
การปฏิบัติตอผูตองขังหญิง 
 

เจตนสทิธิ์  รัตนาสิทธิ์ 
รองศาสตราจารยดร.ธานี วรภัทร 

 

บทคัดยอ 
 ปจจุบันประเทศไทยนับเปนประเทศท่ีมีผูหญิงตองโทษจําคุกอยูในเรือนจํามากเปน

อันดับตน ๆ ของโลกในรอบ 15ปท่ีผานมาท่ีมีผูตองขังหญิงตองโทษจําคุกเพ่ิมมากข้ึนอยาง

รวดเร็วสงผลกระทบตอการบริหารจัดการและการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะ

เม่ืออาคารสถานท่ีและสภาพทางกายภาพของเรือนจําสวนใหญถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับผูตองขัง

ชายท่ีเปนประชากรสวนใหญของเรือนจํามาโดยตลอดโดยเฉพาะเรือนจําในตางจังหวัดหลายแหงท่ี

เปนเรือนจําชายแตเดิมจะมีการแบงเปนแดนเล็ก ๆ สําหรับควบคุมผูตองขังหญิง ความจุประมาณ 

30-60 คนแตปจจุบันจํานวนผูตองขังหญิงไดเพ่ิมจํานวนสูงข้ึนทําใหสถานท่ีเดิมไมสามารถ

รองรับผูตองขังหญิงท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางเพียงพอและกอใหเกิดผลกระทบในการอบรมฟนฟูและการ

ปฏิบัติตอผูตองขังหญิงแมจะมีการกอสรางทัณฑสถานหญิงเพ่ิมเติมหรือการสรางแดนหญิงท่ีมี

ขนาดใหญข้ึนมาเฉพาะแตก็ยังไมเพียงพอ การที่ผูตองขังหญิงตองถูกควบคุมตัวในสถานท่ีท่ีมี

ความแออัดยัดเยียดและออกแบบมาเพื่อผูตองขังชายทําใหเกิดปญหาหลายประการโดยเฉพาะ

เร่ืองอาคารสถานท่ีและสภาพทางกายภาพของเรือนจํา การปฏิบัติตอผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภและ

ผูตองขังท่ีตองเล้ียงดูบุตรในเรือนจําการแกไขฟนฟูผูตองขังหญิง การเตรียมความพรอมกอน

ปลอยตัว ตลอดจนการชวยเหลือผูตองขังหญิงกระทําผิดหลังพนโทษใหกลับคืนสูสังคม ซึ่งตาง

จากผูตองขังชายท่ีมีสถานท่ีจัดเปนแดนการศึกษา แดนฝกวิชาชีพโรงเล้ียงอาหารและแดนกลางใน

การออกกําลังกายและทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหการอบรมแกไขฟนฟูผูตองขังหญิงทําไดอยางจํากัด

จึงสมควรใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาอันเกิดแกผูตองขังหญิง โดยใหผูตองขังหญิงไดรับ

การปฏิบัติท่ีครบถวนสมบูรณและเปนไปตามวัตถุประสงคของการลงโทษจําคุกและสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงอยางแท 

 
1. บทนํา 
 มาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังของประเทศไทยน้ัน กรมราชทัณฑไดคํานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติสากลซึ่งพัฒนามาจากขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติ

วาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง(The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 
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SMR) แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากผูตองขังหญิงมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตางจากผูตองขัง

ชาย จึงมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลและปฏิบัติท่ีแตกตางออกไป อันเปนลักษณะและ

ความตองการอันจําเปนเฉพาะของผูตองขังหญิง ซึ่งนับวายังตองมีการพัฒนาอีกคอนขางมาก

เพ่ือใหผูตองขังหญิงไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมและเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล กลาว

โดยเฉพาะไดแกเร่ืองดังตอไปนี้ 

1) ดานสถานท่ีท่ีใชในการคุมขังผูตองขังหญิง ตลอดจนสภาพแวดลอมดานอาคาร 

สถานท่ี หรือโครงสรางทางกายภาย ของเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีใชในการควบคุมผูตองขังหญิงซึ่ง

แมจะปรากฏวามีกฎกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนมาตรฐานไววา กําหนดวา “ใหจัดแบงสถานท่ี

ของเรือนจําออกเปนสวน ๆ โดยใหมีส่ิงกีดก้ันหรือขอบเขตแนนอนแสดงสวนแบงนั้น ๆ และ

จัดแยกผูตองขัง แตละประเภทไวในสวนตาง ๆ ท่ีไดจัดแบงข้ึนนั้น หากเรือนจําใด โดย

สภาพการณไมอาจทําการดังกลาวนี้ไดก็ใหพยายามแยกควบคุม กักขัง ใหใกลเคียงกับท่ีไดกลาว

ไวแลว” อันเปนการสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติ

ตอผูตองขัง ซึ่งกําหนดไวใน ขอ 8 วา “ผูตองขังตางประเภทกันพึงแยกคุมขังไวคนละแหงหรือคน

ละสวนของทัณฑสถาน โดยคํานึงถึงเพศอายุประวัติในทางอาชญากรรมเหตุผลในทางคดีและ

ความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตอผูตองขังเหลานั้น ดังนั้น (ก.) ผูตองขังชายและหญิง พึงแยกไวคน

ละทัณฑสถาน ทัณฑสถานแหงใดใชควบคุมท้ังสองเพศแลวไซรสถานท่ีท่ีคุมขังหญิงพึงแยกเปน

เอกเทศโดยเด็ดขาด” อันแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณท่ีประสงคจะใหมีการแยกการปฏิบัติตอ

ผูตองขังหญิงและชายออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยในปจจุบันกรมราชทัณฑมีทัณฑสถานสําหรับ

ใชเปนสถานท่ีคุมขังผูตองขังหญิงโดยเฉพาะแยกตางหาก ตั้งอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

จํานวนท้ังส้ิน 8 แหง นอกจากนั้นจะเปนเรือนจําชายท่ีแบงแยกสวนเปนแดนหญิง แตดวยปญหา

จํานวนผูตองขังหญิงท่ีมีจํานวนมากและยังมีสถิติท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากอัตรา

การเพ่ิมข้ึนของผูตองขังหญิงในรอบ 15 ปท่ีผานมา ท่ีมีผูตองขังหญิงตองโทษจําคุกเพ่ิมมากข้ึน

อยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการบริหารจัดการและการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงเปนอยางย่ิง 

โดยเฉพาะเม่ืออาคารสถานที่ และสภาพทางกายภาพของเรือนจําสวนใหญถูกออกแบบมาเพ่ือ

รองรับผูตองขังชาย ท่ีเปนประชากรสวนใหญของเรือนจํามาโดยตลอด โดยจะมีการแบงเปน แดน

เล็ก ๆ สําหรับควบคุมผูตองขังหญิงสามารถรองรับจํานวนผูตองขังหญิงไดประมาณ 30-60 คน 

แตปจจุบันจํานวนผูตองขังหญิงในแตละแหงไดเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหสถานท่ีท่ีมีอยูเดิมนั้นไมสามารถ

รองรับปริมาณผูตองขังหญิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วไดอยางเพียงพอ และกอใหเกิดผลกระทบใน

การอบรมฟนฟูและการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง แมจะมีการกอสรางทัณฑสถานหญิงเพ่ิมเติมหรือ

การสรางแดนหญิงท่ีมีขนาดใหญข้ึนมาไวโดยเฉพาะแตก็ยังไมเพียงพอตอจํานวนผูตองขังหญิงท่ีมี

จํานวนเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ และเนื่องจากผูตองขังหญิงนั้นมีลักษณะทางกายภาพ การดํารงชีวิต ท่ี

แตกตางกับผูตองขังชายคอนขางมาก การจะจัดท่ีอยูอาศัยสําหรับผูตองขังหญิงใหมีลักษณะ

เหมือนหรือคลาย กันกับสถานท่ีเรือนจําของผูตองขังชายนั้นยอมมีความไมเหมาะสม ท้ังนี้เพราะ
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ผูตองขังหญิงมีปญหาที่ละเอียดออนกวาผูตองขังชายมาก เชน การดูแลรักษาสุขอนามัยสวนตัว 

การเขาหองน้ําในเรือนนอน และโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีผูตองขังหญิงมีครรภ ตลอดจน

ผูตองขังหญิงท่ีมีสุขภาพไมดี หากจะมีการจัดอาคารสถานท่ีเชนเดียวกันกับเรือนจําชายยอมเปน

การไมเทาเทียมเพราะไมตรงตามความตองการและลักษณะทางกายภาพของผูตองขังหญิงในการ

ดํารงชีวิตปกติ และเม่ือไมสามารถจะดํารงชีวิตประจําวันไดอยางปกติยอมสงผลกระทบทางดาน

จิตใจของผูตองขังหญิงนั้นตามมา 

 สวนในตางประเทศนั้นจากการศึกษาพบวาประเทศอังกฤษนั้นจะมีเรือนจําหญิงท่ีอยู

ในความรับผิดชอบของรัฐบาล และมีเรือนจําเอกชนซึ่งแบงออกเปน เรือนจําเอกชนหญิง และ

เรือนจําเอกชนท่ีควบคุมผูตองขังชาย และหญิง โดยแยกการควบคุมออกจากกันอยางเด็ดขาด 

กลาวคือ เรือนจําจะมีหนวยควบคุมผูตองขังหญิงหรือแดนหญิงที่ใชควบคุมเฉพาะผูตองขังหญิง 

สภาพหองขังภายในเรือนจําจะมีท้ังแบบหองขังเดี่ยว หองขังคู หองขังรวม และหองขังท่ีมีลักษณะ

เปนบานสําหรับควบคุมผูตองขัง ภายในหองขังจะมีเตียงและเคร่ืองนอนใหผูตองขัง มีที่อาบน้ํา 

ลางหนา และโถสวมในตัว และในทุกเรือนจําก็จะมีสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

มีโรงฝกวิชาชีพ สถานพยาบาล หองสมุด รวมท้ังศูนยการเรียนรูและทักษะสําหรับผูตองขังหญิง 

และมีรานคาภายในเรือนจําจัดไวสําหรับผูตองขังดวย นอกจากนี้ภายในเรือนจําหญิงและเรือนจําท่ี

มีแดนหญิงดังกลาว จัดไวโดยเฉพาะ ไดแก MotherandBabyUnits(MBUs) ซึ่งเปนสถานบริบาล

ทารกและเปนสถานท่ีดูแลเด็กติดผูตองขังและผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภโดยเฉพาะอีกดวย ซึ่ง

สมควรนํามาเปนแนวทางเพ่ือปรับใชแกระบบการบริหารจัดการเรือนจําหรือทัณฑสถานหญิงใน

ประเทศไทย ไมวาจะเปนดานการจัดสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งในกรณีท่ีมีขอจํากัดในดาน

สถานท่ี ประเทศอังกฤษใชวิธีการจัดตั้งเรือนจําเอกชนหญิงเพ่ือใหเอกชนเขามาชวยดูแลสําหรับ

กรณีผูตองขังหญิงบางประเภท อีกท้ังเรือนจําเอกชนท่ีเขามาบริหารจัดการไดจะตองมีความพรอม

และจัดระบบเรือนจําไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ซึ่งจะเปนการชวยลดปญหาในดานความแออัด

ของอาคารสถานท่ีไปไดอยางมาก 

2) ดานการดูแลผูตองขังตั้งครรภและเด็กติดผูตองขังซึ่งนับเปนปญหาสําคัญและมี

จํานวนไมนอยตามท่ีไดกลาวถึงดวยขอจํากัดดานสถานท่ีและสภาพของเรือนจําทัณฑสถานท่ีไม

สามารถขยับขยายไปไดมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ทําใหผูตองขังหญิงมีครรภตองนอนรวมอยู

กับผูตองขังหญิงท่ัวไปในหองรวมท่ีคอนขางมีความแออัด การดูแลดานอ่ืน ๆ ก็ยังไมมีความ

พรอมสําหรับผูตองขังหญิงท่ัวไปจึงเปนการยากท่ีจะจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและการดูแลท่ีดี

ใหแกผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภ ไมวาจะเปนเร่ืองของการจัดหาอาหารและอาหารเสริมสําหรับหญิงมี

ครรภ การตรวจครรภ การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของผูตองขังท่ี

ตั้งครรภ ตลอดจนบุตรของผูตองขังดวย ซึ่งเรือนจําไมสามารถที่จะจัดเรือนนอนแยกเฉพาะ

ตางหาก ออกจากผูตองขังหญิงท่ัวไปได อีกท้ังดานความสะอาดและสุขลักษณะ สถานท่ี อุปกรณ 
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ขาวของเคร่ืองใช ภาชนะและส่ิงจําเปนตาง ๆ สําหรับเด็ก ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยและ

การเจริญเติบโตของเด็ก ยังไมมีความพรอมในทุก ๆ ดาน 

 สวนในมาตรการในการดูแลผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี

กําหนดหลักเกณฑไวในกฎหมายบังคับโทษทางอาญามาตรา76(2) ซึ่งไดบัญญัติไววา ในระหวาง

การตั้งครรภ ผูตองขังมีสิทธิท่ีจะไดรับการดูแลทางการแพทยและการผดุงครรภในเรือนจํา ในการ

คลอดบุตรหรือหลังการคลอดบุตร การดูแลทางการแพทยระหวางตั้งครรภโดยเฉพาะอยางย่ิงคือ

การตรวจการตั้งครรภรวมตลอดถึงการตรวจรักษาและการตรวจในหองปฏิบัติการทางการแพทย 

และในประเทศอังกฤษผูตองขังท่ีตั้งครรภจะไดรับการดูแลเปนพิเศษตั้งแตการฝากครรภ

จนกระท่ังการดูแลและใหความชวยเหลือภายหลังคลอด จากศูนยบริการดูแลสุขภาพของประเทศ

อังกฤษ (NationalHealthService-NHS) ซึ่งดําเนินการโดยโรงพยาบาลของรัฐ โดยกอนคลอด

บุตรทางเรือนจําจะจัดสถานท่ีใหผูตองขังท่ีตั้งครรภมีผูดูแลอยางใกลชิดเพ่ือใหผูตองขังสามารถ

ขอความชวยเหลือบุคคลรอบขางไดในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีเจาหนาท่ีผูคุมท่ีไดรับการฝกอบรม

และผานการทดสอบในการดูแลและปฏิบัติตอผูตองขังท่ีตั้งครรภไวประจําภายในเรือนจําเพ่ือคอย

ทําหนาท่ีใหความชวยเหลือผูตองขังท่ีตั้งครรภนั้นดวย อีกท้ัง ไมมีการใชเคร่ืองพันธนาการใด ๆ 

แกผูตองขังท่ีอยูในระหวางตั้งครรภอันเปนการใหความคุมครองแกผูตองขังตั้งครรภอยางดี สวน

เด็กท่ีติดผูตองขังนั้นเรือนจําประเทศอังกฤษจะมีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีความเหมาะสมสําหรับเล้ียงดู

เด็กทารก เรียกวา สถานบริบาลทารกสําหรับผูตองขัง หรือ Mother and Baby Units และหลังจาก

เด็กจะตองแยกออกจากมารดาไปสูโลกภายนอกเรือนจําแลว ประเทศอังกฤษใหความสําคัญอยาง

มากในดานการสงเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเม่ือแยกเด็กออกจาก

มารดา และมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐ คือ กรมราชทัณฑและกรมเด็ก โรงเรียนและ

ครอบครัว (Department of Children, Schools, and Families) โดยจัดทําโครงการ The Think 

Family Approach เพ่ือวิเคราะหปญหาและวางแนวทางในการใหความชวยเหลือท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของเด็กติดผูตองขังโดยมี TheNationalOffenderManagementService(NOMS) 

เปนผูประสานความรวมมือระหวางศูนยดูแลเด็ก (Children’Services) ในชุมชนกับสถานบริบาล

ทารกสําหรับผูตองขัง (Mother and Baby Units - MBUs) นอกจากนี้ ยังมี Woman and Young 

People’s Group ท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการวางแผนและกําหนดแนวนโยบายการบริหาร

จัดการภายในสถานบริบาลทารกสําหรับผูตองขังดวย ซึ่งยอมจะทําใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพแกการดูแลผูตองขังและเด็ก ทําใหเด็กนั้นเติบโตมาอยางมีคุณภาพและอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดีและมีความเหมาะสม ซึ่งประเทศไทยควรนํามาเปนแบบในการพัฒนาอยาง

ตอไป 

3) ดานการดูแลสุขอนามัยของผูตองขังหญิง ท่ีเปนบทบัญญัติกําหนดมาตรการ

ท่ัวไปในเร่ืองเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของผูตองขังโดยรวมทั้งชายและหญิงแตผูตองขังหญิงมี

ความละเอียดออนและมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลสุขอนามัยตลอดจนส่ิงจําเปนข้ัน

254



 

พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของผูตองขังหญิงท่ีแตกตางและมากกวาผูตองขังชายแตเนื่องจากผูตองขัง

หญิงสวนมากถูกคุมขังไวในเรือนจําท่ีออกแบบมาสําหรับผูตองขังชาย การไมตระหนักถึงความ

ตองการที่แตกตางของผูตองขังหญิงทําใหผูตองขังหญิงสวนใหญขาดแคลนหรือไดรับบริการหรือ

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับผูหญิงท่ัวไปไมเพียงพอ ซึ่งรวมถึงการดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 

ท้ังทางดานรางกายและทางดานจิตใจ เนื่องจากระบบการดูแลรักษาสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ

ท่ีปฏิบัติอยูในเรือนจําไดรับการออกแบบเพ่ือผูตองขังชายและใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูตองขังชาย เพราะเหตุท่ีผูตองขังสวนใหญเปนผูชาย ดังนั้น การมอบส่ิงจําเปนข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

การดํารงชีวิตของผูตองขังหญิง โดยเฉพาะดานสุขอนามัยเพศหญิง รวมตลอดถึงการ

รักษาพยาบาลทางนรีเวชวิทยา เชน การตรวจหามะเร็งเตานม จึงเปนบริการที่หาไดยากยิ่งใน

เรือนจํา 

4) ดานการใหบริการทางดานการแพทยแกผูตองขังหญิงยังเปนไปในระบบการ

ใหบริการท่ีมุงเนนไปท่ีผูตองขังชายเปนหลักเพราะเปนประชากรผูตองขังสวนใหญผูตองขังหญิง

มักมีความจําเปนในการไดรับบริการที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพและอนามัย

เปนพิเศษ เชน การมีประจําเดือน วัยทอง หรือ สุขภาพทางเพศ ความตองการเฉพาะท่ีเก่ียวของ

กับเพศหญิงนี้ จะตองไดรับความเอาใจใสจากพยาบาลและเจาหนาท่ีทางการแพทยซึ่งไดรับการ

ฝกฝนมาทางดานสุขอนามัยสตรีเปนการเฉพาะแตในปจจุบันยังพบอุปสรรคหลายประการ 

กลาวคือ ความไมพรอมในการดูแลผูตองขังหญิงสูงอายุ ผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภ หรือไมไดรับ

บริการรักษาพยาบาลกอนและหลังคลอด รวมท้ังการดูแลทารกไมเพียงพอ ขาดการใหความรู

เก่ียวกับการคลอดและการดูแลบุตร การเตรียมการแยกทารกแรกเกิดจากแมหลังการคลอดมีนอย

มากหรือในบางเรือนจําก็อาจไมมีการชวยเหลือใด ๆ เลย ในขณะท่ีผูตองขังหญิงท่ีเปนแมถูกแยก

จากบุตร เนื่องจากเรือนจําสวนใหญไมมีสถานท่ีเฉพาะหรือสถานท่ีสวนตัวสําหรับใหเด็กเขาเย่ียม

แมซึ่งถูกคุมขัง ทําใหแมท่ีตองขังตองทนทุกขทรมานทางจิตใจ และยังมีผลตอพัฒนาการของเด็ก 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวาเรือนจําของประเทศอังกฤษยังมีการจัดตั้งหนวย 

WellWomanClinics เพ่ือใหบริการแกผูตองขังหญิง เปนการเฉพาะดาน เชน การตรวจหามะเร็ง

เตานม การตรวจภายใน เปนตน สําหรับกรณีผูตองขังสูงอายุ เรือนจําประเทศอังกฤษก็จะมี

มาตรการในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และมาตรการปองกันโรครวมท้ังการดูแลสุขภาพเปน

พิเศษ ท้ังในดานทันตกรรม จักษุกรรม และกายภาพบําบัด เปนตน ซึ่งมีความเปนระบบและ

สามารถดูแลผูตองขังหญิงไดอยางท่ัวไปถึงและมีประสิทธิภาพ 

5) ดานการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกเนื่องจากการที่มีเรือนจําหญิงจํานวนไม

มากทําใหผูตองขังหญิงบางคนจะตองถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําหญิงท่ีมีความหางไกลจากบาน

และครอบครัวตลอดจนญาติสนิทและคนรูจักคุนเคยทําใหยากตอการมาพบหรือขอเย่ียมและเม่ือ

มีโอกาสไดมาเย่ียมผูตองขังหญิงกําหนดเวลาท่ีใหเย่ียมไดก็มีเพียงระยะเวลาท่ีส้ันและยังมีข้ันตอน

การขอพบท่ียุงยากเปนสาเหตุท่ีทําใหการติดตอส่ือสารกับครอบครัวเปนไปดวยความยากลําบาก 
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ซึ่งหมายความวาผูตองขังหญิงเหลานี้จะไมไดรับความชวยเหลือจากครอบครัวในระหวางตองโทษ

จําคุกและเม่ือไดรับการปลอยตัวก็มีความเส่ียงท่ีบุคคลดังกลาวจะถูกทอดท้ิงและตัดขาดจาก

ครอบครัวซึ่งสงผลรายตอการดําเนินชีวิตนอกจากนี้มีการวางกฎระเบียบท่ีเขมงวดและไมอนุญาต

ใหมีการติดตอกับโลกภายนอก หรือถูกควบคุมในเรือนจําความมั่นคงสูง แทนท่ีจะเปนเรือนจํา

ความม่ันคงต่ํา ท้ัง ๆ ท่ีผูตองขังหญิงเหลานั้นอาจเปนผูท่ีถูกจําแนกลักษณะวาเปนผูตองขังท่ีมี

ความเสี่ยงต่ํา การจําแนกลักษณะผูตองขังหญิงท่ีผิดพลาดน้ีสงผลตอประสบการณของการ

ตองโทษจําคุกในทุก ๆ ดาน รวมท้ัง อิสรภาพในการเคลื่อนไหว ความถ่ี และประเภทของการ

ติดตอส่ือสารกับบุตรสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนบุคคลใกลชิดของผูตองขังหญิงนั้น รวมถึงมี

ผลกระทบตอโอกาสในการศึกษาและฝกวิชาชีพท่ีอาจไดรับดวยขอบังคับท่ีใชบังคับอยูจึงไมมี

ความเหมาะสม 

6) ดานการควบคุมและอํานาจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงเนื่องจาก

เพศหญิงเปนเพศท่ีมีลักษณะแตกตางจากเพศชาย จึงมีสภาพปญหาและความตองการในเร่ืองการ

ดูแลท่ีแตกตางจากการควบคุมผูตองขังชาย ซึ่งการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในดานการควบคุมก็

ยอมจะตองมีแนวทางการดําเนินการในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือใหมีความสอดคลองกับ

การดูแลควบคุมผูตองขังหญิงอีกท้ังประเทศไทยยังขาดมาตรการทางเลือกแทนการใชโทษจาํคกุใน

เรือนจํา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการท่ีสังคมในภาพรวมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมยัง

ขาดการตระหนักถึงความจําเปนในการท่ีจะตองใหการดูแลผูตองขังหญิงเปนพิเศษ อัน

เนื่องมาจากขอจํากัดดานสถานท่ีควบคุมและความแตกตางทางกายภาพ ตลอดจนบทบาททาง

สังคมของหญิงและชาย โดยเฉพาะผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภและผูตองขังท่ีตองเลี้ยงดูบุตรใน

เรือนจํา ท่ีทําใหผูตองขังหญิงไดรับการปฏิบัติท่ีต่ํากวามาตรฐานในการปฏิบัติตอผูตองขังชาย 

 
2. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ของไทยเปนบทบัญญัติท่ีใชบังคับมานานมาก

แลวสมควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในยุคปจจุบัน ประกอบ

กับสิทธิของผูตองขังบางประการ ก็ไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติรับรองไว ปลอยใหเปนเพียงเร่ือง

ของทางปฏิบัติหรือระเบียบภายในเทานั้น โดยข้ึนอยูกับความพรอมหรือขอจํากัดตาง ๆ ของแต

ละเรือนจําวามีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตอผูตองขังหญิงภายในเรือนจํานั้น ๆ มากนอยเพียงใด จึง

ทําใหเจาพนักงานเรือนจําไมใสใจท่ีจะดําเนินการอยางจริงจัง โดยเฉพาะในสวนผูตองขังหญิง เด็ก

ติดผูตองขังหญิง โดยใหความสําคัญกับการจัดหาอาคาร สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการ

ปฏิบัติตอผูตองขังท่ีมีครรภ ตลอดจนการดูแลเด็กติดผูตองขังท่ีตองอยูในเรือนจํากับมารดา โดย

ควรมีการแยกสถานท่ีอยูตางหากจากผูตองขังท่ัวไปและมีส่ิงจําเปนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชสําหรับการเลี้ยง

ดูเด็ก พรอมท้ังควรมีการจัดอบรมใหความรูโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําในการเลี้ยงดูเด็ก

และติดตามพัฒนาการของเด็ก ใหเหมาะสมตามชวงอายุ นอกจากนี้อาจจัดใหมีการศึกษาดูงานใน
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ประเทศท่ีมีความพรอมในเร่ืองการจัดการตาง ๆ อันเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็ก

ติดผูตองขังหญิงอยางมีประสิทธิภาพ เชน ในประเทศอังกฤษ เพ่ือนํามาเปนแนวทางพัฒนา

ปรับปรุงการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็กติดผูตองขังหญิงใหพัฒนา

มากย่ิงข้ึนดวย 

 อยางไรก็ดี นับเปนพระกรุณาธิคุณอยางย่ิงท่ีพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยา

ภา ท่ีไดทรงริเร่ิมโครงการ“กําลังใจ”เพ่ือประทานความชวยเหลือและพัฒนาแกผูตองขังหญิง

ระหวางการตองโทษจําคุกและการเตรียมความพรอมกอนปลอย โดยขยายไปตามเรือนจํา

และทัณฑสถานหญิงตาง ๆ ท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ยังไดทรงริเ ร่ิมโครงการ ELFI หรือ 

EnhancingLivesofFemaleInmates เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงเปน

โครงการระดับนานาชาติท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงท่ัว

โลกที่ ยังขาดแคลนอยู เนื่องจากขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขังของ

สหประชาชาติท่ีมีมาแตเดิมนั้น ใชมากวา 50 ปแลว จึงไมเอ้ือตอการนํามาประยุกตใชในสภาพ

สังคมปจจุบัน อีกท้ังไมมีขอกําหนดเฉพาะในการท่ีจะตอบสนองตอความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของ

ผูตองขังหญิงไดอยางเพียงพอ ดังนั้น จึงไดทรงผลักดันใหมีขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการ

ปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา ซึ่งตอมาในท่ีสุด ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาขาติ สมัยท่ี 65 ก็ได

ใหความเห็นชอบ ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช

การคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดหญิง (UnitedNations Rulesfor Treatmentof Woman 

Prisonersand Non-Custodial Measuresfor Womenoffenders) หรือ TheBangkokRules หรือ 

“ขอกําหนดกรุงเทพ”ซึ่งเปนการตั้งช่ือตามสถานท่ีท่ีมีการจัดทําขอกําหนดดังกลาวข้ึน โดยมี

ขอกําหนดท้ังหมด 70 ขอ The Bangkok Rules นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะกําหนดบรรทัดฐาน

ระหวางประเทศในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงท่ีอยูในเรือนจํา โดยวางขอกําหนดท่ัวไปเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการเรือนจําโดยท่ัวไปในการดูแลและปฏิบัติตอผูตองขังหญิง นอกจากนี้ยังไดวาง

ขอกําหนดท่ีใชกับผูตองลักษณะพิเศษ โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจําแนกลักษณะผูตองขัง การ

ปฏิบัติตอผูตองขังหญิงประเภทคดีตาง ๆ เชน ผูตองขังหญิงหรือผูตองขังท่ีเปนชนกลุมนอย 

กําหนดมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิงท่ีกระทําความผิดไมรุนแรง หรือมีปจจัย

ทางกายภาพท่ีไมเหมาะสมกับการถูกคุมขัง เชน เยาวชนหญิง หรือผูกระทําผิดหญิงท่ีตั้งครรภไว

ดวยท้ังนี้ก็เพ่ือเปนแนวทางและแรงผลักดันใหมีการหันมาใหความสนใจและปฏิรูปเรือนจําหรือ

ทัณฑสถานหญิงเสียใหม โดยสามารถใหความคุมครองสิทธิแกผูตองขังหญิงไดตองตาม

มาตรฐานสากลตอไป 
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