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บทคัดย่อ 
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีการเยียวยาแก้ไขมากขึ้นจาก

อดีต การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากจะเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความส าคัญ ของแต่ละประเทศเองแล้ว ยัง
เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับชาติต่างๆในการผลักดันให้เกิดข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานสากลใน
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองแม้ว่า
บุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องขังก็ตาม แม้ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการด ารงชีวิตผู้ต้องขังจะได้รับการปรับปรุงให้
ดีขึ้นในภาพรวม แต่เมื่อมองในมุมของผู้ต้องขังที่เป็นเพศหญิงแล้วกลับพบว่าปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากปัจจุบัน จ านวนผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยตามสถิติกรมราชทัณฑ์ มีเพิ่มสูงขึ้น
มาก ในแต่ละปี1 ในขณะที่สถานที่ส าหรับใช้ในการคุมขังกลับไม่เพียงพอต่อการรองรับจ านวนผู้ต้องขังหญิง  
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการด ารงชีวิตพื้นฐานของผู้ต้องขังหญิงจึงเกิดขึ้น ประกอบกับผู้ต้องขังหญิงมีเพศสภาพที่
มีความต้องการต้องการที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชาย ท าให้ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ขาดหรือได้รับบริการหรือ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้หญิงทั่วไปไม่เพียงพอ แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิในการด ารงชีวิตมากขึ้นจากฎหมายราชทัณฑ์
ฉบับเดิม รวมถึงมีกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิง แต่ก็ยังพบว่าสิทธิ
ดังกล่าว ไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะสิทธิในการ
ได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสิทธิในการได้รับอาหาร สิทธิในการได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน สิทธิในการ
ได้รับการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ และสิทธิในการติดต่อสื่อสาร ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
อยู่ภายในเรือนจ าของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ  

                                                           

*นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. กองแผนงาน. กรมราชทัณฑ์ สืบค้น  วันที่ 1 มีนาคม 
2560  จาก http://www.correct.go.th 
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1. บทน า 
ตามสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส ารวจ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 พบว่า จ านวนผู้ต้องขังหญิงใน

ประเทศไทยมีทั้งสิ้น 38,678 คน โดยผู้ต้องขังหญิงจ านวนดังกล่าวประกอบไปด้วยนักโทษเด็ดขาดจ านวน 
31,049 คน และเป็นผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี จ านวน 7,515 คน ซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาคดีดังกล่าว ได้แก่ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา จ านวน 3,111 คน อยู่ระหว่างไต่สวนพิจารณา 
จ านวน 1,711 คน และอยู่ระหว่างการสอบสวนจ านวน 2,693 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องขังหญิงที่เป็นเยาวชนฝาก
ขังจ านวน 1 คน เป็นผู้ถูกกักกันจ านวน 3 คน และเป็นผู้ต้องกักขัง 110 คน ซึ่งสถิติผู้ต้องขังหญิงที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดนั้น เมื่อแยกตามลักษณะความผิดแล้ว มีผลส ารวจที่เป็นความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน 2,727 คน 
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด จ านวน 26,025 คน ความผิดต่อชีวิต จ านวน 503 คน ความผิดต่อร่างกาย 
จ านวน 222 คน ความผิดเกี่ยวกับเพศ จ านวน 311 คน ความผิดที่เป็นภยันตรายต่อประชาชน จ านวน 19 คน และ
ความผิดอื่นๆ เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติ  ป่าไม้ การพนัน อาวุธปืน พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ความผิด
ลหุโทษ จ านวน 1,242 คน2 

จากสถิติจะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ต้องขังหญิงในปัจจุบันกับจ านวนผู้ต้องขังหญิงในรอบ 15 
ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่า มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก ในขณะที่สถานที่ส าหรับคุมขังผู้ต้องขังหญิง เช่น 
เรือนจ าในต่างจังหวัดหลายแห่งที่เดิมเป็นเรือนจ าชายจะมีการแบ่งเป็นแดนเล็กๆ ส าหรับควบคุมผู้ต้องขังหญิง 
ซึ่งมีความจุประมาณ 30 – 60 คน ข้อจ ากัดทางด้านขนาดพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่
มีจ านวนผู้ต้องขังหญิงเพิ่มสูงขึ้นถึง 200-300 คน ดังนี้ สถานที่ในการคุมขังจึงไม่สามารถรองรับจ านวนผู้ต้องขัง
หญิงได้อย่างเพียงพอ แม้จะมีการก่อสร้างทัณฑสถานหญิงเพิ่มเติมหรือการสร้างแดนหญิงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา
เฉพาะก็ตาม3 

นอกจากนี้ การที่ผู้ต้องขังหญิงต้องถูกคุมขังในเรือนจ า ซึ่งส่วนใหญ่ได้ออกแบบไว้ส าหรับควบคุม
ตัวผู้ต้องขังชายซึ่งมิได้เหมาะสมส าหรับการควบคุมผู้ต้องขังหญิง หรือมิได้จัดให้มีสวัสดิการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพิเศษของผู้ต้องขังหญิงที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากผู้ต้องขังชายนั้น ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหา
ที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการได้รับการคุมขังในสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านและ

                                                           
2
สถติริาชทณัฑแ์ยกตามประเภท. รายงาน รท.103. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ. กองแผนงาน. กรมราชทณัฑ ์สบืค้น 

1 มนีาคม 2560 จาก http://www.correct.go.th/rtnew103/index.php 
3
นัทธ ีจิตสว่าง. ผู้ต้องขงัหญงิในเรือนจ า. สบืค้นเมื่อวันที่ 20 ตลุาคม 2559. จาก  

https://www.gotoknow.org/posts/503438 

332



3 
 

ครอบครัวมากกว่าผู้ต้องขังชาย อันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีเรือนจ าส าหรับการควบคุมตัวผู้ต้องขังหญิงน้อย
กว่าเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังชาย ซึ่งระยะทางที่ห่างไกลดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ต้องขังหญิงเป็น
อย่างมาก4    

ปัญหาด้านการไม่ตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้ต้องขังหญิง ท าให้ผู้ต้องขังหญิงส่วน
ใหญ่ขาดหรือได้รับบริการหรือสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้หญิงทั่วไป ไม่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงการดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งทางกาย และทางจิต เนื่องจากระบบอนามัย และการดูแลสุขภาพของเรือนจ าได้รับการ
ออกแบบเพื่อผู้ชาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย ดังนั้น การรักษาพยาบาลทางนรีเวชวิทยา จึงเป็น
บริการที่หาได้ยากยิ่งในเรือนจ า  

นอกเหนือจากบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานแล้ว ผู้ต้องขังหญิงมักมีความต้องการเฉพาะ  ที่เกี่ยวข้องกับ
เพศหญิงเป็นพิเศษ เช่น การมีประจ าเดือน วัยทอง หรือ สุขภาพทางเพศ ซึ่งความต้องการดังกล่าว มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์จากพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู้และได้รับการฝึกฝนมา
ทางด้านสุขอนามัยของสตรีและนรีเวชวิทยาเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
หญิงส่วนใหญ่บ่งชี้ว่า เรือนจ าไม่ได้ มีความตระหนักและให้การดูแลสุขภาพในเร่ืองความต้องการพิเศษของ
ผู้ต้องขังหญิงแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์มักไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและการ
บริการทางการแพทย์ทั้งก่อนและหลังคลอด โดยเฉพาะการดูแลทารกแรกเกิดที่เรือนจ ามักขาดหรือไม่มีความรู้
ในการให้บริการที่เพียงพอ ถูกต้อง และเหมาะสม รวมไปถึงไม่มีการเตรียมการแยกทารกแรกเกิดจากผู้ต้องขัง
หญิงที่เป็นมารดาภายหลังการคลอด ทั้งนี้ เนื่องจากเรือนจ าส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่เฉพาะส าหรับให้เด็กเข้าเยี่ยม
แม่ซึ่งถูกคุมขัง ด้วยเหตุนี้ ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาจึงต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจจากการถูกแยกจากบุตร 
และมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปอีกด้วยนอกจากนี้ เรือนจ าส่วนใหญ่ยังมิได้จัดให้มีบริการ
เป็นพิเศษส าหรับผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องขังที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งส่งผลให้มีปัญหาทางจิต ผู้ต้องขังหญิงวัยทอง หรือผู้ที่มีประวัติทางการแพทย์เกี่ยวกับนรีเวช หรือ
ผู้ต้องขังหญิง ที่เป็นเยาวชน ก็มักไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม รวมถึงไม่มีการ
ตระหนักถึงความรุนแรงทางร่างกายแลทางเพศที่เด็กเหล่านี้อาจได้เผชิญมาก่อนที่จะต้องโทษจ าคุก ทั้งยังมักขาด
โอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพ หรือสวัสดิการอ่ืนๆ เนื่องจากการจัดการดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่จะจัดไว้
ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ต้องขังเยาวชนชาย ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงที่มีความบกพร่องทางกายหรือ
ทางจิตก็มักไม่ได้รับความเอาใจใส่ด้านที่พัก อุปกรณ์ หรือสถานที่ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับผู้พิการ หรือได้รับ
                                                           

4
 จากบทความ ผู้หญงิในเรือนจ า: ความต่าง ช่องว่างและแนวทางแก้ไข สบืค้นเมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559. 

http://kamlangjai.or.th/th/terms.php  
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การรักษามาไม่เหมาะสมในกรณีของผู้มีความบกพร่อง ทางจิต ตลอดจนไม่มีการให้ค าปรึกษา หรือแก้ไขฟื้นฟู
ทางจิตแต่อย่างใด ด้วยเหตุนีใ้นหลายประเทศ จึงมีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงที่ทนทุกข์จากปัญหาสุขภาพจิต เช่น การ
เก็บกด วิตกจริต อาการหวาดกลัว การตื่นกลัว การมีหลายบุคลิก และการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น
มากกว่าสถานการณ์ของผู้ต้องขังชาย5 

นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังหญิงกลุ่มอื่นๆที่มีความต้องการที่แตกต่างที่ต้องการได้รับการตอบสนอง เช่น 
ผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติ และผู้ต้องขังหญิงชนเผ่าที่อาจมีความยากล าบากในการเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง รวมทั้งขาดการติดต่อครอบครัว รวมทั้งผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในพื้นที่ติดอาวุธที่มีความขัดแย้ง ก็มักมี
แนวโน้มที่จะได้รับการส่งตัวไปคุมขังในเรือนจ าที่อยู่ห่างไกลและออกแบบไว้ส าหรับผู้ชาย ท าให้ไม่ได้รับ
ความเป็นส่วนตัว ไม่มีความปลอดภัย และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ ได้รับการเยี่ยมน้อยคร้ัง และถูกกีด
กันจากความช่วยเหลือทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจจากคนอันเป็นที่รัก นอกจากนี้ ยังต้องทนทุกข์จากการเลือก
ปฏิบัติ และการปฏิบัติ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งนับเป็นการบั่นทอนสิทธิสตรีและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้บบบบบบบบงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงบบ 

ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ซึ่งนับเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ และสิทธิสตรี โดยจากการศึกษาพบว่าผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มักตกเป็นเหยื่อ
ของการละเมิดและความรุนแรงทางเพศ การตรวจค้นที่เป็นการล่วงละเมิด การกีดกันมิให้เข้าถึงโปรแกรม
การศึกษา การแก้ไขฟื้นฟู การฝึกวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับปรับตัว  เข้าสู่สังคม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อม ก่อนปล่อยและความช่วยเหลือหลังปล่อยตัว หรือในบางกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึง
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมและความช่วยเหลือหลังปล่อยตัวเหล่านี้ โปรแกรมส่วนใหญ่ก็มักมิได้ออกแบบ
มาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้หญิง หรือมิได้ค านึงถึงเงื่อนไขของครอบครัวแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม ่ซึ่งเป็นเสาหลักหรือเป็นผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชนแต่เพียงผู้เดียว 

จากประเด็นปัญหาของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดของผู้ต้องขัง
หญิงคือการด ารงชีวิตในเรือนจ าอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับเพศสภาพ ที่มีความต้องการแตกต่าง
จากผู้ต้องขังชาย โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สิทธิในการได้รับอาหาร สิทธิในการ
ได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล และบริการทางการแพทย์ และสิทธิในการ

                                                           
5
จากบทความ ผู้หญิงในเรือนจ า: ช่องว่าง ที่ถูกมองข้าม สบืค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559. 

http://kamlangjai.or.th/th/terms.php  
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ติดต่อสื่อสาร อันเป็นสิทธิพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซึ่งแนวปฏิบัติในประเทศไทยยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถเอ้ือ
ให้ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพในการด ารงชีวิตภายในเรือนจ าอย่างเหมาะสม 

 

2. สิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
2.1  สิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 6 บัญญัติเร่ืองสิทธิไว้ว่า “ บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน...” และ “บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย...”7 นอกจากนี้สิทธิของผู้ต้องขังไทยในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ต้องขัง
ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะที่ เป็นมนุษย์และพลเมืองของประเทศ ก็มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ. ศ. 2479 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 
58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ระเบียบ และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ
ผู้ต้องขังหญิงนั้น มีดังนี้  

สิทธิในการได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ต้องขังหญิงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวงฯที่ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 41 ก าหนดให้แบ่งสถานที่
เรือนจ าออกเป็นส่วนๆ โดยให้มีสิ่งกีดกั้นหรือขอบเขตที่แน่นอนแสดงส่วนนั้น ซึ่งในทางปฏิบัติทัณฑสถาน
หญิงในประเทศไทยภายในห้องขังจะมีลักษณะเป็นห้องขังรวม มีการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ มีสุขาอยู่ในห้อง
ขังลักษณะเป็นคอกนั่งกั้นผนั้งปูนความสูงเพื่อบังตา ในขณะที่ข้อมูลทางสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ  พบว่า
จ านวนผู้ต้องขังหญิงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น เป็นจ านวนมาก ในขณะที่สถานที่ส าหรับคุมขังผู้ต้องขังหญิงเช่นเรือนจ า
ในต่างจังหวัดหลายแห่งเดิมเป็นเรือนจ าชายและต่อมามีการแบ่งเป็นแดนเล็กๆ ส าหรับควบคุมผู้ต้องขังหญิง  ซึ่ง
มีความจุประมาณ 30 – 60 คน แต่สภาวการณ์ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังหญิงเพิ่มสูงขึ้นถึง 200 - 300 คน ดังนี้ 
สถานที่ในการคุมขังจึงไม่สามารถรองรับจ านวนผู้ต้องขังหญิงได้อย่างเพียงพอแม้จะมีการก่อสร้างทัณฑสถาน
หญิงเพิ่มเติมหรือการสร้างแดนหญิงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเฉพาะก็ตาม  

ในส่วนของสิทธิในการได้รับอาหาร กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเร่ืองอาหาร ของผู้ต้องขังที่
ปรากฏในกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ. ศ. 2479 และ
ระเบียบข้อบังคับ หนังสือกรมราชทัณฑ์ โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเรือนจ าที่จะต้องประกอบอาหารเลี้ยงแก่

                                                           
6รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27   
7รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 28 
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ผู้ต้องขังและห้ามมิให้ผู้ต้องขังประกอบอาหารเป็นส่วนตัวหรือน าอาหารไปรับประทานนอกเขตที่ทางเรือนจ า
ก าหนดไว้ให้ส าหรับผู้ต้องขังทั่วๆไป 61 ซึ่งในส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนั้น เรือนจ าต้อง
จัดให้ผู้ต้องขังได้รับค าแนะน าทางด้านสุขภาพและโภชนาการทางการจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่เรือนจ า
ที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล รวมถึงต้องจัดอาหารให้เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่
ตั้งครรภ์ ทารก เด็ก และมารดาที่ให้นมบุตร8 

นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงยังมีสิทธิในการได้รับหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน การจัดให้บริการ
เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนแก่ผู้ต้องขังเป็นเร่ืองส าคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานอีกหนึ่งสิ่งที่จ าเป็น โดยกรมราชทัณฑ์ได้
ก าหนดให้นักโทษเด็ดขาดที่เป็นหญิงได้รับ เสื้อผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม 2 ส ารับผ้าห่มนอน 1 ผืน เสื่อปูนอน 1 ผืน 
และสิ่งที่ใช้เฉพาะหญิงตามที่อธิบดีก าหนด ปีละหนึ่งคร้ัง ซึ่งต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดรูปแบบเคร่ืองแต่ง
กายของผู้ต้องขังขึ้นใหม่ โดยออกระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ต้องขัง พ. ศ. 2538 ให้นักโทษเด็ดขาด
หญิงใช้เคร่ืองแต่งกายตามก าหนด ได้แก่ เสื้อคอกลมผ่าหน้า เล็กน้อย แขนสั้นแค่ศอกและผ้าถุง  

ส าหรับสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังหญิงจะได้รับสิทธิตั้งแต่ เร่ิมแรก  ที่รับตัวโดย
จะมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลท าการตรวจร่างกายของผู้ต้องขัง 
โดยในส่วนผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เรือนจ าต้องจัดให้ผู้ต้องขังได้รับค าแนะน าทางด้านสุขภาพ
และโภชนาการทางการจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลอย่าง
เหมาะสม และไม่ขัดขวางการให้นมบุตรและการดูแลบุตร เว้นแต่กรณีที่ผู้ต้องขังหญิงนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพ9   

นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงยังมีสิทธิในการติดต่อสื่อสารตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560ที่ได้
ก าหนดเร่ืองการติดต่อผู้ต้องขังไว้ โดยก าหนดให้ผู้ต้องขังได้รับการอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ตาม
ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ และบุคคลภายนอกจะได้รับอนุญาตให้เข้าไป ในเรือนจ าเพื่อกิจธุระ เยี่ยมผู้ต้องขัง 
หรือเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนได้ก็แต่ปฏิบัติตามระเบียบ กรมราชทัณฑ์ที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย10 รวมถึงกรณีที่
ผู้ต้องขังต้องการพบหรือปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ เรือนจ าจะต้องจัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังได้
พบบุคคลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัวตามที่ก าหนดในระเบียบของกรมราชทัณฑ์11 

 
 

                                                           
8พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ. ศ. 2560, มาตรา 57. 
9พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560, มาตรา 57. 
10พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560, มาตรา 60. 
11พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560, มาตรา 61. 
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2.2  สิทธใินการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษมีการก าหนดแนวทางทางเฉพาะ ในเร่ืองการได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยภายใน

เรือนจ าหญิงว่า ควรมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ต้องขังหญิง 12รวมถึงการ
ก าหนดแนวทางเฉพาะ (Gender Specific Guidance) ให้เรือนจ าต่างๆจัดเตรียมอาหารส าหรับผู้ต้องขังหญิงให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังกลุ่มต่างๆ13 นอกจากนี้ ยังก าหนดเร่ืองเสื้อผ้าของผู้ต้องขัง
ไว้ โดยก าหนดให้แยกระหว่างผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและนักโทษเด็ดขาด โดยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่ศาล
ยังไม่พิพากษาสามารถใส่เสื้อผ้าส่วนตัวที่ได้จัดมาจากภายนอกเรือนจ าได้ 14 เคร่ืองนอนนอนของผู้ต้องขังหญิง
ต้องสะอาด รวมถึงยังได้รับสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลเฉพาะด้านอีกด้วย ในส่วนของสิทธิในการ
สื่อสาร เรือนจ าในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้ผู้ต้องขังติดต่อกับสังคมภายนอกได้ 3 วิธี ได้แก่การเยี่ยม การ
โทรศัพท์ และการเขียนจดหมาย15 
2.3  สิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายประเทศอัฟริกาใต้ 

เรือนจ าทั่วไปในประเทศอัฟริกาใต้จะมีขนาดในการรองรับผู้ต้องขัง 3.344 ตารางเมตรต่อคนต่อห้อง
ขัง และ 5 ตารางเมตร ส าหรับห้องขังเดี่ยว โดยจะมีพื้นที่ว่างอยู่ 2.1 ตารางเมตร โดยภายในเรือนจ าจะมีการจัด
ห้องน้ า ห้องส้วม รวมถึงน าอุ่นไว้ให้ผู้ต้องขัง รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ าจะต้องมีความสะอาดและมี
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิในการได้รับอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสภาพร่างกาย และสุขภาพแตกต่างกันไป ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าประเทศอัฟริกา 
จะสวมใส่ชุดกระโปรงยาว เย็บด้วยผ้าเบาในฤดูร้อน และผ้าหนาในฤดูหนาว โดยมีสิทธิได้รับคนละ 2 ชุด 
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์อัฟริกาใต้ ยังได้ก าหนดเร่ืองการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ เพื่อดูแล
สุขภาพผู้ต้องขัง (Healthcare Service) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ และในเร่ืองสิทธิในการติดต่อสื่อสารนั้น 
ผู้ต้องขังหญิงได้รับอนุญาตให้ได้พบปะเยี่ยมเยียนคู่สมรส คู่รัก หรือญาติ โดยก าหนดระยะเวลาในการเยี่ยม

                                                           
12HM Prison Service,2008,p.21. 
13จาก สารานุกรม “การปฏิบัติต่อผูต้้องขังหญิงนานาชาติ” (น.39), โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบตัิ, 2552, 

กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์. 
14เจตน์สิทธ์ิ รัตนาสิทธิ์ (2557). การปฏบิัติต่อผูต้้องขงัหญงิ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์. น.69-70 
15จาก สารานุกรม “การปฏิบัติต่อผูต้้องขังหญิงนานาชาติ” (น.34), โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบตัิ, 2552, 

กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์. 
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จ านวน 1 ชั่วโมงต่อเดือน หากในเดือนใดที่ผู้ต้องขังหญิงคนใดไม่มีญาติมาเยี่ยม ผู้ต้องขังหญิงคนนั้นจะได้รับ
สิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังคนอื่นแทนได้ในเดือนดังกล่าว16 
2.4  สิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กฎหมายเรือนจ าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวถึงรูปแบบการคุมขังผู้ต้องขังซึ่งมีความ
แตกต่างกันไว้ 2 รูปแบบ คือการคุมขังเดี่ยวและการคุมขังรวม โดยผู้ต้องขังได้รับสิทธิ  ในการจัดห้องขังและ
ครอบครองของใช้ส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม ผู้ต้องขังหญิงนั้นอาจต้องอยู่อาศัยรวมกับผู้ต้องขังชาย และมี
สิทธิในการได้รับอาหารที่มีคุณค่า ถูกโภชนาการ และมีประโยชน์ส าหรับสิทธิในการได้รับเคร่ืองนุ่งห่มนั้น 
ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้สวมเสื้อผ้าส่วนตัวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังจะต้องสวมเสื้อผ้าของเรือนจ าเป็น
พื้นฐาน นอกจากในช่วงเวลาว่างดังกล่าวแล้วข้างต้นที่ผู้ต้องขังจะได้รับเสื้อนอกแบบพิเศษ17ผู้ต้องขังหญิง เมื่อมี
อายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอบริการทางการแพทย์ในการตรวจป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งได้ปีละหนึ่ง
คร้ัง18 รวมถึงมีสิทธิในการได้รับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเรือนจ าได้19 โดยหนังสือ โดยการเยี่ยม การ
รับส่งจดหมาย โทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ 
2.5  สิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่น 

 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น ได้ก าหนดเร่ืองการจัดบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ าไว้ในข้อ 15 โดยก าหนดให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าถูกจัดให้จ าคุกเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่อาจไม่
เหมาะสมส าหรับผู้ต้องขังในการได้รับการรักษาพยาบาลบางประการเพราะความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือ
ร่างกาย นอกจากนี้ยังก าหนดเร่ืองสิทธิในเร่ืองอาหารของผู้ต้องขังโดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเรือนจ าในการ
จัดหาอาหารและน้ าดื่มตามความจ าเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง ส าหรับสิทธิในการได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนนั้น 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ก าหนดให้ผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน โดยมิได้บัญญัติถึงผู้ต้องขัง
หญิงหรือชายโดยเฉพาะ แต่ก าหนดเพียงแยกลักษณะของเสื้อผ้าผู้ต้องขังระหว่างพิจารณากับผู้ต้องขังที่เป็น
นักโทษเด็ดขาด ส่วนสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังหญิงจะได้รับการตรวจสุขภาพในโรคทั่วๆไป
และได้รับโอกาสในการตรวจโรคเฉพาะเพศหญิง เช่น โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกอีกด้วย 20 

                                                           
16Department of Correctional Service อ้างถึงในสารานุกรม “การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ” (น.697), โดยกลุ่ม

งานพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏบิัต,ิ 2552, กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์.  
17StVollzG  § 20 (1) 
18 StVollzG  § 57 (2) 
19StVollzG  § 59 
20ปาณิตา  กัณสุทธิ์ (2557). สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง. น.74 
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3. บทสรุป ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิง ตามกฎหมายราชทัณฑ์ไทย และสิทธิในการ

ด ารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในต่างประเทศแล้ว  ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยในการ
ได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์นั้น มิได้ก าหนดให้ห้องขังมีลักษณะเป็น
ห้องขังเดี่ยวหรือห้องขังคู่เช่นกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งการ ที่ผู้ต้องขังต้องถูกคุมขังรวมกันโดยมิได้คัดเลือก
ผู้ต้องขังที่มีความเหมาะสมมาพักร่วมกัน ด้วยเหตุจากข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่หรือจ านวนผู้ต้องขังที่มีจ านวนมาก 
หรือการไม่แยกผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดในส่วนของเรือนนอนหรือ
สถานที่ในเวลาท างานก็ตามนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่ และสิทธิใน
การด ารงชีวิตของผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก ดังนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีข้อจ ากัดด้านขนาดพื้นที่เรือนจ า แต่ก็
สามารถปรับปรุงเร่ืองสิทธิในสุขอนามัยในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดล้อมภายในเรือนจ า หรืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะ รวมถึงให้หลักประกันเร่ืองความปลอดภัยของผู้ต้องขังหญิงให้
สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา  

นอกจากนี้ในส่วนของสิทธิในการได้รับอาหาร ผู้เขียนเห็นว่าราชทัณฑ์ของไทยทั้งเก่าและใหม่ มิได้
มีการก าหนดเร่ืองการจัดหาน้ าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอให้กับผู้ต้องขังไว้โดยชัดเจน  และไม่มีเร่ืองการจัดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะทางที่ต้องมีการควบคุมพิเศษ หรือส าหรับผู้ต้องขังหญิงกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะ ดังนี้ จึง
ควรก าหนดเร่ืองดังกล่าวโดยอาจออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อถือมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป  

ส าหรับเร่ืองสิทธิในการได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน ผู้เขียนเห็นว่าจ านวนเคร่ืองนุ่งห่มที่กรม
ราชทัณฑ์ไทยออกระเบียบและจ่ายให้ผู้ต้องขังหญิงไม่เพียงพอ จึงควรก าหนดให้ชัดเจนในกฎหมายเนื่องจาก
เป็นสิทธิที่ผู้ต้องขังพึงได้รับ ในส่วนของสิทธิในการรับการบริการทางการแพทย์นั้น กฎหมายราชทัณฑ์ไทยยังมี
การก าหนดการให้บริการแบบกว้าง และเน้นเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
และการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะกลุ่มตามช่วงอายุ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากมีการก าหนด
สิทธิในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิในการให้บริการแก่ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

กรณีสิทธิผู้ต้องขังหญิงในการติดต่อสื่อสารนั้น กฎหมายของไทยได้บัญญัติไว้โดยเข้มงวดให้มี
เฉพาะการเยี่ยมผู้ต้องขังตามแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับ และหนังสือกรมราชทัณฑ์ไทยก าหนดไว้เท่านั้น  ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าสิทธิดังกล่าวเสมือนเป็นตัวช่วยหนึ่งในการเยียวยาผู้ต้องขัง จากความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ต้องถูกคุมขัง
โดยตัดขาดจากครอบครัว และปัจจุบันกฎหมายของไทยมิได้มีการก าหนดถึงสิทธิในการติดต่อสื่อสารของ
ผู้ต้องขังหญิงไว้โดยเฉพาะ ผู้เขียนจึงเห็นควรให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเรือนจ า 
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และมีบทบัญญัติที่ความละเอียดอ่อนสอดคล้องกับเหตุผล ความจ าเป็น สภาวการณ์ และความอ่อนไหวของเพศ
สภาพของผู้ต้องขังหญิง รวมถึงการให้สิทธิในการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ าเสมอและไม่เคร่งครัดจนเกินไปต่อไป 

 

บรรณานุกรม 
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