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บทคดัย่อ 

เม่ือพิจารณาจากปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาํ และลักษณะเฉพาะทางเพศสภาพรวมถึง 

บทบาททางสังคมของผู้หญิงที่ต้องเล้ียงดูบุตรและครอบครัว ประกอบกับลักษณะของเรือนจาํ 

ที่สร้างไว้เพ่ือจองจาํอาชญากรที่กระทาํความผดิร้ายแรงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย การจาํคุกผู้กระทาํผดิหญิง 

ไว้ในเรือนจาํจึงทาํให้เกดิผลกระทบทางลบต่อผู้หญิง บุตรและครอบครัวของผู้หญิงหลายประการ  

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษาหาแนวทางกาํหนดมาตรการลงโทษทางเลือก 

แทนการจําคุกผู้กระทําผิดหญิงไว้ในเรือนจํา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย 

ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส และข้อกําหนด 

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับ 

ผู้กระทาํความผดิหญิง (Bangkok Rules)  

จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทย กาํหนดโทษให้ศาล 

ใช้ดุลพินิจในการลงโทษแก่ผู้กระทาํผิดเพียง 5 ประการ แตกต่างจากกฎหมายประเทศอังกฤษ  

ซ่ึงมีมาตรการลงโทษในชุมชน (Community sentence) และสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีมาตรการลงโทษ 

ระดับกลาง (Intermediate punishment) กาํหนดโทษทางเลือกให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษ 

ให้เหมาะสมกบัผู้กระทาํผดิหลายประการ  ทั้งน้ี รวมถงึการให้ดุลพินิจแก่ศาลที่จะลงโทษผู้กระทาํผดิ 

ในลักษณะของการจาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยได้ เช่นเดียวกนักบักฎหมายของประเทศฝร่ังเศส 

กมี็บทบัญญัติให้ดุลพินิจแก่ศาลเพ่ือที่จะสั่งให้ควบคุมตัวผู้กระทาํผิดไว้ในที่อยู่อาศัย โดยใช้ 

เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสด้์วยเช่นกนั  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาประกอบกบัแนวคิดตามข้อกาํหนด 

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับ 

ผู้กระทาํความผิดหญิงที่สนับสนุนให้ใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังกับผู้กระทาํความผิดหญิง 

บางประเภท จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายไทยให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลงโทษ 

ผู้กระทาํผดิหญิงโดยการจาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย  สาํหรับผู้กระทาํผิดหญิงที่กระทาํความผิด 

ไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระทาํผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในวัยพ่ึงพิง  

และเยาวชนหญิง  ทั้งน้ี บทบัญญัติดังกล่าวต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในส่วนของ 

                                                            


 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

789



ฐานความผิดที่สามารถสั่งให้จาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย ระยะเวลาในการควบคุม กระบวนการ 

พิจารณาของศาลก่อนสั่งให้ใช้มาตรการลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย และ 

มาตรการควบคุมเพ่ือป้องกนัการหลบหนีด้วย 
 

1. บทนาํ 

จาํนวนผู้ต้องขังที่ถูกจาํคุกในเรือนจาํของประเทศไทยมีจาํนวนมากกว่าสามแสนคน ซ่ึงมี 

สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประมวลกฎหมายอาญากําหนดประเภทของโทษไว้เพียง 5 ประการ  

ประกอบกับการบัญญัติให้ความผิดอาญามีโทษเพียงจําคุกและปรับ ไม่เปิดโอกาสให้ศาล 

มีทางเลือกในการใช้ดุลพินิจลงโทษผู้กระทาํความผิดมากนัก และศาลมักจะใช้ดุลพินิจลงโทษ 

จําคุกแก่ผู้กระทาํความผิดตามบัญชีกาํหนดโทษของแต่ละศาลหรือย่ีต๊อก โดยไม่ได้พิจารณาถึง 

ประวัติการกระทาํความผดิ ภมิูหลัง ลักษณะและพฤติการณข์องการกระทาํความผดิรายบุคคล 

จากสถิติของผู้ต้องขังหญิงที่มีจาํนวนมากเป็นอนัดับ 5 ของโลก ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 83 

 กระทาํความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้รับโทษจาํคุกฐานเป็นผู้จาํหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง 

เพ่ือจาํหน่ายรายย่อย โดยเร่ิมเข้าเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดจากการเป็นผู้เสพและพัฒนาเป็นผู้ค้ายาเสพติด  

หรือกระทาํความผิดเน่ืองจากมีความจาํเป็นที่ต้องการหารายได้ในการค้ายาเสพติดมาเล้ียงดูบุตร 

และครอบครัว  นอกจากน้ี ความผิดอื่นที่ ผู้หญิงลงมือกระทาํก็ไม่ได้แสดงถึงความเลวร้าย 

โดยสันดาน และบางคร้ังเป็นเพียงการกระทาํความผิดที่มีโทษเลก็น้อย  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจาก 

ลักษณะของการกระทาํความผิดดังกล่าวประกอบกับลักษณะเพศสภาพ (Gender) และสภาวะ 

ทางอารมณ์ของผู้หญิงที่มีความแตกต่างจากผู้ชาย รวมถึงภาระหน้าที่ทางสังคมที่ต้องเล้ียงดูบุตรและ 

ครอบครัว และสภาพเรือนจาํที่ออกแบบไว้จองจาํผู้กระทาํความผิดที่เป็นอาชญากรร้ายแรงซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นผู้ชาย (ไกรฤกษ์ เกษมสนัต์, ม.ล., 2557 : 12) การนาํผู้กระทาํผิดหญิงเข้าจาํคุกในเรือนจาํ 

ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตัวหญิงรวมทั้งครอบครัวและสังคม  แต่อย่างไรกต็าม หากไม่มีการลงโทษ 

ผู้กระทาํความผิดหญิงหรือใช้วิธีการคุมประพฤติผู้กระทาํความผิดหญิงแบบธรรมดาโดยไม่เข้มงวด 

และปล่อยให้ผู้กระทาํผิดหญิงอยู่ในสงัคมโดยไม่มีเง่ือนไขควบคุมหรือการใช้มาตรการในลักษณะที่ 

เป็นโทษแก่ผู้กระทาํความผิดหญิง กอ็าจก่อให้เกิดอันตรายและสร้างผลกระทบต่อผู้เสียหายหรือ 

สงัคมได้  
มาตรการลงโทษผู้กระทาํผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจาํกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย  

เป็นมาตรการลงโทษผู้กระทาํผิดในชุมชนและเป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง ที่สอดคล้องกับ 

แนวคิดของกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุม (Standard  
Minimum Rules for Non-Custodial Measures หรือ Tokyo Rules) และข้อกาํหนดสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับผู้กระทาํความผิดหญิง  

(United  Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for  

Women Offenders หรือ Bangkok Rules) ที่สนับสนุนให้มีการหามาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง 
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ผู้กระทาํผิดหญิงไว้ในเรือนจาํ  ทั้งน้ี มาตรการลงโทษดังกล่าวมีปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศ  

เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายไทยที่ยังไม่มี 

บทบัญญัติที่กาํหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษจํากัดเสรีภาพผู้กระผิดไว้ในที่อยู่อาศัยได้ 

โดยตรงและเหมาะสมกับผู้กระทาํผิดรายบุคคล  ดังน้ัน หากมีการศึกษาการนาํมาตรการลงโทษ 

ผู้กระทาํผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจาํกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ศาลมีดุลพินิจในการ 

ลงโทษผู้กระทาํความผิดหญิงที่ประกอบอาชญากรรมไม่รุนแรงหรือไม่มีลักษณะการเป็นอาชญากร 

โดยสันดาน ผู้กระทาํความผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง หรือผู้กระทาํความผิดที่ 

เป็นเยาวชนหญิงไม่ให้เข้าไปสู่เรือนจาํ กจ็ะช่วยแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาํและผลกระทบที่จะ 

เกดิขึ้นแก่ผู้กระทาํความผดิหญิง รวมทั้งครอบครัวและสงัคมด้วย 

 

2. แนวคิดเกีย่วกบัการจํากดัเสรีภาพผูก้ระทําผิดหญิงไวใ้นทีอ่ยู่อาศยั 
สหประชาชาติกาํหนดมาตรการไม่ควบคุมผู้กระทาํผดิไว้ในเรือนจาํซ่ึงรวมถึงการจาํกดั 

เสรีภาพผู้กระทาํผิดไว้ในที่อยู่อาศัยไว้ในกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการ 

ไม่ควบคุม (Tokyo Rules) แต่เน่ืองจากมาตรฐานขั้นตํ่าดังกล่าวมีการใช้มากว่า 50 ปีแล้ว จึงไม่เอื้อ 

ต่อการนาํมาประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปัจจุบัน อกีทั้งไม่มีข้อกาํหนดเฉพาะที่จะตอบสนองต่อ 

ความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังหญิงอย่างเพียงพอ  ประเทศไทยโดยพระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเห็นสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงที่ ถูกคุมขังไว้ในเรือนจํา 

หลายประการ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพอนามัยเฉพาะทางเพศ พระองค์จึงทรงดาํริให้จัดทาํ 

โครงการกําลังใจและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา.หรือ.ELFI ขึ้ น  

เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิง รวมถึงผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ และเดก็ติดผู้ต้องขัง  

อีกทั้งพระองค์ทรงผลักดันและพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติ 

ที่ใช้สาํหรับปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทาํผิดหญิงโดยเฉพาะ (สาํนักกจิการในพระดาํริพระเจ้า 

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม, 2556.:.44-45) เรียกว่า ข้อกาํหนด 

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับ 

ผู้กระทาํความผดิหญิง หรือข้อกาํหนดกรงุเทพ (Bangkok Rules) 
ข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที่มิใช่ 

การคุมขงัสาํหรับผู้กระทาํความผดิหญิง หรือข้อกาํหนดกรงุเทพน้ี ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  

ข้อกาํหนดทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อกาํหนดที่ใช้สาํหรับผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ส่วนที่ 3 มาตรการที่มิใช่ 

การคุมขงั และส่วนที่ 4 การวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน   

ทั้งน้ี ในส่วนที่ 3 ที่ว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขงั กาํหนดสาระสาํคัญไว้ในข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 61  

ข้อ 64 และ ข้อ 65 ว่า ควรกาํหนดมาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกให้กบัผู้กระทาํความผิดหญิง 

ที่กระทาํผดิไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่อาชญากรโดยสนัดาน ผู้กระทาํผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ใน 

วัยพ่ึงพิง หรือเยาวชนหญิง โดยโทษจําคุกควรเป็นทางเลือกที่ใช้เฉพาะกับผู้กระทาํผิดหญิงที่ 
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กระทาํผิดร้ายแรงหรือมีลักษณะที่เป็นอนัตรายต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยต้องคาํนึงถึงประโยชน์ 

สงูสดุของหญิงและบุตรของหญิงประกอบการพิจารณาเพ่ือลงโทษจาํคุกในเรือนจาํด้วย 

 

3. การจํากดัเสรีภาพไวใ้นที่อยู่อาศยัตามกฎหมายต่างประเทศ และการคุมขงัผูก้ระทํา

ความผิดตามกฎหมายไทย 

จากการศึกษาหลักกฎหมายต่างประเทศ พบว่า ประเทศองักฤษมีกฎหมายกาํหนดให้ศาล 

ใช้ดุลพินิจลงโทษในชุมชนได้ (Community Sentence) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการ 

ยุติธรรม ค.ศ. 2003 (Criminal Justice Act 2003) ซ่ึงคาํสั่งห้ามออกนอกสถานที่ (curfew  

order) และคาํสั่งให้อยู่ในสถานที่ที่กาํหนด (residence requirement) มีลักษณะเป็นคาํสั่งที่ให้ 

จาํกดัเสรีภาพผู้กระทาํความผิดไว้ในที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 2-12 ช่ัวโมงต่อวัน และมีระยะเวลาไม่เกนิ 

อตัราโทษที่กาํหนดไว้ในคาํพิพากษา  โดยให้ศาลพิจารณาถึงเหตุอนัสมควรและความร้ายแรงของ 

การกระทาํแต่ละกรณี เว้นแต่ กรณีที่เป็นความผิดที่กาํหนดบทลงโทษโดยเฉพาะ หรือกรณีที่มี 

การกระทาํผิดซํา้ หรือความผิดบางฐานความผิดที่มีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต หรือความผิดบางฐาน 

ความผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม เช่น ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตาม  

The Firearms Act 1968 เป็นต้น  ทั้งน้ี ก่อนที่ศาลจะสั่งให้มาตรการลงโทษในชุมชนดังกล่าว  

ศาลต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระทาํความผิด ลักษณะการกระทาํความผิด และพิจารณา 

สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา รวมถึงการ 

รับฟังความเหน็เกี่ยวกบัสถานที่ที่จะกาํหนดให้ควบคุมผู้กระทาํความผิดจากพนักงานคุมประพฤติ  

และศาลต้องสั่งให้ใช้เคร่ืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กาํหนด 

และที่อยู่อาศัยของผู้กระทาํผิดน้ันด้วย นอกจากน้ี หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขตามที่ 

ศาลกาํหนด ให้เจ้าพนักงานแจ้งเตือนต่อผู้ที่ถูกสั่งให้ใช้มาตรการลงโทษในชุมชน ซ่ึงหากปรากฏว่า 

มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขดังกล่าวอกีโดยไม่มีเหตุอนัสมควรภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่ 

เจ้าพนักงานได้แจ้งเตือน เจ้าพนักงานดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งต่อศาล เพ่ือให้ศาลมีคาํสั่งยกเลิกคาํสั่ง 

ให้ใช้มาตรการลงโทษในชุมชนและสั่งให้จาํคุกในเรือนจาํได้ 

สําหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกามีมาตรการลงโทษ ซ่ึงเรียกว่า มาตรการลงโทษ 

ระดับกลาง (Intermediate Punishment) ให้สามารถลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพผู้กระทาํความผิด 

ทั้งชายและหญิงไว้ในที่อยู่อาศัยได้  โดยรัฐฟลอริด้า ซ่ึงเป็นรัฐที่มีการนาํมาตรการลงโทษในลักษณะ 

การจํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยมาใช้เป็นแห่งแรก กาํหนดไว้ใน Florida Statutes Chapter 948  
Probation and Community Control ให้ศาลสามารถสั่ งให้ควบคุมตัวผู้กระทําผิดในชุมชน  

(Community.control) และสั่งให้จาํกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยของผู้กระทาํผิดได้ โดยพิจารณา 

จากประวัติภูมิหลัง ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ลักษณะความร้ายแรงของการกระทํา  

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกลับไปกระทาํความผิดอีกจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา  

รวมถึงการรับฟังคาํแนะนาํของกรมราชทัณฑ์ก่อนสั่งให้จาํกัดเสรีภาพผู้กระทาํผิดไว้ในที่อยู่อาศัย   
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ทั้งน้ี ศาลจะกาํหนดให้ใช้เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราและรายงานผล 

การละเมิดหรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการควบคุมตัวตลอด 24 ช่ัวโมง และผู้ที่ถูกสั่งให้ใช้เคร่ืองมือควบคุม 

อเิลก็ทรอนิกสต้์องเป็นผู้ชาํระค่าบริการในการใช้เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสด้์วย  นอกจากน้ี  

การปรับเปล่ียน แก้ไขหรือดัดแปลงเคร่ืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ยังมีความรับผิดทางอาญา 

ตามกฎหมายอกีด้วย  
ส่วนรัฐมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกา ตาม Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal Code  

กาํหนดมาตรการลงโทษในลักษณะของการจาํกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยไว้ในส่วนของมาตรการ 

ลงโทษระดับกลางตามมาตรา 609.10(4) ประกอบกบัมาตรา 609.135 อนุมาตรา 1(b) ซ่ึงศาล 

สามารถกาํหนดมาตรการลงโทษระดับกลาง โดยการจํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยได้ต่อเม่ือ 

ศาลสั่งรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษเสยีก่อน และความผิดที่ศาลสามารถสั่งรอการกาํหนดโทษ 

หรือรอการลงโทษต้องไม่ใช่ความผิดที่มีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นอตัราโทษที่สูงที่สุดของ 

รัฐน้ี  ทั้งน้ี ศาลอาจกาํหนดให้ใช้เคร่ืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย  นอกจากน้ี  

บทบัญญัติมาตรา 609.115 กาํหนดให้มีการรายงานการสบืเสาะก่อนการพิพากษาต่อศาล ซ่ึงระบุ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและความจาํเป็นในการกระทาํความผิด ประวัติอาชญากรรม ความเสยีหาย 

ต่อผู้อื่นหรือสังคม และข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เสียหายประกอบด้วย  รวมถึงการให้ 

คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ถึงโอกาสในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทาํความผิดและโทษที่เหมาะสมต่อ 

ผู้กระทาํความผิดด้วย  สาํหรับบทบัญญัติมาตรา 609.14 มีลักษณะเช่นเดียวกนักบักฎหมายของ 

รัฐฟลอริด้า ที่ศาลสามารถสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั่งให้จาํกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยได้ หากมี 

การฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขตามที่ศาลกาํหนดไว้ 
ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศ 

ฝร่ังเศส กาํหนดให้ศาลสามารถสั่งให้ควบคุมตัวผู้กระทาํความผิดไว้ในที่อยู่อาศัย โดยการใช้ 

เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ อนัมีลักษณะเป็นการจาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ 

เป็นการกระทาํความผิดซ่ึงศาลลงโทษจาํคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือหากเป็นการกระทาํความผิดซํา้ศาลลงโทษ 

จาํคุกไม่เกนิ 1 ปี อนัแสดงให้เหน็ได้ว่า ศาลจะใช้มาตรการดังกล่าวได้แต่เฉพาะการกระทาํความผิด 

ที่ไม่ร้ายแรง เท่าน้ัน  ทั้งน้ี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-1 วรรคท้าย ให้ศาลสอบถาม 

ความยินยอมของผู้กระทาํความผิดก่อนที่ศาลจะสั่งให้ควบคุมตัวผู้กระทาํความผิดไว้ในที่อยู่อาศัย  

โดยการใช้เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์ อกีทั้งยังให้ศาลสอบถามเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ ์พนักงาน 

อัยการ และเปิดโอกาสให้ผู้กระทาํความผิดหรือทนายความของผู้กระทาํความผิดนาํเสนอข้อมูล 

เกี่ยวกบัการกระทาํความผิดดังกล่าวด้วย  สาํหรับในส่วนของการแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั่งควบคุมตัว 

ผู้กระทาํผิดไว้ในที่อยู่อาศัย โดยการใช้เคร่ืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กาํหนดไว้ในลักษณะ 

เดียวกนักบักฎหมายสหรัฐอเมริกาที่ว่า หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขที่ศาลกาํหนด  ศาลสามารถ 

แก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั่งดังกล่าว และสั่งให้จาํคุกผู้กระทาํความผิดในเรือนจาํได้ทนัท ี นอกจากน้ี  

ในส่วนของมาตรการป้องกันการหลบหนีในกฎหมายฝร่ังเศส ได้กาํหนดให้มีการใช้เคร่ืองมือ 
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ควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์ประกอบมาตรการอื่นๆ เช่น การให้รายงานตัวหรือสั่งห้ามประกอบอาชีพ 

บางอย่าง เป็นต้น  ทั้งน้ี กฎหมายฝร่ังเศสได้กาํหนดให้การกระทาํที่เป็นการทาํลาย ดัดแปลงหรือ 

แก้ไขเคร่ืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มีความรับผิดทางอาญา เช่นเดียวกันกับกฎหมายของ 

รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกาด้วย 

เม่ือศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทยแล้วพบว่า การคุมขังไว้ในที่อยู่อาศัยกาํหนดใน 

ลักษณะของโทษกกัขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 และมาตรา 24 ซ่ึงใช้สาํหรับศาล 

เปล่ียนโทษจาํคุกเป็นกกัขงั ในกรณทีี่ศาลลงโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดือน และผู้กระทาํความผิดไม่เคย 

รับโทษจาํคุกมาก่อนหรือเคยได้รับโทษจาํคุกสาํหรับความผิดที่กระทาํโดยประมาทหรือลหุโทษ  ซ่ึงมี 

ขอบเขตค่อนข้างจาํกัดและให้อาํนาจศาลใช้เฉพาะโทษกักขังเท่าน้ัน และหากศาลจะพิพากษาให้ 

จาํคุกมากกว่าสามเดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(2) ศาลไม่สามารถพิพากษาให้ 

กักขังในที่อยู่อาศัยของผู้กระทาํผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวได้  ส่วนกรณีบทบัญญัติของประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 แม้เป็นบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่เพ่ือเป็นมาตรการ 

ทางเลือกแทนการจําคุกผู้กระทาํความผิดไว้ในเรือนจํากต็าม แต่บทบัญญัติดังกล่าวกเ็ป็นกรณีที่ 

กาํหนดให้ศาลควบคุมผู้ต้องขังยังสถานที่อื่นนอกจากเรือนจาํภายหลังจากที่ผู้ต้องขังได้รับโทษจาํคุก 

มาแล้วบางส่วน ไม่ใช่บทบัญญัติที่กาํหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการเลือกใช้มาตรการลงโทษแก่ผู้กระทาํ 

ความผดิตั้งแต่ช้ันทาํคาํพิพากษา  สาํหรับบทบัญญัติตามมาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณา 

ความอาญาเป็นบทบัญญัติที่ให้ศาลสามารถที่จะสั่งให้ทุเลาการบังคับโทษจาํคุกกับจาํเลยซ่ึงเป็น 

หญิงมีครรภ์ หรือจาํเลยซ่ึงคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปีและจาํเลยต้องเล้ียงดูบุตรน้ัน โดยให้ 

บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจาํหรือสถานที่ที่กาํหนดไว้ใน 

หมายจาํคุก แต่สถานที่จาํคุกหรือควบคุมตามกฎกระทรวงกาํหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จาํคุก  

หรือควบคุมผู้ต้องหา จาํเลยหรือผู้ซ่ึงต้องจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สดุ พ.ศ.2552 กลับไม่ได้ระบุ 

ให้รวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้กระทาํผิดหญิงด้วย  ดังน้ัน กฎหมายของประเทศไทยจึงแตกต่างกับ 

กฎหมายต่างประเทศและยังมีความไม่สอดคล้องกบัข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติต่อ 

ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับผู้กระทาํความผิดหญิงที่เสนอให้มี 

มาตรการลงโทษทางเลือกแทนการจาํคุกผู้กระทาํผดิหญิงไว้ในเรือนจาํ 
 

4.  วิเคราะห์การนํามาตรการลงโทษ โดยการจํากดัเสรีภาพไวใ้นที่อยู่อาศยัมาใช้

ลงโทษผูก้ระทําผิดหญิงในคดีอาญา 
เม่ือพิจารณาจากลักษณะเฉพาะทางเพศสภาพของผู้หญิง สภาพเรือนจาํที่สร้างไว้จองจาํ 

ผู้กระทาํผิดที่เป็นอาชญากรร้ายแรงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และบทบาททางสงัคมที่ผู้หญิงมีหน้าที่ 

ต้องเล้ียงดูบุตรและครอบครัว ประกอบกบัแนวคิดตามข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติ 

ต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับผู้กระทาํความผิดหญิง และหลัก 

กฎหมายต่างประเทศแล้ว เหน็ว่า มาตรการลงโทษโดยการจาํกัดเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิงไว้ในที่อยู่ 
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อาศัย เป็นมาตรการที่เหมาะสมที่จะนาํมาใช้กับผู้กระทาํผิดหญิงบางประเภทที่ต้องคาํพิพากษา 

ในคดีอาญา ดังจะได้วิเคราะห์ตามประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

4.1  รูปแบบการลงโทษ 

 รูปแบบของการลงโทษที่เหมาะสมที่จะนาํมาใช้เป็นมาตรการลงโทษผู้กระทาํผิดหญิง 

ในคดีอาญา คือ กรณีที่ศาลเหน็ว่าการกระทาํของผู้หญิงเป็นความผิดและศาลเหน็ว่ามีโทษถึงจาํคุก   

ควรกาํหนดมาตรการลงโทษให้ศาลสามารถมีดุลพินิจสั่งให้จาํกัดเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิงไว้ในที่อยู่ 

อาศัยได้ และให้ศาลสั่งให้ใช้เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบคาํสั่งให้จาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่ 

อาศัยด้วย 

4.2  หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการสัง่ใหจํ้ากดัเสรีภาพไวใ้นที่อยู่อาศยั 

 4.2.1  ประเภทของผู้กระทาํความผดิหญิง 

          ประเภทของผู้กระทาํผิดหญิงที่ศาลสามารถสั่งให้ใช้การจาํกัดเสรีภาพไว้ใน 

ที่อยู่อาศัย ได้แก่ ประเภทที่หน่ึง ผู้กระทาํผิดหญิงที่กระทาํความผิดไม่ร้ายแรง อนัได้แก่ ความผิดที่มี 

อัตราโทษอย่างสูงที่มิใช่โทษจาํคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ความผิดที่ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับ 

ความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร หรือผู้กระทาํความผิดหญิงที่กระทาํความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด ที่มี 

อัตราโทษอย่างสูงให้จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต แต่ได้กระทําไปเพราะความจําเป็น 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะสั่งให้จํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยได้   

ประเภทที่สอง ผู้กระทาํผิดหญิงที่มีครรภ์หรือที่มีบุตรในวัยพ่ึงพิง ซ่ึงโดยหลักแล้วเม่ือคํานึงถึง 

ประโยชน์สงูสดุของหญิงและบุตรของหญิงแล้ว ควรจะจาํกดัเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิงที่มีครรภ์หรือ 

ที่มีบุตรในวัยพ่ึงพิงไว้ในที่อยู่อาศัยแทนการจาํคุกในเรือนจาํ  เว้นแต่ กรณีที่กระทาํความผิดร้ายแรง 

หรือกระทาํความผดิซํา้ ศาลอาจให้จาํคุกไว้ในเรือนจาํได้  ทั้งน้ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการ 

เพ่ือดูแลบุตรของหญิงน้ันด้วย และประเภทที่สาม คือ เยาวชนหญิง ซ่ึงมีอายุไม่เกินสิบแปดปี 

บริบูรณใ์นขณะที่กระทาํความผดิ 

  4.2.2  ระยะเวลาการควบคุม 

          ศาลสามารถสั่งให้จาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ 

กาํหนดไว้ตามคําพิพากษา และต้องไม่เกินกว่าสิบสองช่ัวโมงต่อวัน เว้นแต่ กรณีที่ศาลเห็นสมควร 

เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่หญิง บุตรและครอบครัวของหญิง ศาลอาจกาํหนดระยะเวลาเกนิกว่าสบิสอง 

ช่ัวโมงกไ็ด้ 

4.3 กระบวนพจิารณาของศาล 

 ก่อนที่ศาลจะสั่งจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงไว้ในที่อยู่อาศัย ศาลจําต้อง 

พิจารณาข้อมูลของผู้กระทาํความผิดหญิง ลักษณะของการกระทาํความผิด สถานที่ที่ใช้ในการ 

ควบคุม ผลกระทบที่เกิดขึ้ นต่อผู้เสียหายหรือสังคม และความยินยอมของผู้กระทาํผิดที่จะถูก 

จาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย ตามที่ปรากฏในรายงานการสบืเสาะก่อนการพิพากษาของพนักงาน 
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คุมประพฤติที่เสนอต่อศาล  ทั้งน้ี ศาลอาจสอบถามความเห็นจากกรมราชทัณฑ์หรือพนักงาน 

อยัการด้วยกไ็ด้ 

4.4 การแกไ้ขหรือเพกิถอนคําสัง่ 

 เม่ือศาลสั่งให้จาํกัดเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิงบางประเภทไว้ในที่อยู่อาศัยแล้ว  

ต่อมาปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขการจํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย  พนักงาน 

คุมประพฤติซ่ึงทาํหน้าที่สอดส่องดูแลผู้กระทาํผิดหญิงมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนให้หยุดกระทาํการ 

ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขน้ัน  หากผู้กระทาํผิดหญิงคนดังกล่าว ยังคงฝ่าฝืนหรือละเมิดเง่ือนไข  

หรือกระทาํการที่ผิดกฎหมายอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน  พนักงาน 

คุมประพฤติต้องรายงานต่อศาล  เพ่ือที่ศาลจะสั่งให้นําผู้กระทาํผิดหญิงไปจําคุกในเรือนจํา 

ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กาํหนดในคาํพิพากษา 

4.5 มาตรการควบคุมเพือ่ป้องกนัการหลบหน ี

 การใช้เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสใ์นการจาํกัดเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิงไว้ใน 

ที่อยู่อาศัยเป็นมาตรการที่ควรจะต้องกระทาํ  ทั้งน้ี ให้กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมี 

ศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นผู้ดาํเนินติดตามและสอดส่องดูแลการใช้ 

เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกสน้ั์นด้วย  นอกจากน้ี ควรกาํหนดบทบัญญัติให้ผู้กระทาํความผดิหญิง 

ที่แก้ไขดัดแปลง หรือทาํลายเคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์และหลบหนีจากการจาํกดัเสรีภาพ 

ไว้ในที่อยู่อาศัยต้องรับผดิในทางอาญาด้วย 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

มาตรการลงโทษผู้กระทาํผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจาํกดัเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิง 

ไว้ในที่อยู่อาศัยกบัผู้กระทาํผดิหญิงบางประเภท อนัได้แก่ ผู้กระทาํความผดิหญิงที่กระทาํความผดิ 

ไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระทาํความผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่อยู่ใน 

วัยพ่ึงพิง หรือผู้กระทาํความผิดที่เป็นเยาวชนหญิง  นอกจากจะช่วยลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาํแล้ว   

ยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกบัผู้หญิง รวมถึงบุตรและครอบครัวของผู้หญิงด้วย  ทั้งน้ี ควรแก้ไข 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือให้ศาลมีดุลพินิจในการสั่งให้จาํกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย  

รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นกบั 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้กบัผู้ใช้อาํนาจในส่วนต่างๆ ดังข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

5.1 ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายนติิบญัญติั 

 5.1.1  เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479   

ให้มีลักษณะ 1 หมวด 1/1 ว่าด้วยการจาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย กาํหนดมาตรการลงโทษทางอาญา  

โดยการจาํกดัเสรีภาพผู้กระทาํผิดหญิงไว้ในที่อยู่อาศัย  เพ่ือที่จะให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษแก่ 

ผู้กระทาํผิดหญิงที่กระทาํความผิดไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระทาํผิดหญิง 

ที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในวัยพ่ึงพิง  ทั้งน้ี เหน็ควรกาํหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้งในส่วนของ 
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ประเภทของผู้กระทาํความผิดหญิง ลักษณะของฐานความผิด ลักษณะของที่อยู่อาศัย ระยะเวลา 

ในการสั่งให้จํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย กระบวนพิจารณาของศาลก่อนสั่งให้ใช้การจํากัด 

เสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย การแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั่งกรณีมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนเง่ือนไขของการ 

จาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย และมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกนัการหลบหนีจากที่อยู่อาศัยไว้ด้วย   

นอกจากน้ี ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามของคาํว่า “คุมขัง” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (12)  

ให้หมายความรวมถงึ การจาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ผู้ที่หลบหนีจากที่การจาํกดัเสรีภาพ 

ไว้ในที่อยู่อาศัย ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฐานหลบหนีจากการคุมขงัด้วย 

 5.1.2  เหน็ควรให้คงเน้ือความในบทบัญญัติมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังผู้กระทาํผิดไว้ในเรือนจาํ  

กรณทีี่ผู้กระทาํความผิดหญิงได้รับโทษในเรือนจาํมาแล้วบางส่วน แต่เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าว 

มีลักษณะเป็นการกาํหนดสถานที่ในการจาํคุกผู้ต้องคาํพิพากษาให้รับโทษจาํคุกไว้ยังสถานที่อื่น 

นอกจากเรือนจาํ อนัเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังภายหลังจากศาลมีคาํพิพากษา 

ถึงที่สุดแล้ว ซ่ึงอยู่ในส่วนของกฎหมายบังคับโทษ จึงควรนาํบทบัญญัติดังกล่าวไปบัญญัติไว้ใน 

กฎหมายบังคับโทษ คือ พระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479  

5.2 ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายตุลาการ 

 ข้อเสนอแนะในส่วนน้ี เสนอแนวทางให้กับส่วนบริหารงานขององค์กรฝ่ายตุลาการ  

ซ่ึงกค็ือ สาํนักงานศาลยุติธรรม เพ่ือที่จะร่วมมือกับสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

(องค์การมหาชน) จัดอบรมให้แก่ผู้พิพากษา เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาช้ันบังคับโทษ  ทั้งในส่วนของปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาํ ปัญหา 

ผลกระทบของการจองจาํต่อผู้กระทาํความผิดหญิง บุตรและครอบครัวของผู้กระทาํความผิดหญิง   

รวมถงึเผยแพร่แนวคิดและวัตถุประสงค์ของข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

ในเรือนจาํ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาํหรับผู้กระทาํความผิดหญิง (ข้อกาํหนดกรุงเทพ) 

ให้ผู้พิพากษาซ่ึงเป็นผู้ใช้อาํนาจตุลาการในการตัดสนิลงโทษผู้กระทาํผิดในคดีอาญาทราบ  นอกจากน้ี  

เหน็ควรให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้  

เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตาํแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 เพ่ือกาํหนดคุณสมบัติของ 

บุคคลที่จะเข้าทดสอบ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตาํแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเลก็) ว่า  

นอกจากผู้สมัครเข้าทดสอบต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโททางกฎหมายในประเทศไทยแล้ว  

ผู้สมัครยังต้องเคยศึกษาในรายวิชากฎหมายบังคับโทษด้วย 

5.3 ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 

 5.3.1  เหน็ควรให้ฝ่ายบริหารเข้ามามีบทบาทในการจัดหลักสตูรการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย และปริญญาโททางด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา ให้มีรายวิชากฎหมายบังคับโทษเป็นวิชาบังคับในหลักสตูรการศึกษา 
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 5.3.2  เหน็ควรให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาให้ 

มีความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาผู้ต้องขังหญิงล้นเรือนจาํ ผลกระทบจากการจองจาํที่เกดิขึ้นกับ 

ผู้หญิง บุตรและครอบครัวของผู้หญิง โดยเฉพาะพนักงานคุมประพฤติที่จะเข้ามามีบทบาทในการ 

จัดทาํรายงานการสบืเสาะก่อนพิพากษาและสอดส่องดูแลผู้กระทาํผดิหญิงที่ถูกสั่งให้จาํกดัเสรีภาพ 

ไว้ในที่อยู่อาศัย โดยใช้เคร่ืองมือควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์

 5.3.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัประชาชนในสงัคม เกี่ยวกบัสภาพปัญหา 

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาผู้ต้องขงัล้นเรือนจาํที่นาํไปสู่ 

ปัญหาอื่นอกีจาํนวนมาก  เพ่ือที่จะให้ประชาชนและสงัคมยอมรับการนาํแนวคิดเกี่ยวกบัมาตรการ 

ที่มิใช่การคุมขงัสาํหรับผู้กระทาํผิดหญิง อนัจะช่วยให้เป็นการลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาํและปัญหา 

ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นจากการจองจาํผู้กระทาํผดิไว้ในเรือนจาํ 

 5.3.4  เสนอให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดทาํสถติิอาชญากรรม 

ของผู้กระทาํผิด ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือที่จะนาํข้อมูลเสนอต่อศาลประกอบการใช้ดุลพินิจ 

ในการลงโทษผู้กระทาํผดิหญิง โดยการจาํกดัเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย 
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