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บทสรุปผู้บริหาร

รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลกฉบับปี 2565 ประกอบด้วย
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ:

ทิศทางนโยบายและแนวปฏิบัติในเรือนจำา

>  อาชญากรรมและการจำาคุก ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำา นโยบายยาเสพติด 
และทางเลือกแทนการคุมขัง  

> กฎหมายท่ีกำาหนดให้ความยากจนและสถานะของบุคคลเป็นความผิด 
 ทางอาญา  

>  การคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี โทษประหารชีวิต และการจำาคุกตลอด
ชีวิต

ประชากรเรือนจำา และความท้าทายของผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะในบริบท
เรือนจำา

>  ผู้หญิง รวมถึงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในเรือนจำา

>  เด็กและเยาวชน

>   ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์

สุขภาพในเรือนจำา 

>  ผลกระทบต่อเนื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อการให้บริการ
สุขภาพ 

>  สุขภาพจิตภายในเรือนจำา 

ปัญหาและความท้าทายในการบริหารจัดการเรือนจำา

>   ความปลอดภัย ความรุนแรง และสถานการณ์สำาหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำา 

>  ขีดความสามารถในการรองรับผู้ต้องขังในเรือนจำาทั่วโลก: เรือนจำาใหม่ 
การวางแผน และที่ตั้ง

>   การติดต่อกับโลกภายนอก การบำาบัดฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม 

>   การเข้าถึงน้ำาและสุขาภิบาลในเรือนจำา

>  ผู้ต้องขังท่ีได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
 ภูมิอากาศ

>  บทบาทและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงโครงการฝึกทักษะด้านดิจิทัล

บทสรุปนี้ผู้บริหารนี้ นำาเสนอเนื้อหาบางส่วนจากรายงานแนวโน้มสถานการณ์
เรือนจำาโลกปี 2565 ฉบับเต็ม

รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก เป็นรายงานประจำาปีฉบับสำาคัญของ 
องค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากล (Penal Reform International) (ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2558) ซึ่งตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดย
นำาเสนอข้อมูลเชิงลึก และบทวิเคราะห์เก่ียวกับความก้าวหน้าและข้อท้าทายใหม่ ๆ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรือนจำา  

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่: 
www.penalreform.org/global-prison-trends-2022

https://knowledge.tijthailand.org/en/publication/
detail/global-prison-trends-2022#book/

เอกสารอ้างอิงและสถิติทั้งหมดที่อ้างถึงในสิ่งพิมพ์นี้ปรากฏใน
รายงานฉบับเต็ม

http://www.penalreform.org/global-prison-trends-2022
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บทนำา

องค์การปฏิรูปการลงโทษสากล (Prison Reform 
International หรือ PRI) และสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute 
of Justice หรือ TIJ) ได้ตีพิมพ์รายงานแนวโน้ม 
สถานการณ์เรือนจำาโลกร่วมกันทุกปี เพื่อแบ่งปัน 
ข้อมูลและบทวิเคราะห์เก่ียวกับเเนวโน้มและการ 
พัฒนาในด้านต่างๆ ในเรือนจำา โดยปีน้ีเป็นรายงาน 
ฉบับที่แปด ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตาม
แนวโน้มการใช้โทษจำาคุก ความเปลี่ยนแปลงและ 
ข้อท้าทายท่ีผู้ต้องขังบางส่วนต้องเผชิญ ซ่ึงบ่อยคร้ัง 
เป็นผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง  รวมถึงการบริหาร
จัดการเรือนจำาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ รายงานแนวโน้มสถานการณ์
เรือนจำาโลก มีบทเฉพาะสำาหรับประเด็นสุขภาพใน 
เรือนจำา เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
การบริการด้านสาธารณสุขภายในเรือนนั้น
จำาเป็นต้องได้รับความสนใจมากขึ้นและแยกจาก
การบริหารเรือนจำาทั่วไป นอกจากนั้น ผู้จัดทำาได้ 
เปล่ียนรูปแบบจาก บทพิเศษท่ีมีเน้ือหายาว เป็นเน้น 
“ประเด็นสำาคัญ” หลายประเด็น ซึ่งสามารถ 
นำาเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจรวมทั้งอุปสรรคที่  
เรือนจำาและผู้ต้องขังต้องเผชิญ  

ด้วยข้อมูลเก่ียวกับระบบเรือนจำามีอยู่อย่างจำากัด 
รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก จึงเป็น 
เครื่องมือสำาคัญในการนำาข้อมูลที่ มีอยู่มาสู่
สาธารณะ เพื่อเน้นย้ำาแนวโน้มสำาคัญที่กระทบ
ผู้คนกว่า 11.5 ล้านคนในเรือนจำาทั่วโลก ข้อมูล
มีความสำาคัญอย่างมากในการรับมือกับปัญหา
ที่สังคมทั่วโลกต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในการรับมือกับวิกฤตจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 หรือจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ ข้อมูลยังมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ในการรับมือกับการกีดกัน และการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของผู้ที่ถูกทอดทิ้ง และการทำาให้รัฐบาล
บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในขณะท่ีประชากรผู้ต้องขังท่ัวโลกเพิ่มขึ้นทุกปี 
เรามองเห็นความจำาเป็นของการปฏิรูปนโยบาย
และกฎหมายท่ีมีส่วนผลักดันการเพ่ิมขึ้นของ
จำานวนผู้ต้องขังดังกล่าว นโยบายและกฎหมาย
ท่ีล้าสมัยเหล่านี้ เ ป็นปฏิปักษ์ต่อความมุ่ง ม่ัน 
ท้ังท่ีเพิ่งเกิดขึ้นและท่ีมีมาอย่างยาวนานในการลด 
การคุมขังและนำาระบบยุติธรรมอาญาที่เน้นการ
ฟื้นฟูไปสู่การปฏิบัติ เช่น United Nations 
System Common Position on Incarceration  
(จุดยืนร่วมครั้ งแรกของระบบสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการคุมขัง) ที่ระบุผลกระทบในทางลบของ
การใช้การคุมขังเป็น ‘บทลงโทษพื้นฐาน’ อย่าง
ชัดเจน รวมถึงวิกฤตการณ์แออัดภายในเรือนจำา
ที่เกิดขึ้น ‘อย่างเฉียบพลัน’  

แนวโน้มในการเพิ่มความจุของเรือนจำา –ตามที่ได้
บรรยายอย่างละเอียดในรายงานฉบับนี้ – ไม่ใช่วิธี
การแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ได้ผลในการลดความ
แออัดและผลกระทบท่ีรุนแรงของการคุมขังต่อ
บุคคลและสังคม ในทางกลับกัน เราต้องการเพิ่ม
ความพร้อมและการใช้การลงโทษและมาตรการ
ที่มิใช่การคุมขัง ซึ่งเป็นมาตรการทางเลือกแทน
การคุมขังที่แท้จริง –ไม่ใช่เป็นเพียงมาตรการ
เสริมหรือขยายวงกว้าง–  ควบคู่ไปกับการทำาให้
ไม่เป็นความผิดทางอาญาและยกเลิกการลงโทษ
ในบางข้อหาตามข้อกำาหนดโตเกียวและข้อกำาหนด
กรุงเทพ  

เรายังคงจัดทำารายงานแนวโน้มสถานการณ์
เรือนจำาโลกเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล เครื่องมือ และ 
ฐานอ้างอิงสำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน 
และนักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูป
กฎหมายและผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้มี
บทบาทในภาคประชาสังคม   

องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบัน เช่น PRI 
และ TIJ ยังคงเป็นศูนย์กลางของความพยายาม
ในการปฏิรูป มีตัวอย่างความคิดริเริ่มและการ

วิจัยมากมายจากภาคประชาสังคมท่ีปรากฎใน
รายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก การมี 
พื้ น ท่ี ข อ ง ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ท่ี เ ล็ ก ล ง แ ล ะ 
ความขาดแคลนงบประมาณสำาหรับงานด้าน
สิทธิมนุษยชนเป็นความท้าทายหลักท่ีต้องได้รับ
การแก้ไข องค์กรเอกชนหลายแห่งคอยติดตาม
การปฏิบัติงานของเรือนจำาและให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในระบบยุติธรรมทางอาญา การ 
ช่วยเหลือดังกล่าวควรได้รับการยอมรับและ
สนับสนุน

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

พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำานวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(Thailand Institute of Justice)



ท่ัวโลก24%

บทลงโทษท่ีสุดโต่ง
บทลงโทษที่ยาวนานและโทษตลอดชีวิต
กำาลังเพิ่มขึ้น 

นโยบายยาเสพติดท่ีเน้นการลงโทษ
2.2 ล้านคน (โดยประมาณ) อยู่ใน 
เรือนจำาในข้อหายาเสพติด

การเลือกปฏิบัติ
กฎหมายที่มุ่งลงโทษกลุ่มคนชายขอบ
และยากจน

ผลกระทบของโควิด-19
การลดลงของการปล่อยตัวเพื่อระบาย
ความแออัด + การคุมขังที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการสะสางคดีที่ค้างในศาล

การใช้มาตรการทางเลือกที่น้อยไป
การใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังเพื่อเป็น
ทางเลือกแทนการจำาคุกเป็นไปอย่างช้า

จากประสบการณ์ 
ชี้ให้เห็นว่า การสร้าง
เรือนจำาใหม่ไม่ใช ่
การแก้ ไขปัญหา 
ในระยะยาว

ข้อมูลและสถิติท่ีสำาคัญ

ประชากรผู้ต้องขังโลกสูงเป็นประวัติการ

ปัจจัยหลักที่นำาไปสู่การจำาคุก ความจุของเรือนจำาทั่วโลก

ล้านคน

อยู่ในเรือนจำา ณ ปัจจุบัน

 แอฟริกา
38%

อเมริกากลาง
77%

อเมริกาใต้
200%

ยุโรป
27%

1 ใน 3

เอเชีย
43%

โอเชียเนีย
82%

ชนกลุ่มน้อย และ 
กลุ่มชาติพันธุ์

ผู้สูงอายุ 

เด็ก

ผู้หญิง

การพิจารณาคดี 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ตั้งแต่ปี 2000 สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น อัตราที่คงที่

ความแออัด

การเพิ่มจำานวนเรือนจำาทั่วโลก

เรือนจำาหลายแห่งดำาเนินการในสถานะที่มีนักโทษเกินความจุ

ความแออัดมีผลกระทบต่อ:

ในปี 2021 หลายประเทศประกาศหรือเริ่มก่อสร้างเรือนจำาใหม่ ซึ่งส่วนมาก 
สร้างเรือนจำาใหญ่ขึ้นและห่างไกลชุมชนกว่าเดิม 

ความรุนแรง  การบำาบัดฟ้�นฟู  นำ้าและ
สุขาภิบาล

เกิน เกิน
100+% 250+%

ประเทศ
121

ประเทศ
13

ความจุเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย

ประเทศ
24

437,000
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ข้อมูลและสถิติท่ีสำาคัญ

ถึงแม้ว่า มีอุณหภูมิที่ผิดปกติร้ายแรงและ
ภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น

การลดลงของ

การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน 
การติดตามการดำาเนินงาน
ของเรือนจำา 
สภาพความเป็นอยู่ที่มี
มนุษยธรรม

การเพิ่มขึ้นของ

การปฏิบัติที่มิชอบ

การตั้งเป้าโจมตี 
เรือนจำาและ 
การลบหนี

ผลกระทบของโควิด-19ท่ีต่อเน่ือง

ความขัดแย้ง

สภาวะอากาศเปล่ียนแปลง 

วิกฤตปัญหา
สุขภาพจิต

กำาลังขยาย
วงกว้าง

680,500
ในเรือนจำาที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและได้
รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 

ส่งผลให้เกิด

30%

12

ประชากรเรือนจำาเกือบ 

ประเทศท่ีมี
        ภัยธรรมชาติมากท่ีสุด

กว่า

อยู่ใน

ประชากรในเรือนจำาไม่ได้รับความสำาคัญ 
ในยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนแห่งชาติ

การให้ความสำาคัญต่อผู้ต้องขัง 

การให้ความสำาคัญต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำา 

38%

50%

ความต้องการ ด้าน
สุขภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับโควิดถูกละเลย

ระลอกใหม่/สายพันธุ์ใหม่ 

การระบาดใหม่ 
การขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ข้อจำากัดเพิ่มเติม

การขาดแคลนเจ้าหน้าที่

ความเส่ียงต่อเจ้าหน้าท่ี  
ความเครียดและเหน่ือยล้า

ข้อจำากัดเพิ่มเติมและ 
เวลาในห้องขัง

การถูกรังแกและการถูกล่วงละเมิด

ความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงระหว่างบุคคล

ส่งผลให้เกิด

การเสียชีวิต 

การป่วย

ความไม่สงบใน
เรือนจำา

การปนเปื้อนของ
แหล่งน้ำา 

การแพร่ของเชื้อโรค

เรือนจำาถูกมองข้ามในการลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ 

คน

บทสรุปผู้บริหาร
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สาระสำาคัญ

 01  ประชากรเรือนจำาทั่วโลกสูงเป็น    
 ประวัติการ   

มีคนกว่า 11.5 ล้านคนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำาทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดที่เคยมี เพิ่มขึ้นมา 
ถึงร้อยละ 24 จากจำานวนประชากรเรือนจำาในปี 2000 (เป็นอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าการ
คาดคะเนการเติบโตของประชากรโลกทั่วไป) ความแออัดในเรือนจำายังอยู่ในระดับวิกฤตในบาง
ประเทศ โดยมีเรือนจำาที่มีผู้ต้องขังเกินความจุใน 121 ประเทศ

02  มาตรการโควิด-19 ไม่สามารถ   
 ลดประชากรผู้ต้องขังทั่วโลกได้      

มาตรการปล่อยตัวเพื่อลดความแออัดในเรือนจำาที่ เห็นได้บ่อยในช่วงแรกของการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19นั้นได้ถูกยกเลิกไปส่วนใหญ่ จำานวนประชากรผู้ต้องขังในประเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากศาลปฏิบัติงานน้อยลงส่งผลให้คน
เข้าเรือนจำาลดลง และเมื่อมีการสะสางคดีที่ค้างในศาล จำานวนผู้ต้องขังก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง และใน
บางเรือนจำา ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นจนเกินระดับก่อนเกิดโรคระบาด  

03  ความจุของเรือนจำาทั่วโลกเพิ่ม  
 ขึ้นจากการลงทุนที่น่าตกใจ และ  
 เรือนจำาที่ใหญ่ขึ้น และห่างไกล 
 ชุมชนมากขึ้น   

ประชากรผู้ต้องขังและสภาพแออัดที่เพิ่มมากขึ้นได้กระตุ้นการลงทุนสร้างเรือนจำาใหม่หรือ
ขยายเรือนจำาเดิม ในปี 2021 ไม่ต่ำากว่า 24 ประเทศได้ประกาศแผนการหรือเริ่มก่อสร้างพื้นที่
เรือนจำาใหม่มีความจุรวมกว่า 437,000 คนทั่วโลก ซึ่งครึ่งของจำานวนดังกล่าวอยู่ในประเทศ
ตุรกี และหนึ่งในห้าในประเทศศรีลังกา โดยทั้งสองประเทศกำาลังเคลื่อนไปสู่ระบบเรือนจำาขนาด
ใหญ่ ข้อมูลที่หาได้เกี่ยวกับขนาดและที่ตั้งของเรือนจำาแห่งใหม่ ชี้ให้เห็นว่า เรือนจำาที่สร้างใหม่มี
แนวโน้มที่จะใหญ่ขึ้นและอยู่ห่างไกลจากชุมชน

04  อัตราการคุมขังระหว่างการ  
 พิจารณาคดีคงที่ ซึ่งสะถ้อนถึง  
 ความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยใน  
 การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา  
 ที่ยั่งยืน 16   

ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ต้องขังทั่วโลกถูกควบคุมตัวในสถานกักขังก่อนการพิจารณาคดี โดยไม่
เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกพิพากษา สัดส่วนผู้ถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีทั่ว
โลกยังคงที่ตั้งแต่ปี 2000 โดยมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 29 ถึงร้อยละ 31 ของประชากรผู้ต้องขัง
ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการบรรลุเป้าหมาย 16.3 ของวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม – 
โดยหนึ่งตัวบ่งชี้คือสัดส่วนของผู้ต้องขังก่อนการพิจารณาคดีในเรือนจำา 

05  การใช้มาตรการการลงโทษที่  
 มิใช่การคุมขังเป็นไปอย่างช้า  
 มาก แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการ  
 ดังกล่าวในช่วงการแพร่ระบาด   

แม้ว่าทางเลือกอื่นแทนการจำาคุกจะมีอยู่ทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ไม่ได้มีการใช้มาตรการ
เหล่านี้มาก การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่า การลงโทษและมาตรการในระดับชุมชนไม่ได้ถูกใช้
เป็นทางเลือกแทนการจำาคุก แต่ถูกใช้เป็นมาตรการเสริม และการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวมีส่วน
ทำาให้จำานวนผู้ต้องขังในเรือนจำาเพิ่มขึ้น 

06  ราว 1  ใน 5 ของผู้ต้องขังใน  
 เรือนจำาเป็นผลมาจากกฎหมาย  
 ยาเสพติดที่รุนแรงและทำาให้เกิด  
 ความแออัดในเรือนจำา    

กฎหมายยาเสพติดที่มุ่งเน้นการลงโทษและมีกำาหนดโทษที่ ไม่ ได้สัดส่วนเป็นต้นเหตุให้ผู้ต้องขัง 
กว่า 2.2 ล้านคนอยู่ในเรือนจำาเนื่องจากคดียาเสพติด ถึงแม้ว่ากว่า 50 เขตอำานาจศาลใน  
30 ประเทศได้ยกเลิกบทลงโทษทางอาญาสำาหรับการครอบครองยาเสพติดเพื่อการใช้ส่วนตัว
แล้ว แต่ยังมีคนกว่าห้าแสนคนถูกคุมขังในเรือนจำาด้วยข้อหาดังกล่าว 

07  สัดส่วนผู้หญิงและเด็กใน  
 เรือนจำาเพิ่มมากขึ้น  

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จำานวนผู้หญิงภายในเรือนจำาเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ในขณะที่จำานวนผู้ชาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25  ณ วันหนึ่งในปี 2020 มีเด็กในเรือนจำากว่า 261,200 คน ซึ่งสูงขึ้นจาก
ประมาณการในปี 2018 ที่มีจำานวนระหว่าง 160,000 - 250,000 คน

08  การเหยียดเชื้อชาติยังคงมีอยู่  
 ในระบบยุติธรรมอาญา แม้ว่า  
 สหประชาชาติได้ดำาเนินการ  
 เพิ่มเติม    

ผู้ต้องขังที่เป็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์มีสัดส่วนสูงมากในเรือนจำา และยังคงประสบ
ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติในทุกระบบเรือนจำา แม้ว่าในปีที่ผ่านมา สหประชาชาติได้ดำาเนินการ
เกี่ยวกับความยุติธรรมทางเชื้อชาติและความเท่าเทียมในระบบยุติธรรมมากขึ้น

09  เรือนจำาได้รับความสำาคัญน้อย  
 ในแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19  

จากข้อมูลที่สามารถหาได้ มีเพียง 56 จาก 131 ประเทศ (ร้อยละ43) ที่รวมประชากรในเรือนจำา
ไว้ในแผนการฉีดวัคซีน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประชากรในเรือนจำาไม่ได้รับการให้ความสำาคัญว่าเป็น 
กลุ่มเสี่ยง
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10  วิกฤตสุขภาพจิตในเรือนจำา  
 ถูกมองข้าม 

ปัญหาสุขภาพจิตในเรือนจำาอยู่ในอัตราที่สูงกว่าสังคมภายนอก และข้อมูลบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น 
หลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นว่ามาตรการควบคุมโควิด-19 มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างมาก 
และทำาให้สถานการณ์ในเรือนจำายิ่งแย่ลง นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจึง 
ส่งผลให้มีการขาดแคลนของเจ้าหน้าที่และการบริการด้านจิตวิทยาอย่างมากในเรือนจำา 
ส่วนใหญ่ทั่วโลก

 11  การเข้าถึงน้ำาและสุขาภิบาล  
 อย่างจำากัดส่งผลกระทบ  
 ต่อคนหลักล้านในแต่ละวัน  

การขาดแคลนน้ำาส่งผลกระทบต่อเรือนจำาในประเทศรายได้น้อยหลายแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่
เปราะบางและมีความขัดแย้ง ความแออัดในเรือนจำาก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำาและสิ่งอำานวย
ความสะดวกด้านสุขาภิบาล น้ำาปนเปื้อนและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ปัญหาเหล่านี้ล้วน 
ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำาแย่ลง

12  มีหลายประเทศท่ียกเลิก  
 โทษประหารชีวิต และยังคงมี  
 บางประเทศท่ีน่าจับตามอง  

109 ประเทศท่ัวโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างเป็นทางการ และตามรายงานของสหประชาชาติ 
มี 170 ประเทศที่ยกเลิกหรือไม่ใช้โทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ ถึงกระนั้น มีบางประเทศที่ยังคง
โทษประหารชีวิตไว้ และได้กลับมาประหารผู้ต้องขังในปี 2021 หลังจากที่ประหารชีวิตลดลงใน 
ปี 2020 และในปี 2021 มีผู้ต้องขังอย่างน้อย 131 รายถูกประหารในข้อหายาเสพติด ซึ่งนับเป็น
จำานวนผู้ถูกประหารชีวิตที่สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 336 จากปี 2020 

13  มีการใช้โทษจำาคุกตลอดชีวิต  
 เพ่ิมข้ึนและรุนแรงข้ึน  

ในหลายประเทศมีแนวโน้มการใช้โทษจำาคุกตลอดชีวิต ระยะเวลาคุมขัง เงื่อนไข และประเภท
ความผิดที่มีโทษจำาคุกตลอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลล่าสุดในปี 2019 ประมาณการว่า มีคน 
เกือบครึ่งล้านที่ต้องโทษจำาคุกตลอดชีวิตตามคำาพิพากษา ในขณะที่ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับโทษจำาคุก
ตลอดชีวิต แต่ต้องโทษจำาคุกระยะยาวเสมือนโทษตลอดชีวิตนั้น ไม่สามารถทราบจำานวนได้

14  เรือนจำาหลายแห่งยังคงมีการ  
 ซ้อมทรมานและการใช้  
 ความรุนแรงในระดับสูง 

เรือนจำายังเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงและมีรายงานการซ้อมทรมานและการใช้ความรุนแรง 
เกินกว่าเหตุต่อผู้ต้องขังในเรือนจำาทั่วโลกอย่างเป็นประจำา ผู้ต้องขังบางกลุ่ม เช่น ผู้หญิง เด็ก 
กลุ่มผู้ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) และผู้ต้องขังเข้าใหม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง 
ต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจากเหล่าผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำา 

15  เรือนจำาไม่ได้ถูกรวมเข้าใน  
 มาตรการรับมือกับความเส่ียง  
 จากภัยธรรมชาติ ในขณะท่ี  
 อุณหภูมิผิดปกติร้ายแรงและ  
 มีภัยธรรมชาติเพ่ิมข้ึน     

เรือนจำามักไม่ได้รับการพิจารณารวมเข้าในมาตรการจัดการความเสี่ยงอันตราย การวางแผน
บรรเทาทุกข์ การรับมือกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงและ 
ภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำาได้รับผลกระทบ – ในบางกรณ ี
อาจถึงแก่ชีวิต ผลกระทบทั่วไป ได้แก่ การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ เช่น น้ำา ความไม่สงบ
ในเรือนจำา การหลบหนี และการถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

16  ผู้ต้องขังในรัฐท่ีเปราะบางและ  
 ได้รับผลกระทบจากความ  
 ขัดแย้งต้องเผชิญกับการกักขัง  
 ท่ีไร้มนุษยธรรม  

เรือนจำาในพื้นที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งยังคงขาดแคลนวัสดุขั้นพื้นฐาน  
และมีอัตราการซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในระดับสูง ในปีที่ผ่านมาเรือนจำาได้กลายเป็น 
เป้าของความขัดแย้ง 

 17  เรือนจำายังคงขาดแคลน  
 บุคลากรและขาดแคลนมากข้ึน  
 ในเรือนจำาบางแห่ง เน่ืองจาก  
 โควิด-19   

ในหลายประเทศ การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายด้านจำานวนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำา 
เนื่องจากการติดเชื้อและมาตรการแยกกักตัว รวมถึงผลกระทบของนโยบายการฉีดวัคซีน  
การขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีเรือนจำาส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การรักษาพยาบาล แผนการบำาบัด 
ฟื้นฟู และการปกครองประจำาวันในเรือนจำา

18  การให้ทักษะดิจิทัลแก่ผู้ต้องขัง  
 ในเรือนจำากำาลังกลายเป็น  
 ส่ิงสำาคัญอันดับต้นๆ  

เรือนจำาหลายแห่งทั่วโลกกำาลังพยายามเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและทักษะดิจิทัลให้ผู้ต้องขัง
ในเรือนจำา โดยคำานึงถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตนอกเรือนจำา 
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