต่	ยา	อม	ก็	ห้าม	นำ	เข้า	อย่างไร	ก็ตาม	

ราย	ละเอียด	ใน	การ	ขัง	ซอย	คือ	จะ	ได้	กิน	อาหาร	วัน	ละ	มื้อ	ขี้	ใส่	ถัง	เมล์	7	วัน	ถึง	จะ	ได้	
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อาบ	น้ำ	1	ครั้ง

	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	ข้อมูล	อีก	ว่า	ราว	10	กว่า	ปี	ก่อน	มี	การ	ลงโทษ	ถึง	ขั้น	ทำร้าย	

ร่างกาย	บท	ลงโทษ	ใน	ยุค	ก่อน	จะ	เป็น	ไป	ตาม	อำเภอ	ใจ	ของ	ผู้	คุม	 เช่น	 เอา	เตารีด	

นาบ,	 เอา	หม้อ	สตรี	มร้อ	นมา	วาง	บน	หลัง,	 เอา	เข็มขัด	ฟาด,	 เอา	ขี้	ราด,	 ให้	ยืน	ตาก	

แดด	กลาง	สนาม	ทั้ง	วัน	แต่	ปัจจุบัน	ไม่มี	การ	ลงโทษ	เช่น	นั้น	แล้ว	เพราะ	ถูก	ร้อง	เรียน	

และ	ราชทัณฑ์	คำนึง	ถึง	เรื่อง	สิทธิ	มนุษย	ชน	มาก	ขึ้น

		 อย่างไร	ก็ตาม	การ	ลงโทษ	ที่	ผู้	ให้	สัมภาษณ์	เห็น	ว่า	รุนแรง	ใน	ปัจจุบัน	คือ	

“การ	ตัด	ชั้น”	ความ	ผิด	ที่	น่า	จะ	เป็น	ความ	ผิด	เล็ก	น้อย	เช่น	ทะเลาะ	กัน	นักโทษ	ก็	มัก	

จะ	ถูก	ตัด	ชั้น	จาก	“ชั้น	ดี”	เป็น	“ชั้น	เลว”	เลย	ซึ่ง	มี	ผล	ให้	ไม่	ได้	รับ	การ	พิจารณา	เรื่อง	

อภัยโทษ

		 ตัวอย่าง	การ	ลงโทษ	ที่	พบ	ได้	ใน	ปัจจุบัน	คือ	ล้าง	ท่อ	ล้าง	ส้วม	กวาด	ถนน	

กัก	บริเวณ	ใน	เรือน	นอน	ห้าม	เยี่ยม	ญาติ	 ส่วน	ที่	พบ	บ่อย	ที่สุด	คือ	การ	ทำโทษ	โดย	

ให้	ออก	กำลัง	กาย	เช่น	วิ่ง	รอบ	สนาม	สก็อตจ๊ำ	ฯลฯ

	 สำหรับ	เรื่องการคลอดบุตร	ใน	 แม่	ลูก	อ่อน	จะ	ถูก	จัด	ให้	อยู่	ใน	ที่	พิเศษ	

และ	สามารถ	มา	ให้	นม	ลูก	ได้	ใน	ตอน	กลาง	วัน	 เด็ก	ที่	เริ่ม	โต	หน่อย	จะ	นำ	ไป	ไว้	ที่	ห้อง	

เลี้ยง	เด็ก	 ซึ่ง	จะ	มี	พี่	เลี้ยง	เด็ก	คอย	ดูแล	ทาง	เรือน	จำ	อนุญาต	ให้	เด็ก	อยู่	ใน	คุก	ได้	จน	

อายุ	3	ปี	จาก	นั้น	จะ	ส่ง	ให้	ญาติ	กรณี	ไม่มี	ญาติ	นำ	ไป	เลี้ยง	จะ	ถูก	ส่ง	ต่อ	ไป	ยัง	กรม	

ประชาสงเคราะห์	หรือ	โบสถ์	หน่วย	งาน	ที่	รับ	ไป	จะ	พา	เด็ก	มา	เยี่ยม	ทุก	เดือน	ยกเว้น	

โบสถ์	คริสต์	ที่	พา	เด็ก	ๆ 	กลับ	มา	เยี่ยม	แม่	แทบ	ทุก	สัปดาห์	พร้อม	ทั้ง	เข้า	มา	ช่วย	เหลือ	

แจก	ของใช้	รวม	ถึง	ให้	คำ	ปรึกษา	ด้าน	ชีวิต	กับ	ผู้	ต้อง	ขัง	ทำให้	มี	ผู้	ต้อง	ขัง	จำนวน	มาก	

เปลี่ยน	ไป	นับถือ	ศาสนา	คริสต์

		 สว่น	การ	บนัทกึ	การ	เกดิ	นัน้	จะบนั	ทกึ	วา่	เกดิ	ที	่โรง	พยาบาล	ที	่ทำคลอด	อดตี	ผู	้

ตอ้ง	ขงั	ระบ	ุอกี	วา่	ใน	อดตี	นกัโทษ	ประหาร	ชวีติ	คลอด	บตุร	ที	่โรง	พยาบาล	ก	็ตอ้ง	กลบั	

ทันที	ทั้ง	ที่	แพทย์	บอก	ให้	อยู่	พัก	ฟื้น	ที่	โรง	พยาบาล	ก่อน	บาง	คน	วางยา	สลบ	ยัง	ไม่ทัน	

ฟืน้	ก	็นำ	ตวั	กลบั	แลว้	จาก	นัน้	จะ	นำ	ไป	ไว	้ที	่เรอืน	พยาบาล	ซึง่	ตอ้ง	ดแูล	ตวั	เอง	เปน็	หลกั	

ผดิ	กบั	เรอืน	จำ	จงัหวดั	เชยีงราย	นกัโทษ	ประหาร	ชวีติ	ที	่ไป	คลอด	บตุร	ยงั	โรง	พยาบาล	
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สามารถ	พัก	ฟื้น	ที่	โรง	พยาบาล	ได้	2-3	วัน

  การรักษาพยาบาล	 ใน	อดีต	เป็น	ที่	ร่ำ	ลือ	ว่า	เจ้า	หน้าที่	โรง	พยาบาล	นั้น	ดุ	

มาก	และ	ไม่	ค่อย	เอาใจ	ใส่	ผู้	ต้อง	ขัง	บาง	ครั้ง	ก็	พูดจา	ทับถม	ดูถูก	ผู้	ต้อง	ขัง	ส่วน	มาก	

แพทย์	จะ	เข้า	มา	สัปดาห์	ละ	1	ครั้ง	นอกจาก	นั้น	จะ	ให้	พยาบาล	เป็น	ผู้	ดูแล	ซึ่ง	โดย	

มาก	ก็	จ่าย	ยา	เพียง	ยา	พาราเซตามอล	เป็น	หลัก	 ถ้า	ผู้	ต้อง	ขัง	เป็น	โรค	ประจำ	ตัว	จะ	

ต้อง	จ่าย	เงิน	ซื้อ	ยา	เอง	 โดย	ทาง	เรือน	จำ	จะ	เป็น	ผู้	สั่ง	ยา	ให้	 และ	ต้อง	เบิก	ตัว	ไป	กิน	ที่	

โรง	พยาบาล	ใน	เรือน	จำ	ผู้	ต้อง	ขัง	ไม่	สามารถ	เก็บ	ยา	ไว้	กิน	เอง	ได้	 หาก	พบ	ว่า	เก็บ	ไว้	

เอง	แม้	เพียง	เม็ด	เดียว	ก็	จะ	โดน	“ตัด	ชั้น”	ทันที

  การตดิตอ่โลกภายนอก	ใน	อดตี	การ	ตดิตอ่	กบั	โลก	ภายนอก	เปน็	เรือ่ง	ยาก	

ลำบาก	อย่าง	ยิ่ง	 ผู้	ต้อง	ขัง	สามารถ	เขียน	จดหมาย	ได้	คนละ	15	บรรทัด	หาก	เขียน	

เกิน	จะ	ถูก	ฉีก	ทิ้ง	ส่ง	ได้	อาทิตย์	ละ	1	ครั้ง	แต่	ก็	พบ	ว่า	บาง	ฉบับ	3	เดือน	ยัง	ไม่	ถึง	ผู้รับ	

เนือ่งจาก	ตกคา้ง	อยู	่ที	่เจา้	หนา้ที	่ซึง่	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ไมม่	ีสทิธ	ิทวงถาม	บาง	ครัง้	เจา้	หนา้ที	่ไม	่

พอใจ	ตรวจ	ก	็นำ	จดหมาย	เอา	ไป	ใส	่ปีบ๊	เผา	ทิง้	ไมม่	ีการ	แจง้	นกัโทษ	วา่	สง่	แลว้	หรอื	ยงั	

นอกจาก	นี	้ญาต	ิเขยีน	มา	บางท	ีก	็ไม	่ได	้รบั		อยา่งไร	กต็าม	ที	่เชยีงราย	ผอ่น	ปรน	กวา่	ผู	้

ตอ้ง	ขงั	สามารถ	สง่	จดหมาย	ได	้อาทติย	์ละ	3	ฉบบั	(จนัทร,์	พธุ,	ศกุร)์	นอกจาก	นี	้หาก	

มี	คน	ส่ง	ธนาณัติ	ไป	ให้	ผู้	ต้อง	ขัง	ใน	หาก	เจ้า	หน้าที่	ถาม	ชื่อ	คน	ส่ง	แล้ว	นักโทษ	ตอบ	ไม่	

ถูก	หรือ	“ขาน	ชื่อ”	ไม่	ได้	ธนาณัติ	จะ	ถูก	ส่ง	คืน	ต้นทาง	ทันที		เช่น	เดียว	กับ	การ	เยี่ยม	

ญาต	ิหาก	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ทาย	ชือ่	คน	เยีย่ม	ไม	่ถกู	ก	็จะ	ไม	่ให	้เยีย่ม	เปน็	สิง่	ที	่สรา้ง	อดึอดั	และ	

ความ	คับ	แค้น	แก่	ผู้	ต้อง	ขัง	เป็น	อย่าง	มาก

		 ใน	ปจัจบุนั	ระบบ	ขาน	ชือ่	ยงั	คง	อยู	่ผู	้ตอ้ง	ขงั	ราย	หนึง่	ระบ	ุวา่	เมือ่	เธอ	ขาน	ชือ่	

ผู	้มา	เยีย่ม	ไม	่ถกู	เธอ	ก	็จะ	ไม	่ได	้ออก	มา	พบ	กบั	ผู	้ขอ	เยีย่ม	โดย	เจา้	หนา้ที	่จะ	ให	้เธอ	เซน็	

ชื่อ	ว่า	“ไม่	ต้องการ	เยี่ยม”	เพื่อ	นำ	ไป	แจ้ง	ผู้	ขอ	เยี่ยม

	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	การ	ระบุ	ด้วย	ว่า	 ใน	ช่วง	ไม่	กี่	ปี	ที่	ผ่าน	มา	ผู้	ต้อง	ขัง	ใน	ข้อหา	

หนัก	 รวม	ถึง	คดี	หมิ่น	สถาบัน	 จะ	ได้	รับ	อนุญาต	ให้	เยี่ยม	ญาติ	เพียง	 5	คน	ตาม	ที่	ผู้	

ต้อง	ขัง	ส่ง	ราย	ชื่อ	มา	5	อันดับ	นอก	เหนือ	จาก	นั้น	ไม่	สามารถ	เข้า	เยี่ยม	ได้	อย่างไร	ก็	

ด	ีด	ูเหมอืน	ความ	สะดวก	อยา่ง	เดยีว	ที	่ผู้	ตอ้ง	ขงั	พดู	ถงึ	ก	็คอื	การ	ต	ีของ	เยีย่ม	ซึง่	หมาย	
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ถึง	การ	ที่	ผู้	เยี่ยม	ซื้อ	ของ	ใน	ส่ง	ให้	ผู้	ต้อง	ขัง

  ห้องสมุด	นั้น	 มี	แต่	หนังสือ	เก่าๆ	 นิตยสาร	ผู้	หญิง	 ไม่มี	หนังสือ	สังคม	

การเมือง	เพราะ	ใน	คุก	ห้าม	อ่าน	หนังสือ	การเมือง	รวม	ถึง	ห้าม	การ	รับ	รู้	ข่าว	สาร	จาก	

หนงัสอืพมิพ	์ผู	้ตอ้ง	ขงั	สามารถ	ด	ูทวี	ีได	้ใน	เวลา	จำกดั	เทา่	ท	ีทาง	เรอืน	จำ	กำหนด	และ	

อนุญาต	ให้	ดู	เฉพาะ	หนัง	เกาหลี	หลัง	ไทย	ที่	จัด	ไว้	ให้	เท่านั้น

 การปฏิบัติศาสนกิจ	 ไม่มี	ปัญหา	 ผู้	นับถือ	ทุก	ศาสนา	สามารถ	ปฏิบัติ	

ศาสน	กจิ	ของ	ตนเอง	ได	้ม	ีการ	จดั	เตรยีม	ที	่ละหมาด	ให	้ชาว	มสุลมิ	สว่น	ชาว	พทุธ	ก	็มกั	

มี	โครงการ	บวชชี	พราหมณ์	นั่ง	สมาธิ	ให้	ผู้	ต้อง	ขัง	เข้า	ร่วม	โดย	สมัคร	ใจ	เป็น	ประจำ

  

 ข้อเสนอแนะ

			 1.	 ปัญหา	ความ	แออัด	 เพราะ	มี	การ	จับ	แรงงาน	ต่างด้าว	ที่	หลบ	หนี	เข้า	

เมือง	มา	ขัง	ไว้	 48	 วัน	 ปริมาณ	การ	จับกุม	มา	คุม	ขัง	นั้น	มี	ทุก	วัน	 ยก	ตัวอย่าง	ใน	

ช่วง	สงกรานต์	ปี	 54	 มี	การ	จับ	แรงงาน	ต่างด้าว	มา	ไว้	ที่	ทัณฑสถาน	หญิง	มาก	

ถึง	 20-30	 คน	ต่อ	วัน	 ขณะ	ที่	 1-2	 สัปดาห์	จึง	จะ	มี	การ	ย้าย	แดน	นักโทษ	ออก	ไป	

ต่าง	จังหวัด	 ประมาณ	 50	 คน	 จึง	เสนอ	ให้	จัดการ	กับ	ปัญหา	แรงงาน	ข้าม	ชาติ	

เข้า	เมือง	ผิด	กฎหมาย	ใน	รูป	แบบ	อื่น	 เช่น	 การ	ปรับ	 การ	ส่งตัว	กลับ	ประเทศ	

โดย	ไม่	ต้อง	นำ	ตัว	มา	คุม	ขัง	ที่	 ผู้	ต้อง	ขัง	ราว	 80-90%	 เป็น	วัย	รุ่น	 วัย	ทำงาน	

ที่	ทำ	ผิด	ใน	คดี	ยา	เสพ	ติด	เล็กๆ	 น้อย	ๆ 	 น่า	จะ	มี	การ	แยก	ผู้	เสพ	กับ	ผู้	ค้า	 ผู้	เสพ 

ไป	รับ	การ	บำบัด	ส่วน	ผู้	ค้า	ราย	ย่อย	ก็	ลงโทษ	ด้วย	การ	ปรับ	หรือ	ให้	บำเพ็ญ	ประโยชน์ 

รูป	แบบ	อื่น	ที่	สามารถ	ใช้	ทรัพย	กร	มนุษย์	ให้	เป็น	ประโยชน์	ไม่	เสีย	เปล่า	ใน

	 2.	การ	เขา้	เยีย่ม	ควร	เปน็	สทิธิ	ของ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ที	่จะ	สามารถ	เยีย่ม	ญาต	ิได้	โดย	

ไม่	ต้อง	ขาน	ชื่อ	ให้	ถูก	ต้อง

	 3.	ราคา	ของ	ใน	ควร	เท่ากับ	ภายนอก

		 4.	หอ้ง	สมดุ	ควร	ม	ีหนงัสอื	ใหม่ๆ 	และ	อนญุาต	ให	้ผู	้ตอ้ง	ขงั	อา่น	หนงัสอื	สงัคม	

การเมือง	ที่	มี	เนื้อหา	สาระ	ได้

		 5.	การ	รบั	ขอ้มลู	ขา่ว	สาร	จาก	หนงัสอืพมิพ	์หรอื	ทวี	ีควร	เปน็	สทิธ	ิของ	ผู	้ตอ้ง	ขงั 



http://deathpenaltythailand.blogspot.com/

คุกไทย 2554

55

		 6.	 ไม่	ควร	มี	การ	เลือก	ปฏิบัติ	ระหว่าง	ชาย	และ	หญิง	 เพราะ	การ	จำกัด	สิทธิ	

หลาย	ประการ	ที่	เกิด	ใน	หญิง	 ไม่	ปรากฏ	กฎ	ระเบียง	ดัง	กล่าว	ใน	ชาย	 เช่น	การ	ขาน	

ชื่อ	ผู้	มา	เยี่ยม,	การ	ห้าม	รับ	ข้อมูล	ข่าว	สาร,	การ	จำกัด	การ	ดู	ทีวี	ฯ
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5. ความทรงจำของ ดร. เวโรนิค วาสเสอร์ 
หัวหน้าฝ่ายการแพทย์แห่ง ลาซองเต

	 “ที่	ลา	ซอง	เต	นี้	เรา	ไม่	สามารถ	ที่	จะ	ทำ	หรือ	คิด	แบบ	ครึ่งๆ	 	กลาง	ๆ 	 	ถ้า	ไม่	

กระตอืรอืรน้	และ	ทำงาน	อยา่ง	เตม็	ที	่ก	็อาจ	รูส้กึ	เฉยๆ	และ	ทำงาน	แบบ	เสยี	ไม	่ได	้แต	่

ไมม่	ีทาง	ที	่จะ	ทำ	เปน็	ทอง	ไมรู่	้รอ้น	และ	ทำงาน	แบบ	เครือ่งจกัร	เครือ่งยนต	์ได	้ตอ้ง	คดิ	

และ	ทำ	อย่าง	จริงจัง	ถ้า	คิด	ไม่	ได้	แบบ	นี้	ก็	ไม่	สมควร	ทำงาน	ที่	นี่”

 

	 ใน	ขณะ	ที	่การ	บรกิาร	ทางการ	แพทย	์ที	่ทัว่ไป	ได	้ขึน้	ถงึ	ขดี	มาตรฐาน	บาง	สิง่	

บาง	อย่าง	ไม่	ได้	เปลี่ยน	ไป	เลย	เช่น	ระบบ	สุข	อนามัย	ซึ่ง	ไม่	ถูก	สุขลักษณะ	และ	เป็น	

อันตราย	สถาน	ที่	เก่า	แก่	ความ	ขี้	เกียจ	การ	สั่ง	จำจอง	โดย	ไม่มี	การ	วางแผน	ล่วง	หน้า	

กิจกรรม	ที่	ไม่มี	คุณค่า	การ	ขาด	ความ	ใกล้	ชิด	การ	สำส่อน	ทาง	เพศ	การ	ขาด	ความ	

รัก	การ	รอ	คอย	ที่	ไม่	สิ้น	สุด	ความ	หวัง	สลาย	ความ	โกรธ	และ	สิ้น	หวัง	ความ	รุนแรง	

การ	ทำร้าย	ตนเอง	การ	พยายาม	ฆ่า	ตัว	ตาย	ซึ่ง	บาง	ครั้ง	ก็	สำเร็จ	มาตรการ	ป้องกัน	

ความ	ปลอก	ภัย	ที่	มาก	เกิน	ไป	และ	หวาดระแวง	การ	ค้น	ตัว	ครั้ง	แล้ว	ครั้ง	เล่า	 การ	ใส่	

กุญแจมือ	และ	บาง	ครั้ง	โซ่	ตรวน	ขา	กฎ	เกณฑ์	ที่	ตั้ง	ตาม	อำเภอ	ใจ	การ	ยั่ว	เย้า	ที	ไร้	

เหตุผล	และ	น่า	อับอาย	 ระบบ	ที่	ถ่วง	ดุล	กับ	ผู้	อ่อนแอ	การ	กักขัง	แยก	ที่	ยาวนาน	บาง	

ครั้ง	ถึง	หลาย	ปี	ห้อง	ขัง	ดัดสันดาน	ที่	มี	ลักษณะ	คล้าย	กับ	ยุค	กลาง	และ	ท้าย	ที่สุด	คือ	

การ	ถู	กริด	รอน	เสรีภาพ	ใน	สถาบัน	ที่	น่า	จะ	เป็น	ตัวแทน	แห่ง	สิทธิ	นี้

 ดอสตอเยฟสกี้	เขียน	ไว้	ว่า	“เรา	ไม่	สามารถ	จะ	วัด	ขีด	อารยธรรม	ของ	ชาติ	

หนึ่ง	ชาติ	ใด	ได้	ถ้า	ไม่	ไป	ดู	เสีย	ก่อน”	อัน	นี้	ก็ได้	กระทำ	กัน	แล้ว

 

	 ข้อมูล	ที่	ได้	จาก	การ	ค้นคว้า	นั้น	มาก	หลาย	นัก	รายงาน	โดย	วุฒิ	สมาชิก	และ	

วุฒิ	สภา	ใช้	หัวข้อ	ว่า	“คุก	คือ	สิ่ง	ที่	น่า	อับอาย	ของ	สาธารณรัฐ”
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	 เรา	ทกุ	คน	ม	ีความ	ผดิ	เทา่	เทยีม	กนั	ที	่ทำให	้เกดิ	สภาพ	นี	้ขึน้	แต	่คำถาม	เฉพาะ	

หน้า	คือ	เรา	มี	อารยธรรม	หรือ	เปล่า	?

 

	 ขา้พเจา้	ได	้เขา้	มา	เกีย่วขอ้ง	กบั	เรือ่ง	เหลา่	นี	้ก	็เพราะ	ไมม่	ีทาง	เลอืก	ทาง	ดา้น	

ศีล	ธรรม	อย่าง	อื่น	 จรรยา	บรรณ	ทาง	แพทย์	เขียน	ไว้	ว่า	 “แพทย์	ไม่	สามารถ	จะ	แยก	

ตัว	เป็น	อิสระ	จาก	งาน	อาชีพ	ได้	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ลักษณะ	ใด	 เมื่อ	แพทย์	นั้น	รักษา	คนไข้	

ใด	ก็ตาม	ผู้	ซึ่ง	ไร้	อิสระ	แพทย์	คน	นั้น	ต้อง	ไม่	ยอมรับ	หรือ	ทน	กับ	การ	กระทำ	ที่	เป็น	ภัย	

ต่อ	กาย	ใจ	หรือ	เกียรติ	ของ	ผู้	ถูก	คุม	ขัง	ทั้ง	ทาง	ตรง	และ	ทาง	อ้อม	สัตย	บร	รณฮีพ	โป	

คระ	ตสี	ขอ้	ที	่สบิ	ที	่แพทย	์ทกุ	คน	ตอ้ง	สาบาน	ไว	้วา่	“หนา้ที	่แรก	สดุ	คอื	ตอ้ง	รกัษา	สงวน	

และ	เสริม	สร้าง	ไว้	ซึ่ง	สุขภาพ	ทุก	ประการ…ต้อง	นับถือ	ทุก	บุคคล	ต้อง	เข้า	ขัด	ขวาง	

และ	ปอ้งกนั	ผู	้ที	่ออ่นแอ	หรอื	ผู	้ที	่โดน	ยำ่ย	ีทาง	ดา้น	คณุ	ธรรม”	อดุมการณ	์ของ	ขา้พเจา้	

นัน้	เปน็	บท	เรยีน	ราคา	แพง	เพราะ	การ	ม	ีความ	จรงิใจ	และ	การ	เคารพ	ใน	สทิธิ	์ของ	ผู	้อืน่	

นั้น	ไม่	ได้	ให้	คุณ	แก่	ข้าพเจ้า	เลย

 

	 อยา่งไร	ขา้พเจา้	ก	็ไม	่เสยีใจ	ขา้พเจา้	รกั	สถาน	ที	่นี	้และ	บคุคล	ทัง้	หลาย	ที	่อยู	่

ใน	นั้น	ข้าพเจ้า	ได้	เรียน	รู้มาก	มาย	เคย	มี	ช่วง	เวลา	ที่	หมด	หวัง	ท้อแท้	ใจ	แต่	บาง	ครั้ง	ก็	

สุข	และ	สะเทือน	อารมณ์

 

	 คกุ	นัน้	เปน็	โรงเรยีน	แหง่	ความ	อดทน	การ	รบั	ฟงั	และ	นบัถอื	ผู	้อืน่	เรา	ตอ้ง	ไม	่

ลืม	ว่า	นักโทษ	นั้น	ก็	คือ	ประชาชน	ผู้	ซึ่ง	แม้	เคย	ต้อง	ขัง	มา	ก่อน	ต่อ	ไป	ก็	จะ	ได้	กลับ	ไป	มี	

อิสระ	อีก	ครั้ง	หนึ่ง

 

	 เมื่อ	เดือน	กุมภาพันธ์	ปี	คศ	2000	ประธาน	เนติ	บัณฑิต	สภา	แห่ง	กรุง	ปารีส	

ประกาศ	วา่	จะ	ให้	มี	ผู้	แทน	ทาง	ดา้น	กฎหมาย	ประจำ	อยู่	ที่	เพือ่	ดแูล	สทิธิ	ของ	นกัโทษ	

และ	ช่วย	ว่า	ความ	ใน	ศาล	ด้วย	น่า	ขัน	ที่	ว่า	สิ่ง	เดียวกัน	นี้	ก็	เกิด	ขึ้น	ใน	ทหาร	ด้วย	 (?)	

กฎหมาย	ที	ออก	เดือน	เมษายน	2000	นั้น	เกี่ยว	กับ	ประเด็น	สิทธิ	ของ	พลเมือง	ทั่วไป	
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เมือ่	ม	ีปญัหา	กบั	หนว่ย	งาน	ของ	รฐั	ทัง้	หลาย	แต่	สว่น	ราชทณัฑ์	กลบั	คดิ	วา่	ตวั	เอง	อยู่	

นอก	เหนอื	กฎหมาย	นี้	และ	ได้	มี	หนังสอื	สอบถาม	ไป	ทาง	ไป	ยงั	สภา	นิ	ติ	บญัยตัิ	วา่	ตวั	

ตอ้ง	ทำ	ตาม	กฎ	ขอ้	นี	้หรอื	ไม	่อยาก	ถาม	งา่ยๆ	วา่	สว่น	ราชทณัฑ	์นัน้	เปน็	หนว่ย	งาน	ของ	

รัฐ	หรือ	เปล่า?	นักโทษ	นั้น	เป็น	พลเมือง	หรือ	เปล่า?		คำ	ตอบ	ทั้ง	สอง	ข้อ	คือ	ไช่	และ	จะ	

มี	ผล	กระทบ	ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	ด้วย

 

	 รายงาน	ของ	คณะ	กรรมาธกิาร	สทิธ	ิมนษุย	ชน	แหง่	สหประชาชาต	ิเมือ่	เดอืน	

มนีาคม	ได	้ชี	้ให	้เหน็	ทางออก	ทางการ	เมอืง	ของ	บท	ลงโทษ	โดย	รบัรอง	สทิธ	ิของ	ผู	้ตอ้ง	

ขงั	และ	เรยีก	รอ้ง	ให	้ม	ีองคก์ร	อสิระ	บรกิาร	ทาง	ดา้น	กฎหมาย	ให	้นกัโทษ	ใน	ทีส่ดุ	สทิธ	ิ

ก็ได้	เดิน	เข้า	มา	และ	ทนายความ	ก็ได้	ยื่น	ขา	เข้า	มา	หนึ่ง	ข้าง	ใน	คุก	แล้ว	 เพื่อ	กัน	มิ	ให้	

ประตู	ปิด	ได้	อีก

 

	 ข้าพเจ้า	หวัง	ว่า	ความ	หวัง	ยิ่ง	ใหญ่	เมื่อ	ปี	2000	นั้น	จะ	ไม่	แตก	สลาย	คุก	นั้น	

เปน็	เพยีง	สถาน	ีเปลีย่น	เสน้	ทาง	เทา่นัน้	ยงั	ม	ีเรือ่ง	ราว	ที	่เกดิ	ขึน้	กอ่น	หนา้	และ	หลงั	จาก	

นั้น	อีก…

 

	 การ	ปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง	อยา่ง	ใหญ	่หลวง	ของ	บท	ลงโทษ	นัน้	ม	ีผล	กระทบ	

ไป	ถึง	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	ทั้ง	หมด	เมื่อ	เดือน	มิถุนายน	ปี	2000	กฎหมาย	ซึ่ง	ชี้	

บ่ง	ว่า	บุคคล	ที่	ยัง	ไม่	ถูก	ตัดสิน	ว่า	ผิด	เป็น	ผู้	บริสุทธิ์	นั้น	น่า	จะ	ทำ	ให้	ผู้	พิ	พาก	ศา	มี	สิ	ทธิ	์	

ไม่	ยิน	ยอม	ให้	มี	การ	จองจำ	แบบ	สั่ง	ขัง	ระหว่าง	รอ	ดำเนิน	คดี	การ	ขัง	แบบ	นี้	ควร	เป็น	

ข้อ	ยกเว้น	เท่านั้น	40%	ของ	นักโทษ	ที่	ประเทศ	ฝรั่งเศส	นั้น	เป็น	ผู้	ต้อง	ขัง	ที่	อยู่	ระหว่าง	

พิจารณา	นี่	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	ประเทศ	ฝรั่งเศส	นั้น	มิได้	เป็น	แบบ	อย่าง	ที่	ดี	ของ	การ	ใช้	

สิทธิ	มนุษย	ชน	เหมือน	ที่	ประเทศ	จะ	พึง	ปราถ	นา	เลย

 

	 ทุก	ๆ 	ปี	มี	พลเมือง	ประมาณ	1,000	คน	ที่	โดน	จำ	ขัง	โดยที่	ทางการ	ตัดสิน	

แบบ	คลาด	เคลื่อน	และ	ไม่	ควร	ลืม	ว่า	ผู้	ต้อง	ขัง	บาง	คน	มิได้	กระทำ	ผิด	โดย	แท้จริง	นี่	



http://deathpenaltythailand.blogspot.com/

คุกไทย 2554

59

ข้าพเจ้า	อ้าง	ถึง	พวก	เข้า	เมือง	แบบ	ผิด	กฎหมาย	(37%	ของ	ผู้	ถูก	กักขัง	ทั้งหมด	ที่	ลา	

ซอง	เต)	 ซึ่ง	เป็น	ความ	ผิด	ที่	ฝ่าย	บริหาร	ควร	จัดการ	 ไม่	สมควร	ที่	จะ	ได้	รับ	โทษ	ทัณฑ์	

และ	ผู	้ตดิ	ยา	เสพ	ตดิ	ทัง้	พวก	มจิฉา	ชพี	เลก็ๆ	นอ้ย	ๆ 	ผู	้ซึง่	สมควร	จะ	ได	้รบั	การ	ชว่ย	เหลอื	

ทาง	ดา้น	สขุภาพ	และ	สงัคม	เพราะ	การ	ลงโทษ	โดย	การ	คมุ	ขงั	นัน้	ไร	้ผล	ทัง้	ขา้พเจา้	ยงั	

คดิ	ไป	ถงึ	ผู	้เยาว	์ที	่ทัง้	รอ้ย	ทัง้	รอ้ย	กระทำ	ผดิ	อกี	ทัง้	บคุคล	ที	่เปน็	โรคจติ	ผู	้ซึง่	ไม	่สมควร	

อยา่ง	ยิง่	ที	่จะ	มา	อยู	่ใน	คกุ	และ	ขา้พเจา้	ก	็คดิ	ไป	อกี	ถงึ	ผู	้ตอ้ง	ขงั	หญงิ	ที	่บาง	ครัง้	คลอด	

ลกู	ใน	ขณะ	ที	่ถกู	ลา่ม	โซ่	อยู่	และ	นกึถงึ	เดก็	ออ่น	ที	่ตอ้ง	ประสพ	กบั	การ	เสือ่มโทรม	ทาง	

ด้าน	จิตใจ	และ	ร่างกาย…

 

	 เหน็	ได	้ชดัเจน	วา่	พวก	เรา	ไมม่	ีจนิตนาการ	กนั	เลย	คำ	ตอบ	เดยีว	ที	่เรา	ม	ีก	็คอื	

คุก	ห้อง	ขัง	สำหรับ	ทุก	คน	ที่	คุกคาม	เรา	ที่	กัน	บุคคล	ออก	ไป	จาก	สังคม	 เป็น	สถาน	ที่	

รองรับ	บุคคล	ที่	เรา	ไม่รู้	ว่า	จะ	ทำ	อะไร	กับ	เขา	ดี

 

	 ตลอด	แปด	ป	ีที	่ขา้พเจา้	ทำงาน	ที	่ลา	ซอง	เต		ขา้พเจา้	ได	้พบ	กบั	ผูค้น	ที	่อยู	่นอก	

ขอบข่าย	ของ	สังคม	คน	ยากจน	ที่	บ่อย	ครั้ง	ไม่	มี	โด	กาส	ได้	รับ	การ	ดูแล	รักษา	ทาง	ด้าน	

การ	แพทย์	ที	่ม	ีไว	้ให	้การ	ตอ้ง	ถกู	ตดิ	คกุ	นัน้	ได	้กลาย	มา	เปน็	แบบ	อยา่ง	ของ	การ	รกัษา	

คนจน	ไป	เสีย	แล้ว	หรือ?

 

	 เรา	ผู	้มหีนา้	ที	่ตา่งๆ	กนั	เพราะ	วา่	ไมม่	ีการ	ตอ่	ตา้น	อยา่ง	จรงิ	จรงั	จงึ	ได	้ปลอ่ย	

ให้	สกา	นการณ์	นี้	กลาย	เป็น	เรื่อง	ธรรมดา	ของ	สังคม	ไป

 

	 จรงิ	ๆ 	แลว้	ไมม่	ีใคร	สนใจ	ปญัหา	ที	่เกดิ	ขึน้	ใน	จน	กระทัง่	ป	ีนี	้ซึง่	สนใจ	จน	เปน็	

แฟชั่น	อยาก	ให้	แนว	นิยม	นี้	อยู่	นาน	หน่อย…

 

	 แล้ว	 ไม่ใช่	ว่า	คน	ทั่วไป	ไม่รู้	เรื่อง	ปัญหา	ผู้	ต้อง	ขัง	อย่าง	เดียว	 เรา	ยัง	ต้อง	

หยิบยก	ประมวล	กฎหมาย	อาญา	ขึ้น	มา	พิจารณา	กัน	อีก	ครั้ง	เพื่อ	ใคร่ครวญ	ว่า	การ	
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กด	กนัตวั	บคุคล	การ	ถกู	ลด	สภาพ	ความ	เปน็	คน	การ	ทำให	้เขา	ตอ้ง	รบัคำ	สัง่	ตลอด	การ	

ตอ้ง	อบัอาย	และ	โดน	โปรแกรม	และ	ถกู	สง่	เขา้	โรง	พยาบาล	โรคจติ	คน	ม	ีอำนาจ	กวา่	

ยอ่ม	อยู	่เหนอื	คน	ออ่นแอ	ทัง้นี	้เหมอืน	กบั	จะ	พดู	อยา่ง	ไม	่ตอ้ง	เส	แสรง้	วา่	“ที	่นี	่แก	เปน็	

แค่	เศษ	มนุษย์	เท่านั้น”

  

	 อำนาจ	นี	้ใช้	ใน	ที	่ปดิ	โดย	ไมม่	ีความ	โปรง่ใส	ไมม่ี	การ	ควบคมุ	จาก	ภายนอก	

สัก	วัน	หนึ่ง	ต้อง	ลงเอย	ด้วย	สภาพ	การณ์	ที่	เลว	ร้าย	นี่	ก็	คือ	ธรรมชาติ	ของ	มนุษย์	และ	

ผลลัพธ์	ก็	เห	มือ	นๆ	กัน	หมด	ใน	ทุก	สถาบัน	ปิด

 

	 คุก	นั้น	ทั้ง	ทำให้	อุ่น	ใจ	ทั้ง	สร้าง	ภาพพจน์	 เรา	บอก	ตัว	เอง	ว่า	นี่	คือ	สถาน	ที่	

กกัขงั	ผูร้า้ย	ที	่ม	ีคน	เฝา้	แนน่	หนา	ทำให้	เรา	ผู	้อยู่	ขา้ง	นอก	นอน	ตา	หลบั	แต่	ตาม	ความ	

เป็น	จริง	แล้ว	ไม่ใช่	เช่น	นั้น	เลย	ผู้	ต้อง	ขัง	นั้น	เปรียบ	เสมือน	อยู่	ใน	ระหว่าง	เวลา	ละคร	

เปลีย่น	ฉาก	กอ่น	ที	่จะ	ออก	มา	ม	ีชวีติ	อกี	ครัง้	ถงึ	แมว้า่	จดุ	ประสงค	์คอื	การ	รกัษา	ความ	

ปลอดภัย	จุด	มุ่ง	หมาย	ควร	จะ	เป็น	ว่า	ผู้	ต้อง	ขัง	ผู้	ซึ่ง	เมื่อ	ได้	รับ	โทษ	ทัณฑ์	ตาม	ความ	

ผิด	แล้ว	 จะ	ได้	ออก	มา	เป็น	คน	ที่	ดี	กว่า	ตอน	เขา	เข้า	คุก	 เพื่อ	ที่	เขา	จะ	ไม่	กระทำ	ผิด	อีก 

หรือ	จะ	เลือก	 ให้	นักโทษ	ออก	มา	จาก	คุก	โดย	มี	ความ	โกรธ	และ	เกลียด	 เรา	ควร	เปิด	

โอกาส	ให้	มี	การ	ปลด	ปล่อย	มาก	ขึ้น	ให้	มี	ความ	หวัง	เสมอ	ว่า	จะ	ได้	รับ	อิสระ	ตาม	สถิติ	

ถ้า	ผู้	ถูก	คุม	ขัง	ต้อง	จำ	คุก	เต็ม	อัตรา	เท่า	ไหร่	จะ	มี	ความ	เป็น	ไป	ได้	สูง	ที่	เขา	เหล่า	นั้น	จะ	

กระทำ	ผิด	อีก	ถ้า	ขัง	นาน	เกิน	ไป	ผู้	ต้อง	ขัง	จะ	เสียคน	ไป	เลย	 ใน	ประเทศ	ฝรั่งเศส	นั้น	

การ	ปลด	ปล่อย	แบบ	มี	เงื่อนไข	ได้	ลด	ลง	มา	เกือบ	ครึ่ง

 

	 มี	ทาง	เลือก	มากมาย	กว่า	ที่	จะ	ต้อง	เป็นการ	จองจำ	 เช่น	 การ	ควบคุม	ทาง	

ด้าน	ตุลาการ	การ	ให้	ผู้	ต้อง	ขัง	มี	อิสระ	บ้าง	การ	ให้	ผู้	กระทำ	ผิด	ซึ่ง	เป็น	ผู้	เยาว์	แก้ตัว	

ให้	นักโทษ	อาศัย	อยู่	นอก	คุก	ได้	โดย	มี	 หรือ	ไม่มี	ผู้	ควบคุม	 ให้	ใช้	แรงงาน	ทั่วไป	แต่	

ทาง	เลือก	เหล่า	นี้	ไม่ม	ีการ	จัดหา	ให้	อย่าง	เพียง	พอ	และ	กฎหมาย	ก็	ไม่	ได้	ช่วย	ให้	เกิด	

มี	ขึ้น	เรา	ต้อง	สร้าง	ตัว	เลือก	อื่น	ขึ้น	มา	อีก	ทาง	เลือก	ใหม่	นี้	ต้อง	มี	อำนาจ	ตุลาการ	เข้า	
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มา	เกี่ยวข้อง	เพื่อ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ความ	ต้องการ	ของ	กฎหมาย	และ	พร้อม	มี	สิทธิ์	ได้	

รับ	ความ	ช่วย	เหลือ	ทาง	ด้าน	กฎหมาย	ทุก	ขั้น	ตอน	ใน	ขณะ	เดียวกัน	ทาง	ก็	ต้อง	ทำตัว	

เป็น	สถาบัน	ศึกษา	และ	สังคม	เรา	จะ	เป็น	คน	ของ	สังคม	ได้	อย่างไร	ถ้า	เรา	ต้อง	ใช้	ชีวิต	

อยู	่ใน	ที	่ที	่ไมม่	ีการ	สมาคม	ถา้	เรา	เริม่	นบัถอื	ผู	้ตอ้ง	ขงั	ได	้เมือ่ไร	เมือ่	นัน้	เรา	ก	็หวงั	ได	้วา่	

เขา	จะ	นับถือ	ตัว	เขา	เอง	และ	ผู้	อื่น	ด้วย

	 เรอืน	จำ	นัน้	เปน็	สถาน	ที	่ที	่ไร้	อสิระ	อยู่	แลว้	ไม่	จำเปน็	ตอ้ง	เพิม่	ความ	อบัอาย	

ขาย	หน้า	เข้าไป	อีก	ประเพณี	ของ	ศาสนา	ยิว	คริสเตียน	ที่	ต้อง	ล้าง	บาป	โดย	การ	ทุกข์	

ทรมาน	นัน้	มไิด	้พจิารณา	ผล	เสยี	ทาง	ดา้น	จติ	ก	็คอื	การ	ทกุข	์ทรมาน	และ	การ	อบัอาย	

ขาย	หน้า	เป็น	บ่อ	เกิด	แห่ง	ความ	โกรธ	แค้น	และ	ทำให้	กระทำ	ผิด	อีก	ใน	สถาน	การ	์ณ	

ที่	ก้าวร้าว	และ	รุนแรง	เช่น	นี้	ย่อม	เป็น	ไป	ไม่	ได้ที่	ผู้	ต้อง	ขัง	จะ	กลับ	ตน	เป็น	คน	ดี	แก้ไข	

อดีต	และ	ก้าว	ไป	ข้าง	หน้า	ใน	สังคม	ได้

 

	 ไม่ใช่	ว่า	สถาน	กัก	กัน	สมัย	ใหมๆ	ที่	ยุติธรรม	และ	มี	เมตตา	จิต	เท่านั้น	ที่	เริ่ม	

เปลี่ยน	 เรา	ทั้ง	หลาย	ต้อง	เปลี่ยน	ให้	ได้	ลึก	ถึง	จิต	วิญญาณ	 	ถ้า	จะ	ให้	บังเกิด	ผล	 เรา	

ตอ้ง	ม	ีมนษุยธรรม	แต	่ไม	่จำเปน็	ตอ้ง	ออ่น	คกุ	นัน้	เปน็	สถาน	กกักนั	ที	่กดดนั	ความ	เจรญิ	

เตบิโต	ผู	้ตอ้ง	ขงั	นา่	จะ	ม	ีสทิธ	ิสว่น	ตวั	ที	่จะ	ทำงาน	บา้ง	เรยีน	รู	้	หรอื	ฝกึงาน	ไมใ่ช	่เพยีง	

ที	่จะ	กลบั	ไป	อยู	่ใน	สงัคม	ได	้อกี	โดย	ไม	่กระทำ	ผดิ	อกี	เทา่นัน้	แต	่เพือ่	ให	้เขา	แกต้วั	ให	้กบั	

สังคม	ที่	เขา	ได้	ทำ	ผิด	ไว้	ด้วย

 

	 งบ	ประมาณ	ที่	 จัด	ขึ้น	เพื่อ	ปรับปรุง	และ	เปลี่ยนแปลง	หน่วย	งาน	ราชทัณฑ์	

นั้น	ไม่	ควร	นำ	ไป	ใช้	แต่	การ	สร้าง	ใหม่	ๆ 		แต่	ควร	เป็นการ	ฝึกสอน	เจ้า	หน้าที่	ด้วย	เพื่อ	

ที่	การ	ปฎิ	รูป	จะ	เป็น	ไป	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	ยิ่ง	ขึ้น	 อาชีพ	นี้	ยาก	นัก	ควร	ต้อง	มี	การ	

ลงทุน	 เพื่อ	ที่	พวก	เขา	จะ	ได้	ไม่	เป็น	แค่	พนัก	งาน	ผู้	ถือ	กุญแจ	 	 การ	ลงทุน	นี้	เป็น	ทาง	

เลือก	อีก	อย่าง	แทนที่	การ	สร้าง	คุก	และ	ก็	ไม่	น่า	จะ	แพง	ไป	กว่า	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	คุม	

ขัง	ผู้	ต้องหา	หนึ่ง	คน
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	 ข้าพเจ้า	 เพียง	พอแล้ว	กับ	สถาน	กักกัน	กับ	การ	ไม่	เชื่อม	โยง	กัน	กับ	ระบบ	

บรหิาร	งาน	และ	เหนอื	สิง่	อืน่	ได	ขา้พเจา้	ตอ้ง	หน	ีไป	จาก	สถาน	ที	่ปดิ	นี	้แปด	ป	ีที	่เหมอืน	

ถูก	จองจำ	นั้น	พอแล้ว	 ข้าพเจ้า	ไม่	อยาก	จาก	ที่	นี่	ไป	โดย	ไม่	บอก	อะไร	เลย	และ	ไม่	

ต้องการ	เขียน	เรื่อง	เล่า	ที่	น่า	อ่าน	กว่า	นี้	เพียง	เพื่อ	ว่า	จะ	ไม่	ได้	โดน	ว่า	โดน	โจมตี	หรือ	มี	

คน	อจิฉา	แต่	กไ็ด้	รบั	การ	สนบัสนนุ	อยา่ง	มากมาย	ถา้	จำ	เปน็	จรงิ	ๆ 	ขา้พเจา้	ก	็จะก	ลบั	

มา	ทำงาน	ที่	นี่	อีก
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ภาค ผนวก
 

สภาพ	การ	คุม	ขัง	และ	การ	ประหาร	ชีวิต

(โทษ	ประหาร	ชีวิต	ใน	ประเทศ	ไทย	ใน	ปี	2548	รายงาน	การ	ศึกษา	ของ	สมาคม

	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน(สสส.)	และ	สหพันธ์	สิทธิ	มนุษย	ชน	สากล(FIDH))	

 

1.สภาพภายใน

ก.สภาพโดยทั่วไปของการคุมขัง

	 คณะ	ผู้	สำรวจ	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	มี	โอกาส	เข้าไป	ศึกษา	สภาพ	ใน	ห้อง	ขัง	พบ	

ว่า	ห้อง	คุม	ขัง	หรือ	เรือน	จำ	ของ	ไทย	อยู่	กัน	หนา	แน่น	เกิน	ไป	 โดย	มี	ผู้	ต้อง	โทษ	ทั้ง	สิ้น	

195,000	คนใน	เรือน	จำ	ของ	กรม	ราชทัณฑ์	 โดย	ไม่	นับ	รวม	เยาวชน	 ใน	จำนวน	นี้	

40,000	คน	เป็น	ผู้	หญิง47

	 สภาพ	ความ	เปน็	อยู	่ของ	นกัโทษ	อยู	่กนั	อยา่ง	หนา	แนน่	ใน	คกุ	นัน้	ขดั	ตอ่	กตกิา	

ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	มาตรา	10	ที่	กล่าว	ว่า	

“บุคคล	ทั้ง	ปวง	ที่	ถูก	ลิดรอน	เสรี	ภา	พะ	ต้อง	ได้	รับ	การ	ปฏิบัติ	ด้วย	ความ	มี	มนุษยธรรม	

และ	เคารพ	ใน	ศักดิ์	ศรี	แต่	กำเนิด	แห่ง	ความ	เป็น	มนุษย์”	นอกจาก	นี้	ใน	มาตรฐาน	ขั้น	

ตำ่	ใน	การ	ปฏบิตั	ิตอ่	ผู	้ตอ้ง	โทษ	แหง่	สหประชาชาต	ิยอ่	หนา้	10		(The	UN	Standard	

Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners)48	กล่าว	ว่า	“ที่พัก	อาศัย	ของ	

ผู้	ต้อง	โทษ	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ห้อง	นอน	ควร	จะ	ได้	มาตรฐาน	ด้าน	สุข	อนามัย	สภาพ	

อากาศ	ที่	ถ่ายเท	ได้	สะดวก	พื้นที่	ไม่	คับ	แคบ	มี	แสง	ไฟ	พอ	เพียง	และ	มี	ระบบ	ถ่ายเท	

ความ	ร้อน”

	 สหพันธ	์สิทธิ	มนุษย	ชน	สากล	และ	สมาคม	สิทธ	ิเสรีภาพ	ของ	ประชาชน	อ้าง	

ถึง	“ข้อ	มูล	ในเว็บ	ไซด์49	ของ	กรม	ราชทัณฑ์	เกี่ยว	กับ	หน้าที่	และ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ซึ่ง	

เขียน	ไว้	ว่า	 จะ	จัดหา	สภาพ	แวดล้อม	ให้	ตรง	กับ	มาตรฐาน	ใน	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	นักโทษ	

แห่ง	สหประชาชาติ	 ซึ่ง	ได้	แนะนำ	ถึง	สภาพ	ความ	เป็น	อยู่	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ควร	จะ	

เป็น”	“การ	ลด	ความ	หนา	แน่น	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ใน	เรือน	จำ	นั้น	ควร	จะ	มี	การ	ส่ง	เสริม	ให้	
47. ข้อมูล จาก รม ราชทัณฑ์
48. จาก การ ประชมุ สหประชาชาต ิวา่ ดว้ย การ ปอ้งกนั อาชญากรรม และ ความ ยตุธิรรม ทาง อาญา จดั ขึน้ ที ่เจน  ีวา พ.ศ.2498 และ ได ้รบั การ      
 สนับสนุน จาก สภา เศรษฐกิจ และ สังคม ข้อ 663 C[XXIV] วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2500 และ ข้อ 2076 [LXII] วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2520
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นำ	โครงการ	ไม	่กกัขงั	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ใน	เรอืน	จำ	มา	ใช	้กบั	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ที	่ไม	่สมควร	จะ	ถกู	คมุ	

ขัง”

	 ใน	ขณะ	ที	่คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ได	้ทำการ	ศกึษา	อยู	่นัน้	ม	ีผู	้ตอ้ง	โทษ	ตา่ง	ชาต	ิ

จำนวน	9,000	คนใน	จำนวน	นี้	5,000	คน	เป็น	ชาว	พม่า,	2,000	คน	เป็น	ชาว	เขมร,	

1,000	คน	เป็น	ชาว	ลาว,	300	คน	เป็น	ชาว	มาเลเซีย,	100	คน	เป็น	ชาว	สิงคโปร์	และ	

300	คน	 เป็น	ชาว	ไนจีเรีย50	 โดย	รวม	แล้ว	ผู้	ต้อง	โทษ	ต่าง	ชาติ	ทั้งหมด	มา	จาก	 99	

ประเทศ	ซึ่ง	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	ประเทศ	ไทย	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	ผู้	เดิน	ทาง	ผ่าน	ไป	มา	มาก	

ใน	เอเชีย	 ผู้	ต้อง	โทษ	ชาว	ต่าง	ประเทศ	ส่วน	ใหญ่	จะ	เข้า	มา	ใน	ประเทศ	ไทย	โดย	ผิด	

กฎหมาย	หรือ	ทำงาน	โดย	ผิด	กฎหมาย	 ใน	 22	ประเทศ	มี	ข้อ	ตกลง	ส่ง	ผู้ร้าย	ข้าม	

แดน	ซึ่ง	มี	การ	จำ	คุก	ระหว่าง	4	ถึง	8	ปี	ขึ้น	อยู่	กับ	แต่ละ	ประเทศ	จาก	ข้อมูล	ของ	กรม	

ราชทณัฑ	์ปรากฏ	วา่	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ตา่ง	ชาต	ิที	่ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ใน	ขณะ	ที	่คณะ	ผู	้หา	

ข้อ	เท็จ	จริง	ศึกษา	ข้อมูล	อยู่	นี้	เป็น	ชาว	พม่า	ทั้งหมด

ตาราง1สัดส่วนเปรียบเทียบจำนวนเจ้าหน้าที่คุมขังกับผู้ต้องโทษ51

50. ตัวเลขจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์
51. เว็บไซด์กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th/statis.htm
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	 คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	รับ	ทราบ	อย่าง	เป็น	ทางการ	ว่า	ไม่มี	ปัญหา	ความ	

รุนแรง	ใน	เรือน	จำ	 เพราะ	ว่า	ผู้	ต้อง	โทษ	จะ	พยายาม	ประพฤติ	ตัวดี	ที่สุด	 เพราะ	หวัง	

ว่า	จะ	ได้	ถูก	ปล่อย	เร็ว	ขึ้น	หรือ	ได้	รับ	การ	อภัยโทษ	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ทราบ	ว่า	ถ้า	

ผู้	ต้อง	โทษ	ประพฤติ	ไม่	ดีแล้ว	 เขา	จะ	ถูก	ทำโทษ	โดย	ถูก	ย้าย	ไป	อยู่	เรือน	จำ	ส่วน	อื่น	

กร	มราชฑัณฑ์	ไม่	สนับสนุน	ให้	ผู้	คุม	ใช้	ความ	รุนแรง	 ถ้า	ไม่มี	เหตุผล	อื่น	นอกจาก	ผู้	

คมุ	บงัเอญิ	ควบคมุ	อารมณ	์ไม	่ได	้แต	่การ	ที	่ม	ีจำนวน	ของ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	มาก	กวา่	ผู	้คมุ	ไม	่

มาก	ก	็อาจ	เกดิ	อนัตราย	ตอ่	ผู	้คมุ	ได	้ดงั	นัน้	ผู	้คมุ	จะ	พยายาม	ใช	้วธิ	ีการ	สนบัสนนุ	ความ	

ประพฤติ	ที่	ดี	และ	ได้	รับ	การ	ปล่อย	ตัว	เร็ว	ขึ้น	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	รับ	รายงาน	ว่า	

เกือบ	จะ	ไม่มี	การ	ร้อง	เรียน	เรื่อง	ความ	รุนแรง	โดย	ผู้	คุม	เลย	อย่างไร	ก็ตาม	ผู้	ต้อง	โทษ	

ได้	บอก	กับ	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ว่า	เขา	ตก	อยู่	ภาย	ใต้	การ	ปกครอง	ด้วย	ความ	หวาด	

กลัว	และ	เป็น	ห่วง	เรื่อง	การ	ใช้	ความ	รุนแรง	กับ	ผู้	ต้อง	โทษ

	 ถา้	ม	ีการ	กระทำ	รนุแรง	กบั	ผู	้ตอ้ง	โทษ	จรงิ	ก	็จะ	ขดั	ตอ่	กตกิา	ระหวา่ง	ประเทศ	

ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	มาตรา	10	ซึ่ง	กล่าว	ว่า	“บุคคล	ทั้ง	ปวง	

ที่	ถูก	ลิดรอน	เสรี	ภา	พะ	ต้อง	ได้	รับ	การ	ปฏิบัติ	ด้วย	ความ	มี	มนุษยธรรม	และ	เคารพ	ใน	

ศักดิ์	ศรี	แต่	กำเนิด	แห่ง	ความ	เป็น	มนุษย์”	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	รับ	การ	บอก	กล่าว	

ว่า	มี	การ	ใช้	ระบบ	การ	ร้อง	เรียน	โดย	มี	กล่อง	สำหรับ	รับ	จดหมาย	ร้อง	เรียน	กล่อง	ร้อง	

เรียน	นี้	จะ	เปิด	โอกาส	ให้	ผู้	ต้อง	โทษ	ได้	เขียน	จดหมาย	ร้อง	เรียน	ไป	ยัง	องค์กร	เอกชน	

คณะ	กรรมาธิการ	การ	ยุติธรรม	และ	สิทธิ	มนุษย	ชน	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	 กระทรวง	

ยตุธิรรม	หรอื	สำนกังาน	ผู	้ตรวจ	การ	แผน่	ดนิ	ของ	รฐัสภา	เกีย่ว	กบั	ความ	ไม่	เปน็	ธรรม	

ใน	การ	ถกู	ดำเนนิ	คด	ีแต	่ผู	้ตอ้ง	โทษ	ก	็มกั	จะ	ไม	่เขยีน	เรือ่ง	รอ้ง	เรยีน	เรอืน	จำ	เพราะ	กลวั	

ได้	รับ	อันตราย	จาก	ผู้	คุม	ขัง

	 ผู้	ต้อง	โทษ	จะ	มี	สิทธิ	ได้	เยี่ยม	สัปดาห์	ละ	3	ครั้ง	การ	เยี่ยม	แต่ละ	ครั้ง	จะ	ถูก	

กำหนด	ขึ้น	โดย	เยี่ยม	ได้	1	ครั้ง	ใน	1	วัน	เท่านั้น	การ	เยี่ยม	อยู่	ใน	ห้อง	เยี่ยม	ซึ่ง	เป็น	

ทาง	เดิน	ยาว	และ	แบ่ง	เป็น	ส่วน	ๆ	โดย	มี	ฉาก	มุ้ง	ลวด	กั้น	ระหว่าง	ผู้	ต้อง	โทษ	และ	ผู้	มา	

เยีย่ม	ประมาณ	2	เมตร	และ	จะ	สมัผสั	ตวั	กนั	ไม	่ได	้จะ	ไมม่	ีการ	กัน้	แบง่	ระหวา่ง	ผู	้ตอ้ง	

โทษ	และ	ผู้	มา	เยี่ยม	แต่ละ	คน	ดัง	นั้น	ทั้ง	ผู้	ต้อง	โทษ	และ	ผู้	มา	เยี่ยม	ต้อง	ตะโกน	เพื่อ	ให้	
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ไดย้นิ	กนั	คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ได	้ไป	ด	ูการ	เยีย่ม	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ที	่เรอืน	จำ	ก	็ตกใจ	วา่	เสยีง	

ดัง	และ	ไม่มี	ความ	เป็น	ส่วน	ตัว	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	และ	ผู้	มา	เยี่ยม	เลย	ซึ่ง	ทำให้	คณะ	ผู้	หา	

ข้อ	เท็จ	จริง	ไม่	เห็น	ด้วย	กับ	การ	จัดการ	ใน	การ	เยี่ยม	ผู้	ต้อง	โทษ		โดย	ทั่วไป	แล้ว	ผู้	ต้อง	

โทษ	จะ	ใช้	เสื้อผ้า	ของ	ตัว	เอง	ใน	ระหว่าง	การ	เยี่ยม	แต่	เสื้อผ้า	ที่	ใส่	ใน	เวลา	เยี่ยม	ถูก	

แจก	จ่าย	ไป	ใส่	หมด	ดัง	นั้น	ผู้	ต้อง	โทษ	จะ	ใส่	ชุด	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ได้	รับ	การ	เยี่ยม	ก่อน	

หน้า	ใน	วัน	นั้น	ๆ

		 เรอืน	จำ	จะ	ม	ีที	่ที	่เปน็	สว่น	ตวั	สำหรบั	การ	เยีย่ม	ของ	ทนายความ	จดหมาย	ถงึ	

ทนายความ	จะ	ไม่	ถูก	เปิด	อ่าน	จดหมาย	ถึง	ครอบครัว	จะ	ถูก	เปิด	อ่าน

		 ผู	้คมุ	นกัโทษ	เลา่	วา่	การ	ขงั	เดีย่ว	จะ	ไม	่ใช	้ถงึ	แมว้า่	จะ	ม	ีหอ้ง	ขงั	เดีย่ว	ใน	เรอืน	

จำ	สว่น	มาก	กรม	ราชทณัฑ	์บอก	วา่	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ชาว	ตา่ง	ชาต	ิหลาย	คน	ตอ้งการ	เลอืก	คกุ	

ขัง	เดี่ยว	เพราะ	ไม่	อยาก	อยู่	ร่วม	กับ	ผู้	ต้อง	โทษจำ	นว	นมาก	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ชาว	

ตะวัน	ตก	ชอบ	ที่	จะ	อยู่	คน	เดียว	โดย	ทั่วไป	แล้ว	ห้อง	ขัง	เดี่ยว	จะ	มี	ไว้	เพื่อ	ขัง	นักโทษ	ที่	

ตอ้งการ	การ	รกัษา	ความ	ปลอดภยั	อยา่ง	มาก	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ที	่เลอืก	ที	่ขงั	เดีย่ว	จะ	สามารถ	

ออก	มา	รับ	ประทาน	อาหาร	ออก	กำลัง	กาย	อาบ	น้ำ	ได้	 คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	พบ	

กับ	ผู้	ต้อง	โทษ	ขัง	เดี่ยว	ราย	หนึ่ง	 เขา	บอก	ว่าการ	ขัง	เดี่ยว	โดย	ไม่มี	ที่นอน	ให้	 และ	ถือ	

เป็น	กระบวนการ	ลงโทษ	ผู้	ต้อง	โทษ

	 คณะ	ผูู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ยงั	ได	้รบั	ขอ้มลู	เกีย่ว	กบั	การ	คา้ขาย	ยา	เสพ	ตดิ	ใน	เรอืน	

จำ	โดย	ผู้	คุม	และ	ผู้	ต้อง	โทษ	ถูก	จับ	ได้	ว่า	ครอบ	ครอง	ยา	เสพ	ติด	ซึ่ง	ถูก	ลงโทษ	ด้วย

	 ใน	เรือน	จำ	จะ	มี	ผู้	ต้อง	โทษ	กลุ่ม	หนึ่ง	ที่	ได้	สิทธิ	พิเศษ	และ	มี	อิสระ	มาก	กว่า	ผู้	

ตอ้ง	โทษ	ธรรมดา	ทัว่ไป	คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ได	้รบั	ทราบ	วา่	ม	ีความ	เปน็	ไป	ไดท้ี	่ม	ีการ	

ซื้อ	สิทธิ	เข้าไป	อยู่	ใน	กลุ่ม	ผู้	ต้อง	โทษ	พิเศษ	เหล่า	นี้	 กลุ่ม	ผู้	ต้อง	โทษ	พิเศษ	จะ	ทำร้าย	

รา่งกาย	และ	วจิารณ	์ตกั	เตอืน	นกัโทษ	ทัว่ไป	ยงั	กบั	เปน็	วธิ	ีการ	ควบคมุ	นกัโทษ	วธิ	ีการ	

หนึ่ง	 เนื่องจาก	ผู้	คุม	นักโทษ	ไม่	พอ	เพียง	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	 ยัง	ได้	รับ	รายงาน	ว่า	

คณะ	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	มี	สิทธิ	พิเศษ	เหล่า	นี้	ที่	อยู่	ใน	เรือน	จำ	ใน	ต่าง	จังหวัด	ยัง	สามารถ	พก	

ตะบอง	ได้	 คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	 เห็น	ว่า	ระบบ	การ	มี	คณะ	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	มี	สิทธิ	พิเศษ	

นี้	ขัด	ต่อ	มาตรฐาน	ขั้น	ต่ำ	ใน	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	โทษ	แห่ง	สหประชาชาต	ิ [The	UN	
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Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners]	ย่อ	หน้า	28(1)	ซึ่ง	

กล่าว	ว่า	 “ไม่มี	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ได้	รับ	การ	ว่า	จ้าง	 เพื่อ	รับ	ใช้	สถาบัน	ใดๆ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	

กิจกรรม	การ	ลงโทษ	ผู้	ต้อง	โทษ”

	 เรือน	จำ	ใน	ประเทศ	ไทย	เงิน	จะ	เป็น	สิ่ง	ที่	บันดาล	ได้	ทุก	สิ่ง	นักโทษ	จ่าย	เงิน	

เพือ่	ให	้ได	้ของ	ทกุ	อยา่ง	เชน่	ผา้	ป	ูเตยีง	หลอด	ไฟ	พดัลม	โทรทศัน	์การ	แจก	จา่ย	อาหาร	

มกั	ไม	่พอ	เพยีง	กบั	ผู	้ตอ้ง	โทษ	การ	กลา่ว	หา	เรือ่ง	การ	ขโมย	ใน	เรอืน	จำเปน็	เรือ่ง	ธรรมดา	

คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	รับ	รายงาน	ว่า	 แม้	กระทั่ง	จาน	และ	เครื่อง	ใช้	สำหรับ	ทาน	

อาหาร	ก็	ยัง	มี	ไม่	เพียง	พอ	การ	ที่	ผู้	ต้อง	โทษ	ต้อง	ขอ	เงิน	จาก	ครอบครัว	เพื่อ	มา	ใช้	จ่าย	

ใน	เรือน	จำเป็น	เรื่อง	ธรรมดา	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	รับ	รายงาน	ว่า	เงิน	ที่	ญาติ	ของ	

ผู้	ต้อง	โทษ	ส่ง	มา	ให้	ผู้	ต้อง	โทษ	นั้น	จะ	ถูก	หัก	ทันที	ประมาณ		5-20%โดย	เจ้า	หน้าที่

	 สำหรับ	อาหาร	ใน	เรือน	จำ	จาก	การ	ศึกษา	ข้อ	เท็จ	จริง	พบ	ว่า	ภรรยา	ของ	ผู้	

คุม	จะ	ทำ	อาหาร	ที่	ดี	กว่า	และ	นำ	มา	ขาย	แก่	ผู้	ต้อง	โทษ	 เรือน	จำ	บาง	แห่ง	ผู้	ต้อง	โทษ	

สามารถ	ซือ้	วตัถดุบิ	สำหรบั	การ	ประกอบ	อาหาร	จาก	รา้น	ใน	เรอืน	จำ	ได	้เพือ่	ประกอบ	

อาหาร	เอง	เหตุการณ์	นี้	ขัด	ต่อ	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	

ทางการ	เมือง	มาตรา	10	ที่	กล่าว	ว่า	“บุคคล	ทั้ง	ปวง	ที่	ถูก	ลิดรอน	เสรี	ภา	พะ	ต้อง	ได้	รับ	

การ	ปฏิบัต	ิด้วย	ความ	มี	มนุษยธรรม	และ	เคารพ	ใน	ศักดิ	์ศรี	แต่	กำเนิด	แห่ง	ความ	เป็น	

มนุษย์”	 	 และ	ก็	ยัง	ไม่	สอดคล้อง	กับ	มาตรฐาน	ขั้น	ต่ำ	ใน	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	โทษ	

แห่ง	สหประชาชาติ	(The	UN	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	

Prisoners)	ที	่วา่	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ทกุ	คน	จะ	ตอ้ง	ได	้รบั	การ	จดัหา	อาหาร	ให	้ตาม	เวลา	อาหาร	

ปกต	ิดว้ย	คณุคา่	ทาง	อาหาร	ที	่พอ	เพยีง	กบั	สขุภาพ	และ	กำลงั	กาย	อยา่ง	ม	ีคณุภาพ	นำ้	

ดื่ม	ก็	ควร	จะ	มี	ให้	แก่	ผู้	ต้อง	โทษ	ให้	เพียง	พอ	แก่	ความ	ต้องการ	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	ตลอด	

เวลา

ข.เรือนจำบางขวาง

	 เรือน	จำ	บาง	ขวาง	มี	ผู้	ต้อง	โทษ	6,386	คน	ณ	วัน	ที่	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	

เข้าไป	ที่	นั่น	 ใน	ขณะ	ที่	เรือน	จำ	บาง	ขวาง	สามารถ	จุ	ผู้	ต้อง	โทษ	ได้	 4,000	คน	เท่านั้น	
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ม	ีผู	้ตอ้ง	โทษ	665	คน	เปน็	ชาว	ตา่ง	ชาติ	มา	จาก	ประเทศ	ตา่งๆ	44	ประเทศ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	

ทุก	คน	ถูก	ต้อง	โทษ	เป็น	เวลา	นาน	กล่าว	คือ	ตั้ง	แต่	30	ปี	จนถึง	ประหาร	ชีวิต		ครึ่ง	หนึ่ง	

ของ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ทัง้หมด	ตอ้ง	โทษ	ใน	ขอ้หา	ยา	เสพ	ตดิ	ม	ีตกึ	คมุ	ขงั	ทัง้หมด	6	ตกึ	ตกึ	หนึง่	

สำหรับ	ผู้	ต้อง	โทษ	อายุ	ระหว่าง	18-25	ปี	ผู้	ต้อง	โทษ	อายุ	มาก	ที่สุด	คือ	70	ปี	มี	ผู้	ต้อง	

โทษ	138	คน	ที่	มีอายุ	ระหว่าง	60-70	ปี	มี	ผู้	คุม	ผู้	ต้อง	โทษ	ทั้งหมด	386	คน

	 คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	ได	้เหน็	หอ้ง	ขงั	ขนาด	6	x	8	เมตร	ซึง่	จ	ุผู	้ตอ้ง	โทษ	ได	้43	

คน	 โดย	นอน	เรียง	กัน	 2	แถว	มี	ช่อง	ว่าง	ตรง	กลาง	เป็น	ทาง	เดิน	นิด	หน่อย	ซึ่ง	มี	ขนาด	

70-80	ตาราง	เซนติเมตร	ต่อ	คน	 	ห้อง	ขัง	จะ	อยู่	ใน	ตึก	สูง	ที่	มีหน้า	ต่าง	มุ้ง	ลวด	ติด	อยู่	

เครื่อง	สุขภัณฑ์	จะ	อยู่	มุม	ด้าน	หนึ่ง	ของ	ห้อง	ขัง	 โดย	มี	สุขา	 1	 โถ	ตั้ง	อยู่	โดยที่	ไม่มี	ที่	

ปิดบัง	ทำให้	ผู้	ต้อง	โทษ	ใน	ห้อง	ขัง	นั้น	จะ	เห็น	เวลา	ที่	มี	คนใช้	สุขา	มี	พัดลม	เพดาน	ติด	

อยู่	ใน	ห้อง	ขัง	ผู้	ต้อง	โทษ	จะ	สามารถ	อาบ	น้ำ	รวม	ได้	หรือ	อย่าง	น้อย	จะ	ได้	รับ	น้ำ	อาบ	

ประมาณ	5	ขัน

	 คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	เหน็	กอง	ขา้วสาร	วาง	ไว	้ใกล	้กบั	ครวั	โดยที	่ไมม่	ีภาชนะ	

ปดิ	และ	ม	ีนก	บนิ	มา	จกิ	กนิ	ขา้วสาร	นัน้	ใน	ขณะ	เดยีวกนั	นก	กลุม่	นี	้ก	็ไป	กนิ	เศษ	อาหาร	

ที่	กอง	ขยะ	ห่าง	ไป	ประมาณ	200	 เมตร	ทำให้	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	วิตก	กังวล	ต่อ	

สุขภาพ	อนามัย	ของ	ผู้	ต้อง	โทษ	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	จึง	ไม่	แปลก	ใจ	เลย	ที่	ได้	รับ	

รายงาน	ว่า	ข้าว	ใน	คุก	มี	คุณภาพ	ไม่	ดี	และ	เต็ม	ไป	ด้วย	กรวด	และ	ทราย

สภาพตึกและอุปกรณ์อื่นๆ ในเรือนจำ52

1.เรือน	จำ	ถูก	แบ่ง	เป็น	13	ส่วน	

2.เรือน	จำ	มี	ขนาด	ทั้งหมด	32	ไร่

3.เรือน	จำ	บาง	ขวาง	จุ	ผู้	ต้อง	โทษ	ได้	4,000	คน

4.มี	ร้าน	ค้า	และ	ห้อง	ฝึก	อบรม	25	ห้อง

5.ห้อง	โถง	ใหญ่	1	ห้อง

6.ห้อง	พยาบาล	1	ห้อง

7.ห้อง	นอน	11	ห้อง	และ	ห้อง	อาหาร	11	ห้อง
52. เว็บไซด์กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th/statis.htm
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8.กำแพง	ดา้น	นอก	ยาว	2,406	เมตร	สงู	6	เมตร	ลกึ	1	เมตร	เตม็	ไป	ดว้ย	สาย	ไฟ	แรง	สงู 

9.ผนัง	ด้าน	ใน	แต่ละ	ส่วน	ยาว	1,298	เมตร	สูง	6	เมตร	มี	รั้ว	ลวด	หนาม	ล้อม	รอบ

ค.ทัณฑสถานหญิงกลาง

	 ทัณฑสถาน	หญิง	กลาง	เป็น	เรือน	จำ	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	ที่	กรุงเทพ	แห่ง	หนึ่ง	

ใน	ประเทศ	ไทย	นาง	สาวภัช	รา	ภรณ์	 ศโร	ภาส	ผู้	อำนวย	การ	ส่วน	สวัสดิการ	สังคม	

ทัณฑสถาน	หญิง	กลาง	กล่าว	ว่า	 ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	 113	 คน	 จาก	 116	 คน	ได้	รับ	

โทษ	ประหาร	ชีวิต	ถูก	ขัง	อยู่	ใน	ทัณฑสถาน	แห่ง	นี้	 ส่วน	ใหญ่	รอ	ผล	การ	อุทธรณ์	จาก	

ศาล	อุทธรณ์	และ	ศาล	ฎีกา	 ใน	ขณะ	ที่	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	 5	 คน	กำลัง	รอ	ผล	การ	ขอ	

พระราชทาน	อภัยโทษ	ข้อมูล	นี้	เป็น	ข้อมูล	ใน	ช่วง	ที่	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	เข้า	เยี่ยม	

ทัณฑสถาน	แห่ง	นี้53	

 ทัณฑสถาน	หญิง	นี้	หนา	แน่น	มาก	 ซึ่ง	ตาม	จริง	ทัณฑสถาน	นี้	จะ	ต้อง	จุ	ผู้	

ต้อง	โทษ	หญิง	3,000	คน	แต่	ใน	วัน	ที่	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ไป	เยี่ยม	นั้น	(10	สิงหาคม	

2547)	มี	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	อยู่	5,084	คน	ซึ่ง	ใน	ช่วง	การ	ปราบ	ปราม	ยา	เสพ	ติด	นั้น	มี	ผู้	

ต้อง	โทษ	อยู่	ประมาณ	8,000	คน	ห้อง	กักขัง	ใหญ่	ที่สุด	ใน	ทัณฑสถาน	นี้	มี	ผู้	ต้อง	โทษ	

อยู่	141	คน	ทุก	คน	มี	ที่	เก็บ	ของ	ให้	1	แห่ง	และ	มี	สถาน	ที่	โล่ง	ๆ	สำหรับ	อาบ	น้ำ	จุ	ได้	

30	คน	ต่อ	การ	อาบ	น้ำ	1	ครั้ง	ใน	วัน	หนึ่ง	อนุญาต	อาบ	น้ำ	ได้	2	ครั้ง		คุณ	ภัช	รา	ภรณ์	

ศโร	ภาส	แจ้ง	ว่า	นักโทษ	หญิง	อายุ	มาก	ที่สุด	83	ปี		มี	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	อายุ	มาก	กว่า	60	ปี	

ประมาณ	300	คน	ไม่มี	เยาวชน	หญิง	ถูก	กักขัง	ที่	นี่	ใน	จำนวน	ผู้	ต้อง	โทษ	ทั้งหมด	มี	ผู้	

ต้อง	โทษ	หญิง	20	คน	ติด	เชื้อ	HIV	ผู้	คุม	ทั้งหมด	มี	203	คน	เป็น	ผู้	หญิง		มี	กล้อง	ถ่าย	

วิ	ดี	ทัศน์	เพื่อ	ช่วย	ทดแทน	การ	ขาดแคลน	เจ้า	หน้าที่	คุม	ขัง		ตาม	คำ	บอก	เล่า	ของ	คุณ	

ภชั	รา	ภรณ	์ศโร	ภาช	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	เหลา่	นี	้ตอ้งการ	เงนิ	จงึ	ถกู	ชกันำ	ให	้กระทำ	ใน	สิง่	

ที่	ผิด	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	ที่	อยู่	ใน	ทัณฑสถาน	แห่ง	นี้	ส่วน	ใหญ่	กระทำ	ผิด	ใน	ข้อหา	เกี่ยว	

กบั	ยา	เสพ	ตดิ	โดย	ไมใ่ช	่ผู	้คา้	ยา	เสพ	ตดิ	ราย	ใหญ	่แต	่ถกู	จา้ง	โดย	องคก์ร	อาชญากรรม	

เพราะ	ต้องการ	หาเงิน	มา	เลี้ยง	ดู	ครอบครัว	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	ที่	อายุ	มาก	แล้ว	บอก	ว่า	

เขา	ไม่	ได้	ทำ	ผิด	กฎหมาย	แต่	เขา	อาศัย	อยู่	ใน	ชุมชน	แออัด	ที่	มี	สมาชิก	ครอบครัว	เก็บ	
53. ชือ่ และ จำนวน ผู ้ตอ้งหา ที ่ได ้รบั การ พระราชทาน อภยัโทษ เมือ่ เดอืน สงิหาคม พ.ศ.2547 ไม ่ได ้เปดิ เผย ตอ่ สาธารณชน ใน ขณะ ที ่ทำ รายงาน  
 ฉบับ นี้ เสร็จ
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ยา	เสพ	ติด	ไว้	ใน	บ้าน	เมื่อ	ตำรวจ	มา	จับกุม	ก็	จะ	จับกุม	เจ้าของ	บ้าน	ด้วย	ผู้	ต้อง	โทษ	

หญงิ	สว่น	ใหญ	่จะ	ไม	่ทราบ	วา่	ม	ียา	เสพ	ตดิ	อยู	่ใน	บา้น	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	บาง	คน	มา	จาก	

ครอบครัว	ที่	แตกแยก	หรือ	ติด	ยา	เสพ	ติด	มา	ก่อน

สภาพตึกและอุปกรณ์อื่นๆ ในเรือนจำ54

	 ทัณฑสถาน	นี้	มี	ตึก	ทำการ	2	ตึก	 เรือน	นอน	5	 เรือน	 โรง	ฝึกงาน	4	 	หลัง	

สำหรับ	ตัด	เสื้อ	ห้อง	โถง	ใหญ่	สำหรับ	ทาน	ข้าว	จุ	ผู้	ต้อง	โทษ	ได้	 700	คน	ห้อง	ครัว	 1	

หอ้ง	หอ้ง	เสริฟ์	อาหาร	1	หอ้ง	ตกึ	สำหรบั	การ	ศกึษา	หอ้ง	สมดุ	โรงเรยีน	สำหรบั	ผูใ้หญ	่

ห้องเรียน	ทำ	ผม	1	ห้อง	บ้าน	พัก	คน	ชรา	ซึ่ง	มี	เตียง	30	เตียง	โรง	ซัก	ผ้า	ห้อง	ผู้	ควบคุม	

และ	เรือน	รับแขก	ทัณฑสถาน	หญิง	แห่ง	นี้	ไม่มี	ห้อง	ขัง	เดี่ยว	มี	แต่	ห้อง	ขัง	รวม	มี	รั้ว	

เล็ก	ๆ 	กั้น	ระหว่าง	ด้าน	หนึ่ง	ไป	ด้าน	หนึ่ง

	 ทณัฑสถาน	หญงิ	แหง่	นี	้กำลงั	สรา้ง	ศนูย	์พยาบาล	ซึง่	ม	ีเตยีง	300	เตยีง	ศนูย	์

นี	้จะ	ม	ีหอ้ง	นอน	พเิศษ	ของ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	สงู	อาย	ุและ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	ตัง้	ครรภ	์หรอื	

ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	ลกู	ออ่น	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	บาง	คน	ก	็ทำงาน	กอ่สรา้ง	ศนูย	์พยาบาล	แหง่	

นี	้ดว้ย	ศนูย	์พยาบาล	แหง่	นี	้ได	้รบั	เงนิ	บรจิาค	จาก	หลวง	ตาม	หา	บวั	ซึง่	เปน็	พระ	ที	่มชีือ่	

เสยีง	ของ	ไทย	เพราะ	ไมม่	ีงบ	ประมาณ	จาก	รฐับาล	ใน	การ	กอ่สรา้ง	ศนูย	์แหง่	นี	้ใน	ขณะ	

นี	้ก	็ยงั	ม	ีเรือ่ง	วติก	กงัวล	เกีย่ว	กบั	การ	คลอด	บตุร	ใน	ทณัฑสถาน	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	ที	่ใกล	้

คลอด	จะ	ถกู	นำ	ตวั	ไป	ที	่โรง	พยาบาล	โดย	ม	ีผู	้คมุ	4	คน	ตดิตาม	ไป	ดว้ย	แต	่ไม	่ได	้ได	้รบั	

อนญุาต	ให	้เขา้ไป	ใน	หอ้ง	คลอด	ซึง่	ทำให	้ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	พยายาม	หลบ	หน	ีหลาย	คน	

ศนูย	์พยาบาล	แหง่	ใหม	่นี	้จะ	ม	ีหอ้ง	ให	้ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	ที	่คลอด	ใหม	่พกั	หลงัค	ลอด	แต	่

ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	เหลา่	นี	้จะ	ตอ้ง	ออก	จาก	ศนูย	์พยาบาล	นี	้โดย	ทาง	กฎหมาย	แลว้	บตุร	

ที่	คลอด	มา	จะ	อยู่	ใน	ทัณฑสถาน	กับ	มารดา	จน	อายุ	ถึง	3	ขวบ	แต่	ใน	ทาง	ปฏิบัติ	แล้ว	

มัก	จะ	อยู่	แค่	ปี	เดียว	เท่านั้น

		 ที่	ทัณฑสถาน	หญิง	แห่ง	นี้	มี	การ	ฝึก	อาชีพ	เช่น	การ	ประกอบ	อา	หาร	และเบ	

เก	อรี	่และ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	ที	่ใกล	้จะ	ได	้รบั	การ	ปลอ่ย	ตวั	ก	็จะ	ไป	เปดิ	รา้น	อาหาร	ที	่ใกล	ๆ้ 	

ทณัฑสถาน	แหง่	นี	้นอกจาก	นี	้ก	็ยงั	ม	ีรา้น	เสรมิ	สวย	และ	รา้น	นวด	ที	่ทณัฑสถาน	แหง่	นี	้
54. ชือ่ และ จำนวน ผู ้ตอ้งหา ที ่ได ้รบั การ พระราชทาน อภยัโทษ เมือ่ เดอืน สงิหาคม พ.ศ.2547 ไม ่ได ้เปดิ เผย ตอ่ สาธารณชน ใน ขณะ ที ่ทำ รายงาน  
 ฉบับ นี้ เสร็จ
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ด้วย	ซึ่ง	กำไร	50	%	ก็	ให้	แก่	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ทำงาน	ทั้ง	2	แห่ง	นี้	โดย	ส่วน	ใหญ่	จะ	เป็น	ผู้	

ตอ้ง	โทษ	ที	่ใกล	้จะ	ได	้รบั	การ	ปลอ่ย	ตวั	แลว้	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	บาง	คน	ก	็ยงั	ทำงาน	ที	่รา้น	

นี	้แมว้า่	ได	้รบั	การ	ปลอ่ย	ตวั	ไป	แลว้	ก	็ยงั	คง	ทำงาน	ใน	รา้น	ทัง้	สอง	แหง่	นี	้	สว่น	เรือ่ง	การ	

ฝึก	อา	ชี	พอื่นๆ	นั้น	ครึ่ง	หนึ่ง	จะ	เป็น	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ต้อง	โทษ	กักขัง	อยู่	และ	ส่วน	หนึ่ง	คือ	ผู้	

ต้อง	โทษ	ที่	ได้	รับ	การ	ปล่อย	ตัว	แล้ว

	 อาคาร	ห้อง	สมุด	ประกอบ	ไป	ด้วย	การ	เรียน	ต่างๆ	เช่น	การ	เย็บ	ผ้า	การ	วาด	

รูป	คอมพิวเตอร	์และ	ห้อง	สมุด	อย่างไร	ก็ตาม	ศูนย์	การ	เรียน	เหล่า	นี้	ไม่	เพียง	พอ	ต่อ	

จำนวน	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	เข้าไป	ใช้	บริการ	ที่	ศูนย์	จำนวน	มาก	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	บริเวณ	

สำหรบั	ฝกึ	รอ้ง	เพลง	ตกแตง่	สวน	และ	ฝกึ	สมาธ	ิดว้ย	ชัน้	เรยีน	เหลา่	นี	้จะ	จดั	ที	่ระเบยีง	

เพราะ	ไม่มี	สถาน	ที่	เฉพาะ	สำหรับ	สอน	ได้	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	จะ	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	ให้	

ทำงาน	คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	เหน็	ผู	้ตอ้ง	โทษ	หญงิ	เยบ็	ผา้	ปกั	เสือ้ผา้	ประดษิฐ	์ดอกไม	้

จาก	ผ้า	ไหม	และ	ออกแบบ	เสื้อผ้า	ซึ่ง	การ	ทำงาน	เหล่า	นี้	ทำ	ใน	สถาน	ที่	คับ	แคบ	งาน	

ที่	ผู้	ต้อง	โทษ	ทำ	ทำ	ไป	ขาย	ที่	ตลาด	นอก	ทัณฑสถาน	ปี	ละ	2	ครั้ง	และ	กำไร	50%จะ	

ถูก	แบ่ง	ให้	ผู้	ต้อง	โทษ	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	ที่	ทำงาน	ใน	ครัว	จะ	มี	2	กะ	กะ	แรก	ทำงาน	ตั้ง	

แต่	ตี	2	เพื่อ	ที่	จะ	ทำ	อาหาร	ตอน	7	โมง	เช้า	กะ	ที่	2	เริ่ม	ทำงาน	ตอน	8	โมง	เช้า	เพื่อ	

ที	่จะ	ทำ	อาหาร	กลาง	วนั	และ	อาหาร	เยน็	ใน	ทณัฑสถาน	จะ	ม	ีหอ้ง	สว่น	ตวั	สำหรบั	การ	

ปรกึษา	กบั	ทนายความ	6	หอ้ง	ผู	้ตอ้ง	โทษ	สว่น	มาก	จะ	ม	ีทนายความ	ที	่ได	้รบั	การ	แตง่	

ตั้ง	โดย	ศาล

ง.นักโทษประหารชีวิต

	 ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	จะ	ถูก	กักขัง	อยู่	ใน	บริเวณ	เดียวกัน	ผู้	ต้อง	โทษ	ธรรมดา	

เพยีง	แต	่วา่	ตอ้ง	ใส	่โซ	่24	ชัว่โมง	ขณะ	ที	่คณะ	ผู	้หา	ขอ้	เทจ็	จรงิ	เขา้ไป	เกบ็	ขอ้มลู	ที	่เรอืน	

จำ	นัน้	ม	ีผู	้ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ทัง้	สิน้	971	คน	โดย	เปน็	ชาย	855	คน	และ	เปน็	หญงิ	

116	คน	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ชาย	ที	่ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ทัง้หมด	จะ	ถกู	ขงั	ที	่เรอืน	จำ	บาง	ขวาง	

ขณะ	ที่	ผู้	ต้อง	โทษ	หญิง	ที่	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	ถูก	กักขัง	รวม	กับ	ผู้	ต้อง	โทษ	ทั่วไป	ผู้	

ต้อง	โทษ	ชาย	จะ	ถูก	ดูแล	อย่าง	เข้ม	งวด	 	 แต่	ก็	ยัง	มี	จำนวน	ผู้	คุม	น้อย	 เมื่อ	เทียบ	กับ	
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จำนวน	ผู้	ต้อง	โทษ	ทั้งหมด	(จำนวน	ผู้	คุม	20	คน	เท่านั้น)	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ต้อง	ใส่	โซ่	24	

ชั่วโมง	ทุก	วัน	 โซ่	จะ	เชื่อม	ติด	กัน	ระหว่าง	ข้อ	เท้า	ทั้ง	 2	 ข้าง	 เพื่อ	ให้	ผู้	ต้อง	โทษ	เดิน	ได้	

ผู้	ต้อง	โทษ	ต้อง	ใส่	โซ่	ขึ้น	ศาล	ด้วย	โดย	ผู้	ต้อง	โทษ	จะ	ถือ	โซ่	ไว้	ใน	มือ	ผู้	ต้อง	โทษ	เชื่อ	ว่า	

ขนาด	ของ	โซ่	ที่	ใหญ่	หรือ	เล็ก	นั้น	สอดคล้อง	กับ	จำนวน	ยา	เสพ	ติด	ซึ่ง	เป็น	ของ	กลาง	ที่	

จบั	ได	้และ	ผู	้ตอ้ง	โทษ	ที	่ม	ีเงนิ	ก	็สามารถ	ที	่จะ	จา่ย	เงนิ	เพือ่	ให	้ใส	่โซ	่ที	่เลก็	ลง	ได	้การ	ใช	้โซ	่

ลา่ม	ตลอด	24	ชัว่โมง	ทกุ	วนั	นัน้	ใน	กรณ	ีผู	้ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ขดั	ตอ่	มาตรฐาน	ขัน้	

ต่ำ	ใน	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	ผู้	ต้อง	โทษ	แห่ง	สหประชาชาติ	(The	UN	Standard	Minimum	

Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners)		ย่อ	หน้า	33	ที่	กล่าว	ว่า	“ไม่	ควร	จะ	ใช้	ใน	

การ	กักขัง	ผู้	ต้อง	โทษ”	ย่อ	หน้า	34	ยัง	กล่าว	ต่อ	ไป	ว่า	“รูป	แบบ	การ	ใช้	อุปกรณ์	ต่างๆ		

เพื่อ	ช่วย	กักขัง	ผู้	ต้อง	โทษ	จะ	ต้อง	อยู่	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	การ	บริหาร	เรือน	จำ	ส่วน	

กลาง	ทั้งนี้	อุปกรณ์	เหล่า	นี้	จะ	ต้อง	ไม่	ใช้	เป็น	เวลา	นาน	เกิน	ความ	จำเป็น”	 โซ่	ตรวน	

เหลา่	นี	้ก	็ยงั	เปน็	สว่น	ท	ีทำให	้ผู	้ตอ้ง	โทษ	ไม	่ได	้ออก	กำลงั	กาย	หรอื	เลน่	กฬีา	ได	้ซึง่	ขดั	ตอ่	

หลกั	ประกนั	ของ	สหประชาชาต	ิใน	การ	คุม้ครอง	สทิธ	ิผู	้ตอ้ง	โทษ	ประหาร	ชวีติ	ยอ่	หนา้	

21	ซึ่ง	กล่าว	ว่า	“ผู้	ต้อง	โทษ	เยาวชน	และ	ผู้	ที่	มีอายุ	เหมาะ	สม	ทาง	ร่างกาย	สมควร	จะ	

ตอ้ง	ม	ีการ	พกั	ผอ่น	และ	ฝกึฝน	รา่งกาย	ใน	ชว่ง	เวลา	การ	ออก	กำลงั	กาย”	สหพนัธ	์สทิธ	ิ

มนุษย	ชน	สากล	และ	สมาคม	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน	เชื่อ	ว่าการ	ใช่	โซ่	ตรวน	24	

ชั่วโมง	ต่อ	วัน	กับ	ผู้	ต้อง	โทษ	ส่อ	ถึง	ความ	ผิด	มนุษยธรรม	ที่	ไม่	พึง	กระทำ	ตาม	มาตรา	

7	 ของ	กติกา	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	สิทธิ	พลเมือง	และ	สิทธิ	ทางการ	เมือง	 คณะ	

กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	สากล	ได้	กล่าว	ไว้	ใน	ข้อ	20	มาตรา	7	ว่า	 	“การ	ห้าม	เหล่า	

นี้	ครอบคลุม	ถึง	การ	ลงโทษ	ทาง	ร่างกาย	รวม	ทั้ง	การ	ลงโทษ	อื่น	ๆ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	

ลงโทษ	ทาง	อาญา	หรอื	การ	ลงโทษ	ให	้เขด็	หลาบ	เพือ่	ให	้เคารพ	กฎ	ขอ้	บงัคบั”	ของ	The	

UN	body	of	Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	under	And	Form	of	

Detention	or	Imprisonment	ก็	ยัง	กล่าว	ว่า	“บุคคล	ที่	อยู่	ใน	ระหว่าง	การ	กักขัง	หรือ	

จำ	คกุ	นัน้	จะ	ตอ้ง	ไม	่ถกู	ทรมาน	หรอื	ถกู	กระทำ	ดว้ย	ความ	โหด	รา้ย	อยา่ง	ไร	้มนษุยธรรม	

ไม่	ว่า	จะ	เป็นการ	ปฏิบัติ	การ	ลงโทษ	ใด	ก็ตาม	โดย	จะ	ไม่มี	ข้อ	อ้าง	ตัว	บท	กฎหมาย	ใน	

การ	ทรมาน	หรือ	การ	ทำ	ทารุณ	โหด	ร้าย	อย่าง	ไร้	มนุษยธรรม	ใน	การ	ลงโทษ	นั้น	ๆ 	”
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	 ใน	หอ้ง	ขงั	ซึง่	ม	ีนกัโทษ	ขงั	รวม	กนั	ประมาณ	10-15	คน	เรอืน	จำ	ขนาด	10-15	

เมตร		ผู	้ตอ้ง	โทษ	จะ	นอน	รวม	กนั	ที	่หอ้ง	นี	้แต	่จะ	ไป	รบั	ประทาน	อาหาร	ขา้ง	นอก	แตล่ะ	

หอ้ง	จะ	ม	ีสขุา	และ	อา่งลา้งหนา้	ใน	หอ้ง	ผู	้ตอ้ง	โทษ	สามารถ	อาบ	นำ้	ได	้ทกุ	วนั	และ	ม	ีที	่

วา่ง	ให	้ผู	้ตอ้ง	โทษ	ได	้ออก	กำลงั	กาย	ใกล้ๆ 	หอ้ง	เตรยีม	อาหาร	ผู	้ตอ้ง	โทษ	สามารถ	เลน่	

บาสเกตบอล	ได	้30	นาท	ีตอ่	วนั	และ	ยงั	สามารถ	เลน่	ไพ	่และ	ด	ูโทรทศัน์	ใน	เรอืน	จำ	ได	้

ผู้	ต้อง	โทษ	ประหาร	ชีวิต	จะ	ได้	รับ	อนุญาต	ให้	ออก	มาน	อก	เรือน	จำ	ได้	ทุก	วัน	ตั้ง	แต่	 8	

โมง	เชา้	ถงึ	บา่ย	2	โมง	ครึง่	จาก	นัน้	ก	็จะ	ตอ้ง	กลบั	เขา้ไป	ใน	เรอืน	จำ	จนถงึ	วนั	รุง่	ขึน้	โดย	

สามารถ	นำ	อาหาร	เขา้ไป	รบั	ประทาน	ใน	เรอืน	จำ	ได้		เวลา	อยู่	นอก	เรอืน	จำ	ทัง้หมด	5	

ชัว่โมง/วนั	ผู	้ตอ้ง	โทษ	สามารถ	ทำ	อาหาร	เอง	ได	้โดย	ซือ้	อปุกรณ	์ประกอบ	อาหาร	ตา่ง	

ๆ	มา	จาก	รา้น	คา้	ใน	เรอืน	จำ	หรอื	ตอ้ง	รบั	ประทาน	อาหาร	ทีท่าง	เรอืน	จำ	จดั	ให้	ผู	้ตอ้ง	

โทษ	ต่าง	จังหวัด	จะ	มี	ญาติ	มา	เยี่ยม	ไม่	บ่อย	นัก	บาง	คน	ก็	ไม่มี	ใคร	มา	เยี่ยม	เลย	คณะ	

ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ได้	รับ	รายงาน	เกี่ยว	กับ	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	ป่วย	เป็น	โรคจิต	และ	มี	จิตแพทย์	

มา	รักษา	ผู้	ต้อง	โทษ	เหล่า	นี้	 แต่	ไม่	สามารถ	จะ	หา	ข้อมูล	ได้	ว่าที่	ผ่าน	มา	ผู้	ต้อง	โทษ	ที่	

ป่วย	ด้วย	โรคจิต	ถูก	ประหาร	ชีวิต	หรือ	ไม่	คณะ	ผู้	หา	ข้อ	เท็จ	จริง	ทราบ	ว่า	ผู้	ต้อง	โทษ	

มี	อิสระ	ใน	การ	นับถือ	ศาสนา	และ	มี	อิสระ	ใน	การ	ปฏิบัติ	ตาม	ความ	เชื่อ	ทาง	ศาสนา	

ได้
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สมาคม สิทธิ เสรีภาพ ของ ประชาชน  (สสส.)
Union for Civil Liberty (UCL.)

	 ดว้ย	ความ	ปรารถนา	ที	่จะ	เหน็	การ	พฒันา	ของ	สงัคม	ไทย	ได	้กา้ว	รธุ	หนา้	ไป	อยา่ง	

ม	ีเสรภีาพ		เสมอ	ภาค	และ	ภราดร	ภาพ	ใน	หมู	่คน	ไทย	ดว้ย	กนั		การ	สรา้งสรรค	์และ	สง่	

เสริม	ให้	แนวคิด	ด้าน	สิทธิ	มนุษย	ชน	ได้	ซึมซับ	เข้าไป	ใน	วิถี	ชีวิต	ของ	ประชาชน	จึง	เป็น	

สิ่ง	จำเป็น	อย่าง	ยิ่ง	 	 เพราะ	บท	เรียน	ใน	อดีต	ได้	สอน	ให้	เรา	ตระหนัก	ว่า	 	 “มี	แต่	การ	ที่	

มนุษย์	เคารพ	ใน	คุณค่า	และ	ศักดิ์	ศรี	ของ	เพื่อน	มนุษย์	 และ	ให้	เกียรติ	ซึ่ง	กัน	และ	กัน	

เท่านั้น	จึง	จะ	นำ	มา	ซึ่ง	สันติสุข	ใน	สังคม

	 เมื่อ	วัน	ที่		24		พฤศจิกายน		2516		นัก	ศึกษา		นัก	วิชา	การ		ทนายความ		และ	

ประชาชน	จาก	สาขา	อาชีพ	ต่างๆ	ที่	ตระหนัก	ใน	คุณค่า	แห่ง	สิทธิ	และ	เสรีภาพ	 ได้	

ร่วม	กัน	ก่อ	ตั้ง	 สสส.	 ขึ้น	ใน	นาม	 “สหภาพ	เพื่อ	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน”	ทั้งนี้	

เพื่อ	ให้	เป็น	องค์กร	ที่	ทำ	หน้าที่	ช่วย	เหลือ	และ	พิทักษ์	สิทธิ	เสรีภาพ	ให้	กับ	ประชาชน	

ผู้	ถูก	ละเมิด	ขั้น	พื้น	ฐาน	และ	เพื่อ	เผย	แพร่	แนวคิด	 ข้อ	เสนอ	แนะแนว	ทางใน	การ	

แกไ้ข	ปญัหา	สธิ	ิมนษุย	ชน	ตอ่	หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	ทัง้	ภาค	รฐั	และ	เอกชน	ตลอด	จน	

ประชาชน	ทั่วไป

	 สสส.	ได	้ดำเนนิ	กจิกรรม	ใน	การ	พทิกัษ	์และ	สง่	เสรมิ	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	ประชาชน	

ตลอด	มา	เช่น	การ	บริการ	อรรถ	คดี	เผย	แพร่	ความ	รู้	ด้าน	กฎหมาย	รณรงค์	ให้	มี	การ	

ยกเลิก	กฎหมาย	ที่	ไม่	เป็น	ธรรม	สนับสนุน	การ	รวม	กลุ่ม	ของ	ประชาชน	เพื่อ	พิทักษ์	

ปกป้อง	ผล	ประโยชน์	อัน	พึง	มี	พึง	ได้	ฯลฯ

	 วนั	ที	่	8	กมุภาพนัธ	์2526	สสส.		ได	้รบั	อนญุาต	ให	้จดั	ตัง้	เปน็	สมาคม		จงึ	เปลีย่น	

ชือ่	จาก	สหภาพ	เพือ่	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	ประชาชน		มา	เปน็		“สมาคม	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	

ประชาชน	(สสส.)”

วัตถุประสงค์

	 1.	 ศกึษา	และ	เผย	แพร	่ความ	รู	้เกีย่ว	กบั	สทิธ	ิเสรภีาพ	ของ	ประชาชน	ตาม	ระบอบ	 
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	 					ประชาธิปไตย

	 2.	ให้	บริการ	โดย	ทั่วไป	เพื่อ	ขจัด	การ	ริด	รอน	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน

	 3.	 ร่วม	มือ	และ	ประสาน	งาน	กับ	องค์การ	หรือ	สมาคม	อื่น	 ที่	มี	วัตถุประสงค์	 

	 					สอดคล้อง	กัน

	 4.		สง่	เสรมิ	ให	้ประชาชน	ตาม	ทอ้ง	ถิน่	ตา่งๆ		ทัว่	ราช	อาณาจกัร		ได	้ตืน่	ตวั	ใน	เรือ่ง	 

	 	 	 	 สิทธิ	เสรีภาพ	ทั้งนี้	เพื่อ	กระจาย	ความ	คิด	และ	การ	ปฏิบัติ	ออก	ไป	ถึง	ระดับ	 

	 	 ท้อง	ถิ่น

	 5.	 วาง	มาตรการ	และ	การ	ดำเนิน	การ	พิทักษ์	สิทธิ	เสรีภาพ

	 6.	 คุม้ครอง	สทิธิ	ผู	้บรโิภค		อนรุกัษ์	และ	พทิกัษ์	สิง่	แวดลอ้ม		ตลอด	จน	สง่	เสรมิ	 

	 	 สิทธิ	ของ	ประชาชน	ใน	ด้าน	นิเวศวิทยา

หลักการในการดำเนินงาน

	 1.	 สมาชิก	ภาพ	เป็นการ	เข้า	ร่วม	กัน	โดย	ความ	สมัคร	ใจ		ใน	ฐานะ	เอกชน	ไทย

	 2.	 เป็น	องค์การ	เอกชน		ดำเนิน	งาน	ของ	ตน	โดย	อิสระ

	 3.	 ไมม่	ีฐานะ	เปน็	ตวัแทน	หรอื	ปาก	เสยีง	หรอื	ผล	ประโยชน	์ของ	ชนก	ลุม่	ใด	กลุม่	 

	 	 หนึ่ง	โดย	เฉพาะ	หาก	ปฏิบัติ	หน้าที่	เพื่อ	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน	โดย	 

	 	 ทั่วไป

	 4.	 เปน็ก	ลาง	ทางการ	เมอืง		กลา่ว	คอื		ไม	่เปน็	เครือ่ง	มอื	เพือ่	การ	แสวงหา	อำนาจ		 

	 	 หรือ	สนับสนุน	กลุ่ม	การเมือง	 	หรือ	กลุ่ม	ผล	ประโยชน์	ฝ่าย	หนึ่ง	ฝ่าย	ใด	โดย	

เฉพาะ

 

สำนักงานติดต่อ

109	ซ.สิทธิ	ชน		ถ.สุทธิสารวินิจฉัย	แขวง	สามเสน	นอก

เขต	ห้วยขวาง		กรุงเทพฯ		10320

โทรศัพท์		0-2275-4231-2	โทร	สาร	0-2275-4230

Email:	uclthai@gmail.com
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