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บทสรุปผู้บริหาร

รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลกฉบับปี 2564 
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ:
 
ทิศทางนโยบายและแนวปฏิบัติในเรือนจำา
อาทิ:

>  อาชญากรรมและการจำาคุก ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำา นโยบาย 
ยาเสพติด และความผิดลหุโทษ 

>  ฐานความผิดรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมโรคระบาดโควิด-19 และ
การปล่อยตัวผู้ต้องขังเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดในเรือนจำา

>  การคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี โทษประหารชีวิต  
และการจำาคุกตลอดชีวิต

ความท้าทายของผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะ
อาทิ:

> ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ
>  ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
>   คนต่างชาติ ชนกลุ่มน้อย และชนพื้นเมือง

ปัญหาและความท้าทายในการบริหารจัดการเรือนจำา
อาทิ:

>  การรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในเรือนจำา  
การบริการด้านสุขภาพ การจำากัดการเคลื่อนที่ และการขังเดี่ยว 

>  ความปลอดภัย ความรุนแรง และการเสียชีวิตในเรือนจำา
> สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่เรือนจำา
>  ความท้าทายในการเก็บข้อมูลและความโปร่งใส
>  การฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำา รวมถึงการฟื้นฟูด้วยกีฬา
>  การใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในเรือนจำา และบทบาทของเทคโนโลย ี

ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

ประเด็นที่น่าจับตามอง: เรือนจำาในภาวะวิกฤติ
รายงานนี้นำาเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะวิกฤติรูปแบบต่างๆ :

>  วิกฤติด้านสุขภาพ 
>  สภาพแวดล้อมที่เปราะบางจากความขัดแย้ง
>  ภัยธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว
>  การมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังในภาวะวิกฤติิ

บทสรุปผู้บริหารนี้ นำาเสนอสาระสำาคัญของรายงาน
แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลกปี 2564

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก เป็นรายงานประจำาปีฉบับสำาคัญ 
ขององค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากล (Penal Reform International) 
(ตั้งแต่พ.ศ. 2558) ซึ่งตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย โดยนำาเสนอข้อมูลเชิงลึก และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและข้อท้าทายใหม่ ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรือนจำา  

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่: 
www.penalreform.org/global-prison-trends-2021

https://knowledge.tijthailand.org/th/publication/
detail/global-prison-trends-2021#book/

เอกสารอ้างอิงและสถิติทั้งหมดที่อ้างถึงปรากฏในรายงานฉบับเต็ม

http://www.penalreform.org/global-prison-trends-2021
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บทนำา

องค ์กรการปฏิร ูปการลงโทษสากล (Penal 
Reform International หรือ PRI) และสถาบัน 
เพื ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand 
Institute of Justice หรือ TIJ) ได้ตีพิมพ์รายงาน
แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก ฉบับนี้ขึ้น ในช่วง
หนึ่งปีหลังจากที่ทั่วโลกประกาศวิกฤติโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยรายงานนี้เป็นรายงานแนว
โน้มสถานการณ์เรือนจำาโลกฉบับที่เจ็ด ซึ่งกล่าวถึง 
แนวโน้มการจัดการเรือนจำาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 
ผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่อผู้ต้องขังและเจ้า
หน้าที่เรือนจำา ตลอดจนการรับมือกับวิกฤตการณ์
ดังกล่าวของเรือนจำาทั่วโลก 

ต้ังแต่ช่วงเร่ิมแรกของการระบาดของโรคโควิด-19 
หลายหน่วยงานย้ำาเตือนเกี่ยวกับภัยอันตราย
ของโรคดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่คับแคบ
และแออัดภายในเรือนจำา โดยผู้แทนระดับสูงของ
องค์การสหประชาติ (United Nations หรือ UN) 
และหน่วยงานภาครัฐ ได้ออกแถลงการณ์เพื ่อ 
ย้ำาเตือนถึงความเสี่ยงด้านชีวิตและสุขภาพของ
ผู้ที่อยู่ในเรือนจำาดังที่ ได้ระบุไว้ ในรายงานฉบับนี้ 
ประเทศส่วนใหญ่นำาเอามาตรการปล่อยตัวผู้ต้องขัง 
ฉุกเฉินมาใช้เพื่อลดจำานวนประชากรในเรือนจำา 
ในขณะที่หลายประเทศยังคงหาทางออกจาก
สถานการณ์โรคระบาดระลอกใหม่ เรือนจำาจึงเป็น 
พื้ นที่ ที่ มีความเสี่ ยงสู งต่อการแพร่ เชื้ อ ไวรัส 
ประกอบกับจำานวนผู้ต้องขังที่ เพิ่มมากขึ้นจาก 
การละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 
และจากการที่ศาลกลับมาพิจารณาคดีตามปกติิ 

ความท้าทายที่เรือนจำาต้องเผชิญในปีที่ผ่านมานั้น 
เป็นผลมาจากความไม่เพียงพอด้านงบประมาณ
และการขาดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่มีประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษ  
โ รคระบาดครั้ งนี้ ไ ด้ เผ ย ใ ห้ เห็ นถึ ง ผ ล กระทบ 
อันเลวร้ายที่สุดจากความแออัดและการจัดสรร
ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอให้กับเรือนจำา ซึ่งนำามาสู่
การสูญเสียชีวิต เราจึงขอไว้อาลัยให้กับทุกชีวิต
ที่สูญเสียไปในเรือนจำา ทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งหมด 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบเรือนจำาจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้ที่อยู่ในเรือนจำาได ้

ความจริงแล้ววิกฤติด้านสุขภาพและสถานการณ์
ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ภายในเรือนจำาไม่ใช่เร่ืองใหม่ ในรายงาน
ปีน้ีเราจึงยกประเด็นเก่ียวกับการบริหารเรือนจำา 
และการตอบสนองของหน่วยงานภาครัฐต่อภาวะ 
วิกฤติรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ วิกฤติด้านสุขภาพ  
ภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว หรือ
สภาพแวดล้อมที่เปราะบางจากความขัดแย้ง เพื่อ
ทำาความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของภาวะวิกฤติ
เหล่านี้ที่มีต่อเรือนจำาและผู้ที่อยู่ในเรือนจำา รวมถึง 
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังในภาวะวิกฤติ  
ตลอนจนมาตรการท่ีหน่วยงานภาครัฐจะสามารถ
ดำาเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง
ที่ดีขึ้น 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี ผ่ า น ม า ต อ ก ย้ำ า ว่ า แ น ว ท า ง 
ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ข อ ง ผู้ ต้ อ ง ขั ง มี  
ประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน คือการลดจำานวนผู้ต้องขังในเรือนจำา โดย 
PRI และ TIJ ให้ความสำาคัญกับการจัดการปัญหา 
ผู้ ต้ อง ขั ง ล้น เรื อนจำ า และการส่ ง เสริมการ ใช้  
ทางเลือกแทนการจำาคุกเป็นอันดับแรก ดังนั้นใน 
ช่วง 30 ปี หลังการรับรองมาตรฐานขั ้นต่ ำาแห่ง 
สหประชาชาติว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขัง 
หรือข้อกำาหนดโตเกียว (United Nations Standard 
Minimum Rules for Non – custodial Measures 
- the Tokyo Rules) และ 10 ปี หลังการรับรอง 
ข้อกำาหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ ต้องขั งหญิงและมาตรการที่ มิ ใช่การคุมขั ง
สำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง (United Nations Rules 
for the Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures for Women 
Offenders - the Bangkok Rules) ทุกฝ่าย
จึงควรดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้ทางเลือก 
อื ่นแทนการจำาคุกมากขึ ้น รายงาน แนวโน้ม 
สถานการณ์เรือนจำาโลก ปี 2564 ได้บันทึก 
พัฒนาการของการอนุวั ติมาตรฐานระหว่าง 
ประเทศเหล่านี ้  รวมถึงความท้าทายใหม่ ๆ ที  ่
หน่วยงานคุมประพฤติต้อง เผชิญท่ามกลาง
สถานการณ์โรคระบาด 

เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้  ประเทศสมาชิกสหประชาชาต ิ
ได ้ร ่วมก ันร ับรองปฏิญญาเก ียวโต (Kyoto  
Declaration) ระหว่างการประชุมสหประชาชาต ิ
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น อ า ช ญ า ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
ย ุต ิธรรมทางอาญาสมัยท ี ่  14 (14th UN 
Congress on Crime Prevention and  

Criminal Justice) ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกำาหนด
วาระการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาสำาหรับอีกห้าปีต่อจากนี้ ซึ่งรัฐบาลและ 
องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้าง 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่ ง เน้นการ 
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดอย่างยิ่ง ดังที่ปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาเกียวโต ดังนั้นเรื่องนี้มีความจำาเป็นและ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม

สถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกย้ำาเตือนว่า 
การปกป้องกลุ่มคนที่ เปราะบางท่ี สุดในสังคม 
ของเรานั ้นยังคงเป็นหนทางที ่ยาวไกล และเมื ่อ 
เหลือเวลาไม่ถึงเก้าปีท่ีจะครบรอบวาระการพัฒนา
ที่อย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)  รายงาน 
แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก ปี 2564 จึง 
นำาเสนอความท้าทายที่ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มคนชายขอบในกระบวนการยุติธรรมยังคง
เผชิญ อย่างไรก็ดี ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำาที่
เปิดเผยต่อสาธารณะมีจำากัด และไม่ได้จัดหมวดหมู่
ข้อมูลเอาไว้ เราจึงอาศัยทั้งการวิจัย การดำาเนินการ
โครงการ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถระบุ
แนวโน้มสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประชากร 
ในเรือนจำาได้ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราผ่านพ้นวิกฤติ
ครั้งนี้ไป และสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ดียิ่งขึ้นได้
โดย “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง” 

โอลิเวีย โรป (Olivia Rope)
ผู้อำานวยการ 
องค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากล
(Penal Reform International)

พิเศษ สอาดเย็น 
ผู้อำานวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(Thailand Institute of Justice)



ซ่ ่งนำ�ไปสู่

ซ่ ่งนำ�ไปสู่

ภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจำาเรื้อรัง การขาดแคลนเจ้าหน้าที่

ประช�กรในเรือนจำ�ทั่วโลกยังคงเพิ่่�มข้�นต่อเน่่อง

ล้าน

คนในเรือนจำำา

11+
ผู้้้ต้องขัังหญิิง

740,000+ ล้าน3+

ตั�งแต่พ.ศ. 2553
8%

ตั�งแต่พ.ศ. 2553
17%

แอฟริกา
24%

อเมริกาใต้
17%

อเมริกาเหนือ
8%

ยุโรป
29%

ผู้ต้องขัง  
ระหว่าง  
พิจารณา

ตั�งแต่พ.ศ. 2543
30%

คว�มย�กลำ�บ�กในเรือนจำ�ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด
เจ้าหน้าที่เรือนจำา

เจำ้าหน้าที่เหนื่อยล้า

การประท้วงและความรุนแรง

ผู้ลกระทบต่อสุขัภาพจำิต

ผู้ต้องขัง

เจำ้าหน้าที่ติดเชื้ื�อโควิท-19
พิ่บใน

ประเทศ

532,100+
จำำานวนผู้้้ติดเชื้ื�อโควิท-19

พิ่บใน

ประเทศ

122+ 48+

3,931+
จำำานวนผู้้้ต้องขัังเสียชื้ีวิตจำากโควิท-19

พิ่บใน

ประเทศ

47+

70% ของประช�กรในเรือนจำ�

กำาลังรอการพิจารณาคดี (สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์)

ใน                   ประเทศ

>100%
ขัองความจำุ

ใน

ประเทศ

>250%
ขัองความจำุ

ใน

ประเทศ

เอเชีีย
50%

โอเชีียเนีย
53%

อัตร�ส่วนผู้ต้องขังต่อเจ้�หน้�ที่แตกต่�งกันอย่�งม�กในหล�ยประเทศ เรือนจำ�ในหล�ยประเทศดำ�เนินก�รเกินคว�มจุที่รับได้

118+ 11 จำาก

ส้่

1:1

1:28

14

บทสรุปผู้บริหาร

4 | องค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากล และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย l แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก ปี 2564

ข้อมูลและสถิติที่สำาคัญ



เรือนจำ�ดำ�เนินม�ตรก�รเพ่่ิ่อจัดก�รกับก�รระบ�ดของโควิด-19

มาตรการที่พบมากที่สุด
สำ�หรับผู้ติดเช่�อ/มีอ�ก�ร

กระทบต่อการเขั้าถึง:
ก�รติดต่อจ�กครอบครัว 

อ�ห�รและย� 
บริก�รสุขภ�พิ่

ก�รฟื้นฟูเยียวย�
ผู้แทนท�งกฎหม�ย

ก�รตรวจสอบก�รคุมขัง

การแยกกักตัวทางการแพทย์ การห้ามเยี่ยม แผนการฉีดวัคซีน

สภ�พิ่คว�มเป็นอยู่คล้�ยกับ
ก�รขังเดี่ยว

เรือนจำำามีความสำาคัญิลำาดับต้น 
 

ใน                   ประเทศ

เรือนจำำาถ้กบรรจำุไว้ในแผู้น

ใน                   ประเทศ

13+

11+

ใช้ใน  46+

ระบบเรือนจำ�ทั่วโลก

46+

เพิ่่ �มข้ �น

ก�รลดลง

สะสางคดีที่ค้างคาอย้่ในระบบศาล  
เม่่อกระบวนพิ่่จ�รณ์�ของศ�ลกลับม� 
ดำ�เนินก�รอีกครั�ง

                      มีคนถ้กส่งมาเรือนจำำา
                      จำำานวนมาก

ของประช�กรในเรือนจำ�ทั่วโลกที่ ได้รับ 
ก�รปล่อยตัวภ�ยใต้ม�ตรก�ร* 

ของประเทศไม่ได้รวมผู้ต้องขังหญิง
อย่�งชัดเจนi

 

โควิด-19 มีผลกระทบต่อจำ�นวนผู้ต้องขังในเรือนจำ�

แต่

แต่

เพิ่่�มข้�นสูงสุดครั�งแรก
109+ ประเทศที่ใช้กลไกก�รปล่อยตัว

ในช่วงที่ผู้ติดเช่�อโควิด-19 

*มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2563 ข้อมูลจาก Harm Reduction International    มีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลจาก DLA Piper

ปัจจัยที่ชี่วยลดจำานวนประชีากรในเรือนจำา

ปัจจัยที่ทำาให้ประชีากรในเรือนจำาเพิ่มขึ้น

การปล่อยตัวฉุกเฉิน

ขั้อหาใหม่จำากการละเมิด
กฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ด
โควิด-19 

จำำาคุก 
หรือปรับ

มีก�รใช้
ทางเลือกอื่น 
แทนการจำำาคุกมากขั้�น
ระหว่�งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด

การชื้ะลอกระบวนพิจำารณาคดี
ขัองศาล<6%

75%

บทสรุปผู้บริหาร
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 มาตรการปล่อยตัว  
 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด  
 โควิด-19 แทบไม่สามารถหยุดยั้ง  
 การเพิ่มขึ้นของประชีากร  
 ผู้ต้องขังได้ 

ปัจจุบันผู้ต้องขังในเรือนจำ�ทั่วโลกมีจำ�นวน 11 ล้�นคน ซ่่งเพิ่่�มสูงข้�นร้อยละ 8 ในช่วง 10 ป ี
ที่ผ่�นม� เรือนจำ�ใน 119 ประเทศมีจำ�นวนผู้ต้องขังเกินกว่�คว�มจุที่เรือนจำ�ส�ม�รถ 
รองรับได้ และรัฐไม่มีม�ตรก�รลดจำ�นวนผู้ต้องขังที่เพิ่ียงพิ่อ มีข้อมูลชี�ว่�มีประเทศ 
อย่�งน้อย 109 ประเทศที่ใช้ม�ตรก�รปล่อยตัวผู้ต้องขังเพิ่่่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ ์
โรคระบ�ด แต่หล�ย ม�ตรก�รกลับไม่ได้บังคับใช้อย่�งจริงจังหรือไม่มีประสิทธิภ�พิ่ นอกจ�ก
นี� ก�รจับกุมผู้กระทำ�ผิดข้อห�ฝ่�ฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 และก�รที่ศ�ล
เริ�มกลับม�สะส�งคดีที่คงค้�งในระบบช่วงก�รระบ�ดโควิด-19 มีส่วนทำ�ให้สถ�นก�รณ์์ 
คว�มแออัดในบ�งเรือนจำ�แย่ลง

 ผู้ต้องขังยังคงมีความเสี่ยง  
 เพิ่มขึ้นต่อโรคระบาดโควิด-19  
 ในเรือนจำา  

ในช่วงที่ผ่�นม�มีร�ยง�นจำ�นวนผู้ต้องขังเสียชีวิตจ�กโรคโควิด-19 จำ�นวน 3,931 ร�ย  
ใน 47 ประเทศ และมียอดผู้ติดเช่�อในเรือนจำ�จำ�นวน 532,100 ร�ย ใน 122 ประเทศ อย่�งไร
ก็ต�ม ค�ดก�รณ์์ว่�ข้อมูลที่แท้จริงจะสูงกว่�จำ�นวนนี�ม�ก เน่่องจ�กผู้ต้องขังส่วนม�ก 
มีคว�มเปร�ะบ�งด้�นสุขภ�พิ่ เพิ่ร�ะอ�ศัยอยู่ในสภ�พิ่แวดล้อมที่แออัด ข�ดสิ�งของจำ�เป็น
ต่อก�รรักษ�สุขอน�มัย (เช่น สบู่ ย�สระผม) และมีภ�วะสุขภ�พิ่ที่ย่ำ�แย่กว่�คนทั่วไป 

 การคุมขังระหว่างการพิจารณาคด ี
 /สืบสวนสอบสวนยังคงใชี้กัน  
 เกินความจำาเป็น แม้ในสถานการณ ์
 โรคระบาด 

จำ�นวนผู้ต้องขังระหว่�งรอก�รพิ่่จ�รณ์�/ส่บสวนสอบสวนทั่วโลกมีกว่�ส�มล้�นคน  
ซ่่งเพิ่่�มข้�นถ่งร้อยละ 30 ตั�งแต่พิ่.ศ. 2543 แม้ว่�มีผู้ต้องขังระหว่�งจำ�นวนหน่่งได้รับประโยชน์
จ�กม�ตรก�รปล่อยตัวช่วงโควิด แต่ก�รจับกุมผู้กระทำ�คว�มผิดที่ฝ่�ฝืน 
กฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 ทำ�ให้จำ�นวนผู้ต้องขังระหว่�งในเรือนจำ�เพิ่่�มสูงข้�น

 สถานการณ์โรคระบาด  
 ตอกย้ำาความล้มเหลวของระบบ  
 บริการสุขภาพในเรือนจำา  

ระบบเรือนจำ�หล�ยแห่งไม่ส�ม�รถบังคับใช้ม�ตรก�รเชิงป้องกันโรคระบ�ดโควิด-19 ที่จำ�เป็น
ได้ วิกฤติสุขภ�พิ่ครั�งนี�ทำ�ให้จำ�นวนเจ้�หน้�ที่ท�งก�รแพิ่ทย์และทรัพิ่ย�กร สำ�หรับให้บริก�ร
ด้�นสุขภ�พิ่ที่มีน้อยอยู่แต่เดิมยิ�งมีคว�มต่งเครียดม�กข้�น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภ�พิ่
ก�รให้บริก�รสุขภ�พิ่ในเรือนจำ� ทั�งกรณ์ีโรคระบ�ดโควิด-19 และปัญห�สุขภ�พิ่อ่่น ๆ 

 การป้องกันการแพร่ระบาด  
 ของโรคระบาดโควิด-19 ในหลาย  
 เรือนจำา ต้องแลกมาด้วยการ  
 ละเมิดสิทธิมนุษยชีน  

ก�รใช้ม�ตรก�รเข้มงวดสูงเพิ่่่อจัดก�รกับโรคระบ�ดโควิด-19 ในเรือนจำ� นำ�ไปสู ่
ก�รละเมิดสิทธิผู้ต้องขังหล�ยประก�ร เรือนจำ�หล�ยแห่งใช้ระบบก�รขังเดี่ยว ม�ตรก�ร 
แยกขัง (isolation) ก�รกักกันโรค (quarantine) หรือก�รจำ�กัดพิ่่�นที่แบบกลุ่มเป็นระยะเวล�
ติดต่อกันหล�ยเด่อน นอกจ�กนี� ผู้ต้องขังยังถูกตัดข�ดจ�กโลกภ�ยนอกและไม่ส�ม�รถ 
เข้�ถ่งสิ�งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็นต่�ง ๆ ได้ สร้�งคว�มเครียดและนำ�ไปสู่คว�มรุนแรงและ 
คว�มไม่สงบในเรือนจำ�ในระดับที่สูงข้�น 

 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด  
 ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ  
 สุขภาพจิตผู้ต้องขังอย่างรุนแรง 

ปัญห�สุขภ�พิ่จิตเป็นวิกฤติสุขภ�พิ่สำ�คัญที่พิ่บในหล�ยเรือนจำ�ทั่วโลกม�เป็นเวล�น�น  
และทวีคว�มรุนแรงยิ�งข้�นช่วงก�รแพิ่ร่ระบ�ดของโรคระบ�ดโควิด-19 ซ่่งช่วงที่เรือนจำ� 
ใช้ม�ตรก�รเพิ่่่อควบคุมก�รแพิ่ร่ระบ�ดนั�น ส่งผลให้ก�รบริก�รด้�นสุขภ�พิ่จิต 
ต้องถูกระงับ หรือลดระดับก�รให้บริก�รลง ดังนั�นช่วงโควิด-19 จ้งพิ่บว่� อัตร� 
ก�รทำ�ร้�ยตนเองและก�รฆ่�ตัวต�ยในประช�กรผู้ต้องขังบ�งกลุ่มเพิ่่�มสูงข้�น

 ผู้ต้องขังในเรือนจำาหลายแห่ง  
 ประท้วงในความล้มเหลว  
 ของการรับมือกับสถานการณ์   
 โรคระบาดโควิด-19  

ก�รประท้วงของผู้ต้องขังและเหตุก�รณ์์คว�มรุนแรงในเรือนจำ�นั�นมักเกี่ยวโยงกับ 
คว�มไม่พิ่อใจต่อก�รรับม่อกับสถ�นก�รณ์์โควิด-19 และม�ตรก�รป้องกันที่เรือนจำ� 
นำ�ม�ใช้ ผู้ต้องขังส่วนหน่่งหว�ดกลัวก�รติดเช่�อและไม่พิ่อใจกับก�รเตรียมก�รที่ไม่มี
ประสิทธิภ�พิ่เพิ่ียงพิ่อ ในบ�งเรือนจำ�เม่่อเกิดเหตุไม่สงบข้�นเจ้�หน้�ที่ใช้กำ�ลังม�กเกินควร 
นำ�ไปสู่ก�รบ�ดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ�

 ฐานความผิดใหม่จากกฎระเบียบ  
 การป้องกันโรคระบาดโควิด-19  
 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชีนชีายขอบ  
 มากที่สุด 

ก�รกำ�หนดให้ก�รฝ่�ฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 เป็นคว�มผิดอ�ญ�นั�น 
มองอีกนัยยะหน่่งค่อ ก�รทำ�ให้ภ�วะย�กจนเป็นคว�มผิดอ�ญ� ซ่่งนโยบ�ยลักษณ์ะนี�ส่งผล 
กระทบต่อกลุ่มชนช�ยขอบม�กที่สุด ที่ผ่�นม�พิ่บวก�รบังคับใช้ม�ตรก�รป้องกันโควิด-19 
อย่�งมีอคติและเล่อกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเช่�อช�ติ และในบ�งประเทศบุคคลที่ไม่ปฏิบัต ิ
ต�มกฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 อ�จถูกคุมขังระหว่�งก�รพิ่่จ�รณ์�คดี หรือ
ต้องโทษจำ�คุกได้

ขั้อม้ลสาระสำาคัญิดังต่อไปนี� เป็นการสรุปประเด็นเร่งด่วนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญิาที่จำำาเป็นต้องพิจำารณาเป็นอันดับต้น ๆ 
โดยไม่ได้ครอบคลุมทุกประเด็นในรายงาน แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำำาโลก ปี 2564 ฉบับเต็ม
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ปัจจุบันผู้ต้องขังในเรือนจำ�ทั่วโลกมีจำ�นวน 11 ล้�นคน ซ่่งเพิ่่�มสูงข้�นร้อยละ 8 ในช่วง 10 ปี 
ที่ผ่�นม� เร่อนจำ�ใน 119 ประเทศมีจำ�นวนผู�ต�องขังเกินกว่�คว�มจุที่เร่อนจำ�ส�ม�รถ 
รองรับได� และรัฐไม่มีม�ตรก�รลดจำ�นวนผู�ต�องขังที ่เพิ่ียงพิ่อ มีข�อมูลชี �ว่�มีประเทศ 
อย่�งน�อย 109 ประเทศที่ใช�ม�ตรก�รปล่อยตัวผู�ต�องขังเพิ่่่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์์ 
โรคระบ�ด แต่หล�ย ม�ตรก�รกลับไม่ได้บังคับใช้อย่�งจริงจังหรือไม่มีประสิทธิภ�พิ่ นอกจ�ก
นี� ก�รจับกุมผู้กระทำ�ผิดข้อห�ฝ่�ฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 และก�รที่ศ�ล
เริ่มกลับม�สะส�งคดีที่คงค��งในระบบช่วงก�รระบ�ดโควิด-19 มีส่วนทำ�ให�สถ�นก�รณ์์ 
คว�มแออัดในบ�งเรือนจำ�แย่ลง

ก�รใช�ม�ตรก�รเข�มงวดสูงเพิ่่ ่อจัดก�รกับโรคระบ�ดโควิด-19 ในเร่อนจำ� นำ�ไปสู  ่
ก�รละเมิดสิทธิผู้ต้องขังหล�ยประก�ร เรือนจำ�หล�ยแห่งใช้ระบบก�รขังเดี่ยว ม�ตรก�ร 
แยกขัง (isolation) ก�รกักกันโรค (quarantine) หรือก�รจำ�กัดพิ่่�นที่แบบกลุ่มเป็นระยะเวล�
ติดต่อกันหล�ยเด่อน นอกจ�กนี� ผู้ต้องขังยังถูกตัดข�ดจ�กโลกภ�ยนอกและไม่ส�ม�รถ 
เข��ถ่งสิ่งของเคร่่องใช�ที่จำ�เป็นต่�ง ๆ ได� สร��งคว�มเครียดและนำ�ไปสู่คว�มรุนแรงและ 
คว�มไม่สงบในเรือนจำ�ในระดับที่สูงข้�น

ในช่วงที่ผ่�นม�มีร�ยง�นจำ�นวนผู้ต้องขังเสียชีวิตจ�กโรคโควิด-19 จำ�นวน 3,931 ร�ย  
ใน 47 ประเทศ และมียอดผู้ติดเช่�อในเรือนจำ�จำ�นวน 532,100 ร�ย ใน 122 ประเทศ อย่�งไร
ก็ต�ม ค�ดก�รณ์์ว่�ข�อมูลที่แท�จริงจะสูงกว่�จำ�นวนนี�ม�ก เน่่องจ�กผู�ต�องขังส่วนม�ก 
มีคว�มเปร�ะบ�งด้�นสุขภ�พิ่ เพิ่ร�ะอ�ศัยอยู่ในสภ�พิ่แวดล้อมที่แออัด ข�ดสิ�งของจำ�เป็น
ต่อก�รรักษ�สุขอน�มัย (เช่น สบู่ ย�สระผม) และมีภ�วะสุขภ�พิ่ที่ย่ำ�แย่กว่�คนทั่วไป

ปัญห�สุขภ�พิ่จิตเป็นวิกฤติสุขภ�พิ่สำ�คัญที่พิ่บในหล�ยเรือนจำ�ทั่วโลกม�เป็นเวล�น�น  
และทวีคว�มรุนแรงยิ่งข่�นช่วงก�รแพิ่ร่ระบ�ดของโรคระบ�ดโควิด-19 ซ่่งช่วงที่เร่อนจำ� 
ใช้ม�ตรก�รเพิ่่่อควบคุมก�รแพิ่ร่ระบ�ดนั�น ส่งผลให้ก�รบริก�รด้�นสุขภ�พิ่จิตต้องถูกระงับ 
หรือลดระดับก�รให้บริก�รลง ดังนั�นช่วงโควิด-19 จ้งพิ่บว่� อัตร�ก�รทำ�ร้�ยตนเองและ
ก�รฆ่�ตัวต�ยในประช�กรผู้ต้องขังบ�งกลุ่มเพิ่่�มสูงข้�น

ก�รประท้วงของผู้ต้องขังและเหตุก�รณ์์คว�มรุนแรงในเรือนจำ�นั�นมักเกี่ยวโยงกับคว�ม 
ไม่พิ่อใจต่อก�รรับม่อกับสถ�นก�รณ์์โควิด-19 และม�ตรก�รป�องกันที่เร่อนจำ�นำ�ม�ใช้ 
ผู้ต้องขังส่วนหน่่งหว�ดกลัวก�รติดเช่�อและไม่พิ่อใจกับก�รเตรียมก�รที่ ไม่มีประสิทธิภ�พิ่
เพิ่ียงพิ่อ ในบ�งเร่อนจำ�เม่่อเกิดเหตุไม่สงบข่�นเจ��หน��ที่ใช�กำ�ลังม�กเกินควรนำ�ไปสู่ก�ร
บ�ดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ�

ก�รกำ�หนดให้ก�รฝ่�ฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 เป็นคว�มผิดอ�ญ�นั�น 
มองอีกนัยยะหน่่งค่อ ก�รทำ�ให้ภ�วะย�กจนเป็นคว�มผิดอ�ญ� ซ่่งนโยบ�ยลักษณ์ะนี�ส่งผล 
กระทบต่อกลุ่มชนช�ยขอบม�กที่สุด ที่ผ่�นม�พิ่บว่�ก�รบังคับใช้ม�ตรก�รป้องกันโควิด-19 
อย่�งมีอคติและเล่อกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเช่�อช�ติ และในบ�งประเทศบุคคลที่ไม่ปฏิบัติต�ม 
กฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 อ�จถูกคุมขังระหว่�งก�รพิ่่จ�รณ์�คดี หรือต้อง
โทษจำ�คุกได้

จำ�นวนผู้ต้องขังระหว่�งรอก�รพิ่่จ�รณ์�/ส่บสวนสอบสวนทั่วโลกมีกว่�ส�มล้�นคน 
ซ่่งเพิ่ิ่มข่�นถ่งร�อยละ 30 ตั�งแต่พิ่.ศ. 2543 แม�ว่�มีผู�ต�องขังระหว่�งจำ�นวนหน่่งได�รับ 
ประโยชน์จ�กม�ตรก�รปล่อยตัวช่วงโควิด แต่ก�รจับกุมผู �กระทำ�คว�มผิดที ่ฝ่�ฝ่น 
กฎระเบียบเกี่ยวกับโรคระบ�ดโควิด-19 ทำ�ให้จำ�นวนผู้ต้องขังระหว่�งในเรือนจำ�เพิ่่�มสูงข้�น

ระบบเรือนจำ�หล�ยแห่งไม่ส�ม�รถบังคับใช้ม�ตรก�รเชิงป้องกันโรคระบ�ดโควิด-19 ที่จำ�เป็น 
ได้ วิกฤติสุขภ�พิ่ครั�งนี�ทำ�ให้จำ�นวนเจ้�หน้�ที่ท�งก�รแพิ่ทย์และทรัพิ่ย�กร สำ�หรับให้บริก�ร 
ด้�นสุขภ�พิ่ที่มีน้อยอยู่แต่เดิมยิ�งมีคว�มต่งเครียดม�กข้�น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภ�พิ่
ก�รให้บริก�รสุขภ�พิ่ในเรือนจำ� ทั�งกรณ์ีโรคระบ�ดโควิด-19 และปัญห�สุขภ�พิ่อ่่น ๆ
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บทสรุปผู้บริหาร

สาระสำาคัญ



 การเก็บข้อมูลและความโปร่งใส  
 ในเรือนจำายังคงเป็นปัญหา 

คว�มล้มเหลวในก�รเก็บข้อมูลและคว�มโปร่งใสของเรือนจำ�ซ่่งเป็นปัญห�ม�ย�วน�น  
ถูกพิู่ดถ่งม�กข้�นท่�มกล�งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด เน่่องจ�กปัจจุบันหล�ยประเทศยังคงไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตร�ก�รติดเช่�อไวรัสโควิด-19 ของเจ้�หน้�ที่และผู้ต้องขัง รวมถ่งข้อมูล 
ด้�นก�รบังคับใช้ม�ตรก�รปล่อยตัวและผลกระทบของม�ตรก�รดังกล่�ว

 มีผู้หญิงในเรือนจำามากขึ้น  
 อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ข้อมูลล่�สุดแสดงให้เห็นว่� ปัจจุบันมีผู้หญิง 740,000 ร�ยอยู่ในเรือนจำ�ทั่วโลก ซ่่งเพิ่่�มข้�น
กว่� 100,000 ร�ยในช่วงระยะเวล�หน่่งทศวรรษที่ผ่�นม� ผู้ต้องขังหญิงเผชิญกับ 
คว�มย�กลำ�บ�กม�กยิ�งข้�นช่วงสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด ประกอบกับยุทธศ�สตร์ก�รรับม่อ
กับโรคระบ�ดโควิด-19 ในเรือนจำ� รวมถ่งม�ตรก�รปล่อยตัว มักไม่คำ�น่งถ่งผู้ต้องขังหญิง

 เด็กต้องถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง  
 ในการรับมือกับสถานการณ์  
 โรคระบาดโควิด-19  

มีเด็กและเย�วชนที่กระทำ�ผิดทั่วโลกกว่� 410,000 ร�ย ที่เข้�สู่เรือนจำ�ทุกปี พิ่วกเข�เสี่ยง 
ต่อก�รติดโรคโควิด-19 และเสี่ยงต่อผลกระทบจ�กม�ตรก�รเข้มงวดเพิ่่่อป้องกันโรคระบ�ด 
โควิด-19 เช่น ก�รขังเดี่ยว อย่�งไรก็ต�ม เด็กกลุ่มนี�กลับไม่ถูกพิ่่จ�รณ์�ให้เป็นส่วนหน่่ง 
ของม�ตรก�รปล่อยตัวอย่�งชัดเจน และยังมีข้อมูลจำ�กัดเกี่ยวกับเด็กที่ ได้รับประโยชน ์
จ�กม�ตรก�รปล่อยตัว

 เจ้าหน้าที่เรือนจำาต้องเผชีิญ  
 กับความยากลำาบากระหว่าง  
 สถานการณ์โรคระบาด 

ในช่วงสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ดเจ้�หน้�ที่เรือนจำ�ต้องแบกรับปริม�ณ์ง�นที่เพิ่่�มข้�นและ 
สภ�พิ่ก�รทำ�ง�นที่เปลี่ยนไป บ�งส่วนถูกจำ�กัดพิ่่�นที่หรือต้องอ�ศัยอยู่ที่เรือนจำ�ติดต่อกัน
เป็นสัปด�ห์หรือเป็นเด่อน ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่เรือนจำ�เผชิญกับคว�มเสี่ยงที่จะติดเช่�อไวรัสที ่
เพิ่่�มข้�น ในบ�งเรือนจำ�มีเจ้�หน้�ที่ติดเช่�อโควิด-19 ม�กถ่งร้อยละ 88 ของยอดก�รติดเช่�อ 
ในเรือนจำ� นอกจ�กนี� ก�รข�ดแคลนเจ้�หน้�ที่เรือนจำ�และอัตร�ส่วนผู้ต้องขังต่อเจ้�หน้�ที ่
ที่เดิมต่ำ�อยู่แล้ว ยิ�งแย่ลงระหว่�งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด

 มีทางเลือกแทนการจำาคุก  
 ที่หลากหลายมากขึ้น แต่ยังมี  
 ข้อท้าทาย  

ช่วงที่ผ่�นม�พิ่บว่�ท�งเล่อกแทนก�รจำ�คุกมีม�กข้�นเพิ่่่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ ์
โรคระบ�ดโควิด-19 ซ่่งผลของก�รใช้ม�ตรก�รดังกล่�วมีคว�มหล�กหล�ยอย่�งม�ก และ
ในแง่ก�รบังคับใช้ม�ตรก�รเหล่�นี�ยังพิ่บปัญห�ในท�งปฏิบัติ เน่่องจ�กม�ตรก�รก�รป้องกัน
โรคโควิด-19 ของรัฐบ�ล และหน่วยง�นคุมประพิ่ฤติที่มีปริม�ณ์ง�นม�กเกินไป

 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำาให้คุณภาพ  
 ชีีวิตของผู้ถูกคุมขังดีขึ้น แต่ ไม่ใชี่  
 ทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้  

เทคโนโลยีก�รส่่อส�รถูกนำ�ม�ใช้ในเรือนจำ�ม�กข้�นเพิ่่่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ต้องขัง
ในก�รติดต่อกับครอบครัว ก�รให้บริก�รท�งก�รแพิ่ทย์ท�งไกล (telemedicine) ก�รบำ�บัด
ฟื้นฟู และบริก�รสำ�คัญอ่่น ๆ อย่�งไรก็ต�ม ด้วยคว�มแตกต่�งในก�รเข้�ถ่งเทคโนโลยีใน
แต่ละพิ่่�นที่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ�ที่ไม่ส�ม�รถเข้�ถ่งโลกออน์ ไลน์ ได้ก็จะไม่ได้รับบริก�รลักษณ์ะนี�

 การเหยียดเชีื้อชีาติใน 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 เป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง  

ก�รเคล่่อนไหวแบล็ค ไลฟ์ แมทเทอร์ (Black Lives Matter) เรียกร้องเกี่ยวกับก�รปฏิรูป
หน่วยง�นตำ�รวจและหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย ซ่่งนำ�ไปสู่ก�รจัดก�รปัญห� 
เหยียดเช่�อช�ติเชิงระบบอย่�งฉับพิ่ลัน แม้ก�รเคล่่อนไหวท�งสังคมนี�จะไม่ได้มุ่งเน้น
กระบวนก�รพิ่่พิ่�กษ�คดีหรือระบบร�ชทัณ์ฑ์ ในข้อเท็จจริงพิ่บว่�ชนกลุ่มน้อยเข้�สู ่
เรือนจำ�ในสัดส่วนที่ม�กเม่่อเทียบกับคนทั่วไปในสังคม

 การลงโทษจำาคุกตลอดชีีวิต  
 เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดการละเมิด  
 สิทธิมนุษยชีน  

ปัจจุบันมีผู้ต้องขังเก่อบห้�แสนคนรับโทษจำ�คุกตลอดชีวิตต�มคำ�พิ่่พิ่�กษ�ของศ�ล  
และผู้ต้องขังอีกจำ�นวนหน่่งรับโทษจำ�คุกเสม่อนตลอดชีวิต (informal life sentence)  
ก�รเพิ่่�มข้�นของก�รใช้โทษจำ�คุกตลอดชีวิตกล�ยเป็นบทลงโทษที่ถูกนำ�ม�ใช ้
แทนก�รประห�รชีวิต

 นโยบายป้องปรามยาเสพติด  
 ที่มีผลเชีิงลงโทษทำาให้ประชีากร  
 ผู้ต้องขังเพิ่มสูงขึ้น  

ผู้ต้องขังประม�ณ์ 2.5 ล้�นคนถูกพิ่่พิ่�กษ�ว่�กระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพิ่ติด โดย 
ร้อยละ 22 ถูกพิ่่พิ่�กษ�ว่�กระทำ�ผิดเกี่ยวกับย�เสพิ่ติดฐ�นครอบครองเพิ่่่อเสพิ่ ที่ผ่�นม�
หล�ยประเทศพิ่ย�ย�มที่จะลดทอนคว�มเป็นอ�ชญ�กรรม (decriminalization)  
สำ�หรับบ�งฐ�นคว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพิ่ติด

 การยกเลิกโทษประหารชีีวิต  
 ในระดับสากลยังคงดำาเนินต่อไป  
 โดยมีอุปสรรคอยู่บ้าง  

ก�รเคล่่อนไหวเพิ่่่อยกเลิกโทษประห�รชีวิตในระดับส�กลยังคงเพิ่่�มข้�นอย่�งต่อเน่่อง  
โดยในปีพิ่.ศ. 2563 มีสถิติประห�รชีวิตทั่วโลกต่ำ�ที่สุด อย่�งไรก็ต�ม มีคนอย่�งน้อย  
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คว�มล้มเหลวในก�รเก็บข้อมูลและคว�มโปร่งใสของเรือนจำ�ซ่่งเป็นปัญห�ม�ย�วน�น  
ถูกพิู่ดถ่งม�กข่�นท่�มกล�งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด เน่่องจ�กปัจจุบันหล�ยประเทศยังคง
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตร�ก�รติดเช่�อไวรัสโควิด-19 ของเจ้�หน้�ที่และผู้ต้องขัง รวมถ่งข้อมูล 
ด้�นก�รบังคับใช้ม�ตรก�รปล่อยตัวและผลกระทบของม�ตรก�รดังกล่�ว

ข้อมูลล่�สุดแสดงให้เห็นว่� ปัจจุบันมีผู้หญิง 740,000 ร�ยอยู่ในเรือนจำ�ทั่วโลก ซ่่งเพิ่่�มข้�น 
กว่� 100,000 ร�ยในช่วงระยะเวล�หน่่งทศวรรษที่ผ่�นม� ผู้ต้องขังหญิงเผชิญกับคว�ม 
ย�กลำ�บ�กม�กยิ่งข่�นชว่งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด ประกอบกับยุทธศ�สตร์ก�รรับม่อกับ
โรคระบ�ดโควิด-19 ในเรือนจำ� รวมถ่งม�ตรก�รปล่อยตัว มักไม่คำ�น่งถ่งผู้ต้องขังหญิง

มีเด็กและเย�วชนที่กระทำ�ผิดทั่วโลกกว่� 410,000 ร�ย ที่เข้�สู่เรือนจำ�ทุกปี พิ่วกเข�เสี่ยง 
ต่อก�รติดโรคโควิด-19 และเสี่ยงต่อผลกระทบจ�กม�ตรก�รเข้มงวดเพิ่่่อป้องกันโรคระบ�ด 
โควิด-19 เช่น ก�รขังเดี่ยว อย่�งไรก็ต�ม เด็กกลุ่มนี�กลับไม่ถูกพิ่่จ�รณ์�ให้เป็นส่วนหน่่ง
ของม�ตรก�รปล่อยตัวอย่�งชัดเจน และยังมีข้อมูลจำ�กัดเกี่ยวกับเด็กที่ ได้รับประโยชน์จ�ก 
ม�ตรก�รปล่อยตัว

ในช่วงสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ดเจ้�หน้�ที่เรือนจำ�ต้องแบกรับปริม�ณ์ง�นที่เพิ่่�มข้�นและ 
สภ�พิ่ก�รทำ�ง�นที่เปลี่ยนไป บ�งส่วนถูกจำ�กัดพิ่่�นที่หรือต้องอ�ศัยอยู่ที่เรือนจำ�ติดต่อกัน
เป็นสัปด�ห์หร่อเป็นเด่อน ทำ�ให�เจ��หน��ที่เร่อนจำ�เผชิญกับคว�มเสี่ยงที่จะติดเช่�อไวรัสที่ 
เพิ่่�มข้�น ในบ�งเรือนจำ�มีเจ้�หน้�ที่ติดเช่�อโควิด-19 ม�กถ่งร้อยละ 88 ของยอดก�รติดเช่�อ 
ในเรือนจำ� นอกจ�กนี� ก�รข�ดแคลนเจ้�หน้�ที่เรือนจำ�และอัตร�ส่วนผู้ต้องขังต่อเจ้�หน้�ที่ 
ที่เดิมต่ำ�อยู่แล้ว ยิ�งแย่ลงระหว่�งสถ�นก�รณ์์โรคระบ�ด

ช่วงที่ผ่�นม�พิ่บว่�ท�งเล่อกแทนก�รจำ�คุกมีม�กข้�นเพิ่่่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์์ 
โรคระบ�ดโควิด-19 ซ่่งผลของก�รใช�ม�ตรก�รดังกล่�วมีคว�มหล�กหล�ยอย่�งม�ก 
และในแง่ก�รบังคับใช�ม�ตรก�รเหล่�นี�ยังพิ่บปัญห�ในท�งปฏิบัติ เน่ ่องจ�กม�ตรก�ร 
ก�รป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบ�ล และหน่วยง�นคุมประพิ่ฤติที่มีปริม�ณ์ง�นม�กเกินไป

เทคโนโลยีก�รส่่อส�รถูกนำ�ม�ใช้ในเรือนจำ�ม�กข้�นเพิ่่่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ต้องขัง 
ในก�รติดต่อกับครอบครัว ก�รให้บริก�รท�งก�รแพิ่ทย์ท�งไกล (telemedicine) ก�รบำ�บัด 
ฟื้นฟู และบริก�รสำ�คัญอ่่น ๆ อย่�งไรก็ต�ม ด้วยคว�มแตกต่�งในก�รเข้�ถ่งเทคโนโลยี 
ในแต่ละพิ่่�นที่ ผู�ต�องขังในเร่อนจำ�ที่ ไม่ส�ม�รถเข��ถ่งโลกออน์ไลน์ได�ก็จะไม่ได�รับบริก�ร
ลักษณ์ะนี�

ก�รเคล่ ่อนไหวแบล็ค ไลฟ์ แมทเทอร์ (Black Lives Matter) เรียกร�องเกี ่ยวกับ 
ก�รปฏิรูปหน่วยง�นตำ�รวจและหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย ซ่่งนำ�ไปสู่ก�รจัดก�รปัญห� 
เหยียดเช่ �อช�ติเชิงระบบอย่�งฉับพิ่ลัน แม�ก�รเคล่ ่อนไหวท�งสังคมนี�จะไม่ได�มุ ่งเน�น 
กระบวนก�รพิ่ิพิ่�กษ�คดีหร่อระบบร�ชทัณ์ฑ์ ในข�อเท็จจริงพิ่บว่�ชนกลุ่มน�อยเข��สู ่ 
เรือนจำ�ในสัดส่วนที่ม�กเม่่อเทียบกับคนทั่วไปในสังคม

ปัจจุบันมีผู้ต้องขังเก่อบห้�แสนคนรับโทษจำ�คุกตลอดชีวิตต�มคำ�พิ่่พิ่�กษ�ของศ�ล  
และผู�ต�องขังอีกจำ�นวนหน่่งรับโทษจำ�คุกเสม่อนตลอดชีวิต (informal life sentence)  
ก�ร เพิ่่� มข้� นของก�รใช้ โทษจำ �คุกตลอดชีวิตกล�ยเป็นบทลงโทษที่ ถู กนำ � ม� ใช้  
แทนก�รประห�รชีวิต

ผู�ต�องขังประม�ณ์ 2.5 ล��นคนถูกพิ่ิพิ่�กษ�ว่�กระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพิ่ติด โดย 
ร้อยละ 22 ถูกพิ่่พิ่�กษ�ว่�กระทำ�ผิดเกี่ยวกับย�เสพิ่ติดฐ�นครอบครองเพิ่่่อเสพิ่ ที่ผ่�นม� 
หล�ยประเทศพิ่ย�ย�มที่จะลดทอนคว�มเป็นอ�ชญ�กรรม (decriminalization) สำ�หรับ 
บ�งฐ�นคว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพิ่ติด
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