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บทคดัย่อ 

พระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 ได้มีการประกาศใช้มาเป็นช่วงระยะเวลานานมากแล้ว 

มีการแก้ไขปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของหลักเกณฑ์การบังคับโทษที่

มุ่งเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคล 

แต่อย่างไรกต็ามด้วยปัญหาเร่ืองทณัฑสถานที่มีอยู่จ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวนที่มีแนวโน้มที่จะ

เพ่ิมมากข้ึน และนอกจากน้ียังมีปัญหาที่ผู้ต้องขังหญิงถูกจ าคุกในเรือนจ าที่ไกลบ้านห่างไกลครอบครัว 

ผู้ต้องขังหญิงที่ ต้ังครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่ต้องเล้ียงดูบุตรในเรือนจ าไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมใน

เรือนจ าการเล้ียงดูบุตรเป็นไปได้อย่างยากล าบาก และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซ่ึงท าหน้าที่

ควบคุมผู้ต้องขังหญิงกม็ีจ านวนน้อยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จากปัญหาดังกล่าวท าให้กระทบต่อ

การฟ้ืนฟูผู้ต้องขังหญิงให้กลับคืนสู่สังคมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ท าให้มีจ านวน

ผู้ต้องขังกลับมากระท าความผิดซ า้อีกเป็นจ านวนมาก 

อย่างไรกต็าม ภายหลังที่องค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย

ที่ 65 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีการลงมติยอมรับต่อข้อก าหนด

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and 

Non - Custodial Measures of Women Offenders) หรือที่เรียกว่าข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok 

Rules) ประเทศไทยซ่ึงเป็นเป็นผู้ผลักดันให้เกิดข้อก าหนดกรุงเทพและเป็นสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติได้ลงมติยอมรับข้อก าหนดกรุงเทพ จึงต้องแสดงบทบาทในการขับเคล่ือนข้อก าหนด 

กรุงเทพให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทที่ผลักดันโดยสถาบันเพ่ือการ 

ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) หรือ TIJ และในขณะเดียวกนัประเทศไทย 

 

* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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กค็วรที่จะเป็นตัวอย่างในการขับเคล่ือนข้อก าหนดกรุงเทพโดยผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง

ยุติธรรม ศาลยุติธรรม สถาบัน TIJ และกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการที่จะท าให้การ

ปฏบัิติตามข้อก าหนดกรุงเทพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ผลักดันแก้ไขกฎหมายภายใน

ให้สอดคล้องกับหลักการของข้อก าหนดดังกล่าว ซ่ึงแม้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มีการ

บัญญัติก าหนดให้สิทธิต่างๆแก่ผู้ต้องขัง แต่กยั็งมิได้มีการบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงซ่ึงมีความ

ต้องการพ้ืนฐานที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชายไว้เป็นการเฉพาะแยกจากบทบัญญัติทั่วไปในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 คงมีแต่เพียงการก าหนดให้สิทธิไว้ในกฎกระทรวง
1
ซ่ึงเป็นกฎหมายประกอบไม่

สามารถจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และ

ไม่สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพได้ การบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงตาม

หลักเกณฑ์ของข้อก าหนดกรุงเทพจึงไม่สามารถที่จะก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในกฎกระทรวงได้ ซ่ึงการอนุวัติ

กฎหมายภายในประเทศให้สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงได้อย่างครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด

ตามข้อก าหนดกรุงเทพเป็นกระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ราชทณัฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้องต่อการบังคับโทษผู้ต้องขัง เป็นเร่ืองที่มีความละเอียดอ่อน ต้องอาศัยผู้มีความรู้

ความสามารถและเข้าใจหลักแนวคิดเกี่ยวกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและหลักการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท าความผิด ดังน้ัน ผู้บริหารของกรมราชทณัฑจึ์งต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ อีกทั้งต้อง

มีประสบการณ์โดยตรงในระบบงานราชทัณฑ์ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงปัญหาในระบบราชทัณฑ์และ

สามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งสามารถพัฒนางานราชทัณฑ์ของประเทศไทยให้

สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังและสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรที่จะให้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

ตามข้อก าหนดของสหประชาชาติส าหรับการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การ

คุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง โดยแยกหมวดเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังหญิงไว้ในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 กับทั้งให้มีการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดกรุงเทพเพ่ือให้ระบบราชทณัฑข์องประเทศไทยสามารถที่จะขับเคล่ือนข้อก าหนดกรุงเทพได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศในการพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ทั้งน้ีโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดไม่ให้กลับมากระท าความผิดซ า้อีก 

    

 

 

                                                           
1

 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แพ่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 
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1. บทน า 

เมื่อบุคคลใดกระท าความผิดซ่ึงศาลพิพากษาให้ต้องรับโทษจ าคุก กจ็ะมีการส่งตัวบุคคล

น้ันไปยังเรือนจ าเพ่ือจ าคุก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลงโทษและเพ่ือกันตัวบุคคลน้ันออกจาก

สังคม เพราะการที่บุคคลกระท าผิดอันกฎหมายก าหนดโทษให้ต้องจ าคุกน้ัน ในทางกฎหมายถือว่า

บุคคลน้ันเป็นบุคคลที่มีความอันตรายต่อสังคม ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อสังคม และนอกจากน้ี 

การลงโทษจ าคุกมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขเยียวยาให้บุคคลผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีและสามารถกลับ

เข้าสู่สงัคมภายหลังได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่อย่างไรกต็าม ผู้ต้องขังกยั็งอยู่ในฐานะที่รัฐจะต้องค านึง

สิทธิมนุษยชน และปฏบัิติตามหลักนิติธรรม ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญามาเป็นเคร่ืองมือในการละเมิดสทิธเิสรีภาพของประชาชนหรือแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย และเพ่ือเป็นหลักประกนัคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ านอกเหนือจากการบังคับ

โทษที่เป็นการจ ากดัสทิธเิสรีภาพตามค าพิพากษาของศาล 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้หญิงต้องโทษจ าคุกอยู่ในเรือนจ าอยู่เป็นจ านวนมาก และมี

แนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงขัดกับจ านวนทณัฑสถานในประเทศไทยที่มีอยู่จ านวนจ ากัด ผู้ต้องขังหญิง

ต้องอยู่อย่างแออัด ผู้ต้องขังหญิงถูกจ าคุกในเรือนจ าที่ไกลบ้าน ห่างไกลครอบครัว และกรณีผู้ต้องขัง

หญิงที่ต้ังครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่ต้องเล้ียงดูบุตรในเรือนจ า ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพียงพอ การ

เล้ียงดูบุตรเป็นไปได้อย่างยากล าบาก และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ ผู้หญิงซ่ึงท าหน้าที่ควบคุม

ผู้ต้องขังหญิงกม็ีจ านวนน้อย ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงท าให้กระทบต่อการฟ้ืนฟูผู้ต้องขังหญิง

ให้กลับคืนสู่สงัคม 

กฎหมายราชทัณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบันแม้จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่

ผู้ต้องขังหญิงไว้บ้าง แต่ไม่ได้เป็นการบัญญัติไว้โดยตรง อีกทั้งยังมีการก าหนดไว้กระจัดกระจายไว้ใน

กฎกระทรวงต่างๆ ดังน้ัน การศึกษาวิธกีารปฏบัิติเกี่ยวกบัผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายของประเทศไทย

ตามข้อก าหนดกรุงเทพ เพ่ือพัฒนากฎหมายราชทณัฑใ์ห้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง

หญิง จึงมีความส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาระบบราชทัณฑ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ข้อก าหนดกรุงเทพ เป็นข้อก าหนดที่เกิดจากการผลักดันของประเทศไทย จนสามารถก้าวไปสู่การ

ยอมรับของสหประชาชาติได้ 

 

2. ทฤษฎีเกีย่วกบัการบงัคบัโทษในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรฐานในระดบั

นานาชาติเกีย่วกบัการปฏิบติัต่อผูถู้กจ าคุก 

การใช้มาตรการบังคับทางอาญามีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันสังคมจาการล่วงละเมิด

กฎหมายอันก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่สังคม การลงโทษผู้กระท าความผิดจะต้อง
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ก่อให้เกดิความรู้สกึต่อตัวผู้กระท าความผิดและมีผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปในสังคมให้ตระหนักถึงผล

ของการกระท าความผิด และเป็นการเตือนบุคคลทั่วไปด้วยว่าถ้ามีการกระท าความผิดเช่นน้ันอีก

จะต้องได้รับโทษอย่างเดียวกัน
2
 และ เพ่ือให้ผู้ถูกลงโทษส านึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระท าลงไป 

นอกจากน้ีการจ าคุกยังเป็นกระบวนการที่ให้ผู้ต้องขังได้รับการอบรมแก้ไข ฝึกวิชาชีพ ซ่ึงท าให้

ผู้ต้องขังสามารถกลับตัวเป็นคนดีสามารถกลับคืนสู่สงัคมได้ แต่อย่างไรกต็าม บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขัง

หรือถูกจ าคุกพึงได้รับการปฏบัิติในฐานะมนุษย์และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลน้ัน 

ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าในปี 

ค.ศ.1955 (The 1955 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

) ก าหนดถึงวิธีปฏบัิติต่อผู้ต้องขังโดยไม่ค านึงถึงข้อแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา หรือ

ความคิดเห็นทางการเมือง และจะต้องให้ความเคารพต่อความเช่ือในศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถืออยู่ 

ผู้ต้องขังต่างประเภทกันต้องแยกคุมขังกันไว้คนละแห่งหรือคนละส่วนของเรือนจ า โดยค านึงถึงเพศ 

อายุ ประวัติในทางอาชญากรรม เหตุผลในทางคดีและความจ าเป็นที่จะต้องปฏบัิติต่อผู้ต้องขังเหล่าน้ัน 

และควรแยกระหว่างผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย และระหว่างผู้ต้องขังเดด็ขาดและผู้ต้องขังระหว่าง

พิจารณา   

ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าในปี 

ค.ศ.1955 มีการประกาศมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันมีวิวัฒนาการในการพัฒนาระบบราชทณัฑ์ด้วย

ความตระหนักต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขเยียวยาผู้กระท าความผิด จึงมีการผลักดันให้มีการ

ทบทวนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ า และเป็น

เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการจัดท าข้อก าหนดกรุงเทพ ว่าด้วยการปฏบัิติ

ต่อผู้ต้องขังหญิง ท าให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนมาตรฐานของ

สหประชาชาติในภาพรวม โดยเฉพาะผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิง คณะมนตรีว่าด้วยเร่ืองป้องกัน

อาชญากรรมและยุติธรรมทางอาญา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จึงได้รับรองข้อก าหนดมาตรฐาน

ขั้นต ่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ฉบับใหม่) ที่เรียกว่า ข้อก าหนดแมนเดล่า (Mandela Rule) ซ่ึงมี

หลักการส าคัญในการปฏิบัติผู้ต้องขังหญิง กล่าวคือ ผู้ต้องขังควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ

และควรได้รับการป้องกันจากการทรมานหรือการกระท าที่โหดเห้ียม ไร้มนุษยธรรม การลงโทษ

ผู้กระท าความผิดด้วยการลงโทษจ าคุกต้องไม่เป็นการแทรกแซงลักษณะเดิมของผู้ต้องขังและไม่ต้อง
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 ณรงค์ศักด์ิ สุขวิบูลย์ (2549). มาตรการบังคับทางอาญาที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิดทางเพศ. น.7. 
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เป็นการซ า้เติมผู้กระท าความผิด
3
 และการใช้ชีวิตในเรือนจ าควรลดความแตกต่างในการใช้ชีวิตก่อน

เข้ามาอยู่ในเรือนจ า 

 

 3. การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในต่างประเทศ 

3.1 การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากปัญหาจ านวนผู้ต้องขังหญิงเพ่ิมมากขึ้ น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการสร้างเรือนจ า

เฉพาะส าหรับผู้ต้องขังหญิงเพ่ิมมากขึ้ นตามไปด้วย โดยในทุกเรือนจ าจะมีการจัดให้มีบริการทาง

การแพทย์อย่างเพียงพอและยังมีการบริการทางจิตแพทย์อีกด้วย และจะมีการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง

เกี่ยวกบัโรคภัยต่างๆ ผู้ต้องขังหญิงจะได้รับการตรวจสขุภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศหญิง และได้รับ

การอบรมเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ความสวยความงาม งานเกี่ยวกับด้านเลขานุการ เกี่ยวกับ

ข้อมูลตัวเลข การท าอาหาร การท าขนม การเล้ียงดูเดก็ 

ในเรือนจ าจะมีการแบ่งแยกประเภทของผู้ต้องขังตามฐานความผิดที่ต้องโทษเพ่ือแบ่งแยก

การฝึกอบรมให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละรายไปและเพ่ือพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังน้ัน และเรือนจ า

ยังมีการบ าบัดสภาพจิตใจของผู้ต้องขังโดยวิธีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพาตนเอง (Self-Help 

Program) โดยจะมีการรวมกลุ่มของผู้ต้องขังประเภทเดียวกัน เช่นการรวมกลุ่มของคนกินเจ ผู้ที่ศาล

ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต คนอเมริกันด้วยกัน นับถือศาสนาเดียวกัน กลุ่มโยคะ กลุ่มคนที่ต้องควบคุม

อารมณ์โกรธ เป็นต้น 

ในการดูแลผู้ต้องขังที่มีบุตร เรือนจ ามีโครงการส าหรับแม่ลูกอ่อน มีการจัดตั้งศูนย์บ าบัด

ดูแลเดก็แรกเกดิ จัดหาบ้านให้เดก็เหล่านี้ โดยเรียกโปรแกรมน้ีว่า “Innovation  Family Program” ซ่ึง

โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการเล้ียงดูบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 18 เดือน โดยเดก็สามารถ

อาศัยอยู่กบัมารดาในเรือนจ าได้  และมีการจัดตั้งสถานรับเล้ียงเดก็ภายในเรือนจ าส าหรับเดก็ที่โตข้ึน

ที่ต้องการมาพักกับมารดาที่ถูกคุมขังในเรือนจ า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมารดากับ

บุตร  

ในระหว่างที่ต้ังครรภ์ผู้ต้องขังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทกัษะการเล้ียงดูบุตร เมื่อผู้ต้องขังใกล้

จะคลอดทางเรือนจ าจะน าผู้ต้องขังออกไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลชุมชน เมื่อคลอดบุตรแล้วผู้ต้องขัง

จะต้องเตรียมการส าหรับการน าทารกไปเล้ียงดู ซ่ึงทางเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจะประสานกับชุมชนเพ่ือ

เตรียมการน าทารกออกไปเล้ียงดูภายนอก โดยทางเรือนจ าจะเปิดโอกาสให้แม่และเดก็ได้อยู่ร่วมกัน

ระยะหน่ึง  ก่อนที่ผู้ต้องขังจะถูกน าตัวกลับไปควบคุมในเรือนจ า 
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 มาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าในปี ค.ศ.2015 (The Standard Minimum Rules 

for the Treatment of Prisoners 2015), ข้อ 3 
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ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวจะได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ

เตรียมการก่อนปล่อยตัวก่อนกลับเข้าสู่สังคม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการกลับเข้าสู่สังคม การใช้ชีวิใน

ประจ าวัน และการประกอบอาชีพภายหลังถูกปล่อยตัว และโครงการเตรียมการปล่อยน้ีจะให้ความรู้

ทั้งในเร่ืองส่วนบุคคล สังคม ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมาย โดยรับการอบรมจากเจ้าหน้าที่คุม

ประพฤติและคณะกรรมการในส่วนพักการลงโทษ  

เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้วชุมชนจะมีส่วนร่วมในการคุมประพฤติผู้พ้นโทษ โดยมีเจ้าหน้า

ของศูนย์ราชทัณฑ์ชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติคอยดูแล เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังจะได้รับ

ประโยชน์จากการคุมประพฤติและการปฏบัิติตามแผนภายหลังการปล่อยตัวอย่างถูกต้อง 

3.2 การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิงในสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรได้ตระหนักถึงจ านวนผู้ต้องขังหญิงที่เพ่ิมมากขึ้นและผลกระทบของการ

จ าคุกต่อผู้ต้องขังหญิงและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเกี่ยวกับบุตรของผู้ต้องขังที่อยู่ภายนอก

เรือนจ า ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องมีแนวปฏิบัติเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังหญิง เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชาย การควบคุมผู้ต้องขังหญิงจึงแยกออกอย่าง

ชัดเจนจากการควบคุมผู้ต้องขังชาย  

มาตรฐานในการให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าของประเทศอังกฤษ

น้ันเรือนจ าจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการแพทย์ ซ่ึงจะเป็นผู้ประสานงานกับแพทย์

เพ่ือคอยติดต่อสื่อสารกบัแพทย์อยู่ตลอดเวลาและให้แพทย์เข้ามาท าหน้าที่ดูแลเรือนจ าในทุกวัน 

การฝึกอบรมวิชาชีพและการจัดการด้านการท างานของผู้ต้องขัง มีแนวทางในการฝึกอบรม

วิชาชีพที่เน้นการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทกัษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การท างานหลังพ้นโทษ ส าหรับแนวทางในด้านการท างานของผู้ต้องขังจะเน้นให้ผู้ต้องขังท างานเป็น

กจิกรรมหลักในช่วงเวลากลางวัน  ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับผู้ต้องขังจะประกอบด้วยหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพแห่งชาติและหลักสตูรที่ได้รับการรับรองที่หลากหลาย 

แม้เรือนจ าจะมิใช่สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการเล้ียงดูบุตรแต่ส าหรับผู้ต้องขังหญิงซ่ึง

คลอดบุตรระหว่างต้องโทษจ าคุกน้ัน การได้เล้ียงดูบุตรทารกอย่างใกล้ชิดนับเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามาก

ที่สดุ อกีทั้งการที่เดก็ได้ใช้เวลาอยู่กับแม่ท าให้เดก็ได้รับถ่ายทอดความอบอุ่นและก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตัวเดก็มากกว่าการแยกกนัอยู่ 

 

4.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

แม้พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 มีการบัญญัติก าหนดให้สิทธิต่างๆแก่ผู้ต้องขัง แต่

กยั็งมิได้มีการบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงซ่ึงมีความต้องการพ้ืนฐานที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชายไว้

เป็นการเฉพาะแยกจากบทบัญญัติทั่วไป และการที่ก  าหนดให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงในกฎกระทรวง
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มหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 58 แพ่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ซ่ึงไม่สามารถจะ

ก าหนดหลักเกณฑ์ให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ได้ ดังน้ัน จึง

ควรก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิงไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ไว้เป็นหมวดหน่ึงเป็นการ

เฉพาะโดยต้องมีหลักเกณฑต่์างๆ ดังต่อไปนี้  

4.1 ก าหนดให้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มีผลใช้บังคับแก่ผู้ต้องขังหญิงทุก

ประเภท ได้แก่ผู้ต้องขังหญิงทั่วไป ผู้ต้องขังหญิงซ่ึงเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหญิงตามค า

พิพากษาของศาลให้จ าคุก หญิงที่ยังไม่ถูกพิจารณาพิพากษาคดีอาญา และหญิงที่อยู่ภายใต้บังคับของ

มาตรการเพ่ือความปลอดภัยโดยค าสั่งศาล และให้รวมถึงหญิงที่ต้องสูญเสียอิสรภาพเน่ืองมาจากค าสั่ง

ศาลในทางแพ่ง และให้มีการก าหนดมาตรการทางเลือกอื่นแก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากกระบวนการทาง

ศาลและวิธีการอื่นอันเป็นการคุ้มครองที่มิใช่การคุมขังผู้ต้องขังหญิง เช่น ให้พักพิงในสถานที่ที่จัดการ

โดยผู้ด าเนินการอสิระ องค์กรอสิระ หรือส่วนบริการชุมชนอื่นๆ  

4.2 ก าหนดหลักเกณฑใ์ห้สทิธขิั้นพ้ืนฐานต่างๆ แก่ผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ 

  4.2.1 ผู้ ต้องขังหญิงต้องอ ยู่ในเ รือนจ าที่ ใก ล้ บ้าน ทั้ ง น้ี เ พ่ือเ ป็นการ รักษา

ความสมัพันธร์ะหว่างผู้ต้องขังกบัครอบครัว การจัดสถานที่ของเรือนจ าต้องจัดให้มีการจ าแนกลักษณะ

ที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของเพศหญิง บรรยากาศภายในเรือนจ าควรมีลักษณะเป็น

ธรรมชาติใกล้เคียงกบัสภาพภายนอกเรือนจ าและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงเพ่ือวางแผน

เกี่ยวกับการแยกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และต้องค านึงถึงข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับประวัติ

ความรุนแรง การบกพร่องทางจิต การติดสารเสพติด โดยการประเมินความเสี่ยงเป็นรายคน ทั้งน้ีเพ่ือให้

แน่ใจว่าแผนการลงโทษที่ผู้ต้องขังหญิงแต่ละคนได้รับน้ันเหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูของแต่ละบุคคลและ

เหมาะสม  

  4.2.2 ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับการอบรมเพ่ือให้มีความในเร่ืองความต้องการพิเศษ

ของผู้ต้องขังหญิงในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเชิงฟ้ืนฟู เพ่ือเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคม

และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการฟ้ืนฟูผู้ต้องขังหญิงอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคม และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคและอบรม

การพัฒนาจิตใจ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย

หรือท าร้ายตัวเอง นอกจากน้ียังก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงซ่ึงเป็นเยาวชน และการให้

การศึกษาและการฝึกอาชีพอย่างเทา่เทยีมกนักบัผู้ต้องขังเยาวชนชาย การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย

หญิงและมีสทิธเิข้าถึงนรีแพทย์อย่างสม ่าเสมอเช่นเดียวกบัผู้ต้องขังหญิง 
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  4.2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจ าในระหว่างรอการ

พิจารณาคดีโดยก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ   

  4.2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็น

หญิง ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาเหตุบรรเทาโทษต่างๆ เช่นการไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่มีความ

รุนแรงที่สมัพันธก์นั และลักษณะของการกระท าความผิดทางอาญา ควบคู่ไปกับภาระหน้าที่ของผู้หญิง

ในการดูแลครอบครัวและภูมิหลังทั่วไป และน าไปใช้กับการพิจารณาเพ่ือให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง

หญิงก่อนครบก าหนดโทษที่ต้องค านึงถึงประเดน็ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขังหญิงในเร่ืองภาระหน้าที่

การดูแลครอบครัว รวมทั้งความต้องการกลับสู่สงัคมโดยเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง 

  4.2.5 ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงเป็นชาวต่างชาติ หากหากมีข้อตกลงพหุพาคีหรือทวิ

ภาคีระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องกับการโอนผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติเพ่ือกลับไปรับโทษต่อในประเทศบ้าน

เกดิ โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องขังหญิงคนน้ันมีบุตรอยู่ในประเทศบ้านเกิดต้องพิจารณาโดยเรว็ที่สุด 

  4.2.6 ก าหนดหลักเกณฑใ์ห้ควบคุมผู้ต้องขังหญิงออกจากผู้ต้องขังชายอย่างเดด็ขาด  

4.3. ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เรือนจ าต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งของซ่ึงตรงต่อ

ความต้องการด้านสุขอนามัยของหญิงโดยเฉพาะ รวมถึงผ้าเชด็ตัวที่สะอาด และการจัดส่งน า้ด่ืมอย่าง

สม ่าเสมอให้เพียงพอต่อการเล้ียงดูเดก็และหญิง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหญิงซ่ึงท าอาหาร ตั้งครรภ์ ให้นม

บุตรหรือมีประจ าเดือน และเรือนจ าต้องจัดให้มีการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง โดยควร

เทา่กบัการบริการที่จัดข้ึนในชุมชนนอกเรือนจ า และในด้านสาธารณสุขเรือนจ าต้องจัดให้มีแพทย์หรือ

พยาบาลหญิงเพ่ือท าการตรวจรักษาผู้ต้องขังหญิงในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงร้องขอ ทั้งน้ีภายใต้ขอบเขตที่

เป็นไปได้ ทั้งน้ีโดยค านึงถึงความต้องการของผู้ต้องขังหญิงซ่ึงมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังชาย  

การจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพจิตและการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจที่มีความ

เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยค านึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ ภาวะทุกข์ทรมานทางจิต ซ่ึงต้องมี

บุคคลากรทางด้านการแพทย์เตรียมพร้อมให้บริการในขณะที่ ผู้ต้องขังหญิงเกิดความเครียด 

นอกจากน้ี ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับการป้องกนัโรคที่เกี่ยวข้องกบัผู้หญิงโดยเฉพาะ  

4.4. ก าหนดให้ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพกับวิทยาลัยการ

อาชีพ ชุมชนและสถาบันฝึกวิชาชีพในท้องถิ่นเพ่ือเข้ามาสอนและพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งจัด

กิจกรรมให้ ผู้ต้องขังหญิงได้รับการพัฒนาและเพ่ิมโอกาสในการกลับสู่สังคมได้อย่างชัดเจน ผู้ต้องขัง
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หญิงทุกคนจะได้รับการอบรมและเข้าโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมีการอบรมและ

การจัดหางาน ตลอดจนประสานกบั ราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นให้ช่วยรองรับต่อไป
4
 

เรือนจ าจะต้องจัดให้มีบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏบัิติงานตามข้อก าหนดกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ต้องมีความคุ้นเคยกับพฤติกรรมของผู้ต้องขังหญิง และ

ต้องปฏบัิติงานด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ต้องขังหญิงกลับเข้าสู่สงัคมได้อย่างมีคุณภาพ  

4.5. ก าหนดวิธีปฏบัิติและการให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติดและผู้ต้องขังหญิง

ที่ต้ังครรภ์ โดยให้ผู้ต้องขังหญิงน้ันได้รับการระงับการคุมขังช่ัวคราวเพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับบุตร โดย

ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็ ผู้ต้องขังหญิงน้ันต้องได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลบุตรด้วย และ

เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อระหว่างมารดาซ่ึงเป็นผู้ต้องขังหญิงกับบุตรที่อยู่อาศัยอยู่นอกเรือนจ า ให้มี

การลงทะเบียนประวัติส่วนตัวของบุตรซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยช่ือของเดก็ อายุ ถิ่นที่อยู่และ

สถานะของการปกครองหรือการเป็นผู้ปกครอง 

เรือนจ าอาจอนุญาตให้บุตรอยู่กบัมารดาภายในเรือนจ าได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของเดก็ และหากเดก็ต้องมาอยู่ในเรือนจ ากับผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดา เดก็ต้องไม่ได้รับการปฏบัิติ

เสมือนเป็นผู้ต้องขัง โดยสภาพแวดล้อมในการเล้ียงดูบุตรต้องใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมภายนอก

เรือนจ าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไป การเล้ียงดูบุตรภายในเรือนจ าผู้ต้องขังหญิงซ่ึงเป็นมารดาจะต้อง

ได้รับโอกาสให้ใช้เวลาร่วมกับบุตรให้มากที่สุด ต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องขังหญิงในการให้นมบุตรเว้นแต่

จะมีเหตุผลทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะในการท าเช่นน้ัน และในการเล้ียงดู บุตรเรือนจ าต้องให้

ค าแนะน าด้านสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมและต้องจัดอาหารที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กบัผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรและบุตร  

ในการแยกบุตรออกจากมารดาที่ เป็นผู้ต้องขังหญิงต้องไม่ถือเอาอายุของเด็กเป็น

หลักเกณฑ์แต่ต้องก าหนดให้พิจารณาโดยประเมินเดก็เป็นการเฉพาะรายไป เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

เดก็เรือนจ าต้องสนับสนุนการใช้โทษอย่างอื่นที่มิใช่การจ าคุกแก่หญิงที่ต้ังครรภ์และหญิงที่มีบุตรอาศัย

อยู่ด้วยในเรือนจ าให้มีความเหมาะสม โดยจะพิจารณาใช้โทษจ าคุกเม่ือเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือ

รุนแรง หรือเมื่อหญิงน้ันแสดงลักษณะที่เป็นภัยอันตรายต่อเน่ือง และห้ามมิให้มีการใช้เคร่ือง

พันธนาการกับผู้ต้องขังหญิงที่ ต้ังครรภ์ ทั้งในขณะคลอดและภายหลังการคลอด และห้ามมิให้ใช้

มาตรการทางวินัยในการแยกขังเด่ียวแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่ให้นมบุตรและ

ผู้ต้องขังที่เล้ียงดูบุตรทารกในเรือนจ า และการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังหญิงน้ัน ต้องไม่มีการ

ก าหนดมาตรการห้ามการติดต่อกบัครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบับุตรของผู้ต้องขังหญิง 

                                                           
4
 สถาบนัเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย, แผนยุทธศาสตร์เพ่ืออนุวัตข้ิอก าหนดกรงุเทพด้านมาตรการที่มใิช่การ

คุมขงัส าหรับผู้กระท าผดิหญิง, กรงุเทพฯ: บริษัทครีเอทฟี กูร ูจ ากดั, 2015. 
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4.6 ก าหนดให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงได้ให้ได้รับการติดต่อจากโลกภายนอก โดยต้อง

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มากที่สุดแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในสถานที่ที่ไกลจากบ้าน  เช่น 

หากญาติเดินทางมาไกลต้องจัดให้ญาติได้มีเวลาเย่ียมมากข้ึน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุม

ขังไว้ระหว่างพิจารณาและผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังตามค าพิพากษาของศาล เรือนจ าต้องจัดสถานที่เย่ียมจัด

ให้มีการเย่ียมอย่างใกล้ชิด โดยให้มีสิทธิเท่าเทยีมกันกับผู้ต้องขังชาย หากมีเดก็มาด้วยต้องจัดสถานที่

ที่มีบรรยากาศที่เป็นมิตรในแง่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและรวมถึงทัศนคติของเจ้าหน้าที่

เรือนจ ากต้็องมีความเป็นมิตรด้วย และต้องมีการอนุญาตให้ติดต่ออย่างเ ปิดเผยระหว่างมารดากับ

บุตร เพ่ือเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และควรต้องมีการสอบถามจากผู้ต้องขัง

หญิงว่าบุคคลใดบ้างที่สมควรจะได้เข้าเย่ียมผู้ต้องขังหญิง เพราะเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้ผู้ต้องขังหญิงได้

พบกบับุคคลที่อาจท าให้ผู้ต้องขังหญิงต้องโศกเศร้าเสยีใจ   

4.7 ต้องมีการก าหนดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อย

ตัวกลับสู่สังคม โดยให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การฝึก

อาชีพการฝึกอบรมการใช้ชีวิตตามเเนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การสร้างจิตส านึกทางด้านคุณธรรม

ทกัษะชีวิต การฝึกอาชีพระยะสั้น การวางเเผนการด าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ และรวมทั้งการให้ผู้ต้องขัง

ออกไปท างานสาธารณกุศลภายนอกเรือนจ า และการท ากิจกรรมกับครอบครัวของผู้ต้องขังเอง และ

ก าหนดแผนการเตรียมการปล่อยตัวโดยต้องเสนอทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับผู้ต้องขังหญิง เช่น การ

เดินทางกลับภูมิล าเนา (Home Leave) เรือนจ าที่มีความเข้มงวดน้อย (Half-Way House) และ

โครงการปฏบัิติการที่ใช้ชุมชนเป็นพ้ืนฐาน (Community Based Programmes) ทั้งน้ีเพ่ือบรรเทาการ

เปล่ียนผ่านจากการอยู่เรือนจ าสู่การได้รับอิสรภาพและเพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้

กลับคืนมาในโอกาสแรกเท่าที่จะท าได้ และเจ้าหน้าที่เรือนจ าต้องร่วมมือกับหน่วยงานคุมประพฤติ

และ/หรือหน่วยงานบริการสวัสดิการสังคม กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเพ่ือร่วมมือใน

การเตรียมความพร้อมการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง และต้องให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านจิตใจ ด้านการแพทย์ และทางกฎหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

น้ันประสบความส าเรจ็และเพ่ือให้กลับมากระท าความผิดซ า้อกี 

และนอกจากการเพ่ิมเติมบทบัญญัติของของกฎหมายในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ.

2479 แล้ว กรมราชทณัฑ์ยังต้องมีหน้าที่ขับเคล่ือนข้อก าหนดกรุงเทพให้สามารถปฏบัิติได้จริง โดย

ขั้นต้นให้มีการส ารวจความพร้อมของเรือนจ าแต่ละแห่ง ศึกษาปัญหาและอุปสรรครวมทั้งจัดหา

งบประมาณ และมีการน าร่องการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพในเรือนจ าบางแห่งให้เป็นเร่ือนจ า

ต้นแบบ และในระยะต่อมาให้มีการพัฒนาไปยังเรือนจ าอื่นๆ ทั่วประเทศ และนอกจากน้ี กรม

ราชทณัฑยั์งต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏบัิติตามข้อก าหนดกรุงเทพ

เพ่ือให้ระบบราชทัณฑ์ของประเทศไทยสามารถที่จะขับเคล่ือนข้อก าหนดกรุงเทพได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศในการพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ทั้งน้ีโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดไม่ให้กลับมากระท าความผิดซ า้อกี 
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