มาตรการลงโทษผูก้ ระทําผิดหญิงในคดีอาญา
ศึกษากรณีการจํ ากัดเสรีภาพไว้ในทีอ่ ยู่อาศัย
วสันต์ บุญประจักษ์ 
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์ 

บทคัดย่อ
เมื่อพิจารณาจากปัญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจํา และลักษณะเฉพาะทางเพศสภาพรวมถึง
บทบาททางสังคมของผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว ประกอบกับลักษณะของเรือนจํา
ที่สร้ างไว้ เพื่อจองจําอาชญากรที่กระทําความผิดร้ ายแรงซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย การจําคุกผู้กระทําผิดหญิง
ไว้ ในเรือนจําจึงทําให้ เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้หญิง บุตรและครอบครัวของผู้หญิงหลายประการ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาหาแนวทางกําหนดมาตรการลงโทษทางเลือก
แทนการจํา คุ ก ผู้ ก ระทํา ผิ ด หญิ ง ไว้ ใ นเรื อ นจํา โดยวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บกั บ หลั ก กฎหมาย
ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศอั ง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศฝรั่ ง เศส และข้ อ กํา หนด
สหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับ
ผู้กระทําความผิดหญิง (Bangkok Rules)
จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทย กําหนดโทษให้ ศาล
ใช้ ดุลพินิจในการลงโทษแก่ผ้ ูกระทําผิดเพียง 5 ประการ แตกต่างจากกฎหมายประเทศอังกฤษ
ซึ่ ง มี มาตรการลงโทษในชุ มชน (Community sentence) และสหรั ฐอเมริ กาซึ่ งมี มาตรการลงโทษ
ระดับกลาง (Intermediate punishment) กําหนดโทษทางเลือกให้ ศาลใช้ ดุลพินิจในการลงโทษ
ให้ เหมาะสมกับผู้กระทําผิดหลายประการ ทั้งนี้ รวมถึงการให้ ดุลพินิจแก่ศาลที่จะลงโทษผู้กระทําผิด
ในลักษณะของการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัยได้ เช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
ก็มีบทบัญญั ติ ให้ ดุ ลพิ นิ จแก่ ศาลเพื่ อที่จ ะสั่งให้ ควบคุ มตั วผู้ กระทํา ผิด ไว้ ใ นที่อยู่ อ าศัย โดยใช้
เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวคิดตามข้ อกําหนด
สหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่ การคุมขังสําหรับ
ผู้ ก ระทํา ความผิ ด หญิ ง ที่ส นั บ สนุ น ให้ ใ ช้ ม าตรการที่มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง กับ ผู้ ก ระทํา ความผิด หญิ ง
บางประเภท จึงควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายไทยให้ ศาลสามารถใช้ ดุลพินิจลงโทษ
ผู้กระทําผิดหญิงโดยการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย สําหรับผู้กระทําผิดหญิงที่กระทําความผิด
ไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่ อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระทําผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในวัยพึ่งพิง
และเยาวชนหญิ ง ทั้ง นี้ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วต้ อ งกํา หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในส่ ว นของ
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ฐานความผิดที่สามารถสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย ระยะเวลาในการควบคุม กระบวนการ
พิ จ ารณาของศาลก่ อ นสั่ง ให้ ใ ช้ ม าตรการลงโทษโดยการจํา กัด เสรี ภ าพไว้ ใ นที่อ ยู่ อ าศั ย และ
มาตรการควบคุมเพื่อป้ องกันการหลบหนีด้วย

1. บทนํา
จํานวนผู้ต้องขังที่ถูกจําคุกในเรือนจําของประเทศไทยมีจาํ นวนมากกว่าสามแสนคน ซึ่งมี
สาเหตุ ส่ วนหนึ่ งมาจากประมวลกฎหมายอาญากํา หนดประเภทของโทษไว้ เ พี ย ง 5 ประการ
ประกอบกั บ การบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค วามผิ ด อาญามี โ ทษเพี ย งจํา คุ ก และปรั บ ไม่ เ ปิ ดโอกาสให้ ศ าล
มีทางเลือกในการใช้ ดุลพินิจลงโทษผู้กระทําความผิดมากนัก และศาลมักจะใช้ ดุลพินิจลงโทษ
จําคุ กแก่ผ้ ู กระทําความผิดตามบัญชีกาํ หนดโทษของแต่ ละศาลหรื อยี่ต๊อก โดยไม่ ได้ พิจารณาถึง
ประวัติการกระทําความผิด ภูมิหลัง ลักษณะและพฤติการณ์ของการกระทําความผิดรายบุคคล
จากสถิติของผู้ต้องขังหญิงที่มีจาํ นวนมากเป็ นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 83
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ รับโทษจําคุกฐานเป็ นผู้จาํ หน่ ายหรือมีไว้ ครอบครอง
เพื่อจําหน่ายรายย่อย โดยเริ่มเข้ าเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดจากการเป็ นผู้เสพและพัฒนาเป็ นผู้ค้ายาเสพติด
หรือกระทําความผิดเนื่องจากมีความจําเป็ นที่ต้องการหารายได้ ในการค้ ายาเสพติดมาเลี้ยงดูบุตร
และครอบครั ว นอกจากนี้ ความผิ ด อื่น ที่ผ้ ู ห ญิ ง ลงมื อ กระทํา ก็ไ ม่ ไ ด้ แ สดงถึ ง ความเลวร้ า ย
โดยสันดาน และบางครั้งเป็ นเพียงการกระทําความผิดที่มีโทษเล็กน้ อย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก
ลั กษณะของการกระทําความผิ ดดั งกล่ าวประกอบกับลั กษณะเพศสภาพ (Gender) และสภาวะ
ทางอารมณ์ของผู้หญิงที่มีความแตกต่างจากผู้ชาย รวมถึงภาระหน้ าที่ทางสังคมที่ต้องเลี้ยงดูบุตรและ
ครอบครัว และสภาพเรือนจําที่ออกแบบไว้ จองจําผู้กระทําความผิดที่เป็ นอาชญากรร้ ายแรงซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผู้ชาย (ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล., 2557 : 12) การนําผู้กระทําผิดหญิงเข้ าจําคุกในเรือนจํา
ย่ อมไม่ ส่งผลดีต่อตัวหญิงรวมทั้งครอบครั วและสังคม แต่ อย่ างไรก็ตาม หากไม่ มีการลงโทษ
ผู้กระทําความผิดหญิงหรือใช้ วิธีการคุมประพฤติผ้ ูกระทําความผิดหญิงแบบธรรมดาโดยไม่เข้ มงวด
และปล่อยให้ ผ้ ูกระทําผิดหญิงอยู่ในสังคมโดยไม่มีเงื่อนไขควบคุมหรือการใช้ มาตรการในลักษณะที่
เป็ นโทษแก่ผ้ ูกระทําความผิดหญิง ก็อาจก่อให้ เกิดอันตรายและสร้ างผลกระทบต่อผู้เสียหายหรือ
สังคมได้
มาตรการลงโทษผู้กระทําผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย
เป็ นมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดในชุมชนและเป็ นมาตรการลงโทษระดับกลาง ที่สอดคล้ องกับ
แนวคิดของกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้ วยมาตรการไม่ ควบคุ ม (Standard
Minimum Rules for Non-Custodial Measures หรือ Tokyo Rules) และข้ อกําหนดสหประชาชาติ
ว่ าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิ ง และมาตรการที่มิใช่ การคุ มขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิง
(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for
Women Offenders หรือ Bangkok Rules) ที่สนับสนุนให้ มีการหามาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง
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ผู้กระทําผิดหญิงไว้ ในเรือนจํา ทั้งนี้ มาตรการลงโทษดังกล่าวมีปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศ
เช่ น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแตกต่ างจากกฎหมายไทยที่ยังไม่ มี
บทบัญญั ติท่ีกาํ หนดให้ ศาลใช้ ดุลพิ นิจในการลงโทษจํากัดเสรี ภาพผู้ กระผิดไว้ ในที่อยู่ อาศัยได้
โดยตรงและเหมาะสมกับผู้กระทําผิดรายบุคคล ดังนั้น หากมีการศึกษาการนํามาตรการลงโทษ
ผู้กระทําผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย เพื่อให้ ศาลมีดุลพินิจในการ
ลงโทษผู้กระทําความผิดหญิงที่ประกอบอาชญากรรมไม่รุนแรงหรือไม่มีลักษณะการเป็ นอาชญากร
โดยสันดาน ผู้กระทําความผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง หรือผู้กระทําความผิดที่
เป็ นเยาวชนหญิงไม่ให้ เข้ าไปสู่เรือนจํา ก็จะช่วยแก้ ไขปัญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจําและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นแก่ผ้ ูกระทําความผิดหญิง รวมทั้งครอบครัวและสังคมด้ วย

2. แนวคิดเกีย่ วกับการจํ ากัดเสรีภาพผูก้ ระทําผิดหญิงไว้ในทีอ่ ยู่อาศัย
สหประชาชาติกาํ หนดมาตรการไม่ควบคุมผู้กระทําผิดไว้ ในเรือนจําซึ่งรวมถึงการจํากัด
เสรีภาพผู้กระทําผิดไว้ ในที่อยู่อาศัยไว้ ในกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้ วยมาตรการ
ไม่ควบคุม (Tokyo Rules) แต่เนื่องจากมาตรฐานขั้นตํ่าดังกล่าวมีการใช้ มากว่า 50 ปี แล้ ว จึงไม่เอื้อ
ต่อการนํามาประยุกต์ใช้ ในสภาพสังคมปั จจุบัน อีกทั้งไม่มีข้อกําหนดเฉพาะที่จะตอบสนองต่อ
ความจํา เป็ นขั้น พื้ นฐานของผู้ ต้ อ งขัง หญิ ง อย่ า งเพี ย งพอ ประเทศไทยโดยพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์ เ จ้ า พั ชรกิ ติ ยาภา ทรงเห็น สภาพปั ญ หาของผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ถู ก คุ ม ขั ง ไว้ ใ นเรื อ นจํา
หลายประการ โดยเฉพาะทางด้ านสุขภาพอนามัยเฉพาะทางเพศ พระองค์จึงทรงดําริ ให้ จัดทํา
โครงการกํา ลั ง ใจและโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ในเรื อ นจํา .หรื อ .ELFI ขึ้ น
เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้ต้องขังหญิง รวมถึงผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ และเด็กติดผู้ต้องขัง
อีกทั้งพระองค์ทรงผลักดันและพัฒนาโครงการดังกล่ าวให้ เป็ นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติ
ที่ใช้ สาํ หรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทําผิดหญิงโดยเฉพาะ (สํานักกิจการในพระดําริพระเจ้ า
หลานเธอ พระองค์ เจ้ าพั ชรกิติ ยาภา กระทรวงยุ ติ ธรรม, 2556.:.44-45) เรี ย กว่ า ข้ อ กํา หนด
สหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับ
ผู้กระทําความผิดหญิง หรือข้ อกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
ข้ อกําหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่
การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิง หรือข้ อกําหนดกรุงเทพนี้ ประกอบไปด้ วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้ อกําหนดทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้ อกําหนดที่ใช้ สาํ หรับผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ส่วนที่ 3 มาตรการที่มิใช่
การคุมขัง และส่วนที่ 4 การวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสร้ างความตระหนักแก่สาธารณชน
ทั้งนี้ ในส่วนที่ 3 ที่ว่าด้ วยมาตรการที่มิใช่การคุมขัง กําหนดสาระสําคัญไว้ ในข้ อ 57 ข้ อ 58 ข้ อ 60 ข้ อ 61
ข้ อ 64 และ ข้ อ 65 ว่า ควรกําหนดมาตรการทางเลือกแทนการจําคุกให้ กบั ผู้กระทําความผิดหญิง
ที่กระทําผิดไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระทําผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ใน
วัยพึ่ งพิง หรื อเยาวชนหญิง โดยโทษจําคุ กควรเป็ นทางเลือกที่ใช้ เฉพาะกับผู้ กระทําผิดหญิงที่
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กระทําผิดร้ ายแรงหรือมีลักษณะที่เป็ นอันตรายต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของหญิงและบุตรของหญิงประกอบการพิจารณาเพื่อลงโทษจําคุกในเรือนจําด้ วย

3. การจํ ากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัยตามกฎหมายต่างประเทศ และการคุมขังผูก้ ระทํา
ความผิดตามกฎหมายไทย
จากการศึกษาหลักกฎหมายต่างประเทศ พบว่า ประเทศอังกฤษมีกฎหมายกําหนดให้ ศาล
ใช้ ดุลพินิจลงโทษในชุมชนได้ (Community Sentence) ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยกระบวนการ
ยุติธรรม ค.ศ. 2003 (Criminal Justice Act 2003) ซึ่งคําสั่งห้ ามออกนอกสถานที่ (curfew
order) และคําสั่งให้ อยู่ในสถานที่ท่กี าํ หนด (residence requirement) มีลักษณะเป็ นคําสั่งที่ให้
จํากัดเสรีภาพผู้กระทําความผิดไว้ ในที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 2-12 ชั่วโมงต่อวัน และมีระยะเวลาไม่เกิน
อัตราโทษที่กาํ หนดไว้ ในคําพิพากษา โดยให้ ศาลพิจารณาถึงเหตุอนั สมควรและความร้ ายแรงของ
การกระทําแต่ ละกรณี เว้ นแต่ กรณีท่ีเป็ นความผิดที่กาํ หนดบทลงโทษโดยเฉพาะ หรือกรณีท่ีมี
การกระทําผิดซํา้ หรือความผิดบางฐานความผิดที่มีอตั ราโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือความผิดบางฐาน
ความผิ ด ที่ ก ระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อยในสั ง คม เช่ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาวุ ธ ปื นตาม
The Firearms Act 1968 เป็ นต้ น ทั้งนี้ ก่ อนที่ศาลจะสั่งให้ มาตรการลงโทษในชุ มชนดั งกล่ าว
ศาลต้ องพิจารณาข้ อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระทําความผิด ลักษณะการกระทําความผิด และพิจารณา
สิ่งแวดล้ อมบริเวณใกล้ เคียงกับที่อยู่อาศัยจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา รวมถึงการ
รับฟั งความเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่จี ะกําหนดให้ ควบคุมผู้กระทําความผิดจากพนักงานคุมประพฤติ
และศาลต้ องสั่งให้ ใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการควบคุมตัวไว้ ในสถานที่ท่กี าํ หนด
และที่อยู่ อาศั ยของผู้ กระทําผิ ดนั้ นด้ วย นอกจากนี้ หากมี ก ารฝ่ าฝื นหรื อ ละเมิ ด เงื่ อ นไขตามที่
ศาลกําหนด ให้ เจ้ าพนักงานแจ้ งเตือนต่อผู้ท่ถี ูกสั่งให้ ใช้ มาตรการลงโทษในชุมชน ซึ่งหากปรากฏว่า
มีการฝ่ าฝื นหรือละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอีกโดยไม่มีเหตุอนั สมควรภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่
เจ้ าพนักงานได้ แจ้ งเตือน เจ้ าพนักงานดังกล่ าวมีหน้ าที่แจ้ งต่อศาล เพื่อให้ ศาลมีคาํ สั่งยกเลิกคําสั่ง
ให้ ใช้ มาตรการลงโทษในชุมชนและสั่งให้ จาํ คุกในเรือนจําได้
สํา หรั บ กฎหมายสหรั ฐ อเมริ ก ามี ม าตรการลงโทษ ซึ่ ง เรี ย กว่ า มาตรการลงโทษ
ระดับกลาง (Intermediate Punishment) ให้ สามารถลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําความผิด
ทั้งชายและหญิงไว้ ในที่อยู่อาศัยได้ โดยรัฐฟลอริด้า ซึ่งเป็ นรัฐที่มีการนํามาตรการลงโทษในลักษณะ
การจํากัดเสรี ภาพไว้ ในที่อยู่ อาศัยมาใช้ เป็ นแห่ งแรก กําหนดไว้ ใน Florida Statutes Chapter 948
Probation and Community Control ให้ ศาลสามารถสั่ ง ให้ ควบคุ ม ตั ว ผู้ กระทํา ผิ ด ในชุ ม ชน
(Community.control) และสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัยของผู้กระทําผิดได้ โดยพิจารณา
จากประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ความสั ม พั น ธ์ ท างครอบครั ว ลั ก ษณะความร้ ายแรงของการกระทํา
สภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการกลับไปกระทําความผิดอีกจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา
รวมถึงการรับฟั งคําแนะนําของกรมราชทัณฑ์ก่อนสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพผู้กระทําผิดไว้ ในที่อยู่อาศัย

792

ทั้งนี้ ศาลจะกําหนดให้ ใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจตราและรายงานผล
การละเมิดหรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขการควบคุมตัวตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ท่ถี ูกสั่งให้ ใช้ เครื่องมือควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็ นผู้ชาํ ระค่าบริการในการใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย นอกจากนี้
การปรับเปลี่ยน แก้ ไขหรือดัดแปลงเครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความรับผิดทางอาญา
ตามกฎหมายอีกด้ วย
ส่วนรัฐมินนิโซต้ า สหรัฐอเมริกา ตาม Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal Code
กําหนดมาตรการลงโทษในลักษณะของการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัยไว้ ในส่วนของมาตรการ
ลงโทษระดับกลางตามมาตรา 609.10(4) ประกอบกับมาตรา 609.135 อนุมาตรา 1(b) ซึ่งศาล
สามารถกําหนดมาตรการลงโทษระดับกลาง โดยการจํากัดเสรี ภาพไว้ ในที่อยู่ อาศัยได้ ต่อเมื่อ
ศาลสั่งรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษเสียก่อน และความผิดที่ศาลสามารถสั่งรอการกําหนดโทษ
หรือรอการลงโทษต้ องไม่ใช่ความผิดที่มีอตั ราโทษจําคุกตลอดชีวิต ซึ่งเป็ นอัตราโทษที่สูงที่สุดของ
รั ฐ นี้ ทั้ง นี้ ศาลอาจกํา หนดให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ควบคุ ม อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ป ระกอบด้ ว ย นอกจากนี้
บทบัญญัติมาตรา 609.115 กําหนดให้ มีการรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาต่อศาล ซึ่งระบุ
ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความจําเป็ นในการกระทําความผิด ประวัติอาชญากรรม ความเสียหาย
ต่อผู้อ่ ืนหรือสังคม และข้ อมูลเกี่ยวกับความต้ องการของผู้เสียหายประกอบด้ วย รวมถึงการให้
คําแนะนําของเจ้ า หน้ า ที่ถึงโอกาสในการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู กระทําความผิดและโทษที่เหมาะสมต่ อ
ผู้กระทําความผิดด้ วย สําหรับบทบัญญัติมาตรา 609.14 มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายของ
รัฐฟลอริด้า ที่ศาลสามารถสั่งแก้ ไขหรือเพิกถอนคําสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัยได้ หากมี
การฝ่ าฝื นหรือละเมิดเงื่อนไขตามที่ศาลกําหนดไว้
ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศ
ฝรั่งเศส กําหนดให้ ศาลสามารถสั่งให้ ควบคุ มตัวผู้ กระทําความผิดไว้ ในที่อยู่ อาศัย โดยการใช้
เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันมีลักษณะเป็ นการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย ในกรณีท่ี
เป็ นการกระทําความผิดซึ่งศาลลงโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือหากเป็ นการกระทําความผิดซํา้ ศาลลงโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี อันแสดงให้ เห็นได้ ว่า ศาลจะใช้ มาตรการดังกล่าวได้ แต่เฉพาะการกระทําความผิด
ที่ไม่ร้ายแรง เท่านั้น ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-1 วรรคท้ าย ให้ ศาลสอบถาม
ความยินยอมของผู้กระทําความผิดก่อนที่ศาลจะสั่งให้ ควบคุมตัวผู้กระทําความผิดไว้ ในที่อยู่อาศัย
โดยการใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังให้ ศาลสอบถามเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ พนักงาน
อัยการ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูกระทําความผิดหรือทนายความของผู้กระทําความผิดนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าวด้ วย สําหรับในส่วนของการแก้ ไขหรือเพิกถอนคําสั่งควบคุมตัว
ผู้ กระทําผิดไว้ ในที่อยู่ อาศัย โดยการใช้ เครื่ องมื อควบคุ มอิเล็กทรอนิ กส์กาํ หนดไว้ ในลั กษณะ
เดียวกันกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่ว่า หากมีการฝ่ าฝื นหรือละเมิดเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ศาลสามารถ
แก้ ไขหรือเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว และสั่งให้ จาํ คุกผู้กระทําความผิดในเรือนจําได้ ทนั ที นอกจากนี้
ในส่วนของมาตรการป้ องกันการหลบหนีในกฎหมายฝรั่ งเศส ได้ กาํ หนดให้ มีการใช้ เครื่ องมือ
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ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบมาตรการอื่นๆ เช่น การให้ รายงานตัวหรือสั่งห้ ามประกอบอาชีพ
บางอย่าง เป็ นต้ น ทั้งนี้ กฎหมายฝรั่งเศสได้ กาํ หนดให้ การกระทําที่เป็ นการทําลาย ดัดแปลงหรือ
แก้ ไ ขเครื่ อ งมื อ ควบคุ มอิเล็ก ทรอนิ กส์มีค วามรั บ ผิด ทางอาญา เช่ น เดี ย วกัน กับ กฎหมายของ
รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกาด้ วย
เมื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทยแล้ วพบว่า การคุมขังไว้ ในที่อยู่อาศัยกําหนดใน
ลักษณะของโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 และมาตรา 24 ซึ่งใช้ สาํ หรับศาล
เปลี่ยนโทษจําคุกเป็ นกักขัง ในกรณีท่ศี าลลงโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน และผู้กระทําความผิดไม่เคย
รับโทษจําคุกมาก่อนหรือเคยได้ รับโทษจําคุกสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ ซึ่งมี
ขอบเขตค่ อนข้ างจํากัดและให้ อาํ นาจศาลใช้ เฉพาะโทษกักขังเท่านั้น และหากศาลจะพิพากษาให้
จําคุกมากกว่ าสามเดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(2) ศาลไม่ สามารถพิ พากษาให้
กักขังในที่อยู่อาศัยของผู้กระทําผิดตามบทบัญญัติดังกล่ าวได้ ส่วนกรณีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 แม้ เป็ นบทบัญญัติท่ีแก้ ไขใหม่ เพื่อเป็ นมาตรการ
ทางเลื อกแทนการจําคุ กผู้ กระทําความผิดไว้ ในเรื อนจําก็ตาม แต่ บทบั ญญั ติดั ง กล่ า วก็เ ป็ นกรณีท่ี
กําหนดให้ ศาลควบคุมผู้ต้องขังยังสถานที่อ่นื นอกจากเรือนจําภายหลังจากที่ผ้ ูต้องขังได้ รับโทษจําคุก
มาแล้ วบางส่วน ไม่ใช่บทบัญญัติท่กี าํ หนดให้ ศาลใช้ ดุลพินิจในการเลือกใช้ มาตรการลงโทษแก่ผ้ ูกระทํา
ความผิดตั้งแต่ช้ันทําคําพิพากษา สําหรับบทบัญญัติตามมาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณา
ความอาญาเป็ นบทบัญญัติท่ใี ห้ ศาลสามารถที่จะสั่งให้ ทุเลาการบังคับโทษจําคุกกับจําเลยซึ่งเป็ น
หญิงมีครรภ์ หรือจําเลยซึ่งคลอดบุตรแล้ วยังไม่ ถึงสามปี และจําเลยต้ องเลี้ยงดูบุตรนั้น โดยให้
บุคคลดังกล่ าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ท่กี าํ หนดไว้ ใน
หมายจําคุก แต่สถานที่จาํ คุกหรือควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสถานที่อ่นื ที่ใช้ ในการขัง จําคุก
หรือควบคุมผู้ต้องหา จําเลยหรือผู้ซ่ึงต้ องจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ พ.ศ.2552 กลับไม่ได้ ระบุ
ให้ รวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้กระทําผิดหญิงด้ วย ดังนั้น กฎหมายของประเทศไทยจึงแตกต่ างกับ
กฎหมายต่างประเทศและยังมีความไม่สอดคล้ องกับข้ อกําหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิงที่เสนอให้ มี
มาตรการลงโทษทางเลือกแทนการจําคุกผู้กระทําผิดหญิงไว้ ในเรือนจํา

4. วิ เคราะห์การนํามาตรการลงโทษ โดยการจํ ากัดเสรี ภาพไว้ในที่อยู่ อาศัยมาใช้
ลงโทษผูก้ ระทําผิดหญิงในคดีอาญา
เมื่อพิจารณาจากลักษณะเฉพาะทางเพศสภาพของผู้หญิง สภาพเรือนจําที่สร้ างไว้ จองจํา
ผู้กระทําผิดที่เป็ นอาชญากรร้ ายแรงซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย และบทบาททางสังคมที่ผ้ ูหญิงมีหน้ าที่
ต้ องเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว ประกอบกับแนวคิดตามข้ อกําหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติ
ต่ อผู้ ต้ องขังหญิ งในเรื อนจํา และมาตรการที่มิใช่ การคุ มขังสําหรั บผู้ กระทําความผิดหญิ ง และหลั ก
กฎหมายต่ างประเทศแล้ ว เห็นว่ า มาตรการลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงไว้ ในที่อยู่
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อาศัย เป็ นมาตรการที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ กับผู้กระทําผิดหญิงบางประเภทที่ต้องคําพิพากษา
ในคดีอาญา ดังจะได้ วิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
4.1 รูปแบบการลงโทษ
รูปแบบของการลงโทษที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ เป็ นมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดหญิง
ในคดีอาญา คือ กรณีท่ศี าลเห็นว่าการกระทําของผู้หญิงเป็ นความผิดและศาลเห็นว่ามีโทษถึงจําคุก
ควรกําหนดมาตรการลงโทษให้ ศาลสามารถมีดุลพินิจสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงไว้ ในที่อยู่
อาศัยได้ และให้ ศาลสั่งให้ ใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบคําสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่
อาศัยด้ วย
4.2 หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการสังให้
่ จํากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย
4.2.1 ประเภทของผู้กระทําความผิดหญิง
ประเภทของผู้กระทําผิดหญิงที่ศาลสามารถสั่งให้ ใช้ การจํากัดเสรีภาพไว้ ใน
ที่อยู่อาศัย ได้ แก่ ประเภทที่หนึ่ง ผู้กระทําผิดหญิงที่กระทําความผิดไม่ร้ายแรง อันได้ แก่ ความผิดที่มี
อัตราโทษอย่ างสูงที่มิใช่ โทษจําคุ กตลอดชีวิตหรื อประหารชีวิต ความผิดที่ไม่ ใช่ ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่ งราชอาณาจักร หรือผู้กระทําความผิดหญิงที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มี
อั ต ราโทษอย่ างสู งให้ จํา คุ กตลอดชี วิ ต หรื อประหารชี วิ ต แต่ ไ ด้ กระทํา ไปเพราะความจํา เป็ น
ทางเศรษฐกิจหรื อสังคม หรื อมีเหตุอันสมควรที่ศ าลจะสั่งให้ จํากัดเสรี ภาพไว้ ใ นที่อยู่ อาศัยได้
ประเภทที่สอง ผู้ กระทําผิ ดหญิ งที่มี ครรภ์ หรื อที่มี บุ ตรในวั ยพึ่ งพิ ง ซึ่ งโดยหลั กแล้ วเมื่ อคํานึ งถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของหญิงและบุตรของหญิงแล้ ว ควรจะจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงที่มีครรภ์หรือ
ที่มีบุตรในวัยพึ่งพิงไว้ ในที่อยู่อาศัยแทนการจําคุกในเรือนจํา เว้ นแต่ กรณีท่กี ระทําความผิดร้ ายแรง
หรือกระทําความผิดซํา้ ศาลอาจให้ จาํ คุกไว้ ในเรือนจําได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องเตรียมการ
เพื่อดูแลบุตรของหญิงนั้นด้ วย และประเภทที่สาม คือ เยาวชนหญิง ซึ่งมีอายุไม่ เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ในขณะที่กระทําความผิด
4.2.2 ระยะเวลาการควบคุม
ศาลสามารถสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัยได้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ตามคําพิพากษา และต้ องไม่ เกินกว่ าสิบสองชั่วโมงต่ อวัน เว้ นแต่ กรณีท่ีศาลเห็นสมควร
เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่หญิง บุตรและครอบครัวของหญิง ศาลอาจกําหนดระยะเวลาเกินกว่าสิบสอง
ชั่วโมงก็ได้
4.3 กระบวนพิจารณาของศาล
ก่ อ นที่ศ าลจะสั่ง จํากัดเสรี ภาพผู้ ก ระทํา ผิ ด หญิ ง ไว้ ใ นที่อ ยู่ อ าศั ย ศาลจํา ต้ อ ง
พิจารณาข้ อมูลของผู้กระทําความผิดหญิง ลักษณะของการกระทําความผิด สถานที่ท่ีใช้ ในการ
ควบคุม ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ อผู้เสียหายหรื อสังคม และความยินยอมของผู้กระทําผิดที่จะถูก
จํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย ตามที่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาของพนักงาน
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คุ มประพฤติท่ีเสนอต่ อศาล ทั้งนี้ ศาลอาจสอบถามความเห็นจากกรมราชทัณฑ์หรื อพนักงาน
อัยการด้ วยก็ได้
4.4 การแก้ไขหรือเพิกถอนคําสัง่
เมื่อศาลสั่งให้ จาํ กัดเสรี ภาพผู้กระทําผิดหญิงบางประเภทไว้ ในที่อยู่ อาศัยแล้ ว
ต่ อ มาปรากฏว่ ามี การฝ่ าฝื นหรื อละเมิ ดเงื่ อนไขการจํา กั ด เสรี ภ าพไว้ ในที่อยู่ อาศั ย พนั กงาน
คุ มประพฤติซ่ึงทําหน้ าที่สอดส่ องดู แลผู้ กระทําผิดหญิงมีหน้ าที่ต้องแจ้ งเตือนให้ หยุ ดกระทําการ
ที่ฝ่าฝื นหรือละเมิดเงื่อนไขนั้น หากผู้กระทําผิดหญิงคนดังกล่ าว ยังคงฝ่ าฝื นหรือละเมิดเงื่อนไข
หรือกระทําการที่ผิดกฎหมายอีกภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ งเตือน พนักงาน
คุ ม ประพฤติต้ อ งรายงานต่ อ ศาล เพื่ อ ที่ศ าลจะสั่งให้ นํา ผู้ ก ระทํา ผิด หญิ ง ไปจํา คุ ก ในเรื อ นจํา
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กาํ หนดในคําพิพากษา
4.5 มาตรการควบคุมเพือ่ ป้องกันการหลบหนี
การใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงไว้ ใน
ที่อยู่อาศัยเป็ นมาตรการที่ควรจะต้ องกระทํา ทั้งนี้ ให้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี
ศูนย์ควบคุมการติดตามด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผู้ดาํ เนินติดตามและสอดส่องดูแลการใช้
เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์น้นั ด้ วย นอกจากนี้ ควรกําหนดบทบัญญัติให้ ผ้ ูกระทําความผิดหญิง
ที่แก้ ไขดัดแปลง หรือทําลายเครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และหลบหนีจากการจํากัดเสรีภาพ
ไว้ ในที่อยู่อาศัยต้ องรับผิดในทางอาญาด้ วย

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
มาตรการลงโทษผู้กระทําผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิง
ไว้ ในที่อยู่อาศัยกับผู้กระทําผิดหญิงบางประเภท อันได้ แก่ ผู้กระทําความผิดหญิงที่กระทําความผิด
ไม่ร้ายแรงหรือที่มิใช่ อาชญากรโดยสันดาน ผู้ กระทําความผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่อยู่ใน
วัยพึ่งพิง หรือผู้กระทําความผิดที่เป็ นเยาวชนหญิง นอกจากจะช่วยลดปั ญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจําแล้ ว
ยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิง รวมถึงบุตรและครอบครัวของผู้หญิงด้ วย ทั้งนี้ ควรแก้ ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้ ศาลมีดุลพินิจในการสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่ อาศัย
รวมทั้งการเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ กบั ผู้ใช้ อาํ นาจในส่วนต่างๆ ดังข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ
5.1.1 เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
ให้ มีลักษณะ 1 หมวด 1/1 ว่าด้ วยการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย กําหนดมาตรการลงโทษทางอาญา
โดยการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงไว้ ในที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะให้ ศาลใช้ ดุลพินิจในการลงโทษแก่
ผู้กระทําผิดหญิงที่กระทําความผิดไม่ ร้ายแรงหรือที่มิใช่ อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระทําผิดหญิง
ที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งนี้ เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งในส่วนของ
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ประเภทของผู้กระทําความผิดหญิง ลักษณะของฐานความผิด ลักษณะของที่อยู่อาศัย ระยะเวลา
ในการสั่งให้ จํา กัดเสรี ภ าพไว้ ใ นที่อยู่ อ าศัย กระบวนพิ จ ารณาของศาลก่ อ นสั่งให้ ใ ช้ ก ารจํา กัด
เสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย การแก้ ไขหรือเพิกถอนคําสั่งกรณีมีการละเมิดหรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขของการ
จํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย และมาตรการควบคุมเพื่อป้ องกันการหลบหนีจากที่อยู่อาศัยไว้ ด้วย
นอกจากนี้ ควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคําว่า “คุมขัง” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (12)
ให้ หมายความรวมถึง การจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย เพื่อให้ ผ้ ูท่หี ลบหนีจากที่การจํากัดเสรีภาพ
ไว้ ในที่อยู่อาศัย ต้ องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฐานหลบหนีจากการคุมขังด้ วย
5.1.2 เห็นควรให้ คงเนื้อความในบทบัญญัติมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้ เป็ นมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังผู้กระทําผิดไว้ ในเรือนจํา
กรณีท่ผี ้ ูกระทําความผิดหญิงได้ รับโทษในเรือนจํามาแล้ วบางส่วน แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าว
มีลักษณะเป็ นการกําหนดสถานที่ในการจําคุกผู้ต้องคําพิพากษาให้ รับโทษจําคุกไว้ ยังสถานที่อ่ืน
นอกจากเรือนจํา อันเป็ นบทบัญญัติท่วี ่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายหลังจากศาลมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุดแล้ ว ซึ่งอยู่ในส่วนของกฎหมายบังคับโทษ จึงควรนําบทบัญญัติดังกล่ าวไปบัญญัติไว้ ใน
กฎหมายบังคับโทษ คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
5.2 ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายตุลาการ
ข้ อเสนอแนะในส่วนนี้ เสนอแนวทางให้ กับส่วนบริหารงานขององค์กรฝ่ ายตุลาการ
ซึ่งก็คือ สํานั กงานศาลยุ ติธรรม เพื่ อที่จะร่ วมมือกับสถาบันเพื่อการยุ ติธรรมแห่ งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) จัดอบรมให้ แก่ผ้ ูพิพากษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้ าใจในปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาชั้นบังคับโทษ ทั้งในส่วนของปั ญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจํา ปั ญหา
ผลกระทบของการจองจําต่อผู้กระทําความผิดหญิง บุตรและครอบครัวของผู้กระทําความผิดหญิง
รวมถึงเผยแพร่แนวคิดและวัตถุประสงค์ของข้ อกําหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่ การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิง (ข้ อกําหนดกรุงเทพ)
ให้ ผ้ ูพิพากษาซึ่งเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจตุลาการในการตัดสินลงโทษผู้กระทําผิดในคดีอาญาทราบ นอกจากนี้
เห็นควรให้ แก้ ไขระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้ วยการสมัครและการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็ นข้ าราชการตุลาการ ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 เพื่อกําหนดคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะเข้ าทดสอบ เพื่อบรรจุเป็ นข้ าราชการตุลาการ ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ว่า
นอกจากผู้สมัครเข้ าทดสอบต้ องจบการศึกษาในระดับปริญญาโททางกฎหมายในประเทศไทยแล้ ว
ผู้สมัครยังต้ องเคยศึกษาในรายวิชากฎหมายบังคับโทษด้ วย
5.3 ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายบริหาร
5.3.1 เห็นควรให้ ฝ่ายบริหารเข้ ามามีบทบาทในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย และปริญญาโททางด้ านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ให้ มีรายวิชากฎหมายบังคับโทษเป็ นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษา
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5.3.2 เห็นควรให้ มีการพัฒนาบุคลากรในด้ านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาให้
มีความรู้ความเข้ าใจในสภาพปั ญหาผู้ต้องขังหญิงล้ นเรือนจํา ผลกระทบจากการจองจําที่เกิดขึ้นกับ
ผู้หญิง บุตรและครอบครัวของผู้หญิง โดยเฉพาะพนักงานคุมประพฤติท่จี ะเข้ ามามีบทบาทในการ
จัดทํารายงานการสืบเสาะก่อนพิพากษาและสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดหญิงที่ถูกสั่งให้ จาํ กัดเสรีภาพ
ไว้ ในที่อยู่อาศัย โดยใช้ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
5.3.3 เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั ประชาชนในสังคม เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจําที่นาํ ไปสู่
ปัญหาอื่นอีกจํานวนมาก เพื่อที่จะให้ ประชาชนและสังคมยอมรับการนําแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการ
ที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง อันจะช่วยให้ เป็ นการลดปัญหาผู้ต้องขังล้ นเรือนจําและปัญหา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจองจําผู้กระทําผิดไว้ ในเรือนจํา
5.3.4 เสนอให้ กระทรวงยุติธรรมเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําสถิติอาชญากรรม
ของผู้กระทําผิด ให้ มีความถูกต้ องสมบูรณ์ เพื่อที่จะนําข้ อมูลเสนอต่อศาลประกอบการใช้ ดุลพินิจ
ในการลงโทษผู้กระทําผิดหญิง โดยการจํากัดเสรีภาพไว้ ในที่อยู่อาศัย
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