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บทคดัย่อ        

 ในการด าเนินการศึกษาน้ีมุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหาการใช้อ านาจรัฐในการเอาตัวบุคคลที่กระท า

ความผิดหญิงในคดียาเสพติดของประเทศไทย เชิงเปรียบเทียบกับการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติต่อ

ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในต่างประเทศและการด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Rules) ในส่วนของข้อก าหนดที่เกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง เน่ืองด้วยการด าเนินการกับ

ผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดในประเทศไทยน้ันมักจะใช้วิธีการหรือบทลงโทษโดยการคุมขังหรือ

การจ าคุก มิได้มีการค านึงถึงพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดประกอบด้วยแต่อย่างใด ไม่ว่าจะ

เป็นอายุ เพศ ประวัติ ภูมิหลัง ลักษณะและความร้ายแรงของการกระท าความผิด รวมถึงผลกระทบที่จะ

เกิดกับครอบครัวและสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวจากการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดไว้ในอ านาจรัฐด้วย 

เพ่ือน าผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการศึกษาเปรียบเทยีบมาใช้เป็นแนวทางพัฒนากฎหมายยาเสพ

ติดและเสนอแนะเป็นมาตรการที่มิใช่การคุมขังผู้กระท าความผิดหญิงคดียาเสพติดในประเทศไทย 

         ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดียาเสพติดในประเทศไทย ยังประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ท  าให้

กระบวนการท างานน้ีไม่ประสบผลส าเรจ็เทา่ที่ควร และในการจัดการกับผู้กระท าความผิดหญิงกม็ิได้มีการ

ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้กระท าความผิดหญิงไว้ตามหลักสทิธิมนุษยชนและหลักสากลว่าด้วยการปฏบัิติ

ต่อผู้กระท าความผิดหญิงอย่างเพียงพอ เน่ืองจากมีการเอาตัวผู้กระท าความผิดหญิงไว้ในอ านาจรัฐเกินกว่า

ความจ าเป็นของหลักการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐหรือการควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีที่ มี

จุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินไปได้โดยเรียบร้อย เพ่ือประกัน

การมีตัวของผู้ต้องหาหรือจ าเลย และเพ่ือประกนัการบังคับโทษ
1
 โดยในทางปฏบัิติน้ันมักจะท าการควบคุม

หรือคุมขังไว้โดยมิได้ค านึงว่า ผู้กระท าความผิดจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปก่อ

อันตรายประการอื่นหรือไม่ ซ่ึงการปฏิบัติเช่นน้ีต่อผู้กระท าความผิดหญิงจะเป็นการละเมิดหลักสิทธิ

มนุษยชนและหลักสากลว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้กระท าความผิดหญิง (Bangkok Rules) และส่งผลกระทบ

ต่อตัวผู้กระท าความผิดหญิงที่ต้องถูกควบคุมอยู่ในเรือนจ าหรือทณัฑสถานที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับและ

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

1
 คณติ ณ นคร, กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, (พิมพ์คร้ังที่ 8, กรงุเทพมหานคร : วิญญูชน, 2555), น.

357. 
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ตอบสนองต่อความต้องการของผู้กระท าความผิดชายเท่าน้ัน ท าให้สายสัมพันธ์ในครอบครัวถูกตัดขาดลง 

ซ่ึงอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปในอนาคตได้ จากทฤษฎีภาพลักษณ์ของสตรี (Feminist Theory)
2
 

ที่กล่าวถงึ อาชญากรรมและความเป็นธรรมน้ัน มีอยู่หลายประเดน็ แต่สิ่งที่ควรพิจารณาประเดน็แรกกค็ือ 

ค าถามที่ว่าท าไมผู้หญิงจึงต้องประกอบอาชญากรรม ปัจจัยที่ท  าให้ผู้ชายกระท าความผิดกส็ามารถน ามา

อธบิายได้ แต่จะมีประเดน็อกีประการหน่ึงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้หญิงกค็ือ เร่ือง

การตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรม ท าให้ผู้หญิงเกิดพฤติกรรมด้านลบจนสามารถกระท าความผิดกฎหมาย

ขึ้นได้ตามมา และมีปัจจัยต่าง ๆ อกีมากมายที่ส่งผลให้ผู้หญิงกระท าความผิดเพ่ิมข้ึน จึงต้องให้ความสนใจ

กบัสาเหตุและปัจจัยในการกระท าความผิดของผู้หญิงเป็นพิเศษ 

         ส าหรับในต่างประเทศ คือ ประเทศอังกฤษการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ันทุก

หน่วยงานจะต้องช่วยกันในการบ าบัดรักษาและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น 

หน่วยงานต ารวจ กรมคุมประพฤติ ราชทัณฑ์ ศาลและหน่วยงานสาธารณสุข จึงท าให้มีการแก้ปัญหาของ

ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ส าหรับผู้กระท าความผิดของ

ประเทศอังกฤษ เม่ือถูกจับแล้วต ารวจจะใช้วิธีการจัดการที่แตกต่างกันไปโดยให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่เป็น

ผู้ใช้ดุลพินิจ และตามกฎหมายยาเสพติดของประเทศเยอรมนีน้ัน ได้ให้อ านาจแก่รัฐในการควบคุมตัว

ผู้กระท าความผิดในเรือนจ าเป็นระยะเวลาที่แตกต่างจากการกระท าความผิดฐานอื่น และการก าหนด

ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่าน้ัน โดยพิจารณาถึงหลักสิทธิ

มนุษยชนซ่ึงเป็นที่ยอมรับจากสากลด้วย และตามกฎหมายของทั้งสองประเทศน้ีจะมีมาตรการที่เป็น

มาตรการอื่นเพ่ือแทนการลงโทษจ าคุก เช่น ประเทศองักฤษจะมีมาตรการคุมขังเป็นระยะเวลาและศาลอาจ

ก าหนดมาตรการอื่นมาใช้ควบคู่กับมาตรการน้ีได้ และในประเทศเยอรมนีน้ันถ้าเป็นความผิดไม่ร้ายแรง

ศาลอาจก าหนดมาตรการห้ามกระท าการบางอย่างได้ และศาลมีอ านาจใช้มาตรการเล่ียงโทษจ าคุกหรือ

มาตรการรอการลงโทษ
3
กไ็ด้ 

 ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด เพ่ือให้มีวิธีการเฉพาะที่

เหมาะสมต่อการปฎิบัติกับ ผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดตามหลักสิทธิมนุษยชนและ

มาตรฐานสากลในการปฏบัิติต่อผู้กระท าความผิดหญิง และบัญญัติมาตรการเล่ียงโทษจ าคุกหรือมาตรการ

ที่มิใช่การคุมขังมาใช้กบัผู้กระท าความผิดหญิงในประเทศไทย 

 

1.  บทน า 

         ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพ่ิมสงูข้ึนตามมา เป็นผลโดยตรงที่

                                                           
2
 อณัณพ ชูบ ารงุ,อนุิษา เลศิโตมรสกุล, อาชญากรรมและอาชญาวทิยา, (พิมพ์คร้ังที่ 1, กรงุเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2555), น.239. 

             
3
 Mark A.R.Kleiman, James E Hawdon, Encyclopedia of Drug Policy. SAGE Publications.Lnc.2455 

Teller road Thousand Oaks California 91320,2011. 
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ท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องท างานมากขึ้น มีการจับกุมผู้กระท าความผิดเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเป็น

สิ่งที่ท้าทายศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในการบริหารจัดการว่ามีประสิทธิภาพแค่

ไหน เพียงไร
4
 

 จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยมีปัญหาอาชญากรรมและการกระท าผิดกฎหมาย

ทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น และโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการกระท าผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดที่พบว่ามีการจับกุมและด าเนินกระบวนการยุติธรรมกับผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ิม

สงูขึ้น และพบว่าในปริมาณของผู้กระท าความผิดที่ถูกจับได้น้ันเป็นผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิงรวมอยู่ด้วย

ในสัดส่วนไม่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดทั้งหมด ผู้เขียนมีความเหน็ว่าแม้

วิธกีารลงโทษผู้กระท าผิดด้วยการจ าคุก จะเป็นการปฏบัิติต่อผู้กระท าความผิดตามวิธีการหรือแนวทางของ

สังคมที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมน้ัน แต่ถ้าพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจ าคุกแล้วก็

เพียงต้องการแยกผู้กระท าผิดที่เลวร้ายและเป็นอนัตรายออกจากสังคม เพ่ือเป็นการคุ้มครองสังคมโดยตัด

โอกาสไม่ให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสกระท าผิดได้อีก และแม้วิธีการลงโทษด้วยการจ าคุกจะเป็นวิธีการที่

สามารถแยกบุคคลที่กระท าความผิดออกจากสังคมและตัดโอกาสในการกระท าผิดได้จริง แต่วิธีการ

ดังกล่าวน้ันมีข้อเสียค่อนข้างมากที่ตามมาโดยส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้กระท าความผิดเอง ครอบครัว

ผู้กระท าความผิด และที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อระบบการท างานของกระบวนการยุติธรรมในเกือบทุกด้าน 

จึงควรให้ความส าคัญในรายละเอียดของการจ าคุกว่าควรใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ร้ายหรือเป็นอาชญากร

โดยสนัดานเทา่นั้น ไม่ควรใช้วิธกีารน้ีเพียงเพราะเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับจากสังคมเท่าน้ัน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการด าเนินการกับผู้กระท าผิดหญิงในคดียาเสพติด กล่าวคือ การน าผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้หญิง

ในคดียาเสพติดที่เป็นผู้เสพหรือเป็นผู้มีไว้ในครอบครองในปริมาณไม่มาก ที่ไม่ใช่ผู้กระท าความผิดราย

ใหญ่หรือผู้ค้ารายส าคัญที่จะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ ไม่มี

พฤติการณ์ที่จะหลบหนีและไม่อาจจะก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงแก่คดีได้หรือจะไปก่ออันตรายประการอื่น 

และยังไม่มีค าพิพากษาเดด็ขาดว่าเป็นผู้กระท าความผิด ผู้เขียนเหน็ว่าการควบคุมตัวบุคลดังกล่าวไว้ใน

อ านาจรัฐเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้กระท าความผิด ครอบครัวและสังคม

เท่าที่ควร ทั้งยังส่งผลกระทบในทางลบเสียมากกว่า เพราะในสังคมปัจจุบันผู้หญิงเป็นผู้รับภาระหน้าที่ใน

การหาเล้ียงครอบครัวเทยีมเท่ากับผู้ชาย และผู้หญิงกยั็งต้องรับภาระหน้าที่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ซ่ึงถ้า

บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวไว้ในอ านาจรัฐแล้วกจ็ะท าให้บุคคลในครอบครัวได้รับความเดือนร้อน รวมถึง

สงัคมอาจได้รับผลกระทบมากกว่าผลดีที่จะเกดิกบักระบวนการยุติธรรมในการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ 

และโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าผู้กระท าผิดหญิงคดียาเสพติดน้ันพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นผู้เสพแล้วจึงเข้าสู่

วงการเป็นผู้ค้ารายย่อย เป็นผู้ที่ต้ังใจเข้ามาขายยาเสพติด แต่ท าเพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรือมี

                                                           

  4ธานี วรภัทร,์ วิกฤตราชทณัฑ ์: วิกฤตกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา, (กรงุเทพมหานคร : วิญญชูน, 2554), 

น.14. 
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ปัญหาครอบครัว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด อีกทั้งเป็นพวกที่ขาดโอกาส

และทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่าจึงหันเข้าสู่ยาเสพติด
5
 

 

2.  แนวคิด 

         ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาถึงการใช้มาตรการการควบคุมตัว มาตรการที่มิใช่การคุม

ขังตามข้อก าหนดกรุงทพฯ และมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดหญิงคดียาเสพติดของ

ต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบและน าเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดและ

บัญญัติเป็นมาตรการที่มิใช่การคุมขังผู้กระท าความผิดหญิงคดียาเสพติดของประเทศไทยเป็นบทเฉพาะ 

เพ่ือแก้ปัญหาผู้กระท าผิดเรือนจ าและเพ่ือลดผลกระทบจากการเอาตัวผู้กระท าความผิดหญิงไว้ในเรือนจ า

หรือทัณฑสถาน โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองของการควบคุมตัว

บุคคลไว้ในอ านาจรัฐและการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวตามกฎหมายของต่างประเทศ คือ สหราช

อาณาจักรและประเทศสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

         ในปัจจุบันมีการน าผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้หญิงในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่คดีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของศาลไปควบคุมตัวไว้ในเรือนจ าหรือทณัฑสถานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ระบบการท างานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ท  าให้จ านวนผู้กระท าผิดล้นเรือนจ า โดยจากสภาพ

เรือนจ าน้ันมิได้มีการออกแบบมาเพ่ือรองรับผู้หญิง สภาพเรือนจ าจึงไม่เหมาะสมต่อการควบคุมตัว

ผู้กระท าความผิดหญิง ท าให้การท างานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของกรมราชทัณฑ์ขาด

ประสทิธภิาพในการดูแลควบคุมผู้กระท าความผิดหญิงในเรือนจ าให้กลับตัวเป็นคนดีได้อย่างทั่วถึง การน า

ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้หญิงในคดียาเสพติดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลไปควบคุมไว้ในเรือนจ า

น้ัน เป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยหลักการเอาตัวบุคคลไว้ใน

อ านาจรัฐหรือการควบคุมตัวระหว่างคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินการสอบสวนเป็นไปโดยเรียบร้อย 

เพ่ือประกันการมีตัวในการฟ้องคดีต่อศาลและเพ่ือการบังคับโทษ ซ่ึงหากพบว่าผู้กระท าความผิดมิได้มี

พฤติการณ์จะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานหรือจะไปก่ออันตรายประการอื่น กค็วรใช้มาตรการ

ที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดแทนการควบคุมตัวไว้ในอ านาจรัฐ 

 

3.  หลักการ 

         เมื่อมีการกระท าผิดขึ้นในสงัคม สงัคมจะต้องหาวิธกีารอย่างใดอย่างหน่ึงในการจัดการกับคนที่

กระท าผิดละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมเพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่ท  าผิดกเ็ท่ากับว่าสังคมยอมรับการ

กระท าผิดดังกล่าว การที่สงัคมจะจัดการกบัคนที่ท  าผิดอย่างไรน้ันข้ึนอยู่กับความเช่ือของสังคมในแต่ละยุค

แต่ละสมัยเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท าผิดและเหตุผลที่จะต้องจัดการหรือปฏิบัติกับคนที่ท  าผิด ซ่ึงจะ

                                                           

  
5
 นัทธ ีจิตสว่าง, “การแก้ปัญหาผู้ต้องขงัหญงิล้นคุกในประเทศไทย,” สบืค้นเมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2559, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/582021 
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เปล่ียนไปตามยุคตามสมัย ตามสถานการณ์ของแต่ละยุค
6
 โดยสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นใน

วัตถุประสงค์และวิธกีารที่จะปฏบัิติต่อคนที่ท  าผิดหรือการลงโทษผู้กระท าผิดที่แตกต่างกนัไป 

         ปัญหายาเสพติด แม้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สดุอกีปัญหาหน่ึงของสงัคมไทย แต่ปัญหาน้ีถูกสร้าง

ให้เติบโตและขยายตัวลุกลามอย่างรวดเรว็จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติขั้นร้ายแรง ไม่ใช่เป็นเพราะมีการ

พัฒนาตัวสารเสพติดให้มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุส าคัญ สาเหตุที่ส าคัญมากกว่าน่าจะมาจากการขาด

ความรู้ (knowledge) ที่มาจากการท าวิจัยที่เป็นจริง สถานการณ์คดียาเสพติดที่ถูกจับกุมขัง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในกลุ่มคดียาเสพติดของกลุ่มผู้กระท าผิดหญิง เป็นอีกกรณีปัญหาหน่ึงที่เป็นภาระของรัฐ และ

จ าต้องท าความเข้าใจและคล่ีคลายให้เห็นมายาคติที่สังคมมีต่อยาเสพติดและต่อผู้กระท าความผิด

โดยเฉพาะผู้หญิง ภายใต้สภาพความรุนแรงของปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ

ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เมื่อศึกษาในสถานการณ์คดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงจะพบว่าในปี พ.ศ. 

2557 น้ันมีจ านวนผู้ต้องขังหญิงถึง 45,225 คน นับเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ต้องขังหญิงมากเป็นอันดับ 

4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย และหากเทยีบกบัจ านวนประชาชนต่อ 100,000 คน แล้ว

ประเทศไทยจัดได้ว่ามีอัตราส่วนผู้ต้องขังหญิงต่อประชากร 100,000 คน มากเป็นอันดับ 1 ของโลก
7
 

ในขณะที่บทบาทของศาลไทยกยั็งมีแนวโน้มในการพิจารณาลงโทษจ าคุกจ าเลยในคดียาเสพติดมากเป็น

อนัดับหน่ึง เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมักเน้นไปที่การปราบปราม จับกุม ฟ้องคดี ท าให้มีคดียาเสพ

ติดเข้าสู่ระบบยุติธรรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
8
 

         แม้ว่าข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติที่ช่วยท าให้การปฏบัิติ

ต่อผู้กระท าผิดได้รับการคุ้มครองโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น รวมถึงมีแนวทางที่เป็นทางเลือก

โดยมาตรการที่มิใช่การคุมขัง แต่กถ็ือได้ว่าเป็นมาตรฐานขั้นต ่าที่ใช้ส าหรับผู้กระท าผิดโดยทั่วไป โดยมิได้

ให้ความส าคัญกับผู้หญิงอย่างเหมาะสมที่ควรจะมีข้อก าหนดส าหรับผู้กระท าความผิดหญิงเป็นการเฉพาะ 

เน่ืองจากโดยลักษณะของเพศสภาพ ความรับผิดชอบและความต้องการพิเศษของผู้หญิงที่แตกต่างไปจาก

ผู้ต้องขังชาย สิทธิมนุษยชนที่ผู้กระท าผิดหญิงในฐานะมนุษย์คนหน่ึงควรจะได้รับปัจจัยพ้ืนฐานและได้รับ

การคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นการลงโทษซ า้ซ้อนจากสังคมและสามารถกลับคืน

ไปอยู่รวมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป จึงได้มีการทบทวนมาตรการในการปฏบัิติต่อ

ผู้กระท าความผิดหญิงโดยตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) 

ส าหรับผู้หญิงอย่างเหมาะสมในระยะต่อมา เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ สมัยที่ 65 ได้รับรองร่างมติเร่ืองข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิง

                                                           
6
 วชิราภรณ ์อนุกูล, “กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษ : ศึกษากรณทีณัฑสถานวัยหนุ่ม,” (วิทยานพินธ์

มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2557), น.13 - 14. 
7
 นัทธ ีจิตสว่าง, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่4. 

  
8
 สงัศิต พิริยะรังสรรคแ์ละคณะ, “รายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง วาทกรรมยาเสพตดิ : 

อสิรภาพของผู้ต้องขงัหญิง, (กระทรวงยุตธิรรม : ทุนวจิัยส านักกจิการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จ้าพัชรกติิ

ยาภา, มนีาคม 2559), น.89.  
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ในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิง
9
 โดยฉันทามติและหรือเรียก

เพ่ือเป็นเกียรติกับประเทศไทยว่า “ข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร” (Bangkok Rules) ท าให้ข้อก าหนด

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซ่ึงถึงแม้จะไม่มีฐานะเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับที่ประเทศต่าง 

ๆ ต้องปฏิบัติตามแต่กเ็ป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหญิงที่ยอมรับกันในระดับสากลและ

ประเทศต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพฯ เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานของการราชทณัฑข์องประเทศนั้นๆ
10

 

 

4.  วิเคราะห์ 

         ผู้เขียนได้วิเคราะห์เปรียบเทยีบหลักการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดหญิง และมาตรการที่

ใช้กับผู้กระท าความผิดหญิงตามแนวทางของกฎหมายและการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดหญิงในคดียา

เสพติด ตามหลักการในการด าเนินคดียาเสพติดของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลัก

กฎหมายและวิธีด าเนินการของสหราชอาณาจักรและประเทศสหพันฐ์สาธาณรัฐเยอรมนี ตามลักษณะ

พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวและ

สายสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้กระท าความผิดหญิงแต่ละบุคคลด้วย ว่ามีความจ าเป็นหรือมีเหตุสมควร

ประการใดในการเอาตัวผู้น้ันไว้ในอ านาจรัฐด้วยการคุมขังหรือไม่ หรือควรจะใช้มาตรการใดในการเล่ียง

การคุมขังที่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อผู้กระท าความผิดและครอบครัวของผู้กระท าความผิดแต่น้อย

ที่สุด และหลักการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดตามหลักสากลว่าด้วยการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังตาม

ข้อก าหนดกรุงเทพมหานครด้วย 

         ในสังคมไทยปัจจุบันน้ันพบว่ามีปัญหาการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้ นกว่า

ในอดีต ด้วยสาเหตุมาจากสภาพครอบครัว สงัคม เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงความ

เจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่ครอบครัวและสังคมต่างกเ็ป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท าความผิดที่

เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้ น จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปมีน้ีส่งผลให้สมาชิกใน

ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยลง เกิดความขัดแย้งกันง่ายข้ึนจนกลายเป็นปัญหาครอบครัวที่จะมี

ผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวในระยะยาว และอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ในอนาคตด้วย ปัญหาที่น่าสนใจอกีประการหน่ึงของการกระท าความผิดของผู้หญิง คือ ผลจากการตกเป็น

เหย่ืออาชญากรรมของผู้หญิง โดยเฉพาะการตกเป็นเหย่ือทางเพศการถูกข่มขืนกระท าช าเรา การถูก

คุกคามทางเพศและการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น ซ่ึงเมื่อผู้หญิงตกเป็นเหย่ือทางเพศ

หรือถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิตใจกจ็ะท าให้ผู้หญิงเกิดพฤติกรรมในทางลบขึ้ น และท าให้ผู้หญิง

                                                           

  
9
 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non – Custodial Measures of 

Women Offenders. (the Bangkok Rules), https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf, 15 October 2015 

  
10

 นัทธ ีจิตสว่าง, “แนวทางการขบัเคล่ือนข้อก าหนดกรงุเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏบิตัใินงาน

ราชทณัฑข์องไทย,” สบืค้นเมื่อวนัที่ 21 ตลุาคม 2559, จากhttps://www.gotoknow.org/posts/533423 
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กลายเป็นอาชญากรต่อไปได้ เช่น การเป็นโสเภณี การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น จึงอาจ

กล่าวได้ว่าการกระท าของฝ่ายชายได้ก่อให้เกดิความทุกข์ยาก ความเดือนร้อนให้แก่ฝ่ายหญิงเป็นอย่างมาก 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมต่อความอ่อนแอของผู้หญิงให้กล้ากระท าความผิดมากขึ้น
11
 และในปัจจุบันมีการกระท า

ความผิดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาพบว่าผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่กระท าความผิดคร้ังแรก 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรมีข้ันตอนหรือกระบวนการรองรับผู้กระท าความผิดคร้ังแรกที่แยก

ต่างหากจากผู้กระท าความผิดซ ้า และต้องมีการพัฒนาระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมอย่างจริงจัง เป็นที่ทราบว่าสังคมไทยน้ันป็นสังคมเกษตรกรรมมี

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนจากการเป็นสงัคมเกษตร ดังน้ันจึงต้องมีการร่วมมือกนัจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข

ปัญหาที่เกดิจากการท าเกษตรกรรมที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยจะต้องมีการศึกษาวิจัยและ

รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนด้วย เพ่ือลดผลกระทบหรือปัญหาที่อาจจะเกิดจากการกระท าความผิด

เกี่ยวกบัยาเสพติดลง  

  จากการศึกษาพบว่า การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยยังมีข้อบกพร่องที่เกิด

จากการขาดความร่วมหรือการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดความน่าเช่ือถือ ไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ 

และไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่อยู่ในเรือนจ าให้สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและอยู่กับผู้อื่นใน

สงัคมอย่างปกติสขุได้ ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

ให้มีการท างานร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแบบแผน และกฎหมายเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดียาเสพติดของไทยยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดหญิงที่

ไม่มีความร้ายแรงและไม่มีลักษณะเป็นอาชญกรโดยสันดาน ได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเองในสังคม

เทา่ที่ควร โดยได้มีการจัดการควบคุมตัวไว้ในอ านาจรัฐในระหว่างการสอบสวนและในพิจารณาของศาล ซ่ึง

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดมิได้บัญญัติถึงอ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐในส่วนน้ีไว้ จึง

ต้องน าหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยเร่ืองการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐมาใช้ 

ผู้เขียนเหน็ว่าการน าวิธีการด าเนินการในคดีอาญาทั่วไปที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ในส่วนของการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐด้วยการควบคุมตัวหรือการคุมขังมาใช้กับผู้กระท า

ความผิดหญิงในคดียาเสพติดน้ันเป็นการน ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม เน่ืองจากสาเหตุหรือปัจจัยในการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดน้ันจะแตกต่างจากการกระท าความผิดอาญาประเภทอื่น เช่น เกิดจาก

อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน มีฐานะยากจนหรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต ่าหรือด้วยความจ าเป็นประการ

หน่ึงประการใด ฯลฯ โดยพบว่าผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผู้กระท าความผิดคร้ัง

แรกและเป็นเพียงผู้เสพ มีไว้เพ่ือเสพหรือเป็นผู้ค้ารายย่อยเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้ค้าร้ายใหญ่หรือผู้ร้ายราย

ส าคัญแต่ประการใด 

 ดังน้ันจึงควรมีมาตรการที่มิใช่การคุมขังหรือหลีกเล่ียงการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐส าหรับ

ผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอย่างชัดเจน 

                                                           
11
อาชญากรรมและอาชญาวิทยา, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่2, น.240. 
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เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างตรงจุด โดย

เป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดได้ปรับปรุงตัวกลับเป็นคนดีและไม่ถูกตีตราว่าเป็นนักโทษ และเพ่ือ

ป้องกนัมิให้เกดิการเรียนรู้จากโรงเรียนอาชญากรในเรือนจ าอกีด้วย 

 

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

         ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยพบว่ายังมีจุดอ่อนและข้อด้อย 

ในด้านการท างานอยู่พอสมควร กล่าวคือ ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมน้ันเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่

เกี่ยวข้องขาดความร่วมมือและการประสานงานกัน จึงท าให้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม

ขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิลเทา่ที่ควร และไม่มีการน ามาตรการเล่ียงโทษจ าคุกหรือมาตรการอื่นแทน

การคุมขังมาใช้ ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่าหากการด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติด 

ปราศจากการน ามาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขังมาใช้แล้ว จะท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาผู้กระท าผิด

ล้นเรือนจ าและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดกจ็ะท าได้ยาก อันเป็นปัญหาที่กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของไทยประสบอยู่ในขณะน้ีได้ และจะส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ันทวีความรุนแรงยากแก่การ

แก้ไขขึ้นด้วย โดยทั้งน้ีจะต้องได้รับความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าวจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคสงัคม 

         จากการที่ได้ศึกษาถึงการด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดตามกฎหมายต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องและวิธกีารปฏบัิติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่หลาย

ประการ ซ่ึงถ้าหากได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องน้ีแล้วจะสามารถด าเนินการกับ

ผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดได้อย่างเหมาะสมและแก้ปัญหาการกระท าผิดได้อย่างตรงจุดมากขึ้น 

ดังน้ีผู้เขียนจึงมีข้อสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

         1.  ในการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติดน้ัน ต้องมีการน าแนวคิดใน

เร่ืองการใช้มาตรการเล่ียงโทษจ าคุกหรือมาตรการที่มิใช่การคุมขังมาใช้ กล่าวคือ ให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติ

ของกฎหมายในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่

มิใช่การคุมขังผู้กระท าความผิดหญิง โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในพระราชบัญญัติน้ีในส่วนของอ านาจ

ของเจ้าพนักงานให้สามารถใช้ดุลพินิจในการใช้มาตรการหรือวิธกีารที่เป็นมาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การ

คุมขังมาใช้ได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน และเพ่ือมิให้เจ้าพนักงานเกิดความ

สับสนในการท างาน กใ็ห้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขังบัญญัติไว้ในส่วนน้ี

ด้วย เช่น การปล่อยช่ัวคราว มาตรการจ าคุกในวันหยุด การจ าคุกเป็นรายวันหรือมาตรการคุมประพฤติ 

เป็นต้น เพ่ือลดปัญหาสภาวะผู้ต้งขังล้นเรือนจ าและผลกระทบต่อตัวผู้กระท าผิดและครอบครัวของ

ผู้กระท าผิดด้วย เพราะโทษจ าคุกเป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากและท าให้

สญูเสยีบุคลิกภาพเดิมของบุคคลไป 

         2.  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกบัการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังในช้ันของเจ้าพนักงาน 

เพ่ือพิจารณาว่าจะจัดการตามมาตรการปล่อยช่ัวคราวได้หรือไม่ โดยให้พนักงานอยัการต ารวจ พนักงานคุม
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ประพฤติและนักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการพิจารณาในช้ันน้ีด้วยจึงจะเหมาะสม และ

บัญญัติอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาชุดน้ีไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

พ.ศ. 2550 ในส่วนของอ านาจของเจ้าพนักงานด้วย และให้คณะกรรมการชุดน้ีมีอ านาจท าความเหน็ย่ืนต่อ

ศาลเกี่ยวกบัมาตรการที่ใช้กบัผู้กระท าความผิดในช้ันของเจ้าพนักงานและผลการด าเนินมาตรการดังกล่าว 

เพ่ือให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาต่อไป และบัญญัติเพ่ิมเติมให้ศาลสามารถใช้

ดุลพินิจลงโทษอื่นแทนการจ าคุกแก่ผู้กระท าความผิดหญิงไว้ในพระราชบัญญัติน้ีในส่วนของอ านาจศาลใน

การพิจารณาและการท าค าพิพากษาด้วย 

         3.  ก าหนดให้มีมาตรการการติดตามในระหว่างการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังและ

ประเมินผลการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังทั้งในช้ันของเจ้าพนักงานและช้ันศาลด้วย โดยให้เป็นอ านาจ

ของกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังไปยัง

เจ้าพนักงานหรือศาลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากพบว่ามีการละเลยเพิกเฉยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการที่ใช้เป็นมาตรการมิใช่การคุมขังกใ็ห้เจ้าพนักงานหรือศาลด าเนินการกับผู้กระท าความผิดไปตาม

ขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมโดยปกติทนัท ี

         4.  ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการที่สอดคล้องกบัข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร เช่น มาตรการ

ปล่อยช่ัวคราว มาตรการคุมประพฤติหรือมาตรการเบ่ียงเบนผู้กระท าความผิดหญิงออกจากกระบวนการ

ทางศาลไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยการพัฒนาทางเลือกส าหรับเพศ

หญิงขึ้ นเป็นการเฉพาะ เพ่ือน ามาใช้ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและในการตัดสินของศาล โดยต้อง

พิจารณาถึงประวัติของการตกเป็นเหย่ือของผู้กระท าความผิดหญิงและภาระของผู้กระท าความผิดในการ

ดูแลครอบครัว มาใช้เป็นหลักในการด าเนินกระบวนการพิจารณากบัผู้กระท าความผิดหญิงในคดียาเสพติด

ในประเทศไทย 

         5.  ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธพิีจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ให้มีบทบัญญัติว่าด้วย

การด าเนินคดียาเสพติด ตั้งแต่ในช้ันการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาคดี และการ

ก าหนดมาตรการที่มิใช่การคุมขังในช้ันของเจ้าพนักงาน รวมถึงมาตรการการเล่ียงโทษจ าคุกในช้ันศาลไว้ใน

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกจากการด าเนินกระบวนพิจารณา

คดีอาญาทั่วไป 

         6.  ก าหนดบทบัญญัติให้ศาลสามารถใช้อ านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติท าการสืบเสาะและ

พินิจ ในคดียาเสพติดที่มีผู้กระท าความผิดเป็นผู้หญิงไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 

2550 เพ่ือให้ศาลได้รับทราบข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกับชีวิตและพฤติการณ์ของการกระท าความผิดทั้งหมดของ

ผู้กระท าความผิดประกอบการพิจารณาพิพากษา และเพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนด

มาตรการทางเลือกอื่นนอกจากการลงโทษจ าคุกที่เหมาะสม อันเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดได้

แก้ไขความผิดของตนเองโดยไม่มีมลทนิติดตัวและเพ่ือสร้างความรู้ส านึกให้ผู้กระท าผิดไม่กลับไปกระท า

ความผิดอีก ภายใต้ค าแนะน าของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2559 และหลักการของข้อก าหนด

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Rules) 
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