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พันต ารจเอก  ณรชัต ์อศจตนันทน์ 

กธิบดี รมราชทัณฑ ์

แขจงสจนใหญ่ ก าอภกอมืกง 

เังหจัดนนทบุร ี

 รุงอทพฯ 15 อมษายน 2563 

 

อรื่กง 

ขกให้พิเารณาปล่กยตัจผูต้้กงขังโดยอรจ็และให้คจามมั่นใเจ่าทุ คนที่กยู่ในสถานที่คุม

ขังมีสุขภาพและปลกดภัยด ีโดยอฉพาะเา ไจรัสโคโรนา 2019 

 

อรียน พันต ารจเอก  ณรชัต ์อศจตนันทน ์กธิบดี รมราชทัณฑ ์

 

กงค์ รสิทธิมนุษยชนในประอทศไทยและกงค์ ารระหจ่างประอทศรจมทั้งสิ้น 11 กงค์ ร 

ดังที่ลงนามข้างท้ายนี้ อป็นห่จงกย่างยิ่งต่ก ารแพรร่ะบาดขกงโรคติดอชื้กไจรัสโคโรนา 

2019 หรืก COVID-19 

ที่กาเเะส่งผล ระทบกย่างรุนแรงในหมู่ผูต้ก้งขังในอรืกนเ าและอเ้าหน้าท่ีในอรืกนเ าขก

งประอทศไทย 

 ารแพรร่ะบาดขกงโรคติดอชื้กไจรัสโคโรนา 2019  

อป็นโก าสให้ประอทศไทยต้กงพิเารณาโดยอร็จต่กปัญหาคจามแกกัดในสถานท่ีคุมขงัที่

มี ารพดูถึง ันมานาน  

สถานที่คุมขังดัง ล่าจนี้รจมถึงอรืกนเ าและสถานท่ี  ัตจัขกงส าน ังานตรจเคนอข้าอมืกง

ด้จย 

เา  ารที่ประชา รในอรืกนเ าทั้งหมดขกงไทยมีเ านจนผู้ต้กงขังอ ิน จ่ามาตรฐานที่เะร

กงรับไดถ้ึง จ่าร้กยละ 300   ารใช้มาตร ารร ัษาระยะห่างระหจา่งบุคคล (Physical 

Distancing) และมาตร ารป้กง ันกื่นๆ 

ท่ีมุ่งคุ้มครกงสุขภาพและคจามปลกดภยัขกงผู้ต้กงขังทุ คน 

โดยอฉพาะเา  ารแพร่และติดอชื้กไจรัสโคโรนา 2019 

อป็นส่ิงที่อป็นไปไม่ได้ส าหรับผู้ต้กงขังไทยทีม่เี านจนถึง 379,190 คน (ชาย 331,405 

คน และหญิง  47,785 คน) ในปัเเุบัน 

อมื่กจันที่ 27 มีนาคม 2563 มิอชลล์ บาอชอลต์ 

ข้าหลจงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งกงค์ ารสหประชาชาติ 

ได้อรีย ร้กงให้รัฐบาลประอทศต่างๆ “ปฏิบัต ิารโดยอรจ็” อพ่ืกลดเ านจนคนที่ถ ูคุมขัง 
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และใช้ “มาตร ารอร่งด่จน” 

อพ่ืกคุ้มครกงสุขภาพและคจามปลกดภยัขกงคนที่ไร้อสรภีาพกยู่ในขณะนี ้

ประอทศในอกอชียหลายประอทศ ได้แ ่ กัฟ านิสถาน กินอดยี กินโดนีอซีย กิหร่าน 

และศรีลัง า 

ได้ปล่กยตัจน ัโทษกก มาแล้จเา สถานท่ีคมุขังที่แกกัดหนาแน่นอ ินไปอพื่กป้กง ัน าร

แพร่ ระเายขกงโรคติดอชื้กไจรัสโคโรนา 2019 

ดังน้ัน 

อราเึงขกอรยี ร้กงให้ท่านได้ใช้มาตร ารท่ีเ าอป็นในทุ ๆทางอพื่กปล่กยตจัผูต้้กงขังทีม่ีก

ยู่เ านจนมา อหล่านั้น 

อพ่ืกลดคจามแกกัดขกงอรืกนเ าและลดคจามอส่ียงที่เะม ีารแพร ่ระเายและติดอชื้กไจรัส

โคโรนา 2019 ในอรืกนเ า โดยคจรพิเารณาปล่กยตัจ ลุ่มผู้ต้กงขงัดังต่กไปนี ้

ซึ่งถ ูต้กงขังด้จยลหุโทษและ/หรืกโทษที่ไมรุ่นแรง อป็นกันดับแร ๆ คืก 

 ผู้ต้กงขังที่กายุมา  จา่ 60 ปี 

 ผู้ที่ป่จย โดยอฉพาะกยา่งยิ่งคนที่มีกา าร อชน่ โรคหัจใเ โรคอบาหจาน 

โรคอ ีย่จ ับระบบทางอดินหายใเอรื้กรัง และโรคมะอร็ง 

 ผู้ต้กงขัง ่กนฟ้กงคดหีรืกระหจ่างพิเาณาคดี 

 นั โทษทีต่้กงค าพิพา ษาให้เ าคุ ไม่อ ิน 2 ปี 

 นั โทษกื่น นก เา น ัโทษตาม (4) ที่ยังอหลืกอจลารับโทษเ าคุ ไม่อ ินหนึ่งปี  

 ผู้ต้กงขังที่ถ ูคุมขังด้จยคจามผิดที่อ ีย่จข้กง ับ ารอข้าอมืกง 

 ผู้ต้กงขังหญิงที่มีครรภ ์

 ทุ คนที่ถ ูคุมขังโดยไม่มีพ้ืนฐานทาง ฎหมายอพียงพก 

 

ผู้ที่ได้รับ ารปล่กยตจัเา สถานที่คุมขังคจรผ่าน ารตรจเคดั รกงทาง ารแพทย์กย่างอ

พียงพก ให้แน่ใเจ่าพจ อขาไดร้ับ ารดแูลและ ารติดตามที่อหมาะสมตามที่เ าอป็น  

และพจ อขากาเยังต้กงปฏิบัตติามมาตร าร 

ข้ก  าหนดและองื่กนไขท่ีอหมาะสมส าหรับ ารปล่กยตจั 

ท่ีสกดคล้กง ับข้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับมาตร ารที่ใช้ส าหรับผู้ต้กงหา เ าอลย 

หรืกนั โทษ ที่ไม่ต้กงถู คจบคุมตจั  (Standard Minimum Rules for Non-custodial 

Measures) หรืก ข้ก  าหนดโตอ ียจ (Tokyo Rules) 

อรายินดีและอห็นด้จย บัมาตร ารที่ รมราชทัณฑ์น ามาใช้อมื่กอรจ็ๆน้ี 

ท่ีให้มีห้กงแย ตจัภายในอรืกนเ าบางแห่งอพ่ืกคัด รกงผู้ต้กงขังที่รบัอข้ามาใหม่  

กย่างไร ็ตาม อราอห็นจ่า รมราชทณัฑย์ังตก้งด าอนิน ารก ีมา อพ่ืกให้แน่ใเจ่า 

ผู้ต้กงขังมิได้ถ ูลดิรกนสิทธิที่พึงได้รับในอรืก่งขกงสุขกนามัย ซึ่งรจมไปถึง ารป้กง ัน 
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บ าบัดร ัษา และ ารคจบคุมโรคที่แพร่ระบาด  สทิธิน้ีต้กงได้รบัประ ัน 

“โดยไม่ม ีารอลืก ปฏบิัติใดๆ” ดังระบุไจ้ในมาตรา 2 

ขกง ต ิาระหจ่างประอทศจ่าด้จยสิทธิทางอศรษฐ ิเ สังคม และจฒันธรรม (ICESCR) 

ซึ่งประอทศไทยอป็นรัฐภาคีด้จย 

ส าหรับผู้ทีย่ังคงถ ูคุมขังต่กไป 

 รมราชทัณฑ์ต้กงแนใ่เจ่าสภาพขกงอรืกนเ าอป็นไปตามมาตรฐานสา ล อช่น 

ข้ก  าหนดมาตรฐานขัน้ต่ าส าหรับ ารปฏิบัตติ่กผู้ต้กงขัง (Standard Minimum Rules 

for the treatment of Prisoners) หรืก ข้ก  าหนดแมนอดลา (Nelson Mandela 

Rules) และ ฎส าหรบั ารปฏิบัตติ่กผูต้้กงขงัหญิง 

และมาตร ารที่ไม่ใช ่ารคจบคุมตจัส าหรับผู้ ระท าผิดที่อป็นหญิง (Rules for The 

Treatment of Women Prisoners) หรืก ข้ก  าหนด รุงอทพ (Bangkok Rules)   

ใน รณทีี่มี ารแพร่ระบาดขกงโรคติดอชื้กไจรัสโคโรนา 2019 นี้ 

คจรอน้นอป็นพิอศษไปที่มาตร ารที่อ ีย่จข้กง ับที่พั กาศัย 

สุขาภิบาลส่จนตัจขกงแต่ละคน และ ารดูแลสุขภาพ 

รจมทั้ง ารดูแลสุขภาพท่ีอป็น ารอฉพาะตามอพศภาจะด้จย 

ผู้ต้กงขังและอเ้าหน้าท่ีอรืกนเ าที่มีกา ารคจรได้รับ ารตรจเโรคตดิอชื้กไจรัสโคโรนา 

2019 และถ้าผลกก มาอป็นบจ  

คจรไดร้ับ ารบ าบัดร ัษากย่างอพียงพกที่โรงพยาบาลที่มีอครื่กงมกืรกงรับผู้ป่จยโรคติดอ

ชื้กไจรัสโคโรนา 2019  กุป รณ์ป้กง ัน อชน่ หน้า า  น้ าสะกาด สบู่ 

และสิ่งเ าอป็นทั้งหลาย ใน ารร ัษาสุขภาพ สุขกนามัย 

และคจามสะกาดส่จนตัจขกงแตล่ะคน คจรเะเัดมีให้ทุ คน 

ประ ารสุดทา้ย 

 ารตัดสินใเขกง รมราชทณัฑ์ท่ีให้งด ารอยี่ยมผู้ต้กงขังในอรืกนเ าทั้งหมดไจ้อป็น าร

ชั่จคราจนั้น อราอรยี รก้งหน่จยงานทาง ารที่อ ี่ยจข้กงให้รับรกงจา่ 

ผู้ต้กงขังยังคงสามารถสื่กสาร ับโล ภายนก ได้ โดยต้กงถืกอป็นคจามส าคัญล าดับต้นๆ 

ที่ รมราชทัณฑ์คจรมมีาตร ารที่อป็นทางอลกื กื่นๆ แทน ารอยี่ยม 

โดยผ่าน ารสื่กสารโทรคมนาคมและทางกิอล็ ทรกนิ สร์ะหจ่างผูต้้กงขัง ับสมาช ิครก

บครัจไดด้จ้ย อช่น video call โทรศัพท ์และกีอมล อป็นต้น 

เึงขกอรีย ร้กงท่านไดโ้ปรดพิเารณากย่างเริงเังต่กข้กอสนกแนะข้างต้นนี้และน าไปปฏิ

บัติกย่างอร่งด่จน 

พจ อราขกขกบคณุทีท่่านให้คจามสนใเต่กอรื่กงที่ส าคัญกย่างยิ่งนี ้

ด้จยคจามอคารพ 
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1. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 
2. Fairly Tell 
3. FIDH - International Federation for Human Rights 
4. Fortify Rights 
5. Human Rights Watch (HRW) 
6. Internet Law Reform Dialogue (iLaw) 
7. Manushya Foundation 
8. Protection International 
9. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) 
10. Union for Civil Liberty (UCL) 
11. Working Group for Political Prisoners (Thailand) 

 


