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บทคัดย่อ

บทความน้ีมวีตัถุประสงค์เสนอภาพชวีติและความหวงัของผู้ต้องขงัต่างชาตใินเรอืนจ�าไทย ซึง่มจี�านวน 14,071 คน 

เป็นชาย 11,164 คน และหญิง 2,907 คน ร้อยละ 76 มาจากสามประเทศเพื่อนบ้าน คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา 

ในเรือนจ�าไทย แม้ผู้ต้องขังทุกคนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยเรือนจ�าเข้มงวดอย่างเสมอภาคกันทุกสัญชาติ  

คือต้องอยู่ในเรือนนอนวันละ 14 ชั่วโมง แต่การใช้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติแต่ละวันเป็นไปอย่าง 

ยากล�าบาก ทั้งอากาศสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย อาหารการกินที่ไม่คุ้นรสชาติ ภาษาที่ไม่คุ้นหู รวมถึงขาดสิทธิ 

ในการรกัษาพยาบาล ทีส่�าคญัคอืถูกตดัขาดจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเ่คยมี และแม้นักโทษต่างชาตเิหล่าน้ีจะฝัน 

ในสิ่งเดียวกันคือการกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด ทว่า ผู้ต้องขังจากประเทศเพื่อนบ้านมีความหวังริบหร่ีมาก 

ในการโอนตัวกลับบ้าน และยากเกินจะเป็นจริงได้ เน่ืองจากขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และหลายประเทศไม่มี 

สนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน 

ค�าส�าคัญ: ผู้ต้องขังต่างชาติ นักโทษต่างชาติ การโอนตัวนักโทษระหว่างประเทศ
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Abstract 

This paper aims to reveal life and hope of foreign inmates in Thai prisons. As of December 

2015, the total number of foreign inmates were 14,071 (11,164 men and 2,907 women), 76 percent 

from Lao PDR, Myanmar and Cambodia. In Thai Jails, all inmates, regardless of their nationalities, 

are compelled to strictly follow the prison’s daily schedule. Within a given 24 hours, they are locked 

up in their cells for 14 hours and 10 hours outside. Under unfamiliar surroundings, foreign inmates 

are deprived of their vitality and ability to fulfill their duties and needs due to language problem, 

unfamiliar food, and also free access to health care services. More importantly, the majority of them 

have been cut off from their social networks. The only hope these foreign inmates from neighboring 

countries have is to be sent home. Due to difficulty of transfer procedure and lack of bilateral 

treaty to transfer prisoners between Thailand and some countries, the only hope of those foreign 

inmates hardly be true.

Keywords: Foreign inmates, Thai prisons, the treaty to transfer prisoners 
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บทน�ำ

เมื่อโลกพัฒนาก้าวหน้าจนถึงยุคที่การเดินทางไกลระหว่างกันสามารถท�าได้โดยง่าย คนในภูมิภาคต่างๆ ของ

โลกตดิต่อข้ามไปมาหากันได้เรว็ขึน้ ด้วยจ�านวนมากขึน้ มเีหตผุลและทางเลอืกในการเดนิทางมากขึน้ คนจ�านวนหน่ึง

จึงมีโอกาสที่จะไปกระท�าความผิดและต้องโทษอยู่ในอีกประเทศหน่ึงได้มากขึ้นเช่นกัน แต่การไปใช้ชีวิตต้องโทษอยู่

ต่างแดนนั้น เป็นจุดเปลี่ยนยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถคาดคิดไว้ได้ล่วงหน้า ที่ส�าคัญคือ จากที่เคยมีหรือเคย

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่จากมา กลายเป็นคนชายขอบ ที่ต้องโทษอย่างไร้ที่ทางไร้ตัวตนอยู่ในสังคมใหม่

ศูนย์การศึกษาเรือนจ�าระหว่างประเทศ (International Centre for Prison Studies–ICPS) ได้ศึกษาและ

สรุปภาพรวมของการต้องโทษในเรอืนจ�าทัว่โลกพบว่า ในจ�านวนประชากรโลกราว 7.1 พนัล้านคนเมือ่ต้น พ.ศ. 2556 

น้ัน มีประชากรทั้งชายและหญิงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�าทั่วโลก 10.2 ล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราเฉลี่ย 

ผู้ต้องขังมากที่สุด คือ 716 คน ต่อประชากรแสนคน ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยผู้ต้องขังมากที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 398 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือสิงคโปร์ (230) และเวียดนาม (145)  

(Walmsley, 2013) ICPS ยังประมาณการว่ามีผู้ต้องขังหญิงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�าทั่วโลกกว่า 700,000 คน โดย  

5 อันดับแรกของประเทศที่มีจ�านวนผู้ต้องขังหญิงสูงที่สุดในโลกนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จ�านวน 205,400 คน รอง

ลงมาคือ จีน (มากกว่า 103,766 คน) รัสเซีย (53,304 คน) ไทย (44,940 คน)
1
 และบราซิล (37,380 คน) 

โดยประเทศไทยมีอัตราผู้ต้องขังหญิงต่อจ�านวนประชากรแสนคนสูงที่สุดในโลก (กฤตยา และกุลภา, 2558) 

สถิติตัวเลขผู้ต้องขังข้างต้นน้ีสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหน่ึง น่ันคือ ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายทั่วโลกในรอบ 15 ปีนีสู้งประมาณร้อยละ 18 แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก 

ในรอบ 15 ปีกลับสูงถึงร้อยละ 50 (Walmsley, 2015) 

การเป็นผู้ต้องโทษนั้นมักถูกจัดอย่างเหมารวมว่าเป็นคนไม่ดี เรียกว่าเป็นหนึ่งใน “คนชายขอบ” อันหมายถึง 

กลุม่คนทีเ่คลือ่นย้ายจากภูมิล�าเนาดัง้เดมิ ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลทางธรรมชาต ิเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมวฒันธรรม

ก็ตาม พวกเขาเหล่าน้ีต้องเผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ถูกกีดกันและเอา 

รัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งอยู่อาศัยในดินแดน หรือเขตภูมิศาสตร์น้ันมาก่อน (สุริยา และพัฒนา, 2542)  

นอกจากน้ียงัขาดทัง้อ�านาจและการต่อรอง ขาดการศกึษา ขาดเครือ่งมอืทีเ่ข้าถึงอ�านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบ

จัดสรรทรัพยากร อ�านาจและความมั่งคั่งในสังคม (Seymour–smith, 1986, อ้างใน สุริยา และพัฒนา, 2542)  

เพียงล�าพังผู้ต้องขังก็ถือว่าเป็นคนชายขอบของสังคมอยู่แล้ว ยิ่งเป็นผู้ต้องโทษต่างแดนก็ยิ่งกลายเป็นคนที่สังคม 

ไม่รับรู้สนใจ ถูกท�าให้ไม่มีความส�าคัญและมีชีวิตอยู่ตามชายแดนหรือริมขอบของพื้นที่ในสังคม และบ่อยครั้งที่ไม่อยู่

ในข่ายที่จะได้รับสิทธิพื้นฐานและเข้าถึงความเป็นธรรมที่รัฐจัดสรรให้

บทความนี้ตั้งใจน�าเสนอภาพรวมของสถานการณ์ชีวิตผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ในฐานะที่เป็นยิ่งกว่าประชากร

ชายขอบของเรอืนจ�า/ทณัฑสถานทัว่ประเทศ โดยจะกล่าวถึงการใช้ชวีติในเรือนจ�า สทิธิประโยชน์และข้อจ�ากัดต่างๆ 

ของการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงโอกาสและความหวังสูงสุดที่จะได้รับโอนตัวไปรับโทษในประเทศบ้านเกิด โดยใช้

ข้อมลูส่วนใหญ่จากโครงการ “กำรขบัเคลือ่นนโยบำยกำรปฏิรูประบบเรือนจ�ำผู้ต้องขงัหญงิและกระบวนกำรยตุธิรรม

1
 จ�านวนผู้ต้องขังหญิงของประเทศไทย เป็นตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ที่เกี่ยวข้อง” (พ.ศ. 2557–2558) ที่ผู้เขียนเป็นนักวิจัยหลัก ข้อมูลที่น�ามาใช้คือบันทึกการสัมภาษณ์นักโทษต่างชาติ 

(ความผิดคดียาเสพติดและเข้าเมืองผิดกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

เข้าเก็บข้อมูลในเรือนจ�าผู้ต้องขังหญิง 14 แห่งทั่วประเทศ และข้อมูลจ�านวนนักโทษต่างชาติจากส�านักทัณฑวิทยา 

ส่วนราชทณัฑ์ต่างประเทศ กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยตุธิรรม โดยการศกึษาน้ีได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Certification of Ethical Approval 

Number: 2015/1–1–142)

สถำนกำรณ์คน (คุก) ไกลบ้ำน

ศูนย์การศึกษาเรือนจ�าระหว่างประเทศ (ICPS) ได้ให้ข้อมูลภาพรวมของการต้องโทษต่างแดนทั่วโลกว่า 

ประเทศที่มีสัดส่วนผู้ต้องขังต่างชาติสูงที่สุดคือ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนักโทษต่างชาติอยู่ในเรือนจ�า 

สูงถึงร้อยละ 92.2 รองลงมาคือประเทศโมนาโค (ร้อยละ 89.7) แอนดอร์ร่า (ร้อยละ 74.5) กาตาร์ (ร้อยละ 73.3) 

และ สวิตเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 73.0) ส�าหรับทวีปเอเชียนั้นพบว่า 5 อันดับประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ต้องขังต่างชาติ

สูงที่สุด ได้แก่ มาเก๊า (ร้อยละ 64.4) มาเลเซีย (ร้อยละ 34.7) บูรไน (ร้อยละ 31.1) ฮ่องกง (ร้อยละ 27.4) และ

สิงคโปร์ (ร้อยละ 11.3) ขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ต้องขังต่างชาติเพียงร้อยละ 5.1
2
 ซ่ึงใกล้เคียงกับประเทศ

กัมพูชาและทาจิกิสถาน (ร้อยละ 4.9)

ตาราง 1 แสดงจ�านวนและสัดส่วนของผู้ต้องขังไทยและผู้ต้องขังต่างชาติ เปรียบเทียบ 4 ประเทศ

ไทย
ก

เมียนมา
ข

ลาว
ค

กัมพูชา
ง

จ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด 314,858 60,053 4,020 17,522

อัตราผู้ต้องขัง (ต่อประชากรแสนคน) 467 113 71 112

จ�านวนผู้ต้องขังหญิง 45,222 10,000 421 1,447

ร้อยละของผู้ต้องขังหญิง 14.3 16.3 10.5 8.3

ร้อยละของผู้ต้องขังต่างชาติ 5.1 0.8 n/a 4.9

ก
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศไทย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 

ข
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศเมียนมา เป็นตัวเลขกลางปี 2556 แต่สัดส่วนของผู้ต้องขังต่างชาติ เป็นตัวเลขกลางปี 2552

ค
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศลาว เป็นตัวเลขกลางปี 2547 

ง
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศกัมพูชา เป็นตัวเลข ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558

จากตาราง 1 ซึง่เปรยีบเทยีบจ�านวนและสดัส่วนผู้ต้องขงั 4 ประเทศ คอื ไทย เมยีนมา ลาว และกัมพชูา พบว่า 

จ�านวนผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในประเทศลาวมีทั้งสิ้น 4,020 คน (เป็นตัวเลขกลางปี พ.ศ. 2547) และสัดส่วน 

ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจ�าของประเทศลาวมีประมาณร้อยละ 10.5 แต่ปรากฏว่าในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย 

 

2
 การค�านวณสัดส่วนของผู้ต้องขังต่างชาติในประเทศไทยในรายงานของ ICPS ใช้ตัวเลข ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
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มีจ�านวนผู้ต้องขังสัญชาติลาว ทั้งชายและหญิงรวมกัน สูงถึง 3,420 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 2,068 คน และหญิง 

1,352 คน ซึ่งแสดงว่าชาวลาวเดินทางเข้ามาและต้องโทษอยู่ในประเทศไทยเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับ 

การต้องโทษอยู่ในประเทศตัวเอง 

ผู้ต้องขังบ้ำนไกลมำจำกไหนบ้ำง

ในจ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติทั้งหมดที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย ณ เดือนธันวาคม 2558 น้ัน  

เป็นผู้หญิงร้อยละ 20 จากจ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติทั้งสิ้น 14,071 คน เป็นผู้หญิง 2,907 คน และผู้ชาย 11,164 คน 

(ส�านักทัณฑวิทยา ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ, 2558) ร้อยละ 95 ของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติเหล่าน้ีมีภูมิล�าเนา 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในประเทศอาเซียนด้วยกัน รองลงมาคือผู้ต้องขังจากประเทศในทวีปเอเชีย 

เช่น จีน อิหร่าน อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ฯลฯ ผู้ต้องขังจากทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย
3
 กาน่า กินี แอฟริกาใต้ 

เป็นต้น ทีน่่าสงัเกตก็คอืมผู้ีต้องขงัทีเ่ป็นชาตพินัธ์ุกลุม่น้อยจ�านวนหน่ึงทีถู่กแยกออกจากผูต้้องขงัไทย และถูกนับรวม

อยู่ในผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอ จีนฮ่อ ม้ง ลาหู่ ลีซอ และปกาเกอะญอ รวมแล้วเป็นจ�านวน 

ทั้งสิ้น 98 คน 

ตาราง 2 แสดงจ�านวนผู้ต้องขังหญิงต่างชาติที่ต้องขังอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย แยกตามภูมิภาคทั่วโลก 

(ธันวาคม 2558)

ภูมิภาค จ�านวน

ภูมิภาคอาเซียน 2,598

ทวีปเอเชีย 82

ทวีปแอฟริกา 36

ทวีปยุโรป อเมริกา และอื่นๆ 21

ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 98

รวม 2,835

ที่มา: ส�านักทัณฑวิทยา ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ กรมราชทัณฑ์ (2558) 

เมื่อแยกดูเฉพาะผู ้ต ้องขังหญิงที่มาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันแล้ว พบว่าร้อยละ 95  

ของผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดมาจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย สูงที่สุดมาจากประเทศลาว ร้อยละ 52 เมียนมา  

ร้อยละ 22 และกัมพูชา ร้อยละ 21 ที่เหลือมาจากประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่ 

ผู้ต้องขังชายต่างชาติมาจากประเทศเมียนมาสูงที่สุด รองลงมาคือจากกัมพูชา ลาว และมาเลเซีย (ดูรูป 1)

3
 ส�าหรับผู้ต้องขังที่มาจากประเทศไนจีเรียน้ัน พบว่าเป็นผู้ต้องขังชายถึง 433 คน เป็นอันดับที่ 4 ขณะที่เป็นผู้ต้องขังหญิงเพียง  

 2 คนเท่านั้น
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14 ชั่วโมงในเรือนนอน การเป็นผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจ�าไทย แม้การใช้ชีวิตประจ�าวันจะแทบไม่มีอะไร

แตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่น คือต้องอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยเรือนจ�าแบบเดียวกัน ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนแรก

รับเข้าเรือนจ�าแบบเดียวกัน ต้องปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับและคุ้นชินกับกฎเกณฑ์กติกาชุดใหม่ในชีวิตประจ�าวัน

ตลอด 24 ชัว่โมง แต่การอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่คุน้เคย อาหารการกินทีไ่ม่คุน้รสชาต ิภาษาทีไ่ม่คุน้หู อยูใ่นเรอืนนอน

กว่า 14 ชั่วโมงอย่างแออัดยัดเยียดร่วมกับเพื่อนต่างชาติ ย่อมท�าให้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติที่เป็น 

คนชายขอบส่วนน้อยเหล่าน้ีมคีวามตงึเครยีดสงูกว่าผู้ต้องขงัอืน่ หลายคนเผชญิกับความรนุแรงและการเลอืกปฏิบัติ

ในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังจากต่างแดน โดดเดี่ยวไร้เพื่อน เป็นคนชายขอบในเรือนจ�า แต่การลงโทษที่โหดร้ายที่สุดคือ

การตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่เคยมี การติดต่อครอบครัวและมีญาติมาเยี่ยมเป็นไปได้ยาก กว่าจะมีญาติ

มาเยี่ยมบ้างในแต่ละครั้งจึงอาจต้องรอคอยยาวนาน และดูจะเป็นความหวังที่เลือนลางมากกว่าจะเป็นความจริง 

ที่รอคอยให้มาถึงได้

“เขำชอบมองว่ำเรำเป็นต่ำงชำติ ไม่มีญำติ ไม่มีเพื่อน บำงคนเขำก็ข่มขู ่ เรำต้องยอมเพรำะ 

ไม่อยำกมีปัญหำ บำงครั้งก็คิดว่ำท�ำไมท�ำดีแล้วไม่ได้ดี มันท�ำให้หนูท้อ บำงทีเดินชนกันนิดหน่อย  

จะเจตนำหรือไม่หนูจะเป็นฝ่ำยที่ขอโทษเขำ แต่เขำจะด่ำจะว่ำแรงๆ แบบหำเรื่อง แต่หนูด่ำไม่เป็น  

ด่ำไม่ออก มันเป็นเรื่องเล็กน้อยท�ำไมเรำให้อภัยกันไม่ได้เชียวหรือ (เสียงสะอื้น)”

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“ติดอยู่หญิงกลำงที่ลำดยำว (ทัณฑสถำนหญิงกลำง) 4 ปี ขอย้ำยมำอยู่นี่ (เรือนจ�ำจังหวัดชำยแดน) 

ได้เกือบ 4 ปีแล้ว เพรำะใกล้บ้ำน ใกล้ลูก นำนๆ เขำก็มำเยี่ยมทีหน่ึง บำงที 6 เดือน หรือ 1 ป ี

ก็มำทีหน่ึง เขำก็ท�ำงำนอยู่แถวๆ น้ีแหละ มำคุยแป๊บเดียวก็กลับ มำเยี่ยมทีก็ร้องไห้กับเขำทุกที  

เมื่อก่อนยังให้เข้ำเยี่ยมใกล้ๆ ได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังต่างชาติยังมีข้อจ�ากัดในการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในเรือนจ�า รวมทั้งการดูแลรักษา

พยาบาล ที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งมีงบประมาณน้อยมากในการดูแล ประเด็นละเอียดอ่อนข้อหน่ึงคือสิทธิ 

ในการได้รับวันลดโทษจากการประพฤติตัวดีเยี่ยมขณะอยู่ในเรือนจ�า ที่ผู้ต้องขังต่างชาติไม่ได้รับ เว้นแต่จะมีหนังสือ

จากกงสุลที่ญาติมาท�าเรื่องอุปการะ และรับรองที่อยู่ในประเทศไทยให้ หรือเป็นนายจ้างที่มีที่อยู่แน่นอน มีอาชีพ

มัน่คงก็สามารถรบัรองได้ เพือ่ให้ได้วนัลดโทษหรอืเข้าข่ายการพกัโทษ เช่นเดยีวกับผูต้้องขงัไทย ทว่าแม้จะมรีะเบียบ

ก�าหนดให้ท�าได้ข้างต้น แต่ด้วยขัน้ตอนเอกสารและการรบัรองทียุ่ง่ยาก ส่วนใหญ่จึงไม่มกีารรับรองให้ผู้ต้องขงัต่างชาติ

เหล่านีใ้ห้เข้าข่ายได้รับวันลดโทษจากการประพฤติดีแต่อย่างใด 

แม้เรือนจ�าจะให้โอกาสผู้ต้องขงัต่างชาตไิด้ท�ากิจกรรมต่างๆ ในเรอืนจ�าเช่นเดยีวกับผู้ต้องขงัไทย ทัง้การเรยีน

หนังสือ โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานหรือภาคบังคับ ผู้ต้องขังต่างชาติหลายคนใช้เวลาเรียนหนังสือไทยจนอ่านออก

เขียนได้ พูดสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว บางเรือนจ�ามีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาใน 
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ท้องถ่ินให้เข้ามาสอนหนังสือหรือฝึกอาชีพในเรือนจ�า แต่ผู้ต้องขังต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นไป

กว่าภาคบังคับ หรือหลักสูตรการฝึกวิชาชีพเฉพาะต่างๆ และจะไม่ได้รับวุฒิบัตรหรือใบประกาศรับรองทักษะจาก

หลักสูตรเหล่านั้น

“เวลำที่ฝึกวิชำชีพ จริงๆ เรำไม่เลือก ให้เรียนได้ แต่เรำไม่สำมำรถเอำคนลำวมำเรียนได้ เพรำะหน่วย

งำนข้ำงนอกเขำต้องกำรเลข 13 หลัก เรำใช้วิธีขออำจำรย์ให้คนลำวมำเรียนด้วยแต่ไม่ต้องเอำใบ

ประกำศ เพรำะเขำโทษนำน เรำก็อยำกให้เขำมำช่วยเรำ กำรเรียนหนังสือของคนลำวให้เรียนเฉพำะ

คนที่ไม่รู้หนังสือจนถึงประถม เพรำะ กศน. เขำก็ต้องกำรเลข 13 หลักเช่นกัน โยคะคนลำวเขำก็เล่น 

เก่ง มีควำมพยำยำม ได้ไปรำชบุรีด้วย (ย้ำยไปเรือนจ�ำรำชบุรีช่วงเวลำหนึ่งเพื่อฝึกฝึกโยคะ)” 

เจ้าหน้าที่แดนหญิงในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1 เมษายน 2557, สัมภาษณ์

“ตอนที่อยู่ลำดยำวเขำจะให้ต่ำงชำติที่ไม่รู้หนังสือเรียนจนอ่ำนออกเขียนได้ หนูเลยเรียนหนังสือ 

เรยีนได้ประมำณปีหน่ึง พออ่ำนออกเขยีนได้แล้ว เขำบอกให้พอ เพรำะเป็นต่ำงชำต ิใจหนูอยำกเรียนต่อ 

อยำกอ่ำนค�ำที่มันยำกๆ ได้ หนูเลยใช้วิธีช่วงพักเที่ยงหลังทำนข้ำวเสร็จเข้ำอ่ำนหนังสือในห้องสมุด 

หนังสือกฎหมำยก็อ่ำน ค�ำไหนที่อ่ำนไม่ออกหนูจะถำมพี่คนข้ำงๆ แล้วจ�ำไว้ พอเจอค�ำน้ีในหนังสือ

ที่ไหนหนูจะได้อ่ำนออก อยำกเรียน แต่หนูไม่มีเลข 13 หลัก” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

นอกเหนือจากการเรียนแล้ว ผู้ต้องขังต่างชาติยังได้ท�างานในกองงานต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ ได้รับ

เงินปันผลเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ไว้ใช้จ่ายซื้อของใช้จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันบ้าง ซื้อขนมหรืออาหารที่อยากกินจาก

ร้านสวัสดิการในเรือนจ�าบ้าง หลายคนรับจ้างซักผ้าหรือนวดให้ผู้ต้องขังคนอื่น แลกเปลี่ยนกับข้าวของเคร่ืองใช้ 

อาหารเครื่องดื่ม ขนม เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ เป็นการตอบแทน แต่ที่จริงแล้วการท�างานระหว่างวันท�าให้ผู้ต้องขัง

เหล่านี้ใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์ ช่วยให้ผ่านพ้นแต่ละวันไปอย่างไม่ยากล�าบากมากนัก และการได้รับค่าตอบแทน

จากแรงงานของตวัเองช่วยให้ผู้ต้องขงัต่างชาตพิึง่พาตวัเองได้ เน่ืองจากแม้อยูใ่นคกุแต่ก็ต้องมีเงินเพือ่ใช้ซือ้สิง่ของ

จ�าเป็นบ้าง ไม่เป็นภาระ และรู้สึกมีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ แม้จะถูกจองจ�าต่างถิ่นเกิดก็ตาม

“ผ้ำอนำมัยก็ใช้ที่หลวงแจก ถ้ำเดือนไหนไม่พอก็ต้องรับจ้ำงซักผ้ำ ได้ 300 บำท ถ้ำนวดก็ชั่วโมงละ  

30 บำท พอได้เงินเอำไปซื้อของใช้บ้ำง อยู่กองงำนดอกไม้ได้ปันผลเดือนละ 5–10 บำท ต้องรับจ้ำง

นวดมันถึงจะได้กิน คนลำวส่วนใหญ่ร้องไห้อยำกกลับบ้ำนเพรำะคิดถึงลูก เรำอยู่น่ีไม่มีเงิน บำงคร้ัง

เห็นคนอื่นกิน ก็ได้แค่ยืนดูเพรำะไม่มีเงินจะซื้อกิน ส่วนใหญ่กินแต่ของหลวง”

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติลาว ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 20 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติในเรือนจ�าไทย  131



“ช่วงไหนขำยได้มำกจะได้ (ปันผล) ประมำณ 180 บำท ช่วงน้อยได้ประมำณ 80 บำท หนูรับจ้ำง 

ซักผ้ำให้เพื่อนด้วยกัน ได้เดือนละ 200 บำท/คน เขำก็จะไปสแกนซื้อของใช้มำให้หนู ก็บอกเขำว่ำ

อยำกได้อะไร เช่น แฟ้บ แชมพูสระผม” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“กำรอภัยโทษจะไม่มีให ้คนต่ำงชำติ แต่ของคนไทยถ้ำดีเยี่ยมเขำจะได้ลดปีหน่ึงหลำยวัน  

เห็นเขำว่ำมำอย่ำงนั้น เข้ำกองงำนก็ได้ปันผลเดือนหนึ่งรำว 70–100 บำท...ท�ำงำนไปเรื่อยๆ เพรำะ

มันไม่หนักและจะได้ไม่เครียดด้วย แล้วก็มีรับจ้ำงนวดบ้ำง นวดในเรือนนอนน่ันล่ะ เขำให้ชั่วโมงละ 

30 บำท มีคนมำจ้ำงเรื่อย ทั้งคนแก่ สำวๆ ...ไม่มีควำมฝันอะไรแล้ว แต่ก�ำลังใจก็ยังไม่หมด เพรำะว่ำ

ลูกเรำยังอยู่ เรำก็ยังมีชีวิตอยู่” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ข้อจ�ากัดอีกประการหน่ึงของผู้ต้องขังต่างชาติเหล่าน้ีก็คือ การไม่ได้รับสิทธิทางสุขภาพในระบบหลักประกัน

สขุภาพถ้วนหน้าเช่นผู้ต้องขงัไทย หากเกิดกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงจนต้องส่งตวัออกไปรกัษานอกเรอืนจ�า โรงพยาบาล

ในพื้นที่รับผิดชอบจะต้องรับภาระดูแลรักษาในฐานะผู้ป่วยอนาถาตามหลักมนุษยธรรม และต้องบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากเงินที่ได้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย สิ่งที่เกิดขึ้น

ก็คือผู้ต้องขังต่างชาติต้องอดทนเป็นพิเศษต่อความเจ็บป่วย หากเป็นหนักก็จะรับการรักษาอยู่ภายในแดนพยาบาล

ของเรือนจ�าเท่านั้น

“เวลำไม่สบำยก็ไปหำหมอในนี้ เพรำะไม่ได้ป่วยหนัก เป็นหวัด ปวดท้อง อะไรอย่ำงนี้ ถ้ำทนได้ก็จะทน 

จะได้ไม่ต้องไปหำหมอ หนูใช้วิธีปล่อยวำงและคิดว่ำหนูใช้ชีวิตอยู่บนโลกน้ีแค่คนเดียว พอคิดอย่ำงน้ี

แล้วมันจะท�ำให้หนูดูแลตัวเองมำกขึ้น ถ้ำหนูคิดถึงบ้ำนมันจะท�ำให้หนูป่วย ท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ 

เพลียไปหมดเลย หนูก็คิดว่ำต้องท�ำวันน้ีให้ดีที่สุดและท�ำใจให้ชินกับปัญหำต่ำงๆ หนูต้องรับมันให้ได้ 

(เสียงสะอื้น) จะได้ไม่ป่วย”

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ไม่มีคนมำหำ ไม่มีญำติมำเยี่ยม

ความจริงข้อหน่ึงของการต้องโทษจองจ�าไกลบ้านยาวนานหลายสิบปี คือการถูกตัดขาดจากญาติมิตร  

เพื่อนฝูง และครอบครัว แม้จะสามารถเขียนจดหมายติดต่อหากันได้บ้าง แต่ก็ต้องใช้เวลารอคอยยาวนาน การมีคน

เข้ามาหา และมญีาตมิาเยีย่มจึงเป็นสิง่เดยีวทีเ่ชือ่มโยงผู้ต้องขงัไกลบ้านเหล่าน้ีกับการเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก 

ผู้ต้องขงัต่างชาติหลายคนมีฐานะยากจน ครอบครวัและญาตไิม่มทีนุทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะสามารถเดินทางข้ามประเทศ

เข้ามาเยี่ยมได้ หลายรายต้องโทษอยู่ในเรือนจ�าโดยไม่ได้ส่งข่าวบอกครอบครัว ขณะที่หลายรายพยายามติดต่อ 
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ส่งข่าวคราวกลับบ้าน แต่ก็ไม่ได้รับข่าวใดกลับคืน มีองค์กรสาธารณกุศลระหว่างประเทศเข้ามาช่วยประสานและ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังไกลบ้านที่ต้องการติดต่อครอบครัวอยู่บ้าง เช่น องค์กรของคณะมิชชันนารีทางศาสนา

คริสต์ ซึง่จะน�าเอาสิง่ของเคร่ืองใช้ในชวีติประจ�าวนัมาแจกจ่าย และท�ากิจกรรมสนัทนาการกับผู้ต้องขงัต่างชาตเิป็น

ระยะๆ เรือนจ�าบรเิวณจงัหวดัชายแดนหรือเรือนจ�าทีม่ผู้ีต้องขงัต่างชาตค่ิอนข้างมากก็มกัจะมอีงค์กรระหว่างประเทศ 

เช่น กาชาดสากล เข้ามาเยี่ยมและช่วยประสานติดต่อญาติในประเทศบ้านเกิดให้ 

“มิชชันนำรีที่เข้ำมำเขำเอำของมำแจก เช่น ผ้ำอนำมัย แฟ้บ ยำสระผม มำม่ำ ฯลฯ มีเล่นเกมส์ด้วย 

มำพูดคุยกับเรำ เอำควำมรู้เล็กๆ น้อยๆ มำสอนเรำ ถ้ำเป็นของที่หนูไม่ใช้ ก็จะขำยหรือแลกกับเพื่อน

เพื่อเอำเงินไปซื้ออย่ำงอื่น ซื้อสิ่งที่จ�ำเป็นต้องใช้ มิชชันนำรีเขำจะเข้ำมำเดือนละครั้ง หนูรอคอยและ

จ�ำวันที่มิชชันนำรีจะเข้ำมำได้ รอทุกเดือน” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด 

 ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“เคยเขียนจดหมำยไปถึงบ้ำนที่เขมรแล้ว แต่มันคงไปไม่ถึง ไม่ได้รับกำรตอบกลับจำกที่บ้ำนเลย  

ก็เลยเลิกเขียนตั้งแต่นั้นมำ หนูไม่เคยพูดให้มิชชันนำรีติดต่อทำงบ้ำนให้ แต่เห็นคนลำวเขำติดต่อให้ได้

เพรำะเขำไปลำวบ่อย ส่วนเขมรเขำไม่เคยไป ของคนลำวที่ไม่เคยได้ติดต่อญำติเลย อยู่ดีๆ ก็มีญำติ  

มีลูกมำเยี่ยม ถ้ำของหนูมีคนมำเยี่ยมก็คงจะดี หนูรอคอยฟังเสียงประกำศเวลำมีญำติเยี่ยม  

ทั้งที่รู้เต็มอกว่ำญำติหนูไม่มีใครมำหรอก แต่หนูก็ยังรอคอย ควำมฝันคืออยู่อยำ่งไม่เบียดเบียนใคร  

ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน แม้ว่ำหนูจะไม่มีญำติพี่น้องแต่หนูจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ปัจจุบันนี้มีเรือนจ�า 4 แห่งที่อยู่ในโครงการน�าร่องที่เรียกว่า “โครงกำรจดหมำยกำชำดที่ช่วยเหลือผู้ต้องขัง 

ชำวต่ำงชำติที่ขำดกำรติดต่อจำกญำติ” โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of 

the Red Cross–ICRC) ซึ่งมักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าจดหมายกาชาด ได้แก่ เรือนจ�าจังหวัดอุดรธานี เรือนจ�าจังหวัด

ชลบุรี เรือนจ�าจังหวัดกาญจนบุรี และเรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ต้องขังต่างชาติที่ต้องการติดต่อญาติในประเทศ

บ้านเกิดหรือติดต่อไม่ได้จะเขียนจดหมายพร้อมที่อยู่ส่งให้กาชาดสากล ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับ

กาชาดในประเทศนั้นๆ เพื่อช่วยติดตามส่งข่าวถึงญาติให้ 

“โครงกำรจดหมำยกำชำด ช่วยเหลือคนที่เข้ำมำนำนแล้ว ติดต่อญำติไปจดหมำยถูกตีกลับ  

ติดต่อใครไม่ได้เลยให้ลองผ่ำนโครงกำรดู ก็จะให้เขียนจดหมำยถึงญำติ พร้อมที่อยู ่ แผนที่  

ส่งให้กำชำดระหว่ำงประเทศ แล้วเขำจะส่งไปที่กำชำดลำวให้ติดต่อให้ เดือนที่แล้วได้ 3–4 รำย  

พอเจอแล้วญำติเขำจะเขียนจดหมำยมำ กำชำดจะแปลให้ แต่บำงเคสเขำตอบกลับมำว่ำ 

ตำมหำไม่เจอก็มี” 

เจ้าหน้าที่แดนหญิงในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1 เมษายน 2557, สัมภาษณ์
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“อยำกกลับบ้ำน” เพียงควำมหวัง และจินตนำกำร

แม้ความหวังสูงสุดของผู้ต้องขังทุกคนคือการพ้นโทษ แต่ส�าหรับผู้ต้องขังต่างชาติแล้ว ความหวังและความ

ปรารถนาอีกอย่างหนึ่งคือ การกลับไปรับโทษต่อในประเทศบ้านเกิดตัวเอง ทว่า มีผู้ต้องขังต่างชาติเพียงส่วนน้อย

เท่าน้ันทีเ่คยได้ยนิเรือ่งการท�าเรือ่งโอนตวักลบับ้าน และอกียิง่กว่าน้อยทีจ่ะรูแ้ละเข้าใจขัน้ตอนกระบวนการ เง่ือนไข

กฎเกณฑ์ และช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขณะเดียวกัน ผู้ต้องขังส่วนใหญ ่

ก็ไม่รู้และไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในเรือนจ�าของประเทศบ้านเกิดมาก่อน ได้แต่จินตนาการสภาพความเป็นอยู่ของ

เรือนจ�าในบ้านเกิดที่อาจจะยากล�าบากกว่าเรือนจ�าในประเทศไทย การท�าเร่ืองขอโอนตัวกลับประเทศจึงเป็น 

ความเสีย่งอย่างหน่ึง ทีท่ัง้อาจอบอุน่กว่าทีม่เีพือ่นชาตเิดียวกันพดูภาษาเดยีวกัน อาหารการกินรสชาตคิุน้เคย มญีาติ

มาเยี่ยมได้สะดวกกว่า อาจได้รับอภัยโทษในเหตุการณ์ส�าคัญๆ ของประเทศตัวเอง แต่ก็อาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่ยากล�าบากกว่า

“อยำกกลับบ้ำน แต่ไม่เคยท�ำเอกสำรอะไรเลย โทษของหนูสูง มิชชันนำรีว่ำเขำช่วยไม่ได้  

เขำบอกรับโทษไม่เกิน 15 ปี ถึงจะไปได้” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“ถ้ำเลือกได้อยำกจะอยู่ที่นี่ เพรำะหนูไม่แน่ใจว่ำถ้ำกลับไปแล้วครอบครัวจะมำดูแลเรำไหม ตอนที่อยู่

กัมพูชำไม่เคยเห็นคุก ไม่รู้ว่ำมันเป็นอย่ำงไร แต่มีเพื่อนมำเล่ำให้ฟังว่ำมันไม่ดีเลย ท�ำให้เกิดควำม

ลังเลใจว่ำจะอยู่หรือจะกลับ ก็อยำกลองกลับไปใช้ชีวิตในประเทศของเรำบ้ำงเหมือนกัน อยำกรู้ใน

เรือนจ�ำของประเทศเรำเป็นอย่ำงไร...เคยมีผู้หญิง 2 คน เป็นพี่น้องชำวกัมพูชำที่อยู่ลำดยำว โดนโทษ

ยำเสพติดต้องประหำร เขำโอนตัวกลับบ้ำนไปกัมพูชำ แล้วเขียนจดหมำยมำบอกมิชชันนำรีว่ำอยู่นั่น

ต้องหุงข้ำว ท�ำกับข้ำวกินเอง ให้น�้ำอำบ–น�้ำกินอำทิตย์ละ 1 ถัง แต่เขำโชคดทีีโ่อนตวักลบับ้ำนไป  

1 เดอืนก็ได้ปล่อยตวั เพรำะกษัตริย์ของประเทศอภัยโทษ” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ยำกเพียงใดถ้ำคนบ้ำนไกลจะกลับบ้ำน

“เคยคุยกับคนพม่ำ กัมพูชำ ลำว เขำก็อยำกกลับประเทศของตัวเองทั้งน้ัน แต่มันจะท�ำอย่ำงไรได้  

ถ้ำรัฐบำลไม่ได้ช่วยประสำนหรือโอนตัวให้ คนกัมพูชำมีกำรโอนตัวกลับไปเยอะ อย่ำงตอนที่อยู่ที่หญิง

กลำง มีสถำนฑูตเข้ำมำคุยเรื่องกำรโอนตัวและส่งเอกสำรให้เขียน เขำบอกว่ำใครสมัครใจที่จะกลับ

ไปอยู่ประเทศของตัวเองก็ให้ท�ำเรื่องไป หนูเขียนประวัติส่งให้สถำนฑูต แต่ก็เงียบ” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์
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การส่งตวัผู้ต้องขงักลบัไปรับโทษทีเ่หลอืต่อในประเทศบ้านเกิดตัวเองน้ัน ต้องเป็นความตกลงระหว่างประเทศ

ทีผู่กพนัประเทศไทยและประเทศผู้รับโอน โดยประเทศไทยมสีนธิสญัญาผูกพนักับประเทศอืน่ๆ ในเรือ่งการแลกเปลีย่น

นักโทษมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (2525) ฝรัง่เศส (2526) แคนาดา (2526) สเปน (2526) (ส�านักงาน

ส่งเสริมงานตลุาการ, 2539) หลงัจากน้ันมา ประเทศไทยได้ออกกฎหมายขึน้มารองรบัสนธิสญัญาการโอนตัวนักโทษ

ระหว่างประเทศหลายฉบบัด้วยกัน แต่ทีส่�าคญัก็คอื ต้องมสีนธิสญัญา/อนุสญัญา/ข้อตกลง ว่าด้วยการโอนตวัผู้กระท�าผิด

และความร่วมมอืในการบงัคบัให้เป็นไปตามค�าพพิากษาในคดอีาญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศทีต้่องการ

รับโอน
4
 โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสนธิสัญญาตกลงโอนตัวนักโทษกับอีก 35 ประเทศ

5
 เท่านั้น

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในกำรโอนตัวผู้ต้องขังต่ำงชำติ (นักโทษเด็ดขำด) 

การกลับไปรับโทษในเรือนจ�าที่ประเทศตัวเองของผู้ต้องขังต่างชาติน้ัน ต้องเริ่มต้นที่ความยินยอมของ 

ผู้ต้องขังว่า ต้องการย้ายกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด โดยท�าเรื่องผ่านทางกรมการกงสุลของประเทศบ้านเกิด 

ลงนามในค�าร้องว่าต้องการโอนตัวไปรับโทษในประเทศของตัวเอง มีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ หลักฐาน

แสดงสัญชาติ ส�าเนาค�าพิพากษาทุกชั้นศาล ส�าเนาหมายจ�าคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ทะเบียนประวัติการต้องโทษจาก 

กรมราชทณัฑ์ ในกรณที�าความดคีวามชอบ บ�าเพญ็ประโยชน์ การศกึษา/อบรม ใบรบัรองแพทย์กรณเีจ็บป่วย พกิาร 

การประเมินสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ ฯลฯ หนังสือรับรองจากประเทศผู้รับโอน ระบุข้อมูลการลงโทษผู้ต้องขัง

หลังจากโอนตัวกลับประเทศ (Department of Correction, n.d.) โดยกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาน�าส่ง

ค�าร้องและเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปยังกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา 

การโอนนักโทษ
6
 เมื่อพิจารณาเห็นชอบจึงจะจัดพิธีส่งมอบตัวนักโทษให้แก่ประเทศผู้รับโอนต่อไป

อย่างไรก็ดี การโอนตัวนักโทษต่างประเทศน้ันนอกจากต้องมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ยังได้ก�าหนด

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ (1) ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด หรือต้องค�าพิพากษาหรือ

ค�าสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษและก�าลังรับโทษอยู่ในประเทศไทย (2) ต้องรับโทษจ�าคุกในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  

1 ใน 3 ของก�าหนดโทษทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า ขณะเดียวกัน ยังต้องรับโทษ 

ที่เหลืออยู่น้ันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับค�าร้อง (3) ส�าหรับนักโทษต้องคดียาเสพติดที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด 

ให้ลงโทษให้จ�าคุกตลอดชีวิตขึ้นไป ต้องรับโทษในประเทศไทยมาแล้วไม่ต�่ากว่า 8 ปี และ (4) ต้องไม่ใช่นักโทษ 

ในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ เป็นต้น

4 
สนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษฉบับแรกที่ประเทศไทยท�าไว้ คือ อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล 

แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือในการด�าเนินการลงโทษทางอาญา

5
 ได้แก่ ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, กัมพูชา, แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮ่องกง, 

อหิร่าน, อสิราเอล, อติาล,ี สาธารณรัฐมาล,ี เนเธอร์แลนด์, ไนจีเรีย, นอร์เวย์, ปากีสถาน, โปแลนด์, สเปน, สวาซแิลนด์, สวติเซอร์แลนด์, 

สวีเดน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ฟินแลนด์, โปรตุเกส, ฟิลิปปินส์, ลาว, เวียดนาม, เกาหลีใต้, จีน และอินเดีย

6 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดีเด็ก

และเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมต�ารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการ 

ผู้อ�านวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ�านวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและ

กฎหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด�าเนินการตาม 

ค�าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527, 27 กันยายน 2527)
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บทสรุปและข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

ดเูหมอืนว่ากว่าร้อยละ 95 ของผู้ต้องขงัต่างชาตทิัง้หมดทีต้่องโทษอยูใ่นเรอืนจ�าไทย ซึง่เป็นชาวลาว เมยีนมา 

และกัมพูชาน้ัน จะมีความหวังริบหร่ีมากในการโอนตัวกลับไปรับโทษต่อที่บ้านเกิด ผู้ต้องขังชาวเมียนมา 

กว่า 4 พนัคนยิง่ไม่มสีทิธิจะคดิฝันว่าจะกลบับ้าน เน่ืองจากประเทศไทยและเมยีนมาไม่มสีนธิสญัญาการโอนตวันักโทษ 

เด็ดขาดระหว่างกัน ขณะที่ชาวลาวนั้น แม้จะต้องโทษอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเป็นจ�านวนมาก เกือบหนึ่ง

ในสามของผู้ต้องขังทั้งหมด แต่ก็ไม่เคยมีการติดต่อช่วยเหลือให้ได้กลับไปรับโทษต่อที่ประเทศลาวแม้สักหน่ึงคน  

ยิ่งเมื่อคิดว่าเป็นผู้ต้องขังหญิง ความฝันและความหวังที่จะกลับบ้านก็ยิ่งยากเกินจะเป็นจริงได้ ผู้ต้องขังต่างชาติ 

จึงกลายเป็นกลุม่คนชายขอบทีถู่กลมื ถูกมองว่าไม่มคีวามส�าคญั ใช้ชวีติต้องโทษอยูใ่นเรือนจ�าไทยอย่างไร้ตวัตนและ

มีความหวังอย่างเลือนลางว่าจะได้กลับบ้าน

ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยน้ัน ทั้งในมิติของการใช้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติและความหวัง 

ที่จะได้โอนตัวไปรับโทษต่อในประเทศบ้านเกิดตัวเอง มีดังนี้คือ (1) ต้องส่งเสริมการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องสิทธิและ

การโอนตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิดแก่ทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังต่างชาติ (2) ควรสร้างมาตรการ

เชิงรุกที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งประเทศไทยและประเทศบ้านเกิดของผู้ต้องขัง เพื่อท�าให้

การโอนตัวฯ เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ (3) ควรประสานความร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรพัฒนา

เอกชน ทั้งในและระหว่างประเทศ เข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจ�า และ 

(4) ควรมกีารวจัิยทีเ่ก่ียวข้องกับสถานการณ์ของผู้ต้องขงัต่างชาตเิพิม่เตมิ ทัง้ในมติขิองจ�านวน องค์ประกอบ ลกัษณะ

ฐานความผิด สิทธิประโยชน์และข้อจ�ากัดด้านต่างๆ ในเรือนจ�า ปัญหาและความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้ต้องขัง

ต่างชาติ ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งการท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและการก�าหนดนโยบายของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสำรอ้ำงอิง

กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. (2558). ผู้ต้องขังหญิง: สถำนกำรณ์และข้อเสนอเชิงนโยบำย. นครปฐม: สมาคมนักวิจัย

ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

กรมราชทัณฑ์. (2559) สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2559 จาก www.correct.go.th/stat102/display/result.

php?date=2015–12–24&Submit=%B5%A1%C5%A7; World Prison Brief. Retrieved 28 January 2016, from 

International Centre for Prison Studies website: http://www.prisonstudies.org/country/ 

พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด�าเนินการตามค�าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527. (27 กันยายน 

2527). รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับพิเศษ. เล่ม 101 ตอนที่ 132 หน้า 1–16. 

สริุยา สมทุคปุติ ์และพฒันา กิตอิาษา. (2542). มำนุษยวทิยำกับโลกำภิวตัน์: รวมบทควำม. นครราชสมีา: ส�านักวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ส�านักงานส่งเสริมงานตุลาการ, กระทรวงยุติธรรม. (2539). ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ พ.ศ. 2539 เล่มที่ 12. หน้า 8–20.

ส�านักทัณฑวิทยา ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ กรมราชทัณฑ์. (2557). สถิติผู้ต้องขังชำวต่ำงประเทศในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน 

ในประเทศไทย. [เอกสารอัดส�าเนา]

ส�านักทัณฑวิทยา ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ กรมราชทัณฑ์. (2558). สถิติผู้ต้องขังชำวต่ำงประเทศในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน 

ในประเทศไทย. [เอกสารอัดส�าเนา]

Department of Correction. (n.d.). Handbook for Prisoners. Nonthaburi: Department of Correction.

ชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติในเรือนจ�าไทย  137



International Centre for Prison Studies (ICPS). (2015). Highest to Lowest–Foreign prisoners (percentage of prison 

population). Retrieved January 28, 2016, from http://www.prisonstudies.org/highest–to–lowest/ 

foreign–prisoners?field_region_taxonomy_tid=16

Seymour–smith, Charlotte. (1986). Dictionary of Anthropology. London: Macmillan.

Walmsley, Roy. (2013). World Prison Population List (Tenth Edition). Retrieved February 2, 2014, from  

International Centre for Prison Studies website: http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/

resources/downloads/wppl_10.pdf

Walmsley, Roy. (2015). World Female Imprisonment List (Third Edition). London: Institute for Criminal Policy  

Research at Birkbeck, University of London. 

138  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ


