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วัตถุป ระสงคหลัก ของการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึก ษาปญ หาการปฏิบัติตอผูตองขัง หญิง ระหวาง
พิจารณาคดีในทัณฑสถานหญิงและเรือนจําที่ควบคุมผูตองขังหญิงในประเทศไทยใหสอดคลองตามขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules)รวมถึงหาแนวทางการแกไขปญหา ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) ผลการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติตอผูตองหญิงในประเทศไทยนั้นขึ้นอยูกับหลายสาเหตุ เนื่องจากแตละเรือนจําหรือทัณฑสถานมีขอ
กําจัดที่เหมือนหรือแตกตางกันออกไปตามบริบทของพื้นที่ โดยสามารถระบุปญหาจากมากไปหานอยไดดังนี้
ปญหาดานสถานที่คับแคบไมเพียงพอตอจํานวนผูตองขัง สงผลใหไมสามารถแยกคุ มขังได รวมถึงพื้นที่ไมมี
สัดสวนในการทํากิจกรรมตางๆ, งบประมาณไมเพียงพอ, ระยะเวลาทํากิจกรรมสวนตัวไมเพียงพอ/การไมมีน้ํา
ใช, เจาหนาที่ไมเพียงพอ, ขาดเจาที่ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง, ไมมีมาตรการทางเลือก เพื่อเลี่ยงผูกระทําผิด
เขาสูเรือนจํา, อาหารมีปริมาณนอย ไมอรอย, การเยี่ยมญาตินอยเกินไป, บริการทางการแพทยไมเพียงพอ
อยางการไมมีแพทยผูหญิงไมมีแพทยอยูประจํา รวมถึงไมมียารักษาโรคเพียงพอ,ผูตองขังมาอยูในระยะเวลาสัน้ ,
ผูตองขังตางดาว, เงินฝากนอย, สินคาที่ขายในเรือนจํามีราคาแพง, ปนผลนอย, เสื้อผาผูตองขังนอย, ผูตองขัง
ปวยเปนโรคเฉพาะ, ระยะเวลารับ-สงจดหมายนานเกินไป และผูตองขังไมยอมรับการแกไข ซึ่งในบางเรือนจํา
ไดทําตามขั้นตอนการปฏิบัติอยางครบถวน แตบางเรือนจําไมสามารถปฏิบัติไดทั้งหมด อยางการใชผูตองขังที่
เปนผูชวยเหลือในการตรวจคนตัว เปนตนดังนั้นอาจสรุปไดวาทัณฑสถานและเรือนจําไดยึดหลักขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) เปนแมแบบในการปฏิบัติตอผูตองขัง โดยพยายามที่จะปฏิบัติตามใหไดมากที่สุด
เทาที่จะกระทําได แตยังติดที่ขอจํากัดบางประการจึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามไดทั้งหมด ขอเสนอแนะใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการใชมาตรการเลี่ยงโทษจําคุก อยาง การใชเครื่อง EM, การจําคุกวันหยุดมาใช
กับผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีเปนการเรงดวน เนื่องจากการใชมาตรการคุมขังมีแตจะสงผลกระทบในแง
ลบหลายดาน, ควรเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ในสัดสวนที่มากขึ้น เนื่องจากเจาหนาที่มีนอยเกินไป สงผลให
ควบคุมดูแลผูตองขังไดไมทั่วถึง รวมถึงการเพิ่มเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะประจําเรือนจํา/ทัณฑสถาน
แตละแหง, ควรมีหนวยงานเขามาดูแลดานการศึกษาและการฝกวิชาชีพของผูตองขัง เนื่องจากผูตองขังบางราย
อยูในเรือนจําระยะสั้น ทําใหการสอนตางๆไมเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร หากสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดแลว
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นั้น ยอมสงผลดีกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีใหถูกตองและเปนธรรมตามแนวทางของ
ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ตอไป
คําสําคัญ ผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดี, ขอกําหนดกรุงเทพ, มาตรการที่มิใชการคุมขัง
Abtract
The objective of this study, was to study the unconvictedfemale inmates during the
criminal procedure in the women's prisons. This is a qualitative research. The study found
that the problem, and issue to treatment for women in Thailand depends on many reasons,
because each ward or clinic has the same or different requirements in the context of the
area. It can be identified from the problem. There is a less inadequate location of inmates.
As a result, it cannot be detached. The area is not proportionate. Insufficient budgets,
insufficient personal time / lack of water, inadequate staff, lack of dedicated staff, no
alternative measures are all major issues. To avoid wrongdoers entering the house, small
amounts of food aren't delicious, too few visits, and inadequate medical services. There is
no doctor. There is an insufficient number of inmates, inmates in a short period of time,
inmates, less money, less expensive goods, less dime, mail delivery takes too long. Inmates
don't accept the correction, which in some homes has followed the full procedure.
However, some of them cannot do it all with the use of inmates. Hence, it can be
concluded that the prisons are based on Bangkok Rules to be the model of the prisoner,
trying to follow as much as possible. It also has some limitations. Therefore, it cannot be
fully implemented. The suggestion in this study is that there should be imprisonment, EM
Machine, holiday imprisonment. For women prisoners during the trial is urgent, because of
the use of detention measures. Impact on many aspects, should increase the staff capacity
in a greater proportion. Due to the limited number of staff, the inmates weren't properly
supervised. As well as adding specialized staff to each prison / correctional facility, the
agency should take care of the education and professional training of inmates. Because
some inmates are short-lived, their teaching is not as successful. If these problems can be
resolved, it would be good to treat female inmates. Lastly, consider the case to be correct
and fair according to the guidelines of the Bangkok Rules.
Keywords The unconvicted female inmates, Bangkok Rules, Non - Custodial Measures
บทนํา
อาชญากรรมเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งในสังคม โดยเกิดจากการกระทําของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งอันเปนการละเมิดหรือฝาฝนแนวปฏิบัติที่ยึดถือเปนกติกาของสังคม ดังนั้นเมื่อมีผูกระทําผิดและถูกจับไดก็
ตองนําตัวมาดําเนินคดีหรือลงโทษตามกฎหมาย งานราชทัณฑในฐานะสถาบันควบคุมทางสังคมและถือเปน
หนวยงานลําดับสุดทายในกระบวนการยุติธรรม จึงตองพยายามดําเนินการเพื่อที่จะให “เรือนจํา หรือ ทัณฑ
สถาน” นั้นกลายเปนสถานบําบัดฟนฟูผูตองขัง โดยใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของความยุติธรรม หลัก
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มนุษยธรรม รวมถึงการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในการปฏิบัติตอผูตองขัง จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑและ
วิธีการที่เหมาะสมกับผูตองขังแตละคน เพราะผูตองขังแตละคนมีลักษณะการกระทําความผิดที่แตกตางกัน
ออกไป อีกทั้งแนวความคิดของประชาคมโลกไดใหการยอมรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ทําใหมีการ
ตระหนักถึงสิทธิของผูตองขัง วาพวกเขาพึงไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ไมถูกล วงล้ําในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ดังที่มนุษยทุกคนเกิดมาพึงไดรับอยางเทาเทียมกัน แตเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถูกกลาวหาวาไดกระทํา
การอันผิดกฎหมายแลวนั้น บุคคลนั้นก็จะตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจนวาพวกเขาเหลานั้นเปนผูที่
กระทําความผิดจริง หรือไม ซึ่ง การที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึง ที่สุดวาบุคคลนั้นไดก ระทําความผิด บุคคล
เหลานั้นถือไดวาเปนผูบริสุทธิ์
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา39 ไดระบุไวชัดเจนวา “บุคคลไม
ตองรับโทษอาญาเวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนด
โทษไวและโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลใด
ไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ”1 อยางไรก็ตามหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยก็ยังคงใชเรือนจําเปนสถานที่คุมขังเปนหลัก ซึ่งการที่ผูตองขังตองถูกแยกตัวไปจากสัง คม
ปกติ ถูกจํากัดเสรีภาพ ขาดการติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอก ทําใหเกิดปญหาในเรื่องของความชอบธรรมใน
การปฏิบัติตอผูตองขังซึ่งพบวาการคุมขังผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยยังคงมีจํานวนคอนขางสูง
ปรากฏตามตาราง ดังนี้
ป
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

ประเภท
ผูตองราชทัณฑทั้งหมด
ผูตองขังระหวาง
ผูตองราชทัณฑทั้งหมด
ผูตองขังระหวาง
ผูตองราชทัณฑทั้งหมด
ผูตองขังระหวาง
ผูตองราชทัณฑทั้งหมด
ผูตองขังระหวาง
ผูตองราชทัณฑทั้งหมด
ผูตองขังระหวาง

ชาย
214,833
56,516
249,502
58,456
278,449
59,601
271,787
50,026
250,339
51,654

หญิง
36,986
9,920
42,232
10,296
46,912
9,783
45,132
8,382
39,336
7,416

รวม
251,819
66,436
291,734
68,752
325,361
69,384
316,919
58,408
289,675
59,070

รอยละ (%)
100
26.38
100
23.56
100
21.32
100
18.43
100
20.39

สถิตผิ ูตองขังของกรมราชทัณฑ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560
จากตารางขางตน2 พบวาสถิติผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่อยูในเรือนจําเฉลี่ยรอยละ22.02 อาจดู
เปนสัดสวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับปริมาณผูตองขัง ระหวางพิจารณาคดีทั้งหมดของราชทัณฑ แมจะมีตัวเลข
1

ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช, “สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี:ศึกษากรณีการใชเครื่องพันธนาการตอ
ผูตองขัง,”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
,2555).
2
กรมราชทัณฑ,สถิติผูตองราชทัณฑ[ออนไลน], 1 มกราคม2560. แหลงทีม่ า
http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2012-0101&Submit=%B5%A1%C5%A7
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ลดลงในชวงป 2558 อาจเนื่องมาจากประเทศไทยไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูตองขังระหวางพิจ ารณาคดี
มากขึ้น หรือ อาจใชมาตรการอื่นเพื่อการเลี่ยงโทษจําคุก
การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
โดยเฉพาะผูตองขังหญิงระหวางพิจ ารณาคดีตามกฎหมายยังไมถือวาเปนผูกระทําผิด ยิ่งตองคํานึงถึงความ
ตองการเฉพาะของผูตองขังหญิงที่แตกตางไปจากผูตองขังชายโดยทั่วไป เนื่องดวยลักษณะทางกายภาพเฉพาะ
ของผูหญิงที่เขามาอยูในเรือนจํา/ทัณฑสถานมีความหลากหลาย ทําใหเกิดสถานภาพที่ตางกัน เชน ผูตองขัง
หญิงตั้งครรภ เด็กติดผูตองขังอีกทั้งผูตองขังหญิงที่เจ็บปวยจําเปนตองรักษาเยียวยา ซึ่งการถูกคุมขังในเรือนจํา
ไมวา ระยะเวลาสั้นหรือยาวยอมสงผลถึงความทุกขทรมานทั้งสิ้น
จากลักษณะทางกายภาพและความตองการเฉพาะของผูตองขังหญิง ทําใหการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
ไดมีการตระหนักและถูกขับเคลื่อนตอไปดวยการดําเนินการภายใตโครงการในพระดําริของพระองคเจาพัชรกิติ
ยาภา เชน โครงการกําลัง ใจ (Inspire) ในป2549และเกิดเปน โครงการการจัดทํามาตรฐานผูตองขังหญิง
(Enhancing Lives of Female Inmate หรือ ELFI)ในป 2551 โดยการดําเนินการไดถูกขับเคลื่อนอยาง
ตอเนื่อง จนไดรับความเห็นชอบจากองคการสหประชาชาติ(UN) แตงตั้งเปน ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวย
การปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดที่เปนหญิง (The
United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non - Custodial Measures
for Women Offenders) หรือ เรียกเพื่อเปนเกียรติกับประเทศไทยวา “ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok
Rules)” ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องลักษณะของผูหญิง โดยวางระบบการบริหารจัดการเรือนจําที่เหมาะสมตอ
การควบคุมผูตองขังหญิง อาทิ สุขภาพอนามัย หรือผูตองขังหญิงตั้งครรภในเรือนจํา รวมถึงการหามาตรการ
ลดปริมาณผูหญิงเขาสูเรือนจํา โดยใชมาตรการไมควบคุมตัวหรือใชมาตรการอื่นในการลงโทษใหเกิดความ
เหมาะสม อาจดูจากประวัติยอนหลังเพื่อหาสาเหตุการกระทําผิด ที่อาจเกิดขึ้นเพราะความกดดันหรือการไดรบั
ความรุนแรงในครอบครัว มาประกอบการวินิจฉัยกอนศาลพิพากษา
จากที่มาของปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในปญหาการปฏิบัติตอผูตองขัง หญิงระหวาง
พิจารณาคดีซึ่งศาลยังไมไดตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด แตตองเขามาใชชีวิตอยูในเรือนจํา หรือทัณฑสถาน
เพื่อปองกันการหลบหนี หรือเพื่อปองกันสังคมใหปลอดภัยนั้น พวกเขาตองเผชิญกับปญหาอะไรบาง รวมถึงมี
การวางแนวทางในการปฏิบัติตอผู ตองขัง หญิง ระหว างพิจ ารณาคดีอย างไรทั้ง ในดานนโยบาย และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อที่จะไดเห็นถึงสภาพปญหาที่แทจ ริง และมาตรการตางๆที่ใชในการปฏิ บัติตอ
ผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีที่อาจแตกตางกันออกไปตามขนาดของสถานที่ควบคุม โดยศึกษาวาการ
ปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําที่กําหนดมีการปฏิบัติสอดคลองตามขอกําหนดกรุงเทพ(Bangkok Rules)
หรือไมอยางไร เพื่อเสนอเปนแนวทางในการแกไขปญหาการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีใน
ประเทศไทย เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นไดรับทางเลือกที่มิใชมาตรการคุมขังในเรือนจําเพียงอยางเดียว รวมถึงเปน
การพัฒนาและยกระดับระบบราชทัณฑไทยใหเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีในทัณฑสถานหญิงและเรือนจําที่
ควบคุมผูตองขังหญิงในประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการคนควาเอกสารเพื่อศึกษาแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนทางในการศึกษาซึง่ มีสาระสําคัญ โดยสังเขปดังตอไปนี้
1. แนวความคิดดานการลงโทษ
แนวความคิดดานการลงโทษถือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาชานาน อาจเปรียบไดวาเกิดขึ้นมาพรอมกับ
การใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษย ขึ้นอยูวาเปนชวงเวลาไหน มีเหตุการณหรือสถานการณอะไรบางที่เกิดขึ้น ณ
ขณะนั้น การลงโทษมักจะลอไปตามจารีต ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติรวมถึงตัวบทกฎหมายของแตละสังคม โดย
การลงโทษสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบทฤษฎีที่สําคัญ ดังนี้
(ก) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน(Retributive Theory) แนวคิดนี้มีความเชื่อวาผูกระทํา
ผิดมีเจตจํานงอิสระ (Free Will) ในการที่จะคิดไตรตรองและตัดสินใจตอการกระทําของตนเอง ประกอบกับ
เชื่อวามนุษยมีความความสามารถในการใชเหตุผล ดังนั้นเมือ่ ตัดสินใจทําสิ่งใดลงไปจึงตองรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนอยางเต็มที่ เมื่อกระทําผิดจึงตองรับผิดชอบตอความผิดและสมควรไดรบั การลงโทษ
(ข) ทฤษฎีการลงโทษเพือ่ ขมขูยับยัง้ (Deterrence Theory) มีแนวคิดวาการลงโทษนั้นสามารถ
ขมขูยับยั้งที่ตัวผูก ระทําผิดและบุคคลอืน่ เพือ่ ใหบุคคลเหลานัน้ เกิดความเกรงกลัวโทษจนไมกลากระทําผิด โดย
การลงโทษเพื่อขมขูยับยัง้ มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือเพื่อยับยัง้ ตัวผูกระทําผิดที่ถูกลงโทษไมใหกระทํา
ผิดซ้ําอีก, เพื่อยับยั้งบุคคลอื่นมิใหกระทําผิด
(ค) ทฤษฎีการลงโทษเพือ่ แกไขฟนฟู(Rehabilitative Theory) มีแนวคิดวาการลงโทษควรมีเพือ่
การแกไขฟนฟูผกู ระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดี เพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ํารวมทั้งพยายามที่จะ
ชวยใหผูกระทําผิดกลับคืนสูส ังคมไดตามปกติ3
จากแนวความคิดดานการลงโทษที่ไดกลาวถึงขางตนสะทอนใหเห็นวาแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ลงโทษในปจจุบันนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มงุ เนนในเรือ่ งของการแกแคนทดแทนใหแกผเู สียหายและการ
ลงโทษมิใหผูอื่นในสังคมเอาเยี่ยงอยางนั้น ไดเปลี่ยนเปนการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู ปรับปรุงและใหโอกาส
ผูกระทําผิดในการกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมโดยตระหนักในเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งการใช
โทษจําคุกถือเปนมาตรการที่ทําลายคุณลักษณะของบุคคลทีต่ องเขาไปใชชีวิตอยูภายใน ที่มีทั้งผูตองโทษ
เด็ดขาดรวมถึงผูตอ งขังระหวางพิจารณาคดี ผูที่ศาลยังมิไดตัดสินวาเปนผูกระทําผิดสมควรที่จะถูกลงโทษตาม
กฎหมาย เนื่องจากพวกเขาเปนเพียงผูท ี่อยูระหวางรอคําพิพากษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูตองขังหญิงทีอ่ ยู
ระหวางการพิจารณาคดีที่ตองเขาไปใชชีวิตอยูในเรือนจํา/คุก พวกเขาตองเผชิญกับปญหาหลายดานทีม่ ี
มากกวาผูชายดวยลักษณะทางกายภาพ บทบาทหนาที่ในครอบครัว ภาวะการเปนมารดาทีบ่ างคนอาจเปน
Singer mom ที่หาเลี้ยงลูกคนเดียว แตการที่ตองไปอยูในเรือนจําทั้งที่ยังไมถูกตัดสินวากระทําผิด ยอมสงผล
ใหเกิดผลกระทบในทางลบมากกวาเปนการปองกันสังคม ซึง่ ความเปนจริงหนึ่งคนในนั้นอาจเปนผูบ ริสุทธิ์ก็
เปนได
2. แนวคิดการคุมครองสิทธิผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
องคการสหประชาชาติ (UN) ไดจัดตั้ง“ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการ
ปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา ค.ศ.1955” (The 1955 United Nations Standard Minimum Rules for
the Treatment of prisoners : SMR) โดยกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเปนหลักในการปฏิบัติ
3

ณัฐัฐวัฒน สุทธิโยธิน, ทฤษฎีการลงโทษ [ออนไลน], 10มิถุนายน2561. แหลงที่มา
www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/41716_6.pdf
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ตอผูตองขังทั้งหมด โดยคํานึงถึงแนวทางการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอผูตองขังตามมาตรฐานสากลเปนสําคัญ
โดยขอกําหนดนี้ไดกลาวรวมถึง “สิทธิในการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางสอบสวนและรอการพิจารณา”และมี
การพัฒนาเรื่องนี้ใหเ ปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม จนเกิดเปน ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแหง
สหประชาชาติวาาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังฉบับปรับปรุง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา“ขอกําหนดแมนเดอลา”ทีไ่ ด
ครอบคลุม การบริหารจัดการเรือนจํา ในทุก ดานและวางมาตรฐานขั้นต่ํา สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ทั้ง
ผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีและผูตองขังคดีเสร็จเด็ดขาดโดยมีการระบุสวนแกไขการปฏิบัติตอผูตองขัง
หญิงใหสอดคลองกับขอกําหนดสหประชาชาติวา ดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใช
การคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดที่เปนหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders) หรือ เรียกวา“ขอกําหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules)”สําหรับประเทศไทยถากลาวถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพไดเริ่มมีการระบุไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแตพุทธศักราช 2540ที่มีขอความสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เชน
ในมาตรา 4 ความวา "ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง" โดยสิทธิ
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมนั้น ประชาชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 มาตรา 40
3. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
- การปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการใชเรือนจํา
การปฏิบัติตอผูตองขังโดยใชเรือนจํานัน้ จําเปนตองมีการจําแนกตามลักษณะผูตองขัง เพื่อความ
สะดวกในการกําหนดกิจกรรมอบรมแกไขผูกระทําผิดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผูตองขังบางกลุมที่ไม
จําเปนตองไดรับการอบรมแกไขหรือการปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ เชน กลุม ที่มี แนวโนมวาจะไมกระทําผิดซ้ํา
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไมใชอาชญากรอาชีพ และมีครอบครัวรองรับ ดังนั้นกิจกรรมในการรองรับการจําแนก
ลัก ษณะผูตองขัง จึงตองมีการเลือกกลุม ผูตองขัง การปฏิบัติตอผูตองขังโดยใชเ รือนจํา นี้ถือเปนวิธีการของ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ที่ทําหนาที่ปองกัน ควบคุม และปฏิบัติตออาชญากรรม หรือผูที่ทําผิด
กฎหมายขึ้นในเขตอํานาจรัฐ โดยเนนมุมมองและการปฏิบัติในเชิง กฎหมายกับ การบัง คับ ใชก ฎหมายซึ่ง
ประกอบดวยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑทนายความ คุมประพฤติ
รวมถึงหนวยงานสนับสนุน
- การปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการไมใชเรือนจํา
การไมใชเรือนจําเปนวิธีการที่ใชไดตั้งแตชั้นกอนพิจารณาคดีและหลังมีคําพิพากษาแลว ซึ่งถือ
เปนการหลีกเลี่ยงการใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกินความจําเปน เนื่องจากเปนการลดผลกระทบจาก
การใชโทษจําคุกที่อาจเกิดขึ้นจนกอใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน อาจเกิดเปนการยึดติดสถาบันขึ้นกวาที่ควร
จะเปนจนสูญสิ้นความเปนตัวเอง การถูกลดบทบาทการเปนมารดาที่ไมมีผูใดจะสามารถปฏิบัติหนาที่นี้แทนได
การตั้ง ครรภทั้ง ที่อยูในเรือนจํา ซึ่ง เรื่องเหลานี้เ ปนเรื่องที่ไมควรเกิดขึ้นกับ ผู ตองขัง ระหวางพิจ ารณาคดี
โดยเฉพาะผูหญิง ดังนั้นการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีโดยไมใชเรือนจําถือเปนสิ่งที่ควรนํามา
ปฏิบัติอยางจริงจัง
4. การปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
วิวัฒนาการการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
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ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง
ในเรือนจํา ค.ศ.1955 (The United Nations Standard Minimum
Rules for the Treatment of prisoners 1955 : SMR)
ริเริ่มจาก "โครงการกําลังใจ ในป 2549" (Inspire 2006)
ขอกําหนดสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา ใน
ป 2551 (Enhancing Lives of Female Inmates : ELFI 2008)
ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา
และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดที่เปนหญิง ในป
2553 (United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders
: 2010) หรือ ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)

โดยขอกําหนดกรุง เทพ (Bangkok Rules) ถือเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลัการปฏิบัติตอ
ผูตองขังหญิงที่ทั่วโลกใหการยอมรับ ซึ่งสามารถแบงรายละเอียดออกเปน 4 สวน ไดแก การบริหารจัดการ
สถานคุมขังโดยทั่วไป และใชกับผูหญิงที่ถูกควบคุมทุกประเภท, ผูตองขังหญิงที่มีลักษณะพิเศษ, การใชวิธีการ
และมาตรการลงโทษโดยมิใชการคุมขัง โดยถือไดวาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงที่ยอมรับกันใน
ระดับสากลและในประเทศตางๆแมจะไมไดบัญญัติไวเปนกฎหมายที่มีสภาพบังคับใชในระดับระหวางประเทศ
แตทุกประเทศก็ตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพเพื่อแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นกับผูตองขังหญิง/ผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดี ที่ตองใชชีวิตอยูในเรือนจํา โดยสภาพปญหาการปฏิบัติ
ตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของผูตองขังหญิงในประเทศไทยยังคงเปนเรื่องที่ไมคอยไดรับความสนใจ เนื่อง
ดวยฐานคติของสังคมไทยมองวาผูที่ตองเขาไปอยูในเรื่อนจํา/ทัณฑสถานนั้นคือผูที่กระทําผิดแลวโดยอาจไม
ทราบวาสําหรับบางคนนั้นเปนสถานที่ควบคุมตัวระหวางรอการตัดสินเทานั้น ซึ่งเนื้อหาในขอกําหนดกรุงเทพก็
ยังมิไดมีการระบุชัดเจนถึงการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีโดยเฉพาะ
5. กฎหมายและพรบ.ราชทัณฑที่เกี่ยวของกับผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีหรือผูตองขังที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาตัดสินวาเปนผูท ไี่ ด
กระทําความผิดนั้น รัฐจําตองคํานึงถึง วาผูตองขัง เหลานั้นยัง เปนผูบริสุท ธิ์ ซึ่ง หลัก การปฏิบัติตอ ผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดีไดมีระบุไวใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และ 2560 ที่ไดกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงหลัก
สิทธิของผูตองขังที่พึง ไดรับการปฏิบัติอยาง ถูกตองและเปนธรรม ซึ่ง กระบวนการตางๆของกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น จึงเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอระยะเวลาพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีทงั้ สิน้
ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ทุกฝายควรใหความสําคัญโดยไมมองวาผูตองขังระหวางพิจารณาคดีนั้นเปนผูที่ค วรถูก
ควบคุมในเรือนจํา

~ 835 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาปญหาการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีในทัณฑสถานหญิงและเรือนจําที่
ควบคุมผูตองขังหญิงในประเทศไทย รวมถึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ใหสอดคลองตามขอกําหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules)
2. ขอบเขตดานประชากร
ศึกษาและเก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) เปนการศึกษาจากผู
บัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน เจาหนาที่ราชทัณฑผูปฏิบัติงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา
และผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดี รวม 16 คน เพื่อใหทราบถึงปญหาและแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง
หญิงระหวางพิจารณาคดีตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
การวิจัยครัง้ นี้ใชระยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูลตัง้ แต 15กุมภาพันธ 2561 – 15 ตุลาคม
2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดแบงวิธีการและเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยเปน 2 สวน คือ
1. การศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา
รวบรวมขอมูลเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ และสิ่งตีพิมพตางๆทีเ่ กี่ยวของ จาก
หองสมุดคณะรัฐศาสตร สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงหองสมุดตางๆมารวบรวม
วิเคราะห
2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชกรณีศึกษา (Case Study) ดวยแบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยตามขอกําหนดกรุงเทพ(Bangkok
Rules) ครั้งนี้ ผูวิจัยจะเปนคนรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลกับสัมภาษณประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต อผูตองขังหญิง
ระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยตามขอกําหนดกรุงเทพฯไปยังกรมราชทัณฑ หลังจากที่กรมราชทัณฑอนุมตั ิ
ใหเก็บขอมูลแลวผูวิจัยจะเดินทางไปยังเรือนจําทัณฑสถานดวยตนเองพรอมอธิบายวัตถุประสงคและที่มาของ
งานวิจัยกอนดําเนินการสัมภาษณ
2. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง โดยแจง
วัตถุประสงคในการศึกษา คุณสมบัติของประชากรกลุมตัวอยาง และอธิบายเกี่ยวกับการสัมภาษณเพื่อใหมี
ความเขาใจที่ตรงกันกอนดําเนินการสัมภาษณ
3. เมื่อผูวิจัยเก็บขอมูลมาไดแตละกรณีศึกษา ผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของขอมูล
หากยังไมครบถวนก็จะทําการเก็บขอมูล เพิ่มเติมจนครบทั้ง 16 กรณีศึกษา และหลังจากนั้นจะไดนําเขาสู
กระบวนการวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผลจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดนํามารวบรวมขอมูลของแต
ละบุคคลเพื่อที่จะไดขอมูลตรงกับความเปนจริงมากที่สุด สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกจะเปนการวิเคราะห
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถสรุปขอมูลของผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีไดดังนี้
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ขอมูล
กรณีศึกษา
1.นางโบว
2.นางสม
3.นางตาย
4.นางดาว
5.นางแปว
6.นางทิพย
7.นางกอย
8.นางอุม
9.นางแมว

อายุ

เคย/ไมเคย
ตองโทษ

ประเภทคดี

ชวงการพิจารณาคดี
(ชั้นตน อุทธรณ และฎีกา)

ระยะเวลาที่อยูในทัณฑ
สถาน/เรือนจํา

32
32
31
41
34
38
37
27
57

เคย
เคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย

คดียาเสพติด
คดียาเสพติด
คดียาเสพติด
คดีรวมกันฆา
คดียาเสพติด
คดียาเสพติด
คดียาเสพติด
คดียาเสพติด
คดียาเสพติด

อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นตน
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นอุทธรณ
อยูระหวางพิจารณาคดีของชั้นตน

1 ป
7 เดือน
10 เดือน
1 ป 8 เดือน
6 เดือน
1 ป 4 เดือน
1 ป 2 เดือน
9 เดือน
6 เดือน

กลุมตัวอยางที่เปนผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาดี สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 36ปเปนผูไมเคยกระทํา
ผิด โดยถูกควบคุมตัวดวยคดียาเสพติด สวนใหญคดีอยูในชัน้ อุทธรณ และมีชวงระยะเวลาเฉลี่ยการอยูใน
เรือนจํา ณ วันที่เขาไปสัมภาษณอยูที่ 11 เดือน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดี
จากการสัมภาษณผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถานเจาหนาที่ราชทัณฑผูปฏิบัติงานและ
ผูตองขังหญิง ระหวางพิจารณาคดีพบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตอผูตองหญิงในประเทศไทยนั้น
ขึ้นอยูกับหลายสาเหตุ เนื่องจากแตละเรือนจําหรือทัณฑสถานมีขอกําจัดที่เหมือนหรือแตกตางกันออกไปตาม
บริบทของพื้นที่ โดยสามารถระบุปญหาจากมากไปหานอยไดดังนี้ ปญหาดานสถานที่คับแคบไมเพียงพอตอ
จํานวนผูตองขัง สงผลใหไมสามารถแยกคุมขังได รวมถึงพื้นที่ไมมีสัดสวนในการทํากิจกรรมตางๆ, งบประมาณ
ไมเพียงพอ, ระยะเวลาทํากิจกรรมสวนตัวไมเพียงพอ/การไมมีน้ําใช, เจาหนาที่ไมเพียงพอ, ขาดเจาที่ที่มีความ
ชํานาญเฉพาะทาง, ไมมีมาตรการทางเลือก เพื่อเลี่ยงผูกระทําผิดเขาสูเรือนจํา, อาหารมีปริมาณนอย ไมอรอย,
การเยี่ยมญาตินอยเกินไป, บริการทางการแพทยไมเพียงพอ อยางการไมมีแพทยผูหญิงไมมีแพทยอยูประจํา
รวมถึงไมมียารักษาโรคเพียงพอ,ผูตองขังมาอยูในระยะเวลาสั้น, ผูตองขังตางดาว, เงินฝากนอย, สินคาที่ขายใน
เรือนจํามีราคาแพง, ปนผลนอย, เสื้อผาผูตองขังนอย, ผูตองขังปวยเปนโรคเฉพาะ, ระยะเวลารับ-สงจดหมาย
นานเกินไป และผูตองขังไมยอมรับการแกไข ซึ่งในบางเรือนจําไดทําตามขั้นตอนการปฏิบัติอยางครบถวน แต
บางเรือนจําไมสามารถปฏิบัติไดทั้งหมด อยางการใชผูตองขังที่เปนผูชวยเหลือในการตรวจคนตัว เปนต นซึ่ง
หากสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดแลวนั้น ยอมสงผลดีกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีให
ถูกตองและเปนธรรมตามแนวทางของขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ตอไป
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อภิปรายผลการวิจัย
จากขอมูลการศึก ษาดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวาทัณฑสถานและเรือนจําไดยึดหลักขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) เปนแมแบบในการปฏิบัติตอผูตองขัง โดยพยายามที่จะปฏิบัติตามใหไดมากที่สุด
เทาที่จะกระทําได แตยังติดที่ขอจํากัดบางประการจึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามไดทั้งหมด แตถือไดวามีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับกอนที่จะมีขอกําหนดกรุ งเทพ (Bangkok Rules) อยางเรื่องการ
ตรวจคนตัวผูตองขังที่อดีตเคยมีการคนลุกล้ําเขาไปในรางกาย ซึ่งถือเปนเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนอยาง
ยิ่ง โดยจากการศึกษาไมพบการปฏิบัติเชนนั้นแกผูตองขังแลว
การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีตามนโยบายของกรมราชทัณฑนั้น จึง ถือไดวามีความ
สอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู (Rehabilitative Theory) ที่เชื่อวาการลงโทษควรมีเพื่อการ
แกไขฟนฟูจึงตองมีการใหการเรียนรู การอบรม การฝกอาชีพ เพื่อที่เขาจะใชในการดําเนินชีวิต โดยทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูประกอบดว ย การหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทําผิดตองประสบกับสิ่งที่ทําลายคุณลักษณะ
ประจําตัวของเขาโดยใหใชวิธีการอื่นแทนการลงโทษจําคุกระยะสั้น,การลงโทษตองเหมาะสมกับการกระทําผิด
เปนรายบุคคล และเมื่อผูกระทําไดแกไขดีดังเดิมแลวจึงใหหยุดการลงโทษและใหมีการปรับปรุงการลงโทษ
ระหวางที่มีการคุมขัง4แตถึงอยางไรก็ตามยังพบวามีสวนสําคัญอยางมากประการหนึ่งที่ไมสามารถปฏิบัติไดคือ
การที่นําผูตองขังหญิงระหวางพิจารณามาควบคุมตัวในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ซึ่งการปฏิบัติเชนนั้นยอมสงผลให
พวกเขาประสบกับสิ่ง ที่ทําลายคุณลักษณะประจําตัวของเขา รวมถึงบทบาทหนาที่ที่พวกเขาพึง มีโอกาสได
ปฏิบัติตอครอบครัวหรือบุตร ดังนั้นจึงควรมีมาตรการหรือวิธีการอื่นแทนการลงโทษจําคุกในระยะสั้น เชน การ
จําคุกวันเสาร-อาทิตย หรือการใชเครื่อง EM ในการควบคุมตัวผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีใหอยูในพื้นที่
ควบคุ ม ดั ง ที่ คุ ณ ป ย ะพร ตั น ณี กุ ล 5 ได ก ล า วถึ ง ใน “แนวทางการพั ฒ นาการนํ า ระบบการควบคุ ม ตั ว
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในประเทศไทย”ที่อธิบายวา การนําผูกระผิดไปคุมขังเพียงอยางเดียวยอมทํา
ใหเรือนจําเกิดความหนาแนนสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทําใหเกิดอุปสรรคในการควบคุมดูแลและ
การแกไขฟนฟู อีกทั้งคุณภาพชีวิตของผูต องขังระหวางพิจารณาคดีไมสามารถเปนไปตามหลักราชทัณฑไดเลย
ซึ่งการมาตรการที่มิใชก ารคุมขัง นั้นจะชวยลดคาใชจายภายในเรื อนจําอีกดวยซึ่ง หากสามารถแกไขปญหา
เหลานี้ไดแลวนั้น ยอมสงผลดีกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงระหวางพิจารณาคดีใหถูกตองและเปนธรรมตาม
แนวทางของขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการใชมาตรการเลี่ยงโทษจําคุก อยาง การใชเครื่อง EM, การจําคุกวันหยุดมาใชกับผูตองขัง
หญิงระหวางพิจารณาคดีเปนการเรงดวน เนื่องจากการใชมาตรการคุมขังมีแตจะสงผลกระทบในแงลบหลาย
ดาน

4

ณัฐัฐวัฒน สุทธิโยธิน, ทฤษฎีการลงโทษ [ออนไลน], 10มิถุนายน2561. แหลงที่มา
www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/41716_6.pdf
5

ปยะพร ตันณีกุล, “แนวทาง พัฒนาการนําระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในประเทศ
ไทย,” (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2559.)
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2. ควรเพิ่ม อัตรากําลั ง เจาหนาที่ในสัดส วนที่ม ากขึ้น เนื่องจากเจาหนาที่มีนอ ยเกินไป สง ผลให
ควบคุมดูแลผูตองขังไดไมทั่วถึง รวมถึงการเพิ่มเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะประจําเรือนจํา/ทัณฑสถาน
แตละแหง
3. ควรมีหนวยงานเขามาดูแลดานการศึกษาและการฝกวิชาชีพของผูตองขัง เนื่องจากผูตองขังบาง
รายอยูในเรือนจําระยะสั้น ทําใหการสอนตางๆไมเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร
รายการอางอิง
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