
ความสอดคล้องในการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules):  

ความพยายามของเรือนจ าในประเทศไทย 

              นัทธี จิตสว่าง 

 ภายหลังท่ีองค์การสหประชาชาติ โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยท่ี 65 ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ต่อข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่
มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and 
Non-Custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) (1) ท าให้ข้อก าหนด
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ ซึ่งถึงแม้จะไม่มีฐานะเป็นกฎหมายที่มี่สภาพบังคับที่ประเทศต่างๆต้อง
ปฏิบัติตามแต่ก็เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงท่ียอมรับกันในระดับสากลและประเทศต่างๆ ยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ เพื่อยกระดับมาตรฐานของการราชทัณฑ์ของ
ประเทศนั้นๆ  

 ส าหรับประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศท่ีผลักดันให้เกิดข้อก าหนดกรุงเทพดังกล่าวนี้ จึงต้อง
แสดงบทบาทในการขับเคล่ือนข้อก าหนดกรุงเทพให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่

คาดหวังว่าประเทศไทยจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในความพยายามในการขับเคล่ือนข้อก าหนด
กรุงเทพโดยผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม สถาบัน TIJ และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการที่จะท าให้การปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ภายหลังจากที่ข้อก าหนดกรุงเทพได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ า เรือนจ าต่างๆ ในประเทศไทยก็ได้รับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในหลายมิติเพื่อให้การด าเนินการใน

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพและในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ผิดหญิงโดยไม่ใช้มาตรการควบคุม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหญิงที่ไม่ใช้มาตรการควบคุมตัว (2) เพื่อหันเหผู้กระท าผิดหญิงออกจากการใช้มาตรการ
จ าคุก ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาความแออัดยัดเยียดในเรือนจ า นอกจากนี้ยังเป็นการกรองผู้กระท าผิดเล็กน้อยออก
จากระบบเรือนจ าอีกด้วย 

 การด าเนินการในจุดแรกในการอนุวัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ คือ การทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งดูแลและบริหารงานเรือนจ าทั่วประเทศว่ามีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดขัด
หรือเป็นอุปสรรคต่อการอนุวัติตามข้อก าหนดกรุงเทพบ้าง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนั้น กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดท าแผนบูรณาการในการให้เรือนจ าต่างๆ มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ ทั้งนี้

โดยได้ท าการถอดข้อก าหนดกรุงเทพเป็นรายข้อแล้ว น ามาก าหนดเป็นประเด็นในเรื่องต่างๆที่เรือนจ าหรือ  
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ทัณฑสถ านต้ อ งน า ไปปฏิบั ติ ใ ห้ สอดค ล้องกับ ข้อก าหนดกรุงเทพ ทั้งนี้โดยตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกบั
เรือนจ าและทัณฑสถานต้องปฏิบัติออกไป เช่น ในเรื่องมาตรการการไม่ควบคุมตัวส าหรับประเด็นในส่วนของ
เรือนจ านั้น มีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ คือ 

1. การตรวจค้นผู้ต้องขังหญิง 
2. การดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง อนามัยแม่และเด็ก  
3. การเยี่ยมญาติ 
4. สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
5. โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา 

6. วินัยและการลงโทษทางวินัย 
7. สถานพยาบาลและการรักษาพยาบาล 

 

ประเด็นที่ส าคัญทั้ง 7 ข้อนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพเพื่อให้
เรือนจ าต่างๆ ปฏิบัติตามตัวชี้วัด จากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของเรือนจ าและทัณฑสถานต่างๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งรัดให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดกรุงเทพ เท่าที่จะท าได้โดยเฉพาะในปี 2014 ซึ่งจะมีการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และ อาคารสถานที่ของแดนหญิงในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 

ภารกิจอีกประการหนึ่งซึ่งไดด้ าเนินการควบคู่ไปกบัการจดัท าแผน คือ การฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่

เรือนจ า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หญิงซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ต้องขังหญิง เพราะถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการน าข้อก าหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ หน่วยงานทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงร่วมมือกัน
ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจดงักล่าว โดยบทบาทหลักจะเป็นของกรมราชทัณฑ์ซึ่งได้จดัการฝึกอบรม
ในหลักสูตรเกี่ยวกับข้อก าหนดกรุงเทพให้กับเจา้หน้าที่หญิงระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจ าหรือทณัฑ
สถานที่มีผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาเข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับถึง

มิถุนายน 2557 รวม 78 รุ่น รุ่นละ 50 คน ท าให้มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว 400 ราย โดยมีเนื้อหาเน้นหนักทั้งด้าน
การให้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และการปรับเปล่ียนทัศนคติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง นอกจากการฝึกอบรม
เป็นหลักสูตรแล้ว ในการฝึกอบรมในหลักสูตรอ่ืนๆ ก็มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดกรุงเทพไปโดย
ตลอด ทั้งในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและในระดับปฏิบัติการ 

นอกจากจะมีการจัดการฝึกอบรมให้กบับุคลากรภายในประเทศแล้ว ยังมีการจัดการอบรมให้กับบุคลากร
จากประเทศอ่ืนๆ ร่วมกับบุคลากรราชทัณฑ์ของไทยโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 
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ได้ร่วมมือกับ UNODC จัดการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือ เผยแพร่ข้อก าหนดกรุง เทพ โดยเชิญผู้ แทนการ
ราชทัณฑ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติตามข้อก าหนด
กรุงเทพ รวมถึงการจัดการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมจากประเทศต่างๆ เพื่อจัดท าแผนการฝึกอบรม
เกี่ยวกับข้อก าหนดกรุงเทพ เพื่อน าไปใช้ในการอบรมให้กับบุคลากรในประเทศต่างๆอีกด้วย 

ภารกิจอีกประการหนึ่ง คือ การก าหนดเรือนจ าต้นแบบในการพัฒนาตามข้อก าหนดกรุงเทพ โดยเหตุที่
ประเทศไทยมีเรือนจ าท่ีมีผู้ต้องขังหญิงอยู่เป็นจ านวนมากถึง 106 เรือนจ า ในจ านวนนี้สามารถแยกประเภทของ
เรือนจ าท่ีควบคุมผู้ต้องขังหญิงได้ 3 ประเภท คือ 

- ทัณฑสถานหญิง ใช้ส าหรับควบคุมผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะ ทั้งผู้ต้องขังหญิง ซึ่งอยู่ในระหว่าง  
การพิจารณาคดีและคดีเด็ดขาดโดยแยกพื้นที่เป็นสัดส่วน มีอยู่ทั้งส้ิน 8 แห่ง 

- เรือนจ าชายขนาดใหญ่ ที่มีแดนผู้ต้องขังหญิงที่สมบูรณ์ เป็นเรือนจ าชายที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่มี  
การจัดสร้างแดนผู้ต้องขังหญิงที่มีความสมบูรณ์  โดยมีขนาดพื้นที่ที่กว้างขวาง มี เรือนจ า 
สถานพยาบาล โรงอาหาร อาคารฝึกวิชาชีพ ห้องแม่และเด็ก แดนหญิงลักษณะนี้มีอยู่ 10 แห่ง 

- เรือนจ าชายที่มีแดนหญิงเล็กๆ อยู่ด้านหน้าเรือนจ า เรือนจ าลักษณะนี้เป็นเรือนจ ารุ่นเก่าท่ีสร้างมา
นาน เพื่อรองรับผู้ต้องขังในอดีตที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังชาย มีผู้ต้องขังหญิงอยู่เพียงบางส่วน
จ านวนน้อย ดังนั้น จึงสร้างเป็นเพียงแดนเล็กๆ ด้านหน้าเรือนจ าความจุประมาณ 50 – 100 คน มี
อาคารนอนเล็กๆ และลานอเนกประสงค์ต่อเนื่องใช้ในกิจกรรมทุกประเภท เมื่อจ านวนผู้ต้องขัง
หญิงเพิ่มขึ้น เรือนจ าประเภทนี้จึงมีความแออัดและประสบปัญหาในการจัดกิจกรรม 

ดังนั้น ในการก าหนดเรือนจ าต้นแบบในการพัฒนาให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ จึง
ต้องเลือกตัวแทนจากเรือนจ าทั้ง 3 ประเภทนี้ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดท าโครงการ
เรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ขึ้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจ าจังหวัด
อยุธยา และเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นตัวแทนของเรือนจ าทั้ง 3 ประเภท นอกจากนี้ในส่วนของ  

กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดเรือนจ าและทัณฑสถาน 15 แห่ง ประกอบด้วยทัณฑสถานหญิง 8 แห่ง และเรือนจ าอ่ืนๆ 
อีก 7 แห่ง ซึ่งรวมถึงเรือนจ าอ าเภอฝาง ซึ่งเป็นเรือนจ าเล็กๆ แต่อยู่ในโครงการก าลังใจที่พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเคยเสด็จไปตรวจเยี่ยมแล้ว เรือนจ าและทัณฑสถานทั้ง 15 แห่งนี้ จะได้รับการ
สนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านศักยภาพและโปรแกรมที่สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ เพื่อที่จะ
เป็นแบบอย่างการพัฒนาของเรือนจ าอ่ืนๆต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจ าชายท่ีมีแดนหญิงเล็กๆ อยู่หน้าเรือนจ า 

ที่ ก ารพัฒนาใ ห้สอดค ล้องกับข้ อก าหนดกรุ ง เ ทพมีข้ อจ ากั ด ในด้ านต่ า งๆหลายด้ าน  จะ ได้ รั บ  
การสนับสนุนเป็นพิเศษ เนื่องจากเรือนจ าท่ีมีลักษณะเช่นนี้มีอยู่จ านวนมากที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ 
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เรือนจ าที่อยู่ในโครงการต้นแบบอีกแห่งหนึ่ง คื อ  เ รื อนจ ากลางราชบุ รี  ซึ่ ง โครงการก า ลั งใจ  
กระทรวงยุติธรรมก็ได้เข้าไปด าเนินการสนับสนุนและวิจัยเพื่อสร้างเรือนจ าต้นแบบในการปฏิบัติตามข้อก าหนด
กรุงเทพ โดยได้ด าเนินการที่เรือนจ ากลางราชบุรี นับเป็นการสนับสนุนการท างานของกรมราชทัณฑ์อีกทางหนึ่ง 
โดยเรือนจ ากลางราชบุรีเป็นเรือนจ าต้นแบบในการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพเป็นแห่งแรก ซึ่งได้มี  
การพัฒนาในมิติต่างๆ ครบทุกด้านตามข้อก าหนดกรุงเทพ นับเป็นแบบอย่างส าหรับเรือนจ าอ่ืนๆ ได้น าไปปฏิบัติ

ตาม 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัยและการประเมินผลเกี่ยวกับการกระท าผิดหญิงเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
กรุงเทพ ข้อที่  67 – 69 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ท าการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าในประเทศไทย (3) และในประเทศ
ฟิลิปปินส์รวมตลอดถึงการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิง เด็ก
ติดผู้ต้องขัง ตลอดจนการกระท าผิดของสตรี นอกจากนี้โครงการก าลังใจของกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดของสตรีรวมตลอดถึงการวิจัยเชิงคุณภาพในส่วนของผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ในชีวิตและทัศนคติของผู้ต้องขังหญิง รวมตลอดถึงการวิจัยเพื่อทบทวนวรรณกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงท้ังหมดที่ได้มีการด าเนินการในประเทศไทย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าขณะนี้ได้มีการทุ่มเทลง

ไปสู่งานวิจัยและประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าผิดของสตรีและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ 

ส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพของเรือนจ าและทัณฑสถานของเรือนจ าและทัณฑสถาน

โดยทั่วไป ได้มีการตื่นตัวและปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพตามตัวชี้วัด โดยได้ม ี
การปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติ และการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามข้อส่ังการของกรมราชทัณฑ์ 
ขณะเดียวกันก็เป็นการปฏิบัติตามแผนบูรณาการการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพที่ได้ก าหนดให้เรือนจ าต่างๆ 
ปฏิบัติตามซึ่งเรือนจ าได้มีการปรับเปล่ียนและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. การตรวจค้นผู้ต้องขัง 

เรือนจ าและทัณฑสถานต่างๆ ได้มีการปรับปรุงจัดท าสถานที่ท่ีจะตรวจค้นผู้ต้องขังหญิงในที่ท่ีเหมาะสม 
โดยแต่เดิมถ้าเป็นในเรือนจ าชายได้มีการตรวจค้นภายในแดนหญิงแทนที่จะตรวจค้นที่ประตูทางเข้าเรือนจ า จึงมี
การตรวจค้นโดยมิได้มีการปิดกั้น แต่เมื่อมีข้อก าหนดกรุงเทพ คือ ได้มีการจัดม่านกั้นหรือมีมุมพิเศษในกรณีที่

จะต้องมีการตรวจค้นตัวอย่างละเอียดหรือบางเรือนจ าจะจัดห้องตรวจส าหรับผู้ต้องขังหญิงที่ประตูเรือนจ า
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขังหญิงท าให้
หลีกเล่ียงการใช้มือตรวจและก่อนตรวจจะมีการแจ้งให้ทราบถึงเหตุที่จ าเป็นจะต้องตรวจค้นตามระเบียบ 
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นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ออกคู่มือในการตรวจว่า จ ะ ต้ อ ง ใ ห้ ผู้ ต้ อ ง ขั ง แ สด ง คว า มบ ริ สุท ธ์ิ ใ จ ใน 
การตรวจค้นตนเองโดยเจ้าหน้าที่ไม่สัมผัสตัวผู้ต้องขัง ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจภายในก็จะใช้ในกรณีที่มีเหตุ
สงสัยจริงๆเท่านั้น ทั้งนี้โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยและกระท าโดยค านึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของสตรีเป็น
หลักการตรวจค้นส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ต้องขังท่ีกลับจากศาลหรือผู้ต้องขังท่ีเข้ามาใหม่เป็นส่วนใหญ่ 

2. การดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง อนามัยแม่และเด็ก 

ในเรื่องนี้ได้มีการส่ังการและจัดสรรเงินงบประมาณไปให้เรือนจ าจัดท าห้องแม่และเด็กขึ้นภายใน  
ทัณฑสถานหญิงหรือแดนหญิงในเรือนจ าชายโดยเฉพาะ ส าหรับกรณีของเรือนจ าที่มีแดนหญิงเ ล็กๆ  

อยู่หน้าเรือนจ าซึ่งปกติจะมีเด็กติดผู้ต้องขังไม่มากก็จัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนส าหรับแม่และเด็กโดยเฉพาะ  
โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างเป็นห้องพิเศษเพราะเด็กติดผู้ต้องขังมีน้อย หรือนานๆจึงจะมีเด็กติดผู้ต้องขัง ในขณะที่
สถานที่ก็คับแคบ ทั้งนี้ได้มีการดูแลเรื่องความสะอาดและอนามัยเป็นพิเศษ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการของ
หญิงตั้งครรภ์ ก็จัดให้มีการอบรมหรือแนะน าเป็นพิเศษในการเตรียมการคลอด การเล้ียงดู โดยจัดท าคู่มือ  
พร้อมท้ังส่งเสริมให้เล้ียงดูด้วยนมแม่ พร้อมจัดหานมและยารักษาโรคตลอดจนเครื่องใช้ส าหรับเด็กเล็กมาให้บตุร

ติดผู้ต้องขัง รวมทั้งจัดอบรมให้กับผู้ต้องขังให้ท าหน้ าที่เป็นพี่เล้ียงเด็กในกรณีที่แม่ต้องไปท าธุระส่วนตัว  
ไม่สามารถดูแลลูกได้ 

ในส่วนของผู้ต้องขังหญิงท่ีมีบุตรติดผู้ต้องขังยังได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องท างานแต่ให้ใช้เวลาในการเล้ียงดู
บุตรที่อยู่ในเรือนจ าแทน 

3. การเยี่ยมญาติ 

 การเยี่ยมญาติส าหรับผู้ต้องขังหญิงได้มีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ ตั้งแต่ข้อ  
26 – 28 โดยเฉพาะในข้อก าหนดที่ 28 ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่เด็กมาเยี่ยมผู้ต้องขัง สถานที่ในการเยี่ยมควรจัดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมท่ีช่วยให้เกิดประสบการณ์การเยี่ยมท่ีดี รวมถึงทัศนคติที่ดีของเจ้าพนักงานเรือนจ าและเปิด....” ใน
การนี้เรือนจ าต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้บุตรผู้ต้องขังท่ีมีงานไม่เกิน 15 ปี ได้มีโอกาสเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นแม่ได้อย่าง
ใกล้ชิดในเรือนจ า โดยจัดสถานที่เยี่ยมเป็นพิเศษ ส าหรับในเรือนจ าท่ีไม่มีสถานที่เหมาะสมก็จะจัดในโอกาสงาน
วันพบญาติหรือการเยี่ยมแบบครอบครัว ซึ่งญาติสามารถน าบุตรเข้าเยี่ยมแม่ในเรือนจ าเป็นกรณพีิเศษ โดยเรือนจ า

จะจัดสถานที่ส าหรับงานวันพบญาติโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรือนจ าส่วนใหญ่จะจัดงาน “ลูกกอดแม่” ซึ่งให้แม่
ผู้ต้องขังและบุตรของผู้ต้องขังเข้าไปเยี่ยมและกอดผู้ต้องขังได้ในเรือนจ า 

 ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงท่ีมีญาติพี่น้อง หรือสามีอยู่ในเรือนจ าเดียวกันจะได้รับอนุญาตให้มีโอกาสพบปะ

พูดคุยกันได้ โดยถือเป็นการเยี่ยมอีกกรณีหนึ่งด้วย 
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 ส าหรับการเยี่ยมญาติในกรณีอ่ืนๆ ก็อ านวย ความสะดวกในการจัดสถานที่ที่เยี่ยมส าหรับผู้หญิง 
โดยเฉพาะแยกจากผู้ต้องขังชาย นอกจากนี้ยังไม่มีการลงโทษทางวินัยในลักษณะของการตัดการเยี่ยมญาติส าหรบั
ผู้ต้องขังหญิงท่ีมีบุตรของเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังอีกด้วย 

4. สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 

ข้อก าหนดข้อที่ 4 “ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเรือนจ าที่ใกล้กับภูมิล าเนา หรือสถานที่
ส าหรับการแก้ไขฟื้นฟูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยค านึงถึงภาระในการเล้ียงดู ความสนใจของผู้ต้องขัง
หญิงแต่ละคนและความเหมาะสมของกิจกรรมและบริการที่มีอยู่มาประกอบการพิจารณา ” เพื่อให้มี 

การด าเนินการตามข้อก าหนดดังกล่าว เรือนจ าผู้ต้องขังหญิงท่ีกระท าผิดในท้องท่ีใดขึ้นศาลในท้องท่ีใดก็จะถกูคมุ
ขังอยู่ในเรือนจ าในเขตพื้นที่นั้น ยกเว้นแต่กรณีที่มีโทษสูงเกินก าหนดโทษสูงสุดของเรือนจ าก็จะต้องถูกส่งไป
ควบคุม ณ เรือนจ าชายท่ีมีอ านาจการควบคุมที่สูงขึ้น โดยสามารถที่จะยื่นค าร้องขอกลับมาคุมขังยังเรือนจ าตาม
ภูมิ ล า เนาของตนได้  เมื่ อ เข้ าห ลัก เกณฑ์ก ารย้ า ย  แ ละ เพื่ อ ใ ห้ผู้ ต้ องขั งหญิ งที่ ถู กควบคุมตั ว อยู่   
ณ เรือนจ าชายท่ีมีแดนหญิงเล็กๆ หน้าเรือนจ ารวมท้ังทัณฑสถานหญิงเพื่อให้การดูแลและพัฒนาผู้ต้องขังหญิงได้

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ โดยเฉพาะแดนผู้ต้องขังหญิงเล็กๆ ที่อยู่หน้าเรือนจ า
ชายจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการปรับปรุงขยายพื้นที่แดน การสร้างเรือนนอนหญิงหรือต่อเติมอาคารใหม่ 
การสร้างห้องเด็กและสถานเล้ียงเด็ก การปรับปรุงความสะอาดภายในแดน การสร้างมุมพยาบาล สถานที่ออก
ก าลังกายและพื้นที่ส าหรับฝึกวิชาชีพ เป็นต้น 

ประเด็นส าคัญคือ ในการออกแบบก่อสร้างเรือนจ าใหม่ได้มีการส่ังการให้เตรียมการออกแบบ 
แดนผู้ต้องขังหญิงให้มีความสมบูรณ์ พร้อมรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ต้องขังหญิงและให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการและค านึงถึงเพศภาวะตามข้อก าหนดกรุงเทพ โดยพยายามให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการควบคุมดูแล
ในเรือนจ าใกล้กับภูมิล าเนาของผู้ต้องขังเป็นหลัก รวมท้ังจัดสรรงบประมาณในปี 2014 ในการขยายและปรับปรุง
แดนผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าต่างๆทั่วประเทศ 

5. โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 

เพื่อเตรียมการรองรับนโยบายและแผนในการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ เรือนจ าและทัณฑสถาน

ต่างๆ ได้ปรับเปล่ียนกิจกรรมและท าโครงการในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ต้องขังหญิงในหลายรูปแบบ  
โดยในส่วนของทัณฑสถานหญิงจะมีการด าเนินการอยู่แล้วในประเด็นนี้ แต่ในเรือนจ าชายที่มีแดนหญิงอยู่จะมี
ข้อจ ากัดด้านสถานที่ ดังนั้น เรือนจ าเหล่านี้จึงต้องมีการปรับบทบาทในการจัดกิจกรรมและปรับสถานที่เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการได้รับการพัฒนาของผู้ต้องขังหญิงให้มากขึ้นทั้งในส่วนของ Education และ Vocational training 
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บางแห่งมีการจัดเวลาให้ผู้ต้องขังหญิงได้ออกมาใช้ อาคารเรียนกลางสลับกับผู้ต้องขังชายซึ่งออกไปท า
กิจกรรมด้านอ่ืนในสถานที่อ่ืนในภาคบ่ายหรือเช้า 

ที่ส าคัญคือกิจกรรมด้านการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง มีการจัดการหลักสูตรการฝึกอาชีพกับวิทยาลัยการอาชีพ

ชุมชนและสถาบันฝึกวิชาชีพในท้องถิ่นเพื่อเข้ามาสอนและพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังหญิง รวมท้ังจัดกิจกรรมในทาง
พัฒนาจิตใจผู้ต้องขังซึ่งผ่านไปทางโครงการก าลังใจในด าริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ท าให้
ผู้ต้องขังหญิงได้รับการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการกลับสู่สังคมได้อย่างชัดเจน 

ผู้ต้องขังหญิงทุกคนจะได้รับการอบรมและเข้าโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมี 

การอบรมและการจัดหางาน ตลอดจนประสานกับ อบต. ท้องถิ่นให้ช่วยรองรับต่อไป 

6. วินัยและการลงโทษทางวินัย 

ตามกฎหมายราชทัณฑ์และในทางปฏิบัติที่ผ่านมา การลงโทษทางวินัยส าหรับผู้ต้องขังหญิงจะมี  
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพอยู่แล้ว เพราะผู้ต้องขังหญิงของไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาใน 
การควบคุมดูแล เช่น ในเรื่องการขังเดี่ยวผู้ต้องขังหญิง ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ใช่
แต่เฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร และผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้วยในเรื อนจ า 
นอกจากนี้ยังไม่ได้มีการลงโทษผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดโดยการขังเดี่ยว ยกเว้นจะเป็นกรณีการแยกขังเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ต้องขังอ่ืนหรือตัวผู้ต้องขังเอง แต่ไม่ใช่เป็นการลงโทษทางวินัย อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตัดการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังหญิงจากครอบครัว เรือนจ าต่างๆ อาจมีการปฏิบัติอยู่บ้างแต่เมื่อมีข้อก าหนดกรุงเทพ
ออกมาก็ได้มีการส่ังการให้งดเว้นการลงโทษทางวินัยในกรณีนี้เสีย 

7. สถานพยาบาลและการรักษาพยาบาล 

ส าหรับในทัณฑสถานหญิง ปกติจะมีสถานพยาบาลและการด าเนินการในด้านการรักษาพยาบาลที่มี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพอยู่แล้ว แต่ส าหรับในเรือนจ าชายที่มีแดนหญิงอยู่ในเรือนจ าจะมี  
การปรับปรุงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ โดยเฉพาะการจัดตั้ง

สถานพยาบาลขึ้นภายในแดนแยกจากสถานพยาบาลของผู้ต้องขังชายหรือในกรณีที่เป็นเรือนจ าขนาดเล็กไม่มี
พื้นที่เพียงพอในการจัดสถานพยาบาลขึ้นในแดนหญิงก็จะจัดเป็นมุมพยาบาลขึ้นภายในแดนแยกเป็นสัดส่วนจาก
ผู้ต้องขังทั่วไปให้ผู้ต้องขังป่วยได้นอนหรือได้รับการตรวจในกรณีที่ไม่สามารถจัดมุมพยาบาลได้ จะม ี
การจัดแพทย์หรือพยาบาลหญิงให้เข้ามาตรวจและให้บริการในช่วงเช้าทุกวันหรือประจ าอยู่ในแดนหญิงกรณีที่มี
เจ้าหน้าที่เพียงพอ ส าหรับแพทย์จะเข้ามาตรวจเดือนละครั้ง หรือที่มีการร้องขอ เช่น ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรม

การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นระยะ รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันโรค เช่น การตรวจเลือด ตรวจมะเร็ง  
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เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก และความรู้เรื่องโรค เอดส์ เป็นต้น ส าหรับในกรณีที่มีผู้ต้องขังหญิงป่วย
หนักก็จะส่งไปรักษาตัวภายนอกเรือนจ าโดยส่งไปที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด 

นอกจากเรื่องหลักๆ ท่ีได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติในเรือนจ าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนด

กรุงเทพแล้วยังมีเรื่องปลีกย่อยอ่ืนๆ อีกหลายประการที่ได้มีการปรับปรุงเช่นกัน เช่น การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขงั 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นคนกลุ่มน้อย หรือ ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามประเด็นที่ส าคัญ
ที่สุดในการอนุมัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ น่าจะอยู่ที่เรื่องมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหญิงโดยไม่ควบคุมตัว 
ซึ่งถ้าหากสามารถขับเคล่ือนในส่วนนี้ได้จะช่วยลดผลกระทบต่อการอนุมัติตามข้อก าหนดกรุงเทพในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประเทศไทยจะต้องขับเคล่ือนในเรื่องนี้อย่าง

จริงจังต่อไป 

ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหญิง โดยไม่ใช้การควบคุมตัวนั้น สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดหญิงโดยไม่ใช้  
การควบคุมตัวขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. การเบี่ยงเบนคดีของผู้กระท าผิดหญิงออกจากกระบวนการยุติธรรม 
2. การใช้มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง 
3. การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้กระท าผิดหญิงในกระบวนการยุติธรรม 
4. การป้องกันการกระท าผิดของผู้หญิง 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนเพื่อน าไปสู่การหันเหผู้กระท าผิดหญิงที่ไม่

จ าเป็นต้องใช้มาตรการจ าคุกออกไปสู่การปฏิบัติด้านมาตรการอ่ืน ซึ่งจะช่วยให้ผู้กระท าผิดหญิงได้รับการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับความผิดและลดจ านวนผู้ต้องขังหญิงลง อันจะท าให้สามารถปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า
ตามข้อก าหนดกรุงเทพได้สอดคล้องมากขึ้น 

การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จึงนับว่าเป็นความพยายามในการน าข้อก าหนดกรุงเทพมาสู่การปฏิบัติ 

ซึ่งได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย นับตั้งแต่ได้มีการรับรองข้อก าหนดกรุงเทพในปี  
พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา 

 

 

 

 



 9 

อ้างอิง 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, ข้อก าหนดกรุงเทพฯ (ฉบับแปล) กรุงเทพฯ: ร้านพุ่มทอง, 2557. 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, แผนยุทธศาสตร์เพื่ออนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพด้านมาตรการที่มิใช่การ
คุมขัง ส าหรับผู้กระท าผิดหญิง, กรุงเทพฯ: บริษัทครีเอทีฟ กูรู จ ากัด, 2015. 

Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules in Thailand Institute of Justice, 2015. 


