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บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธเลมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ขอบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยของตางประเทศ และประเทศ
ไทย รวมถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิง
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ไมวาจะเปนหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน มาตรฐานข้ันตํ่าท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับพระราชบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงานราชทัณฑในการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย เนื่องจากปญหาการละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในประเทศไทยยังมิไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติราชทัณฑใหสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่า และขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) ท่ีกําหนดแนวทางในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตร
ติดมาดวยไว เพื่อใชบังคับกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยใหเปนมาตรฐานสากล 
 จากการศึกษาพบวา ปญหาในปจจุบันสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น คือ “ผูตองขังลนเรือนจํา” เพราะ
ความแออัดภายในเรือนจํา ทําใหเกิดขอจํากัดในหลายๆ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพทางกฎหมายนั้นดอยกวามาตรฐาน ไดแก ปญหาดานสถานท่ีกักขัง กักกันหรือสถานท่ี
ควบคุมตัวภายในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ํา ไมถูกสุขอนามัยทํา
ใหคุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภหรือมีบุตรติดมาดวยนั้นตํ่ากวามาตรฐาน เชน ท่ีอยู
อาศัย การจัดหองไวสําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ การจัดหองสําหรับผูตองขังหญิงเล้ียงดูบุตร 
เปนตน ปญหาดานการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกในการดูแล
สุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตามมาตรฐานข้ันตํ่า ใน
ทุกเรือนจํามีขอจํากัดในเร่ืองของอุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปน เคร่ืองมือแพทย และแพทยหรือ
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เจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรมเฉพาะทางอยูประจําเรือนจํา รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกที่เตรียมไว
สําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย และปญหาเกี่ยวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยใน
การควบคุมตัว หรือการลงโทษในการกระทําผิดวินัยผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
โดยสวนใหญผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ อาจถูกตรวจคนรางกายท่ีผิดวิธี หรือเปนการละเมิดหลัก
สิทธิมนุษยชนในการถูกลวงละเมิดเขาไปในเนื้อตัวรางกาย เชน การตรวจคนแบบถอดเส้ือผาในท่ี
รโหฐาน เปนตน รวมถึงผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ อาจถูกใชเคร่ืองพันธนาการในระหวางพาออก
นอกเรือนจํา หรืออาจจะใชควบคุมตัวในกอนคลอด ระหวางคลอด หรือภายหลังคลอดซ่ึงอยูใน
โรงพยาบาลเพ่ือปองกันการหลบหนี เปนตน  
 ผูเขียนจึงจําเปนตองเสนอแนวทางการแกไขปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ในการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ ในมาตรา 4,6,9 และ 14 ท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวยใหสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่า และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิง 
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตามขอกําหนดกรุงเทพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this thesis was to study legal measures, law, and regulations related to 
pregnant women prisoners and women prisoners with dependent children in the context of 
Thailand and aboard. The principles, concepts, and theories about the protection of rights and 
freedoms of pregnant women prisoners and women prisoners with dependent children were 
reviewed, namely The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), The Standard Minimum 
Rules as well as Thai law and regulations. At present, the Penitentiary Act 1936 of Thailand, 
especially the section about the violation of rights and freedoms of pregnant women prisoners  
and women prisoners with dependent children, has yet been revised to comply with the Standard 
Minimum Rules and the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and  
Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), which provide guidance to 
protect rights and freedoms of these population.   
 The study revealed that the violation of rights and freedoms of women prisoners was 
partly due to the “prison overcrowding.” High occupancy rates led to many problems such as a 
lack of adequate hygiene and health care, a lack of the accommodation and facilities that meet 
their specific needs, including sanitary supplies for the personal care of children and women. One 
common problem found among all prisons was the unavailability of qualified medical 
practitioners, necessary technical equipment and medical supplies. Safety and security of 
pregnant women prisoners and women prisoners with small children also are concerned. During 
personal searches, some women prisoners experienced strip searches and invasive body searches, 
which violated their dignity. In addition, some prisons used shackles with pregnant women 
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prisoners during labour, and immediately after birth to prevent an escape, even though this 
practice violates the Standard Minimum Rules. 
 The author therefore proposed amendments to the Penitentiary Act in section 4, 6, 9 
and 14, which are related to the protection of rights and freedoms of pregnant women prisoners 
and women prisoners with children, in order to comply with the Standard Minimum Rules and 
enhance the implementation of the Bangkok Rules in Thailand. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ทําใหผู เขียนรูสึกซาบซ้ึงในพระคุณ  และ 
ความเมตตาของรองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ ท่ีรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและได
กรุณาสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนํา และแกไขขอบกพรองตางๆ ในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
นอกจากนี้แลวผู เขียนยังขอขอบพระคุณอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ท่ีไดอบรมส่ังสอน 
ผู เขียนต้ังแตแรกเร่ิมท่ีผู เขียนเรียนวิชากฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจนถึงปจจุบัน  
                 ท้ังนี้ ผู เขียนขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ท่ีไดกรุณารับเปน 
ประธานสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และรอง
ศาสตราจารยประเสริฐ ตัณศิริ ท่ีกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหประสบความสําเร็จ 
 ผูเขียนขอขอบคุณกําลังใจจากครอบครัวของผูเขียนท่ีเปนกําลังใจและใหการสนับสนุน
ผูเขียนดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณดร.ยศวันต บริบูรณธนา ท่ีใหการสนับสนุนทางดานเนื้อหาและให
คําแนะนํา และขอขอบคุณนายศิระ อังสัจจะพงษ ท่ีสละเวลาในการใหคําแนะนํา และขอขอบใจพี่ๆ 
เพ่ือนๆ สาขากฎหมายมหาชน รหัส 53 ท่ีสนับสนุนและใหกําลังใจ จนประสบความสําเร็จอีกข้ัน 
ในการศึกษา เชนกัน 
 อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและมีประโยชนในทางวิชาการตอผูสนใจ ผูเขียน
ขออุทิศใหแกบุพการีและผูมีพระคุณแกผูเขียนทุกทาน สวนความผิดพลาดและขอบกพรองใดๆ 
ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
 
 

 ยุทธพงศ  หอยศรีจันทร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดรับรองหลักสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนสิทธิในความเปนมนุษย 
และเปนส่ิงท่ีติดตัวของแตละบุคคลมาต้ังแตกําเนิดมาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดย
สิทธิมนุษยชนในปฏิญญาน้ัน ไดแก อิสรภาพ เสรีภาพ สิทธิประโยชนตางๆ และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ในประเทศไทยไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลมากข้ึนกวาในอดีต 
โดยไดรับรองหลักการเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีเปนลายลักษณ
อักษร  
 ดวยเหตุนี้ จากปญหาในปจจุบันท่ีมีอัตราการกระทําผิดของผูหญิงมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึน
กวาในอดีต เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดความแออัดภายในเรือนจํา จึงทําใหเกิดปญหาผูตองขังหญิง
ลนเรือนจําและเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยเกิดข้ึน ดวยเหตุนี้จึงเกิดเปนขอจํากัดหลายประการที่ไมสามารถคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตามมาตรฐานข้ันตํ่าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยซ่ึงตองไดรับการ
ดูแลและความตองการท่ีเปนพิเศษ ไมวาจะดวยภาวะทางเพศภาพของตัวผูตองขังหญิงเองรวมถึง
ภาระในการตั้งครรภและหนาท่ีในการดูแลเล้ียงดูบุตร  
 ประเด็นปญหาท่ีสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวย ไดแก 
 1. ปญหาดานสถานท่ีกักขัง กักกันหรือสถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจํา หรือ 
ทัณฑสถาน ท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการ
สหประชาชาติ (Standard Minimum Rules) สวนใหญผูตองขังหญิงตองไปอยูในสถานกักขังใน
เรือนจําชายท่ีแออัดและไมถูกสุขลักษณะ ทําใหคุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิงนั้นตํ่ากวามาตรฐาน 
ไมมีการใชมาตรการการลงโทษอ่ืนท่ีเหมาะสมกับผูตองขังหญิง รวมถึงกรณีผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภเอง หรือบุตรท่ีติดมายังเรือนจําดวยก็ตามจึงเกิดเปนขอจํากัดหลายประการทําใหการ
คุมครองผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น ไมไดรับการคุมครองที่เปนไปตาม
มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการตามลักษณะทางเพศภาพของผูตองขัง
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หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีมีความตองการทางดานสุขอนามัย และการดูแลเล้ียงดูบุตร
ติดผูตองขังในการใหนม เล้ียงดู หรือการคลอดบุตรก็ตาม ซ่ึงมาตรฐานข้ันต่ําในการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง และขอกําหนดกรุงเทพท่ีไดกําหนดแนวทางในการคุมครองผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือ
มีบุตรติดมาดวยไว ไมวาจะเปนเร่ืองของท่ีอยูอาศัย ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการดูแลเล้ียง
ดูบุตรของผูตองขังหญิงซ่ึงถูกคุมขังอยูในเรือนจํา โดยเฉพาะหองนอนและหองน้ําจะตองจัดใหถูก
หลักอนามัย ตามสภาพของดินฟาอากาศ  ขอสําคัญจะตองมีอากาศหายใจเพียงพอ พื้นหองกวาง
พอสมควร มีแสงสวางความอบอุน และการระบายอากาศท่ีดี รวมถึงการคุมขังผูตองขังหญิงนั้นตอง
ใหอยูใกลบาน แตปจจุบันยังมิไดมีบทบัญญัติไวเฉพาะเจาะจงสําหรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ  หรือมีบุตรติดมาดวยตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํามีแต เพียง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ท่ีกําหนดเร่ืองการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังไว
โดยกําหนดใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม 
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมักจะถูกจัดใหอยูในเรือนจําท่ีไมเปนไปตาม
มาตรฐานข้ันตํ่าวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ (Standard Minmum Rules) 
มีความแออัด และขัดตอหลักสุขอนามัย และไดอยูในเรือนจําท่ีไกลบาน โดยท่ีผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีเพิ่มมากข้ึนมักไดรับการเลือกปฏิบัติโดยไมตระหนักถึงความ
ออนแอ และความตองการพิเศษของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
 2. ปญหาดานการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตามมาตรฐานข้ันตํ่า
วาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ (Standard Minimum Rules) ควรมีอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีจําเปน เคร่ืองมือแพทย และแพทยหรือเจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรมเฉพาะทางใน
การตรวจหาโรคเปนประจํา เพราะดวยรางกายท่ีออนแอ และอาศัยรวมกับผูตองขังคนอ่ืนเปน
จํานวนมากจึงงายตอการติดโรคตางๆ รวมถึงเด็กในครรภผูตองขังหญิงดวย รวมถึงการรักษา
ความลับของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยตามมาตรฐานข้ันตํ่านั้น ไมไดกําหนดความจําเปนดานสุขอนามัยของผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีมีลักษณะเฉพาะตองไดรับการตอบสนองตามความตองการ
ท่ีคงไวซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปองกันสุขภาพของตนเองและบุตร ตัวอยางเชน การได
เคร่ืองนุงหมท่ีถูกสุขลักษณะ และน้ําที่จะเพียงพอตอการดื่มและชําระลางรางกายท่ีเพียงพอ การ
จัดหาผาอนามัยใหกับผูตองขังหญิงท่ีอยูระหวางมีประจําเดือน การปรุงอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหาร
สําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ และท่ีอยูในระหวางการใหนมบุตร หรือบุตรติดผูตองขังมาดวย 
เปนตน รวมถึงการอนุญาตใหผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยอยูดวยกันภายใน
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เรือนจําโดยคํานึงถึงประโยชนของเด็กเปนสูงสุด ปจจุบันพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 ยังไมไดกําหนดการดูแลผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเปนการเฉพาะ และ
ไมไดรับการคุมครองตามมาตรฐานข้ันตํ่าเทาท่ีควร เพียงแตใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการพิจารณา
เฉพาะราย  และยังขาดสุขลักษณะท่ีดีในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยอยู 
 3. ปญหาเกี่ยวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัว หรือการลงโทษในการ
กระทําผิดวินัยผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยโดยขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า 
วาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ (Standard Minimum Rules) ไมไดกําหนด
วิธีการการตรวจคนผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยซ่ึงประกอบดวยการตรวจคน
แบบถอดเส้ือผา และการตรวจคนท่ีรุกลํ้าเขาไปในรางกาย ซ่ึงกําหนดแตเพียงตองเปนเจาหนาท่ี
เรือนจําหญิงตองเปนเพศหญิงเทานั้น ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาอับอายและสามารถสรางผลกระทบทางจิตใจ
ของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ รวมถึงเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังหญิง 
ซ่ึงต้ังครรภได เชน การตรวจคนท่ีรุกลํ้าเขาไปในรางกาย ไดแก อวัยวะเพศ และทวารหนัก เปนตน
สวนการตรวจคนบุตรซ่ึงติดผูตองขังหญิงมาดวยนั้น ตามมาตรฐานข้ันต่ําไดใหความสําคัญ 
ในการตรวจคนเด็กติดผูตองขังเปนอยางมากไมวาจะอยูในหรือนอกเรือนจํา ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญ 
ตอจิตใจของเด็กเล็ก หากการตรวจคนเด็กนั้นไมตระหนักถึงผลประโยชนสูงสุดของเด็ก อาจสงผล 
ตอสภาพจิตใจเด็กในระยะยาวได สวนการใชวิธีการขังเดี่ยวผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภนั้นยอมสงผล
กระทบตอรางกาย จิตใจ หรือสรางความทุกขทรมาน และสภาพความเปนอยูของผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภในการถูกลงโทษดวยการขังเดี่ยว และยังสงผลกระทบไปถึงเด็กซ่ึงอยูในครรภผูตองขัง
หญิงหรือบุตรซ่ึงติดผูตองขังหญิงมาดวยนั้นไดรับผลรายไปดวย และสวนสุดทายคือการใชเคร่ือง
พันธนาการผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภขณะเจ็บทองกอนคลอด ระหวางคลอดบุตร และหลังจาก
คลอดบุตรโดยทันที เปนการกระทําท่ีฝาฝนมาตรฐานข้ันตํ่า และย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปน
อยางมาก ท่ีกําหนดไววาหามใชเคร่ืองพันธนาการ หรือวิธีเพื่อความปลอดภัยอ่ืนๆ ตอผูตองขังหญิง
ซ่ึงต้ังครรภ  
 ท้ังนี้ ผูเขียนจึงขอศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย เพื่อนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย และปรับปรุงกฎหมายภายในที่
เกี่ยวของกับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยใหสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่า และ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
 2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังหญิง 
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยของตางประเทศ และในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวยในประเทศไทย 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
ในเรือนจําของประเทศไทย 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

จากการศึกษาผูเขียนพบวาการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิง 
ซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในประเทศไทยน้ันเปนปญหาท่ีมีความสําคัญในฐานะท่ีผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเปนมนุษย กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ 
ผูตองหญิงซ่ึงต้ังครรภ สําหรับปญหาท่ีผูเขียนไดทําการศึกษาน้ันมีอยู 3 ประเด็นหลักๆ คือ ปญหา
ดานสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือสถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีไมไดเปนไปตาม
มาตรฐานข้ันตํ่านั้นหากมีการแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มาตรา 4 มาตรา 6 
และมาตรา 9 เสียใหม ปญหาเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ตาม
มาตรฐานข้ันตํ่าผูเขียนมีความเห็นวาควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 เปน
มาตราใหมกําหนดใหมีบทบังคับท่ีตองใหบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ตาม
มาตรฐานข้ันตํ่า และปญหาเกี่ยวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัวหรือการลงโทษในการ
กระทําผิดวินัยผูเขียนมีความเห็นวาควรแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มาตรา 14 
เสียใหม 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาถึงระเบียบ กฎเกณฑทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีท่ี
เกี่ยวของกับมาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในเรือนจํา รวมถึงสภาพปญหาในการใชชีวิตความ
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เปนอยูของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในเรือนจําท้ังของตางประเทศและใน
ประเทศไทย 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 เปนการศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยขอมูลจากเอกสาร
ตางๆ ไดแก หนังสือตํารากฎหมายจากในประเทศและตางประเทศ ผลงานหรือโครงการศึกษาวิจัย
เร่ืองการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในเรือนจํา 
บทความ วารสาร รวมท้ังระเบียบปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเอกสารอื่นๆ แลวนํา
ขอมูลท้ังหมดมาศึกษาเปรียบเทียบอยางเปนระบบเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายของ
ประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และการนําหลักการของ
ขอกําหนดกรุงเทพท่ีมีอยูในปจจุบันมาแกไข เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
 2. ทําใหทราบถึงกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยในเรือนจําของตางประเทศ และในประเทศไทย  
 3. ทําใหทราบถึงปญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติด 
มาดวยในเรือนจําของประเทศไทย 
 4. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีมีตอผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในเรือนจําของประเทศไทย 
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แนวคิดและหลักเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

 
  ปจจุบัน การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมา
ดวยนั้น มิไดคํานึงถึงลักษณะทางเพศสภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
รวมถึงไมไดใหความสําคัญกับคนกลุมนี้เทาท่ีควร เม่ือมีการรับรองขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) ก็ไดใหความสําคัญตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมากขึ้นตระหนักถึง
ความตองการของผูหญิงซ่ึงตั้งครรภมากข้ึน โดยลักษณะของผูหญิงท่ีกระทําผิดกฎหมาย หรือ
สาเหตุหลักท่ีทําใหผูหญิงเหลานี้กระทําผิด บางคร้ังก็เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ มีความจําเปนท่ี
ตองกระทําความผิด หรืออาจโดนกระทําความรุนแรงท่ีสงผลตอรางกายและจิตใจ ทําใหผลกระทบ
นั้นไปตกแกบุตรท่ีมารดาถูกดําเนินคดีและเขาสูกระบวนการยุติธรรม เม่ือผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ
เขาอยูภายในเรือนจําแลวสิทธิและเสรีภาพบางประการก็อาจถูกจํากัดลง และในกรณีผูตองขังหญิง
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย หรือมีบุตรอยูภายนอกเรือนจําซ่ึงไมมีผูดูแลทําใหสิทธิในการ 
เล้ียงดูบุตรของคนกลุมนี้ถูกจํากัดลง และถูกละเลยถึงความตองการและความจําเปนในการใช
ชีวิตประจําวันของมารดาและบุตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นสงผลตอบุตรเปนอยางมาก ผูเขียนจึงขอ
ศึกษาถึงแนวคิดและความเปนมาเร่ืองสิทธิและเสรีภาพตางๆ เกี่ยวกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภท่ีมี
ผลกระทบตอบุตร ดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวความคิดวาดวยสิทธิและสิทธิเสรีภาพ  
 แนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน และการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีมาตั้งแตสมัยกรีก
โรมันอันเนื่องมาจากสภาพสังคมท่ีไรระบบระเบียบในการปกครอง ณ ขณะน้ัน การดําเนินชีวิตของ
ผูคนในยุคนั้นจึงคอนขางท่ีจะเปนอิสระ และจากการที่ตางคนตางมีอิสระดังกลาว การใชสิทธิและ
เสรีภาพในการดําเนินชีวิตของแตละคนมักจะมีการลวงละเมิด หรือกระทบกระทั่งสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ืนอยูเสมอๆ และเม่ือมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระท่ังกันดังกลาวเกิดข้ึน ตางคนตางก็มี
อํานาจที่จะบังคับการตามสิทธิและเสรีภาพและลงโทษผูลวงละเมิดดวยกําลังของตนในลักษณะของ
การแกแคนทดแทน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูคนในสังคม และจากการไรระบบ
ระเบียบในการปกครองดังกลาว การปกครองบานเมือง ณ ขณะน้ันจึงอยูท่ีดุลพินิจของผูปกครองที่
จะกระทําตามท่ีตนเห็นสมควร และผูปกครองมักจะใชอํานาจปกครองในลักษณะตามอําเภอใจกดข่ี
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ขมเหงผูอยูใตปกครองใหไดรับความทุกขยากแสนสาหัส นักคิด นักปรัชญาในยุคนั้นจึงไดกลาวอาง
แนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ของ
มนุษยข้ึน เพื่อประสานความขัดแยงระหวางผูคนในสังคมและจากการใชอํานาจของผูปกครอง
ดังกลาว และแนวความคิดท้ังสองดังกลาว ก็ไดพัฒนามาเปนแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาจนกระท่ังปจจุบัน1 
 2.1.1 แนวความคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
 การศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายสากล (Universal History of Law) เปนเร่ืองท่ัวไปมิใช
จําเพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ท่ีวาเปนสากลนี้มาจากความคิดท่ีเช่ือวามนุษยมีธรรมชาติเหมือนกัน 
ประวัติศาสตรของแตละชาติแมจะมีภูมิหลังความเปนมาตางกันมากก็จริงแตก็มีสวนรวมกัน 
(เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นเหมือนกัน) และท่ีรวมกันนี้แหละเรียกวาเปน“สากล” ซ่ึงนํามาใช
อธิบายวิวัฒนาการของสังคมมนุษยได ตัวอยางเชน ในศตวรรษท่ี 18-192  
 แนวความคิดในเร่ือง กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิตามธรรมชาติมี
บทบาทสําคัญท่ีทําใหเกิดความคิดท่ีจะคุมครองสิทธิของบุคคล กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง 
กฎหมายซ่ึงบุคคลอางวามีอยูตามธรรมชาติ คือ เกิดมีมาเองโดยมนุษยไมไดสรางข้ึน เปนกฎหมายท่ี
อยูเหนือรัฐ และใชไดโดยไมจํากัดกาลเทศะ ดวยเหตุนี้เองทําใหเกิดความคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติ
เปนท่ีสืบเนื่องตามมาโดยมีแนวความคิดอยูวา “มนุษยเกิดมาเทาเทียมกัน และพระเจาเปนผูสราง
มนุษยข้ึนมาไดสิทธิบางอยางแกมนุษย สิทธิเหลานั้นไมอาจโอนใหแกกันได และไมมีใครจะลวง
ละเมิดได ซ่ึงไดแกสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และสิทธิท่ีจะหาความสุข และรัฐท้ังหลายจะตองกระทําทุก
อยางเพ่ือใหมนุษยมีสิทธิเหลานี้อยางเต็มท่ี วิธีการเชนนี้ทําใหมนุษยซ่ึงเปนสัตวโลกท่ีใชเหตุผล 
ยอมรับวาเปนหลักท่ีดี และเชื่อวาจะทําใหมนุษยอยูในสังคมอยางสันติและมีความสุข3  

เซนตโทมัส ไดอธิบายวา กฎหมายธรรมชาตินั้นเปนกฎหมายนิรันดรเฉพาะบางสวนท่ี
มนุษยสามารถเขาถึงไดดวยเหตุผลของมนุษยท่ีมีอยูในตัวทุกคนมีเหตุผลรูสึกผิดชอบช่ัวดีท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติของมนุษย สัญชาตญาณของชีวิตในการเอาตัวรอดเปนส่ิงท่ีกฎหมายจะตองยอมรับรู
และเปนส่ิงท่ีใหความชอบธรรมแกการ “ปองกัน” และกรณี “จําเปน” ตามกฎหมาย สัญชาตญาณ

                                                 
1  จาก รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน (น.5), โดย  บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ. 
(มปป.), กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. 

2  จาก นิติปรัชญา  (พิมพครั้งที่ 6) (น. 44), โดย ปรีดี เกษมทรัพย, 2546, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร.    

3  จาก สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (น. 5-8), โดย  กุลพล  พลวัน, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.   
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ทางเพศไมวาจะชายหรือหญิง ก็มีความปรารถนาหญิงชายท่ีตองการอยูรวมกันฉันสามีภรรยา 
มีครอบครัว และอบรมเล้ียงดูผูสืบสันดาน อันเปนท่ีมาของการยอมรับและการใหความคุมครอง
สถาบันครอบครัวในกฎหมาย และปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันในสังคม ดังนั้นมนุษยจึงมีหนาท่ีตาม
ธรรมชาติในอันท่ีจะไมทํารายผูอ่ืน และคบคาสมาคมกับผูอ่ืนดวยดี4 

เม่ือเกิดรัฐสมัยใหมข้ึนเร่ิมมีความเช่ือในลัทธิเสรีนิยมเร่ืองความเทาเทียมกันและความมี
ศักดิ์ศรีของคนยกยองการทํามาหากินเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินดวยความขยันหม่ันเพียรและ
ความสามารถ ยกยองคุณวุฒิของคน รังเกียจและชิงชังระบอบอภิสิทธ์ิท่ีไมไดเปนไปเพื่อสวนรวม 
รังเกียจการยกยองคนเพราะชาติวุฒิหรือสถานะโดยกําหนดของบุคคล ยกยองการใชเหตุผลโนม
นาวจูงใจรังเกียจการใชอํานาจขมขูหรือใชกําลังบังคับสนับสนุนเสรีภาพสวนบุคคลในเร่ืองเกี่ยวกับ
ครอบครัว และเสรีภาพของเอกชนในทางศาสนาและความเช่ือ โดยเช่ือวาเปนเร่ืองสวนตัวของแต
ละบุคคล ในทางการเมืองการปกครอง ลัทธิเสรีนิยมถือวารัฐมีอํานาจจํากัด และเรียกรองความ
เคารพและใหมีการประกันสิทธิ เสรีภาพ และทรัพยสินของเอกชน เนนวารัฐมีหนาท่ีสําคัญในการ
รักษาความสงบเรียบรอย และรักษาการตามกฎหมายใหเอกชนทํามาหากินไดโดยสะดวก ยกยอง
การปกครองท่ีถือเสียงขางมากในการปรึกษาหารือรัฐบาลควรดําเนินกิจการสาธารณะโดยให
ประชาชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยเสรีทางความคิดตามหลักการแบงแยกอํานาจ หลัก
อิสรภาพของตุลาการ หลักปกครองโดยถือกฎหมายเปนใหญ การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อประกัน
สิทธิและเสรีภาพของราษฎร จึงสอดคลองกับผลประโยชนและความใฝแสวงหาของชนช้ันกลาง 
ทําใหไดรับการสนับสนุนและเปนท่ีเผยแพรจนมีการนําขอเรียกรองท้ังหลายมาปฏิบัติในประเทศ
ตางๆ ตอมาในศตวรรษที่ 19 ระบบกฎหมายท่ีใชอยูในสมัยนั้นอยางแพรหลายของชาวยุโรป
ตะวันตก เรียกวา “กฎหมายสมัยใหม” ระบบกฎหมายใหมมีหลักการสําคัญ คือ การรับรูวามนุษย
ทุกผูทุกนามเปนบุคคล และเปนตัวการของกฎหมาย หรือเปน “ผูทรงสิทธิ” ความคิดที่วามนุษยเปน
ตัวการของกฎหมายนั้น เปนการรับรูถึงศักดิ์ศรีของมนุษยวาจะตกต่ํากลายเปนวัตถุหรือเปนทรัพย
ไมได ชีวิตรางกายของคนๆ หนึ่งอยูใตอํานาจและอยูในกํามือของผูอ่ืนไดการเลิกทาสในสมัยใหม
ในโลกตะวันตกเปนผลมาจากการรับรูศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษยนี้เอง และเปน
ความสําเร็จอันยิ่งใหญในประวตัิศาสตรของมนุษยชาติ มนุษยท่ีเกิดมาในระบบกฎหมายสมัยใหมจงึ
มีศักดิ์ศรีเปนบุคคลตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน ฐานันดรหรือสถานะโดยกําหนดหรือโดยการ 
ยกยอง หรือแตงตั้งไมกอใหเกิดอภิสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษใดๆ ท้ังส้ิน หลักการนี้จึงมีความหมายโดย
ปริยายถึงหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย และความรูสึกสํานึกในความเสมอภาคของคน 
 
                                                 

4 นิติปรัชญา  (น. 155-157). เลมเดิม.     
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สมัยใหม และนับเปนเคร่ืองแสดงวิญญาณของกฎหมายสมัยใหมท่ีรังเกียจอภิสิทธ์ิท้ังปวงในระบบ
กฎหมายสมัยใหมนั้น หากจะมีการใหหรือรับรองสิทธิพิเศษแกบุคคลในกรณีใดๆ การนั้นจะกระทํา
ไดก็ตอเม่ือมีเหตุผลท่ีหนักแนนเพียงพอเพื่อประโยชนสวนรวม เทานั้น  

ความสําเร็จอีกประการหนึ่งของกฎหมายสมัยใหมนั้น เกี่ยวกับความคิดทางกฎหมาย
อาญาและวิธีพิจารณาความ นักคิดและนักนิติศาสตรในยุโรปไดพัฒนาหลักคําสอนทางกฎหมาย
ข้ึนมาวา “ประชาชนจะตองรับโทษก็แตเฉพาะเพ่ือกรณีท่ีตนไดกระทําผิดท่ีกฎหมายกําหนดไวโดย
ชัดแจงและไดผานการพิจารณาคดีโดยเปดเผยและเปนธรรมในศาลสถิตยุติธรรมแลว มีการวางหลัก
ขอสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาทุกคนยอมเปนผูสุจริตจนกวาจะพิสูจนไดวาเปนผูกระทําผิด การ
พิจารณาคดีจะใชวิธีทารุณกรรมผูตองหาหรือจําเลยเพ่ือใหรับสารภาพมิได การพิสูจนความผิดตอง
ทําโดยมีการพิสูจนพยานหลักฐานท่ีมีเหตุผลนาเช่ือถือ และยกเลิกวิธีพิสูจนความผิดดวยอํานาจ
เหนือธรรมชาติ เชน ดําน้ํา ลุยไฟ ยกเลิกการลงโทษท่ีทารุณโหดราย หรือใชวิธีการผิดปกติ เชน  
บีบขมับ ตอกเล็บ เปนตน ความสําเร็จดังกลาวเปนผลมาจากความคิดหลายกระแสในสมัยใหม เชน 
ความคิดมนุษยนิยม ความคิดตามกฎหมายธรรมชาติ ขบวนการ Enlightenment ความคิดเสรีนิยม 
ซ่ึงตางก็มีสวนทําใหกฎหมายสมัยใหมเปนกฎหมายท่ีชอบดวยเหตุผล มีลักษณะนิ่มนวลไมโหดราย 
ใหเกียรติและยกยองศักดิ์ศรีของมนุษยอยางไมเคยมีมากอนในยุคสมัยใด และไมมีวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
นอกจากในโลกตะวันตก 

ในดานกฎหมายนั้นนิติศาสตรยุคใหม ไดซึมซับเอาความคิดรวมสมัยมาพัฒนาวิชา
นิติศาสตรโดยแนวความคิดของสํานักธรรมชาตินิยม (Natural Law School) วิจารณระบบกฎหมาย
ระบบสถาบันการเมืองการปกครองด้ังเดิม และพัฒนาหลักกฎหมายระบบสถาบันการเมืองการ
ปกครองดั้งเดิม รวมท้ังพัฒนาระบบหลักกฎหมายตามแนวคิดใหมเปนตําราสอนกฎหมายท่ีเปน
ระบบระเบียบดวยการใหเหตุผลท่ีชัดเจนพรอมคําอธิบายจนเปนท่ียอมรับ ตอมาจึงมีผูริเร่ิมความคิด
วา คําสอนระบบกฎหมายท่ีพัฒนาอยางเปนระบบระเบียบตามหลักกฎหมายธรรมชาติ ควรจะไดรับ
การนํามาบัญญัติใหเปนกฎหมายลายลักษณอักษรอยางเปนระบบในการประกาศบังคับใชในฐานะ
กฎหมายบานเมืองแทนท่ีระบบกฎหมายและขนบธรรมเนียมดั้งเดิมท่ีมีผลบังคับใชอยูท้ังหมด จึงถือ
วาเปนการเปล่ียนแปลงระบบสังคมท้ังระบบใหเปนสังคมใหมท่ีเต็มไปดวยหลักสิทธิ เสมอภาค 
ภราดรภาพ ตามแนวความคิดของนักคิดสมัยใหม 

ในดานกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง หลักการปกครองและบริหารราชการ
ตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality in Administration) คือการท่ีเจาพนักงาน
ผูใชอํานาจในการปกครองหรือบริหารบานเมืองจะลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ หรือทรัพยสินของ
เอกชนไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจไวโดยชัดแจงเทานั้น แมในกรณีมีอํานาจตามกฎหมาย 
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เจาพนักงานเหลานั้น ก็ยังตองปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยการใช
อํานาจโดยไมมีอํานาจ หรือโดยไมชอบดวยข้ันตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายยอมเปนความผิด 
และยอมตองถูกบังคับใหตองรับผิดชอบตามกฎหมาย สรุปคือ หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม (The 
Rule of Law) ท่ีนํามาใชในดานการปกครองและการบริหารบานเมือง การปกครองของประเทศใด
ท่ีไดพัฒนามาถึงข้ันนี้ไดแลวดวยดี เจาพนักงานของรัฐก็จะกลายเปนผูรับใชประชาชนอยางแทจริง
ไมใชเปนนายเหนือหัวของประชาชนอีกตอไป5  

จะเห็นไดจากในยุคสมัยใหมมีนักปราชญท่ีสําคัญหลายคนท่ีไดวางรากฐานในทาง
ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ เชน  

ฮูโก โกรเชียส (Hugo Grotius) เปนนักกฎหมายและนักปราชญชาวดัตช ซ่ึงไดช่ือวา
เปนบิดาของวิชากฎหมายระหวางประเทศ และเปนผูท่ีเบิกทางใหแกความคิดกฎหมายธรรมชาติ 
ในสมัยใหมในการวางรากฐานคําอธิบายดานกฎหมายซ่ึงอางถึงเหตุผล ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีของ
มนุษย และไดรับเอาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติของมนุษยมาจากอริสโตเต้ิล คือ เช่ือวา
มนุษยนั้นมีธรรมชาติเปนส่ิงท่ีตองการอยูรวมกันเปนสังคม (Appetitus Societatis) และสังคมท่ีวานี้
หมายถึง สังคมท่ีสงบสันติและจัดต้ังข้ึนโดยสอดคลองกับมาตรฐานทางสติปญญาของวิญูชน 
ในหมูวิญูชนดวยกัน ความถูกตองเปนธรรมในทัศนะของโกรเชียส ก็คือ ภาวะท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของการอยูรวมกันเปนสังคมอยางมีเหตุผล ส่ิงใดท่ีขัดแยงรบกวนความกลมกลืมสงบสุข
ในสังคมส่ิงนั้นยอมไมถูกตองและเปนธรรม สาระสําคัญของกฎหมายธรรมชาตินั้นไปตรงกับ
ความคิดของซิเซโร และเซนตโทมัส แตความหมายของโกรเซียสนั้นมีความหมายท่ีกวางกวา 
เซนตโทมัสท่ียืนยันวา กฎหมายธรรมชาติคือเหตุผลท่ีถูกตอง และเหตุผลท่ีถูกตองนั้นเองท่ีบงบอก
วาการกระทําใดถูกหรือผิด สูงสงหรือตํ่าทราม โดยโกรเซียสไดวางรากฐานของความชอบธรรม 
ในการปกครองไวบนหลักสัญญาประชาคม (Social Contract) โดยอธิบายวา “รัฐนั้นเกิดจากการท่ี
อิสระชนท้ังหลายไดมาเขากันเปนสมาคมอันบริบูรณท่ีอิสระท้ังหลายเหลานั้นจะไดอยูรวมกัน 
เพื่อการใชสิทธิท้ังหลายของตนและเพื่อผลประโยชนรวมกันของคนเหลานั้น”6 

ซามูเอล ปูเฟนดอรฟ (Samuel Pufendorf) เปนนักจัดระบบท่ียิ่งใหญของยุคนี้ 
เปนนักปราชญท่ีทําใหสํานักกฎหมายธรรมชาติสมัยใหมมีผลิตผลเปนรูปรางสมบูรณ โดยความคิด
ประการตางๆ ของ Pufendorf ทําใหสามารถพัฒนากฎหมายธรรมชาติไดอยางเปนระบบระเบียบ 
โดยมีคําสอนวาเปนหนาท่ีในทางสังคมท่ีเปนรากฐาน คือ  

                                                 
5 นิติปรัชญา  (น. 176-184). เลมเดิม.   
6 แหลงเดิม. (น. 194-198). 
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 1) ไมทํารายผูอ่ืน หลักขอนี้มิไดใชเฉพาะกับส่ิงท่ีเปนของผูอ่ืนตามธรรมชาติ เชนชีวิต 
รางกาย และความไมอาจลวงละเมิดไดของสวนตางๆ ของรางกายและเสรีภาพ ยังรวมถึงสวนท่ีเรา
ตกลงยอมใหเขาหรือตามขนบธรรมเนียมหรือกฎหมายของรัฐ หรือสถาบันของสังคมยอมรับวาให
เขาแลวดวย จากหลักการนี้ทําใหเกิดหลักเร่ืองการใชคาสินไหมทดแทน 
 2) ทุกคนจะตองใหความนับถือตอผู อ่ืน ปฏิบัติตอผู อ่ืนในฐานะท่ีโดยธรรมชาติ 
เขายอมมีความเทาเทียมกับเรา คือ มีฐานะท่ีเปนคนเหมือนกัน หลักการนี้เกิดจากหลักการที่กลาวถึง
ศักดิ์ศรีของมนุษยตามท่ีเขาควรจะเปน หรือควรจะไดรับ จากหลักการนี้ทําใหเกิดหลักเร่ือง 
ความเสมอภาคของมนุษยและประชาธิปไตยทําใหเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา คนไมควรมีอภิสิทธ์ิ
และไดเปรียบเหนือคนอ่ืน ทุกคนควรจะไดตามคุณธรรมของเขา 
 3) พึงทําประโยชนใหแกผูอ่ืนเทาท่ีจะทําได เราไมเพียงแตมีหนาท่ีไมทํารายคนอ่ืน
เทานั้น แตควรจะทําความดีตอผูอ่ืนดวย เพื่อความเมตตากรุณา ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีดีระหวาง
มนุษยชาติ 
 4) ทุกคนจะตองปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีตนไดใหคําม่ันสัญญาไว นั่นคือ ตองถือหลักสัญญา
เปนสัญญา (Pacta Sunt Sevanda) และรวมไปถึงจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ท่ีเราไดตกลงกัน
ไวโดยปริยายในรูปแบบของสัญญาประชาคม7 

เม่ือมาถึงยุควิ เคราะห (Analytiker) แนวความคิดทางกฎหมายธรรมชาติมีความ
ละเอียดออนข้ึนโดยอาศัยหลักและเหตุผลตามธรรมชาติเปนเคร่ืองมือแยกแยะหลักเกณฑทาง
กฎหมาย และในขณะเดียวกันก็มีการใชหลักเหตุผลตามธรรมชาติวิพากษวิจารณการกระทํา 
ท่ีไมชอบดวยเหตุผลของผูถืออํานาจปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีถืออํานาจเด็ดขาด
และใชอํานาจลวงลํ้าสิทธิตามธรรมชาติของราษฎรมากข้ึน กฎหมายธรรมชาติไดกลายมาเปน
หลักการที่นักปราชญท้ังหลายในยุคนี้ยกอางข้ึนเปนหลักตอสูปกปองสิทธิท่ีถือวาเปนสิทธิ 
ข้ันพื้นฐานของมนุษย อันไดแก สิทธิในชีวิตทรัพยสินและเสรีภาพในทางสังคมไดมีการย้ําถึง 
หลักความเสมอภาค  หลักความมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันของมนุษย  หลักความมีมนุษยธรรม  
ทางดานเศรษฐกิจมีการย้ําถึงหลักความศักดิ์ สิทธิแหงทรัพยสิน  เสรีภาพในการทําสัญญา 
และการประกอบอาชีพ ทางดานการเมืองมีการเนนหลักสิทธิข้ันพื้นฐานทางการเมืองเนนสิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็น แนวความคิดท้ังหลายเหลานี้ตั้งอยูบนรากฐานความเช่ือวามนุษยทุกคน 
มีเหตุผล 

 

                                                 
7 แหลงเดิม. (น. 201-204). 
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นักปราชญท่ีสําคัญในยุคนี้ ไดแก  
จอหน ลอค (John Locke) เปนนักปราชญอังกฤษไดตั้งตนความคิดของตนเก่ียวกับ

ธรรมชาติของมนุษยจากสภาวะธรรมชาติท่ีเชื่อวามนุษยตางคนตางอยู โดยตางก็มีเสรีภาพท่ีสมบูรณ
ไมจํากัด ซ่ึงมีความคิดท่ีแตกตางไปจาก Hobbes คือสภาวะตามธรรมชาตินั้น เปนสภาวะแหง
สันติภาพและความเสมอภาค มนุษยทุกคนก็รูจักกฎหมายธรรมชาติ อันเปนส่ิงท่ีสอนใหมนุษยรูจัก
เคารพความเสมอภาคและความเปนอิสระตอกัน รูวาแตละคนไมควรจะลวงละเมิดชีวิต รางกาย 
เสรีภาพและทรัพยสินของกันและกัน เม่ือเกิดขอขัดแยงพิพาทกันข้ึนมนุษยแตละคนยอมมีอํานาจท่ี
จะบังคับการตามสิทธิท่ีตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําผิดดวยกําลังของตน ท่ีสําคัญคือการ
ใชสิทธิในรางกาย เสรีภาพ และทรัพยสินท่ีแตละคนมีตามธรรมชาตินั้นขาดความแนนอนชัดเจน  
และมักจะมีการลวงลํ้าขอบเขตและกระทบกระท่ังสิทธิของผูอ่ืนไดอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีขอดอย
ในเร่ืองการบังคับตามสิทธิและการลงโทษเม่ือมีการฝาฝนกฎหมายธรรมชาติหรือลวงละเมิดกัน
เกิดข้ึน ทุกคนตางตองทําหนาท่ีพิพากษาคดีพิพาทของตนเองยอมอาจมีอคติทําการแกแคนทดแทน
จนเกินความสมควรแกเหตุได ดังนั้น เพื่อยุติความยุงเหยิงและความไมสงบเรียบรอยตางๆ ท่ีมีอยู 
ในสภาวะตามธรรมชาติ มนุษยจึงเขาทําสัญญารวมกันเปนสังคมและจัดต้ังรัฐบาลข้ึนทําหนาท่ี
ปกครอง รักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยในรูปของสัญญาประชาคม แนวความคิดของ 
Locke ท่ีเนนวารัฐมีอํานาจจํากัดเพราะมีความมุงหมายสําคัญเพื่อธํารงไวซ่ึงความดีรวมกัน  
อันไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของราษฎร รัฐจึงจะใชอํานาจลวงลํ้าไปทําลาย 
สิทธิเหลานั้นของราษฎรไมได  และโดยท่ีสิทธิเหลานี้ของราษฎรเปนสิทธิตามธรรมชาติ 
ท่ีไมอาจจําหนายจายโอนกันได และเปนสิทธิท่ีอยูควบคูกับความเปนมนุษย สิทธิตามธรรมชาติ คือ 
สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินจึงนับเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยและเปนรากฐานของการ
จัดทํารัฐธรรมนูญในสมัยใหมตอมา8 

จัง จาค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เปนนักคิดทางการเมือง ยุคนี้เปนยุคของการ
เรียกรองหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนธรรมในสังคม แนวความคิดเร่ืองสัญญา
ประชาคมของ Rousseau กลาววา คนเราตามธรรมชาติดั้งเดิมนั้นมีความดีความบริสุทธ์ิอยางยิ่ง 
ไมเปนคนเอารัดเอาเปรียบ มีจิตใจสูง โอบออมอารี ไมเห็นแกตัว คนในสภาพธรรมชาติเชนนั้น
ดํารงชีวิตอยูโดยประพฤติตนสอดคลองกับธรรมชาติ และรุสโซก็สรุปทํานองเดียวกับ Locke วา
สภาวะตามธรรมชาตินั้นเปนสภาวะท่ีมนุษยไมมีความม่ันคงในชีวิตและเสรีภาพ คือไมมี
หลักประกันท่ีแนนอน การท่ีจะมีหลักประกันเสรีภาพท่ีแนนอนไดนั้น จําเปนตองมีการทําสัญญา
ประชาคม ในลักษณะแตละคนตางยอมสละสิทธิและเสรีภาพท่ีตนมีโดยไมจํากัดในธรรมชาติเสีย
                                                 

8 แหลงเดิม. (206-210). 
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และยอมรับสภาพท่ีมีสิทธิและเสรีภาพท่ีมีขอจํากัดตามกฎหมาย รัฐซ่ึงเกิดข้ึนจากการทําประชาคม
จะทําหนาท่ีรักษาความสงบและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของทุกคน อยางไรก็ดี ตามความคิดของ
รุสโซนั้น ทุกคนในรัฐควรมีเสรีภาพและไมควรเปนรัฐท่ีมีใครตองยอมอยูใตบังคับของใคร นั่นคือ
แตละคนที่เขาทําสัญญาประชาคมน้ันไดตกลงทําสัญญากับคนทุกคนโดยไมไดตกลงโอนสิทธิ 
และเสรีภาพของตนใหแกผูใดแตละคนตางโอนสิทธิและเสรีภาพใหแกสวนรวม โดยผลของการทํา
สัญญาประชาคมเชนนี้เอกชนแตละคนยอมปกครองตนเองโดยผานการทําสัญญาประชาคมยอม
แสดงออกมาในรูปแบบของ “เจตจํานงท่ัวไป”9 
 จากความหมายของกฎหมายธรรมชาติในยุคสมัยตางๆ ตามท่ีกลาวมาขางตน จึงอาจ
กลาวโดยสรุปไดวา กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑท่ีเปนแบบแผนการปฏิบัติของมนุษย 
ท่ีมีอยูเปนการท่ัวไปในสภาพธรรมชาติทุกหนทุกแหงไมเปล่ียนแปลงท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม 
และการเกิดข้ึนหรือการมีอยูของกฎหมายดังกลาวไมไดเกิดจากการจํานงจงใจหรือการยอมรับ
หรือไมยอมรับของผูใด มนุษยจึงเปนเพียงผูคนพบกฎเกณฑเหลานั้นเทานั้น กฎหมายดังกลาว 
จึงอยูเหนือกฎหมายของบานเมืองท่ีผูมีอํานาจในบานเมืองตราข้ึนและเปนหนาท่ีของฝายบานเมือง
ในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว หากกฎหมายบานเมือง
ไมสอดคลองหรือขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว กฎหมายบานเมืองยอมไมควรคาแกการเปน
กฎหมายท่ีสมบูรณและมนุษยสามารถเขาถึงและหยั่งรูกฎหมายดังกลาวไดดวยการใชเหตุผล 
และสติปญญาท่ีมีอยูในตัวมนุษยเองจากความหมายดังกลาวจะเห็นวากฎหมายธรรมชาติมีลักษณะ 
ท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ   
 1.  กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายท่ีใชไดโดยไมจํากัดสถานท่ี คือ กฎหมายธรรมชาติ 
เปนกฎหมายในทุกๆ ท่ี ทุกๆ คน และทุกๆ สังคมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามบุคคลทุกคน  
จึงสามารถกลาวอางกฎหมายดังกลาวไดโดยไมจํากัดสถานท่ี แมสถานท่ีดังกลาวจะไมใชสถานท่ี 
ท่ีตนสังกัดหรืออยูในบังคับก็ตาม   
 2.  กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายท่ีใชไดโดยไมจํากัดเวลา คือ กฎหมายธรรมชาติ 
เปนกฎหมายในทุกๆ เวลาไมเปล่ียนแปลงเปนอนันตกาลในทุกยุคทุกสมัย บุคคลทุกคนจึงสามารถ
กลาวอางกฎหมายดังกลาวไดตลอดเวลาไมวาจะลวงพนไปนานเทาใดก็ตาม   
 
 3.  กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายท่ีอยูเหนือกฎหมายของรัฐ คือ กฎหมายธรรมชาติ
เปนกฎเกณฑท่ีมีคุณคาในตัวเองเหนือกฎหมายบานเมืองท่ีกฎหมายบานเมืองซ่ึงมีท่ีมาจากเหตุผล
ของมนุษยและเปนสวนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติจะตองสอดคลองและไมขัดหรือแยงกับ
                                                 

9แหลงเดิม. (216-217). 
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กฎหมายธรรมชาติ และเปนหนาท่ีของฝายบานเมืองในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองและไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายธรรมชาติ 
 4. มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงและหยั่งรูกฎหมายธรรมชาติไดดวยเหตุผล และ
สติปญญาท่ีมีอยูในตัวมนุษยและทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว คือ เนื่องจากกฎหมาย
ธรรมชาติเปนส่ิงท่ีมีอยูในใจของมนุษยทุกคน มนุษยจึงสามารถหยั่งรูและคนพบไดวาอะไรคือ 
กฎเกณฑท่ีเปนกฎหมายธรรมชาติ โดยท่ีไมตองไปศึกษาคนควาหรือสอบถามใคร โดยอาศัยเหตุผล 
และสติปญญาท่ีมีอยูในตัวมนุษยในการหยั่งรูและคนหากฎหมายดังกลาว10 
  แมแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนจะปรากฏขึ้นตั้งแตสมัยกรีกโรมัน แตในสมัยนั้น
ไมไดเรียกวาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) แตเรียกวา “สิทธิธรรมชาติ (Natural Rights)” และ
ตอมาเรียกวา “สิทธิของมนุษย (Rights of Man)” กอนท่ีจะมีการเรียกวาสิทธิมนุษยชนดังเชน
ปจจุบัน และบุคคลแรกท่ีใชคําวา “สิทธิมนุษยชน” แทนคําวา “สิทธิของมนุษย” หรือ “สิทธิ
ธรรมชาติ” คือ Thomas Paine นักเขียนและนักตอสูทางการเมืองชาวอังกฤษ ในงานแปลคําประกาศ
สิทธิของมนุษยและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของประเทศฝร่ังเศสเปนภาษาอังกฤษ ตอมาคําวา “สิทธิ
มนุษยชน” ไดปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 แตคนสวนใหญมักเขาใจกันวาการ
เปล่ียนถอยคําจากคําวา “สิทธิของมนุษย” มาเปนคําวา “สิทธิมนุษยชน” มาจากขอเสนอแนะของ
นาง Eleanor Roosevelt ในป ค.ศ. 1943 ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
ซ่ึงรับผิดชอบในการทํารางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดรับการยอมรับจนใชคํานีอ้ยาง
จริงจังในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
 2.1.2  ความหมายและความสําคัญของสิทธิมนุษยชน  
 แมรัฐทุกรัฐจะใหความสําคัญกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและยอมรับวาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
รัฐทุกรัฐไมใชเร่ืองภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งอีกตอไป แตก็ยังไมมีการกําหนดนิยามของคําวา “สิทธิ
มนุษยชน” ใหชัดเจนวาหมายความวาอยางไร แมแตในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 ในฐานะ
ธรรมนูญขององคการสหประชาชาติและตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับแรกท่ี
ใหการยอมรับและคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับโลก หรือแมแตในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1948 ซ่ึงถือเปนเอกสารแมบทของสิทธิมนุษยชนปจจุบันก็ไมไดใหความหมายของ

                                                 
10 สมยศ  เช้ือไทย. น.108  (อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ.  (มปป.).  รายงานการศึกษาวิจัย 

ฉบับสมบูรณ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน. น. 18-19).   
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สิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง วามีความหมายวาอยางไรคงกําหนดไวแตเพียงองคประกอบ
หรือลักษณะของส่ิงท่ีจะถือวาเปนสิทธิมนุษยชนเทานั้น11 
 การท่ีองคการสหประชาชาติไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ไวเปน
การเฉพาะเจาะจงดังกลาวอาจจะดวยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก เปนการละไวในฐานท่ี
เขาใจกันไดโดยสามัญสํานึก ประการท่ีสอง เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยงในการอธิบายความและ
ประการท่ีสาม เพื่อเปดกวางความหมายไวเพื่อความยืดหยุนหรือตอบรับการพัฒนาความหมายสิทธิ
มนุษยชนท่ีไมหยุดนิ่งตามพลวัตรของสังคม และเม่ือพิจารณาจากพัฒนาการในทางประวัติศาสตร
ของสิทธิมนุษยชนจะพบวา แนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีความเปนพลวัตร (Dynamic)โดย
ข้ึนอยูกับบริบทตางๆ ของแตละสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา เชน การมีประวัติศาสตร 
คานิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง หรือสภาพแวดลอม ฯลฯ ท่ีแตกตาง
กัน แตละสังคมจึงมีความเขาใจสิทธิมนุษยชนในความหมายท่ีแตกตางกันไป การใหนิยามคําวา
สิทธิมนุษยชนไวเปนการแนนอนตายตัว จึงอาจเปนการไปจํากัดความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชน
ไวกับสังคมใดสังคมหนึ่ง ในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึงมากเกินไป ดังนั้น จึงควรปลอยให
ความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนพัฒนาไปตามพลวัตรของสังคมในแตละยุคแตละสมัย ในการ
พิจารณาความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในท่ีนี้จึงจะแยกพิจารณาเปนสิทธิมนุษยชนตาม
แนวคิดดั้งเดิมกับสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหม 
 1)  ความหมายตามแนวคิดดั้งเดิม  
 โดยท่ีแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีรากเหงาความคิดมาจากแนวความคิดเร่ือง
กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ การปรากฏตัวหรือสถานการณมีอยูของสิทธิมนุษยชนใน
สายตาของฝายกฎหมายธรรมชาติหรือธรรมชาตินิยม มักมองวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีมีอยูแลว
โดยธรรมชาติหรือเปนสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ซ่ึงมนุษยเพียงคนพบ (Discover) มิใชสิทธิท่ี
เกิดจากอํานาจหรือการประทานใหของมนุษยดวยกันเอง สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิท่ีคนทุกคนมีอยู
โดยเสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุท่ีเขาเปนมนุษย เปนสิทธิท่ีตั้งอยูบนความใสใจตอธรรมชาติแหง
การเปนมนุษยของเรา12 ดังนั้น จึงมีผูใหความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในยุคนั้นวา  

                                                 
11 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (อางถึงใน 

นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน. น. 6). 

12 จรัญ โฆษณานันท, แหลงเดิม น. 52 (อางถึงใน  นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน. น.7) 
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 สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิท่ีคนทุกคนมีอยูโดยเสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุท่ีเขาเปน 
มนุษย เปนสิทธิท่ีตั้งอยูบนความใสใจตอธรรมชาติแหงการเปนมนุษยของเรา13 สิทธิมนุษยชนจึง
เปนสิทธิท่ีเกิดมาเองโดยธรรมชาติในตัวมนุษย ในความหมายท่ีวาแหลงท่ีมาของสิทธินี้คือ
ธรรมชาติของมนุษย (Human Nature) มิไดเกิดข้ึนเพราะการอนุญาตจากรัฐหรือเปนผลจากการ
กระทําของใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ ดังนั้น ในการมีสิทธิมนุษยชนบุคคลจึงไมจําเปนตองมี 
ส่ิงใดๆ นอกเหนือจากความเปนมนุษยเขาไมตองทําอะไรท้ังส้ินนอกเสียจากการไดเกิดมาเปน
มนุษย 
 สิทธิมนุษยชน คือ คุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคนในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย 
และดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววาเขาเกิดมาเปนมนุษย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหลานี้อยูแลว 
ตั้งแตกอนท่ีจะมีสังคมการเมืองท่ีเรียกวา “รัฐ” (State) เกิดข้ึน14 และไมมีมนุษยผูใดสามารถสละ
สิทธิและเสรีภาพเหลานี้ไดโดยชอบและไมมี “ผูปกครองวาการแผนดิน (Sovereign)” คนใดหรือ
คณะใดมีอํานาจทําลายสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ไดเชนกัน15 สิทธิมนุษยชนจึงมิไดเปนการท่ีรัฐ
บัญญัติกฎหมายใหสิทธิแกบุคคล หากแตเปนการท่ีกฎหมายของรัฐไดรับรองถึงความมีอยูของสิทธิ
ท่ีติดตัวมนุษยไวในบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น เชน สิทธิในชีวิตรางกายของบุคคล เสรีภาพ
ในทางความเช่ือของบุคคล เปนตน16 
 การใหความหมายสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดดังกลาว เปนการใหความหมายสิทธิ
มนุษยชนโดยพิจารณาจากธรรมชาติของการเปนมนุษยและยืนยันถึงการถือครองสิทธิดังกลาว โดย
มนุษยทุกคน และจากความหมายดังกลาวทําใหเห็นถึงลักษณะของสิทธิมนุษยชน 2 ประการ คือ 
ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนและการไมอาจสละโอน หรือยอมใหพรากไปแกผูใดผูหนึ่ง คือ  
  ความเปนสากล (Universality) ของสิทธิมนุษยชน กลาวคือ เนื่องจากสิทธิมนุษยชน
เปนสิทธิท่ีผูกพันอยูกับความเปนมนุษยและติดตัวมนุษยทุกคนมาตั้งแตกําเนิดสิทธิมนุษยชนจึงไมมี
ขอจํากัดในทางลักษณะตัวบุคคล คือ เปนสิทธิท่ีบุคคลทุกคนเปนผูทรงสิทธิโดยไมมีการแบงแยกวา 

                                                 
13 R.J.Vincent, “Human Rights and International Relations” (Cambridge: Cambridge University 

Press,1988); จรัญ โฆษณานันท (แปล)  (อางถึงใน นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน. น. 7). 

14 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (พิมพครั้งที่ 2)   
(น. 44), โดย  วรพจน  วิศรุตพิชญ, 2543, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   

15 แหลงเดิม. (น. 40). 
16 จาก หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ (พิมพครั้งที่ 2 

ปรับปรุงใหม)  (น. 73), โดย  บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547,  กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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บุคคลนั้นจะเปนคนของชาติใด เช้ือชาติใด ภาษาใด หรือศาสนาใดและสามารถกลาวอางสิทธิ
ดังกลาวไดโดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา 
 การไมอาจสละโอน หรือยอมใหพรากไป (Inalienability) แกผูใดผูหนึ่งกลาวคือแม
สิทธิมนุษยชนจะเปนสิทธิท่ีติดตัวทุกคนมาต้ังแตกําเนิดในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย และบุคคล 
ทุกคนสามารถกลาวอางสิทธิดังกลาวไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี แตบุคคลทุกคนในฐานะท่ี
เปนผูทรงสิทธิดังกลาว ก็ไมอาจแสดงเจตนาจําหนายจายโอนหรือสละสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลใด
ก็ได และรัฐหรือบุคคลใดก็ไมอาจกระทําการใดอันเปนการพรากสิทธิดังกลาวไปจากบุคคลได 
เพราะหากยอมใหมีการโอน การสละ หรือการพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลได เทากับยอมใหมี
การสละหรือทําลายความเปนมนุษยของบุคคลได ซ่ึงไมอาจทําได เพราะความเปนมนุษยไมอาจจะ
สละโอนหรือทําลายไดโดยรัฐหรือบุคคลใดแมกระท่ังมนุษยคนนั้นเอง 
 นิยามความหมายสิทธิมนุษยชนดังกลาว เปนการนิยามความหมายสิทธิมนุษยชนในยุค
เร่ิมตนในสังคมตะวันตก และเม่ือสังคมและอุดมการณทางการเมืองการปกครองของตะวันตก
เปล่ียนแปลงไป การนิยามความหมายสิทธิมนุษยชนในสังคมตะวันตกก็เปล่ียนไปตามความ
เปล่ียนแปลงของสังคมดวย 
 2)  ความหมายตามแนวคิดสมัยใหม 
 ตามแนวคิดสมัยใหมเห็นวาสิทธิมนุษยชนไมใชสิทธิท่ีมีมาโดยธรรมชาติของมนุษยแต
เกิดจากการกระทําหรือการสรางสรรคของมนุษยภายหลังท่ีเกิดสังคมการเมืองท่ีเรียกวารัฐแลว และ
เห็นวาสิทธิมนุษยชนเปนเร่ืองอุดมการณหรือแนวคิดท่ีมนุษยกลาวอางเพ่ือเรียกรองใหประโยชน
ของตนไดรับการรับรองคุมครองจากผูปกครองหรือรัฐ โดยอางความชอบธรรมของประโยชนนั้นๆ
วาเปนส่ิงจําเปนตอความเปนมนุษย (Human dignity)17 และมีการพัฒนาไมหยุดนิ่งตามความ
เปล่ียนแปลงของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัย สิทธิมนุษยชนตามแนวคิดสมัยใหมจึงไมใชสัจธรรม
ท่ีเปนนิรันดร หรือคุณคาสูงสุดและมิใชส่ิงสมบูรณถูกตองในทุกๆ สถานท่ีหรือโดยไมจํากัดเวลา 
หากแตมีการเปล่ียนแปลงไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในแตละยุคสมัย และจากวิวัฒนาการของสังคมมนุษยในแตละยุคสมัยจนกระท่ังปจจุบัน 
จะพบวาสิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรแบงออกเปน 3 ยุค คือ 
 ยุคท่ี 1 สิทธิมนุษยชนแบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ท่ีเนนคุณคาอุดมคติเร่ือง
“อิสรเสรีภาพ” ของมนุษยและถือเปนยุคเร่ิมตนแหงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and 
Political Rights) ปรากฏชัดในขอเขียนของ John Locke นักปรัชญาชาวอังกฤษท่ีใหความสําคัญกับ 
 
                                                 

17 จาก พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน, โดย วิชัย ศรีรตัน, 2544, ดุลพาห, 48(3), น. 47. 
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คุณคาของมนุษยแตละคนในฐานะปจเจกชน ( Individualism) วามีสิทธิอิสระท่ีผูมีอํานาจจะละเมิด
มิไดและผูมีอํานาจตองยอมรับพรอมๆ กับการจํากัดอํานาจผูปกครอง18 โดยผานทางสัญญา
ประชาคม (Social Contract) และ Lockeไดอาศัยทฤษฎีสิทธิปจเจกชนนิยมนี้สนับสนุนความชอบ
ธรรมแหงสิทธิชาวอังกฤษในการตอสูกับกษัตริยท่ีเปนทรราช โดยสิทธิมนุษยชนในยุคนี้จะสราง
พันธะในทางลบ (Negative Obligation) ใหกับรัฐ กลาวคือ หามรัฐเขามายุงเกี่ยวแทรกแซงในสิทธิ
และเสรีภาพของปจเจกชน ในขณะเดียวกันก็กอหนาท่ีใหกับบุคคลที่สามในการท่ีตองมีหนาท่ี
เคารพตอสิทธิและเสรีภาพของผูทรงสิทธินั้นดวย สิทธิมนุษยชนในยุคนี้จึงกอพันธะใหรัฐเพียง 
ออกกฎหมายรับรองสิทธิและบังคับใชเพื่อใหผูมีสิทธิไดใชสิทธิได สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ ไดแก 
สิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวรางกาย สิทธิในการมีสัญชาติและการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตาม
กฎหมาย สิทธิในการมีศักดิ์ศรี สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในมโนธรรมความคิดและศาสนา 
และสิทธิในการพูดและการแสดงออก เปนตน 
 ยุคท่ี 2 สิทธิมนุษยชนแบบความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ท่ีขยายคุณคาอุดม
คติไปสูเร่ือง “ความเสมอภาค” ของมนุษย และทําใหเกิดการปรากฏตัวของสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ปรากฏในงานเขียนของ John Rawls เร่ือง “ทฤษฎีความยุติธรรม” ซ่ึงมี
หลักการสําคัญท่ีเนนคุณคาของสิทธิและเสรีภาพอยางสูงของมนุษย 2 ประการ คือ หลักความมี
อิสระเทาเทียมกัน ซ่ึงมนุษยทุกคนจะตองมีสิทธิเทาเทียมกันในเสรีภาพข้ันพื้นฐานอยางมากท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนได และหลักความเสมอภาคของโอกาสท่ีเปนธรรมหรือหลักความแตกตางในกรณีของ
ความแตกตางในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักความยุติธรรมทางสังคมแลวความไมเสมอ
ภาคดังกลาวจะตองไดรับการจัดระเบียบใหเปนธรรมหรือใหเปนประโยชนมากท่ีสุดแกคนท่ี
เสียเปรียบหรือดอยโอกาสที่สุดในสังคม ท้ังนี้เนื่องจากในความเปนจริงแลวคนเรามีความสามารถ 
และโอกาสไมเทากันทําใหมนุษยกลุมหนึ่งไดประโยชนในขณะท่ีมนุษยอีกกลุมหนึ่งถูกใชเปน
เคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชนจากกลุมแรกและกลุมหลังมีคนจํานวนมากท่ีตกอยูในสภาวะ
ยากจนท่ีสุดและอยูอยางไมมีสภาพท่ีมีคาความเปนมนุษยเหลืออยู จึงทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนในรูปแบบใหมข้ึนมาในลักษณะเปนสิทธิท่ีใหมนุษยมีสภาพความเปนอยูท่ีดีสมกับความ
เปนมนุษย19 สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ไดสรางพันธะในทางบวก (Positive Obligation) ใหกับรัฐ 
ฝายเดียว คือ เรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาทในการกระทําเพือ่เสริมสรางใหมนุษยมีชีวติความเปนอยู
ท่ีดี มีคุณคาสมกับความเปนมนุษยแกประชาชนทุกคน แตไมไดกอหนาท่ีใหกับบุคคลท่ัวไป 

                                                 
18 จาก กฎหมายมหาชน เลม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคตางๆ  

(พิมพครั้งที่ 6)  (น. 64), โดย  บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2546, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
19 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน (น. 44-45). เลมเดิม. 
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กลาวคือ บุคคลท่ีสามหรือเอกชนหาไดมีหนาท่ีตองจัดหาส่ิงตางๆ ใหกับบุคคลท่ีเปนผูทรงสิทธิ
นั้นๆ ไม สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ ไดแก สิทธิในการศึกษา สิทธิในท่ีอยูอาศัย สิทธิในการมีอาหารท่ี
เพียงพอ เปนตน20 
 ยุคท่ี  3 สิทธิมนุษยชนแบบกลุมบุคคล  (Collective Rights) ท่ีมุงสูหลักความเปน 
“ภราดรภาพ” หรือความสมานฉันทของเพื่อนมนุษยท้ังมวลในโลก เกิดเปนสิทธิมนุษยชนใหมท่ี
เรียกวา  สิทธิในความสมานฉันท  (Rights of Solidarity) หรือสิทธิของประชาชน  (Rights of 
Peoples) อันเปนสิทธิรวมกันของประชาชนทุกคนหาไดเปนสิทธิของปจเจกชนคนหนึ่งคนใดท่ีจะ
ใชสิทธิเรียกรองตามลําดับ แตเปนสิทธิของกลุมบุคคล สิทธิมนุษยชนในยุคนี้เกิดจากการเรียกรอง
ของกลุมประเทศโลกที่สาม ท้ังนี้เนื่องจากประเทศเหลานี้ถูกกดข่ีและตักตวงผลประโยชนจากรัฐ 
เจาอาณานิคม และเนื่องจากประเทศเหลานั้นเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยากจน จึงกลาวอางสิทธิใน
การพัฒนาโดยถือวาเปนหนาท่ีของทุกรัฐท่ีจะตองรวมมือกันสรางระเบียบโลกท่ีเปนธรรมท่ี
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนา และตองชวยเหลือประเทศท่ีกําลังพัฒนาเหลานั้น21 สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ 
ไดแก สิทธิในการกําหนดอนาคตตนเอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการมีสวนรวมและไดรับ
ประโยชนจากมรดกรวมของมนุษยชาติ สิทธิของชนกลุมนอย เปนตน  
 ดังนั้น จึงมีผูใหความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในความหมายท่ีแตกตางกันในแตละ
ยุคสมัย ดังนี้22   
 John Stuart Mill. อธิบายวา สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิในฐานะเปนองคประกอบหนึ่งท่ี
ไมอาจขาดไดในความสุขของมนุษยอันหมายถึงวาบุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิท่ีจะไดรับการ
เคารพนับถือเชิงศีลธรรมอยางเทาเทียมกันจากผูอ่ืน  
 Joel Feinberg. อธิบายวา สิทธิมนุษยชนเปนขอเรียกรองทางศีลธรรมอันม่ันคงสมบูรณ 
ซ่ึงตั้งอยูบนฐานของความตองการหรือความจําเปนข้ันพื้นฐานของมนุษยท้ังหมด โดยถือวาปจเจกชน 
ทุกคนลวนมีสิทธิมนุษยชนเพราะทุกคนตางก็มีความตองการเยี่ยงมนุษยเหมือนกัน หาไมแลวก็คง
ไมสามารถมองเขาเหลานั้นวาเปนดังมนุษยได 
 John Rawls. อธิบายวา สิทธิมนุษยชน คือ การมีสิทธิท่ีจะไดรับการตอบสนองความ
ตองการในผลประโยชนของมนุษยตางๆ ของมนุษย ซ่ึงสมาชิกของกลุมชนจักตองไดรับการ
ปกปองคํ้าประกันและรับรองตามหลักความยุติธรรมทางสังคม   

                                                 
20  แหลงเดิม.  (น. 42-43). 
21 แหลงเดิม.  (น. 43). 
22 จาก สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม  (น. 70), โดย  

จรัญ โฆษณานันท, 2545, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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 “สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights หมายถึง23 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ซ่ึง
ปกปอง“ปจเจกบุคคล” (Individual) หรือ “กลุมบุคคล” (Group) จากการกระทําท่ีตองหามของ
สมาชิกอ่ืนหรือรัฐ โดยกฎหมายระหวางประเทศ หรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ 
 สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิท่ีครอบคลุมการดํารงอยูของมนุษย เพื่อชีวิตท่ีดีในสังคมท่ีดี
โดยมีหลักการท่ีสําคัญสามเร่ือง คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการยอมรับนับถือ และสิทธิในการดําเนิน
ชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางท่ีชอบธรรม  
 สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิอันจําเปนท่ีมนุษยพึงมีเพื่อใหมนุษยไดมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีการ
ท่ีมนุษยจะมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีได หาไดมีความหมายเพียงการมีชีวิต การดํารงชีวิตเทานั้น แตมนุษย
ตองมีสิทธิท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อใหบรรลุถึงการมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี 
 จากความหมายคําวา “สิทธิมนุษยชน” ดังกลาว จะเห็นวาสิทธิมนุษยชนสมัยใหมหรือ
ในยุคปจจุบันมิไดหมายความเฉพาะสิทธิธรรมชาติท่ีติดตัวทุกคนมาต้ังแตกําเนิดในฐานะท่ีเกิดมา
เปนมนุษยเทานั้น แตยังรวมถึงสิทธิอ่ืนจําเปนท่ีมนุษยพึ่งมีเพื่อการดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรีของมนุษย
ดวย ไดแก สิทธิในความเปนอยูท่ีดี สิทธิในการยอมรับนับถือ สิทธิในการกําหนดตนเอง สิทธิใน
การพัฒนาตนเอง หรือสิทธิมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของรัฐ นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชน
สมัยใหมยังมิไดหมายถึงเฉพาะสิทธิของปจเจกชนเทานั้น แตยังรวมถึงสิทธิของกลุมบุคคลดวย 
โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีเปนผูดอยโอกาสและเสียเปรียบในสังคมที่ตองไดรับการดูแลปกปองจาก
สังคมหรือรัฐ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาสิทธิมนุษยชนสมัยใหมหรือในยุคปจจุบันมีสองระดับ คือ24 
สิทธิของปจเจกชนกับสิทธิของกลุมบุคคล (Collective Rights) 
 3)  รากฐานความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาแนวคิดเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนไมใชเร่ืองใหม แตเปนแนวคิดท่ีมีมานานแลวต้ังแตสมัยกรีกโรมัน โดยอยูในรูปแบบของ
สิทธิธรรมชาติและพัฒนามาเปนสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน และมนุษยไดกลาวอางสิทธิมนุษยชน
เพื่อการปลดปลอยความเปนอิสรภาพและเรียกรองความเทาเทียมกันของมนุษยจากการ 
ถูกกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบ และทารุณกรรมตางๆ ของฝายท่ีสูงและเหนือกวา โดยเฉพาะในชวง
ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนเร่ิมสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถือไดวาเปนยุคหฤโหดสําหรับมนุษยชาติ 
ประชาชนพลเมืองนับลานๆ คนถูกกดข่ีและเขนฆาโดยรัฐบาลของตนเองอยางทารุณ ท้ังนี้ เนื่องจาก

                                                 
23 จาก การอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (น. 42), โดย  อุดม รัฐอมฤต และคณะ, 2544, กรุงเทพฯ: 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 

24 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน (น. 48). เลมเดิม. 
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การเกิดข้ึน ของลัทธิชาตินิยมและลัทธิเหยียดเผาพันธุอ่ืนๆ (Xenophobia) จึงนําไปสูการปกครอง
แบบเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จ ไมวาจะเปนรัฐบาลฟาสซิสตในอิตาลี นาซีในเยอรมันและ 
อีกหลายๆประเทศ25 และท่ีสะเทือนใจมนุษยชาติมากท่ีสุดคือ การฆาลางเผาพันธุชาวยิวโดยฮิตเลอร
ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากความโหดรายระหวางมนุษยดวยกันดังกลาวจึงไดมีการเรียกรองให
มีการคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ึนในระดับภายในประเทศและในระดับระหวางประเทศโดยมี
รากฐานความคิดในการเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาจากหลักนิติรัฐและหลักสังคม26 
 ในประเทศไทยไดมีนักกฎหมายผูทรงคุณวุฒิอยูหลายทานท่ีไดใหความหมายของ 
คําวา “สิทธิมนุษยชน” ไวดังนี้27 
 คะนึง ฦาไชย ไดใหความหมายของคําวา สิทธิมนุษยชน หมายถึง “การที่มนุษยตอง
เคารพในศักดิ์ศรีและในสิทธิของความเปนมนุษยดวยกัน สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของความเปน
มนุษยเปนสิทธิของคนทุกคนท่ีเกิดมา กฎหมายไมจําเปนตองสรางสิทธินี้ข้ึนมาใหมเพราะมีอยูเดิม
แลวกฎหมายเพียงแตออกมาเพ่ือใหการรองรับใหเกิดความชัดเจนและเพื่อคุมครองใหสิทธินี้คงอยู
ตลอดไป” 
 ธานินทร กรัยวิเชียร ไดใหความหมายของคําวา “สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิ
มนุษยชนจะไมใชสนธิสัญญาระหวางประเทศและไมกอใหเกิดพันธะกรณีทางกฎหมายใหปฏิบัติ
ตามแตในฐานะท่ีประเทศไทยเปนรัฐสมาชิกของสหประชาชาติก็จําตองเคารพตอหลักการและนํา
หลักการแหงสิทธิมนุษยชนตามท่ีบัญญัติไวในปฏิญญามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศใหสอดคลองกันกับมาตรฐานที่กําหนดไวใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะกระทําได…” 
 วีระ โลจายะ28 ไดใหความหมายของคําวา สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท้ังหลายซ่ึงเปน
ท่ียอมรับกันในประเทศท่ีมีอารยธรรมวา เปนสิทธิพื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ของมนุษย และในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย เปนสิทธิท่ีมีการคุมครองปองกันในทาง
กฎหมายเปนพิเศษกับความสําคัญของสิทธิดังกลาว  
 ดังนั้น  คําวา “สิทธิมนุษยชน” ตามความหมายดังกลาวในประเทศไทยนาจะมี
ความหมายคือ สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของบุคคลท่ีไดรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมาย

                                                 
25 แหลงเดิม. (น. 27). 
26 จาก หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม, โดย  วรเจตน ภาคีรัตน, 2555, จาก  http:// www.pub-law.net 
27 จาก สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (คํานิยม), โดย  กุลพล  พลวัน, 2547,  กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  
28 จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 53-54), โดย วีระ โลจายะ, 2525, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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ไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักการท่ีสําคัญก็คือ มนุษย
ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนจึงเปนส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญมุงท่ีจะใหความคุมครอง
แกบุคคลทุกคน 
 2.1.3  ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน  
  จากความหมายและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นวา สิทธิมนุษยชนมีท่ีมาจากความตองการสองประการของมนุษย คือ ความตองการ
เปนอิสระและความเทาเทียมกันระหวางมนุษยดวยกันและความตองการจํากัดอํานาจของผูปกครอง
ท่ีใชอํานาจกดข่ีประชาชน และจากความตองการดังกลาวทําใหเห็นวาสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญ 
2 ประการ คือ29   
 1)  สิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีเปนหลักในการเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกัน
ของมนุษย 
 สืบเนื่องจากสังคมมนุษยในสมัยบุพกาลท่ีเต็มไปดวยความทุกขยาก และความไมเสมอ
ภาคเทาเทียมของมนุษย โดยมนุษยถูกแบงออกเปนชนช้ันสูงกับชนช้ันลาง โดยชนช้ันลาง จะถูกเอา
รัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติเหมือนกับเปนวัตถุส่ิงของหรือสัตวเล้ียงของชนช้ันสูงสิทธิตางๆ ใน
สังคมถูกสงวนไวสําหรับคนชนช้ันสูงเทานั้น ท้ังนี้ เนื่องจากชนช้ันลางในขณะน้ันไมมีความเปนตัว
ของตัวเอง และยังตองพ่ึงพาอาศัยชนช้ันสูงอยูท้ังในดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและปจจัยส่ี 
และสภาพการณเชนนี้ปรากฏท้ังในสังคมตะวันตกและตะวันออก คือ ในสังคมตะวันตกเร่ิมตั้งแต
สมัยเมโสโปเตเมีย ท่ีแฝงไวดวยความทารุณกรรมของระบบทาส การประหารหมูทาสฝงตามลงไป
ในประเพณีฝงศพพระราชา การลงโทษท่ีรุนแรงในลักษณะตาตอตาฟนตอฟน เชน ถาคนไขตายใน
ระหวางการผาตัดแพทยผูผาตัดตองถูกประหารตายตามไปดวย สมัยอียิปต ภาพของแรงงานทาส
การทําการทารุณกรรมทาสและการสูญเสียแรงงานทาสจํานวนมหาศาลจากการสรางพีรามิด สมัย
ฮิบรูท่ีชาวยิวตกเปนทาสของอียิปตและตองทํางานหนักไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ในสมัยกรีกแม
จะมีความรุงโรจนในทางปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญากฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติท่ีเช่ือใน
ความเสมอภาคทัดเทียมแหงคุณคาของมนุษยท่ีมีเหตุผลโดยธรรมชาติเสมอกัน แตจากชะตาชีวิต 
ของ สามนักปรัชญาท่ียิ่งใหญของกรีกโบราณ ไดแก โสกราตีส เพลโต และอริสโตเต้ิล อาจสะทอน
ใหเห็นการเบียดเบียน การขมเหงกันภายในสังคมกรีกไดในระดับหนึ่งท่ีวาระสุดทายแหงชีวิตโสก
ราตีสตองส้ินสุดลงดวยการดมยาพิษฆาตัวตายตามคําพิพากษาของศาลประชาชน การเนรเทศตัวเอง
ออกจากเอเธนสของเพลโตและถูกจบเปนทาสไปขายในตลาด และอริสโตเติ้ล ท่ีตองหลบหนีแทน 
 
                                                 

29 สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม (น. 3-34). เลมเดิม  
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การเผชิญหนากับโทษประหารชีวิตแบบโสกราตีส และในสมัยโรมันแมโรมันจะมีความเรืองรอง
แหงเหตุผลหรือคุณคาของความยุติธรรมรองรับกฎหมายโรมัน แตก็ไมอาจบดบัง หรือปดกั้นความ
ปาเถ่ือนหรือการขมเหงมนุษยดวยกันในสังคมโรมันถือวาทาสมิใชเพียงแคแรงงานในการผลิตของ
นายทาสเทานั้น หากยังเปนเสมือนวัตถุไรชีวิตท่ีตอบสนองความตองการทุกอยางของนาย และอาจ
ถูกซ้ือขายกันไดดังเชนสัตวเล้ียง และปรากฏการณเชนนี้ก็ยังดํารงเร่ือยมาในสังคมตะวันตก
ตลอดจนสมัยใหม ในขณะท่ีในสังคมตะวันออกก็มีสภาพการณไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากใน
สังคมอินเดียท่ีมีความเช่ือในระบบวรรณะหรือการแบงช้ันวรรณะของมนุษยออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก พราหมณ กษัตริย ไวศยะ และศูทรหรือทาส หรือแมกระท่ังสังคมไทยในอดีตท่ีมีระบบทาส 
กับนายทาส เปนตน   
 ตอมา เม่ือสังคมมนุษยมีความเจริญข้ึน มนุษยมีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผลกวา
แตกอน มนุษยจึงสามารถชวยเหลือและดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน 
เหมือนแตกอนหรือพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนแตนอยเทาท่ีจําเปน มนุษยโดยเฉพาะชนช้ันลางจึงมีความ
พยายามแสวงหาแนวทางเพ่ือปลดปลอยอิสรภาพตนเองจากอํานาจกดข่ีครอบงําของชนช้ันสูงท่ี
เหนือกวาหรือเพื่อใหชนช้ันลางซ่ึงเปนผูดอยกวามีอิสรเสรีภาพมากข้ึนกวาเดิมหรือมีโอกาสพัฒนา
ตนเองใหทัดเทียมกับชนช้ันสูงท่ีเหนือกวา สิทธิมนุษยชนจึงถูกกลาวถึงในฐานะเปนอุดมคติท่ี
มนุษยกลาวอางข้ึนเพื่อเรียกรองอิสรภาพและความเทาเทียมกันของมนุษย โดยอางวามนุษยทุกคน
เกิดมายอมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และมีสิทธิบางอยางเหมือนกัน คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ 
และทรัพยสินท่ีติดอยูกับความเปนมนุษยทุกคนมาแตกําเนิดในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษยและไมมี
มนุษยคนใดท่ีจะพรากหรือโอนสิทธิดังกลาวไปจากมนุษยแตละคนได ดังนั้น จึงเปนการไมสมควร
ท่ีจะใหมนุษยสามารถถือสิทธิครอบครอง ซ้ือขาย กดข่ีขมเหง และกระทําทารุณกรรมมนุษย 
ดวยกันได 
 2) สิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีเปนหลักการในการจํากัดอํานาจของผูปกครองจาก
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของมนุษยชาติ จะพบวาการตอสูเรียกรอง เพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิ
และเสรีภาพของมนุษยเปนผลมาจากความขัดแยงอันเนื่องมาจากความไมเทาเทียมของกลุมบุคคล
สองกลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมท่ีมีความเขมแข็งและมีอํานาจในการกําหนดความเปนไปภายใน
สังคม เชน กลุมชนช้ันปกครอง กลุมนักการเมือง กลุมพอคาและนักธุรกิจ และกลุมอิทธิพล สวนอีก
กลุมหนึ่งเปนกลุมท่ีมีอํานาจตอรองในทางสังคมนอยกวากลุมแรกและตองปฏิบัติตามการช้ีนําของ
กลุมแรก เชน กลุมชาวนาและเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน และชุนชนท่ีมีฐานะยากจน30 และคนกลุม
                                                 

30 การอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (น. 2). เลมเดิม 
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แรกมักใชกําลังและอํานาจท่ีตนมีกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบคนกลุมหลังอยางไรมนุษยธรรม 
โดยเฉพาะชนชั้นผูปกครอง ทําใหคนกลุมหลังซ่ึงอยูในฐานะผูถูกปกครองพยายามหากฎเกณฑ
ตางๆ เพื่อมาจํากัดอํานาจของผูปกครอง ไดแก แนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติและแนวคิดเร่ืองสิทธิ
ธรรมชาติ กลาวโดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองสิทธิธรรมชาติในฐานะแนวคิดเร่ิมตนของสิทธิมนุษยชน ได
เสนอผานทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวความคิดของ John Locke ท้ังนี้ เพื่ออธิบายถึงท่ีมาและ
ขอจํากัดอํานาจของรัฐหรือผูปกครอง โดยอางวาในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนเทาเทียมกันและมี
เสรีภาพอยางเต็มท่ีในการกําหนดตนเองและเม่ือมีการลวงละเมิดกันเกิดข้ึน มนุษยทุกคนก็มีอํานาจ 
ท่ีจะบังคับตามสิทธิท่ีตนมีอยูไดดวยตนเอง ทําใหเกิดความไมม่ันคงปลอดภัยตอไปในสภาวะ
ธรรมชาติ และเพื่อความม่ันคงปลอดภัย และความสงบเรียบรอยในสภาวะธรรมชาติ มนุษยจึงตกลง
เขาทําสัญญาอยูรวมกันเปนสังคม และจัดตั้งรัฐบาลข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีปกครองรักษาความสงบ
เรียบรอยและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมเรียกวา สัญญาประชาคม (Social Contract) 
โดยประชาชนแตละคนยอมสละสิทธิบางสวนของตน คือ สิทธิท่ีจะบังคับกันเองใหรัฐหรือรัฐบาล
ซ่ึงไดจัดตั้งข้ึนตามสัญญา แตทุกคนยังสงวนสิทธ์ิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอ่ืนเปนสิทธิ
ธรรมชาติของมนุษยไว ซ่ึงรัฐหรือบุคคลใดจะทําลาย ลวงละเมิดหรือขัดขวางสิทธิดังกลาวไมได 
และเม่ือใดท่ีรัฐหรือรัฐบาลทําผิดเง่ือนไขที่ตกลงไวในสัญญาโดยการละเมิดสิทธิธรรมชาติของ
ประชาชน ถือวารัฐไดกระทําการอันเปนการฝาฝนความไววางใจของประชาชนตามสัญญาซ่ึงเปน
เง่ือนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนผูถูกปกครองยอมมีอิสระในการถอดถอนหรือ 
ลมลางรัฐหรือผูปกครองท่ีทําผิดสัญญาได และอิสระในการถอดถอนหรือลมลางผูปกครองดังกลาว 
คือ สิทธิธรรมชาติในการลงโทษผูปกครองของผูถูกปกครอง31 ซ่ึงตอมาเรียกวา “สิทธิมนุษยชน” 
 2.1.4  แนวคิดทฤษฎีวาดวยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ32 
  จุดเร่ิมตนเกี่ยวกับพัฒนาการของเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตรนั้น พัฒนามา
จากสิทธิและเสรีภาพของชนช้ันกลางในยุคกลางของยุโรป โดยกษัตริยและขุนนางในสมัยนั้นถูก
กลุมชนช้ันกลางบังคับใหมอบหลักประกันสิทธิและเสรีภาพบางประการใหแกพวกตน ซ่ึงขอ
เรียกรองท่ีไดรับการกลาวถึงมากในการตอสูของชนช้ันกลางในสมัยนั้น ก็คือ “Magna Carta” โดยมี
สาระสําคัญประการหนึ่งคือ การเก็บภาษีของพระมหากษัตริยบางอยางจะกระทํามิได หากมิไดรับ
ความเห็นชอบจากเหลาขุนนาง นอกจากน้ี เพ่ือปองกันมิใหพระมหากษัตริยใชอํานาจจากศาลโดย 
มิชอบแลว ยังไดบัญญัติไวใน Magna Carta มาตรา 39 วา อิสระชนไมอาจจะถูกจับกุม คุมขัง ถูก

                                                 
31 สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม  (น. 113). เลมเดิม 
32 จาก หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย (พิมพครั้งที่ 3) (น. 33-37), โดย  

บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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ประหาร หรือถูกเนรเทศ หรือถูกกระทําโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เวนแตโดยอาศัยฐานคําวินิจฉัยตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย 
 ในศตวรรษท่ี 16 และ 17 จากพัฒนาการของทฤษฎีวาดวยรัฐสมัยใหมนั้นไดกอใหเกิด
ความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพตามความหมายของสมัยใหม โดยข้ันแรกไดเกิดเอกสารที่เรียกวา 
“Petition of Rights” ตอจากนั้นใน ค.ศ. 1689 จึงเกิด Bill111 of Rights และในชวงทศวรรษนี้เองท่ี
ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) และแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) เปน
แนวคิดท่ีมีบทบาทสําคัญในยุคนั้น จากแนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอ John Milton ซ่ึงไดเรียกรอง
สิทธิตางๆ ตอไปน้ีวาเปนสิทธิท่ีมีความจําเปนสําหรับประชาชน กลาวคือ  สิทธิในชีวิตรางกาย (The 
Rights to Life) กรรมสิทธ์ิ (Property Rights) เสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพในทางศาสนาและความ
เช่ือ (Freedom of  Religion and Faith) เสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) และเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ (Press Freedom)  
 สวนรัฐจะตองถูกจํากัดอํานาจของรัฐในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเสรีภาพตาม “ขอตกลงของ
ประชาชน (Agreement of the people)” ท่ีถูกทําข้ึนใน ค.ศ. 1647-1649 ดังตอไปนี้ คือ เสรีภาพใน
ศาสนาและในความเช่ือ เสรีภาพจากากรถูกบังคับใหเขารวมในสงคราม การนิรโทษกรรมสําหรับผู
ท่ีมีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกตาง ความเสมอภาค (Equity) การแทรกแซงในสิทธิของบุคคล 
หรือการแทรกแซงในกรรมสิทธ์ิจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจในการกระทําดังกลาว 
อยางไรก็ดีตามขอเรียกรองดังกลาวกลับถูกปฏิเสธโดยสภาท่ีปรึกษาแหงกองทัพเพื่อการปฏิวัติ 
 John Locke เปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญบุคคลหน่ึงในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพ โดย 
Locke เห็นวา ชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธ์ิ เปนสิทธิท่ีติดตัวปจเจกบุคคลมาต้ังแตเกิดโดยสิทธิ
ดังกลาวเปนสิทธิท่ีมีอยูอยางเทาเทียมกันอยางอิสระของปจเจกบุคคลในสภาวะธรรมชาติ สิทธิ
ดังกลาวไมอาจจะถูกยกเลิกไดโดยสัญญาประชาคม แตในทางตรงกันขามอาจทําใหเกิดความมั่นคง
ข้ึนโดยสัญญาประชาคม ซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามแนวความคิดของยุคกลางและตามแนวความคิดของ
ศตวรรษท่ี 17 ถือวารวมอยูในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย เพ่ือใหเกิดหลักประกันตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล Locke ไดเรียกรองใหมีการแยกอํานาจนิติบัญญัติออกจากอํานาจบริหาร สําหรับ
เร่ืองแนวความคิดในการจํากัดอํานาจรัฐไดรับการพัฒนาตอมาโดย Montesquieu33   
 Sir Edward Coke เปนนักนิติศาสตรชาวอังกฤษท่ีมีแนวความคิดเกี่ยวพันกับแนวคิด
ของ John Locke โดยเปนผูท่ีสนับสนุนเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในชีวิต และกรรมสิทธ์ิโดย

                                                 
33 จาก เจตนารมณของกฎหมาย, โดย  วิภาวรรณ  ตุลยานนท  (แปล), 2528, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2552). หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
(พิมพครั้งที่ 3),  กรุงเทพ:วิญูชน. น. 36-37). 
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กฎหมายบัญญัติ และเปนผูท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในชีวิตรางกายและ
กรรมสิทธ์ิ โดย Coke เห็นสิทธิท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นเปนสิทธิท่ีติดตัวมนุษยท่ีจะตองไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายจารีตประเพณี 
 แนวความคิดดังกลาวขางตนไดนําไปสูการประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 18 เร่ิมจากการประกาศ Bill of Rights ของรัฐตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกา สวนในระดับสหพันธรัฐ ไดมีการวางหลักสิทธิและเสรีภาพไวใน Federal Bill of 
Rights von 1791 
 สําหรับประเทศฝร่ังเศสนั้น ตัวแทนของประชาชนชาวฝร่ังเศสไดรวมตัวกันเปนสภา
แหงชาติ และรวมกันประกาศสิทธิมนุษยและพลเมืองในชวงการปฏิวัติของฝร่ังเศสเม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม 1789 โดยกลาวถึงความผูกพันขององคการนิติบัญญัติตอสิทธิและเสรีภาพ สิทธิและ
เสรีภาพนั้นมีผลผูกพันตออํานาจของรัฐท้ังหมด นอกจากน้ียังไดกลาวถึงเสรีภาพและหลักการที่
สําคัญ เชน เสรีภาพทั่วไปในการกระทํา (The General Freedom of Action) อันเปนการคุมครอง
เสรีภาพสวนบุคคล หลักความผิดไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย เสรีภาพในทางศาสนา สิทธิใน
กรรมสิทธ์ิ หลักการแบงแยกอํานาจ และหลักอธิปไตยของปวงชน รวมท้ังแนวความคิดเร่ืองการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพอาจกระทําไดโดยบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อผลประโยชนของมหาชน 
 1)  คํานิยามและความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 การนิยามความหมายของคําวา “สิทธิ” นั้นมาจากหลากหลายแหลงดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ตามความหมายของสํานักกฎหมายธรรมชาตินั้น เพลโตนักคิดผูซ่ึงกลาวอางถึงสิทธิ
ตามธรรมชาติ (Natural Rights) วาเปนส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรม และความถูกตองเปนธรรมนั้น
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติกิจของตนอยางเปนระเบียบเรียบรอย สวนอริสโตเต้ิลไดอธิบายวา 
“สิทธิธรรมชาตินั้นมีอยูจริง และเปนสิทธิท่ีสถิตอยูทุกหนทุกแหง ท้ังปรากฏอยูโดยไมตองมี
โองการหรือประกาศใด” ฉะนั้นอาจสรุปไดวาสิทธิตามธรรมชาติ หมายถึง สิทธิอันเกี่ยวกับความ
ถูกตองและเปนธรรมเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และสิทธิ
เชนวานั้นสามารถกลาวอางไดโดยมิตองอาศัยหลักการ กฎเกณฑ หรือหลักกฎหมายแตอยางใด 
 สวน “สิทธิ” ตามความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท่ีทุกคนมีอยู 
ในฐานะเปนมนุษย ท้ังสิทธิในการดํารงชีวิตอยูในสวนบุคคลและสิทธิในการอยูรวมกันในสังคม 
สิทธิในความเปนมนุษยนั้น มีท้ังสิทธิตามกฎหมายและสิทธิท่ีมีอยูกับบทบัญญัติของกฎหมาย แต
เปนสิทธิท่ีเกิดจากมาตรฐานเพ่ือความถูกตอง ความเปนธรรม หรือความยุติธรรม แตเดิมสิทธิ
มนุษยชนจะกลาวถึงในช่ืออ่ืน เชน สิทธิในธรรม สิทธิในธรรมชาติ เปนตน สอดคลองกับนักวิชาการ 
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หลายกลุมท่ีมองวาหลักสิทธิมนุษยชนนั้น มิใชส่ิงท่ีจําตองมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร หรือปรัชญา
รองรับเพราะสิทธิมนุษยชนเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนมาเพื่ออํานวยความสะดวก และใหประโยชน
ตอการดํารงชีพรวมกันในสังคม ไมตางจากส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนมาภายใตคําวา “วัฒนธรรม” 
และเม่ือสิทธิมนุษยชนมีสถานะเปนวัฒนธรรมก็ยอมสงผลตามมาวาสิทธิมนุษยชนนี้เปนผลผลิต
หรือเปนวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 ตามความหมายสิทธิโดยท่ัวไปแลว34 หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแก
บุคคลในอันท่ีจะเรียกรองใหบุคคลอ่ืนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาท่ีแก
บุคคลอ่ืนดวย สวยความหายของสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นถือวาเปนสิทธิตามกฎหมายมหาชน ซ่ึง
หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกปจเจก
บุคคลในอันท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใด ดังนั้นการท่ีปจเจกบุคคลไดรับอํานาจดังกลาว
มาจึงกอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะมิใหบุคคลอ่ืนแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีตนเองมีอยูได 
 2)  หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 รัฐเสรีประชาธิปไตย เปนรัฐท่ียอมรับและใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงถือวามนุษยแตละคนจําเปนจองมีและใชเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงค
ของบุคคลนั้น เม่ือรัฐไดรับรองสิทธิและเสรีภาพดวยการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ ยอมทํา
ใหกฎหมายหรือองคกรท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนจากรัฐธรรมนูญจะขัดหรือแยงหรือลวงละเมิดจํากัดตัด
สิทธิใหผิดไปจากท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวไมได สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงมีสถานะเปน
สวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายท่ีมีคุณคาสูงสุด ซ่ึงองคกรตางๆ ของรัฐอันไดแก องคกร
นิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ จะตองใหความเคารพและใหความคุมครอง โดยการ
ใชอํานาจขององคกรเหลานี้จะตองถูกผูกพันอยูใตความชอบรัฐธรรมนูญ และในกรณีท่ีองคกร
เหลานี้ใชอํานาจหนาท่ีของตนกระทําการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญได
ใหการรับรองและคุมครองไว การกระทําขององคกรเหลานี้จะตองถูกตรวจสอบไดโดยองคกร 
ตุลาการ  
 3) ความหมายสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ35 

                                                 
34 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน.  
35 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

(อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2551). รายงานการวิจัย การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว  กรุงเทพฯ: สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ.  
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  3.1) ความหมายโดยท่ัวไปของคําวา “สิทธิ” หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองและ
ใหความคุมครองแกบุคคลในอันท่ีจะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึง
กอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืนดวย แต “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” นั้นถือวาเปนสิทธิตามกฎหมาย
มหาชน หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองแกปจเจก
บุคคลในอันท่ีจะกระทําการหรือไมกระทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกบุคคลดังกลาวกอใหเกิด
สิทธิเรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน นอกจากนั้น สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญยังหมายความรวมถึงการใหหลักประกันในทางหลักการ คือ การมุงคุมครองตอสถาบัน
ทางกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชน การมุงคุมครองเร่ืองกรรมสิทธ์ิ หรือเสรีภาพทางวิชาการ เปน
ตน ดังนั้นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเปนสิทธิท่ีผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังหลายท่ีจะตองใหความ
เคารพ ปกปองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ 
 สวน “เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” หมายถึง สภาพการณท่ีบุคคลมีอิสระในการที่จะ
กระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามความประสงคของตน เสรีภาพจึงเปนอํานาจในการกําหนดตนเอง
โดยอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดอันเปนอํานาจท่ีมีเหนือตนเอง ความ
แตกตางระหวาง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” คือ สิทธินั้นเปนอํานาจท่ีบุคคลมีเพื่อเรียกรองใหผูอ่ืน
กระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เสรีภาพจึงไมกอใหเกิดหนาท่ีตอบุคคลอ่ืนแต
อยางใด เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา นอกจากนี้ยังมีคําวา “สิทธิในเสรีภาพ” มีความหมายวา 
บุคคลนั้นยอมมีสิทธิท่ีใชเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว โดยการใชเสรีภาพของบุคคลดังกลาว
ยอมกอใหเกิดหนาท่ีแกผูอ่ืนท่ีจะไมเขามารบกวนการใชอํานาจในการกระทําหรือไมกระทําการของ
บุคคลนั้น36 
  3.2) หลักนิติรัฐ 
 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากมาตรา 3937 ของมหากฎบัตร
ท่ียิ่งใหญหรือท่ีเรียกวา Magna Carta ท่ีไดบัญญัติวา “วางหลักวา “บุคคลจะถูกจับกุม คุมขัง สูญเสีย
ท่ีดิน หรือถูกประกาศใหเปนคนนอกกฎหมาย หรือถูกเนรเทศหรือถูกทํารายไมได เวนแตจะได 

                                                 
36 จาก การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 28 ใน

กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว (รายงานผลการวิจัย) (น. 11-13), โดย  บรรเจิด สิงคะเนติ, 2551, กรุงเทพฯ: 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 
 37 จาก ระบบกฎหมายอังกฤษ (น. 48), โดย สุนัย มโนมัยอุดม, 2555, กรุงเทพฯ: 
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รับการวินิจฉัยโดยบุคคลท่ีเสมอภาคกับตนและตามกฎหมายของแผนดิน”38 ภายหลังนับต่ังแต 
มหากฎบัตร (Magna Carta) มีผลบังคับใชในป ค.ศ. 121539 สิทธิมนุษยชนเปนส่ิงท่ีรัฐสมัยใหมให
การกลาวถึงและใหการคุมครองเปนอยางมาก การคุมครองสิทธิมนุษยชนนี้มักจะมีการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีความเปนกฎหมายสูงสุดในรัฐนั้นๆ อีกดวย เชน รัฐธรรมนูญ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน หรือ The Basic Law of the Federal Republic of Germany 194940

มาตรา 1 วาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย41 หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
ไดมีการรับรองสิทธิมนุษยชนไวในมาตรา 442 เปนตน 
 การคุมครองสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสอดคลองกับหลักการทางกฎหมายมหาชน คือ 
หลักนิติรัฐนั่นเองหลักนิติรัฐเปนหลักการท่ีไมไดเรียกรองแตเพียงใหองคกรของรัฐใชอํานาจให
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แตยังกําหนดหนาท่ีใหองคกรของรัฐใชอํานาจใหเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมายอีกดวย ท้ังนี้ยังกําหนดใหองคกรของรัฐทุกองคกรตองผูกพันกับหลักการประกัน
สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในฐานะมนุษยชนอีกดวย 
 แนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐก็คือ การจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมาย การทําใหรัฐ
ตองผูกพันอยูกับหลักการพื้นฐานและคุณคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพร้ิวได ดวยเหตุนี้หลักนิติ
รัฐจึงไมมีความหมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้น แตยัง
เรียกรองใหรัฐตองดําเนินการในดานตางๆเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมขึ้นอยางแทจริงในสังคมดวย 
วัตถุประสงคดังกลาวจะบรรลุไดก็แตโดยการสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

                                                 
38 article 39 Magna Carta “ No free man shall be arrested or imprisoned or dissseised or outlawed or 

exiled or in any way victimised, neither will we attack him or send anyone to attack him, except by the lawful 
judgment of his peers or by the law of the land.” 

39 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 31). เลมเดิม  
40 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2555). กฎหมายพ้ืนฐานของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน. น. 6 
41 รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 1 วาดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษย บัญญัติวา “ (1) 

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยจะละเมิดมิได การรับรองและคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐทั้งหมด 

 (2) ดังน้ันประชาชนชาวเยอรมันยอมรับใหสิทธมินุษยชนที่ไมอาจละเมิดและไมอาจแบงแยกไดเปน
พ้ืนฐานของทุกชุมชน ของสันติภาพ และของความยุติธรรมในโลก 

 (3) สิทธิขั้นพ้ืนฐานตอไปน้ีผูกพันฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการในฐานะที่เปนกฎหมาย
ที่มีผลบังคับโดยตรง” 

42 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” 
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บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมีองคกรตุลาการขึ้นมาโดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ)  
ใหองคกรดังกลาวพิทักษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของเยอรมนีหลังสงครามโลก
คร้ังท่ีสองที่เรียกวา “กฎหมายพ้ืนฐาน”ไดเดินตามแนวทางน้ีและไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปน
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 
 แกนแทของหลักนิติรัฐนี้ กลาวคือ การปกครองในนิติรัฐนั้น กฎหมายจะตองไมเปด
โอกาสใหผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใตกฎหมายบุคคลทุกคนตองเสมอภาคกัน และ
บุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทําอะไรหรือไมให
ตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ท้ังนี้เพื่อท่ีจะบุคคลไดปฏิบัติตนให
ถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตางๆตามมา
ในทางกฎหมายมากมาย เชน หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine 
lege) หลักการหามลงโทษซํ้าซอน หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล  
เปนตน43 
 ปจจุบัน แนวคิดในการปกครองภายใตหลักนิติรัฐไดมีอิทธิพลตอการปกครองใน 
ทุกประเทศท่ัวโลก ปจจุบันไมมีประเทศใดหรือรัฐในโลกเลยท่ีไมใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการ
ปกครอง และการจํากัดอํานาจของรัฐ44 รัฐแมวาจะมีอํานาจอธิปไตยและเปนผูใชอํานาจอธิปไตยซ่ึง
เปนอํานาจสูงสุดก็ตามที แตก็ใชวารัฐจะมีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดอยางไรขอบเขต เพราะวารัฐเองก็ถูก
จํากัดอํานาจดวยกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนโดยรัฐเชนกัน ซ่ึงการที่รัฐตองถูกจํากัดอํานาจนั้นสามารถ
อธิปบายไดจากทฤษฎี 2 ทฤษฎีดวยกัน คือ ทฤษฏีวาดวยการจํากัดอํานาจรัฐดวยความสมัครใจ และ
ทฤษฎีนิติรัฐ 
 ทฤษฏีวาดวยการจํากัดอํานาจรัฐดวยความสมัครใจ (auto-limitation) มีหลักวารัฐไมอาจ
ถูกจํากัดอํานาจโดยกฎหมายได เวนแตรัฐจะสมัครใจผูกมัดตนเองดวยกฎหมายท่ีตนสรางข้ึนและ
กฎหมายหลักท่ีรัฐสรางข้ึนก็คือ รัฐธรรมนูญท่ีกําหนดสถานะของอํานาจการเมืองในรัฐวาอยูท่ี
องคกรใด ตองใชอยางไรและมีขอจํากัดเพียงไร สวนทฤษฎีนิติรัฐนั้นมีหลักวา รัฐและหนวยงาน
ของรัฐทําการเพ่ือประโยชนสาธารณะและอยูในฐานะท่ีอยูเหนือกวาหนวยงานเอกชนมีอํานาจ
กอใหเกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิหนาท่ีแกเอกชนฝายเดียวโดยปจเจกชนไมตองสมัครก็ได กฎหมาย 
 

                                                 
43 K. Doehring, AllgemeineStaatslehre, Heidelberg: Mueller, 2004., p. 172 (อางถึงใน 

วรเจตน ภาคีรัตน, 2557, คําสอนวาดวยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน. น. 16). 
44 แมจะมีการอธิบายในตอนตนวาเปนการจํากัดอํานาจของผูปกครองหรือกษัตริย แตไมวากษัตริยหรือ

ผูปกครองก็ดีลวนแลวแตตองใชอํานาจของรัฐหรืออํานาจรัฐทั้งสิ้นในการปกครอง 
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มหาชนใหอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะไดในฐานะท่ี
เหนือกวาเอกชน แตกฎหมายนั่นเองก็จํากัดอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐไมใหใชอํานาจนอก
กรอบท่ีกฎหมายกําหนด45 
 ทฤษฎีนิติรัฐ มีหลักวา รัฐและหนวยงานของรัฐทําการเพ่ือประโยชนสาธารณะและอยู
ในฐานะท่ีเหนือกวาเอกชน มีอํานาจกอใหเกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิหนาท่ีแกเอกชนฝายเดียว โดย
ปจเจกชนไมตองสมัครใจก็ได46 
 ในสวนนี้ผูเขียนจะทําการอธิบายใหทราบถึงหลักนิติรัฐท่ีมีความเก่ียวของกับหลักการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนดังตอไปนี้ 
 1. ตองมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด หลักกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ 
หมายถึง กฎหมายท่ีถูกกําหนดใหมีลําดับศักดิ์ทางกฎหมายท่ีอยูในระดับท่ีสูงกวาบรรดากฎหมาย
ท้ังหลายท้ังปวงภายในรัฐนั้นจะมีกฎหมายใดมาขัดหรือแยงกับกฎหมายสูงสุดนี้ไมไดเปนอันขาด 
โดยกฎหมายสูงสุดนี้จะตองเกิดข้ึนหรือมีข้ึนมาจากเจตจํานงรวมกันของราษฎรโดยท่ัวไป กลาวคือ 
การท่ีราษฎรสวนมากพรอมใจกันยกรัฐธรรมนูญข้ึนใหเปนกฎหมายสูงสุดภายในรัฐนั่นเอง 
 รัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหมท่ีปกครองดวยหลักนิติรัฐ รัฐธรรมนูญท่ีถือวาเปนกฎหมาย
แมบทหรือสูงสุดภายในรัฐจะตองมาจากเจตจํานงรวมกันของราษฎรโดยท่ัวไปทั้งส้ิน เชน
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 8947 ท่ีกําหนดวา สิทธิท่ีจะเสนอแกไข
รัฐธรรมนูญเปนสิทธิของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีและของ
สมาชิกรัฐสภา 
 ญัตติหรือขอเสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญจะตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภาโดย
มีขอความเหมือนกัน บทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะใชบังคับไดก็ตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบโดยการออกเสียงประชามติแลว 
 2. ในรัฐนั้นกฎหมายจะตองอยูเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด การกระทําตางๆ ของรัฐจะตอง
เปนตามกฎหมาย เนื่องจากหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรอยูท่ีกฎหมาย ในความสัมพันธ
ระหวางองคกรของรัฐกับราษฎรนั้น การท่ีจะส่ังการใหราษฎรกระทําการหรือละเวนกระทําการ

                                                 
45 จาก รัฐประศาสนศาสตร:วาดวยกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งที่ 2)  (น. 68-69),โดย จักษ  พันธชูเพชร, 

2551, กรุงเทพฯ: 
46 แหลงเดิม 
47 จาก รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (น. 15), โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2543. 
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อยางใดอยางหนึ่งไดนั้นจะสามารถกระทําไดก็ตอเม่ือมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจไวอยาง
ชัดแจงและการใชอํานาจของรัฐก็จะตองเปนการใชอํานาจภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนดเชนกัน48 
 3. หลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้น
เรียกรองใหรัฐกําหนดกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  เอกชนที่พิพาทกันเองตองมีหนทางในการนําขอพิพาทนั้นไปสูศาล  
และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในช้ันศาลจะตองไดรับการออกแบบใหการพิจารณาคดีเปนไปอยาง
รอบดานตลอดจนกําหนดผลผูกพันเด็ดขาดของคําพิพากษาไวเพื่อใหเกิดความม่ันคงแนนอนใน
ระบบกฎหมาย49 
 4. หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐเรียกรองใหการ
กระทําขององคกรนิติบัญญัติตองผูกพันอยูกับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตรากฎหมายขึ้นใช
บังคับในรัฐนั้น องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายลวงกรอบท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได หลักการ
ดังกลาวนี้ยังเรียกรององคกรบริหาร (โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรฝายปกครอง) และองคกรตุลาการให
ตองผูกพันตอกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายตางๆท่ีใชบังคับ
อยูจริงในบานเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติไดตราข้ึน กลาวเฉพาะฝาย
ปกครองหลักการดังกลาวนี้เรียกรองใหฝายปกครองตองกระทําการโดยไมขัดตอกฎหมาย และใน
กรณีท่ีการกระทําทางปกครองมีผลกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ยอมจะตองมีกฎหมายให
อํานาจฝายปกครองกระทําการเชนนั้นได หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทําทางปกครอง
นั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย50 
 5. เนื้อหาของหลักนิติรัฐนั้นจะตองมีการกลาวถึงการประกันสิทธิข้ันพื้นฐานลําพัง 
แตการเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายในการกระทําการตางๆนั้น ยังไมเพียง
พอท่ีจะชวยปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายท่ีไดรับการตราขึ้นนั้น 
ไมสอดคลองกับความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตุนี้หลักนิติรัฐจึงเรียกรองตอไปอีกวาในการตรา
กฎหมายข้ึนใชบังคับกับราษฎรนั้น กฎหมายท่ีไดรับการตราขึ้นจะตองมีความชัดเจนและแนนอน
เพียงพอท่ีราษฎรจะเขาใจได ยิ่งไปกวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความเชื่อถือและไววางใจ
ท่ีบุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคล ท้ังๆ ท่ีจะตองคุมครอง

                                                 
48 จาก หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ังทั่วไป (น. 95), โดย  หยุด แสงอุทัย, 2513, กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
49 จาก คําสอนวาดวยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (น. 167), โดย  วรเจตน ภาคีรัตน, 2557, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
50 แหลงเดิม. 
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ความไวเนื้อเชื่อใจท่ีบุคคลมีตอกฎหมาย โดยหลักแลวไมอาจกระทําได หลักการดังกลาวนี้เปน
หลักการที่บังคับใชโดยไมมีขอยกเวนในกรณีของกฎหมายอาญาสารบัญญัติ อยางไรก็ตามไมได
หมายความวาหากผลรายท่ีเกิดข้ึนกับปจเจกบุคคลไมใชโทษทางอาญาแลว รัฐสามารถตรากฎหมาย
ยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคลไดทุกกรณีดังท่ีเขาใจผิดพลาดกันอยูในวงการกฎหมายไทยแต 
อยางใดไม การวินิจฉัยวาการตรากฎหมายยอนหลังเปนผลรายแกบุคลจะกระทําไดหรือไมจะตอง
พิจารณาองคประกอบในแงความไวเนื้อเช่ือใจท่ีบุคคลมีตอระบบกฎหมาย ตลอดจนการคาดหมาย
ความคุมครองจากระบบกฎหมายของบุคคลประกอบกัน โดยหลักท่ัวไปแลว ในกรณีท่ีบุคคลได
กระทําการจบส้ินไปแลวในอดีต ไมสามารถหวนกลับไปแกไขเปล่ียนแปลงการกระทําของตนได
แลว  การตรากฎหมายไปกําหนดองคประกอบความผิดข้ึนใหม กําหนดโทษข้ึนใหมหรือ
เปล่ียนแปลงโทษท่ีมีอยูในกฎหมายในขณะท่ีไดกระทําการ แมโทษน้ันจะไมใชโทษอาญาก็กระทํา
ไมได 
 นอกจากหลักนิติรัฐในทางเนื้อหาจะเรียกรองการคุมครองความไวเนื้อเช่ือใจท่ีบุคคลมี
ตอระบบกฎหมายแลว หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับทาง
กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และถือวาบทบัญญัติวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานเปนกฎหมายโดยตรงอีก
ดวย บทบัญญัติวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐท่ีปรากฏในเยอรมนี จึงมีสองมิติ 
คือ มิติแรก สิทธิข้ันพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิหรืออํานาจท่ีปจเจกบุคคลสามารถยกข้ึนใชยันรัฐได 
โดยท่ัวไปสิทธิข้ันพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีจะปองกันตนจากการลวงละเมิด
โดยรัฐ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสิน แตในบางกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐ
ท่ีเปนสังคมรัฐหรือรัฐสวัสดิการสิทธิข้ันพื้นฐานยังมีลักษณะเปนสิทธิท่ีปจเจกบุคคลสามารถ
เรียกรองใหรัฐกระทําการท่ีเปนประโยชนแกตนดวย เชน สิทธิท่ีจะไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน 
สําหรับอีกมิติหนึ่งหนึ่ง สิทธิข้ันพื้นฐานยอมมีฐานะเปน “กฎหมาย” ท่ีมีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจ
รัฐทุกองคกรโดยตรง51 
 6. จะตองมีการบัญญัติการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและตองมีการ
กําหนดใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะฟองหนวยงานของรัฐใหตองรับผิดไดไวในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 
ตองมีมาตรการในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงจะตองมีการบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศดวย52 
 นอกเหนือจากท่ีผูเขียนกลาวมาขางตน แมวาจะเปนองคประกอบของหลักนิติรัฐก็ตาม
ที แตรายละเอียดของหลักนิติรัฐน้ันมีหลากหลายเร่ือง เชน หลักการแบงแยกอํานาจ หรือหลักการที่
                                                 

51 จาก หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม, โดย วรเจตน ภาคีรัตน, 2555, จุลนิติ 9,1. น. 53 
52 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 428), โดย บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2553, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
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ผูพิพากษาจะตองมีอิสรภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี เปนตน แตก็หาไดเกี่ยวของกับหัวขอการ
ทําวิทยานิพนธของผูเขียนแตอยางใด ผูเขียนจึงขออนุญาตไมกลาวถึงในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 
2.2  แนวความคิดวาดวยหลักความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ   
 2.2.1  วิวัฒนาการของแนวความคิดเร่ืองความเสมอภาค 
 แนวความคิดเร่ืองความเสมอภาค ในสมัยดั้งเดิมเกิดจากคําสอนของศาสนาคริสต 
ท่ีสงผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและระบบทาสที่มีอยูในยุคของอาณาจักรโรมัน ตอมาใน
สมัยกลางระบบศักดินาไดยกเลิกแนวความคิดเร่ืองความเสมอภาคและสรางลําดับช้ันของสังคมข้ึน 
แปรผันตามสภาพของท่ีดินและบุคคล ในทางศาสนา ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนศาสนา
เดียวท่ีไดรับการยอมรับ ในทางกฎหมาย ท้ังกฎหมายแพงและกฎหมายมหาชนไมมีลักษณะเปน
เอกภาพแตจะแปรผันไปตามมณฑล เมือง หรือกลุมคน อยางไรก็ตามความไมเสมอภาคในสมัย
กลางดังกลาวคอยๆ เปล่ียนแปลงไป เม่ือเกิดชนช้ันกลางที่สะสมความเขมแข็งข้ึนจนนําไปสูการ
เรียกรองใหเปล่ียนแปลงความไมเสมอภาคดังกลาวท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมตลอด
ถึงแนวความคิดของนักคิดหลายคนไมวาจะเปน Rousseau Montesquieu เปนตน 
 แมกอนป พ.ศ. 1789 จะมีเอกสารทางประวัติศาสตรหลายช้ินท่ีระบุถึงความเสมอภาค
ไวก็ตาม แตเอกสารท่ีแสดงออกถึงเร่ืองนี้ไดดีท่ีสุดก็คือ ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและพลเมือง 
ซ่ึงตราข้ึนภายหลังการปฏิวัติใหญของฝร่ังเศสในป 1789 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 1789 โดยบัญญัติ
รับรองไวถึง 3 มาตรา ไดแก53 
 มาตรา 1 “มนุษยกําเนิดและดํารงชีวิตอยางมีอิสระและเสมอภาคกันตามกฎหมาย  
การแบงแยกทางสังคมจะทําใหก็แตเพื่อผลประโยชนรวมกันของสวนรวม” 
 มาตรา 6 “กฎหมายคือการแสดงออกของเจตนารมณรวมกัน...กฎหมายจะตองเหมือน 
กันสําหรับทุกคนไมวาจะเปนการคุมครองหรือการลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคนเทาเทียมกันเบ้ือง
หนากฎหมายและไดรับการยอมรับอยางเทาเทียมในเร่ืองศักดิ์ศรี สถานะและงานภาครัฐตาม
ความสามารถ โดยปราศจากความแตกตาง เวนแตเฉพาะพลังและพรสวรรคของแตละคน” 
 มาตรา 13 “เพื่อทํานุบํารุงกองทัพและเพื่อรายจายในการดําเนินงานของรัฐ จําเปนท่ี
จะตองเก็บภาษี ซ่ึงจะตองมีการกระจายภาระภาษีอยางเทาเทียมกันสําหรับพลเมืองทุกคนโดย
คํานึงถึงความสามารถของแตละคน” 
 

                                                 
53 จาก หลักความเสมอภาค, โดย  สมคิด เลิศไพฑูรย , 2547, วารสารนิติศาสตร, 30,2, น.160-163.  
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 หลังจากนั้นเปนตนมารัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศก็ไดบัญญัติรับรองหลักการ
ดังกลาวขางตนไวอยางชัดแจง เชน 
 รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ฉบับปจจุบันลงวันท่ี 4 ตุลาคม 1958 บัญญัติถึงหลักเสมอภาคไว 
ในมาตราแรกวา “ฝร่ังเศสเปนสาธารณรัฐท่ีแบงแยกมิไดเปนของประชาชน เปนประชาธิปไตย 
และเปนของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไมแบงแยก
แหลงกําเนิดเช้ือชาติหรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพตอความเช่ือของทุกนิกาย” 
 รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน ฉบับปจจุบันลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 1949 บัญญัติไว 
ในมาตรา 3 ท่ีเชื่อวาความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมายวา54 
  “1)  มนุษยทุกคนมีความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมาย 
   2) ชายและหญิงมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย รัฐผูกพันท่ีจะตองดําเนินการใหมี
ความเสมอภาคอยางแทจริงระหวางหญิงและชาย และจะตองดําเนินการใหยกเลิกอุปสรรค 
ท่ีดํารงอยู 
  3) บุคคลยอมไมถูกเลือกปฏิบัติหรือมีอภิสิทธ์ิเพราะเหตุในเร่ืองเพศ ชาติกําเนิด  
เช้ือชาติ ภาษา ชาติ ถ่ินกําเนิด ความเช่ือ หรือความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมืองบุคคล 
ยอมไมถูกแบงดวยเหตุเพราะความพิการ”  
      ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวนี้เปนการทําใหหลักความเสมอภาคท่ัวไปเปนรูปธรรม ในขณะท่ี
ตามหลักความเสมอภาคท่ัวไปนั้นอาจจะปฏิบัติใหแตกตางกันไดระหวางขอเท็จจริงท่ีแตกตางกัน 
และมีเหตุผลท่ีอธิบายการปฏิบัติใหแตกตางนั้นได แตในขอบเขตดังกลาวนี้เองมาตรา 3 วรรคสอง 
ไดกําหนดวาลําพังแตขอเท็จจริงวาฝายหนึ่งเปนชายอีกฝายหนึ่งเปนหญิง ในกรณีนี้ไมถือวาเปน
เกณฑของความแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ แตอยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไมอาจท่ีจะละเวนไมคํานึงถึง
ความแตกตางในทางกายภาพและความแตกตางในทางหนาท่ีทางสังคมระหวางหญิงกับชายไดอยาง
สมบูรณ ดวยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาความแตกตางระหวางหญิงกับชายนั้น อาจจะเปน
เหตุผลท่ีสําคัญของการปฏิบัติใหแตกตางกันได เม่ือการปฏิบัติใหแตกตางนั้นไดคํานึงถึงความ
แตกตางในทางกายภาพและความแตกตางในทางภาระหนาท่ีทางสังคมระหวางหญิงกับชาย  
    ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา การปฏิบัติใหแตกตางกันระหวางหญิงและชายน้ัน 
ในทางกฎหมายแลวอาจทําไดเฉพาะเมื่อความแตกตางในทางกายภาพและความแตกตางในทาง
ภาระหนาท่ีท่ีมีผลมาจากเพศน้ัน เปนความสัมพันธในการดําเนินชีวิตท่ีสําคัญ ลําพังเพียงเหตุผล
ในทางประเพณีวัฒนธรรมของความสัมพันธในการดําเนินชีวิตเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอที่จะ
อธิบายการปฏิบัติใหแตกตางกันได 
                                                 

54 แหลงเดิม.   
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 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอิตาลี ฉบับปจจุบันลงวันท่ี 27 ธันวาคม 1947 บัญญัติไวใน
มาตรา 3 วา55 
 “พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีทางสังคมอยางเดียวกันและเทาเทียมกันเบ้ืองหนากฎหมาย 
โดยปราศจากการแบงแยกเพราะเพศ เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพ
รางกายหรือสภาพทางสังคม 
 เปนหนาท่ีของสาธารณรัฐท่ีจะตองขจัดอุปสรรคทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ขัดขวางตอการพัฒนาของความเปนมนุษยหรือขัดขวางตอการมีสวนรวมอยางแทจริงของผูใช
แรงงานในองคกรทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ท้ังนี้ภายใตขอจํากัดท่ีไมกระทบ
ตอเสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมือง” 
 รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐออสเตรีย ฉบับปจจุบันลงวันท่ี 1 ตุลาคม 1920 บัญญัติไว 
ในมาตรา 7 วา56 
 “1) พลเมืองของสหพันธทุกคนมีความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมาย อภิสิทธ์ิจากการเกิด 
เพศ สภาพรางกาย ชนช้ัน ศาสนาไมอาจมีได บุคคลยอมไมถูกกีดกันเพราะความพิการสาธารณรัฐ
ผูกพันท่ีจะคุมครองความเสมอภาคในการปฏิบัติตอคนพิการและบุคคลธรรมดาท่ัวไปในทุกแงมุม
ของชีวิตประจําวัน 
   2) สหพันธรัฐ มลรัฐ และเทศบาลรับรองหลักความเสมอภาคระหวางชายและหญิง
มาตรการท่ีมุงสงเสริมความเสมอภาคดังกลาวยอมไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งถามาตรการ
เหลานั้นตองการขจัดความไมเสมอภาคท่ีดํารงอยู...” 
 2.2.2  ความหมายของหลักความเสมอภาค 
 หลักความเสมอภาค เปนหลักการท่ีสัมพันธอยางไมอาจแยกไดจากหลักเสรีภาพ 
 เพราะเปนหนึ่งในสามของเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน หลักการนี้เปนหลักการพ้ืนฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย และในบางคร้ังถือวาเปนหลักการพื้นฐานท่ีสุด พื้นฐานยิ่งกวาเสรีภาพ ท้ังนี้
เพราะความเสมอภาคก็คือ “มนุษย” นั่นเอง ความเสมอภาคทําใหการใชเสรีภาพเปนไปอยางท่ัวถึง 
ถาเสรีภาพเปนเสรีภาพท่ีบางคนบางกลุมเขาถึงได ในขณะท่ีคนบางกลุมบางคนเขาถึงไมได ในกรณี
ดังกลาวก็ไมถือวามีเสรีภาพแตประการใด ยกตัวอยางเชนในระบบเผด็จการ ผูเผด็จการยอมมีอิสระ
ท่ีจะทําอะไรก็ไดตามท่ีตนเองตองการ แตเม่ือผูเผด็จการเปนเพียงผูเดียวท่ีมีอิสระ ในขณะท่ีคนอ่ืน
ไมมี กรณีเชนนี้ยอมถือวาไมมีเสรีภาพแตประการใด ความเสมอภาคจึงเปนฐานของเสรีภาพและ
เปนหลักประกันในการทําใหเสรีภาพเกิดข้ึนอยางจริงจัง 
                                                 

55 แหลงเดิม.   
56 แหลงเดิม. 
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 การจัดวางความสําคัญของหลักความเสมอภาคเหนือหลักเสรีภาพปรากฏอยางชัดแจง
ในความคิดของ Tooqueville ท่ีนําเสนอไวในหนังสือ “ประชาธิปไตยในอเมริกา” วา57 
 “ประชาชนผูรักประชาธิปไตยท้ังหลายยอมมีความกระหายตอความเสมอภาคอยางแรง
กลาตลอดกาล ไมรูจักอ่ิมและไมรูจักแพ พวกเขาตองการความเสมอภาคในการใชเสรีภาพและหาก
พวกเขาไมไดรับ พวกเขาก็จะตองการอีกในระบบทาส พวกเขาเจ็บปวดจากความยากจนการอยูใต
อํานาจของบุคคลอ่ืนและความหยาบคายโหดราย แตพวกเขาจะไมเจ็บปวดในระบบอภิชนาธิปไตย” 
 หลักความเสมอภาค ก็คือหลักท่ีวา “ในสถานการณท่ีเหมือนกันและตองปฏิบัติดวย
หลักเกณฑเดียวกัน หรือหลักความเสมอภาคในกฎหมาย มีสิทธิหนาท่ีในทางกฎหมาย เชนเดียวกับ
บุคคลอ่ืน ไมใชหมายความวาจะตองมีความเสมอภาคในวัตถุส่ิงของ แตความเสมอภาคในกฎหมาย
นี้อาจเปนท้ังในทางสิทธิและในหนาท่ี หรือในภาระ” 
 นอกจากนี้แมความเสมอภาคจะเปนองคประกอบสําคัญของธรรมชาติมนุษย แตคง 
ไมสามารถมีความเสมอภาคที่สมบูรณอยางสุดข้ัวท่ีเปนความเสมอภาคแบบคณิตศาสตรไดท้ังหมด 
แตควรจะเปนความเสมอภาคแบบสัดสวนท่ีคํานึงถึงความรูความสามารถของแตละบุคคล เพราะ
โดยธรรมชาติ มนุษยแตละคนก็จะมีความแตกตางกันอยูในตัว 
 หลักความเสมอภาคจึงไปไดกับการปฏิบัติหรือการตรากฎหมายท่ีแตกตางกันใน
สถานการณที่แตกตางกัน ซ่ึงจะตองมีเหตุผลอธิบายได หรือในกรณีท่ีมีการเลือกปฏิบัติการเลือก
ปฏิบัติดังกลาวก็เพราะเหตุผลเพ่ือประโยชนสวนรวม แตท้ังนี้ท้ัง 2 กรณีดังกลาวจะตองเปนการ
เลือกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาว 
 2.2.3  การเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมไมถือวาขัดแยงกับหลักความเสมอภาค 
 หลักความเสมอภาคไมไดมีความหมายวาฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารจะตรากฎหมาย
หรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงในลักษณะท่ีแตกตางกันไมได ในกรณีท่ีเปนเร่ืองท่ีแตกตางกัน  
ในกรณีท่ีมุงเนนคุมครองผลประโยชนสวนรวม หรือในกรณีท่ีมุงขจัดความเหล่ือมลํ้าแตกตางท่ี
กําลังดํารงอยู การเลือกปฏิบัติดังกลาวยอมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรม และไมถือวา
ขัดแยงกับหลักความเสมอภาค58 
 1) การเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมเกิดจากสภาพของเร่ืองท่ีแตกตางกัน 
 ดังท่ีไดกลาวไวขางตนวา หลักความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมายมิไดความหมายวา 
ทุกๆ คนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกันในทุกๆ เร่ืองแตมีความหมายแตเพียงวาในเร่ือง 

                                                 
57 จาก หลักความเสมอภาค, โดย  สมคิด  เลิศไพฑูรย, 2543, วารสารนิติศาสตร, น. 164-174. 
58 วิชัย  ศรีรัตน. พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน.  สืบคน 18 กรฏาคม 2558, จาก 
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เดียวกันในสถานการณเดียวกัน หรือในสภาพอยางเดียวกัน บุคคลจะตองไดรับการปฏิบัติอยาง
เดียวกัน ดังนั้นหากมิใชเร่ืองสถานการณหรือสภาพอยางเดียวกัน ฝายนิติบัญญัติยอมสามารถตรา
กฎหมายกําหนดเนื้อหา และรายละเอียดใหแตกตางกันได เชนเดียวกับฝายบริหารสามารถออกกฎ  
หรือนิติกรรมทางปกครองใหมีผลแตกตางไดเชนเดียวกัน 
 อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางการตรากฎหมายและการออกกฎ หรือนิติกรรม 
ทางปกครอง ในกรณีนี้ก็คือ หากเปนกรณีท่ีฝายปกครองออกกฎ หรือนิติกรรมทางปกครองใหมีผล
ท่ีแตกตางกันจะตองเปนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจฝายปกครองที่จะดําเนินการดังกลาวไว
อยางชัดแจง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการจัดทําบริการสาธารณะ  
 1) การเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมเกิดจากความจําเปนเพื่อประโยชนสวนรวม 
 หลักการท่ีสําคัญหลักการหนึ่งในกฎหมายมหาชน ก็คือ ประโยชนของสวนรวมยอมอยู
เหนือประโยชนของปจเจกชน หลักการนี้นํามาปรับใชกับการพิจารณาในเร่ืองความเสมอภาคดวย 
ความจําเปนเพื่อประโยชนสวนรวมจึงอธิบายถึงการเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมได 
 อยางไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมจะตองคํานึงถึงลักษณะของบริการสาธารณะ 
และหลักเกณฑท่ีใชในการเลือกปฏิบัติ 
 2) การเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมท่ีมุงลดความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยู 
 การเลือกปฏิบัติท่ีมุงลดความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยู หรือการปฏิบัติการในทางบวก คือการ
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีแตกตางกันในลักษณะช่ัวคราวท่ีผูมีอํานาจกําหนดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค
ในการสงเสริมและยกระดับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีสถานะดอยกวาบุคคลอื่น เพ่ือทดแทน
ความไมเทาเทียมกันท่ีดํารงอยู 
 การเลือกปฏิบัติท่ีมุงลดความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยูนี้เกิดจากแนวคิดของประธานาธิบดี
เคนเนด้ี และประธานาธิบดีจอหนสันที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาในการสถาปนาความเสมอ
ภาคตามกฎหมายอยางแทจริงและเปนรูปธรรมข้ึนในสังคมอเมริกาดวยการตรากฎหมายสิทธิ
พลเมือง (Civil Rights Act) ข้ึนเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 1964 หลักการเลือกปฏิบัติท่ีมุงลดความ
เหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยูไดรับการยอมรับจากศาลประชาคมยุโรปเชนเดียวกันโดยศาลประชาคมยุโรป
ไดนํากติกายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนมาตัดสินในคคี Affaire linguistique belge ลงวันท่ี 27 
กรกฎาคม 1968 วาความไมเสมอภาคทางกฎหมายบางประการมีข้ึนเพื่อแกไขความไมเสมอภาค
ในทางความเปนจริง59 
 
 
                                                 

59 หลักความเสมอภาค (น. 164-174). เลมเดิม. 
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 2.2.4  หลักความเสมอภาคเบ้ืองหนาในรูปแบบตางๆ 
 หลักความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมายปรากฏตัวในรูปแบบหลอกลายท่ีแตกตางกัน
ออกไปไมวาจะเปนความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ความเสมอภาคในภาระสาธารณะ 
ความเสมอภาคในการทํางานในภาครัฐ ความเสมอภาคในการเลือกต้ัง และความเสมอภาคในการ
รับบริการสาธารณะ 
 1) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 ความเสมอภาคเบ้ืองหนากฎหมาย และความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และในบางกรณีผสมปนเปกันจนอาจกลาวไดวาความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรมเปนกรณีเฉพาะของการนําหลักความเสมอภาคเบ้ืองหนามาใช ตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส วินิจฉัยวาการท่ีกฎหมายบัญญัติใหผูพิพากษาศาลอาญานายเดียวสามารถ
พิจารณาคดีลหุโทษท้ังหลายได โดยมีขอยกเวนใหเปนอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาท่ีจะเปน 
ผูกําหนดใหคดีนั้นอาจพิจารณาโดยองคคณะผูพิพากษาได กฎหมายดังกลาวยอมขัดกับหลักความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เพราะกฎหมายดังกลาว เปนอุปสรรคตอการท่ีประชาชนจะตก
อยูภายใตกระบวนการท่ีเหมือนกันหรือรับผิดตามกฎหมายอยางเดียวกัน หรือในกรณีท่ีกฎหมาย
ฉบับหนึ่งตองการคุมครองและปกปองเสรีภาพของบุคคล จึงบัญญัติใหคูความในคดีแพงสามารถ
รองขอตอศาลใหพิจารณาคดีใหมไดในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีมีน้ําหนักวาการรองขอดังกลาวมิไดมีการ
ยกข้ึนอางในศาลท่ีพิจารณาคดีคร้ังแรกหรือกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีมีน้ําหนักวาบุคคลท่ีไดรับความ
เสียหายมิไดปรากฏตัวในศาลท่ีพิจารณาคดีคร้ังแรก ซ่ึงตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสเห็นวาการ
ขอใหพิจารณาคดีใหมดังกลาวของผูเสียหายกอใหเกิด ความไมเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
เพราะผูเสียหายอาจใชสิทธิดังกลาวหรือไมก็ไดในขณะท่ีผูถูกฟองเปนจําเลยอาจไดรับประโยชน
หรือไมไดรับประโยชนจากการพิจารณาคร้ังท่ี 2 ของศาล 
 2) ความเสมอภาคในภาระสาธารณะ 
 ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไดวินิจฉัยถึงหลักความเสมอภาคในเร่ืองภาษีไวในหลาย
กรณี โดยเห็นวาฝายนิติบัญญัติมีอํานาจท่ีจะกําหนดฐานภาษีไดเองโดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาค 
อยางไรก็ตาม ฝายนิติบัญญัติสามารถกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีแตกตางโดยคํานึงถึงลักษณะ
พิเศษของกิจกรรมท่ีหลากหลายของผูใชแรงงานอิสระได เชนเดียวกับการกําหนดอัตรายกเวนท่ี
แตกตางกันโดยคํานึงถึงผลประกอบการ การกําหนดอัตราภาษีท่ีแตกตางกัน หรือการใหประโยชน
ทางภาษีดวยมาตรการกระตุนใหมีการจัดต้ังและพัฒนามูลนิธิหรือสมาคมทางวัฒนธรรมท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนสวนนวมไมถือวาขัดกับหลักความเสมอภาค 
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 3) ความเสมอภาคในการทํางานภาครัฐ 
 โดยหลักท่ัวไปนั้นถือวาการสอบแขงขันเปนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานภาครัฐ
เหมาะสมและเสมอภาคที่สุด อยางไรก็ตาม ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไมถือวาการสอบแขงขัน
เปนวิธีการเพียงวิธีเดียวท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทํางานภาครัฐเทานั้น ดังนั้น การท่ีกําหนดใหสมาชิก
สภาทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 8 ป ผูบริหารสหภาพแรงงาน ผูบริหารสมาคมที่มี
วัตถุประสงคในการทําประโยชนรวมกันหรือผูบริหารองคกรท่ีมีวัตถุประสงคชวยเหลือกันระหวาง
สมาชิกเปนผูมีสิทธิสอบเขาโรงเรียนการบริหารแหงชาติจึงไมขัดกับหลักความเสมอภาค หรือการ
รับบุคคลากรดานการตรวจสอบและควบคุมจากบุคคลภายนอกหนวยงานเทานั้นก็ไมถือวาขัดกับ
หลักความเสมอภาคเชนกัน ตุลาการรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยวาการกําหนดใหรับบุคลากรดานการ
ตางประเทศในอัตราสวน 5% จากบุคคลท่ีมิไดเปนขาราชการแตดํารงตําแหนงหัวหนางานการทูตท่ี
ทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ไมขัดกับหลักความเสมอภาคในการทํางานภาครัฐ แตการกําหนด
หลักเกณฑในการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงระหวางบุคคลในระดับหรือประเภทเดียวกันแตกตางกัน
ออกไป ศาลปกครองฝร่ังเศสเห็นวาขัดกับหลักความเสมอภาค 
 4) ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง 
 ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไดวินิจฉัยเร่ืองนี้ไวโดยเห็นวา ในการเลือกต้ังบุคคลเพ่ือ
ดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลแรงงาน หากกําหนดใหนายจางแตละคนสามารถออกเสียงไดเทากับ
จํานวนลูกจางท่ีตนเองมีอยูไมเกิน 50 เสียงนั้น เปนการขัดหลักความเสมอภาคและไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมาย เพราะในการเลือกผูพิพากษาในศาลหน่ึงนั้นการมีผูมีสิทธิเลือกตั้งมี 
จํายวนลูกจางมากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งคนอ่ืน ไมถือวาเปนเหตุท่ีจะมีสิทธิออกเสียงมากกวาคนอ่ืนได 
นอกจากนี้การกําหนดโควตาของผูไดรับเลือกตั้งตามเพศถือวาขัดกับหลักความเสมอภาค 
 5) ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ 
 หลักความเสมอภาค ไมใชหลักความเปนเอกภาพ แตเปนความเสมอภาคแบบสัดสวน
เปนความเสมอภาคตอการปฏิบัติอยางเดียวกันในสถานการณท่ีเหมือนกัน ดังนั้นการปฏิบัติ 
ท่ีแตกตางกันตอผูใชบริการสาธารณะจะตองมีความสัมพันธกับความแตกตางในสถานการณ 
ท่ีสามารถอธิบายได การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของผูใชบริการท่ีอาศัยหรือมีท่ีทํางานในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจัดทําคาบริการสาธารณะแตกตางไปจากอัตราของบุคคลอ่ืน ยอม 
ไมขัดตอหลักความเสมอภาค แตในกรณีท่ีเทศบาลกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกลับเช้ือชาติของบุคคล 
ท่ีจะไดรับสวัสดิการทางสังคมถือวาขัดกับหลักความเสมอภาค60 
 
                                                 

60 หลักความเสมอภาค (น. 164-174). เลมเดิม.  
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2.3  แนวความคิดวาดวยหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในระยะเร่ิมตนเปนการคุมครองในระดับภายในประเทศ
และเปนเร่ืองภายในของประเทศน้ันๆ วาจะใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนใน
ประเทศไวมากนอยเพียงใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควรและหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนก็ถือเปนเร่ืองภายใน (Domestic Jurisdiction) ท่ีประเทศอ่ืนๆ ไมอาจเขาไปสอดสองดูแล
หรือใหการชวยเหลือได มิฉะนั้นจะถือวาเปนการกาวลวงหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
อ่ืนๆ อันเปนการขัดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงอาจนําไปสูการขัดแยงหรือมีกรณีพิพาทกัน
ระหวางประเทศ61 เร่ิมตนการจัดทําสาสนรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศอังกฤษ
ท่ีเรียกวา “มหากฎบัตรแมกนาคารตา” (Magna Carta) ตามมาดวยคําประกาศอิสรภาพ (The 
Declaration of Independence) และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง (Declaration des Droits de l' Homme et du Citoyen) ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส แต
เนื่องจากในชวงระยะเวลากอนและระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรุนแรงในประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆากันเพื่อลางเผาพันธุท่ีเยอรมัน ญ่ีปุน และ
รัสเซีย ฯลฯ จึงทําใหเกิดความคิดท่ีจะผลักดันใหเร่ืองของสิทธิมนุษยชนเปนเร่ืองระหวางประเทศ
หรือเปน “สิทธิระหวางประเทศ” (International Rights) ท่ีทุกประเทศตองเขาไปดูแลชวยเหลือเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดียิ่งข้ึน และรวมมือกันดําเนินการกับประเทศท่ี
กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนภายในประเทศของตนหรือประชาชนประเทศอ่ืนๆ 
โดยถือวาการเขาแทรกแซงน้ันชอบดวยหลักกฎหมายระหวางประเทศ62 ดังนั้น ปจจุบันรัฐใดรัฐ
หนึ่งจึงไมอาจอางไดวาสิทธิมนุษยชนเปนเร่ืองท่ี “ตกอยูเขตอํานาจภายในของรัฐ (Domestic 
Jurisdiction)” ของตนโดยเด็ดขาดไดอีกตอไป แตไดวิวัฒนาการมาเปน “สิทธิระหวางประเทศ 
(International Rights)” ท่ีรัฐซ่ึงเปนภาคีแหงขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนอาจอาง
ขอตกลงนั้นๆ เขาตรวจสอบหรือมีมติใหใชมาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อยุติการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือแกไขเยียวยาความเดือดรอนอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐใดรัฐหนึ่งได63  
 1) สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับความคุมครอง 
 การคุมครองสิทธิมนุษยชนปรากฏเปนรูปธรรมขึ้นดวยความรวมมือกันระหวาง
ประเทศตางๆ ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองส้ินสุดลงโดยไดมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติ
ข้ึน เพื่อทําหนาท่ีในการขจัดภัยพิบัติอันเกิดจากสงคราม คุมครองสิทธิมนุษยชน และสงเสริม

                                                 
61 จาก สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  (น. 22-23), โดย  กุลพล พลวัน, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.   
62 แหลงเดิม. (น. 23). 
63 แหลงเดิม. (น. 5). 
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ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลมนุษยชาติ และไดมีการจัดทํากฎบัตรสหประชาชาติ
ในฐานะธรรมนูญสําหรับการดําเนินงานของสหประชาชาติข้ึน และในกฎบัตรฯ ดังกลาว ไดแสดง
ใหเห็นเจตนารมณรวมกันของแตละประเทศในความตองการที่จะใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยอยาง
จริงจังในระดับระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการยืนยันความเช่ือม่ันในสิทธิมนุษยชนและ
หนาท่ีของบรรดารัฐสมาชิกในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ข้ันมูลฐานแกบุคคลทุกคนเสมอภาคกันโดยปราศจากความแตกตางทางดานเช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือ
ศาสนา และไดมีการจัดทําสาสนระดับระหวางประเทศเพ่ือรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามมามากมาย 
 เร่ิมตนท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพื่อเปนมาตรฐานกลางสําหรับทุกประเทศ
ท่ีเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติยึดถือเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนท้ังใน
ระดับสากล ภูมิภาคและระดับภายในประเทศของแตละประเทศและถือเปนเอกสารรับรองสิทธิ
มนุษยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของมวลมนุษยชาติเพราะนับเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรท่ีนานาประเทศ
ไดพรอมใจกันรวมจัดทําและรับรองเอกสารรับรองสิทธิของมนุษยชาติ ทําใหสิทธิมนุษยชนซ่ึงเดิม
ถือเปนเร่ืองภายในของแตละประเทศกลายมาเปนสิทธิระหวางประเทศท่ีทุกประเทศท่ีเปนสมาชิก
สามารถเขามาสอดสองดูแลและเขาแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีเปน
สมาชิกท่ีขัดตอหลักการในปฏิญญาฯ ได แตโดยท่ีปฏิญญาฯ มิใชขอตกลงระหวางประเทศ ดังเชน 
สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือกติการะหวางประเทศ จึงไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายแกบรรดารัฐ
ท้ังหลายท่ีรวมกันลงมติรับรองใหประกาศใชใหตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงความผูกพันทาง
จริยธรรมทางการเมืองระหวางประเทศ ท่ีทุกประเทศควรใหความเคารพและปฏิบัติใหสอดคลองไม
ขัดแยงกับหลักการในปฏิญญาฯ ใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําไดเทานั้นไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
แตอยางใด เพื่อใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและได 
ผลจริงตามเจตนารมณของปฏิญญาฯ องคการสหประชาชาติจึงไดดําเนินการทําใหสิทธิมนุษยชน
ตามท่ี ระบุไวในกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มีผลเปนสิทธิตาม
กฎหมายอยางเปนระบบและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ท้ังนี้ โดยการจัดทําขอตกลงระหวาง
ประเทศ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงและมีผลผูกพันรัฐภาคีทุกรัฐ เชน กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดนําสิทธิ
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สําคัญๆ ในปฏิญญาฯมารวมไวเกือบท้ังหมดและจําแนกสิทธิแตละชนิดออกโดยละเอียด64 และเม่ือ
พิจารณาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ในฐานะท่ีเปนมาตรฐานกลางในการ
รับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 จะเห็นวาสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองคุมครองซ่ึงถือเปนสิทธิ
มนุษยชนท่ัวไป แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะเร่ืองท่ีไดรับการรับรอง
คุมครองตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนตน แตในท่ีนี้จะ
กลาวถึงเฉพาะสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนท่ัวไป เทานั้น คือ 
 1.1)  สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิตามธรรมชาติท่ีมีมาแตดั้งเดิม คือ 
สิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการแสวงหาความสุข 
และสิทธิดังกลาวปรากฏอยูในปฏิญญาฯขอแรก65 ซ่ึงประกอบไปดวย สิทธิในชีวิตเสรีภาพและ
ความม่ันคงแหงรางกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการไดรับความคุมครองจากรัฐอยาง
เทาเทียมกัน สิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาโดยศาลจากการละเมิดสิทธิข้ันมูลฐาน เสรีภาพในความเปน
สวนตัว เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการล้ีภัย สิทธิในการถือสัญชาติ สิทธิในการสมรส สิทธิใน
การเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนับถือศาสนา สิทธิใน
เสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน 
 สําหรับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ปรากฏอยูในขอ 1 ถึง ขอ 2766 ของกติกาฯ ประกอบ
ไปดวยสิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง สิทธิในความเสมอภาค สิทธิท่ีจะปลอดจากการถูกทารุณ
กรรม สิทธิในชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการมีอิสรภาพและความมั่นคงแหงบุคคล 
สิทธิของผูตองขังท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและไดรับความเคารพนับถือในศักดิ์ศรี
แหงความเปนมนุษยท่ีมีอยูโดยธรรมชาติในตัวเอง สิทธิท่ีจะไมถูกจําคุกเนื่องจากไมสามารถชําระ
หนี้ตามสัญญาได สิทธิในการมีเสรีภาพในการเคล่ือนไหว สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีท่ี 

                                                 
64 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  (น. 25-33). 
65 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (น 7-21).

เลมเดิม. 
66 แหลงเดิม. (น. 67-101). 
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เปนธรรม สิทธิในการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในเสรีภาพ
ทางความคิดศาสนาและความเช่ือ สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุมโดย
สงบ สิทธิในเสรีภาพในการสมาคมกับบุคคลอ่ืน สิทธิในการสมรสโดยเสรี สิทธิของเด็กในการได
รับสัญชาติ สิทธิในการมีสวนรวมในรัฐและการเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตน สิทธิใน
ความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา หรือภาษา 
 1.2)  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 สืบเนื่องจากการเรียกรองสิทธิมนุษยชนและการจัดทําเอกสารในยุคแรกๆ เนนเร่ือง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรี ซ่ึงระบบเศรษฐกิจแบบเสริมเง่ือนไขสําคัญ คือ การปลอดการแทรกแซงของรัฐ แตเม่ือเวลา 
ผานไประบบเสรีกลับทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา ท้ังนี้ เนื่องจากเปนความจริงท่ีวาคนเรามี
ความสามารถและโอกาสไมเทากัน ดังนั้น การปลอยเสรีทําใหมนุษยกลุมหนึ่งไดประโยชน ในขณะ
ท่ีมนุษยอีกกลุมหนึ่งถูกใชเปนเคร่ืองมือในการหาประโยชนจากกลุมแรก และกลุมหลังซ่ึงมีจํานวน
มากตกอยูในสภาวะยากจนท่ีสุด และอยูอยางไมมีสภาพท่ีมีคาความเปนมนุษยเหลืออยู และจาก
สภาวการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมดังกลาวนํามาซ่ึงการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหมีข้ึนมาใน
ลักษณะเปนสิทธิท่ีจะมีสภาพการดํารงชีวิตท่ีดีและมีสภาพการทํางานท่ีดี โดยการเรียกรองใหรัฐเขา
มามีบทบาทในการกระทําเพื่อเสริมสรางใหมนุษยมีความเปนอยูท่ีดี สมความเปนมนุษยซ่ึงตรงขาม
กับแนวคิดเดิมท่ีหามรัฐเขาแทรกแซง67 แนวคิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหมนี้ไดรับการสนับสนุน
จากแนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมและเปนการเปล่ียนแปลงจากรัฐเสรีนิยมมาสูรัฐสวัสดิการท่ี
เรียกรองใหรัฐประกันการมีชีวิตท่ีดีมีคุณคาตามความเปนมนุษยแกประชาชน และนับเปนชัยชนะ
ของประเทศสังคมนิยมท่ีทําใหสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยูในฐานะเดียวกับสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการระบุสิทธิเหลานี้ลงในปฏิญญาฯ และกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966  
 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมปรากฏในปฏิญญาฯ ตั้งแตขอ 22 ถึงขอ 2768 
ประกอบดวย สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐการไดรับผลแหงสิทธิทาเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีจําเปนตอการพัฒนาตนเอง สิทธิเกี่ยวกับการทํางานและไดรับความคุมครองจากการ
วางงาน สิทธิท่ีจะจัดต้ังและเขารวมกับสหภาพแรงงาน สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง การจํากัด
เวลาทํางานและมีวันหยุดเปนคร้ังคราวโดยไดรับคาตอบแทน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ี
เพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและครอบครัว สิทธิของมารดาและบุตรท่ี จะไดรับ
                                                 

67 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน (น. 44-45). เลมเดิม. 
68 แหลงเดิม. (น. 23-27). 
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การดูแลและชวยเหลือเปนพิเศษท้ังบุตรในและนอกสมรส สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขา
รวมการใชชีวิตทางดานวัฒนธรรมอยางเสรี 
 สําหรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ปรากฏอยูในขอ 1 ถึงขอ 1569 ของกติกาฯประกอบ
ไปดวย สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง สิทธิในความเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิในการทํางาน สิทธิในการไดรับสภาวะการทํางานท่ีเปน
ธรรม สิทธิในการกอต้ังและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิในการหยุดงาน สิทธิในความม่ันคงทาง
สังคมและการประกันสังคม สิทธิในการปกปองคุมครองครอบครัว เด็กและเยาวชน สิทธิในการมี
มาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ สิทธิในการมีมาตรฐานสุขภาพและจิตใจท่ีดี สิทธิในการศึกษา 
และสิทธิในวัฒนธรรมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
 ดังนั้น จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และหลักการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในการคุมครองสิทธิของมนุษย 
ในรูปแบบตางๆ จะตองอยูภายใตกฎหมายและตองปฏิบัติตอบุคคลทุกคนท่ีอยูภายใตกฎหมายนั้นๆ 
ใหเกิดความเสมอภาคกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติจากเจาหนาท่ีของรัฐ ตอไปเพื่อใหเกิด
การศึกษาแนวทางการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใชบังคับในแตละรัฐ ผูเขียนจึงจําเปนตองศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ และมีบุตรติดมา
ดวย เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ในกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายในไทยใหเปนมาตรฐาน
แกนานาประเทศ 
 

                                                 
69 แหลงเดิม. (น. 30-51). 
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บทที่ 3 
กฎหมายเกีย่วกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซึ่งต้ังครรภ

หรือมีบุตรติดตัวมาดวยของตางประเทศ และของประเทศไทย 
 
 ปญหาของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภหรือมีบุตรติดตัวมาดวยนี้เปนปญหาท่ีมีความสําคัญ
ท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภหรือมีบุตรติดตัวมาดวยเปนอยางมากใน
บทนี้ผูเขียนจะกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภหรือมีบุตรติดตัวมาดวยท้ังกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศและกฎหมาย
ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
3.1  กฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติด
มาดวยในกฎหมายระหวางประเทศ 
 สนธิสัญญาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติรวมกัน ถือเปนกฎหมายระหวางประเทศท่ี
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซ่ึงประเทศไทยไดเขารวมลงนามและให
สัตยาบันกติการะหวางประเทศและอนุสัญญาประกอบพันธกรณีท่ีจะตองยึดถือปฏิบัติจํานวน 6 
ฉบับไดแก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และพิธีสารเลือกรับ 
( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ( CEDAW, 
Optional Protocol) อนุสัญญาวาสิทธิบุตร (Convention on the Rights of the Child (CRC)) กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (UN International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR)) กติการะหวางประเทศวาดวย สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
((UN International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) อนุสัญญาวา
ดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination (CERD)) อนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)) แตกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ
กับประเด็นปญหาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมา
ดวย มีดังตอไปน้ี 
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 3.1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนป ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human 
Rights: UDHR) 
 เร่ิมตนในศตวรรษท่ี 20 มีการนําคํากลาวท่ีวาดวยสิทธิมนุษยชนมาใชโดยปรากฏอยูใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนป ค.ศ. 19481 นับต้ังแตนั้นเปนตนมาสิทธิมนุษยชนจึงมีการใช
อยากวางขวางมากข้ึน 
 หลักการสําคัญเกี่ยวกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ คือ เปนการประกาศ
เจตนารมณในการรวมมือระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญในการวางกรอบเบ้ืองตนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซ่ึงท่ีประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ ใหการรับรอง ซ่ึงมีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2491 
(ค.ศ. 1948) ซ่ึงประเทศไทยไดใหการรับรองดวยหลักการสําคัญปรากฏอยูในคําปรารภ ดังนี้2 
 “ดวยเหตุท่ีการยอมรับศักดิ์ศรีประจําตัว และสิทธิซ่ึงเสมอกันและไมอาจโอนแกกันได
ของสมาชิกท้ังปวงแหงครอบครัวมนุษยเปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ 
ดวยเหตุท่ีการไมเพิกเฉย และดูหม่ินเหยียดหยามสิทธิมนุษยชนไดกอใหเกิดการอันปาเถ่ือนโหดราย 
ทารุณ ซ่ึงไดกระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอยางรุนแรง และโดยเหตุท่ีไดมีการประกาศ
ปณิธานอันสูงสุดของสามัญชนวาถึงวาระแหงโลกแลวท่ีมนุษยจะมีเสรีภาพในการพูด และในความ
เช่ือถือ รวมท้ังมีเสรีภาพจากความกลัวและความตองการดวยเหตุท่ีเปนส่ิงจําเปนสิทธิมนุษยชนควร
ไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาไมพึงประสงคใหมนุษยตองถูกบีบบังคับใหหาทางออก 
โดยการกบฏตอทรราชและการกดข่ีอันเปนท่ีพึ่งแหงสุดทาย ดวยเหตุท่ีบรรดาประชาชนแหง
สหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเช่ือม่ันในสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานในศักดิ์ศรีและ
คุณคาของตัวบุคคล และในความเสมอกันแหงสิทธิของท้ังชายและหญิงและไดตัดสินใจท่ีจะ
สงเสริมความกาวหนาทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแหงชาติใหดีข้ึน ไดมีเสรีภาพมากข้ึน ดวยเหตุท่ี
รัฐสมาชิกไดปฏิญาณท่ีจะใหไดมา โดยรวมมือกับสหประชาชาติซ่ึงการสงเสริมการเคารพและการ
ถือปฏิบัติโดยสากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดวยเหตุท่ีความเขาใจตรงกันในเร่ือง
สิทธิและเสรีภาพมีความสําคัญยิ่งเพื่อใหปฏิญาณน้ีเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเต็มเปยม  

                                                 
1 จาก มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย (น. 27), โดย  

ปณิธาน  ตึงตระกูล, 2556, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
2 จาก โครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็ก

ติดผูตองขังในรอบ 7 ป (พ.ศ. 2545-2551) (น. 5-6),โดย  ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธุ และคณะ, 2554, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 ดังนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศใหปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้เปนมาตรฐาน
รวมกันแหงความสําเร็จ สําหรับประชาชนท้ังหลายและประชาชาติท้ังปวง ดวยจุดประสงคท่ีจะให
ปจเจกบุคคลทุกผูทุกนามและองคกรของสังคมทุกหนวย โดยการระลึกเสมอๆ ถึงปฏิญญานี้  
พยายามส่ังสอนและใหการสอนและใหการศึกษาเพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพ 
เหลานี้ และดวยมาตรฐานที่เจริญกาวหนาไปขางหนา ท้ังในและระหวางประเทศ  เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงการยอมรับและการถือปฏิบัติตอสิทธิเหลานั้นสากลและไดผลท้ังในหมูประชาชนของรัฐ 
สมาชิกเอง และในหมูประชาชนแหงดินแดนท่ีอยูภายใตดุลอาณาของรัฐสมาชิกดังกลาว" 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนป ค.ศ. 1948 ไดมีบทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
สิทธิของบุคคลรวมท้ังสิทธิของผูตองขังดังตอไปนี้3 
 ขอ 3 คนทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิตเสรีภาพ และความมั่นคงแหงตัวตน 
 ขอ 5 บุคคลใดๆ จะถูกทรมาน หรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดรายผิด
มนุษยธรรมหรือตํ่าชาไมได 
 ขอ 8 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับบําบัดอันเปนผลจริงจังจากศาลท่ีมีอํานาจแหงชาติตอการ
กระทําอันละเมิดสิทธิหลักมูล ซ่ึงตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการไมได 
 ขอ 25(1)  ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความ
เปนอยูดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการ
แพทยและบริการสังคมท่ีจําเปน และมีสิทธิในความม่ันคงในยามวางงาน เจ็บปวยพิการ เปนหมาย 
วัยชรา หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการณท่ีนอกเหนืออํานาจของตน 
 (2) มารดาและเด็กมีสิทธิท่ีจะรับการดูแลรักษาและชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กท้ังปวง 
ไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน 
 นอกเหนือจากเจตนารมณท่ีปรากฏในคําปรารภของปฏิญญา ยังมีหลักการเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเพื่อถือเปน
แนวทางการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดแก 
 ผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย รวมไปถึงบุตรท่ีอยูในครรภท่ีจะเกิดมา
พรอมอิสรภาพและเสรีภาพที่เทาเทียมกันท้ังศักดิ์ศรีและสิทธิตางๆ โดยบุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและ
เสรีภาพตามที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวยนั้นตองไมมีการจําแนกถึงความแตกตางในเร่ืองใดๆ เชน เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
                                                 

3 จาก ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา : ศึกษาเฉพาะกรณีการทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพ  (น. 64), โดย ปรีชา  วงศรวิวรรณ, 2555, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอ่ืนเปนท่ีมาเดิม ทรัพยสิน กําเนิด หรือ
สถานะอันใด นอกจากนี้ การจําแนกขอแตกตางโดยอาศัยมูลฐานแหงสถานะทางการเมืองทางดุล
อาณาหรือทางเร่ืองระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะทําไมได ไมวา
ดินแดนดังกลาวจะเปนเอกราชอยูในความพิทักษไมไดปกครองตนเองหรืออยูภายใตการจํากัดแหง
อธิปไตยอันใด  ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมีสิทธิในชีวิต อิสรภาพและความ
ม่ันคงของเน้ือตัวรางกาย โดยท่ีจะถูกบังคับเยี่ยงทาส หรืออยูภาระจํายอมใดๆ ไมได รวมถึงจะตอง
ไมถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดรายไรมนุษยธรรมหรือหยาม
เกียรติผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยถึงแมวาจะถูกคุมขังอยูในเรือนจําอาจถูกจํากัด
สิทธิบางประการแตก็ตองไดรับสิทธิเสมือนกับบุคคลท่ัวไปในทางกฎหมายไมวาจะอยูท่ีใดและตอง
อยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคกันในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ และชอบท่ีจะไดรับการคุมครองอยางเสมอภาคจากการ
เลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และตอการยุยงสงเสริม
ใหเกิดการเลือกปฏิบัติเชนนั้น โดยผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นมีสิทธิในทาง
ศาลในการรองเรียน หรือดําเนินคดีกรณีถูกละเมิดสิทธิข้ันมูลฐานในการใชชีวิต หรือไดรับการ
เยียวยาจากการถูกจับกุม คุมขังโดยพลการจากเจาหนาท่ีของรัฐในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาอยาง
เปนธรรมและเปดเผยโดยศาลซ่ึงเปนอิสระและไรอคติ ในการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ี 
ตลอดจนขอท่ีตนถูกกลาวหาใดๆ ทางอาญา   
 ในสวนของสิทธิและเสรีภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธินี้รวมถึง 
เสรีภาพท่ีจะเปล่ียนศาสนา หรือความเชื่อถือ และเสรีภาพ ท่ีจะแสดงใหศาสนาหรือความเช่ือถือ
ประจักษในรูปของการส่ังสอน การปฏิบัติกิจรรมทางศาสนาและการถือปฏิบัติพิธีกรรม ไมวาโดย
ลําพังตนเอง หรือรวมกับผูอ่ืนในประชาคมและในท่ีสาธารณะหรือสวนตัว ผูตองขังหญิงซึ่ง
ตั้งครรภ และมีบุตรติดมาดวยนั้นควรไดรับสิทธิดังกลาว และทางเรือนจําหรือทัณฑสถานควรจัด
ใหมีสถานท่ีในการประกอบพิธีทางศาสนา และส่ิงสําคัญท่ีสุดไดแก ผูตองขังหญิงซึ่งตั้งครรภ 
และมีบุตรติดมาดวยควรไดรับสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับสุขภาพ อนามัย
รวมท้ังอาหาร เส้ือผา ท่ีอยู อาศัย การรักษาพยาบาล และบริการสังคมท่ีจําเปนและสิทธิในความ
ม่ันคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ วัยชรา หรือการขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอ่ืนใดใน
พฤติการณอันเกิดจากท่ีตนจะควบคุมไดตลอดจนมารดาและบุตรชอบท่ีจะไดรับการดูแลและความ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ บุตรท้ังหลายไมวาจะเปนบุตรในหรือนอกสมรสยอมไดรับความคุมครอง
ทางกฎหมายเชนเดียวกันท่ีจะไดรับประโยชนจากระเบียบสังคมและระหวางประเทศอ่ืนจะอํานวย
ใหการใชสิทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีไดรับในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนทําไดอยางเต็มท่ี 
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 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถจําแนกสิทธิท่ีไดระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนป ค.ศ. 1948 ออกไดเปน 2 ประเภท4 คือ ประเภทแรกเปนสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ประเภทท่ีสองเปนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเปนสิทธิท่ีรับรองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและ
ความม่ันคงของบุคคล ความเปนอิสรภาพจากการเปนทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาค
ในทางกฎหมาย สิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับการคุมครองเม่ือถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศ สิทธิท่ีจะ
ไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม การมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิในการสมรสและการตั้ง
ครอบครัว เสรีภาพข้ันพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และ
การแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเขารวมสมาคมอยางสันติ สิทธิในการมีสวนในรัฐบาล
ของประเทศตนโดยทางตรงหรือ โดยการสงผูแทนท่ีไดรับการเลือกตั้งอยางเสรี 
 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิในการทํางาน การไดรับ
คาตอบแทนเทากันสําหรับงานท่ีเทากัน สิทธิในการกอต้ังและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิใน
มาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวมใชชีวิตทางวัฒนธรรม
อยางเสรี 
 ท้ังนี้ จากความเห็นของผูเขียน เห็นวา ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดใหความสําคัญ
ในเร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถึงแมวาผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยก็ตาม 
มารดาและบุตรนั้นยอมก็จะไดรับการคุมครองทางกฎหมายเสมือนกบัมารดาและบุตรท่ีเกิดภายนอก
เรือนจําท่ีเกิดมาพรอมกับสิทธิและหนาท่ีท่ีเหมือนกันซ่ึงสิทธิดังกลาวของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยก็เปนสิทธิประเภทสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท้ังส้ิน 
 3.1.2  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights : ICCPR) 
 เร่ิมตนเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2509 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2519 และ
ประเทศไทยเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
โดยการภาคยานุวัติ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2539 โดยมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันท่ี 30 
มกราคม 2540โดยมีหลักการสําคัญ คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ประกอบดวยวรรคอารัมภบทและบทบัญญัติ 53 ขอ ซ่ึงแบงเปน 6 สวน ไดแก วรรคอารัมภบท 
กลาวถึงพันธกรณีของรัฐดานสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ รวมท้ังหนาท่ีของบุคคลท่ี

                                                 
4 จาก สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี : ศึกษากรณีการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขัง   

(น. 102), โดย ชยวรรณ  บุษยลาภ ไทยเดช, 2555, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
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จะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและไดรับสิทธิท้ังดานพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน5 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดังกลาว เปนกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ีมุงหวังจะยกระดับประชาชนและเปนการใหหลักประกันแกประชาชนรวมไปถึง
การสรางคามม่ันคงในสิทธิของบุคคลใหดียิ่งข้ึนในทุกดาน ไมวาจะเปนความเทาเทียมกัน ความ
ยุติธรรม การไมเลือกปฏิบัติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย6 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเปนการกลาวถึงสิทธิ
ใน 5 กรณีใหญๆ คือ7 
 1)  กลาวถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง (Right of self-determination) 
 2)  กลาวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึง
การหามการเลือกปฏิบัติ ไมวาจะดวยเหตุผลทางเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองสัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะดําเนินการให
เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันวาบุคคลที่ถูกละเมิดจะไดรับการเยียวยา ไมวาบุรุษ 
หรือสตรีจะไดรับสิทธิพลเมืองและการเมืองอยางเทาเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณ
ฉุกเฉิน และการหามการตีความกติกาในอันท่ีจะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ  
  3)  กลาวถึงสาระของสิทธิในสวนท่ีเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิ
ในการมีชีวิตอยู เสรีภาพจากการถูกทรมาน การหามบุคคลไมใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การหาม
บุคคลไมใหถูกจับกุมตามอําเภอใจ การปฏิบัติตอผูถูกลิดรอนเสรีภาพอยางมีมนุษยธรรม การหาม
บุคคลถูกจําคุกดวยเหตุท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได เสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน ความ
เสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย การหามไมใหมีการบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง สิทธิการ
ไดรับรองเปนบุคคลตามกฎหมาย การหามแทรกแซงความเปนสวนตัว การคุมครองเสรีภาพทาง
ความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การหามการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อการ
สงครามหรือกอใหเกิดความเกลียดชังทางเช้ือชาติสิทธิท่ีจะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันเปนสมาคม 
สิทธิของชายหญิงท่ีอยูในวัยท่ีเหมาะสมในการมีครอบครัว การคุมครองสิทธิบุตร และการท่ี

                                                 
5 โครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็กติด

ผูตองขังในรอบ 7 ป  (น. 8). เลมเดิม 
6 จาก สิทธิของผูตองหาตามกฎหมายในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี 

การนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ (น. 6), โดย สิกฤษณ อังสัจจะพงษ, 2548, กรุงเทพฯ 
7 โครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็กติด

ผูตองขังในรอบ 7 ป  (น. 8-9). เลมเดิม 
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พลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวนในกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลท้ังปวงยอมเสมอภาคกัน
ตามกฎหมายและไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ 
ศาสนา และภาษาภายในรัฐ  
 4) กลาวถึงการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในกติกาฯ รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของ
ภาครัฐ การยอมรับอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และข้ันตอนการพิจารณาขอรองเรียน  
 5) หามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหวางประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังการไมให
ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิท่ีจะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 เปนท่ีเห็นไดวา กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ดังกลาวไดรับรองสิทธิของบุคคล ผูตองโทษและผูตองขังท้ังผูตองขังท่ัวไปและผูตองขังท่ีเปนหญิง 
รวมไปถึงผูตองขังท่ีเปนหญิงท่ีตั้งครรภไว โดยสิทธิท่ีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองดังกลาวรับรองไวเปนการรับรองสิทธิท่ีมีความสอดคลองกับการรับรองสิทธิ
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนป ค.ศ. 1948 นั่นเอง8 
 ท้ังนี้ ความเห็นของผูเขียนเห็นวา ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองดังกลาว ไดใหสิทธิและหนาท่ีของบุคคลทุกคนภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง ซ่ึงรวมถึง
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีอยูในเรือนจํา แตก็เปนพลเมืองของรัฐนั้นๆ ตอง
ไดรับการคุมครองเชนเดียวกันกับบุคคลภายในรัฐโดยปราศจากการละเมิดสิทธิและหนาท่ี 
ของบุคคล 
 3.1.3  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW) 
 เร่ิมตนเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2522 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ.
2524 สําหรับพิธีสารเลือกรับสมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2542
และมีผลบังคับใชในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบมีหลักการสําคัญ  
และวัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้คือการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบรวมท้ัง
การประกันวาสตรีและบุรุษมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาคกัน9 

                                                 
8 สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี : ศึกษากรณีการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขัง (น. 107).  

เลมเดิม. 
9 จาก ปญหาสิทธิของสตรีที่สมรสซอนโดยสุจริตมาตรการปองกันและเยียวยาทางดานกฎหมายและ

สิทธิมนุษยชน (น. 50), โดย สุภวรรณ ช้ันไพบูลย, 2544,  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไดใหคําจํากัด
ความหมาย “การเลือกปฏิบัติตอสตรี (Discrimination against Women)” หมายถึง การแบงแยก 
(Distinction) การกีดกัน (Exclusion) หรือการจํากัด (Restriction) ใดๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซ่ึงมีผล
หรือความมุงประสงคท่ีจะทําลายหรือทําใหเส่ือมเสียการยอมรับ การไดอุปโภค หรือใชสิทธิ 
โดยสตรี โดยไมเลือกสถานภาพดานการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
ของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง 
หรือดานอ่ืนๆ10 
 จากคําจํากัดความของคําวา “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” (Discrimination against Women) 
ซ่ึงเปนพันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการท่ีรัฐภาคีตองดําเนินการเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของสตรี 
เปนมาตรการเรงดวนช่ัวคราวเพ่ือสรางความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีอยางแทจริง  
ซ่ึงจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคม
และวัฒนธรรมเพ่ือใหเอ้ือตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีและการปราบปรามการลักลอบคา 
และแสวงหาประโยชนทางเพศจากสตรีโดยผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีอยูใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน จะตองไดรับสิทธิในความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในดานการ
ดํารงชีวิต (Public Life) รวมถึงสิทธิในการเล้ียงดูบุตรไมวาจะกรณีใดๆท่ีมีความตองการมากกวา
ผูตองขังหญิงคนอ่ืนๆท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ เชน ความเทาเทียมกันในกฎหมาย
วาดวยสัญชาติการเกิดของบุตรท่ีอยูในครรภ และการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝกอาชีพ  
เปนตนซ่ึงการที่สตรีจะไดรับการดูแลทางเศรษฐกิจ โดยไดรับความเทาเทียมกันในดานสิทธิ 
และโอกาสท่ีจะไดรับการจางงานและสิทธิดานแรงงาน รวมถึงการปองกันความรุนแรงตอสตรีใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ
และหลังคลอดบุตร การท่ีรัฐภาคีจะประกันความเปนอิสระของสตรีดานการเงินและความม่ันคง
ดานสังคม และการใหความสําคัญแกสตรีท้ังในดานแรงงานและความเปนอยูรวมถึงความเทาเทียม
กันของบุรุษและสตรีในดานกฎหมาย โดยเฉพาะในดานกฎหมายแพง และกฎหมายครอบครัว  
ซ่ึงเปนการประกันความเทาเทียมกันในชีวิตสวนบุคคล11 
 ท้ังนี้ความเห็นของผูเขียนเห็นวา อนุสัญญาฯ ดังกลาว คํานึงถึงความเสมอภาคของ
บุคคลไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ตองไดรับสิทธิตางๆไมวาจะเปนการรับบริการทางการแพทย  

                                                 
10 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอ 1. 
11 โครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็ก 

ติดผูตองขังในรอบ 7 ป (น. 11). เลมเดิม. 
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การไดรับการศึกษา หรือการฝกอาชีพ แมวาผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นอยูใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน ตองไดรับการบริการจากรัฐเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 
 3.1.4  ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอผูหญิงในภูมิภาคอาเซียน12 
 ปฏิญญาขจัดความรุนแรงตอสตรีท่ีสมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองตามมติ48/104 
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2538 และอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีหวงใยวาความรุนแรงตอ
ผูหญิงเปนอุปสรรคในการบรรลุความเสมอภาคการพัฒนา และสันติภาพ ตามท่ีไดระบุไวใน
ปฏิญญา และแผนปฏิบัติการปกกิ่งซ่ึงรับรองเมื่อเดือนกันยายน 2538 ในการประชุมสตรีโลกคร้ังท่ี
ส่ีและไดขยายเพิ่มเติมในการประชุม สมัยพิเศษของสมัชชาใหญ เร่ือง “ผูหญิง 2000 ความเสมอภาค
ทางเพศ การพัฒนา และสันติภาพในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด”ปรารถนาท่ีจะเนนจุดประสงคและ
เปาหมายของปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพ) 2510 ปฏิญญาอาเซียนคองคอรด 2519 ปฏิญญา
มนิลา 2430 ปฏิญญาเร่ืองความกาวหนาของผูหญิงในภูมิภาคอาเซียน 2531 และแผนปฏิบัติการ
ฮานอย 2531 
 ยอมรับวาความรุนแรงแรงตอผูหญิงเปนท้ังการละเมิดและขัดขวางสิทธิมนุษยชน 
และเสรีภาพรากฐาน จํากัดการเขาถึงและการควบคุมทรัพยากรการดําเนินกิจกรรมตางๆ และเปน
อุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี  จึงขอประกาศตอไปนี้ 
 ในปริบทของการสรางความเขมแข็ง การทํางานรวมกันและความรวมมือของภูมิภาค
เพื่อเปาหมายขจัดความรุนแรงตอผูหญิงแตละประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองพยายามดําเนินการ
อยางเต็มท่ีตามเปาหมายและพันธะท่ีทําข้ึนเพื่อขจัดความรุนแรงตอผูหญิงและติดตามความกาวหนา
ตอไปนี้ 
 1. สนับสนุนความรวมมือท้ังระดับทวิภาคีและภูมิภาคในการทําวิจัยอยางเปนระบบ 
รวบรวมวิเคราะหและเผยแพร 
 2.  ขอมูลท่ีมีการแยกเพศ อายุ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ขนาดลักษณะและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรุนแรงตอผูหญิง และเด็กหญิงและผลกระทบและประสิทธิภาพของนโยบายและโครงการ
ตางๆในการตอสูกับความรุนแรง 
 3.  สงเสริมแนวทางท่ีบูรณาการและเปนองครวมในการขจัดความรุนแรงตอผูหญิง  
โดยจัดทํากลไกท่ีมุงเนนในส่ีดานของความหวงใยในเร่ืองความรุนแรงตอผูหญิง คือการจัดบริการ 
ท่ีตอบสนองความตองการของผูรอดพนจากความรุนแรงจัดทําและดําเนินการท่ีเหมาะสมตอ
ผูกระทําผิด และผูกอความรุนแรงความเขาใจเร่ืองลักษณะและสาเหตุของความรุนแรงตอผูหญิง
และปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคม 
                                                 

12 สืบคน 14 กรกฎาคม 2558, จาก www.womenthai.org     
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 4.  สนับสนุนการใชมิติหญิงชายเปนกระแสหลักในนโยบายและโครงการตางๆ เพื่อ
การขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบตอผูหญิง รวมถึงระบบ ข้ันตอนและกระบวนการ 
 5.  บัญญัติกฎหมายหากจําเปนบังคับหรือแกไขกฎหมายในประเทศเพื่อปองกันความ
รุนแรงตอผูหญิงเสริมสรางการคุมครอง การรักษา การเยียวยา และการบูรณาการเหยื่อ/ผูรอดพน
รวมถึงมาตรการในการสอบสวน การดําเนินคดี การลงโทษ และในกรณีท่ีเหมาะสมจัดใหมีการ
บําบัดผูกระทําความผิดและปองกันการตกเปนเหยื่อซํ้าของผูหญิงและเด็กหญิงจากความรุนแรงไม
วาจะเปนรูปแบบใด ในบาน ท่ีทํางาน ชุมชน หรือสังคมหรือในท่ีคุมขัง 
 6.  ดําเนินมาตรการท่ีจําเปนทุกอยางในการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบตอผูหญิง  
และเสริมสรางพลัง และความเขมแข็งในการเปนอิสระทางเศรษฐกิจและคุมครอง สงเสริมใหไดรับ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานในทุกดานเพื่อท่ีผูหญิงและเด็กหญิงจะสามารถปกปองตนเอง
จากความรุนแรง 
 7. เนนความพยายามท่ีจะพัฒนาและ/หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูมาตรการทาง
การศึกษา ทางสังคม และการบริการชวยเหลือโดยมุงเนนในเร่ืองการปองกันความรุนแรงท่ีรวมถึง
การรับรองและติดตามการดําเนินการทางกฎหมาย การเผยแพรขอมูลการมีสวนรวมอยางแข็งขัน
ของผูมีบทบาทในชุมชนและการอบรมเจาหนาท่ีทางกฎหมาย ศาล ผูบังคับใชกฎหมาย นักสังคม
สงเคราะหและเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
 8.  เสริมการทํางานใหเขมแข็งระหวางประเทศและในประเทศผานความรวมมือทวิภาคี 
ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อระดมทรัพยากรและโครงการแลกเปล่ียนทางเทคนิครวมถึงการเรียนรู
การปฏิบัติและประสบการณท่ีดีในการสรางจิตสํานึก   การพัฒนาโครงการรณรงคเร่ืองการปองกัน
และตอตานความรุนแรงตอผูหญิง 

9.  สนับสนุนการริเร่ิมขององคกรผูหญิงและองคกรเอกชนและองคกรในชุมชนท่ี
ทํางานเร่ืองความรุนแรงตอผูหญิงและจัดตั้งและ/หรือสรางความเขมแข็งของเครือขายรวมถึง
ความสัมพันธในการทํางานรวมกันกับองคกรเหลานี้ และกับภาครัฐ และเอกชน สถาบันตางๆ 
 3.1.5  ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังของสหประชาชาติ (Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners : SMR) พุทธศักราช 2498 (ค.ศ. 1955) 
 สหประชาชาติไดใหการรับรองในการประชุมเร่ืองการปองกันอาญากรรมและการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด ณ นครเจนีวา และประกาศใชในป ค.ศ. 1955 ไดรับการรับรองโดยคณะ
มนตรีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมในป ค.ศ. 1957 และ ค.ศ. 1977 มีหลักการสําคัญคือ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําฯมีท้ังหมด 95 ขอ โดยไดใหขอสังเกตเบ้ืองตนวาขอกําหนดท่ีจะกลาว
ตอไปนี้ไมไดมีความมุงหมายท่ีจะกําหนดรายละเอียดของรูปแบบเรือนจํา แตเปนเพียงความ
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พยายามในการคนหาฐานความคิดรวมท่ัวไป องคประกอบอันสําคัญระบบที่เหมาะสมหลักการ 
และแนวปฏิบัติท่ีสามารถยอมรับกันไดในการปฏิบัติตอผูตองขังและการบริหารจัดการเรือนจํา 
 ขอกําหนดท่ัวไปขอ SMR ประกอบดวยหลักการดังตอไปนี้13 
 1.  หลักการพื้นฐาน (Basic principle) ไดแก การนําขอกําหนดไปใชจะตองปราศจาก
อคติไมเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกตางในเร่ืองเช้ือชาติผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ สัญชาติ หรือฐานะทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอันใดของ
ผูตองขัง ในทางตรงกันขาม ควรจะตองยอมรับและเคารพความเช่ือทางศาสนาและการอบรมส่ัง
สอนทางศีลธรรมท่ีผูตองขังนับถือ ในทุกแหงท่ีมีการคุมขังผูตองขังจะตองมีการจัดสมุดทะเบียน
ผูตองขัง ประกอบดวยการจัดทําทะเบียน (Register) ผูตองขัง  
  (ก) ขอมูลประจําตัวผูตองขัง  
  (ข) เหตุแหงการกระทําและอํานาจในการคุมขัง  
  (ค) วันและเวลาท่ีรับเขาและปลอยตัว  
 และหามไมใหรับบุคคลใดเขาท่ีคุมขังโดยปราศจากคําส่ังซ่ึงมีรายละเอียดในการ 
นําตัวเขามาตามการลงทะเบียนผูตองขัง มีการจําแนกประเภทผูตองขัง โดยผูตองขังคนละประเภท 
ควรแยกท่ีคุมขังไวคนละแหงหรือคนละสวนของเรือนจํา ตามเพศ อายุ ประวัติอาชญากร เหตุแหง
คดี และตามความจําเปนในการแกไขฟนฟู ดังน้ัน จึงควรแยกผูตองขังหญิงและชายไวคนละเรือนจํา 
หากอยูในเรือนจําเดียวกัน ตองจัดพื้นท่ีแยกสวนกันท้ังหมด ควรแยกผูตองขังระหวางพิจารณาจาก
นักโทษเด็ดขาด แยกผูตองขังคดีแพงจากผูตองขังคดีอาญา และควรแยกผูตองขังวัยหนุมจาก
ผูตองขังผูใหญนอกจากนี้ ควรใชระบบขังเดี่ยวใหแยกนอนเดี่ยวเฉพาะเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุ
จําเปนตองใชระบบขังรวมเน่ืองจากผูตองขังมีจํานวนมาก และควรคัดเลือกผูตองขังท่ีอยูรวมกัน
อยางเหมาะสม โดยมีการดูแลสอดสองในชวงกลางคืนดวย สําหรับเร่ืองท่ีพักอาศัย (Accommodation)  
ในท่ีพักอาศัยของผูตองขัง ควรจะตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ มีพื้นท่ีพอสมควร รวมท้ังมีแสง
สวาง มีอากาศถายเทสะดวก14 
 ในท่ีคุมขังท่ีเปนท่ีพักอาศัยและทํางาน ควรจะตองมีแสงสวางธรรมชาติเพียงพอท่ี 
ไมเปนอันตรายตอสายตาในการอานหนังสือหรือการทํางาน หากเปนแสงประดิษฐจะตองมีเพียงพอ

                                                 
13 จาก เอกสารแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงใน

เรือนจํา และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (ขอกําหนดกรุงเทพ)  (น. 123-124), โดย สถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน), 2556, กรุงเทพฯ: นิติธรรม 

14 องคกรอนามัยโลก. (2009). สุขภาพของผูหญิงในเรือนจํา:การลดความไมเทาเทียมทางเพศในการดูแล
ดานสุขภาพในเรือนจํา. น. 44. 
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เชนกัน และควรมีหองสวมและหองอาบน้ําท่ีสะอาดและมีจํานวนเพียงพอ การติดต้ังเคร่ืองสุขภัณฑ
ควรเหมาะสมตอความตองการพื้นฐานของผูตองขังในดานของสุขอนามัยสวนตัว (Personal 
hygiene) ควรมีการจัดหาน้ําสะอาดและของใชท่ีจําเปนในหองน้ําเพียงพอตอความตองการ ในการ
รักษาความสะอาดรางกายของผูตองขังรวมถึง เคร่ืองนุงหมและเคร่ืองนอน (Clothing and bedding) 
ผูตองขังควรจะไดรับเส้ือผาท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีเคร่ืองนุงหมตองไมมี
ลักษณะท่ีนาอับอายหรือตํ่าตอย ในบางกรณีท่ีตองใหออกนอกเรือนจําตาม คําส่ังจากทางราชการ
ควรอนุญาตใหใชเคร่ืองแตงกายของตนเองท่ีไมเปนเปาสายตาแกสาธารณชน นอกจากนี้
เคร่ืองนุงหมดังกลาวจะตองมีขนาดเหมาะกับผูตองขังและสะอาด ในเร่ืองของโภชนาการท่ี
เกี่ยวของกับสุขอนามัย ทางดานอาหาร (Food) ผูตองขังควรไดรับอาหารท่ีมีประโยชนเพียงพอท่ีจะ
เสริมสรางบํารุงสุขภาพใหแข็งแรงครบม้ือปกติโดยมีการจัดเตรียมใหอยางมีคุณภาพ และการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา (Exercise and sport)  ผูตองขังท่ีไมไดรับการจางงานภายนอกจะตองมี
เวลาในการออกกําลังกายกลางแจงอยางนอยวันละ 1 ช่ัวโมงทุกวัน หากภูมิอากาศเอ้ืออํานวย 
สําหรับผูตองขังวัยหนุม และกลุมท่ีมีรางกายเหมาะสม ควรไดรับการฝกฝนดานสนทนาการและ
กีฬา โดยมีการจัดพื้นท่ีและเคร่ืองกีฬาไวใหหากเรือนจําใดมีจํานวนผูตองขังซ่ึงนับถือศาสนา
เหมือนกันมากพอสมควรจะตองจัดใหมีตัวแทนทางศาสนานั้นเพื่อสอนหรือเยี่ยมผูตองขังไดโดย
ลําพังผูตองขังทุกคนมีสิทธิประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเรือนจําไดและสามารถครอบครอง
หนังสือคําสอนทางศาสนาไดเรือนจําจะตองจัดหองสมุดใหกับผูตองขังทุกประเภทท่ีมีความ
เหมาะสมท้ังในเชิงนันทนาการและความรูโดยท่ีมีการสงเสริมใหผูตองขังไดใชหองสมุดดวย15 
 ดานงานบริการทางการแพทย ทุกเรือนจําจะตองจัดใหมีบุคลากรทางการแพทยท่ีมี
คุณวุฒิ อยางนอย 1 คน ซ่ึงมีความรูดานจิตเวชดวย  ผูตองขังท่ีปวยและตองรับการรักษาโดย
ผูเช่ียวชาญเฉพาะจะตองไดรับการสงตอไปยังสถานบําบัดรักษาเฉพาะดานหรือโรงพยาบาลท่ัวไป 
นอกจากนี้ การใหบริการทางการแพทยในเรือนจํา ควรมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชมีการจายยาที่เหมาะสม 
โดยมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกฝนในการใหบริการอีกท้ังควรมีทันตแพทยใหบริการแกผูตองขัง 
ทุกรายดวยในเรือนจําหญิงควรจะตองมีท่ีพักอาศัยเฉพาะสําหรับการดูแลผูตองขังหญิงท้ังในระยะ
กอนคลอดและหลังคลอดการเตรียมการดูแลดังกลาวควรกระทําในโรงพยาบาลนอกเรือนจําแตหาก
บุตรเกิดในเรือนจําหามไมใหระบุสถานท่ีเกิดของบุตรในใบสูติบัตรในกรณีท่ีบุตรไดรับอนุญาตให
อยูกับมารดาในเรือนจําจะตองมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับสถานเลี้ยงดูบุตรโดยเจาหนาท่ีท่ี
มีคุณวุฒิซ่ึงสามารถใหการดูแลบุตรในขณะท่ีมารดาซ่ึงเปนผูตองขังไมอาจใหการดูแลไดบุคลากร
ทางการแพทยจะตองทํารายงานเสนอผูอํานวยการ(ผูบัญชาการเรือนจํา) หากพบวา ผูตองขังมีอาการ
                                                 

15 แหลงเดิม. 
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เจ็บปวยทางกายหรือจิตใจอันจะมีผลกระทบตอการถูกคุมขังตอไปบุคลากรทางการแพทยจะตองทํา
การตรวจผูตองขังทุกคนในทันทีท่ีสามารถกระทําไดหลังจากมีการรับตัวเขามายังเรือนจําเพื่อ
พิจารณาถึงสุขภาพกายและจิตเพื่อใหการบําบัดรักษาหากจําเปนเชนการแยกผูตองขังท่ีตองสงสัยวา
มีการติดเช้ือหรือมีปญหาทางกายและจิตใจซ่ึงอาจตองใหการบําบัดรักษารวมถึงการพิจารณา
สมรรถภาพทางกายในการใหไปทํางานและจะตองใหการดูแลผูตองขังท้ังสุขภาพทางกายและจิตใจ
ท้ังจะตองรักษาผูตองขังท่ีปวยทุกวันรวมถึงผูตองขังท่ีรองขอหรือผูตองขังท่ีตองไดรับการดูแลเปน
พิเศษรวมถึงใหคําแนะนําเสนอผูอํานวยการ (ผูบัญชาการเรือนจํา) ในเร่ืองของคุณภาพและปริมาณ
ในการจัดเตรียมและแจกจายอาหารสุขอนามัยและความสะอาดของผูตองขังและเรือนจํา 
ความสะอาดของเคร่ืองนุงหมเคร่ืองนอนรวมถึงการใหความรูในการรักษาสุขภาพและการเลนกีฬา 
(ในกรณีท่ีเรือนจําไมมีบุคลากรทางการกีฬา)16 
 ทางดานระเบียบวินัยและการลงโทษ (Discipline and punishment) ระเบียบและคําส่ัง
ตางๆควรจะตองมีความแนนอนแตไมควรเขมงวดจนเกินจําเปนในการควบคุมตัวหามไมให
ผูตองขังทํางานอันเปนหนาท่ีของเรือนจํา เวนแตงานนั้นมีข้ึนเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองหรือเพื่อ
กิจกรรมการรวมกลุมเพื่อสังคมการศึกษาหรือการกีฬาภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีเรือนจําหาม
ไมใหมีการลงโทษทางรางกายการขังในหองมืดหรือการลงโทษท่ีทารุณไรมนุษยธรรมหรือลดทอน
ความเปนมนุษยในการใชเคร่ืองพันธนาการ (Instruments of restraint) เคร่ืองพันธนาการเชนกุญแจ
มือโซตรวนชุดรัดตัว (สําหรับคนไขทางจิต) จะตองไมใชเพื่อการลงโทษเวนแตจะใชสําหรับ
ปองกันการหลบหนีระหวางเคล่ือนยายผูตองขังหรือเหตุผลทางการแพทยการใชเคร่ืองพันธนาการ
จะตองไมใชนานเกินความจําเปนดานการแจงระเบียบและการรองทุกข (Information to and 
complaints by prisoners) ผูตองขังจะตองไดรับหนังสือคูมือระเบียบวินัยและขอบังคับสําหรับการ
ปฏิบัติตอผูตองขังเพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของตนรวมท้ังวิธียื่นคําขอรองทุกขตางๆ หาก
ผูตองขังเปนผูไมรูหนังสือใหแจงขอมูลดังกลาวดวยวาจา17 
 สวนการติดตอกับโลกภายนอกเรือนจํา (Contact with the outside world) กรณีผูตองขัง
เปนชาวตางชาติสามารถติดตอกับผูแทนทางการทูตและกงสุลของประเทศของตนเชนครอบครัว
เพื่อนท้ังโดยทางจดหมายและการเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอภายใตความควบคุมของเจาหนาท่ี
ผูตองขังสามารถรับขอมูลขาวสารไดจากหนังสือพิมพวารสารเอกสารของเรือนจําหรือฟงวิทยุ 
คําบรรยายหรือส่ืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันท่ีทางเรือนจําจัดใหการรักษาทรัพยสินของผูตองขัง 

                                                 
16 เอกสารแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา 

และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (ขอกําหนดกรุงเทพ)  (น. 128-129). เลมเดิม. 
17 แหลงเดิม. 
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(Retention of prisoners' property) เงินส่ิงของมีคาเส้ือผาท่ีเปนของผูตองขังจะถูกเก็บรักษาไวโดย
เรือนจําในวันรับตัวและใหเจาของลงช่ือกํากับไวและมอบคืนใหในวันปลอยตัวการนํายาเขามาใน
เรือนจําของผูตองขังเพื่อรักษาโรคใดๆบุคลากรทางการแพทยจะเปนผูวินิจฉัยในการส่ังใชการแจง
ขาวการตายปวยการยายผูตองขัง (Notification of death, illness, transfer, etc.) หากผูตองขังการตาย
ปวยบาดเจ็บสาหัสหรือมีการยายผูตองขังไปบําบัดรักษาผูอํานวยการ (ผูบัญชาการเรือนจํา) จะตอง
แจงคูสมรส ญาติ หรือบุคคลท่ีตองขังระบุไว ผูตองขังมีสิทธิท่ีจะแจงครอบครัวของตนหากมีการ
ยายสถานท่ีคุมขังไปยังท่ีอ่ืนการยายผูตองขัง (Removal of prisoners) ในการเคล่ือนยายผูตองขังให
ดําเนินการโดยอยูในสายตาของประชาชนใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําไดและควรใชวิธีท่ีจะไมให
ผูตองขังไดรับการดูหม่ินหรือเหยียดหยาม 
 ในสวนของเจาหนาที่เรือนจํา (Institutional personnel) เจาหนาท่ีเรือนจํา (เจาหนาท่ี
ราชทัณฑ) ทุกระดับช้ันควรไดรับการสรรหาอยางเหมาะสมและอยางระมัดระวังเนื่องจากเปนงานท่ี
ตองใชความซ่ือสัตยสุจริตมนุษยธรรมและความเปนวิชาชีพเจาหนาท่ีเรือนจําตองมีมาตรฐานทาง
การศึกษาและมีความรูท่ีเหมาะสมกอนการเขารับหนาท่ีจะตองมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีท้ังดาน
ความรูท่ัวไปและความรูเฉพาะในการปฏิบัติหนาท่ีของตนและจะตองผานการทดสอบท้ังทางทฤษฎี
และปฏิบัติหลังการเขารับหนาท่ีและในระหวางปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีควรจะตองปรับปรุงพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเองเสมอผานการฝกอบรมเจาหนาท่ีเรือนจําทุกคนพึงประพฤติตนเอง
และปฏิบัติหนาที่อยางดีเพื่อเปนตัวอยางใหผูตองขังเคารพนับถือท้ังนี้ ในเรือนจําท่ีมีท้ังผูตองขัง
หญิงและชาย และมีการแยกแดนผูตองขังหญิงจะตองใหเจาหนาท่ีเรือนจําเพศหญิงรับผิดชอบดูแล
กุญแจหองควบคุมทุกแดนของเรือนจํา หามเจาหนาท่ีเพศชายเขาไปในแดนผูตองขังหญิง เวนแต จะ
มีเจาหนาท่ีหญิงติดตามไปดวยผูตองขังหญิงจะตองไดรับการควบคุมดูแลโดยเจาหนาท่ีเรือนจําเพศ
หญิงเทานั้นเวนแตจะเปนแพทยหรืออาจารยท่ีทําหนาท่ีทางวิชาชีพของตนในเรือนจําหรือในแดน
ผูตองขังหญิงโดยเรือนจําตองมีการตรวจเยี่ยมเรือนจํา (Inspection) ควรจะตองมีการตรวจเยี่ยม
เรือนจําและการใหบริการแกผูตองขังของเรือนจําอยางสมํ่าเสมอโดยผูตรวจท่ีทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากองคการท่ีมีอํานาจเพื่อใหแนใจวาเรือนจําท้ังหลายนั้นมีการ
บริหารงานเปนไปตามขอกฎหมายระเบียบและขอบังคับรวมท้ังเปนไปตามวัตถุประสงคของ
เรือนจํา18 
 ขอกําหนดท่ีใชสําหรับผูตองขังประเภทตางๆเปนพิเศษ เชน ผูตองขังตามคําพิพากษา
ใหจําคุกผูตองขังวิกลจริตและจิตไมปกติผูตองขังระหวางการสอบสวนและระหวางพิจารณา 
 
                                                 

18 จาก สิทธิผูตองหาที่เปนหญิงมีครรภ  (น. 54), โดย ณัฐพงศ  เผาพหล, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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ผูตองขังคดีแพงและผูถูกจับกุมหรือถูกคุมขังโดยปราศจากขอกลาวหาสรุปขอกําหนดท่ีสําคัญไดแก 
แนวหลักการกรณีผูตองขังตามคําพิพากษาใหจําคุก (Guiding principles) แนวหลักการขอกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังของสหประชาชาติตองการแสดงใหเห็นถึงจิตวิญญาณ
ของเรือนจําท่ีจะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกลาวไวการจําคุกหรือมาตรการอ่ืนๆ 
ท่ีตัดผูกระทําผิดออกจากโลกภายนอกเปนกรณีบุคคลถูกตัดสิทธิและเสรีภาพที่จะตัดสินใจดวย
ตนเองดวยเหตุนี้ระบบเรือนจําจึงไมเปนการซํ้าเติมใหสภาพของผูตองขังเลวรายข้ึนกวาเดิมเพียงแต
ตองการรักษากฎระเบียบและความถูกตองไวจุดประสงคของเหตุผลแหงคําพิพากษาใหจําคุก 
ก็เพื่อปองกันสังคมจากอาชญากรรมซ่ึงเม่ือครบกําหนดตามคําพิพากษาแลวผูกระทําผิดก็จะกลับคืน
สูสังคมโดยมีความคาดหวังวาเขาจะกลับตนเปนพลเมืองดีและเล้ียงตนเองไดในทายท่ีสุดเรือนจํา 
จะเปนสถานท่ีซ่ึงรักษาเยียวยาใหการศึกษาใหสํานึกทางศีลธรรมและจิตวิญญาณรวมท้ังความ
ชวยเหลือท้ังหลายท่ีมีอยูเหมาะกับความตองการจําเปนสําหรับผูตองขังการรักษาเยียวยาผูตองขัง
ตามคําพิพากษาใหจําคุกหรือมาตรการอ่ืนท่ีคลายคลึงกันนั้นมีเปาประสงคจะกอใหเกิดการเคารพ
กฎหมายและทําใหเขาชวยเหลือตนเองไดเม่ือไดรับการปลอยตัวเชนชวยสงเสริมการรูจักชวยเหลือ
ตนเองและพัฒนาสํานึกแหงความรับผิดชอบเปนตน การรักษาเยียวยาผูตองขัง (Treatment) จะมีการ
ใชวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาผูตองขังหลังจากไดรับการปลอยตัววิธีการดังกลาวไดแก
การใชหลักศาสนาการศึกษาอบรมการฝกอาชีพการใชหลักสังคมสงเคราะหเฉพาะรายการจัดหางาน
การใหคําปรึกษาแนะนําการเสริมสรางจริยธรรมเปนตนโดยคํานึงถึงความตองการจําเปนประวัติ
ทางสังคมและประวัติการกระทําผิดรวมถึงสุขภาพทางกายและจิตใจของบุคคลนั้นการจําแนกประเภท
ผูตองขังและการพิจารณาผูตองขังในเชิงปจเจกบุคคล (Classification and Individualization)
วัตถุประสงคของการจําแนกประเภทผูตองขังก็เพื่อแยกผูตองขังท่ีมีแนวโนมไปในทางรายโดย
พิจารณาจากประวัติการกระทําผิดลักษณะนิสัยท่ีไมดีตางๆและเปนการแยกผูตองขังเปนลําดับช้ัน
เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟูทางสังคมการจําแนกประเภทผูตองขังสามารถนําไปใชเพื่อการแยก
เรือนจําแยกแดนในเรือนจําเพื่อการรักษาเยียวยาตามลักษณะของผูตองขังในทันทีท่ีมีการรับตัวเขา
ไวในเรือนจําและหลังจากมีการศึกษาบุคลิกภาพของผูตองขังพรอมกับระยะเวลาการจําคุกแลวจะมี
การเตรียมแผนการรักษาเยียวยาหรือแกไขฟนฟูสําหรับบุคคลนั้นในแงของความตองการจําเปนและ
ความสามารถสวนบุคคล19 
 

                                                 
19 เอกสารแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา 

และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (น. 134). เลมเดิม 
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 ท้ังนี้ ตามความเห็นของผูเขียนเห็นวา ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าดังกลาว ไมไดกําหนด
หลักการในการคุมครองผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยไวโดยเฉพาะ แตไดระบุถึง
แนวทางในการคุมครองผูตองขังท่ัวไปเกี่ยวกับการจําแนกผูตองขังใหแบงผูตองขังตามเพศ อายุ 
ประเภทของคดี ซ่ึงระบุไวอยางชัดเจนวา ควรแยกผูตองขังหญิงและชายไวคนละเรือนจํา ถาหากอยู
ในเรือนจําเดียวกันตองจัดพื้นท่ีแยกสวนกันท้ังหมด โดยระบุในเร่ืองของท่ีพักอาศัย อาหาร
เคร่ืองนุงหมและเคร่ืองนอนตองถูกสุขอนามัย และพึงไดรับบริการทางการแพทยอยางเหมาะสมตอ
ความตองการ สําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ควรจะตองจัดท่ีพักอาศัย
เฉพาะสําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ไมวาจะเปนในระหวางต้ังครรภ  
กอนคลอด และภายหลังคลอด ในการดูแลผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภนั้นควรไดรับการบริการทาง
การแพทยจากโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา และหากผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภคลอดภายในเรือนจํา 
หามไมใหระบุสถานท่ีเกิดของบุตรในเรือนจําเปนอันขาด จะเห็นไดวาขอกําหนดดังกลาวไดให
ความสําคัญในการคุมครองสิทธิความเปนมนุษยของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
เปนอยางมาก รวมถึงสิทธิตางๆท่ีผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยพึงจะไดรับ 
 3.1.6 มาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติสําหรับมาตรการไมควบคุมตัวมาตรฐานข้ันตํ่าของ
สหประชาชาติสําหรับมาตรการไมควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum Rules for Non-
custodial Measures-The Tokyo Rules) ค.ศ. 1990 
 โดยมีหลักการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือ 
มีบุตรติดมาดวย ดังตอไปน้ี20 
 มาตรฐานข้ันตํ่าเปนการกําหนดหลักการพ้ืนฐานท่ีจะสงเสริมการใชมาตรการ 
ไมควบคุมตัวผูกระทําผิดเสมือนเปนการปองกันข้ันตํ่าสําหรับบุคคลท่ีใชวิธีการเล่ียงโทษจําคุก 
มาตรฐานข้ันตํ่าฯ มุงสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาใหมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกไขผูกระทําผิดในขณะเดียวกันก็มุงสนับสนุน
ผูกระทําผิดใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม การใชมาตรฐานน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ รวมท้ังจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของระบบ 
งานยุติธรรมทางอาญาของประเทศนั้นๆ เม่ือมีการนํามาตรฐานน้ีมาใชชาติสมาชิกตองพยายามให
เกิดความสมดุลระหวางสิทธิของผูกระทําผิด สิทธิของเหยื่อ และผลตอสังคมในดานความปลอดภัย
ของชุมชน และการปองกันอาชญากรรมรัฐสมาชิกตองพัฒนามาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําผิด 
 
                                                 

20 จาก การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในระหวางคดี : ศึกษากรณีการปลอยช่ัวคราวในอัตราโทษ
จําคุกไมเกินสามป (น.25), โดย สุนทร นามแสง, 2556, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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ภายในระบบกฎหมายของตน โดยใหมีทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อลดการใชโทษจําคุกและเปนการใช
นโยบายงานยุติธรรมอยางมีเหตุผลปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน คํานึงถึงความยุติธรรมในสังคม 
และความจําเปนในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด  
 ขอบเขตของมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําผิด (The scope of non-custodial measures)
ดังกลาว คือ ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ตองประยุกตใชกับบุคคลทุกคนท่ีถูกฟองรอง และอยู
ระหวางการพิจารณาคดีหรือการดําเนินการตามคําพิพากษาในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา คําวา “บุคคล” ในมาตรฐานนี้ หมายถึง ผูกระทําความผิดไมวาจะเปนผูตองหา ผูท่ีอยู
ระหวางการฟองรองและผูท่ีถูกพิพากษาแลว การประยุกตใชมาตรฐานนี้ตองกระทําโดยปราศจาก
การแบงแยกทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อ่ืนๆ สัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ชาติกําเนิด หรือสถานภาพอ่ืนๆ เพ่ือใหมี
ความสอดคลองกับลักษณะและความรุนแรงของการกระทําความผิด กับบุคลิกภาพและภูมิหลังของ
ผูกระทําผิด และการคุมครองปองกันสังคม และเพื่อหลีกเล่ียงการใชโทษจําคุกโดยไมจําเปน 
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาควรกําหนดขอบเขตของมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําผิดไวกวางๆ 
ตั้งแตข้ันตอนกอนการพิจารณาคดีจนถึงหลังการพิพากษาโดยควรท่ีจะพิจารณาจํานวนและประเภท
ของมาตรการไมควบคุมตัวท่ีมีอยูเพื่อใหศาลสามารถมีคําพิพากษาคดีไดอยางสอดคลอง และตอง
สนับสนุนการพัฒนาวิธีการใหมๆ ภายใตมาตรการไมควบคุมตัว โดยมีการดูแลอยางใกลชิด และมี
การประเมินผลการนําไปใชอยางเปนระบบ ควรคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน โดย
หลีกเล่ียงกระบวนการที่เปนทางการหรือการพิจารณาของศาลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได ตาม
นัยแหงการคุมครองทางกฎหมายและหลักนิติธรรม มาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําผิดควรใชให
สอดคลองกับหลักการท่ีใหมีการแทรกแซงนอยท่ีสุด การใชมาตรการไมควบคุมตัวควรเปน 
สวนหนึ่งของการปฏิบัติท่ีจะนําไปสูการลดการลงโทษและลดการกระทําผิด แทนท่ีจะเปนการ
ขัดขวางหรือเหนี่ยวร้ังความพยายามในการใชแนวทางดังกลาว  
 ดานการคุมครองทางกฎหมาย (Legal Safeguards) มีท่ีมา คําจํากัดความและวิธีการใช
มาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําผิดตองบัญญัติโดยกฎหมาย การเลือกใชมาตรการไมควบคุมตัว
ผูกระทําผิดควรต้ังอยูบนพื้นฐานของการประเมินผูกระทําผิดตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดยคํานึงถึง
ลักษณะและความรุนแรงของการกระทําความผิด รวมถึงบุคลิกภาพ ภูมิหลังของผูกระทําผิด 
จุดประสงคของคําพิพากษา และสิทธิของเหยื่อ ศาลหรือเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีควรจะดําเนิน
กระบวนการทุกข้ันตอน โดยมีความรับผิดชอบในการใชดุลพินิจตามหลักนิติธรรม21 
                                                 

21 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา : ศึกษาเฉพาะกรณีการทําแผนประกอบ 
คํารับสารภาพ  (น. 76). เลมเดิม. 
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 มาตรการไมควบคุมตัวท่ีกําหนดข้ึนโดยกอใหเกิดภาระผูกพันแกผูกระทําผิดในข้ันตอน
กอนกระบวนการพิจารณาคดีอยางเปนทางการ หรือนํามาใชแทนท่ีการพิจารณาคดีอยางเปน
ทางการควรจะตองไดรับความยินยอมจากผูกระทําความผิดกอน การตัดสินใจในการกําหนด
มาตรการไมควบคุมตัวควรไดรับการตรวจสอบโดยศาล หรือเจาพนักงานท่ีมีอํานาจ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูกระทําผิด และควรมีสิทธิในการรองขอหรือรองทุกขตอศาลหรือเจาพนักงานท่ีมี
อํานาจในการใชมาตรการไมควบคุมตัวในสวนท่ีมีผลตอสิทธิสวนบุคคลของผูกระทําผิด หรือควรมี
กลไกท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียกรองและการชดใชความเสียหาย โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
มาตรการไมควบคุมตัวไมควรเกี่ยวของกับการทดลองทางการแพทย หรือทางจิตวิทยาหรือมีความ
เส่ียงท่ีจะกอใหเกิดอันตรายแกกายและจิตใจของผูกระทําผิด เพื่อคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูกระทําผิดตามมาตรการไมควบคุมตัวจะตองไดรับการคุมครองตลอดเวลา และตองไมทําให
สิทธิของผูกระทําผิดถูกจํากัดเกินกวาท่ีเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีไดกําหนดไวแตแรก การใช
มาตรการไมควบคุมตัวตองเคารพในสิทธิสวนบุคคลท้ังของผูกระทําผิดและครอบครัวของผูกระทํา
ความผิด ขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําผิดควรเก็บรักษาไวเปนความลับโดยเครงครัดและไมเปดเผย
ตอบุคคลท่ีสาม การดําเนินการใดๆ เพื่อเขาถึงขอมูลเชนวานั้นจะกระทําไดโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง ซ่ึงมีหนาท่ีตองดําเนินการกับผูกระทําผิดรายน้ันหรือโดยบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม
สมควร ขอยกเวน (Saving clause) เปนส่ิงท่ีไมไดกลาวไวในมาตรฐานข้ันตํ่าวาดวยมาตรการ 
ไมควบคุมตัวนี้ ตองไมถูกแปลความไปในลักษณะท่ีขัดตอเจตนารมณของมาตรฐานข้ันต่ําในการ
ปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) มาตรฐานข้ันตํ่าของ
สหประชาชาติสําหรับการบริหารงานยุติธรรมสําหรับบุตรและเยาวชน (The United Nations 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) หลักการ
สําหรับการคุมครองบุคคลท่ีถูกกักขังหรือจําคุก (The Body of Principles for the Protection of All 
Persons under Any Form of Detention or Imprisonment) หรือการปฏิบัติตามหลักเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนอ่ืนๆ และมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของนานาชาติรวมถึงการแกไขผูกระทําผิด และการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน22 
 ท้ังนี้ ตามความเห็นของผูเขียนเห็นวา มาตรฐานข้ันตํ่าฯ ดังกลาว ใหความสําคัญในเร่ือง
ของการคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน และการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเปนสําคัญ ซ่ึงการนํา
มาตรการดังกลาวมาใชกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นจะเปนการมุงเนน
ประโยชนของมารดาและบุตรเปนสําคัญในการดํารงชีวิตอยูภายในสังคมโดยปราศจากอคติ 
 
                                                 

22 แหลงเดิม. (น. 77). 
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จากสังคมแวดลอม โดยใชมาตรการลงโทษอ่ืนแทนการจําคุก และเปนการลดจํานวนของผูตองขัง
หญิงซ่ึงตั้งครรภในการเขาสูเรือนจําเปนอยางมาก เพื่อคุมครองความเปนอยูท่ีดีของผูตองขังหญิง 
ซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยใหไดรับการแกไขฟนฟูภายนอกเรือนจํา และไดรับการดูแลจาก
สังคม 
 3.1.7  ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 
 ตั้งแตป พุทธศักราช 2549 ไดเร่ิมมีโครงการกําลังใจในพระราชดําริพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ท่ีดําเนินการเฉพาะเร่ืองของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
และตอมาไดมีการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังหญิงในเรือนจํา 
Enhancing Lives of Female Inmates  หรือ ELFI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดชองวางในการ
คุมครองผูตองขังหญิงใหดีข้ึน และไดรับการยอมรับจากสหประชาชาติเปน “ขอกําหนดกรุงเทพ” 
หรือ Bangkok Rules ใหเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ัวโลกนําไปยึดถือและปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูตองขังหญิงและมาตรการที่ไมใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดหญิงเพื่อมุงคุมครองสิทธิ
มากกวาการควบคุมอาชญากรรม โดยใหความสําคัญกับความตองการที่แตกตางของผูตองขังหญิง 
ท่ีมีมากกวาผูตองขังชาย ผูตองขังหญิงสวนใหญถูกจําคุกดวยความเจตนาและไมเจตนาเปนผล
ทางตรงและทางออมจากการเลือกปฏิบัติและถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงขาดการดูแลหรือไดรับบริการ
หรือสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับผูหญิงนั้นไมเพียงพอและไมเหมาะสมตอความตองการ 
ซ่ึงรวมถึงการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน ท้ังทางกายและทางจิต เนื่องจากระบบอนามัยและการดูแล
สุขภาพของเรือนจํา รวมถึงการคุมครองสิทธิสวนบุคคลในกรณีผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวยในการใชบริการดานสาธารณสุขภายนอกเรือนจําโดยปราศจากการใชเคร่ือง
พันธนาการ หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยอ่ืนๆท่ีเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิง
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในขณะท่ีผูตองขังหญิงท่ีเปนแมถูกแยกจากบุตรเน่ืองจากเรือนจํา
สวนใหญไมมีสถานท่ีเฉพาะหรือสถานท่ีสวนตัวสําหรับใหบุตรเขาเยี่ยมแมซ่ึงถูกคุมขัง ทําใหแมท่ี
ตองขังตองทนทุกขทรมานทางจิตใจและยังมีผลตอพัฒนาการของบุตรอาจไดรับผลกระทบทางลบ
จากการท่ีมารดาถูกคุมขัง ซ่ึงเปนการฝาฝนหลักสิทธิมนุษยชนท้ังดานสิทธิสตรี สิทธิบุตร และดาน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ขอกําหนดกรุงเทพ หรือ Bangkok Rules มีหลักการสําคัญในการมุงท่ีจะคุมครอง
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยดังนี้23 

                                                 
23 โครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและเด็ก 
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 เพื่ออนุวัติขอกําหนดกรุงเทพใหเปนไปตามหลักการไมเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไวใน
ขอ 6 แหง “ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าฯ หรือ SMR” การจัดใหมีหรือการตอบสนองซ่ึงบรรดาความ
ตองการที่มีลักษณะเฉพาะ (Distinctive Need) ของผูตองขังหญิงภายใตขอกําหนดนี้ไมวาประการ
ใดๆ ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ 
 1)  กระบวนการในการรับตัวกอนเขาสูเรือนจํา24 
 ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยควรไดรับการดูแลเอาใจใสอยางพอเพียง
ตอความตองการท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีกลุมบุคคลดังกลาวมีความเปราะบางทางดาน
รางกายและจิตใจผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีรับตัวเขามาใหมควรไดรับ
อนุญาตใหติดตอกับญาติอยางใกลชิดและควรมีเจาหนาท่ีใหคําแนะนําทางดานกฎหมาย รวมถึง
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบของเรือนจํา ความชวยเหลือดานภาษาสําหรับชาวตางชาติในคราว
จําเปน และในกรณีผูตองขังหญิงตางชาติตองไดรับอนุญาตใหติดตอกับผูแทนทางการทูตในชวง
กอนหรือขณะรับตัวไวในเรือนจํา หากผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยและมีภาระท่ี
ตองดูแลเล้ียงดูบุตรในปกครอง บุคคลดังกลาวสมควรไดรับอนุญาตใหจัดการธุระสําหรับบุตรนั้น
เสียกอน รวมถึงความเปนไปไดในการไดรับการทุเลาการควบคุมตัว ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดท่ีบุตรจะไดรับเปนสําคัญเจาหนาท่ีของราชทัณฑตองระบุจํานวนและรายละเอียดสวนบุคคล
ของบุตรติดผูตองขัง และควรไดรับการบันทึกไวในขณะท่ีรับตัวผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวยโดยตองมีขอมูลอยางนอยควรประกอบดวย ช่ือและอายุของบุตร ในกรณีท่ีบุตรไมได
ถูกรับตัวไวพรอมกับมารดา ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับถ่ินท่ีอยู และการดูแลเล้ียงดูบุตรของผูตองขัง
หญิงดวย ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการระบุอัตลักษณของบุตรจะถูกจัดเก็บเปนขอมูลลับซ่ึงการนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีบุตรจะไดรับเปนสําคัญ 
 ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยควรไดรับการพิจารณาใหอยูในเรือนจําท่ี
ใกลกับภูมิลําเนา หรือสถานท่ีสําหรับการแกไขฟนฟูใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยคํานึงถึง
ภาระในการเล้ียงดู ความสนใจของผูตองขังหญิงแตละคน และความเหมาะสมของกิจกรรม 
และบริการที่มีอยูมาประกอบในการพิจารณาในสวนของสถานท่ีคุมขังสําหรับผูตองขังหญิง 
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยควรจะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณท่ีจําเปนตอ 
การตอบสนองความจําเปนดานสุขอนามัยเฉพาะของผูหญิง รวมถึงการจัดหาผาอนามัยโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ และการจัดใหมีน้ําอยางเพียงพอสําหรับการดูแลสุขอนามัยสวนตัวของผูตองขังหญิง
ซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการปรุงอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหาร

                                                 
24 แหลงเดิม. (น. 54). 
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ครบตามความตองการสําหรับผูตองขังซ่ึงต้ังครรภ  อยูในระหวางใหนมบุตร  หรือขณะมี
ประจําเดือน 
 2)  กระบวนการในการตรวจคัดกรองและการไดรับบริการทางการแพทยกอนเขาสู
เรือนจํา25 
 การตรวจคัดกรองสุขภาพและการไดรับบริการทางการแพทยผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวย ควรเปนการตรวจท่ีครอบคลุมเพื่อวินิจฉัยความจําเปนดานสุขภาพในเบ้ืองตน
โดยทีมแพทยผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือโรคติดตอ
ทางเลือก และหากมีปจจัยเส่ียง ผูตองขังหญิงอาจไดรับการเสนอใหตรวจเช้ือเอชไอวี พรอมกับการ
ใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจ ในการตรวจจะตองคํานึงถึงความตองการการดูแลดาน
สุขภาพจิต รวมถึงภาวะสะเทือนขวัญหลักเหตุการณรุนแรง ความเสี่ยงท่ีจะฆาตัวตายหรือการทํา
รานตนเองประวัติการเจริญพันธุของผูตองขังหญิง รวมถึงประวัติการตั้งครรภในปจจุบันและท่ีผาน
มา การใหกําเนิดบุตร และปญหาอ่ืนเกี่ยวกับการเจริญพันธุของผูตองขังหญิงการติดยาเสพติดการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศและความรุนแรงรูปแบบอ่ืนท่ีผูตองขังหญิงไดรับกอนการรับตัวหากไดรับ
การวินิจฉัยวามีการลวงละเมิดทางเพศหรือการใชความรุนแรงในรูปแบบอ่ืนตอผูตองขังหญิงกอน
หรือระหวางท่ีถูกควบคุมตัว ผูตองขังหญิงควรไดรับการแจงใหทราบถึงสิทธิในการขอความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีฝายตุลาการ ผูตองขังหญิงควรไดรับการแจงถึงกระบวนการและข้ันตอนท่ี
เกี่ยวของ ในกรณีท่ีผูตองขังหญิงประสงคจะดําเนินคดี ควรแจงใหเจาหนาท่ีทราบเพ่ือรายงานไปยัง
เจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวนโดยทันที ผูบริหารงานเรือนจําควรชวยใหผูตองขังหญิงไดรับความ
ชวยเหลือทางกฎหมายดวยไมวาผูตองขังหญิงเลือกท่ีจะดําเนินคดีหรือไมก็ตาม ผูบริหารงาน
เรือนจําควรมีความพยายามเพ่ือรับประกันวาผูตองขังหญิงสามารถเขาถึงการสนับสนุนทางจิตใจ
หรือการใหคําปรึกษาควรมีมาตรการเฉพาะเพ่ีอหลักเล่ียงไมใหเกิดการแกแคนในทุกรูปแบบตอ
ผูตองขังหญิงท่ีเลือกแจงความหรือดําเนินการทางกฎหมายผูตองขังหญิงถึงไดรับการเคารพในสิทธิ
ของการเก็บรักษาความลับทางการแพทย รวมถึงสิทธิท่ีจะไมใหขอมูลและไมเขารับการตรวจคัด
กรองเพื่อวินิจฉัยประวัติภาวะการเจริญพันธุของตน26 
 หากผูตองขังหญิงมีบุตรติดมาดวย  บุตรนั้นพึงไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
โดยผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยสําหรับบุตรเพ่ือกําหนดการรักษาและทราบถึงความจําเปน 
ดานสุขภาพ การดูแลสุขภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ และบุตรในเรือนจําควรมีความเหมาะสม 

                                                 
25 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย  (น. 32). เลมเดิม. 
26 เอกสารแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา 

และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง  (น. 162). เลมเดิม.  
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อยางนอยควรไดรับบริการทางการแพทยระดับเดียวกับของชุมชนภายนอกตามความตองการเฉพาะ 
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยและผูตองขังหญิงท่ีใหนมบุตร ควรไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ภายใตการควบคุมดูแลอยางเหมาะสมของบุคคลากรทาง
การแพทย เรือนจําควรจัดใหมีอาหารอยางเพียงพอและเหมาะสมแกเวลา ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีตอ
สุขภาพ และโอกาสในการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอโดยไมเสียคาใชจายสําหรับผูตองขังหญิง
ตั้งครรภ ทารก บุตรติดผูตองขัง และผูตองขังท่ีใหนมบุตรผูตองขังหญิงไมควรถูกลดโอกาสในการ
ใหนมบุตร เวนแตในกรณีท่ีมีปญหาดานสุขภาพควรผนวกการดูแลทางการแพทยและโภชนาการท่ี
จําเปนสําหรับผูตองขังหญิงท่ีเพิ่งคลอดบุตรแตบุตรไมไดอยูกับผูตองขังในเรือนจํา เขาเปนสวน
หนึ่งของโปรแกรมแกไขฟนฟูหากผูตองขังหญิงรองขอใหไดรับการตรวจหรือรักษาจากแพทยหรือ
พยาบาลท่ีเปนผูหญิง เรือนจําควรจัดใหมีการตรวจหรือรักษาโดยแพทยหรือพยาบาลหญิง เวนแตใน
สถานการณท่ีตองการการรักษาฉุกเฉิน หากบุคคลากรทางการแพทยเพศชายเปนผูตรวจซ่ึงขัดตอ
ความประสงคของผูตองขังหญิงนั้น ตองมีเจาหนาท่ีผูหญิงอยูระหวางการตรวจดวยและควรมีเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทยเทานั้นท่ีอยูดวยขณะการตรวจรักษา เวนแต แพทยเห็นวามีเหตุอันควรแก
การยกเวน หรือแพทยขอใหมีเจาหนาท่ีเรือนจําอยูดวยเพ่ือเหตุผลดานความปลอดภัย หรือผูตองขัง
หญิงรองขอเปนกรณีพิเศษใหมีเจาหนาท่ีเรือนจําอยูระหวางการตรวจรักษาดวย ตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดท่ี 10 วรรค 2 หากจําเปนท่ีจะตองมีเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีไมใชเจาหนาท่ีสุขภาพอยูดวย
ระหวางการตรวจรักษา เจาหนาท่ีดังกลาวควรเปนหญิง และการตรวจทางการแพทยควรดําเนินการ
โดยรักษาไวซ่ึงความเปนสวนตัว ศักดิ์ศรี และความลับของผูปวยใหมีการดูแลสุขภาพจิตท่ี
ครอบคลุม ท่ีคํานึงถึงความบอบชํ้าทางจิตใจ ท่ีออนไหวกับความแตกตางระหวางเพศ และท่ีเปน
รายบุคคล และใหมีโปรแกรมบําบัดฟนฟู สําหรับผูตองขังหญิงท่ีมีความตองการการดูแลดาน
สุขภาพจิตในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไมใชเรือนจําเจาหนาท่ีเรือนจําควรถูกทําใหตระหนักถึง
ชวงเวลาท่ีผูตองขังหญิงอาจรูสึกเปนทุกข เพื่อท่ีจะไดไวตอเหตุการณนั้นๆ และเพื่อรับประกันวา
ผูตองขังหญิงนั้นไดรับการชวยเหลือท่ีเหมาะสมในการตอบโตของโรคติดตอเอชไอวีหรือเอดสใน
สถานท่ีคุมขัง โปรแกรมและบริการควรตอบสนองตอความตองการเฉพาะของผูหญิง รวมถึงการ
ปองกันการสงผานเช้ือจากมารดาสูบุตร ในบริบทนี้ ผูบริหารงานเรือนจําควรสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาแผนการปองกันเช้ือเอชไอวี การดูแลรักษาระบบเพื่อนสอนเพื่อนการใหบริการดาน
สุขภาพในเรือนจําควรจัดหรือสงเสริมใหมีโปรแกรมบําบัดรักษาเฉพาะทางที่ออกแบบมาสําหรับ
ผูตองขังหญิงท่ีใชยาเสพติด โดยคํานึงถึงประวัติการตกเปนเหยื่อ ความตองการพิเศษของผูตองขัง
หญิงซ่ึงมีครรภ ผูตองขังหญิงซ่ึงมีบุตร รวมไปถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของผูตองขัง
หญิงนั้นดวยเพื่อการพัฒนาและการดําเนนิกลยุทธ โดยมีการหารือกับผูใหบริการทางสุขภาพจิตและ
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สวัสดิการสังคมเพ่ือปองกันการฆาตัวตายและการทํารายตัวเองของผูตองขังหญิง รวมไปถึงการให
การชวยเหลือท่ีเหมาะสมท่ีเฉพาะกับความตองการของเพศหญิง ผูตองขังหญิงท่ีถูกลวงละเมิดทาง
เพศ โดยเฉพาะผูท่ีตั้งครรภจากการถูกกระทําดังกลาว พึงไดรับคําแนะนําและคําปรึกษาทางการ
แพทยท่ีเหมาะสม และพึงไดรับการดูแลสุขภาพและทางจิตตามความจําเปน รวมไปถึงการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายดวยและที่เช่ียวชาญแกผูตองขังหญิงท่ีมีความเส่ียง ควรเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายท่ีสมบูรณดานการดูแลสุขภาพจิตของเรือนจําหญิงผูตองขังหญิงตองไดรับความรูและ
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกันสุขภาพ จากการติดเช้ือเอชไอวีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
โรคติดตอทางเลือดอ่ืนๆ และความเจ็บปวยท่ีเฉพาะของเพศหญิงมาตรการปองกันสุขภาพท่ี
เกี่ยวของเฉพาะกับผูหญิง เชน การตรวจภายใน และการตรวจคัดกรองสําหรับมะเร็งเตานม 
และมะเร็งนรีเวช ควรถูกเสนอใหกับผูตองขังหญิงในเรือนจําอยางเทาเทียมกับผูหญิงวัยเดียวกันใน
ชุมชนกรณีเยาวชนหญิงท่ีกระทําผิดซ่ึงต้ังครรภตองไดรับการดูแลทางการแพทยเชนเดียวกับ
ผูตองขังหญิงผูใหญ อีกท้ังตองไดรับการติดตามโดยแพทยเฉพาะทาง เนื่องจากการตั้งครรภในวัยนี้
มีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนได27 
 3)  วิธีเพื่อความปลอดภัยในการรับตัวเขาสูเรือนจํา และการลงโทษทางวินัย 
 วิธีเพื่อความปลอดภัยในการใชกับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยใน
การดําเนินการน้ันตองตองคํานึงถึงและเคารพตอศักดิ์ศรีของผูตองขังหญิงเปนสําคัญ และในการ
ตรวจคนตองดําเนินการโดยเจาพนักงานหญิงท่ีไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหทําการตรวจคนไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับข้ันตอนท่ีไดกําหนดไวการตรวจคนโดยมาตรการทางเลือกอ่ืนๆ เชน 
การใชเคร่ืองสแกน (Scan) ควรนํามาใชแทนการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา (Strip Search) และการ
ตรวจคนท่ีรุกลํ้าเขาไปในรางกาย (Invasive Body Search) เพื่อเปนการหลีกเล่ียงผลกระทบตอจิตใจ
และรางกายท่ีผูตองขังหญิงอาจไดรับการตรวจคนเจาหนาท่ีเรือนจําจะตองดําเนินการตรวจคนท้ัง
บุตรติดผูตองขังและบุตรท่ีมาเยี่ยมมารดาท่ีเปนผูตองขังดวยความรูความสามารถ ความเปนมือ
อาชีพ และความระมัดระวัง โดยคงไวซ่ึงความเคารพและคํานึงถึงศักดิ์ศรีของบุตร28 
 การลงโทษขังเดี่ยวจะตองไมใชกับผูตองขังท่ีตั้งครรภ ผูตองขังท่ีอยูระหวางใหนมบุตร 
และผูตองขังท่ีมีบุตรอยูดวยในเรือนจํารวมถึงเคร่ืองพันธนาการจะตองไมถูกนํามาใชกับผูตองขัง
หญิงขณะปวดทองกอนคลอด ระหวางคลอดบุตร และหลังจากคลอดบุตรโดยทันที 

                                                 
27 เอกสารแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา 

และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง  (น. 163). เลมเดิม. 
28 แหลงเดิม. (น. 165). 
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 การลงโทษทางวินัยสําหรับผูตองขังหญิงไมควรรวมถึงการตัดการเยี่ยมจากครอบครัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามบุตรเขาเยี่ยมผูตองขังหญิงพึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ติดตอกับครอบครัว รวมถึงบุตรของตน ผูปกครองบุตร และผูแทนโดยชอบธรรม และหากเปนไป
ไดควรมีมาตรการเพ่ือชดเชยการเสียประโยชนท่ีผูตองขังหญิงตองเผชิญจากการถูกคุมขังในเรือนจํา
ท่ีหางไกลจากภูมิลําเนาผูตองขังหญิงควรไดรับสิทธ์ิใหไดรับการเย่ียมเพ่ือใชชีวิตคูเชนเดียวกับ
ผูตองขังชายในกรณีท่ีบุตรมาเย่ียมผูตองขัง สถานท่ีในการเยี่ยมควรจัดข้ึนในสภาพแวดลอมท่ีชวย
ใหเกิดประสบการณการเยีย่มท่ีด ีรวมถึงในเร่ืองทัศนคติท่ีดีของเจาหนาท่ีเรือนจํา และเปดโอกาสให
มีการเยี่ยมใกลชิดระหวางมารดาและบุตรดวย การเยี่ยมที่เกี่ยวของการติดตอกับบุตรควรไดรับการ
สงเสริม  
 4)  การจําแนกผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
 ผูบริหารงานเรือนจําควรพัฒนาและนําวิธีการจําแนกลักษณะผูตองขังไปปรับใชโดย
คํานึงถึงความตองการเฉพาะของเพศหญิงและสถานการณของผูตองขังหญิง เพ่ือรับประกันวาการ
วางแผนการปฏิบัติตอผูตองขังมีความเปนปจเจกบุคคลและมีความเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลดีตอการ
แกไขฟนฟูตั้งแตในระยะเร่ิมตนการปฏิบัติ ตลอดจนการกลับคืนสูสังคมของผูตองขังการประเมิน
ความเส่ียงท่ีมีความเฉพาะตอความแตกตางทางเพศ (Gender-sensitive risk assessment) และการ
จําแนกลักษณะผูตองขัง ควรดําเนินการดังนี้29 
 (ก) คํานึงวาผูตองขังหญิงมีความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืนในระดับตํ่า รวมถึง
ผลกระทบทางลบจากการใชมาตรการควบคุมระดับสูงและความรูสึกโดดเดี่ยวท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมีตอ
ผูตองขังหญิง 
 (ข) คํานึงถึงขอมูลภูมิหลังของผูตองขังหญิง อาทิ ประวัติการถูกกระทํารุนแรง ประวัติ
ความผิดปกติทางจิตการใชสารเสพติด รวมไปถึงภาระในการเล้ียงดูบุตรและผูอยูในความดูแล เพื่อ
นํามากําหนดสถานท่ีคุมขังและการวางแผนการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางตองโทษ 
 (ค) รับประกันวาในแผนการคุมขังผูตองขังหญิงไดบรรจุกิจกรรมแกไขฟนฟูและการ
ใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการเฉพาะของเพศหญิง 
 (ง) รับประกันวาผูตองขังท่ีตองการการดูแลดานสุขภาพจิตจะถูกคุมขังไวในสถานท่ีซ่ึง
มีการควบคุมไมเขมงวด ในระดับความม่ันคงตํ่าสุดเทาท่ีเปนไปได รวมท้ังไดรับการแกไขฟนฟูท่ี
เหมาะสม แทนท่ีจะแยกไปคุมขังในสถานท่ีซ่ึงมีระดับความมั่นคงสูง เนื่องจากปญหาสุขภาพจิต
ของเขา 

                                                 
29 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย (น. 38-40). เลมเดิม. 
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 ผูตองขังหญิงควรสามารถเขาถึงโปรแกรมของกิจกรรมท่ีสมดุลและครอบคลุม  
โดยคํานึงถึงความตองการเฉพาะของผูหญิงระบบเรือนจําควรมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะ
ตอบสนองตอความตองการของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ ผูตองขังหญิงขณะใหนมบุตร และ
ผูตองขังหญิงท่ีมีบุตรติดมาดวย และควรจัดสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับเล้ียงบุตร
ภายในเรือนจํา เพื่อใหผูตองขังกลุมดังกลาวสามารถเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ของเรือนจําได 
 (1) เรือนจําตองจัดใหมีโปรแกรมท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ 
ผูตองขังหญิงขณะใหนมบุตร และผูตองขังหญิงท่ีมีบุตรติดมาดวย 
 (2) เรือนจําตองจัดใหมีบริการท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมผูตองขังหญิงท่ีมีความตองการ
การดูแลดานจิตสังคม (Psychosocial Support Needs) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูตองขังหญิงท่ีเคยถูก 
ทํารายรางกาย ถูกขมเหงจิตใจหรือถูกกระทําการใดๆ อันเปนการลวงละเมิดทางเพศ 
 ผูบริหารงานเรือนจําตองสงเสริมและหากเปนไปไดสนับสนุนการเย่ียมของผูตองขัง
หญิงใหเปนส่ิงสําคัญท่ีตองทํากอนเพ่ือรับประกันสุขภาวะทางจิตและการกลับคืนสูสังคมของ
ผูตองขังหญิงในกรณีท่ีผูตองขังหญิงมีประสบการณถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เจาหนาท่ี
เรือนจําตองสอบถามผูตองขังดังกลาวกอนวาใครไดรับอนุญาตใหเยี่ยมไดบาง รวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวดวยผูบริหารงานเรือนจําควรใชมาตรการทางเลือกอ่ืนๆ สําหรับผูตองขังหญิงใหมากท่ีสุด
และเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได เชน การลากลับบาน การใชเรือนจําเปด บานกึ่งวิถี รวมท้ัง
โปรแกรมในชุมชนและการทํางานบริการสังคม เพื่อชวยในการปรับตัวกอนพนโทษ ลดตราบาป
ของผูตองขัง และสงเสริมความสัมพันธกับครอบครัวอีกคร้ังหนึ่งผูบริหารงานเรือนจําควรประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานคุมประพฤติ และ/หรือหนวยงานดานสวัสดิการสังคม กลุมชุมชน
ทองถ่ิน และหนวยงานท่ีไมใชของรัฐ ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปใชสําหรับการเตรียมความ
พรอมในการกลับคืนสูสังคมกอนปลอยและการสงเคราะหหลังปลอย โดยคํานึงถึงความตองการ
เฉพาะกลุมของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภและควรจัดการดูแลภายหลังปลอยโดยรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในชุมชน สําหรับอดีตผูตองขังท่ีตองการความชวยเหลือดานจิตใจ ดานการแพทย 
ดานกฎหมายและอ่ืนๆ เพื่อใหผูตองขังดังกลาวประสบความสําเร็จในการกลับคืนสูสังคม 
การพิจารณาอนุญาตใหบุตรอยูในเรือนจํารวมกับมารดานั้น ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบุตร
เปนสําคัญ ท้ังนี้บุตรท่ีอยูในเรือนจํารวมกับมารดาจะตองไมไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูตองขัง
ผูตองขังหญิงท่ีมีบุตรอยูดวยในเรือนจํา ควรไดรับโอกาสในการใชเวลากับบุตรใหมากท่ีสุดเทาท่ี 
จะกระทําไดบุตรท่ีอยูรวมกับมารดาในเรือนจําควรไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาการดานอ่ืนๆ ภายใตการควบคุมดูแลของผูเช่ียวชาญ โดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานสาธารณสุขชุมชนสภาพแวดลอมในการเล้ียงดูบุตรควรมีความใกลเคียงกับสภาพแวดลอม 
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ของบุตรท่ีอยูภายนอกเรือนจําการตัดสินใจวาเม่ือใดท่ีควรจะแยกบุตรจากมารดานั้น ควรข้ึนอยูกับ
การประเมินเปนรายกรณีประกอบกับประโยชนสูงสุดท่ีบุตรจะไดรับ ภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศน้ันๆการนําตัวบุตรออกไปจากเรือนจํานั้น ควรดําเนินการอยาง
ละมุนละมอมและเม่ือไดมีการจัดเตรียมการดูแลบุตรไวเปนท่ีเรียบรอยแลว ในกรณีของผูตองขัง
ตางชาติควรมีการประสานขอคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีกงสุลดวยภายหลังท่ีบุตรถูกแยกออกจาก
มารดาและนําไปไวกับครอบครัว ญาติผูตองขัง หรือภายใตการอุปถัมภอ่ืนๆ ผูตองขังหญิงควร
ไดรับโอกาสและไดรับการอํานวยความสะดวกในการพบกับบุตรของตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
กระทําได โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของตัวบุตรและไมกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
สาธารณะหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองตระหนักถึงความเส่ียงท่ีผูตองขังหญิงอาจถูกกระทําในทางท่ี
ไมชอบขณะถูกควบคุมตัวระหวางฝากขัง ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดมาตรการพิเศษไวในระดับ
นโยบายและในแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยใหกับผูตองขังหญิงในชวงเวลา
ดังกลาวตามหลักท่ัวไป มาตรการอื่นๆ ในการคุมครองผูกระทําผิดโดยไมใชเรือนจํา อาทิเชน
บานพักฉุกเฉินท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชน หนวยงานอิสระตางๆ หรือชุมชนควรนํามาใชสําหรับ
การควบคุมผูกระทําผิดหญิงซ่ึงตองการความคุมครองดังกลาว มาตรการชั่วคราวซ่ึงรวมถึงการคุม
ขังไวในเรือนจําเพื่อการคุมครองจะนํามาบังคับใชก็ตอเม่ือมีความจําเปนและเปนไปตามความ
ประสงคของผูกระทําผิดหญิงเทานั้น ท้ังนี้ภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของฝายตุลาการหรือ
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ผูมีอํานาจ มาตรการดังกลาวจะไมสามารถดําเนินตอไป หากเปนการขัดตอความ
ตองการของผูกระทําผิดหญิงนั้น 
 
3.2 กฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติด
มาดวยในตางประเทศ 
 การใหความคุมครองกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในตางประเทศก็มีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวเชนกัน  
โดยในสวนนี้ผูเขียนจะทําการอธิบายใหทราบถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 3.2.1 อังกฤษ 
  ในอังกฤษการปลอยตัวช่ัวคราว หรือการประกันตัวถือวาเปนมาตรการหน่ึงท่ีจะชวยให
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น ไดรับอิสรภาพช่ัวคราว หรือถาวร ในการที่จะได
ดูแลเล้ียงดูบุตรภายนอกเรือนจํา โดยมีตนกําเนิดมาจากอังกฤษ30ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของคือระเบียบ
การทํางานในเรือนจํา (ฉบับเลขท่ี 4800) วาดวยผูตองขังหญิง (Prison Service Order (4800) on 
Women Prisoners-PSO)31 
 หนวยงานดานการจัดการผูกระทําผิดแหงชาติ (The National Offender Management 
Service) ของอังกฤษไดพัฒนามาตรฐานเฉพาะตามสถานะเพศ (gender) สําหรับเรือนจําหญิง  
โดยไดสรุปจากแนวการปฏิบัติงานท่ีดีขององคกร มาตรฐานน้ีตีพิมพเผยแพรเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 
2551 ใน “ระเบียบการทํางานในเรือนจํา (ฉบับเลขท่ี 4800)วาดวยผูตองขังหญิง (Prison Service 
Order (4800)on Women Prisoners : PSO)” ฉบับใหม โดยนํามาใชในเดือนเมษายน 2552 มาตรฐาน
ดังกลาวครอบคลุมในทุกดานเพื่อการดูแลและการจัดการผูตองขังหญิง รวมถึงการวางแผนเพื่อชีวิต
ใหมของผูตองขังเหลานั้นดังตอไปนี้ 
 เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการทํางานในเรือนจําหรือระเบียบการทํางาน 
ในเรือนจําท่ีเปนลายลักษณอักษร โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดําเนินการในเรือนจํากับผูตองขังหญิง  
เพื่อใหบริการท่ีตรงตอความตองการจําเปนท่ีแตกตางกัน นอกเหนือจากผูตองขังหญิงในหนวย
มารดาและทารก (Mother and Baby units) ในเรือนจํา จึงมีความจําเปนในการจัดใหมีการกําหนด
มาตรฐานอ่ืนสอดคลองกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงเพื่อใหมีการนํามาใชอยางจริงจังในทุกพ้ืนท่ี 
 ระเบียบนี้จัดทําข้ึนตามขอกําหนดการปฏิบัติหนาท่ีอยางเสมอภาค (Gender Equality 
Duty (GED)) ออกตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยความเสมอภาคป 2006 (The Equality 
Act 2006) เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติอยางผิดกฎหมาย ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือเดือนเมษายน 2007  
โดย GED กําหนดใหหนวยราชการทุกแหงจะตองขจัดการรบกวนทางเพศ และสงเสริมโอกาสท่ี 
เทาเทียมของชายและหญิง หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมจะตองดําเนินการภายใตขอกําหนด  

                                                 
30 จาก สิทธิของผูตองหาและจําเลยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 (น. 26), โดย  

มารศรี เพ็ญโรจน, 2542 (อางถึงใน ณัฐพงศ เผาพหล. (2555). สิทธิผูตองหาที่เปนหญิงมีครรภ. น. 80). 
31 ขอมูล จาก HM Prison Service Headquarters, Cleland House, Page Street, London.     

http://pso.hmprisonservice.gov.uk/PSO_4800_women_prisoners.doc (อางถึงใน ศักด์ิชัย  เลิศพานิชพันธุ และ
คณะ.รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขัง
หญิงและบุตรติดผูตองขังในรอบ 7 ป (พุทธศักราช2545-2551). น. 59).   
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3 ประการท่ีกลาวขางตน เวนแตวาพระราชบัญญัติวาดวยความเสมอภาคจะกําหนดใหบริการ
บางอยางมีไวสําหรับดูแลเพศใดเพศหน่ึงโดยเฉพาะ  
  มาตรฐานเฉพาะสําหรับสถานะเพศ จะมีการนํามาใชเพื่อความเหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการจําเปนของผูตองขังหญิงในทุกพื้นท่ี ขอสังเกตสําคัญประการหนึ่ง คือ การจําคุก
อยางไรที่มีผลตอสถานะเพศหญิงอยางชัดเจน ซ่ึงไมสามารถนําไปใชกับผูตองขังชายได เชน การจัด
สถานท่ีเฉพาะสําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย จึงจําเปนตองมีการกําหนด
มาตรฐานท่ีเหมาะสมตามสถานะเพศสถิติและขอมูลบางสวนจากการวิจัยเกี่ยวกับผูตองขังหญิง
จํานวนผูตองขังหญิงในเรือนจําพิเศษเพ่ิมข้ึน รอยละ 96 เทียบกับผูตองขังชาย เพ่ิมข้ึนเพียง รอยละ 
52 ในชวงป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2545 ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวมีผูตองขังหญิงประมาณ 4,500 คน  
เพศหญิงจะเปนผูเล้ียงดูลูกมากกวาเพศชาย สองในสามของผูตองขังหญิงจะมีบุตรแลว มีเพียงหนึ่ง
ในส่ีของบุตรซ่ึงมีมารดาเปนผูตองขังอาศัยอยูกับบิดาบุตรเพียงรอยละ 5 เทานั้นท่ีไดอาศัยในบาน
ตัวเองหลังจากมารดาถูกจําคุกผูตองขังหญิงมักมีอารมณที่ออนไหวเปราะบาง หนึ่งในสิบของพวก
เธอพยายามฆาตัวตาย คร้ังหนึ่งกลาววาพวกเธอมีประสบการณถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว สวนหนึ่งในสามีถูกกระทําทารุณกรรมทางเพศ นอกจากนี้ ยังปรากฏวา คร่ึงหนึ่งของผูท่ี
ทํารายตัวเองในเรือนจําเปนผูหญิงท้ังๆ ท่ีประชากรท่ีเปนผูตองขังหญิงมีเพียงรอยละ 6 ของ
ประชากรผูตองขังท้ังหมดประมาณหนึ่งในสามของผูตองขังหญิงเคยถูกทารุณกรรมทางเพศในวัย
บุตร จากการสํารวจของ Her Majesty's Chief Inspector of Prisons (Scotland) หรือ HMCIPสองใน
สามของผูตองขังหญิงเปนผูติดยาเสพติดหรือติดสุราในข้ันเส่ียงอันตราย 
 ในขณะนั้นพบวา หญิงสาวซ่ึงเคยถูกทารุณกรรมทางเพศมากกวาชายหนุมซ่ึงถูกกระทํา 
สวนผูตองขังหญิงบางสวนมีปญหาเจ็บปวยทางจิตโดยเขาโรงพยาบาลจิตเวชมาแลวและมีปญหา
สุขภาพจิตมากท่ีสุด ผูตองขังหญิงท่ีถูกขังระหวางพิจารณา ไมถูกคําพิพากษาใหควบคุมตัว ผูตองขัง
หญิงสวนใหญจะถูกควบคุมตัวเนื่องจากฐานะยากจนและไมไดติดตอกับใครขอกําหนดท่ีวางไวใน
ระเบียบนี้จะเปนไปตามลักษณะเฉพาะของผูตองขังหญิง ซ่ึงคอนขางจะไดรับความยากลําบากจาก
การถูกกระทําทารุณกรรมในครอบครัวและถูกกระทําทางเพศอีกท้ังยังมีปญหาทางสุขภาพจิตและ
การทํารายตนเองกอใหเกิดผลกระทบดานพฤติกรรมทางลบ และความสามารถในการเผชิญหนากับ
การถูกคุมขังและหลังการปลอยตัว  
 สําหรับแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติสําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมา
ดวยมีดังนี้ 
 ในอังกฤษนั้นมีเรือนจําท่ีมีพื้นท่ีจํากัด ซ่ึงไมเพียงพอตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวย กฎของเรือนจําอนุญาตใหแมและเด็กอยูดวยกันไดจนเด็กอายุครบ 9 เดือน สวนใน
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เรือนจําเปดสามารถอยูดวยกันไดจนเด็กมีอายุถึง 18 เดือน และในกรณีท่ีเคยมีผูตองขังหญิงฟองตอ
ศาลเพื่อขอใชสิทธิในครอบครัว ตามขอกําหนดในสิทธิมนุษยชนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบาย โดยพิเคราะหถึงความจําเปนของครอบครัวเปนรายกรณีไป หรืออาจใชวิธีการทุเลาบังคับ
คดีในกรณีจําเลยมีครรภในกฎหมายของอังกฤษ32 
 อังกฤษ มีเรือนจําหญิงท่ีอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาล จํานวน 12 แหง เรือนจํา
เอกชนหญิง จํานวน 1 แหง และเรือนจําเอกชนท่ีควบคุมผูตองขังท้ังชายและหญิง จํานวน 1 แหง  
แตการควบคุมแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยเรือนจําจะมีหนวยควบคุมผูตองขังหญิง หรือ แดน
หญิงท่ีใชควบคุมเฉพาะผูตองขังหญิง นอกจากนี้เรือนจําในประเทศอังกฤษยังมีความหลากหลายใน
ดานอาคารสถานท่ีท่ีใชในการควบคุม คือ มีหนวยควบคุมผูตองขังหญิงเฉพาะประเภท เชน33 
ตามระเบียบการทํางานเรือนจํา (PSO 4801) และมาตรฐานสําหรับหนวยแมและบุตร 
 ขอมูลโดยท่ัวไปกฎของเรือนจําการปฏิบัติตอนักโทษหญิงจะไดรับการปฏิบัติ 
ท่ีเหมือนๆ กันกับนักโทษชาย ยกเวนในบางรายละเอียดท่ีแตกตางจากนักโทษชาย ยกตัวอยางเชน  
กฎขอ 9 ของเรือนจําท่ีวา “นักโทษหญิงตองไดรับการแบงแยกกันอยูอยางเด็ดขาดจากนักโทษชาย” 
นั้นหมายความวา นักโทษหญิงจะไมถูกนํามาปะปนกับนักโทษชายในทุกๆกิจกรรม รวมไปถึง
นักโทษท่ีมีบุตรอยูภายในการเล้ียงดูก็จะไดรับการปฏิบัติอีกแบบหน่ึงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
ตามสิทธิมนุษยธรรมท่ีควรจะมีสภาพหองขังภายในเรือนจํามีท้ังหองขังเดี่ยว หองขังคู หองขังรวม  
 และหองขังท่ีมีลักษณะเปนบานสําหรับควบคุมผูตองขัง ภายในหองขังจะมีเตียงพรอมเคร่ืองนอน
และผาหม มีท่ีอาบนํ้า อางลางหนา และโถสวมในตัว โดยทุกเรือนจําจะมีสถานท่ีสําหรับ 
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  มีโรงงานฝกวิชาชีพ  สถานพยาบาล หองสมุด รวมท้ังศูนยการ
เรียนรูและทักษะสําหรับผูตองขังหญิง และมีรานคาภายในเรือนจํา นอกจากนี้ในเรือนจําหญิง
จํานวน 3 แหง และเรือนจําท่ีมีแดนหญิง 1 แหง จะมี  Mother  and  Baby  Unit ซ่ึงเปนสถานบริบาล
ทารกและเปนสถานท่ีดูแลเด็กติดผูตองขังและผูตองขังหญิงต้ังครรภโดยเฉพาะ 
  การแยกประเภทนักโทษ นักโทษหญิงจะไมตองแบงประเภทความปลอดภัยในประเภท  
B,C หรือ D ยกเวนนักโทษบางประเภทที่ตองไดรับการรักษาความปลอดภัยข้ันสูงสุดจะถูกจัดอยูใน
ประเภท A นักโทษหญิงท่ีถูกพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับนักโทษหญิง

                                                 
32 เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแมติดคุกทุกขของใคร วันที่ 9 กันยายน 2546 ณ. โรงแรมรอยัล 

ริเวอร โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  (อางถึงใน ณัฐพงศ เผาพหล. (2555). สิทธิ
ผูตองหาที่เปนหญิงมีครรภ.  น. 83). 

33 กรมราชทัณฑ. (ม.ป.ป.). สารานุกรมการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงนานาชาติ. จาก 
http://www.correct.go.th/ blogknowledge/index.php/layout/main-content-only/154-2013-10-02-17-20-56 
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ท่ีถูกพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตมีหนาท่ีท่ีจะตองดูแลนักโทษเด็ดขาดแยกออกจากนักโทษประเภท A 
นักโทษเด็ดขาดน้ี โดยปกติแลวจะถูกจัดใหอยูในกระบวนการอยู 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนแรก 
จะใชเวลาทั้งส้ิน 18 เดือน แตระยะเวลาอาจจะนอยกวานี้ไดข้ึนอยูกับความประพฤติของนักโทษ 
(นักโทษช้ันดีอาจจะใชเวลานอยกวา 18 เดือน) ซ่ึงเม่ือครบกําหนดแลวก็จะถูกสงตัวไปยังข้ันตอนท่ี 
2 ในข้ันตอนนี้จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ียังตองคุมประพฤติและกลุมท่ีไม ตองคุม
ประพฤติ ซ่ึงท้ังสองกลุมนี้เม่ืออยูในข้ันตอนนี้จนครบกําหนดแลว จะตองไดรับการสัมภาษณจาก
คณะกรรมการของเรือนจําเสียกอน ซ่ึงข้ันตอนนี้ปกติแลวจะเร่ิมตนกอนท่ีจะครบกําหนดโทษ
ประมาณ 3-3 ปคร่ึง ซ่ึงเม่ือนักโทษไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแลวก็จะถูกสง ตัวไปยัง
ข้ันตอนท่ี 3 ซ่ึงจุดประสงคของข้ันตอนดังกลาว คือ เพื่อเตรียมความพรอมของนักโทษ สําหรับการ
กลับสูโลกภายนอกเรือนจํา โดยเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพ  เคร่ืองแตงกาย และของสวนตัว 
 ตั้งแตป 1970 เปนตนมานักโทษหญิงไดรับอนุญาตใหสามารถแตงกายดวยชุดของ
ตนเองได จุดประสงค คือ เพื่อใหเกิดความนับถือในตนเองและคุณธรรมในคุณคาความเปนมนุษย 
สิทธิในการรับเครื่องนุงหมหลับนอนตามระเบียบเรือนจํา ไดกําหนดเร่ืองเส้ือผา และเครื่องนุงหม
ของผูตองขังไวโดยแยกระหวางผูตองขังท่ีอยูระหวางการพิจารณา กับผูตองขังท่ีเปนนักโทษ
เด็ดขาด เคยมีกรณีผูตองขังเรียกรองสิทธิเกี่ยวกับเส้ือผาเคร่ืองนุงหมวาแตงเคร่ืองแบบของเรือนจํา
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวนั้น ถือเปนการฝาฝนตอสิทธิสวนตัว ท่ีไดรับความคุมครองตาม European 
Commission on Human Right ในมาตรา 834 ระยะทางจากบานถึงทัณฑสถานหญิงเนื่องจากทัณฑ
สถานหญิงมีจํานวนนอย เม่ือเทียบกับจํานวนนกัโทษทําใหระยะทางระหวางถ่ินเกิดถึงทัณฑสถานมี
ระยะทางไกล ทําใหบางคร้ังอาจไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควรผูอุปการะเบ้ืองตนจากท่ีไดกลาว
มาแลว นักโทษหญิงสวนใหญตองเล้ียงดูบุตรหรือบุคคลอ่ืนๆ ในความดูแลของนักโทษซ่ึงส่ิงสําคัญ
สองประการท่ีตองคํานึงถึงคือ การรักษาบทบาทของการเปนแมท่ีจะเล้ียงดูบุตรในเรือนจํา และการ
มีท่ีอยูเปนหลักแหลงภายหลังจากพนโทษ ส่ิงจูงใจนักโทษหญิงจะมีแรงจูงใจท่ีจะกระทําบางส่ิงเพื่อ
แลกกับบางส่ิง เชน แลกกับสิทธิบางอยางในเรือนจํามากกวาผูชาย โดยเฉพาะการท่ีจะไดติดตอกับ
ครอบครัวและโลกภายนอก  
 การรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดานความปลอดภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในเรือนจําเปนไปตามคูมือท่ีไดเขียนไว ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด ท้ังตอตัว
เจาหนาท่ีภายในเรือนจําเอง และตอตัวนักโทษดวยอุบัติการณภายในเรือนจําหญิงโอกาสเกิด
อุบัติการณ หรือเร่ืองราวเล็กๆ นอยๆ เชน การทําผิดระเบียบวินัยภายในเรือนจํา มีนอยกวาภายใน
เรือนจําชายการตรวจคนในนักโทษหญิงจะกระทําโดยผูคุมท่ีเปนผูหญิงท้ังหมด ซ่ึงส่ิงดังกลาว
                                                 

34 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย (น. 65). เลมเดิม. 
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ท้ังหมดนี้ เปนไปในทิศทางท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของตัวนักโทษเอง การควบคุมตัวระดับของ
การควบคุมตัวนักโทษจะถูกกําหนดโดยผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะนักโทษประเภท A 
ท้ังนี้ เพื่อไมใหกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีเอง ซ่ึงโดยปกติแลวนักโทษหญิง 
ก็จะถูกใสกุญแจมือขณะถูกควบคุมตัว แตก็มียกเวนบางในบางกรณีหรือตามแตท่ีมีการกําหนดไว 
 ในการคนตัวผูตองขังหญิงของประเทศอังกฤษ เจาหนาท่ีผูหญิงเทานั้นท่ีมีอํานาจกระทาํ   
และกอนการลงมือตรวจคนทุกคร้ังเจาหนาท่ีตองอธิบายใหผูตองขังฟงอยางละเอียดเก่ียวกับ 
ข้ันตอนและวิธีการ การคนแบบถอดเส้ือผา (Strip Search) ตองกระทําโดยเจาหนาท่ีผูหญิงและ
กระทําในท่ีรโหฐาน สําหรับทารกท่ีอยูกับผูตองขังในสถานบริบาลทารกภายในเรือนจํา (Mother 
and Baby Units) อาจถูกตรวจคนพรอมกับผูตองขัง ท้ังนี้ในการคนตัวเด็กทุกๆคร้ังตองไดรับการ
อนุญาตจากผูตองขังและตองกระทําการคนตอหนาเจาหนาท่ีผูหญิง 2 คน สําหรับในอังกฤษโดยปกติ
จะไมใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังหญิง เวนแตกรณีท่ีผูตองขังมีพฤติกรรมขัดขืน  หรือมีเหตุอัน
ควรเช่ือวาไดพยายามหลบหนี เคร่ืองพันธนาการท่ีใชคือกุญแจมือและโซตรวน สําหรับการควบคุม
ตัวผูตองขังไปโรงพยาบาล  ผูตองขังจะถูกใสกุญแจมือแตเม่ือถึงโรงพยาบาลจะถอดออก ในขณะท่ี
ผูตองขังใกลคลอดจะไมถูกใสกุญแจมือ35 
 การตรวจสารเสพติดในตัวนักโทษ เปนมาตรการอยางหนึ่งของทางเรือนจําในดานการ
ควบคุมยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดสามารถขยายไดจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกหลายๆ เรือนจํา 
ซ่ึงเรือนจําท่ีมีประวัติของนักโทษท่ียังคงมีการเสพส่ิงเสพติดอยูเปนผลมาจากการไรประสิทธิภาพ
ทางดานการตรวจหาสารเสพติดในตัวนักโทษของเรือนจําเองระเบียบปฏิบัติของการตรวจสอบ
นักโทษโดยปกติแลวนักโทษหญิงก็จะใชระเบียบเดียวกับนักโทษชาย มีขอยกเวนบางประการท่ี
แตกตางกันเนื่องจากขอแตกตางทางกายภาพของเพศหญิงและเพศชาย ยกตัวอยางเชน นักโทษหญิง
จะสามารถใสเส้ิอกาวนขณะท่ีปสสาวะได จุดประสงคเพื่อรักษาและไมลวงละเมิดความเปนสวนตัว
ของตัวนักโทษหญิง  
 การบริการทางสาธารณสุขของนักโทษหญิงไดถูกปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีไดถูกวางไว ไมเฉพาะดานกายภาพหรือสุขอนามัย
ท่ัวไป แตยังรวมไปถึงดานจิตใจดวย เพื่อใหนักโทษหญิงไดรับการบริการทางสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพการดูแลผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย หรือบุตรติดผูตองขังภายในเรือนจํา
นักโทษจะไดรับการดูแลทั้งกอนคลอดและหลังคลอด ซ่ึงการทําคลอดจะไดรับการบริการจาก 
 
                                                 

35 กรมราชทัณฑ.  (ม.ป.ป.).  สารานุกรมการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงนานาชาติ.  จาก 
http://www.correct.go.th/ blogknowledge/index.php/layout/main-content-only/154-2013-10-02-17-20-56 
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สถาบันทางการแพทยท่ีไดรับมอบอํานาจการบริการทางดานสูติ-นรีแพทยภายในเรือนจํานักโทษ
หญิงจะไดรับการบริการทางดานสูติ-นรีแพทยท่ีดีในระดับเทียบเทากับท่ีไดรับจากภายนอกเรือนจํา
ซ่ึงปฏิบัติตอบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการตรวจหามะเร็งเตานมและมดลูกตามมาตรฐานท่ีไดรับการ
กําหนดเอาไวการบริการทางเภสัชกรรมปญหาท่ีพบในเรือนจําหญิงมากกวาเรือนจําชายคือ การใช
ยาระงับประสาทท่ีมากกวาใบส่ังยาประเภทนี้ไดรับการรองขอจากนักโทษหญิงมากกวานักโทษชาย 
รวมไปถึงปญหาการติดยาตามท่ีแพทยส่ังจํานวนมากเกินขนาด ซ่ึงปญหาเหลานี้ทางเรือนจําจะนํา
นักโทษไปเขารับการบําบัดเพื่อใหอาการติดยาหมดไปหรือลดนอยลงการดแูลทางดานจติใจนักโทษ
ระหวางการควบคุมตัวและนักโทษท่ีพิจารณาคดีแลว พบวาเกิดปญหาทางดานจิตใจ ซ่ึงเปนจํานวน
ท่ีมากกวาท่ีพบในบุคคลท่ัวไป สาเหตุสวนใหญเกิดจากจิตใจของนักโทษเอง นอกจากนี้ ยังเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ เชน การใชยา ภาวการณบกพรองทางจิต เปนตน จากการตรวจสอบประวัติท่ีผานมา
ของนักโทษท่ีประสบปญหาเชนนี้ เกิดจากประสบการณในอดีตท่ีไมดี หรือเกิดภาวะทนทุกข
ทรมานในอดีต เปนตนการฆาตัวตายมีการฆาตัวตายในเรือนจําเพ่ิมข้ึน สาเหตุของการฆาตัวตาย 
ไดแก การลวงละเมิดทางรางกาย ความผิดปกติทางกายภาพ หรือเคยมีประวัติการพยายามฆาตัวตาย
มากอน ลวนเปนสาเหตุของการฆาตัวตายท้ังส้ิน ซ่ึงปญหาเหลานี้สามารถทําใหลดลงไดโดยการ
อาศัยปจจัยหลายๆ ดานรวมกัน เชน การใหการดูแลดานจิตใจทางดานศาสนา หรือความรวมมือกัน
ของเพื่อนนักโทษดวยกันเองความพยายามทํารายรางกายตนเองอัตราการเกิดการทํารายรางกาย
ตนเองตอจํานวนประชากรนักโทษ 1,000 คน พบวา มีจํานวนอยูท่ี 579 คน ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ การ
กรีดตัวเองปกติแลวจะกรีดท่ีขอมือหรือแขน แตก็สามารถพบไดในสวนอ่ืนๆ ของรางกาย
เชนเดียวกัน การใหความชวยเหลือนักโทษหญิงซ่ึงถูกลวงละเมิดการใหความชวยเหลือจะตองทําให
เกิดความสมดุล การใหความชวยเหลือจะตองไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป จึงจะเกิดผลดี ปญหา
ความผิดปกติของการรับประทานอาหารเกิดจากความบกพรองทางจิตใจของตัวนักโทษเอง ซ่ึง
นักโทษประเภทนี้จะมีการปฏิเสธที่จะทานอาหารเน่ืองจากคิดวาทานเขาไปแลวจะเกิดโรคอวนข้ึน 
 เจาหนาท่ีดูแลดานสุขอนามัยจํานวนของเจาหนาท่ีจะข้ึนอยูกับนักโทษท่ีมีในเรือนจํา 
ท้ังนี้ จะตองมีใหเพียงพอกับจํานวนนักโทษท่ีมีอยูเพื่อใหสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึงมีแพทยมาทํา
หนาท่ีดูแลในเรือนจําทุกวัน36 เจาหนาท่ีดังกลาว จะถูกคัดเลือกโดยสถาบันทางสาธารณสุขของรัฐ
ศูนยแมและบุตรมีข้ึนเพื่อไวใหนักโทษท่ีไดรับโทษระยะเวลายาวนานไดใชเปนสถานท่ีเล้ียงดูบุตร
ของตนเอง ซ่ึงเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเม่ือถึงระยะเวลาหนึ่งแลว บุตรมีสิทธิท่ีจะเลือกได
วาจะยังอยูกับมารดาหรือวาจะออกไปอยูภายนอกความตองการของนักโทษหญิงดานการฝก 
                                                 

36 จาก การคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง (น. 120), โดย  เชาวลิต สมพงษเจริญ, 2548  (อางถึงใน 
ปณิธาน ตึงตระกูล. (2556).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย.  น. 67). 
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และศึกษาจุดประสงคเพื่อใหการอบรมนักโทษหญิง เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 
กับตนเอง ภายหลังพนโทษจากเรือนจํา หลักสูตรพื้นฐานมีสอนในทุกเรือนจํา ซ่ึงภายในหลักสูตร
ประกอบดวยการประเมินคาเบ้ืองตน ทักษะพื้นฐาน ทักษะข้ันสูง เทคโนโลยีการส่ือสาร และทักษะ
ทางสังคมซ่ึงสอนโดยสถาบันจากภายนอกเรือนจํา  เปนตนการฝกทักษะทางดานวิชาชีพ 
จะสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยจะมีบริษัทภายนอกมาเสนอตําแหนงงานและความ
ตองการงานท่ีวาง เพื่อเปดโอกาสใหผูตองขังมีงานรองรับภายหลังจากพนโทษเรียบรอยแลว  
 ผูตองขังจะไดรับสิทธิในการไดรับอาหาร โดยกําหนดเร่ืองดังกลาวไวในระเบียบ
เรือนจํา วาควรมีการจัดเตรียมและการใหบริการที่มีประโยชนตอสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ  
มีความหลากหลายพอสมควร และมีปริมาณท่ีเพียงพอ รวมถึงตองจัดหาน้ําดื่มท่ีสะอาดและเพียงพอ
แกผูตองขัง37 
 หองสมุดเปนแหลงเปดโอกาสการเรียนรูของผูตองขังและเปนสวนขยายการเรียนรู 
เพ่ิมเติมสําหรับผูตองขังท่ีสนใจ หองสมุดจะทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับศูนยพัฒนาทักษะอ่ืนๆ
การใชชีวิตหลังพนโทษ จุดประสงคหลักของเรือนจําท่ีตองการจัดหาใหผูตองขังไดใชชีวิตหลังจาก
พนโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวของกับเร่ืองตางๆ เหลานี้ ไดแก ดานท่ีอยูอาศัย ดาน
ความสัมพันธกับครอบครัว ดานสาธารณสุขและการจัดหางานใหม การฝกหรือการศึกษา หรือการ
ผสมผสานทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน เปนโปรแกรมเชิงรุกเพ่ือปองกันจะถูกเนนหนักในเร่ืองตางๆ 
ไดแก ท่ีอยูอาศัย การศึกษาและการจางงานโปรแกรมเกี่ยวกับกระบวนการรับรู โดยจะใหการอบรม
แกผูตองขังผานทางสองโปรแกรม ไดแก โปรแกรมเพ่ิมทักษะกระบวนการคิดและโปรแกรมพัฒนา
กระบวนการคิดแบบเปนเหตุเปนผลและการกลับสูสภาพเดิม มีจุดมุงหมายคือเพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการของตัวผูตองขังในการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 การฝกอบรมเจาหนาท่ี มีจุดมุงหมายหลักอยูสองประการ ในการฝกและอบรมแก
เจาหนาท่ี ไดแก เพ่ือพัฒนาความตระหนักของตัวเจาหนาท่ี ทัศนคติ ความรู ความสามารถ รวมถึง
ทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของเจาหนาท่ี และอีกจุดประสงคหนึ่งคือ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการรวมมือกันทํางานของเจาหนาท่ี ท้ังในดานทัศนคติ การทํางานเปน
ทีม และความเขาใจซึ่งกันและกัน Prison Officer Entry Level Training (POELT) สําหรับเจาหนาท่ี
ท่ีตองปฏิบัติงานในทัณฑสถานหญิงจะมีขอเฉพาะของการอบรมพื้นฐานกอนท่ีจะเขาปฏิบัติงานใน
เรือนจํา ซ่ึงสามารถศึกษาไดจากคูมือการปฏิบัติงานและคูมือการฝกอบรมซ่ึงจุดประสงคเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานกับผูตองขังท่ีเปนเพศหญิงไดอยางถูกตองและเหมาะสม การฝกการทําความ
เขาใจและปฏิบัติงานรวมกับผูตองขังเพศหญิงจุดประสงคของแผนการฝก คือเพื่อรับทราบและ
                                                 

37 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย (น. 66). เลมเดิม 
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เขาใจถึงความตองการที่หลากหลายของผูตองขังเพศหญิงเพื่อชวยใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูตองขังเพศหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพความตองการของเจาหนาท่ีตอการเขารับการฝก 
ไดแก ปรับปรุงใหเกิดความทันสมัยของคูมือการปฏิบัติงานตอผูตองขังเพศหญิงอยูเสมอๆ แจกจาย
คูมือการปฏิบัติงานใหกับทุกเรือนจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีเขาใหมท่ีตองผานการอบรม
เบ้ืองตนตอการปฏิบัติตอผูตองขังเพศหญิง ใหการฝกอบรมเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีจําเปน ยกตัวอยางเชน 
ใหการฝกอบรมเพ่ิมเติมแกเจาหนาท่ีแรกรับ หรือในสวนท่ีตองเกี่ยวของกับแมและบุตร เปนตน  
 Prof. Frances Heidensohn (1996, น.68-75) ศาสตราจารยดานนโยบายสังคมจาก
University of London ศึกษาเร่ือง ผูหญิงกับอาชญากรรม (Women and Crime) พบวา การพัฒนา
ทางสังคมของประเทศอังกฤษในชวงทศวรรษ 1960 ถึง 1970 มีผลตอการจําคุกผูหญิง ซ่ึงมีจํานวน
มากข้ึนในอัตราท่ีเพิ่มมากกวาผูชาย การปฏิบัติตอผูตองขังหญิงเปนกรณีพิเศษหรือเฉพาะเร่ิมข้ึนใน
ป 1968โดยเปนไปตามปญหาและความจําเปนของหญิงเหลานั้น มีการปรับปรุงเรือนจํา Hollaway 
สําหรับผูกระทําผิดสตรีท่ีมีปญหาท้ังทางดานกายและจิตใจ แตอยางไรก็ดีผูตองขังหญิงก็ดูเหมือน
จะเปนประชากรช้ันสอง เพราะเรือนจําท่ีปรับปรุงมานั้นไมไดรับการออกแบบสําหรับผูหญิง แต
เปนเรือนจําเกาสําหรับขังลูกหนี้ในสมัยกอน      
 นอกจากนี้ ในอังกฤษ (Kitzinger: 1-2) เม่ือปค.ศ.1996 มีการรณรงคใหยกเลิกใสกุญแจ
มือหญิงมีครรภท่ีเรือนจําพาไปยังสถานพยาบาลภายนอกหรือในชวงมาพักคลอดและหลังคลอด 
โดยกลุมนักเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูปเรือนจํา แตก็ยังไมเปนท่ีนาพอใจของการตอสูเพื่อมารดาท่ี
ตั้งครรภท่ีถูกใชกุญแจมือหรือโซตรวนโดยมีการต้ังคําถามวาหญิงท่ีตั้งครรภ มารดาหรือบุตรติด
ผูตองขังสมควรอยูในเรือนจําหรือไม และคําถามน้ีจะมีการนําเสนอตอรัฐบาลจากพรรคแรงงาน
(Labor Government) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นคําถามอีกประการหนึ่งคือ หากจะตองจําคุกหญิง
เหลานี้ควรมีการดูแลอยางไรใหเปนไปตามหลักมนุษยธรรม  
 ในสมัยรัฐบาลจากพรรคอนุรักษนิยม (Conservative Government) เพียง 2 ป จํานวน
นักโทษหญิงเพิ่มข้ึนเปน 37% จากเดิม 16% ของนักโทษท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกันขณะนี้กลุม
พยาบาลผดุงครรภ (Midwives) ไดริเร่ิมกําหนดมาตรฐานในการดูแลชวยเหลือนักโทษหญิง 
ท่ีตั้งครรภ โดยมจุดมุงหมาย กลุมเดียวกันนี้ไดเสนอความชวยเหลือโดยต้ังทีมนางพยาบาล 6 คน 
ประกอบดวยพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการฝกทักษะการเปนบิดามารดา (Parentcraft 
Specialist) ซ่ึงจะดําเนินการดูแลชวยเหลือนักโทษหญิงตามความจําเปนตองการ โดยจะไปพบ
นักโทษหญิงท่ีคลินิกกอนคลอด (prenatal clinic) ทุกอาทิตย  
 นอกจากนี้จะมีการประชุมท่ีโรงพยาบาลเชนกันเพื่อใหนักโทษหญิงและเพื่อนท่ีจะอยู
ดวยระหวางคลอด (birth partner) ของนักโทษพบกับสูติ-นรีแพทย เพื่อวางแผนการดูแล (care plan) 

DPU



80 

รวมกันในสัปดาหแรก เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาแกนักโทษหญิงท่ีมีบุตร และจะมีการดูแลอยาง
ตอเนื่องตอไปอีก คือ 18 สัปดาหตอไปใหมาตรวจดูครรภ เม่ือครบ 36 สัปดาห (ถึง 41 สัปดาห กรณี
ยังไมคลอด) จะนัดนักโทษหญิงพรอมเพ่ือน (birth partner) ใหมาพบสูติ-นรีแพทยเพื่อดูงานหนวย
รับฝากครรภในเบื้องตนนักโทษหญิงแตละคนจะไดรับการชวยเหลือในการเขียนแผนการเตรียม
คลอด (birth plan) และเลือกเพื่อนท่ีจะอยูดวยระหวางคลอด (birth partner) นักโทษหญิงสามารถ
เก็บ “บันทึกการเตรียมเปนมารดา (maternity records)” ไดเองหากตองการ และการตรวจรางกายทุก
คร้ังจะกระทําในหองเฉพาะโดยจะไมมีเจาหนาท่ีเรือนจําอยูดวยกลุมพยาบาลผดุงครรภ (Midwives) 
นี้จะฝกทักษะการเปนแม การส่ือสารกับลูก ฯลฯ สําหรับนักโทษหญิงท่ีไมมีสิทธิไมมีเสียงเหลานั้น 
ซ่ึงนักโทษหญิงในอังกฤษจํานวนมาก เปนผูกระทําผิดคร้ังแรก (UK) สวนใหญไมมีเงินจายคาปรับ 
ลักเล็กขโมยนอย คดีคาประเวณี และคดีเกี่ยวของกับยาเสพติด  
 กรณีศึกษาท่ีนาสนใจก็คือ กรณีของ Roisin Mc Aliskey ซ่ึงต้ังครรภและถูกต้ังขอหาวา 
มีสวนรวมในขบวนการกอการรายกูชาติไอริช (IRA Terrorism) ท่ีจัดวาเปนอาชญากรรมรายแรง 
ชวงถูกขังระหวางพิจารณาท่ีเรือนจํา Holloway ไดรับการปฏิบัติในลักษณะถูกขมเหง Roisin
เจ็บปวยดวยโรคหืดและโรคกระเพาะอาหาร เธอรับประทานมังสวิรัตซ่ึงทางเรือนจําจัดใหไมได 
เธอจึงมีปญหาดานโภชนาการอยางมาก ในระยะเวลา 4 เดือน เธอถูกถอดเส้ือผาเพื่อตรวจคน  
75 คร้ัง สวนใหญจะถูกขังเดี่ยว ไดรับอนุญาตใหออกมาออกกําลังกายนอกหองขังไดวันละ 1 ช่ัวโมง 
เทานั้นจะไมมีแสงสวางและหนังสือหลังสองทุมจนถึงเชา เม่ือเธอตองเขาโรงพยาบาลเน่ืองจากจาก
ปวยเพราะเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือด และมีความเส่ียงสูงท่ีบุตรจะเกิดมาปญญาออน เธอถูกควบคุม
ตัวดวยผูคุมติดอาวุธหลายคนในรถพยาบาล เธอไดรับแจงวา อาจตองมีการเอาบุตรออกกอนกําหนด
ในขณะท่ีทองได 7 เดือน และเม่ือคลอดแลวเจาหนาท่ีจะนําบุตรไปทันที Roisin อยูในภาวะท่ีมี
ความเครียดสูงและถูกทําใหกลัวประเด็นดังกลาวช้ีใหเห็น คือ ควรใชวิธีปฏิบัติเชนนี้กับหญิงมี
ครรภหรือไม ไมวาเธอจะถูกศาลพิพากษาวาผิดหรือไมผิดก็ตาม  
 แตจากขอมูลของ Heidensohn กลาววา เรือนจํา Holloway จะยอมใหบุตรอยูกับมารดา
ไดจนถึงอายุ 9 เดือน หากจะใหบุตรอยูตอตองไปเรือนจําเปด (open prison) ท่ี Askham Grange  
ซ่ึงจะอยูไดถึง 2 ขวบคร่ึงเทานั้น เนื่องจากเรือนจํา Holloway มีพื้นท่ีไมเพียงพอในประเด็นการให
บุตรอยูในเรือนจํานั้น ไดมีการเปรียบเทียบวาบุตรเสมือนกับ “ผูบริสุทธ์ิท่ีถูกจําคุก (incarcerated 
innocents)” คณะอนุกรรมการดานคาใชจายในเรือนจําจึงไดสอบถามไปยังผูชํานาญการในดาน
ดังกลาว จนไดขอสังเกตสําคัญ 2 ประการดังนี้ คือ   
 1. เรือนจําเปนสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด ในการเล้ียงดูบุตร เพราะถูกแยก
จากโลกแหงความจริงไมไดสัมผัสกับบุคคลภายนอก   
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 2.  ส่ิงท่ีควรคํานึงอยางยิ่งก็ คือสวัสดิการท่ีบุตรควรไดรับ38 
 อยางไรก็ตาม ผู เขียนเห็นวา เรือนจําหรือทัณฑสถานในอังกฤษ คํานึงถึงศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย ไมวาจะเปนเร่ืองของสถานท่ีคุมขัง วิธีเพื่อความปลอดภัยในการตรวจคน หรือการ
ใชเคร่ืองพันธนาการที่ไมเปนการขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก เชน 
เคร่ืองแตงกาย หองนอน เคร่ืองนอน น้ําดื่ม หรือหองน้ําท่ีถูกสุขอนามัย เปนตน การไดรับบริการทา
การแพทย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยหรือกรณีมีบุตรติด
มาดวย เพราะสามารถฝกทักษะการเปนมารดาใหแกผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
เหลานี้ไดรวมถึงการมีท่ีพัก มีอาหาร มีการบริการในการตรวจครรภท้ังกอนคลอดและหลังคลอดท่ี
ถูกสุขอนามัย 
 3.2.2  สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกาในยุคกอน ค.ศ.1960 ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยไดรับ
ความยากลําบากมากเนื่องจากถูกขังในเรือนจําทองถ่ิน (local goals) ท่ีสรางไวสําหรับผูชาย
จนกระท่ังหลังป ค.ศ. 1960 เร่ิมมีการศึกษาวาดวยเรือนจําหญิงมากข้ึนโดยมีการกระจายความรู
ความเขาใจทางดานวิชาสังคมวิทยา ประกอบกับมีการศึกษาจากอดีตผูตองขังอีกดวยในระบบงาน
ราชทัณฑของสหรัฐอเมริกา แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบการบริหารงานราชทัณฑของรัฐบาล
กลาง ซ่ึงมีทัณฑสถานหญิงและศูนยราชทัณฑชุมชนสังกัดอยู และระบบการบริหารงานราชทัณฑ 
ของมลรัฐ39 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งท่ีคํานึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากท่ีสุด
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเปนท่ียอมรับกันวาเปนกฎหมายท่ีบัญญัติไวเพื่อคุมครองสิทธิ
มนุษยชนสหรัฐอเมริกา จะเนนในดานสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น ดานอาคารและสถานท่ีจึงมีการ
กอสรางและจัดเตรียมส่ิงตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการขั้นพื้นฐานของผูตองขัง เชน การจัด
ใหมีสถานพยาบาลในเรือนจํา  มีรานจําหนายสินคาใหกับผูตองขังในเรือนจํา  มีสถานท่ีสําหรับการ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีโรงงานฝกวิชาชีพในสาขาตางๆ มีหองเรียนและหองสมุด  
ครบถวนตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติในเรือนจําความมั่นคงสูง 

                                                 
38 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย (น. 66-74). เลมเดิม  
39  U.S. Department of Justice,Federal  Bureau  of  Prisons,State of the Bureau 1992.(Minnesota; 

Federal Prison Industries,Inc., 1993) (อางถึงใน ปณิธาน ตึงตระกูล, 2556,  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
สิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย. น.72-73). 

DPU



82 

และความมั่นคงปานกลาง สภาพหองขังมีท้ังหองขังเดี่ยวและหองขังคู ในขณะท่ีเรือนจําความม่ันคง
ต่ําจะใชหองขังรวมและเนนกิจกรรมท่ีใชแรงงานผูตองขัง40 
 ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยและบุตรท่ีอยูในครรภของผูตองขังหญิง
ไดรับการดูแลจากรัฐซ่ึงรัฐคํานึงถึงและยอมรับสิทธิบุตรในการอยูอาศัยกับมารดาแมแตกฎหมาย
ภายในรัฐก็บัญญัติไวสอดคลองกับหลักกฎหมายสากลและรัฐธรรมนูญแหงรัฐมลรัฐแคลิฟอรเนีย
นั้นไดมีการจัดต้ังโครงการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงท่ีมีบุตร  (Mother Infant Program) โดยมี
หนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนคือ Prisoner Mother Facilities ทําหนาท่ีเปนศูนยท่ีดําเนินการรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีมีภาระตองเล้ียงดู 
ลูกออนหรือผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเขามาในเรือนจําเพ่ือเปดโอกาสให
ผูตองขังหญิงไดเล้ียงดูบุตรดวยตนเองหรือชวยเหลือในกรณีท่ีไมมีญาติหรือผูอุปการะบุตรเพื่อให
สอดคลองกับสิทธิของบุตรตามกฎหมายท่ีรัฐตองจัดต้ังหนวยงานสําหรับดูแลบุตรในสวนสิทธิของ
บุตรท่ีจะอาศัยอยูกับมารดามีหลักการท่ีสําคัญอยู 5 ประการคือ 
 ขอ 1 บิดามารดามีอํานาจในการปกครองบุตรหมายความวาตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลิฟอรเนียบัญญัติใหเปนหนาท่ีของบิดา
มารดาในการดูแลบุตรมีอํานาจวากลาว ตักเตือน ลงโทษบุตรไดตามสมควร 
 ขอ 2 มารดามีสิทธิท่ีจะไมถูกสอดแทรกหรือถูกพรากจากบุตรของเธอและบุตรมีสิทธิท่ี
จะไดอยูรวมกับบิดามารดาหมายความวากฎหมายรับรองสิทธิในการอยูรวมกับของมารดาและบุตร
ไวดังนั้นบุคคลภายนอกไมสามารถที่จะเขามาเกี่ยวพันในครอบครัวหรือกระท่ังการขัดขวางไมให
มารดาและบุตรไดอยูรวมกัน 
 ขอ 3 ผูใหญและบุตรในครอบครัวเดียวกันไดรับความคุมกันจากรัฐในการแทรกแซง
และการรุกรานหมายความวาสมาชิกในครอบครัวเดียวกันยอมไดรับความคุมครองจากรัฐท่ีจะ
ไมใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทรกแซงหรือรุกราน 
 ขอ 4 มารดาและบุตรจะตองไมถูกทรมานทางกายความหมายในขอนี้คอนขางชัดเจน 
อยูแลว คือไมวาผูใดก็ตามไมสามารถทํารายรางกายมารดาและบุตรไดขอนี้มักเปนขออางทาง
กฎหมายในการที่มารดาปองกันอันตรายท่ีเกิดกับบุตรจากการกระทําของบุคคลอ่ืน 
 ขอ 5 รัฐมีหนาท่ีปองกันบุตรจากการถูกละเมิดรวมท้ังปองกันมารดาและบุตรจากการ
ถูกพรากหรือถูกแยกจากกันหมายความวาในกรณีท่ีบุตรถูกละเมิดหรือมารดาและบุตรถูกพรากออก

                                                 
 40กรมราชทัณฑ.  (ม.ป.ป.).  สารานุกรมการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงนานาชาติ. จาก
http://www.correct.go.th/blogknowledge/index.php/layout/main-content-only/154-2013-10-02-17-20-56 
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จากกันรัฐตองเขาไปชวยเหลือและยิ่งไปกวานั้นรัฐเองก็ไมมีสิทธิท่ีจะไปละเมิดหรือพรากมารดา
และบุตรไดกลาวคือรัฐตองอยูภายใตกฎหมายเชนเดียวกัน41 
 โดยศูนย Prisoner Mother Facilities ใหบริการทางกฎหมายสําหรับนักโทษท่ีมีบุตรใน
เรือนจํา มีการรณรงคตอสูเพื่อสิทธิของนักโทษหญิงท่ีมีบุตรติดมาดวย โดย “ศูนยใหบริการทาง
กฎหมายสําหรับนักโทษท่ีมีบุตรในเรือนจํา และไดมีโครงการเพื่อนักโทษหญิงท่ีเปนมารดาใน
ชุมชน (Community Prisoner Mother Program : CPMP)” ตั้งแตปพ.ศ. 2521 โดยการใหโอกาส
ผูตองขังหญิงไดอยูกับบุตรของตนเองซ่ึงมีอายุยังไมเกิน 6 ขวบ ในสถานท่ีพักอาศัยในชุมชน 
ระหวางนั้นจะมีการใหมารดาเขาโปรแกรมแกไขฟนฟู เชน อบรมทักษะการเปนมารดา การ
บําบัดรักษาการติดยา การฝกวิชาชีพ การฝกทักษะการใชชีวิต และใหบริการดานสุขภาพเพื่อแม 
และบุตร 
 ในชวงป ค.ศ. 1980 ถึงป ค.ศ. 1989 ศูนยใหบริการทางกฎหมายสําหรับนักโทษท่ีมีบุตร
ในเรือนจํา  (Legal Services for Prisoners with Children (LSPC)) เคยฟองกรมราชทัณฑของ
แคลิฟอรเนียตอศาลวา ไมยอมทําโครงการชุมชนสําหรับนักโทษหญิงท่ีเปนแม Community 
Prisoner Mother Program (CPMP) ในเรือนจําใหครบท้ัง 7 แหง ตามท่ีตนเองตองรับผิดชอบ  
โดยทําไดเพียง 3 แหงเทานั้น คือท่ี Oakland, Pomona และ Bakersfield ตอมาป ค.ศ. 1990 จึงไดมี 
ขอกําหนดวา ผูตองขังหญิงต้ังครรภมีสิทธิท่ีจะขอเขาโครงการชุมชนสําหรับนักโทษหญิงท่ีเปนแม 
กอนท่ีจะถึงกําหนดคลอด ปจจุบันสมาชิกสภาผูแทนราษฎร Negrete McLeod เสนอกฎหมาย
กําหนดใหใชโครงการชุมชนสําหรับนักโทษหญิงท่ีเปนแมในเรือนจํา โดยจะตองมีแนวปฏิบัติ 
และกรอบเวลาในการเขาโครงการท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหสามารถอุทธรณกรณีถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาในโครงการ CPMP โดยวางเกณฑ “เชิงบังคับ”ใหกรมราชทัณฑตองรับผูตองขังหญิงเขา
โครงการ CPMP มากกวาจะเปนการใชดุลพินิจโดยอํานาจของเจาหนาท่ี 
 ปญหาท่ีพบในโครงการ CPMP ก็คือมีบุคลากรนอย เนื่องจากมีแพทยเพียง 2 คน
พยาบาล 1 คน และนักสังคมสงเคราะห1 คน เพราะทําใหมีการส่ือสารตอกันนอยเกินไปหรือการ
ใหบริการท่ีไมท่ัวถึง42 

                                                 
41 ศรัณย  เชิดเกียรติสกุล  (2545)  ในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช 2479 กับกฎหมายราชทัณฑของประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปญหากฎหมายที่
เก่ียวกับบุตรติดผูตองขังหญิงและบุตรติดครรภมารดาฯ  (อางถึงใน ศักด์ิชัย  เลิศพานิชพันธุ และคณะ. รายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและบุตรติด
ผูตองขังในรอบ 7 ป (พุทธศักราช2545-2551). น. 165-166). 

42 แหลงเดิม.  (น. 74-75). 
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 นอกจากนี้ มี  สมาคมการราชทัณฑแหงสหรัฐอเมริกา  (American Correctional 
Association) กําหนดมาตรฐานสิทธิในการเยีย่มผูตองขังไวใน Standard ขอ 23-62 วา43 ควรใหมีการ
จัดชวงในการลากลับบาน44 เพื่อใหผูตองขังมีความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัวและชุมชน แตตอง
พิจารณาใหเหมาะสมตอความม่ันคงของเรือนจําและชุมชนดวยเปนตน 
 วิธีเพื่อความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา เคร่ืองพันธนาการที่ใชนั้นคือ กุญแจมือ  
กุญแจเทา หรือใชเข็มขัดพันธนาการ ซ่ึงจะไมมีการใชโซตรวนแกผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวย  และจะไมใชเคร่ืองพันธนาการเม่ืออยูตอหนาศาล หรือคณะลูกขุน 
 แตขอแตตางท่ีสําคัญของเรือนจําในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเร่ืองของการบริการทาง
การแพทย คือ ภายในเรือนจํามีสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยและทางทันตกรรม 
แกผูตองขังทุกคน หากผูตองขังปวยรายใดตองการขอรับบริการจะตองกรอกแบบฟอรมเพ่ือขอรับ
บริการ โดยพยาบาลเรือนจําจะเปนผูนัดใหผูตองขังเขารับการตรวจรักษา ซ่ึงจะรักษาโดยแพทยท่ี
ประจําอยูในสถานพยาบาลเรือนจํา หรือโรงพยาบาลในชุมชน และเนื่องจากปญหาการฆาตัวตาย
ของผูตองขังถือวาเปนปญหาสําคัญ ทางเรือนจําจึงจัดใหมีบริการดานสุขภาพจิตแกผูตองขังโดย
นักจิตวิทยา หรือผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิตของชุมชน มีการใหบริการสําหรับผูตองขังหญิง คือ การ
ใหบริการแกผูตองขังตั้งครรภ การใหบริการคุมกําเนิด และการทําแทง โดยเม่ือแรกรับตัวทาง
เรือนจําจะตรวจการต้ังครรภของผูตองขังทุกคน และจากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาใหสิทธิผูหญิง
ในการเลือกท่ีจะระงับการตั้งครรภดวยการทําแทง กรณีนี้ผูตองขังจึงมีสิทธิท่ีจะทําไดในระหวาง
การถูกควบคุมตัวเชนกัน ซ่ึงทางเรือนจําจะเปนดําเนินการให แตจะตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีวาการ
ตั้งครรภอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูตองขังหญิงนั้น หรือกรณีการถูกขมขืน บริการนี้นับวาเปน
บริการท่ีแตกตางจากเรือนจําหญิงในประเทศอ่ืนๆ45 
 อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา สหรัฐอเมริกาเปนประเทศใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล แตอาจติดปญหาเร่ืองของสถานท่ีและงบประมาณ แตก็มีหนวยงาน
ของภาคเอกชน และชุมชนย่ืนมือเขามาชวยดูแลผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
รวมถึงสิทธิของบุตรท่ีอยูในครรภของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยอีกดวย 

                                                 
43 จาก สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณา : ศึกษาสิทธิไดรับการเยี่ยมผูตองขังระหวาง

พิจารณา  (น. 78), โดย อุบล ลีราช, 2555, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
44 จาก การปฏิบัติตอจําเลยระหวางพิจารณาคดี : ศึกษาการใชโซตรวนตอจําเลยในหองพิจารณา  (น. 

68), โดย ผองพรรณ  มาบุญมี. 2555  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
45 กรมราชทัณฑ.  (ม.ป.ป.).  สารานุกรมการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงนานาชาติ.  จาก

http://www.correct.go.th/blogknowledge/index.php/layout/main-content-only/154-2013-10-02-17-20-56 
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 3.2.3 ญ่ีปุน 
 ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีกฎหมายท่ีเนนสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังท่ีใกลเคียงกับ
มาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติเกี่ยวกับการคุมครองผูตองขังโดยเฉพาะท่ีอยูในความดูแลของ
กรมราชทัณฑญ่ีปุน เพื่อยกระดับมาตรการคุมครองผูตองขัง46 
 เนื่องจากน้ีญ่ีปุนมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพมากอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนมีจํานวนนอยประกอบกบัมีมาตรการทางกฎหมายในการเล่ียงโทษจําคุกเชน การลงโทษปรับ 
การรอลงอาญา การลงโทษจําคุกจะใชในกรณีความผิดท่ีมีความรุนแรงมาตรการเล่ียงโทษจําคุก
สงผลใหจํานวนผูตองขังในเรือนจําท้ังผูตองขังชายและผูตองขังหญิงมีจํานวนนอยลง โดยอาศัย
ความรวมมือจากภาคประชาชนในสังคมเขามามีสวนรวมอยางเขมแข็ง47 และเปนท่ีแนนอนวาเม่ือ
ผูตองขังหญิงมีจํานวนนอยเปนผลใหจํานวนผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยก็มี
จํานวนนอยตามไปดวยดวยเหตุท่ีผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมีจํานวนนอย
รัฐบาลจึงสามารถดูแลผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยไดอยางอยางมีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง ดวยเหตุนี้ปญหาในเร่ืองสิทธิในการอาศัยอยูกับมารดาและสิทธิบุตรอ่ืนๆ จึงยังไมปรากฏ
วาเกิดข้ึน อยางไรก็ตามทางกรมราชทัณฑกระทรวงยุติธรรมของญ่ีปุนก็ไมไดนิ่งนอนใจหรือไม
เตรียมพรอมสําหรับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ตรงกันขามกรมราชทัณฑไดเตรียมการแกไข
ปญหาดังกลาวไวแลวกลาวคือในเร่ืองสิทธิของบุตรติดผูตองขังหญิงและผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยรัฐบาลญ่ีปุนไดดําเนินการออกกฎหมายใหมีความสอดคลองกับสหประชาชาติ
และปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีสหประชาชาติกําหนดไวอาทิเชนกฎหมายเรือนจํา (Prison Law) ท่ี
อนุญาตใหผูตองขังหญิงสามารถนําบุตรเขามาอยูดวยไดเวนแตจะเขากรณีขอหามท่ีกําหนดไว
เทานั้นเปนตนนอกจากนี้ผูตองขังหญิงมีสิทธิยื่นเร่ืองราวรองทุกขดวยวาจาตอผูบัญชาการเรือนจํา
โดยตรงและสามารถรองทุกขเปนลายลักษณอักษรตอรัฐมนตรีวาการยุติธรรมหรือผูตรวจการ
เรือนจําท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดนับเปนการใหสิทธิแกผูตองขัง
อยางแทจริงแมปญหาเรื่องสิทธิของบุตรติดผูตองขังหญิงในการอาศัยอยูกับมารดาของญ่ีปุนยังไม
เกิดข้ึนแตพิจารณาใหดีจะเห็นวากรณีมีปญหาเชนวานั้นข้ึนมาตัวบุตรเองหรือผูตองขังหญิงในฐานะ
แมของบุตรสามารถท่ีจะรองทุกขตามระเบียบท่ีกําหนดไวและในกรณีท่ีพจิารณาแลวเหน็วาเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนโดยตรงหรือสิทธิในครอบครัวผูเสียหายยังสามารถฟองตอศาลไดอีกดวยอยางไรก็

                                                 
46 จาก สิทธิผูตองขังระหวางพิจารณาคดี : ศึกษากรณีการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขัง  (น. 138), 

โดย ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
47 จาก สิทธิผูตองขังระหวางพิจารณา  (น. 61), โดย จิรวุฒิ ลิปพันธ  และธานี วรภัทร, 2548, กรุงเทพฯ: 

วิญูชน. 
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ตามถาสังเกตจะเห็นวาญ่ีปุนแมจะอนุญาตใหมารดาและบุตรอยูดวยกันไดแตก็ไดกําหนดอายุ
ระยะเวลาในการอยูดวยกันไวเชนกันท้ังนี้ก็เพื่อตัวของบุตรเองเพราะบุตรเจริญเติบโตข้ึนสามารถ
จดจําส่ิงแวดลอมรอบตัวไดมากข้ึนจึงควรอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
 กฎหมายราชทัณฑของญ่ีปุนไดบัญญัติใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานองคการ
สหประชาชาติอันไดแกมาตรฐานข้ันตํ่าในการปฏิบัติงานตอนักโทษอนุสัญญาวาดวยสิทธิบุตร
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเยาวชนและปฏิญญาสากลวาดวย
ความอยูรอดของบุตรการปกปองและพัฒนาบุตรในการปฏิบัติตอบุตรติดผูตองขังและผูตองขังหญิง
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นเจาหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัดโดยถือประโยชน
ของบุตรเปนสําคัญไมวาจะเปนสิทธิในการไดรับอาหารกรมราชทัณฑของญ่ีปุนกําหนดใหเปน
หนาท่ีของเรือนจําในการจัดบริการอาหารและนํ้าดื่ม เคร่ืองนุงหมหลับนอนแกผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย โดยกําหนดอยูในพระราชบัญญัติราชทัณฑ (Prison Law) ขอ 32-34
ซ่ึงคํานึงถึงสิทธิดานสุขอนามัยของผูตองขัง48 ญ่ีปุนใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอตัว
บุตรมากโดยท่ัวไปบุตรจะอยูกับมารดาไดไมเกิน 1 ป เพราะกรมราชทัณฑของญี่ปุนเกรงวาบุตร 
จะซึมซับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเขาไปและจะสงผลเสียตอบุตรเองรวมท้ังประเทศชาติในอนาคต
กอนท่ีกรมราชทัณฑจะรับบุตรติดผูตองขังเขามาน้ันจะตองมีการตรวจสอบเสียกอนวาบุตรไมมี
บุคคลภายนอกจะดูแลถึงจะรับเขามาและเม่ือรับบุตรเขามาแลวก็ไมใชวาบุตรจะไดอาศัยอยูกับ
มารดาตลอดเวลาแตอยางใดรัฐไดจัดสถานท่ีสําหรับดูแลบุตรเหลานี้ไวโดยเฉพาะเม่ือบุตรอยูใน
ความดูแลของรัฐแลวบุตรทุกคนจะตองไดรับการศึกษาในข้ันพื้นฐานมีการตรวจสุขภาพทดสอบ
พัฒนาการดานตางๆท้ังทางรางกายและจิตใจโดยคาใชจายรัฐเปนผูรับผิดชอบอยางไรก็ตามเปนท่ีนา
สังเกตวาญ่ีปุนเปนประเทศท่ีประสบผลสําเร็จสูงในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมี
บุตรติดมาดวยการละเมิดสิทธิของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น จึงมีนอยมาก
หรือแทบจะไมปรากฏเลยทั้งนี้ก็เนื่องมาจากญ่ีปุนมีมาตรการทางกฎหมายในการเล่ียงโทษจําคุก
กลาวคือเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนไดแกงานบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมตามจํานวนช่ัวโมงท่ี
กําหนดไวเชนการทําความสะอาดสวนสาธารณะการลางหองน้ําสถานท่ีราชการการขับรถรับสงคน
การชวยอํานวยความสะดวกแกบุตรและคนชราเปนตนและการเสียคาปรับในอัตราสูงซ่ึงมาตรการ
เหลานี้ทําใหจํานวนผูตองขังในเรือนจํานอยลงสงผลใหปญหาตางๆรวมทั้งปญหาบุตรติดผูตองขัง
หญิงและผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมีนอยหรือไมมีเลยและนอกจากมาตรการ
เล่ียงการลงโทษจําคุกแลวกฎหมายยังมีความรุนแรงและการบังคับใชกฎหมายในหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเห็นผลรวดเร็วทําให
                                                 
 48แหลงเดิม. (น. 58-59). 
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ประชาชนเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําผิด49 นอกจากนี้ ดานการจัดท่ีอยูอาศัยผูตองขังภายใน
เรือนจําของญ่ีปุน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ (Prison Law) ขอ 15 เรือนจํานั้นมีปริมาณหองขัง
เพียงพอตอการคุมขังเดี่ยวผูตองหา เวนแตจะไมเหมาะสมสําหรับผูตองขังในการท่ีจะรับการ
รักษาพยาบาลเพราะความเจ็บปวยทางจิตใจหรือทางรางกาย มีหองน้ําและอางน้ํา ถาหากเปนหองขัง
รวมจะมีเส่ือของญ่ีปุนปูเพื่อใชเปนท่ีนอนของผูตองขังและมีอางลางหนา โตะ และช้ันวางของ  
สวนหองน้ําจะแยกตางหากโดยมีหองเช่ือมถึงกันไดมีอากาศถายเท และแสงสวางเพียงพอตอความ
จําเปนของผูตองขัง50 สําหรับวิธีเพ่ือความปลอดภัยของญ่ีปุน เพื่อยับยั้งและระวังการหลบหนี หรือ
การใชความรุนแรง หรือการฆาตัวตาย โดยเครื่องพันธนาการมีอยู 4 ชนิด ไดแก เส้ือรัดตัวหรือ 
เส้ือเกราะ ผาปดปากหรือท่ีครอบปาก กุญแจมือ เชือกผูกร้ัง เปนตน51 
 อยางไรก็ตาม ตามความเห็นของผูเขียนเห็นวา เนื่องจากญ่ีปุนไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
ข้ันต่ําท่ีปฏิบัติตอผูตองขังอยางเครงครัด รวมถึงการที่ใชมาตรการการลงโทษอ่ืนสําหรับผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย จึงสามารถใชวิธีการลงโทษอ่ืนแทนการจําคุกแกผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ในสวนของเรือนจําหรือทัณฑสถาน จึงไมมีความแออัด เม่ือ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเขามาอยูในกระบวนการยุติธรรม จนถึงเรือนจําทําให
ชีวิตความเปนอยูของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นมีพรอมตามความตองการ
ตามมาตรฐานข้ันตํ่า มีการดูแลของเจาหนาท่ีท่ีท่ัวถึงสําหรับการใหบริการในทุกๆ ดาน 
 
3.3  กฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติด
มาดวยในกฎหมายไทย  

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครองซ่ึงปรากฏอยูในหมวด 1ในบทท่ัวไปแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 อันจะสงผลตอเร่ืองดังกลาวสามารถนําไปใชไดกับทุกเร่ืองในบทบัญญัติใน
                                                 

49 ศรัณย เชิดเกียรติสกุล.  (2545).  ในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 กับกฎหมายราชทัณฑของประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปญหากฎหมายที่
เก่ียวกับบุตรติดผูตองขังหญิงและบุตรติดครรภมารดาฯ  (อางถึงใน ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธุ และคณะ. รายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการสังเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและบุตรติด
ผูตองขังในรอบ 7 ป (พุทธศักราช2545-2551). น. 169-173). 

50 Prison Condition in Japan. Loc.cit. (อางถึงในปณิธาน ตึงตระกูล.  (2556) . มาตรการทางกฎหมายใน
การคุมครองสิทธิผูตองขังในดานสุขอนามัย, น. 60).  

51 The Prison Law , Article 19  (อางถึงใน ผองพรรณ  มาบุญมี. (2555).  การปฏิบัติตอจําเลยระหวาง
พิจารณาคดี:ศึกษาการใชโซตรวนตอจําเลยในหองพิจารณา, น. 81-82). 
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รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค  
ซ่ึงถือเปนหลักพื้นฐานของความยุติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดใหการรับรองหลักการตาม
ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนไววา “ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ยอม
อยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 
 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันชาย
และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทําไมได มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 ดังนั้น อาจกลาวไดวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การเคารพตอหลักศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และหลักความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
สามารถนํามาเปนกฎหมายแมบท เพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีเปนผูตองขังหญิง  
และบุตรติดผูตองขังได นอกจากนี้แลวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงใน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังหญิงและบุตรติดผูตองขังในประเทศไทยตามสภาพท่ีเปนอยู
ในปจจุบันไมเพียงแตเปนเร่ืองท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาเทานั้น  
แตกฎหมายภายในนั้นอาจจะยังไมสอดรับกับกฎหมายแมบท จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตอผูตองขังหญิง 
และบุตรติดผูตองขังท่ีอยูในความดูแลของรัฐไดมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 3.3.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสวนที่เกี่ยวของกับหลักการของ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสอดแทรกอยูในรายมาตรา ในสวนนี้ผูเขียนจะทําการอธิบายถึงรายละเอียด
บางมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีเกี่ยวของกับศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ดังนี้  
 มาตรา 4 เปนบทบัญญัติท่ัวไปท่ีบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลวาเปนส่ิงรัฐตองใหความคุมครอง โดยมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 
 หลักดังกลาว เปนการวางหลักโดยท่ัวไปอันเปนการประกาศเจตนารมณของรัฐท่ีให
ความรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล สงผลใหเกิดความผูกพันตออํานาจรัฐ
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ท้ังหลาย เปนการจํากัดวัตถุประสงคและภาระหนาท่ี รัฐตองเปนผูดําเนินการสําหรับความพรอมใน
การใชเสรีภาพของปจเจกบุคคล รัฐจังไมสามารถท่ีจะละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลโดย
การนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน ซ่ึงจะเปนการประจานและลดคุณคาความเปน
มนุษย แสดงถึงความไมเสมอภาคของบุคคล 
 มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้นมีการบัญญัติ
เชนเดียวกับมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254052ในช้ันการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาเสนอใหตัดคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”
ออกไปเพราะเปนคําท่ีไมมีความหมาย แตคณะทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญช้ีแจง
วา มาตราดังกลาวเปนมาตราท่ีช้ีใหเห็นถึงสิทธิข้ันพื้นฐานและยังเช่ือมโยงไปยังมาตราอ่ืนๆ ของ
รัฐธรรมนูญดวย53 
 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดอธิบายความหมายของ ศักดิ์ศรีตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย54วามีความหมาย 2 นัย คือ55 
 1.  ศักดิ์ศรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมายถึง จะปฏิบัติ
ตอมนุษยเหมือนไมใชมนุษยหรือจะจะปฏิบัติตอมนุษยเหมือนสัตวหรือส่ิงของไมได 
 2.  จะปฏิบัติตอมนุษยอ่ืนโดยถือวาตนเองอยูเหนือกวาบุคคลอ่ืน โดยเช้ือชาติหรือ
สัญชาติไมได 
 ดังนั้น ศักดิ์ศรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงไมไดหมายถึง
เร่ืองของเกียรติยศ 
 จากบทบัญญัติของมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
กอใหเกิดผล 2 ประการดังตอไปนี้56 

                                                 
52 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 บัญญัติวา ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง 
53 จาก เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (น. 62), โดย 

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, 2542, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
54 เหตุผลที่ไมใชวาเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชใดก็เพราะเปนการกลาวถึง

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 แตบทบัญญัติดังกลาวนํามาใชกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ดวย ซึ่งคาบเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับ ผูเขียนเลยใชคํากลาง
วา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

55 แหลงเดิม. 
56 จาก หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ  (น. 132), โดย  

บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, กรุงเทพฯ: นานาสิ่งพิมพ. 
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 1. ผลประการแรก เม่ือบทบัญญัติมาตรา 4 เปนบทท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
ของมาตรา 4 จึงเปนการกําหนดหลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลวารัฐจะใหความ
คุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นการกําหนดหลักพื้นฐาน
ความสัมพันธดังกลาวจึงเปรียบเสมือนกับการกําหนดใหคุณคาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีสถานะ
ในระดับของรัฐธรรมนูญซ่ึงกอใหเกิดผลท่ีเปนการกําหนดทิศทางของรัฐและการบัญญัติรับรอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญไมเพียงแตจะผูกพันการกระทําของรัฐท้ังหลายเทานั้น 
หากแตยังบังคับใหรัฐตองกําหนดเปนหลักกฎหมายท่ัวไปดวย โดยเฉพาะกฎหมายแพง วาอํานาจ
อ่ืนๆ นอกจากอํานาจรัฐไมอาจท่ีจะละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได 
 2.  ผลประการท่ีสองเม่ือบทบัญญัติมาตรา 4 เปนบทท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ การตีความ
เกี่ยวกับสิทธิข้ันพื้นฐานตางๆ จะตองตีความวาสิทธิข้ันพื้นฐานตางๆ มีผลมาจากศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย โดยจะตองถือวาเนื้อหาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะตองนํามาใชประกอบในการตีความ
สิทธิข้ันพื้นฐานอ่ืนๆ ดวย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการบัญญัติรับรองหลักความ
เสมอภาคไว โดยไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ท่ีบัญญัติวา “ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครอง
แหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 
 บทบัญญัติมาตราดังกลาวเปนการกําหนดวาบุคคลชาวไทยทุกคนมีความเสมอภาคกัน
และเทาเทียมทางกฎหมาย ไมมีบุคคลใดจะมีสถานท่ีสูงสงกวาบุคคลอีกคนหนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง
โดยอาศัยเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดก็ตาม 
 สถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถูกกําหนดอยูในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือเปนสารัตถะของสิทธิข้ันพื้นฐานท้ังหลาย57 
 สําหรับสถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหา กลาวคือ ตามมาตรา 26 มี
สถานะเชนเดียวกับสิทธิเสรีภาพ อันผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรใหตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 

                                                 
57 Maunz, in Maunz–Dürig,grundgesetzkommentar, Art.1  (อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). 

หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ, น. 134). 
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 1)  องคกรของรัฐจะตองไมกระทําการใดๆ ในลักษณะท่ีเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิเสรีภาพปจเจกบุคคล หรือละเวนกระทําการใดๆ ท่ีจะละเมิดตอส่ิงดังกลาว ดังเชน 
การนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน 
 2)  นอกจากองคกรของรัฐจะไมกระทําการใดๆ ในลักษณะท่ีเปนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพแลว รัฐยังตองมีหนาท่ีดําเนินการใดๆ ในทางท่ีจะทําใหศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพปจเจกบุคคลเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตอยูของมนุษยอยางมี
ศักดิ์ศรี โดยใชหลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
วาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด 
 มาตรา 28 บัญญัติวา บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพ
ของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว เชน ในกรณีท่ีผูถูก
กลาวหาถูกนําตัวออกแถลงขาวหรือถูกเปดเผยขอมูลท้ังท่ีศาลยังไมมีคําพิพากษาวาเปนผูกระทําผิด
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 สถานะตามมาตรา 28 แสดงออกใน 2 ลักษณะ คือ58 
 1)  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสถานะเชนเดียวกับเสรีภาพ ซ่ึงเทากับวาบุคคลท่ีถูกละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูในคดีได 
 2)  การใชศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมอยูภายใตเง่ือนไขเชนเดียวกับสิทธิเสรีภาพ 
จะใชไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 มาตรา 29  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํา
ไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 

                                                 
58 หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ (น. 143-144). เลมเดิม. 
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 มาตรา 30 บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน” 
 บทบัญญัติขอมาตรา 30 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้มี
การนําเอาหลักการเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใชโดยเปน
บทบัญญัติที่ไมไดใหความเฉพาะประชาชนคนไทยเทานั้น แตบทบัญญัติดังกลาวยังครอบคลุมไป
ถึงการเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติกับคนตางชาติท่ีไมใชคนไทยดวย เพราะเร่ืองดังกลาวเปน
สิทธิควบคูกับความเปนมนุษยท่ีไมอาจนําความแตกตางในเรื่องของสัญชาติมาทําลายความเสมอ
ภาคของบุคคลภายใตกฎหมายได59 
 มาตรา 32 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณ
กรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทําไมได...” 
 สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตถือเปนสิทธิอีกประการหนึ่งซ่ึงเปนหลักการสากล
ท่ีสําคัญอยางยิ่งสิทธิในชีวิตและรางกายของมนุษยถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีติดตัวของมนุษยมา
ตั้งแตตนไมมีใครจะสามารถพรากสิทธิในชีวิตและรางกายไปจากตัวเราได ยกเวนแตโทษประหาร
ชีวิต ในสวนของสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 บัญญัติวา 
 “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทําไมได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของ
ศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม...” 
 มาตรานี้เปนการกําหนดการกระทําของรัฐท่ีกระทําตอเอกชนเทานั้น ไมรวมไปถึงการ
กระทําของเอกชนท่ีกระทําตอเอกชนเพราะมีบัญญัติไวในกฎหมายอ่ืนอยูแลว หากวาเปนการ
วิสามัญฆาตกรรมโดยหลักเจาหนาท่ีรัฐไมสามารถกระทําได แตหลักดังกลาวก็หาไดเปนบทบัญญัติ
ท่ีเครงครัดหายตัวแตอยางใดมีขอยกเวนวาเจาหนาท่ีรัฐจะวิสามัญฆาตกรรมไดก็ตอเมื่อเปนการ
ปองกันตัวของเจาหนาท่ีอันสมควรแกเหตุ เชน ผูกระทําผิดตอสูเปนตน จึงจะสามารถกระทําได60 
 ขอความนี้สอดคลองกับในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ท่ีกลาวไวในขอ 5 วา 
“บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดรายไรมนุษยธรรม 
หรือหยามเกียรติไมได” อีกท้ังปฏิญญาสากลวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนไดพนจากการกระทํา
ทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย (Declaration on the Protection of all Persons from Being Subjected to Torture 
                                                 

59 บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ วันที่ 22 เมษายน 2540. 
60 รายงานการประชุมรางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 15 (เปนกรณีพิเศษ) วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2540. 
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and Other Cruel. In human or degrading Treatment or Punishment 1975) โดยความหมายของการ
กระทําทรมานตามปฏิญญาฉบับนี้ หมายถึงการกระทําใดๆ ก็ตามที่กอใหเกิดความเจ็บปวด หรือ
ทุกขทรมานอยางยิ่ง ไมวาดานรางกายหรือจิตใจ หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสําหรับการกระทําของผูนั้น 
หรือท่ีผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทํา อีกท้ังปฏิญญาฉบับนี้เห็นวาการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีเปนการ
กระทําทรมานหรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณ โหดรายไรมนุษยธรรมหรือลด
ศักดิ์เสรีความเปนมนุษย ถือเปนความผิดท่ีกระทําตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และพึงถูกประณาม  
 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 มุงจะ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล จากการทรมาน ทารุณกรรมหรือการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมเม่ือการประชาทัณฑผูตองหามีลักษณะเปนการ
ลงโทษผูตองหาดวยวิธีท่ีไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เหมือนเปนการตัดสินการ
เปนผูตองหาจากมติของมหาชน ไมใชกระบวนพิจารณาของศาล 
 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง61การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใด ไปยัง
สาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ
ความเปนอยูสวนตัวจะกระทําไมได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชนโดยไมชอบจากขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 จากหลักดังกลาว ตามมาตรา 30, 32 และ 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สงผลใหการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวหรือการเปดเผยขอมูลสวนตัวของ 
ผูถูกกลาวหาที่เปนการละเมิดเกียรติยศ ช่ือเสียงหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลจะกระทําไมไดเชนกัน 
 สําหรับในคดีอาญานั้นตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอน
มีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดไมได62 เพราะบุคคลยอมไดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดมีการ
บัญญัติรับรองไวดังตอไปนี้63 
 (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  
 (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานเร่ือง
การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผยการไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ  

                                                 
61 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 35. 
62 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550, มาตรา 39. 
63 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 40. 
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การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ  
การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับ
ทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยคําพิพากษา หรือคําส่ัง  
 (3) บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
เปนธรรม 
 (4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับ
การสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง  
 (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปนให
เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (6) บุตร เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  
 (7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ี
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการ
ปลอยตัวช่ัวคราว  
 (8) ในคดีแพง  บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสม 
จากรัฐ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน
และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
อีกท้ังบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ64 
 สวนสิทธิของเด็กและเยาวชนนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิของเด็กและเยาวชนวา เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับ

                                                 
64 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 51. 
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การพัฒนาดานรางกาย จิตใจและสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ65 
 ท้ังนี้ ตามความเห็นของผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยไดรับรองหลักการทางกฎหมาย
ระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในหลายกรณี ซ่ึงจะคุมครองบุคคลภายในประเทศ
ไมวาจะเปนบุคคลท่ัวไป หรือเปนผูตองขังก็ตาม  
 3.3.2  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยาง
อ่ืนไดกําหนดความหมายหรือบทนิยามศัพทไวโดยเฉพาะ ดังนี้66 
 เรือนจําหมายความวาท่ีซ่ึงใชควบคุมกักขังผูตองขังกับท้ังส่ิงท่ีใชตอเนื่องกันและ 
ใหหมายความรวมตลอดถึงท่ีอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วางอาณาเขตไวโดยชัดเจน 
 ผูตองขังหมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาดคนตองขังและคนฝาก 
 นักโทษเด็ดขาดหมายความวาบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดและหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษดวย 
 คนตองขังหมายความวาบุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายขัง 
 คนฝากหมายความวาบุคคลท่ีถูกฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนโดยไมมีหมายอาญา 
 นักโทษพิเศษหมายความวานักโทษเด็ดขาดซ่ึงสงไปอยูทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 รัฐมนตรีหมายความวารัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาการราชทัณฑ 
 อธิบดีหมายความวาอธิบดีกรมราชทัณฑ 
 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจําหรือส่ังใหจัดอาณาเขตภายใน
เรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประเภทชั้นเพศของผูตองขังหรือความประสงคในการ
อบรมผูตองขังดวย67 
 ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปอยูในความดูแลของตนติดมายังเรือนจําและปรากฏ
วาไมมีผูใดจะเล้ียงดูเด็กนั้นจะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําภายใตบังคับเง่ือนไขดังระบุไวใน

                                                 
65 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550, มาตรา 52 วรรคแรก 
66 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา  4. 
67 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา  6. 
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ขอบังคับท่ีอธิบดีตั้งข้ึนหรือจะสงไปยังสถานท่ีอ่ืนใดอันไดจัดตั้งข้ึนเปนพิเศษเพื่อการนี้ก็ได
บทบัญญัติดังกลาวนี้ใหใชบังคับแกเด็กท่ีเกิดในเรือนจําดวย68 
 รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือช้ันของผูตองขังและวางเงื่อนไขในการยายจาก
ประเภทหรือช้ันหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือช้ันหนึ่งโดยวิธีเล่ือนข้ึนหรือลดลงตลอดจนปฏิบัติการ
ตางๆสําหรับผูตองขังคนตองขังและคนฝากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาท่ีจะกระทํา
ได69 
 การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่งนั้นใหเปนไปตามคําส่ังของ
อธิบดี70 
 หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังเวนแต71 
 1. เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
 2. เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน 
 3. เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 4. เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําเจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควรท่ี
จะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
 5. เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการเนื่องแตสภาพของ
เรือนจําหรือสภาพการณของทองถ่ิน 
 ภายใตบังคับขอท่ี 4 และขอท่ี 5 นี้ใหพัศดีเปนเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะส่ังใหใชเคร่ือง
พันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําส่ังนั้น 
 นักโทษเด็ดขาดตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา72 
 ใหผูตองขังท่ีปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาลตามควร73 
 เม่ือแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังยื่นรายงานแสดงความเห็นวาผูตองขังคนใด
ปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึนอธิบดีจะอนุญาตใหผูตองขังคนน้ันไป
รักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควรก็ได 

                                                 
68 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา  9. 
69 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา  11. 
70 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 12. 
71 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 14. 
72 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 22. 
73 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 29. 
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 ในกรณีดังกลาวมาไมใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากการคุมขังและถาผูตองขังไปเสียจาก
สถานท่ีซ่ึงไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัวใหถือวามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุมผูตองขังไดรับ
การเยี่ยมเยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งจากทนายตามความที่บัญญัติไวใน
มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท้ังนี้ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีวางไว74 
 เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัยใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาท่ีพิจารณาโดยถองแท
แลวลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถานดังตอไปนี้75 
 1. ภาคทัณฑ 
 2. งดการเล่ือนช้ันโดยมีกําหนดเวลา 
 3. ลดช้ัน 
 4. ตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอไมเกินสามเดือนเวนไวแตในกรณี
ท่ีระบุไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 5. ลดหรืองดประโยชนและรางวัลท้ังหมดหรือแตบางสวนบางอยาง 
 6. ขังเดี่ยวไมเกินสามเดือน 
 7. ขังหองมืดไมมีเคร่ืองหลับนอนไมเกินสองวันในสัปดาหหนึ่งโดยความเห็นชอบ 
ของแพทย 
 8. เฆ่ียนคราวหน่ึงไมเกินยี่สิบทีในความควบคุมของแพทยแตหามเฆ่ียนคราวตอไป 
เวนแตจะลวงพนเวลาสามสิบวันจากวันเฆ่ียนคราวท่ีแลวถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆ่ียน 
 9. ตัดจํานวนวันท่ีไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6) 
 ในกรณีและเง่ือนไขอยางใดจะลงโทษดังระบุไวขางตนใหกําหนดไวในกฎกระทรวง 
 3.3.3 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479ไดกําหนดเคร่ืองพันธนาการอันพึงใชแกผูตองขังไวท้ังส้ิน 3 ประเภท ดังตอไปนี้76 
 1.  ตรวจ 
 2.  กุญแจมือ 
 3. โซลาม 

                                                 
74 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 30. 
75 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 35. 
76 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 25. 
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 เคร่ืองพันธนาการซ่ึงกําหนดไวในกฎนี้ มิใหใชแกผูตองขังอายุเกิน 60 ป หรือผูตองขัง
หญิง เวนแตเปนคนดุรายหรือเสียจริตซ่ึงจําตองปองกันมิใหกอภยันตรายหรือเปนผูตองขังชายซ่ึง
ดําเนินตามความในขอกอน77หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการอยางอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในกฎนี้ 
เวนแตในกรณีจําเปนผูบัญชาการเรือนจําจะอนุญาตใหใชเคร่ืองพันธนาการอยางอ่ืน ซ่ึงเห็นวาเบา
กวาท่ีกําหนดไวในกฎนี้ก็ได78 
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 กําหนดใหทุกเรือนจํา ใหมีแพทยประจําการโดยเฉพาะ เรือนจําท่ีไมมีแพทย
ประจําการใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา79นอกจากนี้กฎกระทรวง
มหาดไทยฉบับดังกลาวยังกําหนดใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขังท่ีเจาพนักงานเรือนจําไดรับตัวไว
ใหมในวันรับตัวนั้น ถาไมอาจจะมาตรวจในวันนั้นไดก็ใหมาตรวจในวันอ่ืนโดยเร็วเม่ือแพทยตรวจ
พบวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บจักตองมีการรักษาพยาบาล หรือมีโรคติดตอซ่ึงจะลุกลามเปนภัยแก
ผูอ่ืนใหแพทยช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติแกพัศดีเปนเจาหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจําท่ีจะตอง
พยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยในสวนท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูตองขังนั้น 
 หากแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บซ่ึงจําเปนตองสงออกไปรักษาตัวนอก
เรือนจําใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานยื่นตอผูบังคับบัญชาการเรือนจํา ในรายงานนั้นใหช้ีแจง
อาการเจ็บปวยท่ีตรวจพบ ความเห็นในเร่ืองโรคหรือชนิดของการปวยเจ็บ และสถานรักษาพยาบาล
นอกเรือนจําท่ีเห็นควรใหจัดสงตัวไปรักษาพยาบาล80 แตหากเกิดกรณีท่ีแพทยไมสามารถจะมา
ตรวจไดในวันท่ีรับตัวผูตองขังไวใหม และเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวาผูตองขังไดมีอาการ
ปวยเจ็บ จําตองรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแกผูอ่ืน ใหจัดแยกผูตองขัง
นั้นจากผูตองขังอ่ืน หรือจัดสงสถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทยตอไป ถา 
เจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยวาผูตองขังปวยหนัก  ให รีบแจงใหแพทยและ
ผูบังคับบัญชาเรือนจําทราบ ในระหวางรอคอยแพทยและคําส่ังของผูบังคับบัญชาเรือนจํา หากเห็น

                                                 
77 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 29. 
78 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 30. 
79 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 23. 
80 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 38. 
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จําเปน ใหติดตามขอความสงเคราะหจากผูมีอาชีพในทางใชวิชาแพทยท่ีใกลเคียงท่ีสุด และหากวา
จะจัดการดังนั้นไมได ใหพัศดีจัดการชวยเหลือโดยประการอ่ืนเทาท่ีเห็นจําเปน81 
 เม่ือไดรับตัวผูตองหาขังไวแลวกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กําหนดใหจัดการตอไปดังนี้82 
 1.  ตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขัง 
 2.  ใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขัง 
 3.  จดบันทึกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับผูตองขัง 
 สําหรับการตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้นแบงออกเปนการคนตัวผูตองขังชายและ
การคนตัวผูตองขังหญิงดังนี้83 
  ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ  
 ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ให
ผูตองขังนั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวา
ผูตองขังจะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให 
 เม่ือเรือนจําไดรับตัวผูตองหาขังไวแลวใหจัดการตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังใหแพทย
ตรวจอนามัยผูตองขัง จดบันทึกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับผูตองขัง ในการแบงประเภทของผูตองขังสามารถ
แบงผูตองขังแบงออกเปนประเภท ไดดังตอไปนี้84 
 (1)  ผูตองขังหญิง 
 (2)  ผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป และตองโทษเปนคร้ังแรก 
 (3)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําอนาจาร 
 (4)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษรายแกชีวิตและรางกาย 
 (5)  ผูตองขังซ่ึงตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษรายแกทรัพย 
 

                                                 
81 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 39. 
82 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 35. 
83 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 36. 
84 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479,

ขอ 40. 
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 (6)  ผูตองขังซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนผูมีสันดานเปนผูราย 
 (7)  ผูตองขังท่ีไมอยูในจําพวกท่ีไดระบุมาแลว 
 ใหจัดแบงสถานท่ีของเรือนจําออกเปนสวนๆ โดยใหมีส่ิงกีดกั้นหรือขอบเขตอัน
แนนอนแสดงสวนแบงนั้นๆ และจัดแยกผูตองขังแตละประเภทไวในสวนตางๆ ท่ีไดจัดแบงข้ึนนั้น
หากเรือนจําใดโดยสภาพการณไมอาจทําดังกลาวนี้ได ก็ใหพยายามแยกควบคุมกักขังใหใกลเคียง
กับท่ีไดกลาวแลว85 
 แพทยมีหนาท่ีตองเขาตรวจเรือนจําในสวนท่ีเกี่ยวกับการอนามัยของผูตองขังและการ
สุขาภิบาลของเรือนจําโดยท่ัวๆ ไปทุก 3 วัน 
 นอกจากแพทยแลวกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราช 
บัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ยังกําหนดใหเรือนจําทุกแหงตองใหจัดใหมีสถานพยาบาล เพื่อ
เปนท่ีทําการรักษาพยาบาลผูตองขังท่ีปวย และจัดใหมีผูมีความรูพอสมควรมีหนาท่ีประจํา
สถานพยาบาลนั้นดวย86 
 โดยปกติในปหนึ่งๆ กําหนดใหเรือนจําตองจายเคร่ืองนุงหมหลับนอน แกนักโทษ
เด็ดขาด และคนตองขังระหวางอุทธรณฎีกา ดังนี้87 
 (ก) ถาเปนชาย ใหจาย 
  (1)  เส้ือและกางเกง 2 สํารับ 
  (2)  ผาอาบน้ํา 1 ผืน 
  (3)  ผาหมนอน 1 ผืน 
  (4)  เส่ือปูนอน 1 ผืน 
  (ข) ถาเปนหญิงใหจาย 
  (1)  เส้ือและเคร่ืองนุมหม 2 สํารับ 
  (2)  ผาหมนอน 1 ผืน 
  (3)  เส่ือปูนอน 1 ผืน 
  (4)  ส่ิงใชเฉพาะหญิง ตามท่ีอธิบดีเห็นจําเปน 

                                                 
85 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 37. 
86 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 72. 
87 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, 

ขอ 70. 
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 3.3.4  ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เร่ือง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา 
 การอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 16 ป ติดผูตองขังมายังเรือนจําหรือเด็กท่ีเกิดในเรือนจํา 
เปนอํานาจของผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาส่ังการ88 เด็กท่ีจะอนุญาตใหอยูในเรือนจํานั้นตอง
ปรากฏวา89 เด็กนั้นอยูในความดูแลของผูตองขังหรือไมมีบุคคลหรือสถานใดจะสามารถรับเล้ียงดู
เด็กนั้นได 
 บุคคลหรือสถานใดจะสามารถรับเล้ียงดูเด็กนั้นได ตองเปนบุคคลหรือสถานท่ีดังกลาว
ตอไปนี้จึงจะสามารถจะรับเล้ียงดูเด็กนั้นได คือ  
 1.  ญาติมิตรของผูตองขังหรือของเด็กนั้น  
 2.  สถานการณกุศล  
 3.  วัดหรือสถานอนาถาสงเคราะหหรือสถานพยาบาล  
เด็กท่ีจะอนุญาตใหอยูในเรือนจํานั้น ตองมีหนังสือมอบอํานาจการปกครอง นอกจากการจัดการ
ทรัพยสินของเด็กใหแกผูบัญชาการเรือนจํา สารวัตรเรือนจําและพัศดีประจําเรือนจํานั้น90 
 การอุปการะเล้ียงดูและการศึกษาของเด็กในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในเรือนจํา 
เปนหนาท่ีของผูตองขังหรือเด็กตองเปนผูเสียคาใชจายเองท้ังส้ิน เวนแตผูตองขังหรือเด็กไมสามารถ
จะเสียเองไดท้ังหมดหรือแตบางสวน จึงใหเรือนจําจายใหตามสมควรอยางยิ่งแกความจําเปน91 
 เด็กท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในเรือนจํานั้นเรือนจํามีหนาท่ีดังตอไปน้ี92 
 (1) ตองรับการอุปการะเล้ียงดู การศึกษา และการประกอบการงานตามที่เรือนจํา
กําหนด หรือจัดให  
 (2) ในระหวางอยูในเรือนจํา ผูบัญชาการเรือนจําอาจสงใหไปรับจางเอกชนภายนอก
หรือ สงไปไว ณ สถานซ่ึงกรมราชทัณฑจัดไวสําหรับการนี้ก็ได  
 (3) จะอยูในเรือนจําไดเพียงถึงวันท่ีผูตองขังนั้นพนจากเรือนจํา หรือเม่ือเด็กนั้นบรรลุ
นิติภาวะ ในระหวางอยูในเรือนจํา ถาปรากฏวามีบุคคลหรือสถานดังกลาวไวในขอ 2 จะรับไป
อุปการะเล้ียงดู ผูบัญชาการเรือนจําจะถอนการอนุญาตเสียก็ได เวนแตถาเด็กนั้นไดจัดสงไปยัง 
สถานท่ีกรมราชทัณฑจัดไวสําหรับการนี้แลว ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑกอน93ใน

                                                 
88 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจําขอ 1 
89 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา ขอ 2 
90 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา ขอ 3 
91 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา ขอ 4 
92 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา ขอ 5 
93 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา ขอ 6 
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ระหวางการดําเนินการสอบสวนพิจารณาของผูท่ีส่ังอนุญาต หากจําเปนจะผอนผันให เด็กนั้นอยูใน
เรือนจําไปพลางกอนก็ได94 
 3.3.5  ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานท่ีกักขัง 
พ.ศ. 2550 
 บรรดาขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช
ขอบังคับนี้ แทน95 
 เด็กอายุต่ํากวาสามปซ่ึงอยูในความดูแลของผูตองกักขังท่ีติดผูตองกักขังมายังสถานท่ี
กักขังหรือเด็ก ซ่ึงคลอดในระหวางท่ีมารดาถูกกักขังอยูในสถานท่ีกักขัง อธิบดีกรมราชทัณฑอาจ
อนุญาตใหอยูกับผูตองกักขังใน สถานท่ีกักขังไดไมเกินสามเดือน96 
 การท่ีจะอนุญาตใหเด็กอยูในสถานท่ีกักขังไดไมเกินสามเดือนนั้นตองปรากฏวาใน
ชวงเวลาดังกลาว97 
 (1)  เด็กนั้นอยูในความดูแลของผูตองกักขัง  
 (2)  ไมมีบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีท่ีจะสามารถรับจะเล้ียงดูเด็กนั้น  
 บุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีท่ีจะสามารถรับจะเล้ียงดูเด็กนั้น ประกอบดวย 1. ญาติ
มิตรของผูตองกักขังหรือของเด็กนั้น 2. หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ 
และพัฒนาฟนฟูเด็ก 3.สถานพยาบาล หรือสถานการกุศล  
 เม่ือมีเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดผูตองกักขังมายังสถานท่ีกักขังใหพนักงาน
เจาหนาท่ีทํา การสอบสวนวา เด็กนั้นจําเปนตองอยูในความดูแลของผูตองกักขังเพียงใด และผูตอง
กักขังยังมีทางท่ีจะมอบเด็กให บุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีใด ไปอุปการะเล้ียงดูไดบางหรือไม
อยางไร ถามีผูรับไปอุปการะเล้ียงดูใหผูตองกักขัง จัดการมอบใหไป หากไมมีผูรับอุปการะเล้ียงดู
ใหผูตองกักขังทําคํารองขออนุญาตใหเด็กอยูในสถานที่กักขังตองเสนอตอผูอํานวยการสถานท่ี
กักขัง98 
                                                 

94 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 5) เรื่อง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา ขอ 7 
95 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  

ขอ 3. 
96 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  

ขอ 4. 
97 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  

ขอ 5. 
98 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  

ขอ 6. 
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 เม่ือผูอํานวยการสถานท่ีกักขังไดรับรายงานและคํารองในขอ 6 ใหติดตอกับบุคคล
หนวยงาน และสถานท่ีดังกลาวไวในขอ 5 ท่ีมีอยูในทองท่ีนั้นเพื่อขอใหชวยเหลือรับเด็กนั้นไป
อุปการะเล้ียงดูกอน หากมี บุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีดังกลาว ขอรับไปอุปการะเล้ียงดูหลายราย 
ใหพิจารณามอบใหแกรายท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนอยางดีท่ีสุดแกเด็ก99 
 การมอบเด็กใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีใดไปชวยอุปการะเล้ียงดูดงักลาวไวในขอ 
7 ใหสถานท่ีกักขังจัดใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีท่ีรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูทําหนังสือสงรับ
มอบตัวเด็กตามแบบทายขอบังคับนี้ไวตอกันเปนหลักฐาน 3 ฉบับ โดยผูตองกักขังและผูท่ีรับมอบ
เด็กยึดถือไวฝายละ 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีกักขัง 1 ฉบับ100 
 ในระหวางท่ีเด็กอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูท่ีรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูใหสถานท่ี 
กักขังติดตามการปฏิบัติตอเด็กใหเปนตามขอตกลงในหนังสือสัญญาอนึ่ง หากปรากฏโดยชัดแจงแก
ผูอํานวยการสถานท่ีกักขังวา ผูท่ีรับเด็กไปจัดการอุปการะเล้ียงดูไมเปนไปตามขอตกลงในหนังสือ
สัญญา หรือมีพฤติการณเปนท่ีนาสงสัยวาหากใหเด็กอยูตอไปกับผูนั้น อาจเกิด ความเสียหายแกเด็ก
ใหผูอํานวยการสถานที่กักขังแจงใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีนั้น จัดการใหเปนไปตาม
ขอตกลงในหนังสือสัญญา101 
 การอุปการะเล้ียงดูเด็กในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในสถานท่ีกักขังเปนหนาท่ีของ
ผูตอง กักขังเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งส้ิน เวนแตผูตองกักขังไมสามารถจะจายเองไดท้ังหมดหรือแต
บางสวนใหสถานท่ี กักขังจายใหตามสมควร102 
 เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในสถานท่ีกักขัง ใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังจัดใหไดรับการ
ปฏิบัติดังนี้103 
 (1) เคร่ืองนุงหม หลับนอน ถาผูตองกักขังไมสามารถจัดหาใหเด็กไดก็ใหสถานท่ีกักขัง
จายใหตามสมควรแกความจําเปน  
                                                 

99 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  
ขอ 7. 

100 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  
ขอ 8. 

101 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550, 
 ขอ 9. 

102 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550, 
 ขอ 11. 

103 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550,  
ขอ 12. 
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 (2)  อาหาร ถาผูตองกักขังไมสามารถจัดหาจากภายนอกมาใหเด็กไดก็ใหสถานท่ีกักขัง 
จัดหาใหตามสมควรแกความจําเปน เชน นม อาหารเสริมสําหรับเด็ก  
 (3)  จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการดูแลเด็กในสถานท่ีกักขังตางหากไมปะปนกับผูตอง
กักขัง เทาท่ีจะกระทําได 
 (4)  เด็กแรกเกิดหรือเด็กท่ีเจ็บปวย ใหไดรับการรักษาพยาบาลตามสมควร   
 เม่ือผูตองกักขังถึงกําหนดพนโทษ ใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังสงมอบเด็กนั้นใหแก  
ผูตองกักขังไปทันที ถาเด็กนั้นอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีท่ีรับ
มอบไปใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังแจงใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีนั้นนําเด็กมาสงใหผูตอง
กักขังในวันท่ีปลอยตัวผูตองกักขัง104 
 
 

                                                 
104 ขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550, 

 ขอ 13. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการละเมิด 
สิทธิและเสรีภาพผูตองขังหญิงซึ่งต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 

 
 จากนโยบายของรัฐบาลต้ังแตป  พ .ศ . 2546 ประกาศยุติสงครามยาเสพติดและ
อาชญากรรมตางๆ ทําใหเกิดปญหาผูตองขังลนเรือนจําจึงทําใหเกิดปญหาความแออัดภายใน 
เรือนจําและเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังหญิงเกิดข้ึน จากสถิติ 
ของจํานวนผูตองขังหญิงต้ังแตป พ.ศ. 2549 มีจํานวนผูตองขังหญิงท่ีตองราชทัณฑท่ัวประเทศมี
จํานวน 28,450 คน และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมจํานวนสูงข้ึนเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน ผูตองราชทัณฑ 
ท่ีเปนเพศหญิงท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 43,871 คน ซ่ึงตองโทษประหาร
ชีวิตถึง 52 คน และมีจํานวนผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย จํานวน 267 คน1 
จากสถิติดังกลาวทําใหเห็นวามีจํานวนผูตองขังหญิงจํานวนมากที่ตองขังอยูภายในเรือนจํา ทําให
คุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิง รวมถึงผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีต่ํากวามาตรฐาน ตัวอยางเชน ยังพบวาผูตองขังยังตองพบกับสภาพการนอนท่ีแออัดเบียดเสียด 
อยูเปนจํานวนมาก เพราะดวยความแออัดของเรือนจํา และการติดเช้ือ หรือเกิดโรคติดตอภายใน
เรือนจํา เปนตน จึงถือวาเปนเร่ืองท่ีเปนปญหาสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเพื่อมิใหเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานข้ันตํ่า
ของสหประชาชาติ โดยมีสาเหตุหลักๆ ท่ีทําใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยดังตอไปนี้ 
 
4.1 วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือสถานท่ีควบคุม
ตัวภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ํา 
 ปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือสถานที่ควบคุมตัวภายในเรือนจําหรือ 
ทัณฑสถานท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่านั้นมีความสําคัญเปนอยางมาก สถานท่ีกักขัง กักกัน 
หรือสถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานก็มีความสําคัญสําหรับการใชชีวิตในฐานะ
ของมนุษย 

                                                 
1 สืบคน 3 มิถุนายน 2558, จาก http://www.correct.go.th/correct2009/stat/stathomepage/  
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 ในสวนนี้ผูเขียนจะทําการอธิบายใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือ
สถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่า พรอมท้ัง
เสนอแนะแนวทางแกไข ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 4.1.1 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือสถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานที่ไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่า 
 กลาวคือ ผูตองขังในเรือนจํา 1 คนมีพื้นที่นอนโดยเฉล่ียเพียง 0.85 ตารางเมตรเทานั้นตํ่า
กวามาตรฐานท่ีกรมราชทัณฑไทยกําหนดไวเกือบ 3 เทาตัวโดยกรมราชทัณฑไดกําหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ําของพื้นท่ีนอนไวท่ี 2.25 ตารางเมตร/คนและต่ํากวามาตรฐานสากลถึง 8.8 เทาตามมาตรฐานสากล
กําหนดพื้นท่ีนอนของผูตองขังไวท่ี 7.5 ตารางเมตร/คนถือไดวาผูตองขังในเรือนจําแทบจะขยับตัว
ไมไดเลยหรือหากผูตองขังลุกไปเขาหองน้ํากลับมาก็อาจไมมีท่ีนอนและผูตองขังหญิงมีพื้นท่ีนอน
เฉล่ียเพียง1.08 ตารางเมตร/คน2จากจํานวนผูตองขังหญิงท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเกิดความแออัด
ภายในเรือนจําข้ึนแลวยังทําใหเกิดปญหาที่ตามมาอีกมากมาย สวนใหญผูตองขังหญิงตองไปอยูใน
สถานกักขังในเรือนจําชายท่ีแออัดและไมถูกสุขลักษณะทําใหคุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิงตํ่ากวา
มาตรฐาน  
 ปญหาดานความไมเหมาะสมของสถานท่ีคุมขัง และบุคลากรท่ีทําหนาท่ีดูแลผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 6 มาตรา 
8-10 ท่ีเกี่ยวของกับการรับตัวและจําแนกผูตองขังเขาสูเรือนจํา โดยการแยกประเภทของผูตองขัง 
โดยเฉพาะผูตองขังหญิงนั้นข้ึนอยูกับการตรวจของแพทยและดุลพินิจของอธิบดีกรมราชทัณฑ 
เปนสําคัญทําใหเกิดเปนการศึกษากรณีนี้ไดวา ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
มักจะได รับการคุมขังในสถานท่ีท่ีหางไกลจากบานและครอบครัวมากกวาผูตองขังชาย 
อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงท่ีวามีเรือนจําสําหรับการควบคุมตัวผูตองขังหญิงนอยกวาเรือนจําสําหรับ
ผูตองขังชาย ระยะทางท่ีหางไกลดังกลาวนี้ทําผูตองขังหญิงมีความยากลําบากที่จะติดตอกับ
ครอบครัวและบุตร เนื่องจากตองมีคาใชจายในการเดินทาง และโดยขอจํากัดของสถานะทาง
เศรษฐกิจทําใหผูตองขังไดรับการเย่ียมจากครอบครัวนอย กอใหเกิดผลกระทบในทางลบทั้งตอ
ผูตองขังหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการขาดการติดตอท่ีเพียงพอกับบุตรและสมาชิก
ครอบครัว ทําใหผูตองขังหญิงเกิดความวิตกกังวล และสงผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงตอพัฒนาการของบุตรเล็ก  

                                                 
2 “วิธีนอนใหสบายในคุก,”  คูมือติดคุก.  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ จาก www.hosdoc.com. 

(อางถึงใน ธานินทร กรัยวิเชียร. 2554 บทความพิเศษ  นักโทษไทยเปนนักโทษที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงหรือ. 
(กรกฎาคม – ธันวาคม), วารสารผูตรวจการแผนดิน, 4(2), น. 13-14).  
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 นอกจากปญหานี้แลว บอยคร้ังยังพบวา ผูตองขังหญิงถูกคุมขังไวในเรือนจําท่ีออกแบบ
มาสําหรับผูตองขังชาย ซ่ึงมีการวางกฎระเบียบท่ีเขมงวดและไมอนุญาตใหมีการติดตอกับโลก
ภายนอก หรือถูกควบคุมในเรือนจําความมั่นคงสูงแทนท่ีจะเปนเรือนจําความม่ันคงตํ่าท้ังๆ ท่ีพวก
เธอถูกจําแนกลักษณะวาเปนผูตองขังท่ีมีความเส่ียงตอการจําแนกลักษณะผูตองขังหญิงท่ีผิดพลาดน้ี
สงผลตอประสบการณของการตองโทษจําคุกในทุกๆ ดาน รวมทั้งอิสรภาพในการเคล่ือนไหว
ความถ่ีและประเภทของการติดตอท่ีมีตอบุตรและสมาชิกครอบครัว และโอกาสในการศึกษาและฝก
วิชาชีพท่ีอาจไดรับดวยไมมีการใชมาตรการการลงโทษอ่ืนท่ีเหมาะสมกับผูตองขังหญิง รวมถึงกรณี
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยระหวางการถูกคุมขัง หรือผูตองขังหญิงท่ีคลอดบุตร
และมีบุตรติดผูตองขัง ซ่ึงขอจํากัดดังกลาวทําใหการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงนั้น ไมไดรับการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ เพราะดวยลักษณะทางเพศภาพของผูหญิงท่ีมีความตองการ
ทางดานสุขอนามัย และการดูแลเล้ียงดูบุตรติดผูตองขังในการใหนม เล้ียงดู หรือการคลอดบุตร 
ก็ตาม  
 ซ่ึงมาตรฐานข้ันตํ่าในการปฏิบัติตอผูตองขังขอท่ี 7-14 และขอกําหนดกรุงเทพ
ขอกําหนดท่ี 2-4 ซ่ึงเปนสวนเสริมมาตรฐานข้ันตํ่าฯท่ีไดกําหนดแนวทางในการคุมขังในเร่ือง 
ของสถานท่ีคุมขังและท่ีอยูอาศัยของผูตองขังหญิงไวในกรณีท่ีถูกคุมขังอยูในเรือนจํา โดยเฉพาะ
หองนอน และหองน้ําจะตองจัดใหถูกหลักอนามัย ตามสภาพของดินฟาอากาศ ขอสําคัญจะตองมี
อากาศหายใจเพียงพอ พื้นหองกวางพอสมควร มีแสงสวางความอบอุน และการระบายอากาศท่ีดี 
รวมถึงการคุมขังผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นตองใหอยูใกลบาน แตปจจุบัน 
ยังมิไดบทบัญญัติไวเฉพาะเจาะจงสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมา
ดวย ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา มีแตเพียง พ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ท่ีกําหนดไวโดยกวาง 
ในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี อยางไรก็ตาม ผูตองขังหญิงมักถูกจัดใหอยูในเรือนจําท่ีไมเปนไป 
ตามมาตรฐานข้ันตํ่า มีความแออัด และสงผลตอสุขอนามัย และการถูกคุมขังท่ีไกลบาน โดย
ผูตองขังหญิง และผูตองขังหญิงท่ีตั้งต้ังครรภมีจํานวนท่ีเพิ่มมากข้ึนมักไดรับการเลือกปฏิบัติ
แตกตางไปจากผูตองขังจําพวกอ่ืนโดยอาจไมไดรับสิทธิอยางใดอยางหนึ่งท่ีสมควรจะไดรับ  
เพื่อตระหนักถึงความออนแอ และความตองการพิเศษของผูตองขังหญิงท่ีมีบุตร และยังพบวา 
ปญหาของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นใชชีวิตอยูภายในเรือนจําท่ีแออัดนั้น 
ยังตองนอนในพื้นท่ีท่ีจํากัดเบียดเสียดซ่ึงไมสามารถจะนอนไดอยางปกติสุขทําใหผูตองขังหญิง 
ซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยอาจเกิดความเครียดและไดรับผลกระทบในทางลบเน่ืองจากตอง
อยูหางจากครอบครัว  และบุตรแลวยังคงไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมมีการเลือกปฏิบัติ  
และมีการฝาฝนหลักสิทธิมนุษยชนท้ังดานสิทธิสตรีและดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อาจเปนสาเหตุ
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ท่ีทําใหเกิดการฆาตัวตายไดภายในเรือนจํา รวมไปถึงบุตรติดผูตองขังหรือท่ีอยูกับผูตองขังหญิง
ภายในเรือนจํายังจะตองทุกขทรมานจากผลจากการพลัดพรากจากมารดา หรือจากการที่ตองมาใช
ชีวิตกับมารดาภายในเรือนจํา 
 4.1.2  แนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือสถานท่ีควบคุมตัวภายใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน 
 ตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ ไดกําหนดหลักการดานการจําแนก
ประเภทของผูตองขังและการแยกขัง ตามกฎมาตรฐานขั้นต่ําฯ ขอ 8 ไวซ่ึงเรือนจําในประเทศไทย 
ยังไมสามารถแยกผูตองขังหญิงออกจากเรือนจําชายไดอยางเปนเอกเทศ ซ่ึงมีขอจํากัดจาก
งบประมาณและขอจํากัดในเร่ืองของสถานท่ีจึงทําใหเรือนจําชายท่ีผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ  
หรือมีบุตรติดมาดวยเขาไปอยูนั้นมีสภาพความเปนอยู ท่ีไมเหมาะสม และไมถูกสุขลักษณะ  
ไมวาจะเปนเร่ืองของโรงนอน หองน้ํา หองอาบน้ํา หรือส่ิงจําเปนท่ีผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือ 
มีบุตรติดมาดวยพึงมี เชน น้ําสะอาด เปนตนรวมถึงมาตรฐานข้ันตํ่า ขอท่ี 9 ถึงขอ 14 ท่ีเรือนจําใน
ประเทศไทยน้ันยังไมสามารถจัดหา และปฏิบัติตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยได
นักโทษหญิงจะไมถูกนํามาปะปนกับนักโทษชายในทุกๆกิจกรรม รวมไปถึงนักโทษท่ีมีบุตรอยู
ภายในการเล้ียงดูก็จะไดรับการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามสิทธิมนุษยธรรมท่ี
ควรจะมีซ่ึงในมาตรฐานข้ันตํ่านั้นไดกําหนดในขอ 19 ไววาในเร่ืองของเตียงนอนท่ีเปนเอกเทศและ
ควรจัดหาท่ีนอนสะอาดและเพียงพอใหเหมาะสมตอสภาพภูมิประเทศของแตละที่ ในประเทศไทย
นั้นไมสามารถปฏิบัติในเรื่องนี้ไดเลย ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษแมไมมีกฎหมายกําหนดไว
เปนลายลักษณอักษรแตการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้นไดถูก
ปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะสําหรับสถานะเพศของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
จะมีการนํามาตรฐานตางๆ มาใชเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนของ
ผูตองขังหญิงในทุกพื้นท่ีซ่ึงไมสามารถนําไปใชกับผูตองขังชายได เชน การจัดสถานที่เฉพาะ
สําหรับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย เปนตนโดยประเทศอังกฤษยังมีความ
หลากหลายในดานอาคารสถานท่ีท่ีใชในการควบคุมคือมีหนวยควบคุมผูตองขังหญิงเฉพาะประเภท
เชน ศูนยควบคุมพิเศษเฉพาะสําหรับผูตองขังตางชาติหนวยบําบัดฟนฟูผูตองขังติดยาเสพติด   
หนวยเตรียมความพรอมกอนปลอย  ศูนยชุมชนบําบัด  สถานควบคุมผูตองขังหญิงท่ีมีกําหนดโทษ
จําคุกตลอดชีวิตเปนตนสภาพหองขังภายในเรือนจํามีท้ังหองขังเดี่ยวหองขังคูหองขังรวม  และหองขัง
ท่ีมีลักษณะเปนบานสําหรับควบคุมผูตองขัง ภายในหองขังจะมีเตียงพรอมเคร่ืองนอนและผาหม 
 มีท่ีอาบนํ้า อางลางหนาและโถสวมในตัวโดยทุกเรือนจําจะมีสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการมีโรงงานฝกวิชาชีพ สถานพยาบาล หองสมุด รวมท้ังศูนยการเรียนรูและทักษะ
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สําหรับผูตองขังหญิงและมีรานคาภายในเรือนจํา นอกจากนี้ในเรือนจําหญิงจํานวน 3 แหง และ
เรือนจําท่ีมีแดนหญิง 1 แหง จะมี Mother and Baby Unit ซ่ึงเปนสถานบริบาลทารกและเปนสถานท่ี
ดูแลบุตรติดผูตองขังและผูตองขังหญิงต้ังครรภโดยเฉพาะ 
 สวนในสหรัฐอเมริกาไดประสบปญหาเกี่ยวกับปญหาเร่ืองของสถานท่ีเรือนจํา
เชนเดียวกัน แตในสหรัฐอเมริกาไดมีระบบการแบงเรือนจําท่ีชัดเจนเพื่อใหเหมาะสมกับการควบคุม
ผูตองขังแตละประเภทโดยเฉพาะ มีการกําหนดกติกาการดําเนินการระหวางเจาหนาท่ีกับผูตองขัง 
โดยทางเรือนจําจะใหสิทธิและสวัสดิการแกผูตองขังอยางเต็มท่ีตามที่ผูตองขังพึงจะไดรับมี
จัดบริการและสวัสดิการตางๆ ในเรือนจําท่ีสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผูตองขัง 
และมีการจัดต้ังศูนยใหบริการทางกฎหมายรวมถึงภาคเอกชนสําหรับนักโทษท่ีมีบุตรในเรือนจํา 
มีการรณรงคตอสูเพื่อสิทธิของนักโทษหญิงท่ีมีบุตรติดมาดวย เชน มีการจัดทําโครงการ Bus Visit 
ซ่ึงมีอาสาสมัครพาบุตรผูตองขังนั่งรถเมลไปเยี่ยมแมในเรือนจํา ในดานทางการใหบริการทางการ
แพทย รวมถึงจัดใหมีศูนยใหบริการทางกฎหมายสําหรับนักโทษท่ีมีบุตรในและไดมีโครงการเพื่อ
นักโทษหญิงท่ีเปนมารดาในชุมชน ตั้งแตป พ.ศ. 2521 โดยการใหโอกาสนักโทษหญิงไดอยูกับบุตร
ของตนเองซ่ึงมีอายุยังไมเกิน 6 ขวบ ในสถานท่ีพักอาศัยในชุมชน ระหวางนั้นจะมีการใหมารดาเขา
โปรแกรมแกไขฟนฟู เชน อบรมทักษะการเปนมารดาการบําบัดรักษาการติดยา การฝกวิชาชีพ การ
ฝกทักษะการใชชีวิต และใหบริการดานสุขภาพเพื่อแมและบุตรศูนยใหบริการทางกฎหมายสําหรับ
นักโทษท่ีมีบุตรในเรือนจํา (Legal Services for Prisoners with Children (LSPC)) เคยฟองกรม
ราชทัณฑของแคลิฟอรเนียตอศาลวา ไมยอมทําโครงการชุมชนสําหรับนักโทษหญิงท่ีเปนแม 
Community Prisoner Mother Program (CPMP) ในเรือนจําใหครบทั้ง 7 แหง ตามท่ีตนเองตอง
รับผิดชอบ โดยทําไดเพียง 3 แหงเทานั้น คือท่ี Oakland, Pomona และ Bakersfield ตอมาป ค.ศ.
1990 จึงไดมีขอกําหนดวา ผูตองขังหญิงต้ังครรภมีสิทธิท่ีจะขอเขาโครงการชุมชนสําหรับนักโทษ
หญิงท่ีเปนแม กอนที่จะถึงกําหนดคลอด ปจจุบันสมาชิกสภาผูแทนราษฎร Negrete McLeod เสนอ
กฎหมายกําหนดใหใชโครงการชุมชนสําหรับนักโทษหญิงท่ีเปนแมในเรือนจํา โดยจะตองมีแนว
ปฏิบัติและกรอบเวลาในการเขาโครงการท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหสามารถอุทธรณกรณีถูก
ปฏิเสธไมใหเขาในโครงการ CPMP โดยวางเกณฑ “เชิงบังคับ”ใหกรมราชทัณฑตองรับผูตองขัง
หญิงเขาโครงการ CPMP มากกวาจะเปนการใชดุลพินิจโดยอํานาจของเจาหนาท่ีเปนตน 
 ขอกําหนดกรุงเทพขอกําหนดที่ 2-4 ไดกําหนดหลักการสําคัญในการรับตัวผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตั้งแตแรกเขาโดยในการรับตัวผูหญิงท่ีตั้งครรภ หรือบุตร 
ติดผูตองขังนั้น ควรไดรับการดูแลเอาใจใสอยางเพียงพอ เนื่องจากมีความเปราะบางรวมถึงความ
จําเปนท่ีตองไดรับสิทธิในการแจงครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมถึงการเขาเรือนจําในทันที 
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และพึงไดรับการติดตอกับญาติ โดยที่การตัดสินใจตางๆท่ีเกี่ยวของกับบุตรนั้น ควรไดรับความสําคัญ 
ถึงความจําเปนท่ีจะคุมครองประโยชนสูงสุดสําหรับบุตรเปนอันดับแรก และผูตองขังหญิงควร
ไดรับขอมูลในการเตรียมทางเลือกในการเล้ียงดูบุตร เชน สถานสงเคราะหบุตรหรือบานบุตร และ
ผลระยะยาวท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบุตร รวมถึงชองทางในการติดตอกับบุตร หรือในการเขาเยี่ยม 
 สวนการเขาอยูภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น
ควรไดรับการพิจารณาหรือการจัดหาสถานท่ีเพื่อชวยในการปรับตัวกับชีวิตในเรือนจํา และสามารถ
รักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวไวไดดีท่ีสุดหากผูตองขังหญิงถูกกักขังไวสถานท่ีใกลบานซ่ึงเปน
การสะทอนตอหลักการของมาตรฐานข้ันต่ํา ในขอท่ี 20 ขอท่ี 79 และขอท่ี 80 ในการสรางความ
ตระหนักถึงความจําเปนในการท่ีจะชวยใหผูตองขังหญิงรักษาและพัฒนาความเช่ือมโยงกับ
หนวยงานอื่นภายนอกเรือนจํา เปนการสงเสริมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว ตลอดจนการ
แกไขฟนฟูทางสังคมของผูตองขังหญิงรายนั้นๆดวย 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหทราบถึงขอจํากัดในหลายๆ กรณีท่ีเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีถูกควบคุมตัวอยูภายในเรือนจํา 
ความสามารถในการคุมครองผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภตามกฎมาตรฐานข้ันต่ําขององคการ
สหประชาชาติมีหลักการท่ีสําคัญกับการวางแนวปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษรและเปนทางการ  
ซ่ึงมีการบัญญัติไวในกฎหมายราชทัณฑตางๆ  เชน  พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ .ศ .  2479 
และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
รวมถึงขอบังคับและระเบียบการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในเรือนจําหรือทัณฑสถาน สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับกฎมาตรฐานข้ันตํ่าฯ 
อยางครบถวน ในทางตรงกันขามหากมีแตหลักการท่ีไมมีสภาพบังคับ และไมมีกฎหมาย หรือ
ระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน ยอมจะทําใหผูปฏิบัติงานเรือนจําหรือทัณฑสถาน ไมสามารถปฏิบัติงานให
สอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่าฯ ในขอนั้นๆ ไดเลยนอกจากน้ี การที่แตละเรือนจํา หรือทัณฑสถานมี
ขอจํากัดดานพ้ืนท่ีของเรือนจําหรือทัณฑสถาน ในขณะท่ีจํานวนผูตองขังหากมีมากเกินความจุ
มาตรฐานเรือนจําก็ยอมจะสงผลใหทางเรือนจําหรือทัณฑสถาน ไมสามารถปฏิบัติตามกฎมาตรฐาน
ข้ันต่ําฯ ในดานการแยกผูตองขังหญิงไดซ่ึงบางประเทศในยุโรปนั้นสวนใหญมีการจัดการบริหาร
เรือนจําเกี่ยวกับการนําผูตองขังหญิงและบุตรติดผูตองขังเขาไปอยูรวมกันในเรือนจําได แตใน 
บางประเทศไมสามารถนําบุตรเขาไปอยูกับผูตองขังหญิงในเรือนจําได ทั้งนี้ ในประเทศไทยไดออก
กฎหมายไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 9 และในขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวยบุตรใน
ความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานท่ีกักขัง พ.ศ. 2550 ในการปฏิบัติตอบุตรท่ีติดผูตองขังหญิง
มาในเรือนจํา จึงควรมุงเนนใหมีมาตรการและการลงโทษแบบไมควบคุมตัวมากข้ึน แทนการจําคุก 
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ซ่ึงควรใหโอกาสกลุมผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย มารดาที่ตองใหนมบุตรออน 
หรือมารดาท่ีมีบุตรเล็ก ตามหลักพื้นฐานแหงขอกําหนดโตเกียว ซ่ึงในตางประเทศนั้นศาลอาจเล่ือน
การพิจารณาคดีไปกอน หรือเวนการลงโทษสําหรับหญิงต้ังครรภหรือมีภาระเล้ียงดูบุตร หรือใหรับ
โทษกักขังท่ีบาน เปนตน 
 กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดังกลาวดวยการนําขอกําหนดกรุงเทพ ซ่ึง
เปนหลักการคุมครองผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตามกฎหมายระหวางประเทศ
มาบัญญัติแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ดังนี้ 
 มาตรา 4(1) ในการกําหนดนิยามคําศัพทของการนิยาม คําวา “เรือนจํา” ใหเปน
มาตรฐานหนึ่งเดียว โดยตัดสถานท่ีกักขังอ่ืนๆออก เพื่อการวางแนวทางท่ีเปนระบบและเปนรูปแบบ
เดียวกันในการควบคุมผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือบุตรท่ีติดมาดวย  
 จากเดิมมาตรา 4 “ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน” 
 (1) “เรือนจํา” หมายความวา ท่ีซ่ึงใชควบคุมกักขังผูตองขังกับท้ังส่ิงท่ีใชตอเนื่องกัน 
และใหหมายความรวมตลอดถึงท่ีอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วางอาณาเขตไวโดยชัดเจน” 
 แกไขเพิ่มเติมเปน มาตรา 4 “ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปน
อยางอ่ืน” 
 (1) “เรือนจํา” หมายความวา ท่ี ซ่ึงใชควบคุม กักขัง หรือจําคุกผูตองขัง และให 
หมายความรวมถึงท่ีอ่ืนใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขต ไวโดย
ชัดเจน 
 มาตรา 6 ในการจําแนกแยกประเภทของผูตองขังควรคํานึงถึงผูตองขังหญิง ซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยเปนหลักในการจัดหาสถานท่ีในการควบคุมตัวท่ีเปนเอกเทศและใกลภูมิลําเนา
ของตน โดยการจําแนกนั้นตองอยูแยกตางหากจากผูตองขังหญิงรายอ่ืนๆ และไมควรถูกควบคุมตัว
อยูในสวนของเรือนจําชาย เพื่อประโยชนสูงสุดของบุตรเปนหลัก 
 จากเดิมมาตรา 6 “รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือส่ังใหจัด
อาณาเขตภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศ ของผูตองขังหรือความ
ประสงคในการอบรมผูตองขังดวย” 
 ควรแกไขเพิ่มเติมในวรรคสองของมาตรา 6 ดังกลาวเปน 
 มาตรา 6 “รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือส่ังใหจัดอาณาเขต
ภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศของผูตองขังหรือความประสงคใน
การอบรมผูตองขังดวย 
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 ในกรณีท่ีผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเปนหลักในการจัดหาสถานท่ี
ในการควบคุมตัวท่ีเปนเอกเทศและใกลภูมิลําเนาของตน โดยการจําแนกนั้นตองอยูแยกตางหากจาก
ผูตองขังหญิงรายอ่ืนๆ และไมควรถูกควบคุมตัวอยูในสวนของเรือนจําชาย เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบุตรเปนหลัก” 
 มาตรา 9 ในกรณีของผูตองขังหญิงมีบุตรอายุต่ํากวา 16 ป อยูในความดูแลของตนติด
มายังเรือนจํานั้น เห็นควรแกไขเร่ืองอายุของบุตรใหเปน อายุต่ํากวา 9 ป เชนเดียวกับของประเทศ
อังกฤษ อันเนื่องมาจากการเรียนรูของบุตรในวัยดังกลาวอาจซึมซับเอาสภาพแวดลอมหรือการ
กระทําใดๆ ท่ีอาจทําใหบุตรนั้นเลียนแบบเม่ือบุตรนั้นอยูภายในเรือนจํา หรือบุตรนั้นอาจถูก
ผลกระทบจากการอยูภายในเรือนจําจนทําใหไมสามารถอยูรวมกับคนในสังคมภายนอกได  
 จากเดิม มาตรา 9 “ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปอยูในความดูแลของตนติดมายัง
เรือนจํา และปรากฏวาไมมีผูใดจะเล้ียงดูเด็กนั้น จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําภายใตบังคับ
เง่ือนไขดังระบุไวในขอบังคับท่ีอธิบดีตั้งข้ึน หรือจะสงไปยังสถานท่ีอ่ืนใดอันไดจัดต้ังข้ึนเปนพิเศษ
เพื่อการนี้ก็ได 
 บทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกเด็กท่ีเกิดในเรือนจําดวย” 
 แกไขเพิ่มเติมเปน มาตรา 9 “ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาเกาปอยูในความดูแลของตนติด
มายังเรือนจํา และปรากฏวาไมมีผูใดจะเล้ียงดูเด็กนั้น จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําภายใต
บังคับเง่ือนไขดังระบุไวในขอบังคับท่ีอธิบดีตั้งข้ึน หรือจะสงไปยังสถานท่ีอ่ืนใดอันไดจดัต้ังข้ึนเปน
พิเศษเพื่อการนี้ก็ได 
 บทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกเด็กท่ีเกิดในเรือนจําดวย” 
 
4.2  วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตร
ติดมาดวย 
 ปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวก 
ในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ตามมาตรฐาน
ข้ันตํ่าเปนปญหาท่ีรัฐจําเปนท่ีจะตองเขามาดควบคุมและใหความสําคัญเปนอยางมาก 
 ในสวนนี้ผูเขียนจะทําการอธิบายใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริการทาง
การแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขัง
หญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ตามมาตรฐานข้ันต่ําพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 4.2.1 วิเคราะหปญหาเก่ียวกับเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ตาม
มาตรฐานข้ันตํ่า 
 ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีเกิดจากลักษณะของภูมิประเทศ และการไมตระหนักถึงความ
ตองการท่ีแตกตางของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยทําใหผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยสวนใหญขาดการดูแล หรือไดรับบริการหรือสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปน
สําหรับผูหญิงท่ัวไปไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไมดี 
จึงเผชิญความเส่ียงตอสุขภาพอนามัยมากกวาคนท่ัวๆ ไป ไมวาจะเปนการไดรับบริการทาง
สาธารณสุข หรือการรับโภชนาการท่ีไมถูกสุขลักษณะ รวมถึงการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน ท้ังทาง
กายและทางจิต และการดูแลท่ีเปนการเฉพาะท่ีเกีย่วกับการต้ังครรภของผูตองขังหญิง โดย CEDAW 
ไดกําหนดมาตรการ เพื่อสงเสริมความเปนอยูท่ีดีท้ังดานรางกาย และจิตใจของผูตองขังหญิง
ตั้งครรภควรใหเปนไปตามหลักการไมเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความจําเปนในความตองการ
เฉพาะปจจุบันมีเรือนจําหรือทัณฑสถานที่ควบคุมผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภหรือมีบุตรติดมาดวยมี
ท้ังท่ีเปนทัณฑสถานหญิงโดยเฉพาะและเปนแดนหญิงอยูในเรือนจําชายฉะน้ันแนวทางในการ
ปฏิบัติการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหในแตละแหงยอมมีความแตกตางกันท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ขอจํากัดของเรือนจําหรือทัณฑสถานแตละแหงท้ังในเร่ืองสภาพแวดลอมภายในเรือนจําเจาหนาท่ี
และงบประมาณฯลฯซ่ึงยอมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมผูตองขังหญิงซ่ึง
ตั้งครรภและบุตรติดผูตองขังเนื่องจากระบบอนามัยและการดูแลสุขภาพของเรือนจําไดรับการ
ออกแบบเพื่อผูชายและใหตอบสนองตอความตองการของผูชายมากกวาผูตองขังหญิง 
 ดังนั้น การรักษาพยาบาลทางนรีเวชวิทยา เชน การตรวจหามะเร็งเตานม มะเร็ง 
ปากมดลูก หรือการตรวจหาการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ จึงเปนบริการท่ีหาไดยากยิ่งในเรือนจํา
โดยเฉพาะเคร่ืองมือแพทยท่ีไมเพียงพอในแตละเรือนจําจึงทําใหไมสามารถดูแลรักษาผูตองขังหญิง
ไดอยางท่ัวถึง และนอกจากบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานแลวผูตองขังหญิงมักมีความตองการพิเศษท่ี
เกี่ยวของกับการมีประจําเดือน วัยทองหรือสุขภาพทางเพศ ความตองการเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับเพศ
หญิงนี้จะตองไดรับความเอาใจใสจากพยาบาลและเจาหนาท่ีทางการแพทยซ่ึงไดรับการฝกฝนมา
ทางดานสุขอนามัยสตรีเปนการเฉพาะ ซ่ึงรวมท้ังนรีเวชวิทยาดวย อยางไรก็ดีผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยสวนใหญไมไดรับการดูแลสุขภาพในเรือนจําท่ี
เพียงพอไมไดมีความตระหนักถึงความตองการของผูตองขังหญิงท่ีมีความตองการพิเศษเหลานี้ 
แตอยางใด ดังจะเห็นไดจากการที่ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมักขาด หรือไดรับ
บริการรักษาพยาบาลกอนและหลังคลอด รวมท้ังการดูแลทารกของผูตองขังหญิงท่ีไมถูกสุขลักษณะ
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และขาดการใหความรูเกี่ยวกับการคลอดและการดูแลบุตร และการเตรียมการแยกทารกแรกเกิดจาก
แมหลังการคลอดมีนอยมากหรือไมมีเลย ในขณะท่ีผูตองขังหญิงท่ีเปนแมถูกแยกจากบุตรเน่ืองจาก
เรือนจําสวนใหญไมมีสถานที่เฉพาะหรือสถานท่ีสวนตัวสําหรับใหบุตรเขาเยี่ยมแมซ่ึงถูกคุมขัง ทํา
ใหแมท่ีตองขังตองทนทุกขทรมานทางจิตใจและยังมีผลตอพัฒนาการของบุตรซ่ึงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ ไดกําหนดไวแตเพียงแนวทางกวางๆ ในการใหบริการทางการแพทยหรือสาธารณสุข คือ 
ในหมวดของสุขอนามัยและสุขาภิบาล มาตรา 29-30 ซ่ึงในการจะรักษาตัวหรือเคล่ือนยายผูตองขัง
หญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยไมวาจะกอนคลอด ระหวางคลอด หรือภายหลังคลอดน้ัน 
ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีราชทัณฑเทานั้นในการดําเนินการ ซ่ึงอาจเปนการกระทําท่ีไม
คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังหญิงท่ีเปนแม และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของบุตรท่ีอยูในครรภท่ีจะเกิดมาเปนคน 
 4.2.2 แนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือบุตรท่ีติดมาดวย
ตามมาตรฐานข้ันตํ่า 
 มาตรฐานข้ันตํ่าไดกําหนดหลักการในเร่ืองของสุขอนามัย และการใชบริการทาง
การแพทยไวในขอท่ี 15-26 ซ่ึงผูตองขังหญิงควรไดรับการบริการทางดานสุขภาพในเรือนจําท่ี 
ไดรับความรวมมืออยางใกลชิดจากสาธารณสุข โดยท่ีในทุกเรือนจําจําตองมีแพทยผูทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรูเกี่ยวกับกับจิตเวชอยางนอยหน่ึงคน และใหผูตองขังท่ีตองการไดรับการดูแลเปนพิเศษ
ไดรับการสงตอไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของรัฐ และหนวยพยาบาลในเรือนจําควร
มีอุปกรณทางเทคนิคท่ีจําเปน เคร่ืองมือแพทย และเจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรม รวมถึงใหมี 
ทันตแพทยผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสุขภาพชวงรับตัวผูตองขังหญิงเขามาในเรือนจํานั้น  
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีทางการแพทยตองทําหนาท่ีมากกวาการดูแลรักษาผูตองขัง ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบสภาพแวดลอม และบริการตางๆ ของเรือนจําท่ีสงผลตอสุขภาพของผูตองขัง
หญิง ตั้งแตมีการนําเอามาตรฐานขั้นตํ่าวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง มาตรฐานและหลักการวาดวย
การจัดใหมีการดูแลสุขภาพท่ัวไปในเรือนจําไดถูกพัฒนาข้ึน โดยเฉพาะการบําบัด ดูแล และปองกัน
เช้ือ HIV ซ่ึงอยูในระดับท่ีมีการแพรระบาดอยางรวดเร็วในเรือนจํา สุขภาพสวนบุคคลถูกกลาวถึง
ในมาตรฐานข้ันตํ่าขอท่ี 15-16 แตก็ไมไดกลาวถึงความจําเปนดานสุขอนามัยท่ีเปนกรณีพิเศษของ
ผูตองขังหญิงไวอยางชัดเจน มีเพียงหลักการในความรับผิดชอบของผูบริหารงานเรือนจําท่ีเกี่ยวของ
กับสุขอนามัยสวนบุคคลของผูตองขังหญิง 
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 เพื่อความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอภายในเรือนจํา 
ความสามารถในการรักษาสุขอนามัยของผูตองขังหญิงเองนั้น สวนมากเปนตัวกําหนดความสามารถ 
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเปนส่ิงจําเปนท่ีตองมีข้ึนเพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ความจําเปนสําหรับผูตองขังหญิงนั้น นอกจากนํ้าสะอาดแลว ยังตองไดรับการจัดหา
ของใชสวนตัว เชน สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน และผาขนหนูสะอาด เปนตน โดยความจําเปนดาน
สุขอนามัยเฉพาะของผูตองขังหญิงมีลักษณะเฉพาะจําตองไดรับการตอบสนองเพ่ือท่ีผูตองขังหญิง
จะสามารถคงไวซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปกปองสุขภาพของตนเองตามมาตรฐานข้ันตํ่า ขอท่ี 
78 ไดกําหนดถึงการจัดสวัสดิการเพื่อฟนฟูทางดานจิตใจใหแกผูตองขังหญิงดวย เพื่อเปนประโยชน
แกสุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ซ่ึงคณะกรรมการ
ยุโรปวาดวยการปองกันและการทรมานและปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายี
ศักดิ์ศรีไดมีความเห็นวา การท่ีไมสามารถจัดหาของใชจําเปนเบ้ืองตน เชน ผาอนามัยใหกับผูตองขัง
หญิงไดนั้น เทากับเปนการปฏิบัติท่ีย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย อาทิเชน 
เส้ือผาชุดช้ันในเครื่องนอน และเตียงนอนท่ีสะอาดและเพียงพอเปนเอกเทศ ตามกฎมาตรฐาน 
ข้ันต่ําฯ ขอ 17-19 ผูตองขังหญิงพึงไดรับอนุญาตใหสามารถแตงกายดวยชุดของตนเอง ดังเชน ใน
ประเทศอังกฤษเพื่อใหเกิดความนับถือในตนเองและคุณธรรมในคุณคาความเปนมนุษยการเลือกใช
ช่ือจากคํากลาวของผูบัญชาการ หรือเจาหนาท่ีของเรือนจํา นักโทษหญิงทุกคนจะถูกเรียกช่ือดวย
ความนับถือ โดยจะเรียกช่ือเต็มและนามสกุล ซ่ึงสวนใหญแลวจะเรียกนักโทษหญิงดวยช่ือจริง 
เพื่อใหนักโทษรูสึกใหความไวใจตอเจาหนาท่ี แตสวนใหญแลวเรือนจําในประเทศไทยไมไดรับการ
อนุญาตใหใสเส้ือผาท่ีนํามาเอง และไมไดรับการปฏิบัติดังท่ีกลาวมาขางตน 
 สําหรับขอกําหนดกรุงเทพ ไดวางหลักการตั้งแตการตรวจรับตัวผูตองขังหญิงเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตามความเฉพาะของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเพียงเทานั้น 
การดูแลกอนและหลังคลอด การจัดการกับทารกแรกเกิด และการจัดต้ังหองเล้ียงบุตรออนไวใน
เรือนจําสําหรับบุตรท่ีอาศัยอยูกับมารดาในเรือนจํา ในขอกําหนดท่ี 22-26 สุขภาพอนามัยสวน
บุคคล ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีพึงจะไดรับ และการไดรับบริการทางแพทยไวในขอกําหนดท่ี 5-9 
ผูตองขังหญิงควรไดรับน้ําสะอาด รวมถึงน้ํารอนไวใชสําหรับประกอบกิจสวนตัวของผูตองขังหญิง
และบุตรติดผูตองขังขอบังคับนี้สําคัญอยางยิ่งกับผูตองขังหญิงท่ีทําหนาท่ีปรุงอาหาร ผูตองขังหญิง
ซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท่ีอยูระหวางใหนมบุตร และท่ีอยูระหวางมีประจําเดือน หรือ 
หมดประจําเดือนแลว ความสําคัญในการตรวจคัดกรองสุขภาพผูตองขังหญิงทุกคนพึงไดรับการ 
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ตรวจสุขภาพในทันทีท่ีรับตัวเขาเรือนจํา ผูตองขังหญิงทุกคนตองไดรับการตรวจทางการแพทยและ
ตรวจคัดกรองสุขภาพเปนรายบุคคลในข้ันตอนรับตัว เพราะเปนส่ิงสําคัญมากในการรับประกันวา
ผูตองขังหญิงเหลานั้นจะไดรับการรักษาหรือไดรับการรักษาอยางตอเนื่องในทันทีสําหรับความ
เจ็บปวยตางๆ หากพิจารณาตามหลักการดูแลอยางตอเนื่อง ในการหารองรอยจากการถูกปฏิบัติท่ีไม
เหมาะสมจากการถูกควบคุมตัวกอนเขาสูเรือนจํา ในหลายประเทศผูตองขังหญิงตองเผชิญตอการ
ถูกเลือกปฏิบัติและการกีดกันในการเขาถึงการบริการทางดานสาธารณสุข ซ่ึงผูหญิงมักมีความ
ตองการดานสุขภาพอนามัยเบ้ืองตนมากกวาผูตองขังชายและยังมีความตองการทางดานสุขภาพท่ี
เฉพาะในกรณีท่ีตั้งครรภอาจมีปญหาทางดานสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุอันเกิดจากความ
เส่ียงตางๆ จึงสมควรไดรับการรักษาต้ังแตมีการจําคุกเพื่อปองกันการทรุดหนักของโรคระหวางการ
จําคุก หรือการติดเช้ืออยางอ่ืน เพราะผูตองขังหญิงนั้นมีแนวโนมท่ีจะประสบปญหาจากสุขภาพจิต
มากกวาผูชาย ผูตองขังหญิงสวนมากติดยาเสพติดหรือสุรา หรืออาจถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกทําราย
รางกายและความรุนแรงอ่ืนๆกอนเขามาอยูในเรือนจํา จึงทําใหเกิดความตองการดานสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีเฉพาะโดยขอกําหนดกรุงเทพ ยังตระหนักถึงความเหมาะสมของเรือนจําไมวาจะมี
ระบบบริหารจัดการท่ีดีอยางไร เรือนจํานั้นๆ ก็ไมไดออกแบบมาเพ่ือรองรับความตองการของ
ผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
 กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดังกลาวดวยการนําขอกําหนดกรุงเทพ 
ซ่ึงเปนหลักการคุมครองผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยมาบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 เสียใหม โดยกําหนดใหเปนมาตราเอกเทศเฉพาะ โดยมี
ขอความดังตอไปนี้ 
 “มาตรา …. ในการใหบริการทางการแพทยแกผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติด
มาดวยใหไดรับการบริการท่ีตรงตามความตองการเฉพาะไมวาจะเปนการฝากครรภภายนอกเรือนจํา 
การคลอดบุตร และการพักฟนหลังคลอดท่ีตองไดรับการบริการทางการแพทยภายนอกเรือนจํา ใน
ทุกเรือนจําจะตองมีแพทยประจําการโดยเฉพาะอยางนอย 1 คนซ่ึงมีความรูดานจิตเวชดวย รวมถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชทางการแพทยท่ีเพียงพอตอความตองการของผูตองขังหญิงตามมาตรฐานข้ันต่ํา 
ในสวนของส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีเด็กติดมาดวย ควรมีน้ํา
สะอาด และนํ้ารอนไวใชสําหรับประกอบกิจสวนตัวรวมถึงการจัดใหมีเคร่ืองนุงหมและเคร่ืองนอน
ท่ีเพียงพอตอความตองการ” 
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4.3 วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัว 
หรือการลงโทษในการกระทําผิดวินัย 
 การใชบทลงโทษสําหรับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัว หรือการลงโทษใน
การกระทําผิดวินัยของตามพระราชบัญญัติราชทัณฑตามมาตรา 14 นั้นเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับการ
ใชเคร่ืองพันธนาการมาจองจําผูตองขังอีกช้ันหนึ่งนอกจากการจําคุกท่ีผูองขังจะไดรับแลวยังเปน
การกระทําท่ีทําใหผูตองขังตองรับภาระมากเกินไปในฐานะของมนุษยคนหนึ่งจะไดรับ 
 ในสวนนี้ผูเขียนวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัว หรือ
การลงโทษในการกระทําผิดวินัยพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 4.3.1 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัว หรือการลงโทษในการ
กระทําผิดวินัย 
 ปจจุบันตามพระราชบัญญัติราชทัณฑไดมีการบัญญัติเร่ืองการใชเคร่ืองพันธนาการไว
ในมาตรา 14 โดยความหมายของเคร่ืองพันธนาการที่ถูกบัญญัติไวในกฎกระทรวงมหาดไทย อาศัย
ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ขอท่ี 25 ไดแกตรวจ กุญแจมือ โซลาม 
ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําเครื่องพันธนาการอยูบางกรณี อาทิเชน กุญแจมือ นํามาใชกับผูตองขังอยู
ในการนําผูตองหาออกนอกเรือนจํา โดยเฉพาะผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น 
เม่ือออกมาตรวจครรภภายนอกเรือนจําหรือภายหลังคลอดก็ยังถูกนําเคร่ืองพันธนาการ(กุญแจมือ) 
มาใชกับผูตองขังหญิงท่ีพักรักษาตัวอยูเพ่ือปองกันการหลบหนีจากสถานพยาบาลภายนอกเรือนจํา 
รวมถึงการตรวจคนรางกายผูตองขังเขาใหมทุกราย หรือการเขาออกจากสถานท่ีในการตรวจรางดาย
เพื่อตรวจหาส่ิงของตองหามซุกซอนเขาเรือนจําทําใหผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
บางรายถูกตรวจคนรางกายเกินความจําเปนในการรุกลํ้าเขาไปในเนื้อตัวรางกายของผูตองขังหญิง
ซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษเมื่อป ค.ศ. 1996 มีการรณรงคให
ยกเลิกใสกุญแจมือหญิงมีครรภท่ีเรือนจําพาไปยังสถานพยาบาลภายนอกหรือในชวงมาพักคลอด
และหลังคลอดไมวาจะเปนการใชรถไวสําหรับเคลื่อนยายผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติด
มาดวยจะตองไมใชรถท่ีเปนลูกกรงขนสงผูตองขังหญิงต้ังครรภไปยังเรือนจําอ่ืนหรือไปศาลเวนแต
มีเหตุจําเปนและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาฝายดูแลสุขอนามัยโดยมีการประเมินความเส่ียง
แลวอยางไรก็ตามการพิจารณากรณีผูตองขังหญิงมีบุตรและตองไปศาลควรแนะนํามารดาวาไม
นาจะบุตรไปดวยเน่ืองจากอาจเกิดความเครียดและเหน่ือยลาโดยกลุมนักเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูป
เรือนจําแตก็ยังไมเปนท่ีนาพอใจของการตอสูเพื่อมารดาท่ีตั้งครรภท่ีถูกใชกุญแจมือหรือโซโดย
กําหนดใหมีการดูแลผูตองขังหญิงต้ังครรภท้ังในระยะกอนคลอดหรือหลังคลอดโดยสนับสนุน 
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การใหนมของมารดาเองหากสามารถทําไดในเรือนจําเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบในการดูแลบุตร 
ควรจะตองคํานึงถึงผูตองขังความตองการของผูตองขังหญิงในหนวยแมและบุตรเพ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางลูกของตนเองกับบุตรอ่ืนๆ การแยกบุตรออกจากแมอาจกอใหเกิดผล
เสียหายจึงควรมีการวางแผนท่ีดีไวลวงหนานอกจากน้ีจะตองไมใสกุญแจมือผูตองขังหญิงต้ังครรภ
ขณะเดินทางมายังโรงพยาบาลหรือคลินิกเชนเดียวกับผูตองขังหญิงต้ังครรภท่ีทํางานในโรงพยาบาล
หามใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังหญิงต้ังครรภเวนแตหญิงนั้นจะมีพฤติกรรมเส่ียงหรือมีเหตุ
บงช้ีวาอาจพยายามหลบหนีในสมัยรัฐบาลจากพรรคอนุรักษนิยมไดมีกลุมพยาบาลผดุงครรภ  
ไดริ เ ร่ิมกําหนดมาตรฐานในการดูแลชวยเหลือนักโทษหญิงท่ีตั้งครรภ  โดยมีจุดมุงหมาย 
กลุมเดียวกันนี้ไดเสนอความชวยเหลือโดยต้ังทีมนางพยาบาล 6 คน ประกอบดวยพยาบาลท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานการฝกทักษะการเปนบิดามารดาซ่ึงจะดําเนินการดูแลชวยเหลือนักโทษหญิง
ตามความจําเปนตองการ โดยจะไปพบนักโทษหญิงท่ีคลินิกกอนคลอดทุกอาทิตย นอกจากนี้จะมี
การประชุมท่ีโรงพยาบาลเชนกันเพื่อใหนักโทษหญิงและเพ่ือนท่ีจะอยูดวยระหวางคลอดของ
นักโทษพบกับสูติ-นรีแพทย เพื่อวางแผนการดูแล (care plan) รวมกันในสัปดาหแรก เพื่อเปนผูให
คําปรึกษาแกนักโทษหญิงท่ีมีบุตร และจะมีการดูแลอยางตอเนื่องตอไปอีก คือ 18 สัปดาหตอไปให
มาตรวจดูครรภ เม่ือครบ 36 สัปดาห (ถึง 41 สัปดาห กรณียังไมคลอด) จะนัดนักโทษหญิงพรอม
เพื่อน (birth partner) ใหมาพบสูติ-นรีแพทยเพ่ือดูงานหนวยรับฝากครรภในเบ้ืองตนนักโทษหญิง
แตละคนจะไดรับการชวยเหลือในการเขียนแผนการเตรียมคลอด (birth plan) และเลือกเพื่อนท่ีจะ
อยูดวยระหวางคลอด (birth partner) นักโทษหญิงสามารถเก็บ “บันทึกการเตรียมเปนมารดา” ได
เองหากตองการ และการตรวจรางกายทุกคร้ังจะกระทําในหองเฉพาะโดยจะไมมีเจาหนาท่ีเรือนจํา
อยูดวยกลุมพยาบาลผดุงครรภ  (Midwives) นี้จะฝกทักษะการเปนแม การส่ือสารกับลูก ฯลฯ 
สําหรับนักโทษหญิงท่ีไมมีสิทธิไมมีเสียงเหลานั้น ซ่ึงนักโทษหญิงในประเทศอังกฤษจํานวนถึง 
33% เปนผูกระทําผิดคร้ังแรก สวนใหญไมมีเงินจายคาปรับ ลักเล็กขโมยนอยคดีคาประเวณี และคดี
เกี่ยวของกับยาเสพติด 
 กรณีศึกษาท่ีนาสนใจก็คือกรณีขอ Roisin Mc Aliskey ซ่ึงต้ังครรภและถูกตั้งขอหา 
วามีสวนรวมในขบวนการกอการรายกูชาติไอริช (IRA Terrorism) ท่ีจัดวาเปนอาชญากรรมรายแรง
ชวงถูกขังระหวางพิจารณาท่ีเรือนจํา Holloway ไดรับการปฏิบัติในลักษณะถูกขมเหง Roisin
เจ็บปวยดวยโรคหืดและโรคกระเพาะอาหารเธอรับประทานมังสวิรัติซ่ึงทางเรือนจําจัดใหไมไดเธอ
จึงมีปญหาดานโภชนาการอยางมากในระยะเวลา 4 เดือนเธอถูกถอดเส้ือผาเพื่อตรวจคน 75 คร้ัง
สวนใหญจะถูกขังเดี่ยวและไดรับอนุญาตใหออกมาออกกําลังกายนอกหองขังไดวันละ 1 ช่ัวโมง
เทานั้นจะไมมีแสงสวางและหนังสือหลังสองทุมจนถึงเชาเม่ือเธอตองเขาโรงพยาบาลเน่ืองจากจาก
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ปวยเพราะเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือดและมีความเสี่ยงสูงท่ีบุตรจะเกิดมาปญญาออนเธอถูกควบคุม
ตัวดวยผูคุมติดอาวุธหลายคนในรถพยาบาลเธอไดรับแจงวาอาจตองมีการเอาบุตรออกกอนกําหนด
ในขณะที่ทองได 7 เดือน และเม่ือคลอดแลวเจาหนาท่ีจะนําบุตรไปทันที Roisin อยูในภาวะท่ีมี
ความเครียดสูงและถูกทําใหกลัว 
 ดานความปลอดภัยภายในเรือนจําตามมาตรฐานข้ันตํ่า หรือในขอกําหนดกรุงเทพ 
กําหนดหามไวอยางชัดเจนในการหามไมใหเจาหนาท่ีเพศชายเขามาเกี่ยวของในการดูแลผูตองขัง
หญิงภายในเรือนจําหญิง สวนใหญก็สามารถจําแนกเจาหนาท่ีตามเพศไปประจําตามเรือนจําได  
แตก็มีในบางประเทศท่ีไมสามารถจําแนกเพศของเจาหนาท่ีได เนื่องจากขาดอัตรากําลังในการ
ปฏิบัติหนาท่ีภายในเรือนจํา สําหรับประเทศไทยไดมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่า 
 แตยังคงมีขอจํากัดในเร่ืองของอัตรากําลังเม่ือเทียบอัตราสวนระหวางเจาหนาท่ีกับผูตองขังหญิง 
 4.3.2  แนวทางการแกไขปญหาเกีย่วกับวธีิเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัว หรือการลงโทษ
ในการกระทําผิดวินัย 
 กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดวยการนําหลักการทางกฎหมายท่ีบัญญัติ
หามการใชเคร่ืองพันธนาการในการควบคุมตัวผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยท้ังใน
กอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอด แตก็มีวิธีอ่ืนท่ีสามารถชวยใหผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ 
หรือมีบุตรติดมาดวยรวมถึงบุตรท่ีคลอดออกมานั้นมีสุขภาพท่ีดี มีชีวิตความเปนอยูท่ีถูกสุขลักษณะ
ในการเปนคุณแมมือใหมตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเชนประเทศอังกฤษท่ีมีเพื่อนเปนคนดูแล
แทนการใชเคร่ืองพันธนาการ และยังชวยเสริมสรางทักษะตางๆในการดูแลบุตรใหกับผูตองขังหญิง
ไดอยางสมบูรณ ซ่ึงประเทศไทยไดมีโครงการท่ีคลายคลึงกับของประเทศอังกฤษ โดยพระราชดําริ
ของพระเจาหลานเธอฯ ท่ีทรงมีความเชื่อม่ันในสิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย 
ในรูปแบบโครงการ “กําลังใจ” เพื่อเปนการจุดประกายและการเปล่ียนแนวความคิดในระบบ
กระบวนการยุติธรรมใหการเคารพและเขาใจในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง
หญิงท่ีมีความแตกตางทางดานเพศสภาวะ วัย สุขภาพ ชาติพันธุ และความเปนมารดา  
 ผูเขียนเห็นควรนํามาตรการอ่ืนนอกจากการคุมขังมาใชกับผูตองขังหญิง และผูหญิงซ่ึง
ตั้งครรภเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่าและขอกําหนดกรุงเทพตามพระดําริพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภาท่ีทรงใหความสนพระทัยตอผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
ทรงดําริวาบุตรซ่ึงติดผูตองขังมานั้นเปนผูบริสุทธ์ิไมควรไดรับผลรายจากการกระทําผิดของมารดา
และควรไดการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการใหเหมาะสมตามชวงวัยรวมท้ังให
ความสําคัญกับกลุมผูตองขังหญิงท่ีมีครรภขณะตองโทษวาแมคนเหลานี้จะกระทําผิดกฎหมาย 
และรับโทษทางกฎหมายแตในขณะเดียวกันบุตรท่ีอยูในครรภเปนผูบริสุทธ์ิฉะนั้นการดูแลหญิงมี
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ครรภท่ีเขามาอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถานควรไดรับการดูแลเปนพิเศษและยืดหยุนกวาผูตองขัง
หญิงท่ัวไปในบางเร่ืองเพราะฉะน้ันเม่ือผูตองขังหญิงถูกควบคุมตัวอยูภายในเรือนจําแลวยอมสงผล
กระทบตอครอบครัวของผูตองขังหญิงอาจเปนเหตุหยารางทําใหเกิดความแตกแยกภายใน
ครอบครัว หรือปญหาในการเล้ียงดูบุตรตามมา ซ่ึงในบางกรณีครอบครัวอาจรับไมไดตอการอยู
ภายในเรือนจําทําใหความสัมพันธภายในครอบครัวนั้นไมสมบูรณ ผลกระทบทางดานสังคมอาจทํา
ใหเพื่อนบาน หรือชุมชนท่ีผูตองขังหญิงอาศัยอยูนั้นถูกตีตราวาเปน “คนคุก” หรืออาจสงผลไปถึง
บุตรหรือครอบครัวของผูตองขังหญิงเปนไปในทางลบซ่ึงถือวาเปนการตีตราจากสังคมในอดีต
จนถึงปจจุบันทําใหยากตอการท่ีจะกลับมาทําใหชุมชน หรือเร่ิมตนชีวิตใหมในสังคม 
 ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มาตรา 14 เดิมท่ีกําหนด
วา 
 “หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
 (1)  เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
 (2)  เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน 
 (3)  เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 (4)  เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควรที่
จะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
 (5)  เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการเนื่องแตสภาพของ
เรือนจําหรือสภาพการณของทองถ่ิน 
 ภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (4) แหงมาตรานี้ ใหพัศดีเปนเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะส่ัง
ใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังและท่ีจะเพิกถอนคําส่ังนั้น” 
 แกไขเพิ่มเติมใหมเปน มาตรา 14 “หามใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้   
 (1)  เปนบุคคลท่ีอาจทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
 (2)  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
 (3)  เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 (4)  เปนบุคคลท่ีถูกกลาวหาวา กระทําผิดอาญาหรือฝาฝนกฎระเบียบ และ ขอบังคับของ
เรือนจําท่ีอาจเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา 
 (5)  เปนบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาใหประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต จําคุกหา สิบป หรือ
เกินอํานาจการควบคุมของเรือนจํา 
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  (6) เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําและเจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควร
ท่ีจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ   
 (7)  เม่ืออธิบดีส่ังวาเปนการจําเปนตองใชเคร่ืองพันธนาการ เนื่องจากสภาพของเรือนจํา 
สภาพของทองถ่ิน หรือเนื่องจากเหตุจําเปนอ่ืน   
 ใหอธิบดีกําหนดตัวพัศดีผูมีอํานาจส่ังใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังตาม (1) (2) 
(3) (4) หรือ (5) และส่ังเพิกถอนคําส่ังนั้น   
 การใชเคร่ืองพันธนาการตามกลาวในวรรคกอน กับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือหญิง
ซ่ึงมีบุตรติดมาดวย นอกจากพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมตองเห็นเปนการจําเปนท่ีจะตองใชเคร่ือง
พันธนาการนั้นแลว พนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมตองไดรับความเห็นชอบจากพัศดีเรือนจํากอนดวย  
 ใหพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมซ่ึงใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังตามวรรคสองและ
วรรคสาม บันทึกเหตุผลของความจําเปนท่ีตองใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังนั้นไวดวย  
 การกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพันธนาการใหเปนไปตามท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวง” 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุปเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตรติด 
มาดวย 
 ประเทศไทยไดรับรองสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิในความเปนมนุษย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีติดตัว
ของแตละบุคคลมาต้ังแตกําเนิดมาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยสิทธิมนุษยชนใน
ปฏิญญานั้น ไดแก อิสรภาพ เสรีภาพ สิทธิประโยชนตางๆ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใน
ประเทศไทยไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลมากข้ึนกวาในอดีต โดยไดรับรอง
หลักการเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีเปนลายลักษณอักษร เร่ิม
ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในหมวดของหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนท่ีมีหลักการวา “มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมอิสรเสรีและเทาเทียมกันท้ังศักดิ์ศรีและสิทธิ
เสรีภาพ โดยไมมีการจําแนกความแตกตาง อาทิเชน เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา เปนตน ทุกคน
ตางเสมอภาคกันในกฎหมายและจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายท่ีเทาเทียมกัน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติและทุกคนจะไดรับความคุมครองอยางเสมอภาคกัน”  
 มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ
หรือมีบุตรติดตัวมาดวยท้ังกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศและกฎหมายของประเทศ
ไทยอยูมากมาย เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนป ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 
Human Rights UDHR) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women-CEDAW) ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอผูหญิงในภูมิภาคอาเซียน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังของสหประชาชาติ (Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners-SMR) ค.ศ. 1955 มาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติสําหรับ
มาตรการไมควบคุมตัวมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติสําหรับมาตรการไมควบคุมตัว (United 
Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures–The Tokyo Rules) ขอกํ าหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) ระเบียบการทํางานในเรือนจํา (ฉบับเลขท่ี 4800) วาดวยผูตองขังหญิง 
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(Prison Service Order (4800) on Women Prisoners-PSO) ของประเทศอังกฤษ กฎหมายเรือนจํา 
(Prison Law) และพระราชบัญญัติราชทัณฑ (Prison Law) ของประเทศญ่ีปุน พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ 
ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ขอบังคับกรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เร่ือง เด็กในความดูแลของผูตองขัง
ติดมายังเรือนจํา ของประเทศไทย เปนตน 
 แมวาประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ขอบังคับ
กรมราชทัณฑ (ฉบับท่ี 5) เร่ือง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา แตก็ยังกอใหเกิด
ปญหาสําหรับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภหรือมีบุตรติดมาดวย โดยผูเขียน
ไดศึกษาคนพบปญหาดังกลาวท้ังส้ิน 3 ปญหา คือ 
 1. ปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีกักขัง  กักกัน  หรือสถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจํา  
ทัณฑสถานที่ไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่า 
 กลาวคือ ผูตองขังในเรือนจํา 1 คนมีพื้นที่นอนโดยเฉล่ียเพียง 0.85 ตารางเมตรเทานั้นตํ่า
กวามาตรฐานท่ีกรมราชทัณฑไทยกําหนดไวเกือบ 3 เทาตัวโดยกรมราชทัณฑไดกําหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ําของพื้นท่ีนอนไวท่ี 2.25 ตารางเมตร/คน และตํ่ากวามาตรฐานสากลถึง 8.8 เทาตามมาตรฐานสากล
กําหนดพื้นท่ีนอนของผูตองขังไวท่ี 7.5 ตารางเมตร/คนถือไดวาผูตองขังในเรือนจําแทบจะขยับตัว
ไมไดเลยหรือหากผูตองขังลุกไปเขาหองน้ํากลับมาก็อาจไมมีท่ีนอน และผูตองขังหญิงมีพื้นท่ีนอน
เฉล่ียเพียง 1.08 ตารางเมตร/คน1จากจํานวนผูตองขังหญิงท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเกิดความแออัด
ภายในเรือนจําข้ึนแลวยังทําใหเกิดปญหาที่ตามมาอีกมากมาย สวนใหญผูตองขังหญิงตองไปอยูใน
สถานกักขังในเรือนจําชายท่ีแออัดและไมถูกสุขลักษณะทําใหคุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิงตํ่ากวา
มาตรฐาน  
 2. ปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย  และส่ิงอํานวย 
ความสะดวกในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
ตามมาตรฐานข้ันตํ่า 
 ปญหาท่ีเกิดจากการไมตระหนักถึงความตองการที่แตกตางของผูตองขังหญิง 
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยทําใหผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยสวนใหญ 
ขาดการดูแล หรือไดรับบริการหรือสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับผูหญิงท่ัวไปไมเพียงพอ  

                                                 
1 “วิธีนอนใหสบายในคุก.”  คูมือติดคุก.  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ, จาก  www.hosdoc.com. 

(อางถึงใน ธานินทร กรัยวิเชียร. (2554)  บทความพิเศษ  นักโทษไทยเปนนักโทษที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงหรือ
(กรกฎาคม-ธันวาคม), วารสารผูตรวจการแผนดิน, 4(2), น. 13-14).   
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อันเนื่องมาจากปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไมดี จึงเผชิญความเส่ียงตอสุขภาพอนามัย
มากกวาคนท่ัวๆไป ไมวาจะเปนการไดรับบริการทางสาธารณสุข หรือการรับโภชนาการท่ีไมถูก
สุขลักษณะ รวมถึงการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน ท้ังทางกายและทางจิต และการดูแลท่ีเปนการ
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการต้ังครรภของผูตองขังหญิง  
 3. ปญหาเกี่ยวกับวิธีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมตัวหรือการลงโทษในการกระทํา
ผิดวินัย 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑไดมีการบัญญัติเร่ืองการใชเคร่ืองพันธนาการไวในมาตรา 14 
โดยความหมายของเคร่ืองพันธนาการที่ถูกบัญญัติไวในกฎกระทรวงมหาดไทย อาศัยออกตามความ
ในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ขอท่ี 25 ไดแก ตรวจ กุญแจมือ โซลาม ซ่ึงในปจจุบัน
ไดมีการนําเคร่ืองพันธนาการอยูบางกรณี อาทิเชน กุญแจมือ นํามาใชกับผูตองขังอยูในการนํา
ผูตองหาออกนอกเรือนจํา โดยเฉพาะผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยนั้น เม่ือออกมา
ตรวจครรภภายนอกเรือนจํา หรือภายหลังคลอดก็ยังถูกนําเคร่ืองพันธนาการ (กุญแจมือ) มาใชกับ
ผูตองขังหญิงท่ีพักรักษาตัวอยูเพื่อปองกันการหลบหนีจากสถานพยาบาลภายนอกเรือนจํา รวมถึง
การตรวจคนรางกายผูตองขังเขาใหมทุกราย หรือการเขาออกจากสถานที่ในการตรวจรางกายเพื่อ
ตรวจหาส่ิงของตองหามซุกซอนเขาเรือนจํา ทําใหผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย
บางรายถูกตรวจคนรางกายเกินความจําเปน ในการรุกลํ้าเขาไปในเนื้อตัวรางกายของผูตองขังหญิง
ซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย 
 
5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีบุตร
ติดมาดวย 
 5.2.1  ปญหาเกี่ยวกับสถานท่ีกักขัง กักกัน หรือสถานท่ีควบคุมตัวภายในเรือนจํา ทัณฑสถานท่ี
ไมไดเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าผูเขียนมีความเห็นวาควรแกเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 มาตรา 4 แกไขเพ่ิมเติมเปน “ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงให
เห็นเปนอยางอ่ืน 
  (1) “เรือนจํา” หมายความวา ท่ีซ่ึงใชควบคุม กักขัง หรือจําคุกผูตองขัง และให หมายความ 
รวมถึงท่ีอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขต ไวโดยชัดเจน” 
 แกไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา 6 ดังกลาวเปน 
 มาตรา 6 “รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือส่ังใหจัดอาณาเขต
ภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศของผูตองขังหรือความประสงคใน
การอบรมผูตองขังดวย 
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 ในกรณีท่ีผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวยเปนหลักในการจัดหาสถานท่ี
ในการควบคุมตัวท่ีเปนเอกเทศและใกลภูมิลําเนาของตน โดยการจําแนกนั้นตองอยูแยกตางหากจาก
ผูตองขังหญิงรายอ่ืนๆ และไมควรถูกควบคุมตัวอยูในสวนของเรือนจําชาย เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบุตรเปนหลัก” 
 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 9 ใหมเปน “ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาเกาปอยูในความดูแลของ
ตนติดมายังเรือนจํา และปรากฏวาไมมีผูใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจํา
ภายใตบังคับเง่ือนไขดังระบุไวในขอบังคับท่ีอธิบดีตั้งข้ึน หรือจะสงไปยังสถานท่ีอ่ืนใดอันไดจัดต้ัง
ข้ึนเปนพิเศษเพ่ือการนี้ก็ได 
 บทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกเด็กท่ีเกิดในเรือนจําดวย” 
 5.2.2  ปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจําของผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติดมาดวย ตามมาตรฐาน
ข้ันตํ่าผูเขียนมีความเห็นวาควรเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 เปนมาตราใหม 
โดยมีขอความดังตอไปนี้ 
  “มาตรา …. ในการใหบริการทางการแพทยแกผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือมีบุตรติด
มาดวยใหไดรับการบริการท่ีตรงตามความตองการเฉพาะไมวาจะเปนการฝากครรภภายนอกเรือนจํา 
การคลอดบุตร และการพักฟนหลังคลอดท่ีตองไดรับการบริการทางการแพทยภายนอกเรือนจํา ใน
ทุกเรือนจําจะตองมีแพทยประจําการโดยเฉพาะอยางนอย 1 คนซ่ึงมีความรูดานจิตเวชดวย รวมถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชทางการแพทยท่ีเพียงพอตอความตองการของผูตองขังหญิงตามมาตรฐานข้ันต่ํา 
ในสวนของส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูตองขังหญิงซ่ึงตั้งครรภ หรือมีเด็กติดมาดวย ควรมีน้ํา
สะอาด และนํ้ารอนไวใชสําหรับประกอบกิจสวนตัว รวมถึงการจัดใหมีเคร่ืองนุงหมและเคร่ืองนอน 
ท่ีเพียงพอตอความตองการ” 
 5.2.3 ปญหาเกี่ยวกับวิธีเพ่ือความปลอดภัยในการควบคุมตัวหรือการลงโทษในการกระทําผิด
วินัย ผูเขียนมีความเห็นวาควรแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มาตรา 14 ใหมเปน 
“หามใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแตกรณีดังตอไปนี้   
 (1) เปนบุคคลท่ีอาจทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
 (2) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
 (3)  เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 (4)  เปนบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาหรือฝาฝนกฎระเบียบและขอบังคับของ
เรือนจําท่ีอาจเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา 
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 (5)  เปนบุคคลท่ีศาลมีคําพิพากษาใหประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต จําคุกหา สิบป หรือ
เกินอํานาจการควบคุมของเรือนจํา 
 (6) เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําและเจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควร
ท่ีจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ   
 (7) เม่ืออธิบดีส่ังวาเปนการจําเปนตองใชเคร่ืองพันธนาการ เนื่องจากสภาพของเรือนจํา 
สภาพของทองถ่ิน หรือเนื่องจากเหตุจําเปนอ่ืน   
 ใหอธิบดีกําหนดตัวพัศดีผูมีอํานาจส่ังใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังตาม (1) (2) 
(3) (4) หรือ (5) และส่ังเพิกถอนคําส่ังนั้น   
 การใชเคร่ืองพันธนาการตามกลาวในวรรคกอน กับผูตองขังหญิงซ่ึงต้ังครรภ หรือหญิง
ซ่ึงมีบุตรติดมาดวย นอกจากพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมตองเห็นเปนการจําเปนท่ีจะตองใชเคร่ือง
พันธนาการนั้นแลว  พนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมตองไดรับความเห็นชอบจากพัศดีเ รือนจํา 
กอนดวย  
 ใหพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมซ่ึงใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังตามวรรคสองและ
วรรคสาม บันทึกเหตุผลของความจําเปนท่ีตองใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังนั้นไวดวย  
 การกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพันธนาการใหเปนไปตามท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวง”  
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ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบตัิตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการท่ีไมใชการ 
คุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง  

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Noncustodial Measures 
for Women Offenders Bangkok Rules 

 
 ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง ซ่ึงเปนสิทธิท่ีมนุษยคนหนึ่ง 
ควรไดรับปจจัยข้ันพื้นฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือไมเปนการลงโทษซ้ําจากสังคม และ
สามารถกลับมาเปนสวนหนึ่งของสังคมไดตอไป สําหรับรางขอกําหนดดังกลาวไดรับการคาดหมาย
วาจะไดรับการรับรองมีผลใชบังคับจากองคการสหประชาชาติประมาณวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 นี้  
มีขอบเขตของเน้ือหาอยู 70 ขอ ซ่ึงรายละเอียดของเนื้อหามี ดังตอไปนี้ 
 Rule 1  
 Principle of non-discrimination  
 ยึดม่ันในหลักการไมเลือกปฏิบัติ  
 Rule 2  
 Attention shall be paid to admission procedures.  
 ข้ันตอนการรับตัวควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางเพียงพอ  
 Rule 3  
 The number and personal details of the children of women shall be recorded at the 
time of admission and shall be kept confidential 
 จํานวนและรายละเอียดสวนบุคคลของเด็กติดผูตองขังจะตองไดรับการบันทึกและเก็บ
เปนความลับเม่ือถูกรับตัวเขาไวในเรือนจํา  
 Rule 4  
 Women prisoners shall be allocated to prisons or places of social rehabilitation close 
to their homes 
 ผูตองขังหญิงควรจะถูกคุมขังในเรือนจําหรือสถานท่ีบําบัดและแกไขฟนฟูท่ีมีสภาพ
ใกลเคียงกับบานของตนมากท่ีสุด 
 Rule 5  
 Accommodation for female prisoners shall have facilities and materials required to 
meet women's specific hygiene needs 
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 สถานท่ีคุมขังหรือหองขังของผูตองขังหญิงควรท่ีจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณท่ีไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะตามความตองการเฉพาะของผูหญิง  
 Rule 6  
 Comprehensive health screening of women prisoners  
 มาตรการการตรวจอนามัยท่ีครอบคลุมสําหรับผูตองขังหญิงขณะรับตัว  
 Rule 7  
 If diagnosed existence of sexual abuse or other forms of violence during prior 
detention, woman prisoner has her right to seek recourse from judicial authorities.  
 ในกรณีท่ีมีการตรวจพบรองรอยการลวงละเมิดทางเพศหรือถูกกระทํารุนแรงใน
รูปแบบอ่ืนกอนการรับตัว ผูตองขังหญิงสามารถท่ีจะขอความชวยเหลือจากผูมีอํานาจพิจารณาคดี  
 Rule 8  
 Women prisoners’ right to medical confidentiality  
 สิทธิของผูตองขังหญิงทางดานการปกปดขอมูลทางการแพทย  
 Rule 9  
 Suitable healthcare for a child  
 เด็กติดผูตองขังจะตองไดรับการตรวจสุขภาพเพ่ือวินิจฉัยและใหการรักษาตามความ
ตองการและจําเปนทางการแพทย  
 Rule 10  
 Gender specific healthcare services  
 การบริการดูแลสุขอนามัยสําหรับผูหญิง 
 Rule 11  
 Only medical staff shall be present during medical examinations unless exceptional 
circumstances exist.  
 บุคลากรทางการแพทยเทานั้นท่ีสามารถอยูชวงการตรวจอนามัย นอกจากจะมีเหตุอ่ืนท่ี
จําเปน  
 Rule 12  
 Mental health care as needed for women prisoners  
 ผูตองขังหญิงสามารถเขาถึงบริการการดูแลดานสุขภาพจิตท่ีครอบคลุมหากมีความ
ตองการ  
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 Rule 13  
 Prison staff shall be made aware of times when women may feel particular distress 
 บุคคลากรของเรือนจําควรท่ีจะตองเตรียมตัวทุกเม่ือในขณะท่ีผูตองขังหญิงมีความรูสึก
เครียด  
 Rule 14  
 Developing responses to HIV/AIDS in penal institutions, programmes and services 
shall be responsive to the specific needs of women.  
 การปองกันดูแลควรจะตอบสนองตอความตองการเฉพาะของผูหญิงในการกําหนด
กิจกรรมและบริการเพื่อแกไขปญหาโรคเอดสในเรือนจํา  
 Rule 15  
 Prison health services for specialised treatment programmes for female substance 
abusers  
 การบริการดูแลดานสุขอนามัยเรือนจําจะตองมีกิจกรรมดานการบําบัดผูตองขังหญิงท่ี
ติดสารเสพติด  
 Rule 16  
 Strategies to prevent suicide and self-harm among women prisoners  
 การพัฒนากลยุทธในการปองกันการทํารายตนเองและการฆาตัวตายของผูตองขังหญิง  
 Rule 17  
 Providing education and information about preventive healthcare measures to female 
prisoners  
 ผูตองขังหญิงจะตองไดรับการใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกันโรคตางๆ 
 Rule 18  
 Offering preventive healthcare measures relevance to women  
 ผูตองขังหญิงจะตองไดรับบริการการปองกันโรคท่ีเกี่ยวของกับผูหญิง  
 Rule 19  
 To ensure women prisoners’ dignity and respect is protected during personal 
searches 
 การกระทําการคนตัวผูตองขังหญิงจะตองคุมครองและเคารพศักดิ์ศรีของผูตองขังหญิง  
 Rule 20  
 Alternative screening methods shall be developed to replace invasive body searches 
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 การตรวจคนโดยทางเลือกอ่ืนควรท่ีจะพัฒนาเพื่อนํามาใชแทนท่ีการตรวจคนอวัยวะ
ภายใน  
 Rule 21  
 Prison staff shall demonstrate sensitivity, and preserve respect and dignity when 
searching both children in prison with their mother and children visiting prisoners.  
 เจาหนาท่ีเรือนจําควรท่ีจะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง เคารพและรักษาไวซ่ึงเกียรติ
ในการคนตัวของเด็กท่ีติดเรือนจําและผูมาเยี่ยมผูตองขังท่ีเปนเด็ก  
 Rule 22  
 Solitary confinement or disciplinary segregation shall not be applied to pregnant 
women, breastfeeding mothers and women with infants in prison 
 การขังเดี่ยวหรือการลงโทษแบบแยกขังไมควรใชกับผูตองขังหญิงท่ีมีครรภ มีทารก 
และขณะท่ีใหนมบุตร  
 Rule 23  
 Disciplinary sanctions for women prisoners shall not include prohibition of family 
contact 
 การลงโทษไมควรที่จะรวมถึงการกีดกนัจากการติดตอของสมาชิกในครอบครัว  
 Rule 24  
 Instruments of restraint shall never be used on women who are in labour, during 
birth and immediately after birth 
 เคร่ืองพันธนาการจะตองไมถูกใชกับผูตองหญิงขณะคลอดบุตร และหลังคลอดบุตร
ทันที 
 Rule 25  
 Protection measures shall be taken into account.  
 การใหความสําคัญกับมาตรการการปองกนั  
 Rule 26  
 Women prisoners’ contact with their families shall be encouraged and facilitated by 
all reasonable means 
 สงเสริมและอํานวยการการติดตอระหวางผูตองขังหญิงและครอบครัวมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได  
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 Rule 27  
 Conjugal visits are allowed 
 สิทธิของผูตองขังหญิงในการใหเยีย่มแบบใกลชิด  
 Rule 28  
 Visits involving children shall take place in an environment that not hostile 
 การเขาเยีย่มผูตองขังหากมีเด็กควรจดัในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศท่ีเปนมิตร  
 Rule 29  
 Capacity building for female staff in women’s prisons  
 การสงเสริมสมรรถนะใหเจาหนาท่ีเรือนจําเพื่อตอบสนองตอความตองการพิเศษของ
ผูหญิง  
 Rule 30  
 Clear and sustained commitment on prevention and addressing discrimination 
against female staff  
 การกําหนดกรอบท่ีชัดเจนในการปองกันและจัดการกับปญหาการเลือกปฏิบัติตอ
เจาหนาท่ีหญิง  
 Rule 31  
 Clear policies and regulations on conduct of prison staff against gender based 
violence and abuse  
 การกําหนดขอนโยบายและขอบังคับท่ีชัดเจนตอการปฏิบัติของเจาหนาท่ีเรือนจําเพื่อ
ปองกันปญหาการลวงละเมิดทางเพศของผูตองขังหญิง  
 Rule 32 
 Prison staff shall have access to training programmes on gender sensitivity 
 เจาหนาท่ีเรือนจําจะตองไดรับการอบรมในเร่ืองของความออนไหวระหวางเพศ  
 Rule 33  
 Staff training relating to the gender specific needs of female prisoners  
 การอบรมในเร่ืองความตองการเฉพาะของผูตองขังหญิงของเจาหนาท่ีเรือนจํา  
 Rule 34  
 Capacity building  programmes on HIV as part of regular training curricula of 
prison staff  

DPU



138 

 โปรแกรมการใหความรูเ ร่ือง HIV จะตองเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการอบรม
เจาหนาท่ีเรือนจํา  
 Rule 35  
 Prison staff shall be trained to detect risk of self-harm and suicide among women 
prisoners and offer assistance 
 การฝกอบรมเจาหนาท่ีเรือนจําเพื่อทําหนาท่ีตรวจจับอัตราความเส่ียงท่ีจะทํารายตนเอง
และการฆาตัวตายของผูตองขังหญิง รวมถึงการใหความชวยเหลือแกผูตองขังหญิง  
 Rule 36  
 Protection needs of young female prisoners  
 มาตรการคุมครองตามความตองการของผูตองขังหญิงวัยสาว  
 Rule 37  
 Equal access to education and vocational training  
 การเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพอยางเปนธรรมของผูตองขังหญิงวัยสาว  
 Rule 38  
 Access to age and gender specific programmes and services  
 การเขาถึงกิจกรรมและบริการท่ีมีความเหมาะสมตอวัยและเพศของผูตองขังหญิงวัยสาว  
 Rule 39  
 Equivalent support and medical care for pregnant young female prisoners 
 การชวยเหลือและการดูแลทางการแพทยท่ีเทาเทียมกันสําหรับผูตองขังหญิงวัยสาวท่ี
ตั้งครรภ  
 Rule 40  
 Classification methods to address gender specific needs and circumstances of women 
prisoners  
 การจําแนกลักษณะผูตองขังท่ีสนองตอบตอความตองการเฉพาะของเพศหญิงและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผูตองขังหญิง  
 Rule 41  
 Gender sensitive risk assessment and classification of prisoners  
 การจัดทําประเมินคาความเส่ียงทางเพศและการจําแนกลกัษณะผูตองขัง  
 Rule 42  

DPU



139 

 Flexibility of prison regime to respond to needs of pregnant women, nursing mothers 
and women with children  
 ระบบเรือนจําจะตองมีความยืดหยุนเพียงพอตอการสนองความตองการของผูตองขัง
หญิงต้ังครรภและผูตองขังหญิงมีบุตร  
 Rule 43  
 Encouraging and facilitating visits to female prisoners  
 การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกของการเขาเยีย่มผูตองขังหญิง  
 Rule 44  
 Women prisoners with experience of domestic violence shall be consulted when 
allowing to visit them 
 ผูตองขังหญิงท่ีมีประสบการณท่ีถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวมากอน เม่ือมีการเขา
เยี่ยมจะตองไดรับอนุญาตกอน  
 Rule 45  
 Utilizing options for female prisoners to ease their transition from prison to liberty  
 เรือนจําควรเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมใหแกผูตองขังหญิงเพื่อบรรเทาการเปล่ียนผาน
จากการอยูในเรือนจําสูอิสรภาพ  
 Rule 46 
 Comprehensive pre- and post-release reintegration programmes  
 การวางแผนเตรียมการกอนและหลังการปลอยตัวสําหรับการกลับเขาสูสังคมของ
ผูตองขังหญิง  
 Rule 47  
 Continued support following release for women ex-prisoners  
 การสนับสนุนติดตามตางๆ ในภายหลังอยางตอเนื่องสําหรับอดีตผูตองขังหญิงท่ีไดรับ
การปลอยตัว  
 Rule 48  
 Advice on their diet for pregnant or nursing women prisoners  
 การใหคําแนะนําทางโภชนาการแกผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภหรือมีบุตรออน  
 Rule 49  
 Babies and dependent children shall not be treated as prisoners.  
 ทารกหรือเด็กติดผูตองขังจะตองไมถูกปฏิบัติเสมือนเปนผูตองขัง  
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 Rule 50  
 Women prisoners and their children shall be provided maximum opportunities to 
spend time together 
 ผูตองขังหญิงท่ีมีบุตรอยูรวมในเรือนจําจะตองรับโอกาสใชเวลาอยูรวมกันใหมากท่ีสุด  
 Rule 51  
 The environment provided for the child’s upbringing shall be as close as possible to 
outside prison 
 สภาพแวดลอมท่ีจัดไวสําหรับการเล้ียงดูเด็กควรจะมีสภาพใกลเคียงกับสถานท่ีท่ีจัดไว
ภายนอก  
 Rule 52  
 When a child is separated shall be based on individual assessments and best interests 
of child within scope of domestic laws 
 หากเม่ือตองแยกเด็กจากผูปกครองจะตองข้ึนอยูกับการประเมินของเด็กแตละบุคคล 
และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กภายใตขอบเขตของกฎหมายภายในประเทศน้ันๆ 
 Rule 53  
 Transfer of non-resident foreign national women prisoners to their home countries 
shall be considered as early as possible.  
 การโอนผูตองขังหญิงชาวตางประเทศเพ่ือกลับไปรับโทษตอในประเทศของตนควร
พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด  
 Rule 54  
 Difference in cultural backgrounds that may face multiple forms of discrimination 
shall be recognized.  
 การตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมซ่ึงอาจนําไปสูการเลือกปฏิบัติในเรือนจํา
ได  
 Rule 55  
 Post-release services for indigenous women prisoners and to women prisoners from 
ethnic and racial minority groups  
 การดูแลติดตามหลังจากการปลอยตัวสําหรับผูตองขังหญิงพื้นเมืองและผูตองขังหญิง
ชนกลุมนอยหรือท่ีมีเชื้อชาติตางออกไป  
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 Rule 56  
 Guaranteeing women’s safety at all time in pre-trial detention  
 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันถึงความปลอดภัยของผูหญิงในชวงเวลากอน
ถูกสงตัวเขาเรือนจํา  
 Rule 57  
 Women offenders shall not be separated from their families and communities unless 
strictly necessary 
 ผูกระทําผิดหญิงไมควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชน เวนมีเหตุจําเปน  
 Rule 58  
 Developing of gender specific options for diversionary measures, pre-trial and 
sentencing alternatives  
 การพัฒนาการปฏิบัติตอผูกระทําผิดหญิงท่ีเหมาะสมโดยนําเร่ืองประเด็นความตองการ
เฉพาะของเพศหญิงมาพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการทางเลือกในขั้นตอนกอนและหลังการพิจารณา  
 Rule 59  
 Sanctions involving custody to protect woman only applied if necessary and 
requested  
 การลงโทษโดยการควบคุมเพื่อคุมครองผูหญิงจะนํามาใชเม่ือมีความจําเปนและเปนการ
รองขอเทานั้น 
 Rule 60  
 Combining non-custodial measures with interventions for female offenders  
 การสรางทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยการรวมเอากิจกรรมเพ่ือแกไขฟนฟูสําหรับผูกระทํา
ผิดเพศหญิง  
 Rule 61  
 Sentencing courts shall have power to consider mitigating and criminal histories to 
women convicted of minor drug offences 
 ศาลมีอํานาจในการนําเหตุบรรเทาโทษและประวัติการกระทําผิดมาประกอบการ
พิจารณาในกรณีพิพากษาในคดียาเสพติดท่ีจําเลยเพศหญิงกระทําผิดเพียงเล็กนอย  
 Rule 62  
 Gender sensitive, trauma-informed,women only substance abuse treatment 
programmes in community and women’s access to such treatment shall be improved 
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 ความละเอียดออนระหวางเพศ การรักษาภาวะทุกขทรมานทางจิต การจัดใหมีการบําบัด
สารเสพติดเปนการเฉพาะสําหรับผูหญิงในชุมชนและการเขาถึงบริการ จะตองไดรับการปรับปรุง
ใหดีข้ึน  
 Rule 63  
 Decisions on parole shall take into account women prisoners’ caring responsibilities 
and specific social reintegration needs.  
 การพิจารณาเพื่อใหมีการปลอยตัวกอนครบกําหนดโทษจะตองคํานึงถึงประเด็นท่ีเปน
ประโยชนตอผูตองขังหญิงเขามาประกอบดวย  
 Rule 64  
 Custodial sentences for pregnant women and women with dependent children shall be 
avoided as possible.  
 การหลีกเล่ียงการใชโทษจําคุกแกผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภหรือผูตองขังหญิงท่ีมีบุตรให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
 Rule 65  
 Female children’s gender-based vulnerability shall be taken into account in decision-
making 
 ในการพิจารณาคําส่ังประการใดจะตองนําเอาประเด็นเร่ืองเด็กผูหญิงท่ีมีความ
เปราะบางเขามาประกอบการพิจารณาดวย 
 Rule 66  
 Providing protection to victims of trafficking to avoid secondary victimization of 
foreign national women  
 การดําเนินการเพ่ือคุมครองเหยื่อจากการคามนุษยเพื่อหลีกเล่ียงการตกเปนเหยื่อซ้ําสอง
ของผูหญิงตางชาติ  
 Rule 67  
 Organizing and promotion of comprehensive research on offences committed by 
women  
 การสงเสริมและดําเนินการในเรื่องการวิจัยท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับความผิดท่ีผูหญิงได
กระทําข้ึน  
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 Rule 68  
 Organizing and promotion of research on children affected by criminal justice system 
and imprisonment of their mothers  
 การสงเสริมและดําเนินการในเร่ืองการวิจัยผลกระทบที่มีตอเด็กติดผูตองขังจากการที่
มารดาตองเขาสูระบบกระบวนการยุติธรรมหรือรับโทษจําคุก  
 Rule 69  
 Reviewing and evaluating trends, problems and factors associated with offending 
behavior in women and their social reintegration needs including their children  
 การทบทวนและประเมินถึงแนวโนม ปญหาและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติการณการ
กระทําผิดของผูหญิง และการกลับเขาสูสังคมของผูกระทําผิดหญิงรวมไปถึงเด็กติดมารดา  
 Rule 70  
 Raising public awareness and sharing information  
 การสรางการรับรูในหมูประชาชนและการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศ 
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ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 16) 

เร่ือง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา 
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ระเบียบกรมราชทัณฑ (ฉบับที่ 16) 
เร่ือง เด็กในความดูแลของผูตองขังติดมายังเรือนจํา 

 
 เพื่อใหการปฏิบัติตอเด็กติดผูตองขังท่ีอนุญาตใหอยูในเรือนจําไดดําเนินไปตาม 
ขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 5 ดวยความสะดวกเรียบรอย อธิบดีกรมราชทัณฑวางระเบียบไว 
ดั่งตอไปนี้  
 ขอ 1 การรับตัวผูตองขังเขาคุมขังในเรือนจํานั้น ถามีเด็กอายุต่ํากวา 16 ป ติดมาดวย 
หรือในระหวางท่ีผูตองขังตองคุมขังอยูในเรือนจํามีเด็กเกิดข้ึน หรือมีเด็กอายุต่ํากวา 16 ป ซ่ึงกอน 
ผูตองขังมาตองคุมขัง เด็กนั้นอยูในความดูแลของตน ภายหลังไมมีผูรับเล้ียงดูเด็กนั้น จําเปนตองมา
อยูกับผูตองขัง ใหพัศดีจัดการสอบสวนวา เด็กนั้นจําเปนตองอยูในความดูแลของผูตองขังเพียงใด 
และผูตองขังยังมีทางที่จะมอบเด็กนั้นใหผูใดไปอุปการะเล้ียงดูไดบางหรืออยางไร ถามีผูรับไป
อุปการะเล้ียงดูไดก็ใหผูตองขังจัดการมอบใหไปเสีย หากไมมีก็ใหผูตองขังทําคํารองขออนุญาตให
เด็กนั้น อยูในเรือนจํายื่นตอผูบัญชาการเรือนจําโดยผานทางพัศดี เม่ือพัศดีไดรับคํารองนั้นแลว  
ใหรีบรายงาน พรอมท้ังสงคํารองเสนอไปยังผูบัญชาการเรือนจําโดยเร็ว ในคํารองนั้น ใหมีขอความ
แสดงตําบลท่ีอยูของเด็กและผูตองขัง อายุของเด็ก ความสัมพันธระหวางเด็กและผูตองขัง  
เครือญาติของเด็กและผูตองขัง ตลอดจนตําบลที่อยูของเครือญาตินั้นๆ ดวยเหตุท่ีไมสามารถหา 
ผูอุปการะเล้ียงดู การมอบอํานาจการปกครองเด็กนั้นใหแกพัศดี สารวัตรเรือนจํา และผูบัญชาการ
เรือนจํา ตลอดจนการยอมอยูในขอบังคับและปฏิบัติตามระเบียบท่ีกรมราชทัณฑวางไวสําหรับการ
นี้ทุกประการ  
 ขอ 2 เม่ือผูบัญชาการเรือนจําไดรายงานและคํารองดั่งกลาวไวในขอ 1 แลว ใหพยายาม
ติดตอกับบุคคลและสถานท่ีดั่งกลาวไวในขอ 2 (2) แหงขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 5 ที่มีอยูใน
ทองท่ีนั้นขอใหชวยเหลือรับเด็กนั้นไปอุปการะเล้ียงดูกอน ในกรณีท่ีมีบุคคลหรือสถานดังกลาวจะ
ชวยรับไปอุปการะเล้ียงดูหลายราย ใหพิจารณามอบใหแกรายท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนอยางดีท่ีสุด 
แกเด็กนั้น  
 ขอ 3 เม่ือไดพยายามตามขอ 2 อยางดีท่ีสุดแลว ก็ไมมีบุคคลใดหรือสถานท่ีใดรับไป 
อุปการะเล้ียงดู จึงอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําตามขอบังคับกรมราชทัณฑ ฉบับท่ี 5 ตอไป และ
ในระหวางท่ีอนุญาตใหเด็กอยูในเรือนจํานั้น ใหผูบัญชาการเรือนจําเอาใจใสแสวงหาบุคคลหรือ
สถานท่ี ดั่งกลาวขอใหชวยเหลือรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูเสมอๆ  
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 ขอ 4  การมอบเด็กใหบุคคลหรือสถานท่ีไปชวยอุปการะเล้ียงดูดั่งกลาวไวในขอ 2,3 ให
ผูบัญชาการเรือนจําจัดใหผูตองขังท่ีสงมอบเด็กใหกับบุคคลหรือสถานท่ีรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูทํา
หนังสือสงรับมอบเด็กตามแบบทายระเบียบนี้ไวตอกันเปนหลักฐาน 3 ฉบับ ผูตองขังและบุคคล
หรือ สถานท่ีรับมอบเด็กยึดถือฝายละ 1 ฉบับ เก็บรักษาไว ณ เรือนจํา 1 ฉบับ  
 ขอ 5 ในระหวางท่ีเด็กอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคลหรือสถานท่ีดังกลาวในขอ 
2,3 ใหผูบัญชาการเรือนจําเอาใจใสพยายามสดับตรับฟงความเคล่ือนไหวใหการไดเปนไปตาม 
ขอตกลงในหนังสือสําคัญดังกลาวไวในขอ 4  
 อนึ่ง ถาปรากฏโดยชัดแจงแกผูบัญชาการเรือนจําวา บุคคลหรือสถานท่ีรับเด็กไปน้ัน 
จัดการอุปการะเล้ียงดูผิดจากขอตกลงในหนังสือสัญญาท่ีทําไวตอกัน หรือมีพฤติการณเปนท่ีนา
สงสาร วาถาใหเด็กอยูตอไปกับบุคคล หรือสถานท่ีรับมอบไปอุปการะเล้ียงดู อาจเกิดความเสียหาย
แกเด็กนั้น ใหผูบัญชาการเรือนจําแจงใหบุคคลหรือสถานท่ีนั้นจัดการแกไขเสียใหถูกตอง หรือจะ
เรียกเด็กนั้นคืนมาจัดการตามท่ีเห็นสมควรตอไปก็ได  
 ขอ 6 เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในเรือนจํานั้น ถาปรากฏแนนอนวายังคงจะตองอยูในเรือนจํา
ตอไปอีกเกินกวา 6 เดือน ใหผูบัญชาการเรือนจํารายงานไปยังกรมราชทัณฑขอสงไปไวยังสถานท่ี 
ซ่ึงกรมราชทัณฑจัดไวสําหรับการนี้ เม่ือไดรับอนุญาตแลวใหจัดการไปตามคําส่ังของกรมราชทัณฑ
ตอไป  
 ขอ 7 เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในเรือนจํา ใหผูบัญชาการเรือนจําจัดใหไดรับการปฏิบัติดังนี้  
 (1)  เคร่ืองนุงหม หลับนอน ถาผูตองขังไมสามารถจัดหาใหเด็กได ก็ใหเรือนจําจายให
ตามสมควรอยางยิ่งแกความจําเปน  
 (2)  อาหารนั้น ถาผูตองขังไมสามารถจะหาอาหารสําเร็จภายนอกมาใหเด็ก รับประทาน
ไดก็ใหเรือนจําจายใหตามสมควรอยางยิ่งแกความจําเปน  
 (3)  จัดใหกินอยูหลับนอนภายในเรือนจําตางหาก ไมปะปนกับผูตองขัง เวนแต การจัด
เชนนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือมีความจําเปนอยางสําคัญไมสามารถทําได จึงจัดใหรวมกับ 
ผูตองขังอ่ืนหรือผูตองขังท่ีเด็กติดมาหรือเกิดจาก  
 (4) เด็กนั้นยังเรียนไมจบชั้นประถมศึกษา และอายุอยูในเกณฑบังคับตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา ก็จัดใหไดรับการศึกษาในเรือนจํา หรือในโรงเรียนภายนอกเรือนจําตอไป แลวแตจะ
พิจารณาเห็นสมควรหากเด็กนั้นเรียนจบช้ันประถมศึกษาแลวหรืออายุพนเกณฑบังคับตาม 
พระราชบัญญัติประถมศึกษาและอานออกเขียนหนังสือไทยไดแลว ก็ใหผูบัญชาการเรือนจําจัดให
เด็ก นั้นศึกษาวิชาอาชีพตอไป จะเปนภายในหรือภายนอกเรือนจําแลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร 
เวนแตเด็กท่ีพนเกณฑบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแลว แตยังอานหนังสือไทยไมได 
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ผูบัญชาการเรือนจําจะใหเรียนวิชาสามัญอยางเดียวหรือเรียนควบกับวิชาชีพไปดวยก็ได เคร่ืองใช
ในการศึกษาเลาเรียนนั้น ถาผูตองขังไมสามารถจัดหาใหแกเด็กได ก็ใหเรือนจําจัดหาใหตามสมควร
อยางยิ่งแกความจําเปน  
 (5) เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในเรือนจําปวยไขหรือเปนเด็กออน ใหไดรับการ รักษาพยาบาล
ตามสมควร 
 (6) เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในเรือนจําเม่ือพนจากการศึกษาโดยเรียนจบช้ันหรืออายุ 
พนเกณฑบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแลว ใหผูบัญชาการเรือนจําพยายามจัดหางานให
เด็ก ไดทําเปนอาชีพตามสมควรแกความรูความสามารถของเด็กนั้น  
 (7) เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในเรือนจําจะออกไปภายนอกเรือนจําจะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานเรือนจําเสียกอนจึงจะออกไปได  
 ขอ 7  เม่ือผูตองขังถึงกําหนดพนไปจากเรือนจํา ใหผูบัญชาการเรือนจําจัดการมอบเด็ก 
นั้นใหแกผูตองขังไปทันที ถาเด็กนั้นอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคลหรือสถานท่ีใดท่ีรับมอบ
ไปใหผูบัญชาการเรือนจําจัดการแจงใหบุคคลหรือสถานน้ันนําเด็กมาสงใหผูตองขังในวันจะพน
จาก เรือนจํานั้น หรือถาเด็กนั้นไดสงไปไว ณ สถานท่ีกรมราชทัณฑจัดไวสําหรับการนี้ ก็ใหแจงไป
ยังกรมราชทัณฑกอนถึงกําหนดวันพนจากเรือนจําของผูตองขังนั้นไมนอยกวา 1 เดือน เพื่อท่ีกรม
ราชทัณฑจะไดสงเด็กนั้นคืนมาใหทันกําหนดนั้น  

 
 

กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย  
ส่ังมา ณ วันท่ี 27 มีนาคม พุทธศักราช 2481  

(ลงนาม) นายสงวน ตุลารักษ  
หัวหนากองผลประโยชนลงนามแทน 
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ขอบังคับกรมราชทัณฑ 
วาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550 
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ขอบังคับกรมราชทัณฑ 
วาดวยเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. 2550 

 

  เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับเด็กซ่ึงอยูในความดูแลของผูตองกักขังติดผูตองกักขัง
มายัง สถานท่ีกักขัง เปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง จึงอาศัยอํานาจตาม 
ขอ 20 แหงระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวย การปฏิบัติตอผูตองกักขัง พ.ศ.2549 อธิบดีกรมราชทัณฑ
ออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรมราชทัณฑ วาดวยเด็กในความดูแลของผูตอง
กักขัง ติดมายัง สถานท่ีกักขัง พ.ศ.2550”  
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ให
ใชขอบังคับนี้แทน  
 ขอ 4 เด็กอายุต่ํากวาสามปซ่ึงอยูในความดูแลของผูตองกักขังท่ีติดผูตองกักขังมายัง
สถานท่ีกักขังหรือเด็ก ซ่ึงคลอดในระหวางท่ีมารดาถูกกักขังอยูในสถานท่ีกักขัง อธิบดีกรม
ราชทัณฑอาจอนุญาตใหอยูกับผูตองกักขังใน สถานท่ีกักขังไดไมเกินสามเดือน  
 ขอ 5 การท่ีจะอนุญาตใหเด็กอยูในสถานท่ีกักขังไดไมเกินสามเดือนตามขอ 4 ตอง
ปรากฏวาในชวงเวลาดังกลาว  
 (1) เด็กนั้นอยูในความดูแลของผูตองกักขัง  
 (2) ไมมีบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีดังกลาวตอไปนี้รับจะเล้ียงดูเด็กนั้น คือ  
  ก. ญาติมิตรของผูตองกักขังหรือของเด็กนั้น  
  ข.  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และพัฒนาฟนฟูเด็ก  
  ค.  สถานพยาบาล หรือสถานการกุศล  
 ขอ 6 เม่ือมีเด็กในความดูแลของผูตองกักขังติดผูตองกักขังมายังสถานท่ีกักขังให
พนักงานเจาหนาท่ีทําการสอบสวนวา เด็กนั้นจําเปนตองอยูในความดูแลของผูตองกักขังเพียงใด 
และผูตองกักขังยังมีทางท่ีจะมอบเด็กให บุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีใด ไปอุปการะเล้ียงดูไดบาง
หรือไมอยางไร ถามีผูรับไปอุปการะเล้ียงดูใหผูตองกักขัง จัดการมอบใหไป หากไมมีผูรับอุปการะ
เล้ียงดูใหผูตองกักขังทําคํารองขออนุญาตใหเด็กอยูในสถานที่กักขัง เสนอตอ ผูอํานวยการสถานท่ี
กักขัง รายละเอียดปรากฏตามแบบคํารองท่ีแนบทายนี้ 
 ขอ 7 เม่ือผูอํานวยการสถานท่ีกักขังไดรับรายงานและคํารองในขอ 6 ใหติดตอกับบุคคล
หนวยงาน และสถานท่ีดังกลาวไวในขอ 5 ท่ีมีอยูในทองท่ีนั้นเพื่อขอใหชวยเหลือรับเด็กนั้นไป
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อุปการะเล้ียงดูกอน หากมี บุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีดังกลาว ขอรับไปอุปการะเล้ียงดูหลายราย 
ใหพิจารณามอบใหแกรายท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนอยางดีท่ีสุดแกเด็ก  
 ในกรณีไมมีผูใดรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดู ใหรายงานพรอมท้ังสงคํารองเสนอ 
กรมราชทัณฑพิจารณา โดยเร็ว และเม่ืออธิบดีกรมราชทัณฑอนุญาตใหเด็กอยูในสถานท่ีกักขังนั้น  
ใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังเอาใจใส แสวงหาบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีดังกลาวในขอ 5 
ขอใหชวยเหลือรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูตอไป  
 ในระหวางท่ีการดําเนินการตามขอ 6 หรือระหวางรออนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการ สถานท่ีกักขังจะผอนผันใหเด็กอยูในสถานท่ีกักขังไปพลางกอนก็ได  
 ขอ 8 การมอบเด็กใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีใดไปชวยอุปการะเล้ียงดูดังกลาวไว
ในขอ 7 ใหสถานท่ีกักขังจัดใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีท่ีรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูทําหนังสือ
สงรับมอบตัว เด็กตามแบบทายขอบังคับนี้ไวตอกันเปนหลักฐาน 3 ฉบับ โดยผูตองกักขังและผูท่ีรับ
มอบเด็กยึดถือไวฝายละ 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีกักขัง 1 ฉบับ  
 ขอ 9 ในระหวางท่ีเด็กอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูท่ีรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูให
สถานท่ีกักขังติดตามการปฏิบัติตอเด็กใหเปนตามขอตกลงในหนังสือสัญญาดังกลาวไวในขอ 8   
 อนึ่ง หากปรากฏโดยชัดแจงแกผูอํานวยการสถานท่ีกักขังวา ผูท่ีรับเด็กไปจัดการ
อุปการะเล้ียงดูไมเปนไปตามขอตกลงในหนังสือสัญญา หรือมีพฤติการณเปนท่ีนาสงสัยวาหากให
เด็กอยูตอไปกับผูนั้น อาจเกิด ความเสียหายแกเด็กใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังแจงใหบุคคล 
หนวยงาน หรือสถานท่ีนั้น จัดการใหเปนไปตามขอตกลงในหนังสือสัญญา  
 ขอ 10 เด็กท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในสถานท่ีกักขังใหผูตองกักขังทําหนังสือมอบอํานาจ
การปกครอง นอกจากการจัดการทรัพยสินของเด็ก ใหแกผูอํานวยการสถานท่ีกักขังนั้น  
 ขอ 11 การอุปการะเล้ียงดูเด็กในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในสถานท่ีกักขังเปน
หนาท่ีของผูตอง กักขังเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งส้ิน เวนแตผูตองกักขังไมสามารถจะจายเองได
ท้ังหมดหรือแตบางสวนใหสถานท่ี กักขังจายใหตามสมควร  
 ขอ 12 เด็กท่ีอนุญาตใหอยูในสถานท่ีกักขัง ใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังจัดใหไดรับ
การปฏิบัติดังนี้  
 (1)  เคร่ืองนุงหม หลับนอน ถาผูตองกักขังไมสามารถจัดหาใหเด็กไดก็ใหสถานท่ีกักขัง
จาย ใหตามสมควรแกความจําเปน 
 (2)  อาหาร ถาผูตองกักขังไมสามารถจัดหาจากภายนอกมาใหเด็กไดก็ใหสถานท่ีกักขัง 
จัดหาใหตามสมควรแกความจําเปน เชน นม อาหารเสริมสําหรับเด็ก  
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 (3)  จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการดูแลเด็กในสถานท่ีกักขังตางหากไมปะปนกับผูตอง
กักขัง เทาท่ีจะกระทําได  
 (4)  เด็กแรกเกิดหรือเด็กท่ีเจ็บปวย ใหไดรับการรักษาพยาบาลตามสมควร  
 ขอ 13 เม่ือผูตองกักขังถึงกําหนดพนโทษ ใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังสงมอบเด็กนั้น
ใหแกผูตองกักขังไปทันที ถาเด็กนั้นอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ี 
ท่ีรับมอบไป ใหผูอํานวยการสถานท่ีกักขังแจงใหบุคคล หนวยงาน หรือสถานท่ีนั้นนําเด็กมาสงให 
ผูตองกักขังในวันท่ีปลอยตัวผูตองกักขัง  
 ขอ 14 ใหอธิบดีกรมราชทัณฑ เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ลงช่ือ) นัทธี จิตสวาง  
  (นายนัทธี จิตสวาง)  
  อธิบดีกรมราชทัณฑ 
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