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หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจำกกำรประชุม 5 ครั้งใน 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิง ตั้งแต่เรื่อง “ผู้ต้องขัง
หญงิล้นคกุ” “สุขภำพผู้ต้องขงัหญิง: ให้เท่ำทีจ่�ำเป็นหรอืสทิธทิีพ่งึได้รบั” “กำรพฒันำเจ้ำหน้ำทีเ่รอืนจ�ำผูต้้องขังหญิง: 
ระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบ VS คุณภำพชีวิตและกำรให้โอกำส” และ “คืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน คืนคน (ผู้ต้อง
ขัง) ต่ำงชำติกลับบ้ำน” ซึ่งเป็นกำรน�ำเสนอชีวิตจริงเพียงบำงส่วนของผู้ต้องขังหญิงเท่ำนั้น 

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้นน�ำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่มำจำกกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อเสนอต่ำง ๆ  
ซึ่งล้วนมุ่งหมำยให้เกิดกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในมิติต่ำง ๆ  เพื่อให้กำรใช้ชีวิตในเรือนจ�ำและเมื่อ
ต้องกลับคืนสู่บ้ำนไม่ยำกล�ำบำกเกินไปนัก 

ผู้เขียนต้องขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ทุกท่ำนในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนหลำยแห่งที่ได้ให้โอกำสเข้ำไป
พูดคุยสัมภำษณ์ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ ำร่วมประชุมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ
เล่มนี้ และที่ส�ำคัญที่สุดคือผู้ต้องขังหญิงทุกคน ที่แม้จะใช้ชีวิตในเรือนจ�ำอย่ำงล�ำบำกยำกเย็น ก็ยังคงต้อนรับ
คณะนักวิจัยด้วยรอยยิ้มและประกำยในแววตำเสมอทุกครั้งที่ไปเยือน

หวงัเพยีงว่ำ สถำนกำรณ์และข้อเสนอจำกโครงกำรวิจยัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงทีท่�ำให้กำรขบัเคลือ่นเพือ่พฒันำคณุภำพ
ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในไม่ช้ำ

กฤตยำ อำชวนิจกุล และกุลภำ วจนสำระ
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูประบบเรือนจ�ำผู้ต้องขังหญิงและกระบวนกำรยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
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สถำนกำรณ์นักโทษล้นคุกหรือผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำนับเป็นปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่อง สภำพควำมแออัด รวมทั้ง
จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่สอดคล้องกับจ�ำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบควำมเป็นอยู่ สวัสดิกำร และ
กำรดูแลเท่ำนั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภำวะองค์รวมของทั้งผู้ต้องขังและเจ้ำหน้ำที่เองด้วย 

ขณะเดียวกันผู้ต้องขังหญิง ทั้งในทัณฑสถำนหญิงและแดนหญิงที่อยู่ในเรือนจ�ำชำยก็ต้องเผชิญกับสภำพ
ควำมเป็นอยู่ที่แออัด ถูกควบคุมอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งควำมแตกต่ำงทำงเพศสรีระท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกดิโรคบำงประเภทได้มำกกว่ำผู้ต้องขังชำย ดงันัน้ส�ำนกัสนบัสนนุสขุภำวะประชำกรกลุม่เฉพำะ ซึง่มเีป‡ำหมำย 
“มุง่ลดควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคม และควำมไม่เป็นธรรมทำงสขุภำพ บนฐำนสงัคมสวัสดกิำร สงัคมสมัมำชพี และ
สงัคมไร้กำรกีดกนั เพือ่ลดควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำถงึสิทธแิละโอกำสทีจ่ะเข้ำถงึทรพัยำกรและกำรสนับสนุนทำงสงัคม
และสขุภำพขัน้พืน้ฐำนทีส่�ำคญัต่อกำรพัฒนำศกัยภำพด�ำรงชพีอย่ำงมสีขุภำวะ โดยไม่ถกูเลอืกปฏบิตัจิำกควำมแตกต่ำง
ของลักษณะประชำกร” จึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำเสนอสถำนกำรณ์และข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อสำธำรณชน 
ด้วยมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำในทุกมิติ 

ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล คุณกุลภำ วจนสำระ เจ้ำหน้ำที่ทัณฑสถำนและเรือนจ�ำทุกแห่ง
ที่มีส่วนร่วมในกำรท�ำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้ต้องขังหญิง และเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำจะมีสุขภำวะ 
ที่ดีขึ้น
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been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its 
highest citizens, but its lowest ones.)

ประธำนำธิบดีเนลสัน แมนเดลำ (1995)

หนังสือรำยงำนวิจัย ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำไทย (กุลภำ และกฤตยำ, 2558) ที่เป็นผลผลิตจำก ‘โครงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูประบบเรือนจ�ำผู้ต้องขังหญิงและกระบวนกำรยุติธรรมที่เก่ียวข้อง’ ได้ชี้ชัดว่ำ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผู้ต้องขังชำยแล้ว ผู้ต้องขังหญิงมสีภำพควำมเป็นอยูท่ีแ่ออดักว่ำ ถกูควบคมุอย่ำงเข้มงวดในก®เกณฑ์
กำรปฏิบัติตัวมำกกว่ำ มีโอกำสและทำงเลือกในกำรพัฒนำศักยภำพน้อยกว่ำ ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่จึงรู้สึกกดดัน
และมีควำมเครียดสูงกว่ำผู้ต้องขังชำย ขณะที่ควำมเป็นหญิงท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงเผชิญปัญหำเฉพำะตัวแตกต่ำงจำก
ผู้ชำย ถือเป็นอีกหนึ่งประชำกรกลุ่มเฉพำะที่สมควรพิจำรณำในเชิงยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต

สถำนกำรณ์ปัจจุบันของผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนของไทยทวีจ�ำนวนมำกขึ้นเรื่อย ๆ  
จนกระทบต่อคณุภำพชวีติในเรอืนจ�ำ ทัง้กำรอยูอ่ำศยั ท�ำกจิวตัรประจ�ำวนั เรยีนหนงัสอื ฝึกอำชพี พกัผ่อนนอนหลบั 
ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นอย่ำงแออัดในพื้นที่คับแคบของแดนหญิงในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถำน ข้อเท็จจริงที่พบในงำนวิจัย
ข้ำงต้นก็คือ สภำพควำมเป็นอยู่และแนวปฏิบัติที่ด�ำเนินกำรอยู่ในเรือนจ�ำผู้ต้องขังหญิงหลำยแห่งไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนและข้อก�ำหนดที่ตกลงใช้กันในระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะ ‘ข้อก�ำหนดกรุงเทพ’ หรือ 
Bangkok Rules

อย่ำงไรกต็ำม งำนทีก่รมรำชทณัฑ์ต้องรบัผดิชอบดแูลผูต้้องขงั นบัเป็นปลำยน�ำ้ของกระบวนกำรยตุธิรรมและ
มกัถูกลมืเสมอ ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงจึงเป็นยิ่งกว่ำชีวิตที่ถูกลมื ยิ่งไม่ได้รับควำมสนใจ ไม่ว่ำจะเป็นในระดับนโยบำย
รัฐ หรือระดับกระทรวง แม้กรมรำชทัณฑ์จะมีพยำยำมพัฒนำชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องกับกติกำที่ระบุไว้ใน 

บทน
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‘ข้อก�ำหนดกรุงเทพ’ แต่ก็ยังมีข้อขัดข้องต่ำง ๆ  อยู่มำก หนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นผลผลิตของ ‘โครงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยฯ’ จงึเกดิขึน้เพือ่ให้สงัคมท�ำควำมเข้ำใจกบัสถำนกำรณ์ของผูต้้องขงัหญงิ และน�ำเสนอข้อเสนอต่อกำรปฏรูิป
ระบบเรือนจ�ำและกระบวนกำรยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ใน 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 

(1) สถำนกำรณ์ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก ที่ควรก�ำหนดแนวทำงและมำตรกำรระบำยผู้ต้องขังออกจำกเรือนจ�ำ 
อย่ำงเป็นระบบ 

(2) สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพของผู้ต้องขังหญิง โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถึงบริกำรรักษำพยำบำล 
ต่อเนื่อง สุขภำพแม่และเด็ก อนำมัยเจริญพันธุ์ สุขภำพของผู้ต้องขังหญิงสูงอำยุ และสุขภำพจิต 

(3) สถำนกำรณ์ชีวิตและกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ ที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงบทบำทผู้คมุทีใ่ช้ระเบยีบวนิยัอย่ำงเคร่งครดั กบับทบำทของผูด้แูลห่วงใยผูต้้องขงั ให้ได้รบัโอกำส
และพัฒนำคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนของสิทธิและควำมเป็นมนุษย์ 

(4) สถำนกำรณ์กำรคืนผู้ต้องขังที่พ้นโทษหรือได้รับกำรพักโทษกลับสู่ชุมชน ข้อเสนอหลักเป็นเรื่องของ 
กำรสร้ำงชุมชนแห่งควำมห่วงใยขึ้นมำรองรับผู้พ้นโทษ/ผู้พักโทษ และ 

(5) กำรโอนตวัผูต้้องขงัต่ำงชำตกิลบัประเทศ ทีค่วรสร้ำงมำตรกำรเชงิรกุร่วมกบัประเทศบ้ำนเกดิของผู้ต้องขัง 
เพื่อโอนตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศตัวเอง 

กำรด�ำเนินกำรปฏิรูปเรือนจ�ำผู้ต้องขังหญิงและระบบยุติธรรมที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นอย่ำงรอบด้ำนและ 
พร้อมด้วยคุณภำพได้อำจต้องค�ำนึงถึงงบประมำณเป็นส่วนส�ำคัญ แต่ส่ิงที่ส�ำคัญที่สุดคือฐำนคติของสังคมไทยและ
ระบบอ�ำนวยควำมยุติธรรมของรำชกำรไทยที่ต้องปรับฐำนคิด ไม่มองว่ำคุกคือที่กักขังคนผิด คนชั่ว คนเลวร้ำย  
ซ่ึงไม่ควรอยูอ่ย่ำงสะดวกสบำย แต่ผูต้้องขงัทกุคนคอืคนทีด่�ำเนินชวิีตผดิพลำดไปชัว่ขณะ บำงคนน�ำพำชวิีตพลดัหลง
เข้ำไปอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ต้องร่วมรับผิดโดยไม่ตั้งใจ (ดังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังหญิงมำกกว่ำผู้ต้องขังชำย)

เรอืนจ�ำจึงควรเป็นพ้ืนท่ีแห่งควำมห่วงใย เป็นพืน้ทีพ่กัพงิเพือ่เยยีวยำชวีติทีก้่ำวพลำดไปเหล่ำนัน้ให้กลบัยนืหยดั
ขึ้นมำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่ง 
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สถานการณ

ผูตองขังไทย อยูตรงไหนในโลก

ท่ำมกลำงผู้คนกว่ำ 7 พันล้ำนคนบนโลกใบนี้ มีคนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำทั่วโลก 10.35 ล้ำนคน แม้ใน
จ�ำนวนนี้กว่ำ 90% จะเป็นผู้ต้องขังชำย แต่สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงก็ก�ำลังเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในหลำยประเทศ 
จำกจ�ำนวนกว่ำ 6 แสนคนของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก กว่ำ 2 แสนคนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ อีกกว่ำ 1 แสนคน
อยู่ในประเทศจีน ส�ำหรับประเทศไทย มีจ�ำนวนผู้ต้องขังหญิง 47,623 คน (กรมรำชทัณฑ์, 1 กุมภำพันธ์ 2558) 
สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก แต่ทว่ำ สัดส่วนผู้ต้องขังหญิงต่อแสนประชำกรของไทยนั้นกลับสูงที่สุดในโลก

1,779

จำนวนผูตองขังหญิง สัดสวนผูตองขังหญิง

ตอผูตองขังชาย

208

ไมมีขอมูล

10,000

81

19.7

17.3

17.2

16.3

14.7

14.5

47,623

จำนวนและผูตองขังหญิงตอแสนประชากร

สัดสวนผูตองขังหญิงตอผูตองขังชายสูงสุด 6 อันดับแรกของโลก

จำนวนผูตองขังหญิงในประเทศไทย พ.ศ. 2552-2558

จำนวนผูตองขังหญิง

จำนวนประชากร

สัดสวนผูตองขังหญิง

ตอแสนประชากร

บราซิล

35,218
จ

201,009,622

17.5

สหรัฐอเมริกา

201,430
ก

318,138,000

63.9

จีน

100,584
ข

1,349,585,383

7.45

รัสเซีย

54,700
ค

143,700,000

38.0

ไทย

47,623
ง

64,851,891

73.4

ไทย

มาเกาข

โมนาโคค

เมียนมารง

ฮองกงก

กาตารจ

30,153
31,734 32,810

39,986
42,232

47,315 

มกราคม
2553

มกราคม
2552

มกราคม
2555

มกราคม
2554

มกราคม
2556

มกราคม
2558

มกราคม
2557

26,387

ที่มา: กุลภำ และกฤตยำ, 2558. 
ËมาÂàËµØ: ก เป็นตัวเลข ณ ป‚ 2555
  ข เป็นตัวเลข ณ ป‚ 2556
  ค เป็นตัวเลขต้นป‚ 2558
  ง เป็นตัวเลข ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558
  จ เป็นตัวเลข ณ ธันวำคม 2556

1
ผูตองขังหญิงลนคุก
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ในจ�ำนวนผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำทั่วประเทศกว่ำ 3 แสนคนของไทย เป็นผู้ต้องขังหญิงทั้งสิ้น 47,623 คน 
สรุปสัดส่วนง่ำย ๆ  ได้ว่ำในจ�ำนวนผู้ต้องขัง 100 คน เป็นผู้หญิง 14.5 คน และผู้ชำย 85.5 คน เมื่อเทียบกับ
ทั้งโลกแล้ว ถือว่ำสัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงต่อชำยของไทยสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจำกÎ่องกง มำเก�ำ โมนำโค 
เมียนมำร์ และกำตำร์ แต่หำกเอำจ�ำนวนผู้ต้องขังหญิงของทั้ง 5 ประเทศมำรวมกันแล้ว ยังมีจ�ำนวนเพียง 1 ใน 4 
ของผู้ต้องขังหญิงไทยเท่ำนั้น

1,779

จำนวนผูตองขังหญิง สัดสวนผูตองขังหญิง

ตอผูตองขังชาย

208

ไมมีขอมูล

10,000

81

19.7

17.3

17.2

16.3

14.7

14.5

47,623

จำนวนและผูตองขังหญิงตอแสนประชากร

สัดสวนผูตองขังหญิงตอผูตองขังชายสูงสุด 6 อันดับแรกของโลก

จำนวนผูตองขังหญิงในประเทศไทย พ.ศ. 2552-2558

จำนวนผูตองขังหญิง

จำนวนประชากร

สัดสวนผูตองขังหญิง

ตอแสนประชากร

บราซิล

35,218
จ

201,009,622

17.5

สหรัฐอเมริกา

201,430
ก

318,138,000

63.9

จีน

100,584
ข

1,349,585,383

7.45

รัสเซีย

54,700
ค

143,700,000

38.0

ไทย

47,623
ง

64,851,891

73.4

ไทย

มาเกาข

โมนาโคค

เมียนมารง

ฮองกงก

กาตารจ

30,153
31,734 32,810

39,986
42,232

47,315 

มกราคม
2553

มกราคม
2552

มกราคม
2555

มกราคม
2554

มกราคม
2556

มกราคม
2558

มกราคม
2557

26,387

ที่มา: กุลภำ และกฤตยำ, 2558. 
ËมาÂàËµØ: ก เป็นตัวเลข ณ ป‚ 2556
  ข เป็นตัวเลขสิ้นเดือนกันยำยน 2557
  ค จำก World Prison Brief. Retrieved from http://www.prisonstudies.org/country/monaco
  ง เป็นตัวเลขประมำณกำร ป‚ 2556
  จ เป็นตัวเลขประมำณกำร ป‚ 2551

1,779

จำนวนผูตองขังหญิง สัดสวนผูตองขังหญิง

ตอผูตองขังชาย

208

ไมมีขอมูล

10,000

81

19.7

17.3

17.2

16.3

14.7

14.5

47,623

จำนวนและผูตองขังหญิงตอแสนประชากร

สัดสวนผูตองขังหญิงตอผูตองขังชายสูงสุด 6 อันดับแรกของโลก

จำนวนผูตองขังหญิงในประเทศไทย พ.ศ. 2552-2558

จำนวนผูตองขังหญิง

จำนวนประชากร

สัดสวนผูตองขังหญิง

ตอแสนประชากร

บราซิล

35,218
จ

201,009,622

17.5

สหรัฐอเมริกา

201,430
ก

318,138,000

63.9

จีน

100,584
ข

1,349,585,383

7.45

รัสเซีย

54,700
ค

143,700,000

38.0

ไทย

47,623
ง

64,851,891

73.4

ไทย

มาเกาข

โมนาโคค

เมียนมารง

ฮองกงก

กาตารจ

30,153
31,734 32,810

39,986
42,232

47,315 

มกราคม
2553

มกราคม
2552

มกราคม
2555

มกราคม
2554

มกราคม
2556

มกราคม
2558

มกราคม
2557

26,387

ที่มา: กุลภำ และกฤตยำ, 2558. รวบรวมจำก สถิติผู้ต้องรำชทัณฑ์ พ.ศ.2552-2558.
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จ�ำนวนผู้ต้องขังไทยทั้งหญิงและชำยเพิ่มสูงขึ้นทุกป‚ จนเกิดสถำนกำรณ์ที่เรียกว่ำ ‘คนล้นคุก’ ย้อนหลังไป 
5 ป‚ ผู้ต้องขังหญิงของไทยเพิ่มจ�ำนวนขึ้นกว่ำ 17,000 คน เฉพำะ พ.ศ. 2557 เพียงป‚เดียว ผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้น
กว่ำ 5 พันคน

แล้วจะหาคุกที่ไหนมาคุมขังคนจ�านวนมากและจะยิ่งมากขึ้นเช่นนี้

ผูตองขังหญิงไทย เปนใครและอยูที่ไหนกันบาง

บรรดำผู้หญิงที่ถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถำนหรือแดนหญิงในเรือนจ�ำทั่วประเทศน้ัน กลุ่มใหญ่ที่สุดคือนักโทษ
เด็ดขำด ซึ่งศำลพิพำกษำตัดสินคดีถึงที่สุดแล้ว (77%) อีกกว่ำ 1 ใน 5 เป็นผู้ต้องขังระหว่ำง สำมำรถแบ่งย่อยเป็น
อีก 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์-®ีกำ มีอยู่ประมำณเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังระหว่ำง (2) ผู้ต้อง
ขังที่อยู่ในช้ันไต่สวน-พิจำรณำ มีสัดส่วนรำว 1 ใน 5 และ (3) ผู้ต้องขังที่อยู่ในชั้นสอบสวน มีอยู่ประมำณ 
1 ใน 3 นอกจำกนี้ยังมีเยำวชนที่ฝำกขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขังอีกจ�ำนวนหนึ่งร่วมชีวิตต้องขังอยู่ในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถำนหญิงด้วย 

จานวนผูตองขังในประเทศไทย แยกเพศและประเ ทผูตองขัง  วันที 1 กุม าพัน  2558

ประเ ท ชาย หญิง รวม รอยละ (%)

1. นักโทษเด็ดขำด 216,688 36,786 253,474 77.18
2. ผู้ต้องขังระหว่ำง 59,718 9,991 69,709 21.22

2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 31,637 4,694 36,331 11.06
2.2 ไต่สวน-พิจารณา 10,980 2,120 13,100 3.99
2.3 สอบสวน 17,101 3,177 20,278 6.17

3. เยำวชนที่ฝำกขัง 167 6 173 0.05
4. ผู้ถูกกักกัน 0 0 0 0
5. ผู้ต้องกักขัง 4,265 840 5,105 1.55
ÃÇม¼ÙŒµŒÍ§ÃาªทÑ³±� 280,838 47,623 328,461 100

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กองแผนงำน กรมรำชทัณฑ์. สถิติผู้ต้องรำชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส�ำรวจ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558. ค้นเมื่อ 22 
กุมภำพันธ์ 2558, จำก http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2015-02-01&Submit
=%B5%A1%C5%A7
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ส าน ีคมขังผูตองขังหญิง

ประ ไ ยมีจานวน ั ส าน รอนจารวม แหง ผูตองขังหญิงจะกระจายอยูตาม รอนจาตาง

ัวประ ดยแยกส าน ีสาหรั ผูตองขังหญิงออก ปน ประ คอ ั ส านหญิง ั ส าน า ัด

ิ และแดนหญิง น รอนจาชาย ง ปน น ีสวนหนง ชสาหรั คมขังผูตองขังหญิง

น ั ส าน ีคมขัง าะผูหญิงนัน แ ง ปน ลัก ะ คอ ทัณฑสถานหญิง ัวประ แหง

ไดแก ั ส านหญิงกลาง ั ส านหญิง น รี ั ส านหญิงนครราชสีมา ั ส านหญิง ิ ลก

ั ส านหญิงสงขลา ั ส านหญิงชล รี และ ั ส านหญิง ชียง หม สถานบําบัดผูตองขังคดี

ยาเสพติด แหงคอ ั ส าน า ัด ิ หญิง ัญ รี และ ศูนยเตรียมการปลดปลอยหญิง

คอ รอนจาชัวคราวแคนอย จังหวัด ชร ูร ง ปน ูนย ตรียมการปลดปลอยหญิง ียงแหง ดียว

นประ ไ ย

ที่มา:  ส�ำนักทัณฑวิทยำ กรมรำชทัณฑ์. ระบบงำนรำชทัณฑ์ไทย. ค้นเมื่อ 8 กุมภำพันธ์ 2557, จำก กรมรำชทัณฑ์ เว็บไซต์: http://bp.correct.
go.th/doccument/systemthai.pdf; กรมรำชทัณฑ์. สรุปกำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนำนำชำติ จำกโครงกำรจัดท�ำ
สำรำนุกรมกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนำนำชำติ. ค้นเมื่อ 22 มกรำคม 2557, จำก กรมรำชทัณฑ์ เว็บไซต์: http://www.correct.go.
th/blogknowledge/index.php/layout/main-content-only/154-2013-10-02-17-20-56

กว่ำ 47,000 ชีวติของผู้ต้องขังหญงิเหล่ำน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นทณัฑสถำนทีค่มุขงัเฉพำะผูห้ญงิเท่ำนัน้ ซึง่มจี�ำนวน 
8 แห่ง และศูนย์เตรียมกำรปลดปล่อยหญิงคือเรือนจ�ำชั่วครำวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ต้องขังหญิงอีกเกือบ 
2 ใน 5 ใช้ชีวิตอยู่ในแดนหญิงที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเรือนจ�ำที่มีผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ชำย 130 แห่งทั่วประเทศ 
มำกที่สุดอยู่ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมำคือภำคกลำง และภำคเหนือ

ั ส านหญิง

จำนวนผูตองขังหญิงในประเทศไทย แยกตามส านทีคุมขัง  วันที 1 กุม าพัน  2558

แดนหญิง น รอนจำ

N=47,623

รวม 18,039 รวม 29,584

ั ส านหญิง แดนหญิง น รอนจำ

ั ส านหญิงกลาง

5,141

ั ส าน

ำ ดั ิ หญิง

2,035

าค หนอ

ขต

4,647

ั ส านหญิง

สงขลา

1,243

าคตะวันตก

ขต

3,365

าค ต ขต

ั ส านหญิง

ชล รี

1,271

รอนจำแคนอย

ชร รู

117

ั ส านหญิง

ิ ลก

1,075

ั ส านหญิง

น รี

ั ส านหญิง

นครราชสีมา

4,030

ั ส านหญิง

ชียง หม

รอนจำ ั ส านอิสระ

3,657

าคกลาง ขต

าคตะวันออก

ขต

าคตะวันออก ยีง หนอ

ขต

6,733

62%
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ั ส านหญิง

จำนวนผูตองขังหญิงในประเทศไทย แยกตามส านทีคุมขัง  วันที 1 กุม าพัน  2558

แดนหญิง น รอนจำ

N=47,623

รวม 18,039 รวม 29,584

ั ส านหญิง แดนหญิง น รอนจำ

ั ส านหญิงกลาง

5,141

ั ส าน

ำ ดั ิ หญิง

2,035

าค หนอ

ขต

4,647

ั ส านหญิง

สงขลา

1,243

าคตะวันตก

ขต

3,365

าค ต ขต

ั ส านหญิง

ชล รี

1,271

รอนจำแคนอย

ชร รู

117

ั ส านหญิง

ิ ลก

1,075

ั ส านหญิง

น รี

ั ส านหญิง

นครราชสีมา

4,030

ั ส านหญิง

ชียง หม

รอนจำ ั ส านอิสระ

3,657

าคกลาง ขต

าคตะวันออก

ขต

าคตะวันออก ยีง หนอ

ขต

6,733

62%

ที่มา: กุลภำ และกฤตยำ, 2558. 

ผู้ต้องขังที่อยู่ในทัณฑสถำนหญิงเหล่ำนี้ กว่ำ 85% เป็นผู้ต้องขังที่คดีพิจำรณำถึงที่สุดแล้ว อีกรำว 14% 
เป็นผูต้้องขงัระหว่ำงทีค่ดยีงัอยูร่ะหว่ำงพจิำรณำ ขณะทีผู้่ต้องขงัทีอ่ยูต่ำมแดนหญงิในเรอืนจ�ำทัว่ประเทศน้ัน 1 ใน 4 
เป็นผู้ต้องขังระหว่ำง อีกกว่ำ 70% เป็นนักโทษเด็ดขำด
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ผูตองขังในทั ส านหญิง ผูตองขังในแดนหญิงของเรอนจา

•	 กวาครงหนงของผู ต องขังหญิง ังหมดอยู  ี

ั ส านหญิงกลางและ ั ส านหญิง คราช

•	 กวา ปนนัก ดดขาด อีก ปน

ผูตองขังระหวาง

•	 กวา คนของผูตองขังระหวาง ครงหนง

อยู  นชันอ ร ีกา อีก น อยู นชัน

สอ สวน

•	 กวา ปนนัก ดดขาด และอีกกวา น

ปนผูตองขังระหวาง

•	 กวา คนของผูตองขังระหวาง สวน หญ

รอยละ อยู นชันอ ร ีกา อีก น

อยู นชันสอ สวน

•	 มี ยาวชน ี ากขังและผูตองกักขังกวา คน

อยู นแดนหญิงของ รอนจา

•	 รองรั กิจกรรมไดหลากหลาย ชน การ รียน

การสอน หองสมด รอน ยา าล หองแมและ ดก

มม รรมะ สนามกี า หองนา อา นา ัก ตาก

สอผา การ กอาชี ชน สริมสวย นวด าอาหาร

ขนม กอรี ล าครัว รานคาสง คราะห

•	 มี น ี างาน ปนสัดสวน ชน ั งกระดา

ประดิ ดอกไม ย สอผา าตกตา ล างแหงมี

แปลง ก ตร ปลูกผัก ปลูกดอกไม

•	 ขา ง น ี สวัสดิการ และสิงอานวยความสะดวก

สวนกลางไดยากและจากัด ังหองสมด ส าน

ยา าล สนามกี า รงงาน ล นองจาก ช น ี

สวนกลางรวมกั แดนอน น รอนจา

•	 าย นแดนหญิงสวน หญมี น ีขนาด ลกและจากัด

ขยายไดยาก ากิจกรรมได า ีจา ปน หลายแหง

มีปญหา รองสา าร ูป ค และ รอนนอน

ชีวิตตองทัณ ของผูหญิงตองขัง

ไม่ว่ำผู้ต้องขังหญิงจะต้องโทษอยู่ในทัณฑสถำนหญิงหรือแดนหญิงในเรือนจ�ำ ทุกคนล้วนมีชีวิตประจ�ำวันที่
ก�ำหนดด้วยเวลำแบบเดียวกัน นั่นคือ 10 ชั่วโมงท�ำงำน เรียนหนังสือ และท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ  นอกเรือนนอน 
และอีก 14 ชั่วโมงที่ป�ดขังอยู่ในเรือนนอน

ชีวิตเช่นนี้อาจไม่หนักหนานัก หากสถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุกไม่ทวีความรุนแรงอย่างทุกวันนี้ 

ควำมแออัดในเรือนจ�ำกลำยเป็นภำพคุ้นชินของสังคม เป็นชีวิตที่ไม่มีทำงเลือกของผู้ต้องขัง ประหนึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรต้องโทษจ�ำคกุเนือ่งจำกกระท�ำผิดก®หมำยบ้ำนเมอืง เวลำ 10 ชัว่โมงทีอ่ยูน่อกเรอืนนอน ได้สมัผสั
อำกำศและเคลื่อนไหวในพื้นที่โล่งและกว้ำงกว่ำอำจผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วในแต่ละวัน แต่เวลำ 14 ชั่วโมงในเรือนนอน
ที่น่ังและนอนกันอย่ำงแออัดยัดเยียดนั้นเองที่ตอกย�้ำชีวิตต้องขังที่แท้จริง ยิ่งผู้ต้องขังเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น เรือนจ�ำ
ก็ยิ่งแออัดและมีพ้ืนที่ให้ทุกคนน้อยลงทุกที โดยเฉพำะกำรต้องขังอยู่ในแดนหญิงของเรือนจ�ำ ยิ่งเป็นเรือนจ�ำเก่ำ
ท่ีสร้ำงมำนำนแล้วหลำยสบิป‚ ซึง่เมือ่แรกสร้ำงนัน้ไม่ได้คำดคดิว่ำจะรองรบัจ�ำนวนผูต้้องขงัหญงิในสดัส่วนเกอืบ 15% 
ของผู้ต้องขังทั้งหมดอย่ำงในปัจจุบัน ก็ยิ่งแออัดทบทวีเข้ำไปอีก

มีปญหา รองสา าร ูป ค และ รอนนอน
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ชีวิตประจาวันของผูตองขัง

5.30-6.00 ตื่น ท�ำควำมสะอำด 
6.30  เป�ดประตใูห้ออกมำ ล้ำงหน้ำแปรงฟัน เข้ำห้องน�ำ้
7.00  ออกก�ำลังกำย
7.30  กินข้ำวเช้ำ
8.00  เข้ำแถวเคำรพธงชำติ แยกย้ำยท�ำกิจกรรม
12.00  กินข้ำวเที่ยง แยกย้ำยท�ำกิจกรรม
15.00  กินข้ำวเย็น
15.30  อำบน�้ำ
16.15  นับยอด เรียงแถวให้ค้นตัวเข้ำเรือนนอน
16.30  ป�ดประตูเรือนนอน
19.00  สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี

15.00
กินขาว ยน

19.00
สวดมนต รอง ลง

สรร สริญ ระ ารมี

5.30-6.00
ตนนอน

ำความสะอาด6.30 
ปดประตู หออกมา

ลางหนาแปรง น

ขาหองนำ

7.00
ออกกำลังกาย

7.30 
กินขาว ชา

8.00
ขาแ ว คาร งชาติ

แยกยาย ำกิจกรรม

12.00
กินขาว ียง

แยกยาย ำกิจกรรม

16.15
นั ยอด

รียงแ ว หคนตัว

ขา รอนนอน

16.30
ปดประตู รอนนอน

15.30
อา นำ

24

12

6

18

21 9 3 15

ส า การนอนของผูตองขัง น รอนนอน

“ผู้ต้องขังต้องนอนตะแคงตัว ไม่สามารถนอนหงายได้ และมีการนอนหันเท้าชนกันในลักษณะของ
การ “เสียบขา” ให้สามารถนอนได้จ�านวนมากขึ้น หากใครนอนดิ้นก็จะถูกรังเกียจหรือถูกต่อว่าจาก
เพือ่นร่วมห้องนอนได้ หรอืหากลุกข้ึนไปเข้าส้วมกจ็ะท�าให้ทีน่อนหายได้ เพราะจะถกูคนอืน่ขยายพืน้ที่
การนอนออกมา” 

(นภำภรณ์ และคณะ, 2556, น.89-90)

“ตอนย้ายมาปี 2524 มีอยู่ประมาณ 20 คน และเริ่มเพิ่มขึ้น ยิ่งปี 2542-2543 ทะลักมา 500 
กว่าคน ต้องท�าชัน้ลอยเหมอืนไก่อยูด้่วยกนัเลย ต่อหลงัคาขึน้เมตรห้าสบิ นอน 470 คน มนัจ�าเป็น
ต้องมีชั้นลอย ไม่มีไม่ได้ บนชั้นลอยจะไม่มีห้องน�้า ต้องลงมาเข้าข้างล่าง” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่งในจังหวัดภำคอีสำน, 2 เมษำยน 2557, สัมภำษณ์)

“ผู้หญิงในเรือนจ�าชายเป็นพลเมืองชั้นสอง ที่นี่ยิ่งกว่านิ้วก้อย ไม่ได้คิดว่าผู้หญิงจะเยอะขนาดนี้ 
ออกแบบคุมชายมา 300-400 คน ตอนที่ย้ายมาปี 2539 มีผู้ต้องขังหญิงไม่ถึง 10 คน แล้วก็
เพ่ิมมากขึน้เรือ่ย ช่วงประกาศสงครามยาเสพตดิ ห้องระเบดิ สงูสดุเคยถงึ 150-160 คน เลยต้อง
ยกเป็นชั้นลอยขึ้นมา แล้วก็เต็มอีกล้นอีก มีห้องน�้าห้องเดียวก็ต้องจัดคิวกันท�าธุระข้างนอก” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่งในจังหวัดภำคเหนือ, 9 ธันวำคม 2556, สัมภำษณ์)
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สภำพควำมแออัดของจ�ำนวนผู ้ต้องขังที่ล้นพื้นที่เช่นนี้ ส่งผลกระทบทุกด้ำนต่อกำรใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ  
ทั้งกำรอำบน�้ำที่ต้องหมุนเวียนเป็นรอบ แข่งกับเวลำและสถำนที่อันจ�ำกัด กำรซักผ้ำ-ตำกผ้ำ เข้ำห้องน�้ำขับถ่ำย  
กำรเข้ำถึงยำหรือไปหมอพยำบำลเมื่อเจ็บป่วย โอกำสในกำรศึกษำและฝึกวิชำชีพ ท�ำงำนหำรำยได้ โดยเฉพำะ 
กำรนอนทีผู่ต้้องขงัต้องอยูใ่นพืน้ทีค่บัแคบในเวลำยำวนำนของวนั บำงแห่งต้องนอนแบบสลบัฟันปลำหรอืไขว้เสยีบขำ
ชนกัน ยิ่งจ�ำนวนคนมำกก็ยิ่งเสียบขำลึกขึ้น บำงแห่งนอนเท้ำชนกัน บำงแห่งนอนเสียบเข้ำมำถึงเข่ำ บำงแห่งมีพื้นที่
เพียงนอนตะแคงเท่ำนั้น นอนหงำยไม่ได้ และต้องเสียบขำมำถึงท้องน้อย เอว เป็นต้น

ทุกอย่างนี้ล้วนต้องแย่งชิงดิ้นรนในชีวิตต้องทัณฑ์ของผู้ต้องขังหญิง

ขอเสนอเชิงนโยบาย

1. 
ขอเสนอในดานการปรับเปลียนโครงสราง  

   
รูปแบบกระบวนการยุติ รรม

ปลียนวิ ีการลง จากการลง ดวยการจั ขาคก ควรปรั ปลียน

ปนการ ิ าก า นแนวชีนาสังคม อปรั ปลียนสังคม หดีขน

ปลียนวิ ีการวินิจ ัย จากการตีความตามตัวอัก รอยาง ครงครัด

มาสูการตีความแนวกาวหนา

ปลียนวิ ี คิด อปรั ครงสรางก หมายวาด วยยา ส ติด นนจั กมผู ค  าราย หญ

ลดการปรา ปรามและลง ผู ค ารายยอยและผู  ส ไป นนการปองกันและแกไข น ู

นา ริ างวั น รรม ข ามาร วม ิจาร า นกร ีของผู หญิง ดย าะก หมาย

สมรูรวมคิด

สง สริมแนวคิด รองสิ ิอนามัย จริญ ัน ขาไป ปนวิ ีคิด นการ ริหารงานยติ รรม

างอาญาหลักของประ และมีกระ วนการยติ รรม างอาญาสาหรั ผูหญิง ปนระ ยอย

ริหารจัดการระ รอนจา หความสาคัญกั ผูหญิง

ปรั แกแนวป ิ ัติของกรมราช ั หสอดคลองกั ส านการ ผูตองขังลนคก และละ อียด

ออนตอความจากัดตาม รรมชาติและความหลากหลาย น ริ ชีวิตของผูตองขังหญิง
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2. 
ขอเสนอในดานการลงโท

 
   

และกลไกระบายจานวนผูตองขัง 

กาหนด หปญหาผูตองขังลนคก ปนวาระแหงชาติ และสรางแนว างระ ายผูตองขัง

ออกจาก รอนจาอยาง ปนระ

ป ิรูประ การลง ระดั กลาง สราง าง ลอกและแนว าง

ป ิ ัติ นการลง ีมากกวา จาคก หรอรอการลง ดย ปลียน ครงสราง

างก หมาย หชมชน ขามามีสวนรวม นการดูแลผูกระ าผิด หรอผู ีไดรั การ ัก

หมากขน

ปรั แกก กระ รวงวาดวยการ ักการลง หรอการปลอยผู ตองขังกอนกาหนด

หยดหยน สอดคลองกั ความ ปนจริง และนาไปสูการป ิ ัติ ีไดผล ชน หผูตองขัง

ตังครร ัก ระยะหนง ห นักงานคมประ ติดูแลผูตองขัง ัก กาหนดก ก

นการขอ ัก หกวางขน ชระ ยติ รรมชมชน ขามาดูแลผูตองขัง ัก ปนตน

ปรั ปรง รอนจา ดิม ีตังอยู กลาง มอง หมี ครงสราง น าน ี ออตอสข าวะของ

ผูตองขังหญิง ดย าะระ สขา ิ าลและ รอนนอน น างกร ีอาจยาย รอนจา

ออกไปยัง น ีนอก มองหางไกลจากชมชน ควรออกแ หมีขนาดกวางขวางขน มีระ

สขา ิ าลดีขน คานง งมิติดาน าวะ ละ อียดออนตอการ ช น ีของผูตองขังหญิง

ปนตน

าง ลอกอน นการคมขัง ปนการสราง าง ียงออกจาก รอนจา สาหรั

ผูกระ าผิด นคดี ลกนอย ชน านกงวิ ี วิชชาญ ีรั ผูติดยา ส ติดมา า ัด

กอนจะสงคนสูสังคม ก ัก ะอ รมอาชี หางาน า มอ น หรอ ูนยป ิ ัติตอ

ผูกระ าผิด นชมชน นั ี แ นการรั น รอนจา หรอ ูนยรั ผูตองขัง

ีได ัก ตรียมความ รอมกอนจะสง ขาชมชนหรอกลั าน ชน การหา าน ัก ี

หมาะสม การหางาน า มอ น การ ขากลมปรั ตัว การแนะแนว ัก ะชีวิต ปนตน

การแยกส าน ีกักขังสาหรั ผู ตองขังตาง านความผิดกัน ชน ผู รอตรวจ ิสูจน

ผู ูกกักขังแ นคาปรั ผูตองขังระหวาง ิจาร าคดี และนัก ดดขาด อ ห ปนไป

ตามมาตร านสากล และ ิจาร าความ ปนไปไดหาก ห าค อกชน ขามาคว คมผูตองขัง

ระหวาง ิจาร าคดี ค ะอนกรรมการป ิ ัติการย าสตรดานสิ ิ นกระ วนการ

ยติ รรม ค ะกรรมการสิ ิมน ยชนแหงชาติ
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สถานการณ

จะหันหนาหาใครเมื่อเจบไขไดปวย

ควำมไม่มีโรคถือว่ำเป็นลำภอันประเสริฐส�ำหรับมนุษย์ทุกคน แต่ส�ำหรับผู้ต้องขังแล้ว ควำมไม่มีโรคถือได้ว่ำ
เป็นยิง่กว่ำลำภอันประเสรฐิ เพรำะกำรใช้ชวีติท่ำมกลำงสภำพอนัแออดัยดัเยยีดนัน้ยิง่จะท�ำให้โรคและควำมเจบ็ป่วย
ต่ำง ๆ  นำนำรุนแรงกว่ำที่เคย แม้กำรดูแลสุขภำพอนำมัยจะเป็นสิทธิพื้นฐำนของผู้ต้องขัง แต่เรือนจ�ำหลำยแห่ง
สำมำรถจดัหำและให้บรกิำรด้ำนสุขภำพแก่ผู้ต้องขงัได้เพยีงเท่ำทีจ่�ำเป็น เนือ่งจำกข้อจ�ำกดัมำกมำยของกรมรำชทณัฑ์ 
ทั้งงบประมำณ ก�ำลังคน พ้ืนที่อันจ�ำกัด ภำระรับผิดชอบ ผู้ต้องขังที่เพิ่มจ�ำนวนอย่ำงต่อเนื่อง จนควำมแออัด
กลำยเป็นสำเหตุส่วนหนึ่งของโรค โดยเฉพำะแดนหญิงขนำดเล็กในเรือนจ�ำ ที่บำงแห่งพื้นที่กินข้ำว ออกก�ำลังกำย 
เรียนหนังสือ ท�ำงำนฝ‚มือ เล่นโยคะ ซ้อมกำรแสดง นับยอด ฯลฯ คือพื้นที่ว่ำงเล็ก ๆ  หน้ำเรือนนอนที่มีอยู่เท่ำนั้น 

แล้วผู้หญิงที่ต้องการการดูแลทางสุขภาพเป็นการเฉพาะ ความเจ็บป่วยจะยิ่งล�าบากขนาดไหน

แม้ว่ำผูต้้องขังทีม่เีลขประจ�ำตวัประชำชน 13 หลกัทกุคนต้องได้รบักำรคุม้ครองทำงสขุภำพภำยใต้หลกัประกนั
สุขภำพถ้วนหน้ำ ทั้งกำรตรวจรักษำ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมและป‡องกันโรค ตั้งแต่วันแรกที่รับตัวผู้ต้องขัง
เข้ำเรือนจ�ำ เจ้ำหน้ำที่ต้องซักประวัติสุขภำพ มีระบบจัดเก็บประวัติกำรเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง จัดท�ำบัตรทองเพื่อ
ส่งผูป่้วยเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำลเขตพืน้ที ่มสีถำนพยำบำลในเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนเพือ่รกัษำพยำบำลผู้ต้องขัง
ป่วย ต้องคัดกรองและจัดแยกผู้ต้องขังป่วยวัณโรคปอดเพื่อป‡องกันกำรแพร่ระบำด ผู้ต้องขังป่วย HIV และผู้ต้องขัง
จิตเวช เพื่อให้ได้รับกำรรักษำต่อเนื่อง และต้องมีระบบส่งต่อและติดตำมผลกำรรักษำเมื่อผู้ต้องขังป่วยพ้นโทษ/
ย้ำยที่คุมขัง หลำยหน่วยงำนจัดโครงกำรเข้ำมำช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภำพชีวิตตำมสมควรตำมสิทธิ
ทีค่วรได้รบั เช่น ส�ำนกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคตดิต่อทำงเพศสัมพันธ์ กรมควบคมุโรค สถำบนักัลยำณ์รำชนครนิทร์ 
โรงพยำบำลจติเวชในพ้ืนที ่กรมสุขภำพจิต ส�ำนักบรหิำรกำรสำธำรณสขุ ในส�ำนักปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ไปจนถงึ
โรงพยำบำลชุมชนในพื้นที่ และส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

2
สุขภาพของผูตองขังหญิง
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สิ ิขัน น านของผูตองขัง

สิ ิ ีจะไดรั อาหาร ี ูกหลัก ชนาการ และ ียง อตอความตองการ ัง มอ ดยไมตอง

สียคา ชจาย ตังแตวันแรก งวันสด าย ีอยู น รอนจา

สิ ิ ีจะไดรั ครองนงหม ี หมาะสมกั ส า ูมิอากา ผูตองขังสวน หญจะมี สอผา ีญาตินามา ห

สวนผูตองขัง ีไมสามาร จัดหา สอผา ผาหม ของ ชประจาตัวไดอยาง ียง อ รอนจาจะรั ผิดชอ

หา ห

สิ ิ ีจะได ีอยู อา ัย ี ูกสขลัก ะ รอนจาตองจัด หมี รอนนอน หผู ตองขังได ักอา ัยอยาง

ูกตองตามหลักสขา ิ าล

สิ ิ ีจะไดรั การรัก า ยา าล ดยไมมีคา ชจาย รอนจา กแหงมีส าน ยา าลและ จาหนา ี ยา าล

หการ า ัดรัก า รค หกั ผูตองขังตามสมควร หาก กินขีดความสามาร กจะ ิจาร าสงตัวไปรัก า

ี รง ยา าล ายนอก หรอสงตัวไปรัก า ี ั ส าน รง ยา าลราช ั

สิ ิ ีจะไดรั การติดตอกั ญาติและ นายความ นายความมีสิ ิขอ ขา ผูตองขังไดตามความจา ปน

สาหรั ญาติกสามาร มา ยียมผูตองขังไดตามวัน วลา ี รอนจากาหนด

สิ ิ ีจะประกอ ิ ี าง าสนาตามความ ชอของผูตองขัง ผูตองขัง ีนั อ าสนาตาง สามาร

ประกอ ิ ีกรรม าง าสนาได ดย าง รอนจาจะตองจัดอน าตราจารยของ าสนานัน คอย ห

คาปรก าและอานวยความสะดวกแกผูตองขัง

สิ ิ ีจะรั และสงจดหมายติดตอกั คคล ายนอก รวม ังการรั สงอี มลกั ญาติ หรอ ช ร ั

ติดตอ ูดคยกั ญาติไดตามระ ีย ีกรมราช ั กาหนด

สิ ิ ีจะไดรั ขอมูลขาวสารตาง ดยผูตองขังมีสิ ิ ีจะอานหนังสอและวารสาร นหองสมดของ

รอนจา และรั ชมรายการขาวสาร า ยนตร รายการ ัน ิงจาก ร ั น

ที่มา: คู่มือติดคุก: สิทธิของผู้ต้องขัง. 3 กันยำยน 2557. ค้นเมื่อ 19 กันยำยน 2557, จำก ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ เว็บไซต์: http://
www.hosdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8:rights-of-detainee&catid=2:guide- 
prison&Itemid=36

แต่ปัจจัยที่ก�ำหนดสุขอนำมัยของผู้ต้องขังหญิงสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์คนล้นคุกของเรือนจ�ำอย่ำงแยกไม่ออก 
ในทำงปฏบิตั ิสถำนะทำงสุขภำพของผู้ต้องขังในเรอืนจ�ำยงัเป็นประเดน็ชำยขอบของกรมรำชทณัฑ์ ทีไ่ม่มทีัง้งบประมำณ 
ก�ำลังคน และควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดระบบสุขภำพที่ดีแก่ผู้ต้องขัง ทั้งเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ นักสังคมสงเครำะห์  
นักจิตวิทยำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในเรือนจ�ำ พยำบำลและแพทย์ผู้ให้บริกำร 

ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จึงต่างพยายามสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยจนต้องรักษา



ผูตองขังหญิง: สถานการณและขอเสนอเชิงนโยบาย 21

ความแตกตางระหวางการดูแลดานสุข าพของผูตองขังหญิง ระหวางทั ส านหญิง

และแดนหญิงขนาดใหญในเรอนจากับแดนหญิงขนาดเลกในเรอนจา

ทั ส านหญิง แดนหญิงในเรอนจำใหญ แดนหญิงเลกในเรอนจำ

มีส าน ยา าล ปนสัดสวน มีหองตรวจ

หองผูปวย มีอปกร างการแ ย น าน

สามาร ดูแล ห ริการ างสข า ได

มีแ ย ขาไปตรวจสข า ปนประจำ

อยกวา มี คลากรสา าร สขจาก ายนอก

หมน วียน ขาไป ห ริการ ปนระยะ

หลายแหงมีลัก ะ ปนหนวยป ม ูมิ

ของ รง ยา าลราช ั

มีการตรวจสข า กวัน

มีหอง ักแยก รคและผูปวย

มีการตรวจรัก าและจายยา ปนระ

ไมมีส าน ยา าล

แ ง น ี ลก ไวสำหรั การจายยา

ตรวจสข า น าน

ไมมีหองแยกผูปวย ตองนอนรวมกัน

หรอ หอยู น รอนนอนตอนกลางวัน

ไม หลงมา ำกิจกรรมรวมกั คนอน

หากผูตองขังปวยมากกตองสงตอ

รง ยา าลประจำจังหวัด

ขาดแคลน ังแ ย ยา าล

และ จาหนา ีสา าร สข

ยา าล ำหนา ีดูแลสข า ังหมด

ของผูตองขัง ตังแตตรวจวินิจ ัยและรัก า

องตน จายยา จัดกิจกรรม หความรู

สง สริมสข า ปองกัน รค

รวม ังสิน

คน

จำนวนผูตองขังหญิงสูงอายุในเรอนจำและทั ส านทัวประเทศ

พ าคม 2557

อาย ป

คน

อาย ปขนไป

คน

อาย ป

คน

ทัณฑสถำนหญิงและเรือนจ�ำที่มีแดนหญิงขนำดใหญ่หลำยแห่งสำมำรถแบ่งพื้นที่ในเรือนนอนแยกผู้ต้องขัง
ออกได้เป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคติดต่อ ผู้ป่วยทำงจิต ฯลฯ แต่แดนหญิงขนำดเล็กในเรือนจ�ำมีพื้นที่
จ�ำกัดมำก จนไม่สำมำรถแยกเรือนนอนให้ผู้ต้องขังเฉพำะกลุ่มได้ หลำยแห่งจึงให้นอนรวมกันหมด ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน ผู้สูงอำยุ หรือผู้ป่วย นอกจำกนี้ ระบบกำรระบำยอำกำศในเรือนนอนที่แออัดและ
อวลไปด้วยไอควำมร้อนจำกตัวผู้ต้องขังท่ีอยู่แออัดเป็นเวลำนำนยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภำพ 
โดยเฉพำะโรคติดต่อผ่ำนทำงเดินหำยใจ 

“เราไม่มีเรือนพยาบาล ไม่มีห้องที่จะแยกโรค ก็ต้องให้นอนรวม เราไม่มีนักจิต ไม่มีนักสังคม ไม่มี
นกัการศกึษาของแดนหญงิ มรีวมอยูท่ีแ่ดนชาย กต้็องออกไปเรยีนปนกบัผูช้ายข้างนอก เพราะความที่
ไม่มพ้ืีนที ่เราเรยีนนวดในเรอืนนอนนัน้น่ะค่ะ จะฝึกอาชพียงัไงในสถานทีค่บัแคบแบบนี ้เวลานอนหายใจ
กันยังล�าบากเลย” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง ภำคใต้, 25 เมษำยน 2557, สัมภำษณ์)
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“นอนเอาหัวชนกัน แล้วตรงกลางก็มีแทรกอีก เต็มพื้นที่ เข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องจัดที่ให้นอนให้ได้ 
พอไปยืนที่หน้าประตูเหมือนมีไอจากตัวคนปะทะแบบชัด æ เลย ไอความร้อนจากตัวคน มันอับน่ะค่ะ 
พอไปยืนปุˆบก็เหมือนกับปะทะหน้ามาเลย”

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง ภำคใต้, 28 เมษำยน 2557, สัมภำษณ์)

อนามัยเจริญพัน ุของผูตองขังหญิง

แม้เรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคญัตำมนโยบำยสขุภำพ หลายเรอืนจ�า/ทณัฑสถานหญงิมโีครงการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อลดความรุนแรงของโรค และรับการรักษาได้
ทนัท่วงท ีหลำยแห่งมกีำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลูก ตรวจเต้ำนมป‚ละ 2 ครัง้ หำกพบควำมผิดปกตกิจ็ะประสำน
ส่งต่อไปตรวจในโรงพยำบำลที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ แต่ในทำงปฏิบัติ กำรขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท�ำให้กำรส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษำในโรงพยำบำลท�ำได้จ�ำกัด

ผู้หญิงตั้งครรภ์เกือบ 300 คนต้องโทษคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำ ขณะที่อีกกว่ำ 200 คนเป็นผู้ต้องขังหญิงที่
เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ในเรือนจ�ำ หลำยแห่งที่พอจะจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนได้ก็จะจัดให้ผู้ต้องขังตั้งครรภ์นอนรวมกับผู้ต้องขัง
แม่ลกูอ่อน เพ่ือให้นอนสบำยขึน้ ไม่นอนแออดัรวมกบัผูต้้องขงัอืน่ และเพือ่ควำมสะดวกหำกต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ดแูล เรอืนจ�ำจะจัดเจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำลหรอืหมอเข้ำมำตรวจครรภ์ ฝำกครรภ์ และออกไปคลอดทีโ่รงพยำบำลในพืน้ที่ 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยเฝ‡ำตลอดเวลำ เพื่อป‡องกันกำรหลบหนี ส�ำหรับเด็กติดครรภ์มำรดำ หรือเด็กที่คลอดขณะ
แม่ต้องโทษอยู่นั้น ส่วนใหญ่แม่ต้องขังสำมำรถเลี้ยงดูลูกอยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนได้ประมำณ 1 ป‚ก่อนจะติดต่อ
ให้ญำติมำรับไปเล้ียงดู หรือส่งให้บ้ำนพักสังคมสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรสำธำรณกุศลช่วยเลี้ยงดูให้ระหว่ำง
ต้องโทษ เนื่องจำกสถำนที่จ�ำกัด โดยเฉพำะเรือนนอนที่คับแคบ แออัด ได้รับสำรอำหำรไม่เท่ำเทียมกับกำรเลี้ยงดู
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ข้ำงนอก สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมต่อกำรเลีย้งด ูควำมเส่ียงทำงสุขภำพทีอ่ำจตดิเชือ้โรคและเจบ็ป่วยได้ง่ำย ไม่มี
ที่วิ่งเล่น ท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ  ตำมวัย พัฒนำกำรช้ำ ไม่อยำกให้เด็กรับรู้และเคยชินกับสภำพในเรือนจ�ำ อำจส่งผลให้
เด็กไม่เข้ำใจและปรับตัวรับรู้โลกภำยนอกได้ยำก ขณะเดียวกัน กรมรำชทัณฑ์ไม่มีงบประมำณส�ำหรับใช้ในกำรดูแล
สงเครำะห์เด็กติดผู้ต้องขังเหล่ำนี้

จ นวน
ผูตองขังหญิง
ตั้งครรภ

 คน

ทั ส านหญิง แดนหญิงในเรอนจำใหญ แดนหญิงเลกในเรอนจำ

มีส าน ยา าล ปนสัดสวน มีหองตรวจ

หองผูปวย มีอปกร างการแ ย น าน

สามาร ดูแล ห ริการ างสข า ได

มีแ ย ขาไปตรวจสข า ปนประจำ

อยกวา มี คลากรสา าร สขจาก ายนอก

หมน วียน ขาไป ห ริการ ปนระยะ

หลายแหงมีลัก ะ ปนหนวยป ม ูมิ

ของ รง ยา าลราช ั

มีการตรวจสข า กวัน

มีหอง ักแยก รคและผูปวย

มีการตรวจรัก าและจายยา ปนระ

ไมมีส าน ยา าล

แ ง น ี ลก ไวสำหรั การจายยา

ตรวจสข า น าน

ไมมีหองแยกผูปวย ตองนอนรวมกัน

หรอ หอยู น รอนนอนตอนกลางวัน

ไม หลงมา ำกิจกรรมรวมกั คนอน

หากผูตองขังปวยมากกตองสงตอ

รง ยา าลประจำจังหวัด

ขาดแคลน ังแ ย ยา าล

และ จาหนา ีสา าร สข

ยา าล ำหนา ีดูแลสข า ังหมด

ของผูตองขัง ตังแตตรวจวินิจ ัยและรัก า

องตน จายยา จัดกิจกรรม หความรู

สง สริมสข า ปองกัน รค

รวม ังสิน

คน

จำนวนผูตองขังหญิงสูงอายุในเรอนจำและทั ส านทัวประเทศ

พ าคม 2557

อาย ป

คน

อาย ปขนไป

คน

อาย ป

คน

จานวนเดกติดผูตองขังหญิงในเรอนจา

และทั ส านทัวประเทศ พ าคม 2557

อายุของเดกติดผูตองขังหญิง จานวน

0-3 เดือน 101

4-6 เดือน 50

7-9 เดือน 42

10-12 เดือน 27

1 ขวบขึ้นไป 31

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 253

ที่มา: กรมรำชทัณฑ์, 6 ตุลำคม 2557.

ปัจจุบันนี้ ถือได้ว่ำข้อก�ำหนดกรุงเทพ โดยเฉพำะส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด 
และแม่และเดก็นัน้ เป็นแนวทำงปฏบิตัใินเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนหญงิทัว่ประเทศทีช่่วยให้สขุภำพผูต้้องขงัหญงิต้ังครรภ์
และหลังคลอดได้รับกำรดูแลอย่ำงดี
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“แม่และเด็กก็ให้นอนรวมกัน แต่ผู้เช่ียวชาญเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดี ขอให้แยก เราก็เลยต้องแยก
ออกมา ตอนแรกเราไม่ได้ให้เขาอยู่อาคารแม่และเด็กนี้นะ เพราะมันเป็นห้องแอร์ กลัวว่าเขาจะ
สบายเกนิไป เราเองยงัเป�ดพดัลมร้อนกนัจะตาย มอีาจารย์จากสภากาชาดมาตดิตามบอกว่ามอีาคารนี้
แล้วท�าไมไม่ให้เด็กมาอยู่ เขาเลยอยู่สบายกว่าเราอีก ตอนแรกไม่ค่อยอยากมากันหรอก เพราะอยู่
ทางนั้นมีคนช่วยเลี้ยงลูกมากกว่า” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง ภำคใต้, 24 เมษำยน 2557, สัมภำษณ์)

“เราไม่ได้มีห้องพักแม่ลูกอ่อนแยกกลางคืน เรามีแยกแค่กลางวัน ท�าตาม Bangkok Rules แต่เรา
ไม่มีเรือนพยาบาล ไม่มีห้องที่จะแยกโรค ผู้ต้องขังที่เป็นโรคติดต่อ โรคเรื้อนด้วย เป็นจากข้างนอกมา 
ก็ต้องให้นอนรวม เพราะมันไม่มีพื้นที่” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง ภำคใต้, 28 เมษำยน 2557, สัมภำษณ์)
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ขอกาหนดกรง วาดวยสข า แมและ ดกของผูตองขังหญิง

ขอที 42  
ระ รอนจาตองยดหยน ียง อตอการตอ สนองตอความตองการของผูตองขังหญิง

งตังครร งตอง ลียง ตร และ งมี ตรติดมา สิงอานวยความสะดวก นการ ลียงดู ดก

ตอง ูกจัดไว น รอนจา

ตองมีความ ยายาม ดย าะ นการจัด หมี ครงการ ี หมาะสมสาหรั ผู ตองขังหญิง ีตังครร ีมี

ตรออน และ ีมี ตรติดมา

ขอที 48  
ผูตองขังหญิง ีตังครร หรอ หนม ตรตองไดรั คาแนะนา างดานสข า และ ชนาการ

าย ต ครงการ ี ูกสรางขนและคว คม ดยผู หคาแนะนา างดานสข า ีไดรั การรั รอง

ตองจัดอาหาร ี ียง อและ น วลา ี หมาะสม ดยไมคิดคา ชจาย หแกหญิงตังครร ารก ดกและมารดา

ี หนม ตร

ตองไมขัดขวางผูตองขังหญิงจากการ หนม ตร วนแตมี หตผล างดานสข า ดย าะ นการ า ชนนัน

ครงการดูแลตองรวม งการดา นินการตามความตองการ างดานการแ ยและ ชนาการสาหรั ผูตองขัง

หญิง ี ิง หกา นิด ตร แต ตรมิไดอยูรวม น รอนจาดวย

ขอที 49
การตัดสิน จวาจะอนญาต ห ดกอยูกั มารดา น รอนจาหรอไม ตองอยู น น าน อ

ประ ยชนสูงสดของ ดก ดก ีอยู น รอนจากั มารดาตองไมไดรั การป ิ ัติ สมอน ปน

ผูตองขัง

ขอที 50
ผูตองขังหญิง งมี ตรอยูรวม น รอนจาดวยจะตองไดรั อกาส นการ ช วลาอยูรวมกัน

กั ตร หมาก ีสด

ขอที 51
ดก ีอา ัยรวมกั มารดา ี ปนผู ตองขังหญิงตองไดรั ริการสข า ีตอ นองและ

การดูแล ั นาการ ดยผู ชียวชาญ ดยรวมมอกั การ ห ริการสา าร สขชมชน

ส า แวดลอม ีจัดไวสาหรั การ ลียงดู ดกดังกลาวจะตองมีส า กล คียงกั ส า แวดลอมของ ดก

ีอยูนอก รอนจา หมาก ีสด า ี ปนไปได

ขอที 52  
การตัดสิน จวา มอ ด ดกจะ ูกแยกออกจากมารดาตองขนอยู กั ผลการประ มินของ

ดกแตละคนและคานง งประ ยชนสูงสดของ ดก าย ตขอ ขตของก หมาย าย น

ของประ นัน ี กียวของ
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ผูตองขังสูงอายุในเรือนจ ทัณ สถาน

กว่ำ 900 คนของผู้ต้องขังหญิงเป็นประชำกรสูงวัย อำยุเกิน 60 ป‚ ผู้เป็น
ป‡ำและย่ำยำยเหล่ำน้ีไม่แข็งแรงเท่ำวัยหนุ่มสำวหรือวัยกลำงคน ชีวิตต้องขังใน
เรือนจ�ำยิ่งท�ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมเสื่อมเร็วกว่ำที่คำดคิด หลำยคนมีโรคประจ�ำ
ตัวเรื้อรัง เช่น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน ไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ หลำยคน
อวัยวะส�ำคัญเริ่มถดถอย เช่น สำยตำฝ‡ำฟำงหรือสำยตำยำวกลำยเป็นอุปสรรค
ในกำรมองเห็น ท�ำงำนฝ‚มือไม่ได้ เนื่องจำกไม่มีแว่นสำยตำ ฟันไม่ดี ไม่มี
ฟันปลอมส�ำหรบัเคีย้วอำหำรได้เหมอืนผูต้้องขงัวยัอืน่ เริม่ปวดตำมข้อเข่ำทีเ่สือ่ม
ตำมวัย ลุกนั่งล�ำบำก ฯลฯ ชีวิตต้องขังที่ต้องเร่งรีบอำบน�้ำ เข้ำห้องน�้ำ รีบเร่ง
กินข้ำวเพื่อให้ทันเวลำที่ก�ำหนด เดินขึ้นลงบันไดเรือนนอนที่อยู่ชั้น 2 หรือ
กำรท�ำโทษหมู่ในเรือนจ�ำ จึงเป็นควำมยำกล�ำบำกอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ�ำวันของ
ผู้ต้องขังสูงอำยุเหล่ำนี้

เรอืนจ�ำหลำยแห่งมรีะบบบรหิำรจดักำรให้สทิธพิเิศษกบัผูส้งูอำยกุ่อนผูต้้อง
ขังวัยอื่น เช่น ให้อำบน�้ำก่อน จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพำะ ให้นอนชั้นล่ำง มีกิจกรรมระหว่ำงวันที่ไม่ต้องใช้แรงกำย
มำกนัก เช่น สวดมนต์ ศึกษำธรรมะ ฯลฯ ในทัณฑสถำนบำงแห่งมีพื้นที่มำกพอที่จะจัดห้องและอุปกรณ์อ�ำนวย
ควำมสะดวกให้เฉพำะผู้สูงอำยุ แต่ทว่ำ หลำยเรือนจ�ำไม่มีพื้นที่พอที่จะจัดสรรแยกให้เฉพำะผู้สูงอำยุได้ บำงแห่ง
ให้นอนรวมกับผู้ต้องขังป่วย เพื่อให้ง่ำยต่อกำรดูแล ไม่ไปแออัดรวมกับผู้ต้องขังอื่น

ทั ส านหญิง แดนหญิงในเรอนจำใหญ แดนหญิงเลกในเรอนจำ

มีส าน ยา าล ปนสัดสวน มีหองตรวจ

หองผูปวย มีอปกร างการแ ย น าน

สามาร ดูแล ห ริการ างสข า ได

มีแ ย ขาไปตรวจสข า ปนประจำ

อยกวา มี คลากรสา าร สขจาก ายนอก

หมน วียน ขาไป ห ริการ ปนระยะ

หลายแหงมีลัก ะ ปนหนวยป ม ูมิ

ของ รง ยา าลราช ั

มีการตรวจสข า กวัน

มีหอง ักแยก รคและผูปวย

มีการตรวจรัก าและจายยา ปนระ

ไมมีส าน ยา าล

แ ง น ี ลก ไวสำหรั การจายยา

ตรวจสข า น าน

ไมมีหองแยกผูปวย ตองนอนรวมกัน

หรอ หอยู น รอนนอนตอนกลางวัน

ไม หลงมา ำกิจกรรมรวมกั คนอน

หากผูตองขังปวยมากกตองสงตอ

รง ยา าลประจำจังหวัด

ขาดแคลน ังแ ย ยา าล

และ จาหนา ีสา าร สข

ยา าล ำหนา ีดูแลสข า ังหมด

ของผูตองขัง ตังแตตรวจวินิจ ัยและรัก า

องตน จายยา จัดกิจกรรม หความรู

สง สริมสข า ปองกัน รค

รวม ังสิน

คน

จำนวนผูตองขังหญิงสูงอายุในเรอนจำและทั ส านทัวประเทศ

พ าคม 2557

อาย ป

คน

อาย ปขนไป

คน

อาย ป

คน

ที่มำ: กรมรำชทัณฑ์, 6 ตุลำคม 2557. 

ขังวัยอื่น เช่น ให้อำบน�้ำก่อน จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพำะ ให้นอนชั้นล่ำง มีกิจกรรมระหว่ำงวันที่ไม่ต้องใช้แรงกำย



ผูตองขังหญิง: สถานการณและขอเสนอเชิงนโยบาย

สุขภาพจิตของผูตองขังหญิง

แม้ผูต้้องขงัหญงิทีม่อีำกำรทำงจติจะมสีดัส่วนไม่ถงึร้อยละ 10 ของผูต้้องขงัหญงิพกิำรลกัษณะต่ำง ๆ  ทัง้หมด 
แต่กำรดูแลรับมือกับผู้ต้องขังหญิงที่มีสุขภำพจิตไม่ดีนั้นเป็นภำระใหญ่หลวง อำจเป็นเพรำะเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำหรือ
แม้กระทั่งสังคมไทยมีควำมรู้ทั่วไปน้อยมำกในกำรรับมือกับผู้มีอำกำรทำงจิต ที่คำดเดำพฤติกรรมได้ยำก บำงรำย
ซึมเศร้ำ หดหู่ อยำก¦่ำตัวตำย บำงรำยมีแนวโน้มใช้ควำมรุนแรง ทั้งตัวเองและคนอื่น บำงรำยมีโลกส่วนตัว 
พดูคนเดยีว ไม่รบัรูโ้ลกควำมเป็นจรงิ ฯลฯ และส่วนใหญ่ต้องกำรผูเ้ชีย่วชำญทำงจติเวชเข้ำมำช่วยเหลอืดแูล ประเมนิ
พฤติกรรม อำกำร กำรควบคุม และรักษำ เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นได้ ขณะที่หลำยเรือนจ�ำหำทำง
จัดกำรดูแลผู้ต้องขังที่มีอำกำรทำงจิตเหล่ำนี้เอง เช่น ตั้งกลุ่มอำสำสมัครช่วยเหลือดูแล พำไปตรวจตำมนัด กินยำ
สม�่ำเสมอ ท�ำกิจกรรมฟ„œนฟู ฯลฯ

จำนวนผูตองขังหญิงพิการในเรอนจำและทั ส านทัวประเทศ

สิงหาคม 2557

รวม ังสิน คน

า การม า

ค

า การ

ร การ ค าม มา

ค า การ ค กา

ค

า ร กรรม

ค

า า ค

ที่มา: กรมรำชทัณฑ์, 6 ตุลำคม 2557.

นอกจำกนี ้กำรเปลีย่นสถำนะจำกผูห้ญิงธรรมดำทัว่ไปคนหน่ึงมำเป็นผู้ต้องขงัน้ันส่งผลทำงลบอย่ำงใหญ่หลวง
ต่อชีวิต โดยเฉพำะทุกข์ทำงจิตใจที่สูญเสียอิสรภำพ ยิ่งมีค�ำสั่งต้องโทษสูงก็ยิ่งเป็นทุกข์และหดหู่ใจมำกขึ้น ผู้ต้องขัง
หญิงจ�ำนวนไม่น้อยต้องใช้เวลำยำวนำนท�ำใจรับสภำพต้องขัง ทิ้งห่วงและภำระต่ำง ๆ  ไว้ข้ำงนอก ขณะที่อีกจ�ำนวน
ไม่น้อยถูกครอบครัวปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ดังตัวเลขผู้ต้องขังหญิงที่ไม่มีญำติมำเยี่ยม ซึ่งมีจ�ำนวนถึง 4,376 คน 
(กรมรำชทัณฑ์, 6 ตุลำคม 2557)

“ผูป่้วยจติเวชในแดนจรงิ æ ม ี70 ราย อยูท่ีน่ี ่(สถานพยาบาล) 13 คน ลงไปแดนไม่ได้เพราะก้าวร้าว
และสร้างความยุ่งยาก ทะเลาะกันเอง ส่วนใหญ่จะเป็นโรค«ึมเศร้า โรคจิตเภท ที่มีอาการทางจิตเวช
เท่าที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นมาจากข้างนอก ใช้ยาเสพติด ปัญหาครอบครัว เราจะดูคนไข้ที่มีค�าสั่งโทษสูง
หรือโทษประหารทกุเคส เพราะผู้ต้องขังเหล่านี้เขาจะมีความเศร้าและหดหู่ใจโดยอตัโนมตัิ ให้เขาได้รับ
การให้ค�าปรึกษาจากทีมแพทย์ นักจิตวิทยา” 

(เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลของทัณฑสถำนหญิงแห่งหนึ่ง ภำคกลำง, 14 สิงหำคม 2557, สัมภำษณ์)
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เมื่อเปนโรคติดตอและโรคเรื้อรัง

สถำนกำรณ์ควำมเสีย่งโรคตดิต่อเรือ้รงัในเรอืนจ�ำทีส่�ำคญัคอื เอดส์ 
และวัณโรคซึ่งมักเป็นผลพวงจำกกำรติดเชื้อเอชไอวีที่สำมำรถติดต่อได้
ทำงกำรหำยใจ สภำพแวดล้อมในเรอืนจ�ำทีอ่ยูร่่วมกนัอย่ำงแออดั ไม่มรีะบบ
กำรระบำยอำกำศที่ดีพอ ผู้ต้องขังเคลื่อนย้ำยเข้ำออกสูง ขำดกำรรักษำ
ต่อเนื่อง มีอัตรำเชื้อดื้อยำสูง วัณโรคในเรือนจ�ำก็จะยิ่งแพร่กระจำยได้ง่ำย
และเป็นปัญหำมำกยิง่ขึน้ เรอืนจ�ำส่วนใหญ่จึงร่วมมอืกับหน่วยงำนสำธำรณสขุ
จัดระบบป‡องกันกำรแพร่กระจำย ค้นหำและดูแลรักษำผู้ต้องขังที่ป่วยเป็น
วัณโรคครบวงจร เช่น จัดห้องแยกโรค ก�ำกับกำรกินยำต่อเนื่อง จัดระบบ

ระบำยอำกำศในเรือนจ�ำให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วย ระหว่ำงเรือนจ�ำและโรงพยำบำล รวมทั้ง
ผู้ต้องขังป่วยที่ไม่มีประกันสุขภำพ ให้ได้รับกำรดูแลตำมสิทธิมนุษยชน

แต่การท�างานภายใต้ข้อจ�ากดัมากมายของเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ทีด่แูลแดนหญงิในเรอืนจ�าและทณัฑสถานหญิง 
รวมทั้งจ�านวนที่มากขึ้นของผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่ต้องควบคุมและโรคเรื้อรัง หมายถึง
ภาระงานที่ต้องส่งตัวและติดตามเฝ้าผู้ต้องขังเหล่านั้นในโรงพยาบาล

“วัณโรค เอดส์ เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุด เพราะฉะนั้นเรามีชมรมอาสา กาชาดสากลมาช่วยอบรม
เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อธิบายการใช้ชีวิต ว่าโรคเอดส์ไม่ใช่โรคติดต่อ คนที่เป็นเอดส์
จะต้องใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุในเรอืนจ�าน้ี ขณะน้ีเรามผู้ีตดิเชือ้ HIV เยอะ กต้็องรบัเพราะเราไม่สามารถ
เลอืกได้ แล้วต้องยอมรบัว่าแต่ละเรอืนจ�าเขาแน่นมาก เพราะฉะนัน้การให้บรกิารสาธารณสขุของแต่ละ
ที่จะไม่ทั่วถึง ก็เลยมีผู้ต้องขังบางคนที่ต้องรับยาต้านแล้วเขาขาดยาต้าน พอมาที่เราก็เหมือนต้อง
มาเริ่มต้นใหม่” 

(เจ้ำหน้ำที่ทัณฑสถำนหญิงแห่งหนึ่ง ภำคกลำง, 23 ธันวำคม 2557, สัมภำษณ์)

“เราต้องมาดูแลเขา เพิ่มภาระให้เรา บางคนเป็นโรคเอดส์ เวลาที่ต้องไปพบแพทย์ รวมถึงผู้ต้องขัง
ที่เจ็บป่วย สูงอายุ เราก็ต้องดูแลเขากรณีพิเศษ เป็นภาระที่หนักอึ้ง ความเสี่ยงของเราก็สูง เพราะ
มันมีผู้ต้องขังที่เป็นวัณโรค...เวลาที่เราต้องไปเฝ้าผู้ต้องขังป่วย ไม่มีเตียงส�าหรับคนเฝ้า ก็ต้องน่ังเฝ้า 
พิงผนังบ้าง หลับ æ ตื่น æ เรือนจ�าต้องรับมาทั้งหมด คนบ้า โรคจิต วัณโรค โรคเอดส์ สารพัด 
บางครั้งต�ารวจเห็นคนบ้าก็จับมาส่งที่เรือนจ�า” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง ภำคใต้, 25 เมษำยน 2557, สัมภำษณ์)

กำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้ป่วยยังเก่ียวพันกับควำมรู้สึกที่สังคมไทยมีต่อผู้ต้องขัง ด้วยมองว่ำผู้ต้องขังใน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนนั้นเป็นผู้ร้ำย ท�ำควำมผิดละเมิดก®หมำย สมควรได้รับกำรลงโทษด้วยกำรจองจ�ำให้สมกับ
ควำมผดิทีท่�ำไว้ เป็นคนอีกประเภทหนึง่ท่ีต้องแยกกนัไว้ต่ำงหำก ไม่มอีสิรภำพ ไม่จ�ำเป็นต้องมสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 
และมีชีวิตประจ�ำวันอยู่อย่ำงล�ำบำก กำรท�ำงำนกับผู้ต้องขังจึงมักเป็นสิ่งที่สังคมไม่เห็นควำมส�ำคัญ โดยเฉพำะ
กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต กำรเคล่ือนไหวเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เข้ำถึงสิทธิต่ำง ๆ  เฉกเช่น
คนทั่วไป ผู้ต้องขังจึงเป็นยิ่งกว่ำประชำกรชำยขอบของระบบสุขภำพ
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“สังคมมองกรมราชทัณฑ์และคาดหวังว่าไม่ต้องให้การดูแลที่ดีกับผู้ต้องขังหรอก มองว่าเรื่องอะไร
จะให้มันได้กินดีอยู่ดี ในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ เขาคิดเหมือนเราคือนักโทษต้องไม่อยู่สบาย 
แต่การเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาที่ดี เยอรมัน เรื่องการรักษาเขาถือว่าเป็นสิทธิ คนเจ็บป่วยต้อง
ได้รับการรักษาที่ดี แม้จะเป็นนักโทษประหารชีวิต แต่เมื่อเขาเจ็บป่วยเราต้องดูแลรักษาเขาอย่างดี 
ไม่มีการละเว้นเรื่องการรักษาพยาบาล ยกเว้นแต่ว่าเขาไม่ยินดีแล้วเราบงัคับเขาไม่ได้…ทกุวันนี้เขาย้าย
ผู้ต้องขังเพื่อลงโทษ ให้ไปเจอความล�าบาก ไม่ได้ให้ย้ายไปสบาย” 

(ผู้บริหำรคนหนึ่งในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์, 14 สิงหำคม 2557, สัมภำษณ์)

ขอเสนอเชิงนโยบาย

ประสานความรวมมอระดั น ย ายระหวาง กระทรวงสาธารณสุขกับกรมราชทัณฑ หสงหนวยแ ย

คลอน ีและ จาหนา ีสา าร สขหมน วียน ขามา ห ริการ น รอนจา ัง นดานคัดกรองผูปวย ปองกัน

และคว คม รค การสง สริมสข า และการดูแลสขอนามัย น รอนจา ัง นดานชองปาก ผิวหนัง ตา

อนามัย จริญ ัน ส าวะจิต จ ล  ระหวางกรมราชทัณฑกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) รวมกัน า ครงการสง สริมสข า ผูตองขังดานตาง ปนตน

ั นาระ ความรวมมอระหวาง เรือนจํา/ทัณฑสถานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ ตังแตแรกรั ผูตองขัง

ดวยการ ั นาระ ตรวจสอ สิ ิ างสข า ของผู ต องขัง การ อนยายหนวย ริการ ั นา

ระ ระหวางแ ย น รง ยา าลกั ส าน ยา าล น รอนจา ดย าะแ ย าะ าง

อลดการนาผูตองขังออกจาก รอนจา ั นาระ ประสานสงตอผูตองขังปวยออกไปรั การรัก า

น รง ยา าล หมีหองคว คม ิ น รง ยา าล อลดจานวน จาหนา ีผูคม

การ ั นา ักย า ของ จาหนา ี น รอนจา ั ส าน หมี ัก ะความรูดานสข า สามาร ชวย หลอ

าระวัง และ หขอมูลความรู างสข า แกผูตองขัง ัง จาหนา ี ยา าล นักจิตวิ ยา อาสาสมัคร จาหนา ี

ผูคม และอาสาสมัครผูตองขัง หรออาสาสมัครสา าร สขประจาแดน

ั นาระ สา าร สขมูล าน น รอนจา ไดแก การอ รมอาสาสมัครสา าร สขของแตละแดน น รอนจา

ขนมาชวยดูแลผูตองขัง ตังค ะกรรมการ อสม น รอนจา อดูแลจายยาสามัญ การกินยาตอ นอง

ของผูตองขัง าระวัง วินิจ ัยอาการ น าน ล

ปรั ปรงระ สขา ิ าล น รอนจา ปรั ปลียนการลง หรอส า การ างาน ีอาจ ปนอันตรายตอ

สข า ของผูหญิงแตละวัย ชน นัง างานนาน กลันปสสาวะ การลง แ แ งปลาไหล ปนตน



กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ30

ความกาวหนาสาคัญ นการขั คลอน รองสข า ผูตองขังหญิง

ดยสานักงานหลักประกันสข า แหงชาติ สปสช

ระยะยาว  ผลักดัน หหนวยสข า ีอยู น รอนจา ปนหนวย ริการ ีสามาร รั งิน

ของหลักประกันสข า ได ดยรั ผานหนวย ริการประจาหรอรั ตรงจาก สปสช

ระยะสัน  ชวย หผู ต องขังหญิงได ข า งการ ริการ ดยประสานกั รง ยา าล

ี ปนหนวย ริการของ สปสช น น ีนารอง จัดหนวย คลอน ี

ขาไปดูแล งสามาร ช งิน ี สปสช กันไวสวนกลางหรอระดั ขตสนั สนน ิม ติม

นชวง ปลียนผานได และ หกอง ริการ างการแ ย กรมราช ั ขียน ครงการ

อ หหนวย ริการ น น ี ขาไปจัด ริการ ังสง สริม ปองกัน รัก า และ ั นา

ระ สา าร สขมูล าน น รอนจา
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สถานการณ

คนเหลกและแมพระ: สองคนในผูคุมรางเดียว

“คืนคนดี มีคุณค่ำสู่สังคม” เป็นเป‡ำหมำย
สูงสุดของกำรท�ำงำนรำชทัณฑ์ ไม่เพียงมีหน้ำที่
ควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีอย่ำงมมีำตรฐำนเป็น
มืออำชีพ ทั้งยังต้องบ�ำบัดฟ„œนฟูและแก้ไขพฤตินิสัย
ของผู้ต้องขังอย่ำงมีประสิทธิภำพ กรมรำชทัณฑ์
จึงเป็นองค์กรแห่งระเบียบวินัย ทั้งต้องปฏิบัติต่อ
ผูต้้องขงัอย่ำงเหมำะสม มมีนษุยธรรม และเป็นธรรม 
ผู ้ต ้องขังต้องอยู ่อย่ำงปลอดภัยแต่ไม่สำมำรถ
หลบหนีได้ เรือนจ�ำจึงต้องสงบเรียบร้อยและอยู่
ในควำมควบคุม ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นองค์กรที่
ให้โอกำสผู้ต้องขังแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตอีกด้วย 

กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบในทำงหนึ่ง กับคุณภำพชีวิตและกำรให้โอกำส
ในอีกทำงหน่ึงนั้น กลำยเป็นทั้งศักยภำพ/ควำมสำมำรถ และทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ในแต่ละเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถำนที่จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ท่ำมกลำงข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ  นำนำ

ภำยใต้ภำรกจิยิง่ใหญ่ข้ำงต้น งำนรำชทณัฑ์กลบัถกูมองข้ำม ไม่ให้ควำมส�ำคญั เป็นปลำยทำงของกระบวนกำร
ยุติธรรม ปัญหำในเรือนจ�ำทั่วประเทศ โดยเฉพำะผู้ต้องขังล้นคุก ถูกมองเป็นปัญหำของกรมรำชทัณฑ์ไม่ใช่ปัญหำ
กระบวนกำรยตุธิรรมทัง้ระบบ (ชำญ, ยธุนำ และภคนิ, 2557, น. 17) รวมทัง้เจ้ำหน้ำทีร่ำชทณัฑ์ถกูมองว่ำสถำนะ
ทำงสังคมที่ต�่ำกว่ำบุคลำกรอ่ืน ๆ  ในสำยงำนกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ว่ำจะเป็นต�ำรวจ อัยกำร ทนำย หรือศำล 
ทั้ง ๆ  ที่ถูกเรียกร้องและคำดหวังให้คืนคนดีสู่สังคม

3 วินัยและความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่ราชทัณ 

ของผู้ต้องขังอย่ำงมีประสิทธิภำพ กรมรำชทัณฑ์
จึงเป็นองค์กรแห่งระเบียบวินัย ทั้งต้องปฏิบัติต่อ

หลบหนีได้ เรือนจ�ำจึงต้องสงบเรียบร้อยและอยู่
ในควำมควบคุม ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นองค์กรที่
ให้โอกำสผู้ต้องขังแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และ
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จานวนขาราชการกรมราชทั  จาแนกตามประเ ท

ประเ ททัวไป ชาย หญิง ประเ ทวิชาการ ชาย หญิง

ปฏิบัติงำน 1,025 125 ปฏิบัติงำน 323 181
ช�ำนำญงำน 4,515 862 ช�ำนำญงำน 2,310 890
อำวุโส 63 10 ช�ำนำญกำรพิเศษ 135 40
ÃÇÁ 5,603 997 เชี่ยวชำญ 0 4
ÃŒÍÂÅÐ 85 15 ÃÇÁ 2,768 1,115

ÃŒÍÂÅÐ 71 29

ประเ ทอานวยการ ชาย หญิง ประเ ทบริหาร ชาย หญิง

ระดับต้น 56 19 ระดับต้น 3 1
ระดับสูง 68 14 ระดับสูง 1 0
ÃÇÁ 124 33 ÃÇÁ 4 1
ÃŒÍÂÅÐ 79 21 ÃŒÍÂÅÐ 80 20

ที่มา: ชำญ, ยุธนำ และภคิน, 2557, น. 19.

กวาจะเปนผูคุม

เมื่อผ ่ำนกำรสอบบรรจุเข ้ำรับรำชกำรในกรม
รำชทัณฑ์ เจ้ำหน้ำที่ หรือ “ผู้คุม” เข้ำใหม่ทุกคนต้อง
เข้ำรับกำรปฐมนิเทศที่จัดโดยสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
รำชทัณฑ์ เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมของลักษณะงำนรำชทัณฑ์ 
ก®ระเบียบ วินัย จรรยำบรรณของข้ำรำชกำร ควำมรู้
เบื้องต้นด้ำนอำชญำวิทยำ ทัณฑวิทยำ และกำรบริหำร
งำนยุติธรรม ผ่ำนหลักสูตรข้ำรำชกำรรำชทัณฑ์บรรจุใหม่ 
(แรกรับ) มีกำรฝึกอบรมด้ำนยุทธวิธี ทั้งกำรต่อสู้ด้วยมือ
เปล่ำและอำวุธ กำรเจรจำต่อรอง กำรฝึกงำนในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถำนต่ำง ๆ  ก่อนจะเข้ำท�ำงำนจริงในเรือนจ�ำที่สังกัด
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หลักสูตรการ กอ รมของส า ัน ั นาขาราชการราช ั

หลักสูตรระยะยาว สัปดาห

อ ตรียมความ รอมของขาราชการ ตังแต ริม ขารั ราชการ และการดารงตาแหนง นระดั

ีสูงขน ไดแก

•	 หลักสูตรขาราชการราช ั รรจ หม แรกรั

•	 หลักสูตรความรู น านสาหรั ขาราชการ รรจ หม น าน

•	 หลักสูตรผูคมมออาชี สาหรั ขาราชการ ัวไป ระดั ชานาญงาน

•	 หลักสูตร จาหนา ีราช ั ระดั ผู ังคั ัญชา ั ดี สาหรั ขาราชการ ัวไป ระดั ชานาญงาน และ

ขาราชการสายวิชาการ ระดั ชานาญการ

•	 หลักสูตรนัก ก าผู ัญชาการ รอนจา นผ สาหรั ขาราชการสายวิชาการ ระดั ชานาญการ และ

ขาราชการ ัวไป ระดั อาว ส อายไม กิน ป

•	 หลักสูตรนัก ริหารงานราช ั ร ะดั สูง นรส สาหรั ข  าราชการอานวยการ ระดั ต น

ขาราชการสายวิชาการ ระดั ชานาญการ ิ และขาราชการ ัวไป ระดั อาว ส อายไม กิน ป

หลักสูตรระยะสัน สัปดาห

อ ิมความรูและ ัก ะ นการสายงานตาง ี ชน หลักสูตรความรู น านสาหรั นักงานราชการ

สาหรั ผูชวย นักงานราช ั ี างาน น รอนจา ั ส าน หลักสูตรคอม ิว ตอร อการป ิ ัติงาน

ปนตน

นอกจากนียังมีหลักสูตรอน ชน หลักสูตรการจาแนกลัก ะผูตองขัง การ งินและ ัญชี รอนจา

ั ส าน ะ ียนประวัติผูตองขัง นักงานคมประ ติ อน าสนาจารย หลักสูตรชดป ิ ัติการ ิ

ปรา ปรามระงั หตราย าย น รอนจา ั ส าน ปนตน

ที่มา: สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรรำชทัณฑ์, 2553, น.13-61.

“ไม่ว่าต�าแหน่งหน้าที่อะไรก็ตาม ทางกรมฯ จะให้ไปอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แรกรับ เน้ือหาเน้น
กฎหมายของราชทัณฑ์ การควมคุมผู้ต้องขังและการใช้อาวุธทุกชนิด ฝึกเหมือนต�ารวจหรือทหารเลย 
เพราะมันต้องควบคุมผู้ต้องขัง การต่อสู้ป้องกันตัว ต้องใช้อาวุธให้เป็น ใช้ปืน นกหวีด กระบอง  
การปฏิบัติตัวกับผู้ต้องขัง สมัยนี้หลังอบรมเขาจะพาไปฝึกงานในสถานที่จริงเลย หลักสูตรที่เรียนจะ 
ไม่มีเรียนเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของผู้หญิง ไม่มีเรื่องความแตกต่างระหว่างนักโทษชายหญิง  
กฎระเบียบเหมือนกันหมด แต่พอมีโครงการก�าลังใจเข้ามาจะมีแผนปฏิบัติการต่อผู้ต้องขังหญิง 
ตาม Bangkok rules อบรมแยกกัน ไม่ต้องไปอบรมร่วมกับของผู้ชาย” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง, ภำคกลำง, 9 ตุลำคม 2557, สัมภำษณ์)
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เมื่อผ่ำนหลักสูตรและกำรอบรมต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ “ผู้คุม” จึงค่อย ๆ  
กลำยเป็นคนเหลก็ ทีท่ัง้เข้มแขง็ มวีนิยั อดทน รบัผดิชอบ เก่ง สูง้ำนหนกั 
และมีควำมรูแ้ละทกัษะในกำรควบคมุผูต้้องขงัไม่ให้หลบหนหีรอืก่อเหตใุน
เรอืนจ�ำ อนัเป็นควำมกังวลสูงสุดในชีวติผู้คมุ และเมือ่เข้ำสูก่ำรปฏบิตังิำน
ภำยในแดนต่ำง ๆ  ระเบียบวินัยที่เคร่งครัดและล�ำดับชั้นบังคับบัญชำ
ที่ชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมงนี่เองที่เป็นหัวใจของกำรปกครองและอยู่อย่ำง
สันติของเรือนจ�ำ 

ชวีติของผูค้มุในร่ำงคนเหลก็ทีม่รีะเบยีบวนิยัอนัเคร่งครดัเป็นเครือ่ง
มือในกำรท�ำงำนนั้น แท้จริงแล้วท�ำงำนอย่ำงตรำกตร�ำ เนื่องจำกต้อง
หมนุเวยีนรบัผดิชอบกำรควบคมุผู้ต้องขงัต่อเนือ่งตลอด 24 ชัว่โมง เฉลีย่
แล้วเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนท�ำงำนอย่ำงน้อย 85 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ขณะที่ส่วนรำชกำรอื่นท�ำงำนเพียง 40 ชั่วโมงต่อ

สัปดำห์ (ชำญ, ยุธนำ และภคิน, 2557, น. 103) ในสถำนกำรณ์
ผู้ต้องขังล้นคุกเช่นนี้ หำกต้องควบคุมผู้ต้องขังไปข้ำงนอก ไม่ว่ำจะ
ไปโรงพยำบำล ศำล พบพนักงำนสอบสวน ทนำย หรือเยี่ยมญำติ 
มเีจ้ำหน้ำทีล่ำหรอืตดิภำรกิจ ภำระกำรควบคมุของเจ้ำหน้ำทีใ่นแดน
ก็จะยิ่งทวีคูณ แม้จะมีสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนกำรอยู่เวร และ
ค่ำควำมเสี่ยงให้ก็ตำม กำรท�ำงำนตรำกตร�ำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ผู้คุมเหล่ำนี้

ความเปนจริงปจจุบัน  ชาย 1 ตอ 33, หญิง 1 ตอ 25

อัตรากำลังของเจาหนาทีตอผูตองขัง 

เก มาตรฐานทีเหมาะสมของหลักราชทั สากล  

เจาหนาที 1 คน ตอผูตองขัง 5 คน

ค ะกรรมการขาราชการพลเรอน ก.พ.  

1 ตอ 10

ชาย หญิง

แล้วเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนท�ำงำนอย่ำงน้อย 85 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ขณะที่ส่วนรำชกำรอื่นท�ำงำนเพียง 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์ (ชำญ, ยุธนำ และภคิน, 2557, น. 103) ในสถำนกำรณ์
ผู้ต้องขังล้นคุกเช่นนี้ หำกต้องควบคุมผู้ต้องขังไปข้ำงนอก ไม่ว่ำจะ
ไปโรงพยำบำล ศำล พบพนักงำนสอบสวน ทนำย หรือเยี่ยมญำติ 
มเีจ้ำหน้ำทีล่ำหรอืตดิภำรกิจ ภำระกำรควบคมุของเจ้ำหน้ำทีใ่นแดน
ก็จะยิ่งทวีคูณ แม้จะมีสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนกำรอยู่เวร และ
ค่ำควำมเสี่ยงให้ก็ตำม กำรท�ำงำนตรำกตร�ำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ผู้คุมเหล่ำนี้
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แมพระ: อีกหน่งรางของผูคุม

“เราท�างานอยู่ระหว่างกลางเขาควาย ฝ่ายผู้เสียหายอยากให้เราลงโทษนักโทษแรง æ ยังมีความคิด
เก่า æ ที่ฝังหัวอยู่ว่าเป็นการมาต้องโทษ ต้องตาต่อตาฟันต่อฟัน ส่วนฝ่ายญาติเขาก็ต้องการให้เราดูแล
ลูกหลานเขาดี æ เพราะพลาดพลั้งมา ต้องประคับประคองเขา เราท�างานท่ามกลางความขัดแย้ง 
ถ้าเราแคร์สังคมภายนอกจะท�างานไม่ได้เลย เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นนักโทษ เมื่อเขาเข้ามาอยู่กับเราชั่ว
ระยะเวลาหนึง่ เรากอ็ยากให้เขากลบัออกไปเป็นพลเมอืงทีด่ ีคาดหวงัอย่างนัน้ เขาจะเป็นพลเมอืงทีด่หีรอื
ไม่นัน้เรารบัรองไม่ได้ แต่เมือ่อยูก่บัเราต้องท�าให้เขามคีณุภาพ มสีขุภาพจติด ี ได้รับการฝึกฝนด้านอาชีพ
ตามสมควร” 

(อดีตผู้บริหำรเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง, ภำคกลำง, 9 ตุลำคม 2557, สัมภำษณ์)

¤Çามà»š¹ม×ÍÍาª¾ี¢Í§¼ÙŒ¤Øมทีท่ัง้ต้องควบคมุด้วยควำม
เคร่งครัดเด็ดขำด และต้องทั้งหำและให้โอกำสผู้ต้องขัง
ทีก่ระท�ำผดิและถกูลงโทษอยูใ่นเรอืนจ�ำ ด้วยควำมหวังสูงสดุ
ว่ำจะพัฒนำคุณภำพชีวิตและเปล่ียนให้ผู้ต้องขังไม่กลับไป
กระท�ำผิดซ�้ำอีกนั้น ใช่ว่ำจะหำจุดสมดุลได้ง่ำยนัก เนื่องจำก 
“ผู้คุม” ถูกหล่อหลอมให้เคยชินกับวัฒนธรรมกำรใช้อ�ำนำจ 
กำรใช้ระเบียบวินัยควบคุมและลงโทษผู้ต้องขังที่ถือว่ำเป็น
ผูก้ระท�ำผดิ ผูค้มุต้องด ุเดด็ขำด เคร่งครดัวนิยั ขณะเดยีวกนั 
กำรบริหำรจัดกำรผู้ต้องขังที่แออัด ทั้งกำรกิน นอน อำบน�้ำ 
เจ็บป่วย เรียน ท�ำงำน ฯลฯ เป็นภำระหลักประจ�ำวันของ
ผู้คุมมำกพออยู่แล้ว กำรเป็นแม่พระของผู้คุมที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่ำงมีมนุษยธรรม และให้โอกำสพัฒนำตัวเอง
ก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมนั้นจึงอำจยังเป็นเรื่องรองในหลำยเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน

“ก่อนที่จะมาท�างานในเรือนจ�ามีคนพูดว่าคนที่อยู่ในเรือนจ�ามันเป็นโจร คนกระท�าผิด มันน่ากลัว 
มาท�างานตอนแรก æ กลัว หนูไม่กล้าเดินเลย จะอยู่แต่หน้าแดน พอเราได้เริ่มคุยและสัมผัส เขาไม่ได้
น่ากลัวอย่างที่เราคิด เมื่อก่อนเจ้าหน้าที่เรือนจ�าคิดว่าต้องดุ เข้ม เด็ดขาด แต่ปัจจุบันต้องเข้าใจ«ึ่งกัน
และกัน เข้าใจความเป็นมนษุย์ของเขาให้มากขึน้ ดวู่าเขามคีวามรูต้รงไหนพอทีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของเขาได้หรือไม่ แม้เรือนจ�าจะเป็นที่รองรับผู้กระท�าความผิด แต่บางคนไม่ได้ท�าผิด
โดยสันดาน สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมได้ ต้องให้โอกาสเขา” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง, ภำคกลำง, 9 ตุลำคม 2557, สัมภำษณ์)

อำจเป็นเพรำะปัจจัยหลำยประกำร ที่ท�ำให้ผู้คุมในแดนหญิงของเรือนจ�ำหรือทัณฑสถำนหญิงเป็นผู้คุมในร่ำง
แม่พระ อำจเพรำะเป็นผูห้ญงิ อำจเพรำะเป็นเมยีเป็นแม่ในชวิีตจรงิ อำจเพรำะควบคมุดแูลผูต้้องขงัหญงิ อำจเพรำะ
ควำมเป็นหญิงในวัฒนธรรมไทยนั้นหมำยถึงควำมอ่อนโยน มีเมตตำ อำจเพรำะสัญชำติญำณของผู้หญิงคือกำรดูแล
เอื้ออำทร ฯลฯ และอำจเพรำะบริบทของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเริ่มเปลี่ยนแปลง มีโครงกำรหลำกหลำยที่เข้ำมำ
ช่วยเพ่ิมคุณภำพชีวิตและกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตำมหลักสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น โดยเฉพำะข้อก�ำหนดกรุงเทพ 

ผู้คุมมำกพออยู่แล้ว กำรเป็นแม่พระของผู้คุมที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่ำงมีมนุษยธรรม และให้โอกำสพัฒนำตัวเอง
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(Bangkok Rules) ซึง่ก�ำหนดข้อควรปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัหญงิไว้อย่ำงชดัเจนและครอบคลมุมติคิวำมเป็นหญงิทีต้่อง
ได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษต่ำงหำกจำกผู้ชำย โดยเฉพำะในเรื่องแม่และเด็ก และสุขภำพอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ทั้งยัง
ระบุไว้ชัดเจนว่ำเจ้ำหน้ำที่แดนหญิงต้องละเอียดอ่อนต่อสถำนกำรณ์ชีวิตและควำมต้องกำรเฉพำะของผู้ต้องขังหญิง 
ทั้งในด้ำนจิตใจ ควำมเครียด สุขภำพพื้นฐำน อนำมัยเจริญพันธุ์ แม่และเด็ก ฯลฯ

“มีความจ�าเป็นที่ผู้ต้องขังหญิงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในอดีตเราค่อนข้างละเลยมาก 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงท�าคล้าย æ กับผู้ต้องขังทั่ว æ ไปหรือผู้ชาย เมื่อมองย้อนอดีตกลับไป 
เราผิดพลาดในหลายส่วน ปัจจุบันที่มีโครงการก�าลังใจ มี Bangkok Rules ท�าให้การปฏิบัติดีขึ้น
ค่อนข้างมาก เพราะมันมีข้อปฏิบัติที่เขียนไว้ว่าต้องท�าอย่างไร และ Bangkok Rules เน้นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เป็นการปฏิบัติเฉพาะราย การดูแลผู้ต้องขังหญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องมีประจ�าเดือนและต้องใช้ผ้าอนามัย ด้วยกฎระเบียบของเรือนจ�า สิ่งของเล็ก æ 
น้อย æ กระจุกกระจิกของผู้หญิง เช่น ลิปสติก แป้ง โลชั่น เมื่อก่อนเคร่งครัดไม่ให้เอาเข้า ภายหลัง
เรามองว่ามันเรื่องเล็ก เป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้หญิงต้องรักสวยรักงาม «ึ่งมันเป็นพลังให้เขามีชีวิตอยู่ต่อ 
ถ้าให้เขาได้สวยได้งาม จิตใจเขาก็จะดีขึ้น สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีตามไป การที่เขาจะท�าผิด
ก็เบาลง”

 (อดีตผู้บริหำรเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง, ภำคกลำง, 9 ตุลำคม 2557, สัมภำษณ์)

“เราเหน็ผูค้มุคนอืน่ออกค�าสัง่กบัผูต้้องขงั เขาพดูเสียงดงัมาก ไม่เหมอืนทีห่นูได้เรยีนมา ต้องดอู่อนน้อม 
ดูเบา ต้องปรับตัวนานมาก หน้ากากหนึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ หน้ากากหนึ่งเป็นผู้คุม ท�าให้ผู้ที่มา
ปรกึษาเราเขาไม่ไว้ใจเราว่าจะสวมหน้ากากอนัไหน เราอยูต่รงน้ันต้องรกัษากฎระเบยีบและมกีารลงโทษ
ด้วยเครื่องมือของราชทัณฑ์ ต้องมีการลงโทษตัดวินัย ลดชั้น สอบวินัย ตอนนี้เข้าเวรต้องสร้าง 
2 บทบาทควบคู่กันไป ท�าหน้าที่ผู้บังคับแดนหญิงเราต้องเปˆะ จัดระเบียบ กินข้าว อาบน�้า บทลงโทษ 
ต้องเปˆะ จะได้ไม่วุ่นวาย อีกบทบาทหนึ่งต้องช่วยเหลือเขาเมื่อเขาเดือดร้อน” 

(เจ้ำหน้ำที่แดนหญิงในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, 20 ตุลำคม 2557, สัมภำษณ์)

และนี่เอง คือชีวิตสองด้านของผู้คุมในร่างเดียว
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ขอเสนอเชิงนโยบาย

ปรั านคิด กียวกั รอนจา น านะ ี ปนองคกร ีมีมน ย ปน าน ตอง ส จกั ความละ อียดออน

และความหลากหลายของมน ย าย ตการดูแลของตัว อง จงตองจัดการและออกแ หคน างาน

ขา จและ หนค คาของงาน ละ อียดออนตอมิติความ ปนมน ย สิ ิมน ยชน การลด

ความสัม ัน ชิงอานาจ มิติดาน าวะ

ห รอนจา ปน น ี ปด รั คน ายนอก รั กิจกรรมตาง ขาไป า น รอนจา อปรั ปลียน

รรยากา และ ิม ลัง นการ างานของ จาหนา ี รวม ัง ปด น ี รอนจาออกไปสูสังคมมากขน

หความสาคัญกั การ ั นา จาหนา ี ดย าะ นแดนหญิง ตังแตแรก ขา ผานหลักสูตร

การ กอ รม หมีวิ ีคิดและ ัก ะ ี หมาะสมกั ตาแหนงและ ารกิจ ตลอดระยะ วลา ี างาน นสาย

อาชี ดยควรมี น านความ ขา จและละ อียดออน น รองความออนไหวระหวาง

การ ชอานาจกั ผู ีมีส านะ างสังคม ปนรอง และการป ิ ัติตามขอกาหนดกรง

ง อ ปนการอ รม น าน หกั จาหนา ี กคน ไม ช ียง าะ จาหนา ีผูหญิง านัน

สริมสรางขวัญและกาลัง จ จาหนา ี นดานตาง ชน การจัดสวัสดิการรองรั ี หมาะสม

การดูแลสข า ห รอมสาหรั การป ิ ัติงาน การชวย หลอการดารงชี และสิงอานวย

ความสะดวก นการป ิ ัติงาน การลด าระ ีตรากตรา ปนตน

สรางมาตรการคว คม ชิง วก น รอนจา ดวย ั นคติและการป ิ ัติตอผูตองขังของ จาหนา ี

ดวย จ ี ปน รรม ไมลง อยางอคติ ดูแลและแกปญหาความ ปนอยู รักและปราร นาดีตอ

ผูตองขัง ล
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สถานการณ

เมื่อกลับคืนสูชุมชน: อีกกาวส คัญในชีวิตผูตองขัง

นับแต่วินำทีแรกที่ผู้ต้องขังก้ำวเท้ำเข้ำเรือนจ�ำในฐำนะนักโทษ ไม่มีผู้ต้องขังคนไหนเลยที่จะไม่คิดถึงวินำทีที่จะ
ได้เดินออกจำกเรือนจ�ำ แต่ทว่ำ กำรย่ำงเท้ำออกจำกประตูเรือนจ�ำนั้นไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลำบเสมอไป เนื่องจำก
ผู้ต้องขังต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงมำกมำยในชีวิตและของโลกข้ำงนอก

ผู้ต้องขังจ�ำนวนไม่น้อยต่ำงต้องกำรออกจำกเรือนจ�ำก่อนก�ำหนดโทษทั้งหมด ซ่ึงต้องแลกมำด้วยกำรท�ำตัวดี
ขณะต้องโทษ ไม่ผิดก®ระเบียบของเรือนจ�ำ เนื่องจำกผลส�ำคัญยิ่งคือกำรเพิ่ม “ชั้น” ของผู้ต้องขัง นั่นหมำยถึง
กำรได้รับวันลดโทษจ�ำคุกมำกน้อยลดหลั่นไปตำมชั้นที่ว่ำนี้ ทั้งหมด 6 ชั้น คือชั้นเยี่ยม ชั้นดีมำก ชั้นดี ชั้นกลำง 
ชั้นเลว และชั้นเลวมำก โดยผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมได้ลดโทษเดือนละ 5 วัน ผู้ต้องขังชั้นดีมำกได้ลดโทษเดือนละ 4 วัน 
และผู้ต้องขังชั้นดีได้ลดโทษเดือนละ 3 วัน หำกมีโทษจ�ำคุกเหลือไม่มำก ก็อำจได้โอกำสออกไปท�ำงำนสำธำรณะ
นอกเรอืนจ�ำ ซ่ึงจะได้วนัลดโทษเท่ำกบัวนัทีอ่อกท�ำงำน ขณะทีผู่ต้้องขงับำงรำยสำมำรถยืน่ทลูเกล้ำขอพระทำนอภยัโทษ
ได้ และที่หลำยคนมักรอคอยก็คือ กำรขอพักกำรลงโทษ

4 คืนผูตองขังสูชุมชน
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การ ักการลง และลดวันตอง จาคก

การพักการลงโท ปนมาตรการปลดปลอยนัก ออกไปกอนคร กาหนด ตาม

คา ิ าก า าล าย ต งอนไขคมประ ติ ีกาหนด ไม ชสิ ิของผูตองขัง แต ปนประ ยชน ี หนัก ดดขาด

ีมีความประ ติดี มีความกาวหนา างการ ก า ขยัน กวิชาชี างาน กิดผลดีแก รอนจาหรอ าความชอ

แก างราชการ ปน ิ กระ าได มอนัก ดดขาดนันไดรั มาแลวไมนอยกวา น ของกาหนด

ตามหมาย าล หกาหนดไมนอยกวา ป แตไม กินกาหนด ียัง หลออยู

การลดวันตองโท หมาย ง การ หประ ยชนลดวันตอง จาคกแกนัก

ดดขาด ีมีความประ ติดีระหวางตอง น รอนจา าไดตอ มอไดรั จาคกตามคา ิ าก า ง ีสดแลว

ไมนอยกวา ดอน นกร ี ีตอง จาคกตลอดชีวิต ตองรั มาแลวไมนอยกวา ป และตอง ปนนัก

ชันดีขนไป านัน

ค สม ัติคอ ปนนัก ดดขาด ชัน ยียม หลอ จาคกไม กิน น

ชันดีมาก หลอ จาคกไม กิน น

ชันดี หลอ จาคกไม กิน น

หลัก ก นการ ิจาร า ักการลง ไดแก ติการ

ระหวางคมขัง น รอนจา ชน ขยันหมัน ียร ัง น างการ รียนและ

การ างาน าความชอ แกราชการ ปน ิ ติกรรมกอน

ตอง จาคก ชน ประวัติครอ ครัว อาชี ข อ จจริง นการ

กระ าความผิด ัง นแงของสา หตและผลกระ และ ผูอปการะและ

ีอยูอา ัย ัง นแงความนา ชอ อ ความ หมาะสม านะ อาชี ส า

แวดลอม และ ีอยูอา ัย

กรมคมุประพฤตเิป็นอกีหนึง่หน่วยงำนส�ำคญัทีผู้่ต้องขงัต้องท�ำควำมรูจ้กัเมือ่ได้รบักำรพกัโทษและหรอืพ้นโทษ
ออกจำกเรือนจ�ำ ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่ำกำรกระท�ำผิดของผู้ต้องขังนั้นสำมำรถแก้ไขฟ„œนฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ กรมคุมประพฤติจึงใช้วิธีกำรที่เรียกว่ำควบคุมและสอดส่องผู้พ้นโทษ
ภำยใต้เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ มีพนักงำนคุมประพฤติควบคุมดูแลและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดตำม
ระดับควำมเสี่ยงต่อกำรกระท�ำผิดซ�้ำ รวมถึงสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้กระท�ำผิด เพื่อให้โอกำสผู้พ้นโทษ
ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจ�ำ คงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวและชุมชน มีอำชีพ
และรำยได้เลี้ยงตัวเองได้

ผู้ที่อยู่ในควำมดูแลของกรมคุมประพฤติแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ อำยุ 18 ป‚
ขึ้นไป ระยะเวลำในกำรคุมประพฤติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศำล แต่ต้องไม่เกิน 5 ป‚นับแต่วันที่มีค�ำพิพำกษำ 
(2) ผูไ้ด้รบักำรพักโทษหรอืลดวนัต้องโทษจ�ำคกุ และ (3) ผูก้ระท�ำผดิทีเ่ป็นเดก็หรอืเยำวชน นอกเหนอืจำกกำรแก้ไข
ฟ„œนฟู ควบคุมและสอดส่องแล้ว กรมคุมประพฤติยังให้กำรสงเครำะห์ด้ำนต่ำง ๆ  อีกด้วย เช่น กำรศึกษำ หำงำน 
ฝึกอำชพี ค่ำพำหนะ ค่ำยงัชพี กำรรกัษำพยำบำล เงนิทนุประกอบอำชพี กำรสงเครำะห์ด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั (บ้ำนกึง่วิถ)ี 
เป็นต้น (ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมคุมประพฤติ, 2 กุมภำพันธ์ 2556)
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ชีวิตระหวางการคมประ ติของผู ัก

หลังจากได รั การปลอยตัว ผู  ัก ต องไปรายงานตัวตอ นักงานคมประ ติ าย น วัน

หลังจากนันตองไปรายงานตัวกั นักงานคมประ ติตามกาหนดจนกวาจะ น ดยมี จา นักงานคมประ ติ

หรออาสาสมัครคมประ ติไป ยียม าน อ หคาปรก าแนะนา ดูแลชวย หลอสง คราะห มอมีปญหา ดยผู ูกคม

ประ ติตอง าตาม งอนไข ขอ ีกาหนดไว ไดแก

ตอง ักอา ัยอยูกั ผูอปการะตาม ีอยู ีแจงไวกั รอนจา

หามออกนอก ขต อง ี ีอา ัย ดยไมไดรั อนญาตจาก จาหนา ี

หามประ ติตน สอม สีย ชน ลนการ นัน ดมสรา ยา ส ติด และกระ าผิดอาญาขนอีก

ประกอ อาชี ดยสจริต หาก ปลียนส าน ี างานหรอยายงาน หม ตองแจง นักงานคมประ ติ กครัง

ป ิ ัติตามลั ิ าสนา

หาม กียวของหรอ ก าอาว ครองกระสนปนหรอวัต ระ ิด กชนิด

หามไป ยียม านหรอติดตอกั นัก อน ีไม ชญาติ

หไปรายงานตัวกั นักงานคมประ ติ รอนจา จา นักงานปกครอง หรอหัวหนาส านีตารวจ

ก ดอน

หากประ ติผิด งอนไขจะ ูกนาตัวกลั มาคมขังไว น รอนจาตาม ดิม และลง างวินัย

แตหากประ ติตนตาม งอนไขดวยดีตลอด กจะไดรั ริส ิ และ น ไปตามคา ิ าก า

ส ิติคดีควบคุมและสอดสอง จำแนกตามฐานความผิดของสำนักงานคุมประพ ติทัวประเทศ

ปงบประมา  พ.ศ. 2557

ส ิติคดีควบคุมและสอดสอง จำแนกตามฐานความผิด

ของสำนักงานคุมประพ ติทัวประเทศ 

ปงบประมา  พ.ศ. 2557

รั ย ชีวิตและรางกาย จราจร าง ก ยา ส ติด อน รวม

55%

23%

11%

6%
4%

1%

คมประ ติผู หญ 6,074 864 5,136 52,377 86,765 19,140 170,356

ักการลง  1,883 418 2,196 7 12,663 1,005 18,172

ลดวันตอง  3,501 844 1,212 26 16,605 1,290 23,478

ดกและ ยาวชน 2,756 780 1,436 864 9,391 2,782 18,009

รวม

รา การา ร า ก รา



กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ42

ส ิติคดีควบคุมและสอดสอง จำแนกตามฐานความผิดของสำนักงานคุมประพ ติทัวประเทศ

ปงบประมา  พ.ศ. 2557

ส ิติคดีควบคุมและสอดสอง จำแนกตามฐานความผิด

ของสำนักงานคุมประพ ติทัวประเทศ 

ปงบประมา  พ.ศ. 2557

รั ย ชีวิตและรางกาย จราจร าง ก ยา ส ติด อน รวม

55%

23%

11%

6%
4%

1%

คมประ ติผู หญ 6,074 864 5,136 52,377 86,765 19,140 170,356

ักการลง  1,883 418 2,196 7 12,663 1,005 18,172

ลดวันตอง  3,501 844 1,212 26 16,605 1,290 23,478

ดกและ ยาวชน 2,756 780 1,436 864 9,391 2,782 18,009

รวม

รา การา ร า ก รา

รายงานผลการคุมประพ ติเสรจสินไป สอดสอง  

ของกรมคุมประพ ติ ปงบประมา  พ.ศ. 2555- ันวาคม 2557

ปงบประมา

ผลการคุมประพ ติเสรจไป คดีสอดสอง

พนคุมดวยดี ผิดเงอนไข อน  รวม

2555 159,793 26,835 6,866 193,494

2556 152,494 27,665 5,968 186,127

2557 179,993 35,338 6,681 222,012

2558 (µ.¤.-¸.¤.57) 44,192 10,410 2,113 56,715
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รายงานอายุและเพศของผู ูกคุมประพ ติ งานควบคุมและสอดสอง

ของสำนักงานคุมประพ ติทัวประเทศ

ประจำปงบประมา  พ.ศ. 2558 ต.ค. - .ค. 2557

ชาย

ผูใหญ 10,625 25,011 35,636

หญิง

18-24 ป มากกวา 24 ป 18-24 ป มากกวา 24 ป รวมชายและหญิง

รวมชายและหญิง10-14 ป 15-17 ป 10-14 ป 15-17 ป

ักการลง 482 2,392 2,874

ลดวันตอง 896 3,844 4,740

เดกและเยาวชน

47,417รวม 4,719 52,136

342 3,825 4,167

783 2,386 3,169

64 566 663

77 589 666

38,805

3,537

5,403

15 206 221 4,388

คิด า ลาง ราะกำลังขอ ห ขาแยกหญิงชาย หคะ ตองการ หดูวาผูหญิง นคม าไหร ผิด งอนไข าไหร

ปง ประมา ผลการคมประ ติ สรจไป คดีสอดสอง

นคมดวยดี ผิด งอนไขอน รวม

ต ค ค

รายงานผลการคุมประพ ติเสรจสินไป สอดสอง  ของกรมคุมประพ ติ 

ปงบประมา  พ.ศ. 2555- ันวาคม 2557

แต่ละวนักรมคมุประพฤตต้ิองรบัผิดชอบดแูลและ
ควบคุมสอดส่องผู้ถูกคุมประพฤติทัง้เยำวชนและผู้ใหญ่ 
ผู้ท�ำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับ ผู้เข้ำรับกำรฟ„œนฟู
สมรรถภำพผูต้ดิยำเสพตดิ ผูผ่้ำนกำรฟ„œนฟสูมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด รวมถึงผู้ท่ีได้รับกำรสงเครำะห์หลังพ้น
คุมประพฤติ หรือภำยหลังปล่อยจำกกรมรำชทัณฑ์ 
(After Care) ด้วย ทั้งหมดนี้ป‚ละกว่ำสองแสนคน 
ด้วยอัตรำก�ำลังของพนักงำนคุมประพฤติเพียงล�ำพัง
ไม่สำมำรถตดิตำมดแูลผู้ถูกคมุประพฤตไิด้ทัว่ถงึ จงึต้อง
อำศัยอำสำสมัครคุมประพฤติที่มีจ�ำนวน 14,904 คนทั่วประเทศ (ตัวเลข ณ วันที่ 16 ธันวำคม 2556) 
เข้ำมำช่วยควบคุม ดูแล เข้ำไปเยี่ยมเยียนให้ค�ำปรึกษำ แก้ไขฟ„œนฟูและสงเครำะห์ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 
โดยส่วนใหญ่อำสำสมัครคุมประพฤติมักจะเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นในกำรท�ำงำนร่วมกับภำครำชกำร เช่น ผู้น�ำ
ชมุชน ตวัแทนท้องถ่ิน เป็นท่ีรูจั้กภำยในชุมชน ทีส่�ำคญัคอืต้องผ่ำนกำรอบรมควำมรูเ้กีย่วกบังำนของกรมคมุประพฤติ 
และกระทรวงยุติธรรมมำก่อน
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า หนา ีของอาสาสมัครคมประ ติ

ชวย หลอ นักงานคมประ ติส สาะขอ จจริงของผูตองขัง นชันกอนไดรั การ ัก

การลง หรอลดวันตอง

ชวย หลอ นักงานคมประ ติ นการสอดสอง ยียม ยียน แกไข น ู และสง คราะห

ผู ูกคมประ ติ ผู างาน ริการสังคมแ นคาปรั ผู ีตองไดรั การสง คราะห ายหลัง

ปลอย

ชวย หลอ นักงานคมประ ติหรอ นักงาน จาหนา ี นการ น ูสมรร า ผูติด

ยา ส ติด และติดตามผลผูผานการ น ูสมรร า ผูติดยา ส ติดตาม ร น ู

สมรร า ผูติดยา ส ติด

ชวย หลอ นักงานคมประ ติตามอานาจหนา ี ีก หมาย ัญญัติ

ชวย ผยแ รความรูและประชาสัม ัน ารกิจของกรมคมประ ติและกระ รวงยติ รรม

ดูเหมือนจะยิ่งชัดเจนว่ำภำยใต้ภำรกิจ “คืนคนดีสู่สังคม” ทั้งเรือนจ�ำ กรมคุมประพฤติ และสังคมไทย 
ต่ำงต้องรื้อทะลำยก�ำแพงแห่งอคติที่มองผู้ต้องขังในทำงลบ เพื่อให้กำรออกมำใช้ชีวิตหลังต้องโทษไม่ยำกล�ำบำก
เกินไปนัก เนื่องจำกกำรได้รับอิสรภำพไม่ใช่เพียงก้ำวเท้ำออกจำกเรือนจ�ำเท่ำนั้น หำกแต่ยังต้องเผชิญกับบริบทและ
สภำพแวดล้อมของโลกอกีใบทีจ่ะต้องด�ำเนนิต่อไปนอกเรอืนจ�ำอกีด้วย ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรกลบัไปสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ในครอบครัว เงินเก็บและรำยได้ในกำรตั้งต้นชีวิตใหม่ บ้ำนหรือบ้ำนพักพิงส�ำหรับผู้ที่ไม่มีที่ไป ทักษะและโอกำส
ในกำรประกอบอำชีพ กำรเข้ำรับบริกำรสุขภำพที่ต่อเนื่อง ฯลฯ 

หากสังคมไทยสร้างวั²นธรรมที่ดูแลและห่วงใยทุกผู ้คนที่ต่างเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนขึ้นมาได้จริงแล้ว 
การกลบัคนืสูช่มุชนของผูต้้องขงักน่็าทีจ่ะกลายเป็นช่วงเวลาทีม่คีวามหมาย ทีช่่วยสร้างความมัน่ใจ และตอกย�า้คณุค่า
แห่งความเป็นมนุษย์เมื่อผู้พ้นโทษต้องกลับบ้านได้อย่างมีพลังในที่สุด
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ขอเสนอเชิงนโยบาย

ั นาระ ยติ รรมชมชน ี ขมแขง ดยกรมราช ั ประสานความรวมมอ และวางแผนป ิ ัติ

การรวมกั หนวยงานตาง ี กียวของกั การดูแลสวัสดิการสังคมของผู ัก ผู น

ชน กรมคมประ ติ ตารวจตรวจคน ขา มอง าคประชาชนหรอองคกร ั นา อกชน รวม ัง

องคกรปกครองสวน อง ิน นกระ วนการ ตรียมความ รอมกอนปลอย การติดตาม

ชวย หลอหลัง น และ ตรียมความ รอม หชมชน ปน น ีช วย หลอผู กระ าผิด

หรอผู น ดยไม ช รอนจา

การ ตรียมความ รอมดานอาชี หรอการสรางงานสรางรายได ห กั ผู ต องขังหญิงนัน

ควร ริมตังแตวันแรก ี ขา รอนจา มีการ ชอมตอการ กงานกั หนวยงาน ายนอก อ ั นา

ความสามาร นการป ิ ัติงานจริง

ั นาระ สวัสดิการสังคมรองรั ผู  น ีตองการความชวย หลอ นดานตาง ชน

าน ัก ิง งินติดตัว สอผา รอง า ล

ประสาน ชอม ยง รอนจากั ชมชนและสังคมผาน น ี างสังคม ชน การจัดกิจกรรมรวมกัน

และ น ี างกาย า ชน การ ากิจกรรมของผู ตองขัง นลานสา าร ะ ูนย กอาชี

รานขายของ ล
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สถานการณ

คืนคน ตางชาติ  กลับบาน

เมื่อโลกพัฒนำก้ำวหน้ำจนถึงยุคที่กำรเดินทำงไกลระหว่ำงกันสำมำรถท�ำได้โดยง่ำย คนในภูมิภำคต่ำง ๆ  ของ
โลกตดิต่อข้ำมไปมำหำกนัได้เรว็ขึน้และจ�ำนวนมำกขึน้ คนจ�ำนวนหน่ึงจงึมโีอกำสทีจ่ะไปกระท�ำควำมผิดและต้องโทษ
อยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้มำกขึ้นเช่นกัน และขณะที่ก�ำลังจะเกิดประชำคมอำเซียนในเร็ววันนี้ ประเทศไทยอำจต้อง
ค�ำนึงถึงผู้ต้องขังไกลบ้ำนเหล่ำนี้มำกขึ้น 

กว่ำ 12,500 ชีวิตของผู้ต้องขังต่ำงชำติทั้งหมดที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนไทยนั้น เป็นผู้หญิง
ร้อยละ 20 (ส่วนรำชทัณฑ์ต่ำงประเทศ ส�ำนักทัณฑวิทยำ กรมรำชทัณฑ์, ตุลำคม 2557) และกว่ำร้อยละ 90 
ของผู้ต้องขังหญิงต่ำงชำติเหล่ำนี้ เป็นผู้ที่มีภูมิล�ำเนำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในประเทศอำเซียนด้วย
กัน โดยเฉพำะจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 3 ประเทศ ซึ่งมีเขตแดนติดต่อกันและสำมำรถเดินทำงข้ำมพรมแดนไปมำได้
อย่ำงไม่ยำกนัก มำกกว่ำครึ่งหนึ่งเป็นผู้ต้องขังจำกประเทศลำว ส่วนใหญ่กระท�ำควำมผิดในคดียำเสพติด รองลงมำ
เป็นควำมผิดเรื่องกำรเข้ำเมือง อยู่เกินก�ำหนดเวลำที่อนุญำต จึงต้องโทษใช้เวลำกักขังแทนค่ำปรับ หำกเป็นคดี
ยำเสพติด เมื่อเป็นกำรน�ำเข้ำในรำชอำณำจักรก็มักจะได้รับกำรตัดสินโทษสูงหลำยสิบป‚จนถึงตลอดชีวิต 

5 การโอนตัวผูตองขังตางชาติ
กลับประเท
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จำนวนผูตองขังตางชาติทีตองขังในไทย 

เ พาะประเทศใน ูมิ าคอาเซียน แยกหญิงและชาย  ตุลาคม 2557

1,296 2,091

544 3,558

304 2,051

103 171

27 21

13 406

5 27

3 61

2,295 ร ม 8,386

สิงค ปร

กัม ูชา

ลาว

วียดนาม

ลิปปนส

มา ล ีย

มียนมาร

อิน ดนี ีย

จำนวนผูตองขังตางชาติทีโอนตัวกลับไปรับโท ในประเทศบานเกิด

แยกตาม ูมิ าคทัวโลก

วีปแอ ริกา

คน

48.7%

วีปย รป

คน

21.5%
วีป อ ชีย

คน

13.2%

วีปอ มริกา

คน

10.2%

ูมิ าคอา ียน

กัม ูชา

คน

4.1%

รวม คน

100.0%

วีปอน

คน

2.3%

ที่มา: ส่วนรำชทัณฑ์ต่ำงประเทศ ส�ำนักทัณฑวิทยำ กรมรำชทัณฑ์, ตุลำคม 2557. 
สถิติผู้ต้องขังชำวต่ำงประเทศในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนในประเทศไทย.

กำรเป็นผู้ต้องขังต่ำงชำติในเรือนจ�ำไทย แม้กำรใช้ชีวิตประจ�ำวันจะแทบไม่มีอะไรแตกต่ำงจำกผู้ต้องขังคนอื่น 
คอืต้องอยูภ่ำยใต้ระเบยีบวนิยัเรอืนจ�ำแบบเดยีวกนั ต้องผ่ำนกระบวนกำรขัน้ตอนรบัเข้ำเรอืนจ�ำแบบเดยีวกนั แต่กำร
อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย อำหำรกำรกินที่ไม่คุ้นรสชำติ ภำษำที่ไม่คุ้นหู ย่อมท�ำให้ชีวิตในเรือนจ�ำของผู้ต้อง
ขังต่ำงชำติมีควำมตึงเครียดสูงกว่ำผู้ต้องขังอื่น ที่ส�ำคัญคือกำรอยู่ห่ำงไกลบ้ำนเกิดท�ำให้กำรติดต่อครอบครัวและ
กำรมีญำติมำเยี่ยมเป็นระยะ ๆ  นั้นท�ำได้ยำก กว่ำจะมีญำติมำเยี่ยมบ้ำงในแต่ละครั้งก็อำจต้องรอคอยยำวนำน 

ทั้งยังมีข้อจ�ำกัดในกำรได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ในเรือนจ�ำ ทั้งเรื่องกำรดูแลรักษำพยำบำล ไม่มีสิทธิสุขภำพ
เช่นคนไทย กำรได้รับวุฒิบัตรหรือใบประกำศจำกกำรเรียนหรือฝึกวิชำชีพ กำรได้รับวันลดโทษจำกกำรประพฤติตัวดี
เยี่ยมขณะอยู่ในเรือนจ�ำ เว้นแต่จะมีหนังสือจำกกงสุลที่ญำติหรือนำยจ้ำงมำท�ำเรื่องอุปกำระและรับรองที่อยู่ใน
ประเทศไทยให้ผูต้้องขงัต่ำงชำต ิเพือ่ให้ได้วนัลดโทษหรอืเข้ำข่ำยกำรพกัโทษเช่นเดยีวกบัผู้ต้องขงัไทย แต่ด้วยขัน้ตอน
เอกสำรและกำรรับรองที่ยุ่งยำก จึงไม่มีกำรรับรองลักษณะน้ีแต่อย่ำงใด ผู้ต้องขังต่ำงชำติจึงใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ
ด้วยกำรเรียนหนังสือไทยให้อ่ำนออกเขียนได้บ้ำง ท�ำงำนในกองงำนต่ำง ๆ  หรือรับจ้ำงซักผ้ำ รับจ้ำงนวดให้ผู้ต้องขัง
คนอื่นบ้ำง เพื่อเป็นรำยได้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ไว้ใช้จ่ำยซื้อของใช้จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน 

ชีวิตแต่ละวันจึงค่อยผ่านพ้นไปอย่างไม่ยากล�าบากมากนัก 
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แต่ควำมทุกข์ทรมำนที่สุดในชีวิตผู้ต้องขังต่ำงชำติเหล่ำนี้ก็คือ “ไม่มีคนมำหำ ไม่มีญำติมำเยี่ยม” เนื่องจำก
ควำมจริงข้อหนึ่งของกำรต้องโทษจองจ�ำไกลบ้ำนยำวนำนหลำยสิบป‚คือกำรต้องตัดขำดจำกญำติมิตร เพื่อนฝูง และ
ครอบครัว แม้จะสำมำรถเขียนจดหมำยติดต่อระหว่ำงกันได้ แต่ก็ต้องใช้เวลำรอคอยยำวนำน ผู้ต้องขังต่ำงชำติ
หลำยคนมีฐำนะยำกจน ครอบครัวและญำติไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเดินทำงข้ำมประเทศเข้ำมำเยี่ยมได้ 
หลำยรำยต้องโทษอยูใ่นเรอืนจ�ำโดยไม่ได้ส่งข่ำวบอกครอบครวั ขณะทีห่ลำยรำยพยำยำมตดิต่อส่งข่ำวครำวกลบับ้ำน 
แต่ก็ไม่ได้รับข่ำวใดกลับคืน หลำยเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนมีองค์กรสำธำรณกุศลระหว่ำงประเทศเข้ำมำช่วยประสำน
และช่วยเหลือผู้ต้องขังไกลบ้ำนที่ต้องกำรติดต่อครอบครัว บ้ำงก็น�ำเอำส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันมำแจกจ่ำย 
บ้ำงก็เข้ำมำเยีย่มท�ำกจิกรรมสันทนำกำรเป็นระยะ ๆ  ดจูะเป็นคนกลุม่เดยีวทีผู่ต้้องขงัไกลบ้ำนเหล่ำนีรู้ส้กึรอคอยและ
ช่วยให้มีก�ำลังใจขึ้นบ้ำง

ยากเพียงใดถาคนไกลจะกลับบาน

กำรส่งตัวผู ้ต้องขังกลับไปรับโทษที่เหลือต่อในประเทศบ้ำนเกิดตัวเองนั้น ต้องเป็นควำมตกลงระหว่ำง
ประเทศที่ผูกพันประเทศไทยและประเทศผู้รับโอน โดยประเทศไทยมีสนธิสัญญำผูกพันกับประเทศอื่น ๆ  ในเรื่อง
กำรแลกเปลีย่นนกัโทษมำตัง้แต่ป‚ พ.ศ. 2525 มพีระรำชบญัญตักิำรปฏบิตัเิพือ่ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในกำร
ด�ำเนินกำรตำมค�ำพิพำกษำคดีอำญำ พ.ศ. 2527 ซึ่งมีกำรแก้ไขและเพิ่มเติมในป‚ พ.ศ. 2530 และยังมีก®หมำย
เกี่ยวข้องอีกหลำยฉบับ เช่น ระเบียบคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนนักโทษว่ำด้วยกำรยื่นค�ำขอโอนนักโทษ และ
กำรด�ำเนินกำรรับ-ส่งมอบนักโทษ พ.ศ. 2529 ค�ำสั่งกระทรวงมหำดไทยที่ 316–2529 เรื่องแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตักิำรปฏบิตัเิพือ่ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในกำรด�ำเนนิกำรตำมค�ำพพิำกษำ
คดีอำญำ พ.ศ.2527 

แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของกำรโอนตัวนักโทษก็คือ ต้องมีสนธิสัญญำ/อนุสัญญำ/ข้อตกลง ว่ำด้วยกำรโอนตัว
ผู้กระท�ำผิดและควำมร่วมมือในกำรบังคับให้เป็นไปตำมค�ำพิพำกษำในคดีอำญำระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
ที่ต้องกำรรับโอน ซึ่งปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีสนธิสัญญำตกลงโอนตัวนักโทษกับอีก 35 ประเทศเท่ำนั้น
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ขันตอนการ ิจาร า อนตัวผูตองขังตางชาติ นัก ดดขาด

ประ ผูรั อนยนคารองขอ อนตัวนัก รอม ัง อกสาร ีค ะกรรมการ ิจาร าการ อนนัก

กาหนด ไปยังกระ รวงการตางประ ผานวิ ี างการ ูต

มอไดรั คารอง รอม อกสารคร วนแลว กระ รวงการตางประ จะ ิจาร านาสงคารองและ

อกสารหลัก านดังกลาวไปยังกรมราช ั ลขานการค ะกรรมการ ิจาร าการ อนนัก

กรมราช ั ตรวจสอ คารองและ อกสารหลัก าน อ สนอ หค ะกรรมการ ิจาร า รอม ัง

กาหนดวันประชมค ะกรรมการ อ ิจาร าคารองขอ อนตัวนัก

มอค ะกรรมการ หนชอ แลว กรมราช ั จัด ารายงานการประชมและรางคาสังค ะกรรมการ

หประ านค ะกรรมการ ลงนาม แลวกรมราช ั จัดสงคาสังดังกลาวไปยังกระ รวงการตางประ

อแจงประ ผูรั อน รา ผานวิ ี างการ ูต

ประ ผูรั อนแจงกาหนดวันรั ตัวนัก แกประ ผู อน ดยกรมราช ั จัด ิ ีสงมอ ตัว

นัก หแกประ ผูรั อน

ประ ผูรั อน ริหาร ี หลอของนัก ตามก หมายและการ ริหาร ของแตละประ ังนี

หากประ ผู อนมีการแกไข ปลียนแปลง ยก ลิกคา ิ าก าหรอ ตามคา ิ าก า หรอลด

ปลียน หนัก ปน า หรอยก ลิก ตามคา ิ าก าดวยประการอน ด ประ ผูรั อนจะไดรั

การแจงผานวิ ี างการ ูตและตองดา นินการ ห กิดผลตามนัน ตามความ นขอนี ัน ี ีไดรั แจง ง

คาวินิจ ัยนัน

กำรกลับไปรับโทษในเรือนจ�ำที่ประเทศตัวเองของผู้ต้องขังต่ำงชำตินั้น ต้องเริ่มต้นที่ควำมยินยอมของผู้ต้องขัง
ว่ำต้องกำรย้ำยกลบัไปรบัโทษทีป่ระเทศบ้ำนเกดิ โดยต้องท�ำเรือ่งผ่ำนทำงกรมกำรกงสลุของประเทศบ้ำนเกดิ ลงนำม
ในค�ำร้องว่ำต้องกำรโอนตัวไปรับโทษในประเทศของตัวเอง มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ หลักฐำนแสดง
สัญชำติ เช่น สูติบัตร บัตรประจ�ำตัวประชำชน ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน หนังสือเดินทำง ฯลฯ ส�ำเนำค�ำพิพำกษำ 
ทุกชั้นศำล ส�ำเนำหมำยจ�ำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ทะเบียนประวัติกำรต้องโทษจำกกรมรำชทัณฑ์ ในกรณีท�ำควำมดี 
ควำมชอบ บ�ำเพ็ญประโยชน์ กำรศึกษำ/อบรม ใบรับรองแพทย์กรณีเจ็บป่วย พิกำร กำรประเมินสภำวะทำงจิตใจ
และอำรมณ์ ฯลฯ หนังสือรับรองจำกประเทศผู้รับโอน ระบุข้อมูลกำรลงโทษผู้ต้องขังหลังจำกโอนตัวกลับประเทศ 
(Department of Correction, n.d., p.26)
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หลัก ก นการ อนตัวนัก ตางประ

นัก ตางประ หมาย ง คคลผู  ไม มีสัญชาติไ ย งตองคา ิ าก าหรอคาสัง ง ีสด

หลง และกาลังรั อยู นประ ไ ย

การ อนตัวตองไดรั ความ หนชอ จากประ ผูรั อนและนัก ีขอ อนตัว ดยประ ผูรั อนและ

ประ ไ ย ตองมีสน ิสัญญาการ อนนัก ีมีผล ช ังคั แลวระหวางกัน

ปนนัก ีมิ ชความผิดตอองค ระมหาก ัตริย ความมันคงของราชอา าจักร หรอสม ัติ ีมีคา

าง ิลปะของชาติ

ตองรั จาคก นประ ไ ยมาแลวไมนอยกวา น ของกาหนด ังหมด หรอไมนอยกวา ป

แลวแตอยาง ดจะนอยกวา

นัก ตองคดียา ส ติด กร ีความผิด านผลิต จาหนาย นา ขา อจาหนาย หรอมีไว นครอ ครัว

อจาหนาย งยา ส ติด ห ี าล ิ าก า ง ีสด หลง หจาคกตลอดชีวิตขนไป ตองรั

นประ ไ ยมาแลวไมตากวา ป

ี หลออยู ตองไมนอยกวา ป นั จากวัน ีกระ รวงตางประ ไดรั คารองขอ อนตัว

ตองไมอยู นระหวางการดา นินคดี นความผิดอน หรออยูระหวางการรอ นคดีอาญาขน ิจาร า หม

นัก ี ูก ิ าก า หตองชาระคาปรั คน รั ยสิน หรอชด ชราคาคา สียหาย ตองดา นินการ

ห สรจสินกอน ีค ะกรรมการจะอนมัติ ห อนตัว

หากการ อนตัวนัก ตางประ มีผลกระ กระ อนตอความมันคงหรอความปลอด ัยแหง

ราชอา าจักรหรอตอความสง รีย รอยของประชาชน ค ะกรรมการ อาจ ิจาร าไม หนชอ ได
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จำนวนผูตองขังตางชาติทีตองขังในไทย 

เ พาะประเทศใน ูมิ าคอาเซียน แยกหญิงและชาย  ตุลาคม 2557

1,296 2,091

544 3,558

304 2,051

103 171

27 21

13 406

5 27

3 61

2,295 ร ม 8,386

สิงค ปร

กัม ูชา

ลาว

วียดนาม

ลิปปนส

มา ล ีย

มียนมาร

อิน ดนี ีย

จำนวนผูตองขังตางชาติทีโอนตัวกลับไปรับโท ในประเทศบานเกิด

แยกตาม ูมิ าคทัวโลก

วีปแอ ริกา

คน

48.7%

วีปย รป

คน

21.5%
วีป อ ชีย

คน

13.2%

วีปอ มริกา

คน

10.2%

ูมิ าคอา ียน

กัม ูชา

คน

4.1%

รวม คน

100.0%

วีปอน

คน

2.3%

ที่มา: กุลภำ และกฤตยำ, 2558. ค�ำนวณจำก ส่วนรำชทัณฑ์ต่ำงประเทศ ส�ำนักทัณฑวิทยำ กรมรำชทัณฑ์, ตุลำคม 2557. 

จนถึงปัจจุบัน (พฤศจิกำยน 2557) มีกำรโอนตัวนักโทษเด็ดขำดชำวต่ำงชำติกลับไปรับโทษต่อยังประเทศ
ที่นักโทษมีสัญชำติแล้วจ�ำนวน 1,022 คน และรับโอนตัวนักโทษเด็ดขำดสัญชำติไทยที่ต้องโทษในต่ำงประเทศ
กลับมำรับโทษต่อในรำชอำณำจักร จ�ำนวน 15 คน (ส่วนรำชทัณฑ์ต่ำงประเทศ ส�ำนักทัณฑวิทยำ กรมรำชทัณฑ์, 
ตุลำคม 2557) เกือบครึ่งหน่ึงของผู้ต้องขังที่ได้รับกำรโอนตัวกลับไปนั้น เป็นผู้ต้องขังจำกประเทศในทวีปแอฟริกำ 
โดยเฉพำะไนจีเรีย รองลงมำเป็นผู้ต้องขังจำกประเทศในทวีปยุโรป

แต่ดูเหมือนว่ำกว่ำร้อยละ 92 ของผู้ต้องขังต่ำงชำติทั้งหมดในเรือนจ�ำไทย (ซึ่งเป็นชำวลำว เมียนมำร์ และ
กัมพูชำ) จะมีควำมหวังริบหรี่มำกในกำรโอนตัวกลับไปรับโทษต่อที่บ้ำนเกิด ผู้ต้องขังชำวเมียนมำร์กว่ำ 4 พันคน
ยิ่งไม่มีสิทธิจะคิดฝันว่ำจะกลับบ้ำน เนื่องจำกประเทศไทยและเมียนมำร์ไม่มีสนธิสัญญำกำรโอนตัวนักโทษเด็ดขำด
ระหว่ำงกัน ขณะที่ชำวลำว แม้จะต้องโทษอยู่ในประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงไทยเป็นจ�ำนวนมำกเกือบหน่ึงในสำมของ
ผู้ต้องขังทั้งหมด แต่ก็ไม่เคยมีกำรติดต่อช่วยเหลือให้ได้กลับไปรับโทษต่อในลำวแม้สักหน่ึงคน ยิ่งเมื่อคิดว่ำเป็น
ผู้ต้องขังหญิง ควำมฝันและควำมหวังที่จะกลับบ้ำนก็ยิ่งยำกเกินจะเป็นจริงได้
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ขอเสนอเชิงนโยบาย

หขอมูลความรูแก จาหนา ี ีป ิ ัติงาน น รอนจาและผูตองขังตางชาติ น รอง งอนไขและ

ขันตอนการ อนตัวกลั ไปรั ีประ าน กิด

ประสานองคกรสา าร ก ลหรอองคกร ั นา อกชน ขาไป หความชวย หลอหรอ

จัดกิจกรรม หกั ผูตองขังตางชาติ น รอนจา ปนระยะ

3 สรางมาตรการ ชิงรกรวมกั ประ าน กิดของผูตองขัง อ อนตัวกลั ไปรั

ี หลอตอ นประ ตัว อง
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หากจะรูจักชาติใดอยางแทจริงตองเขาไปดูในคุก
ความดีงามของชาติไมไดดูจากการดูแลพลเมืองชั้นสูงที่สุด

แตอยูที่การดูแลพลเมืองชั้นตํ่าที่สุด

ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา (1995)
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