การปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขังหญิงตาม
ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา
และมาตรการที่มิใช่การ
การคุมขังสําหรับผูก้ ระทําผิดหญิง (Bangkok Rules)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดย ... นางสาวดวงกมล สังสกุลณีย์ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ประเทศไทยได้ดําเนินการผลักดันมาตรฐานใน
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของประเทศ
สมาชิกผ่านเวทีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนได้รับการรับรองจาก
ประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัย
ที่ 65 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เรื่องข้อกําหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา
และมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง สํ า หรั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด หญิ ง
(ข้อกําหนดกรุงเทพฯ Bangkok Rules)
ถือเป็นข้อกําหนดฉบับแรกของสหประชาชาติที่กําหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา
และเป็นบทบาทเชิงรุกที่สําคัญของไทยในการส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระบบความยุติธรรม
ทางอาญาของผู้ต้องขังหญิงและบุตรติดผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ELFI และทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะจนประสบ
ผลสําเร็จในการสนับสนุนให้ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ได้รับการยอมรับในเวทีสหประชาชาติ ในที่สุด
เมื่อประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มข้อกําหนดฯ ดังนั้น ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําของไทยจึงควรได้รับ
ประโยชน์เป็นลําดับแรก กรมราชทัณฑ์จึงจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจําทั่วประเทศอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ และเพื่อเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับประเทศต่าง ๆ อีกทั้งจะส่งเสริมและสนับสนุนข้อกําหนดกรุงเทพฯ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกต่อไป
ในห้ ว งเวลาที่ผ่ า นมา กรมราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ ดํา เนิ น การสร้า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนดสหประชาชาติฯ รวมถึงการเร่งปรับปรุงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
หญิงในทัณฑสถาน/เรือนจําทั่วประเทศ ตั้งแต่การจําแนกลักษณะและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลักษณะ
พิเศษแต่ละประเภท การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพที่เป็นความต้องการเฉพาะของ
ผู้ต้องขังหญิง รวมถึงการดูแลบุตรที่ติดผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
สอดคล้องตามมาตรฐานที่กําหนด ถึงอย่างไรก็ตาม การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อกําหนด ยังคง
มีข้อจํากัดการดําเนินงาน เนื่องจากสาเหตุสําคัญ คือ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้ต้องขังหญิง
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังที่มี สภาพเก่า ชํารุดทรุดโทรมและมีความคับ
แคบ การขาดต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ไปยังเรือนจําทั่วประเทศ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคุมขัง

-๒เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนดสหประชาชาติฯ กรมราชทัณฑ์
ได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณและได้รับอนุมัติงบประมาณงบรายจ่ายอื่น รายการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงในเรือนจํา (Bangkok Rules) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 8,606,600 บาท ทั้งนี้
เพื่อให้ทัณฑสถานหญิงและเรือนจําชายที่มีแดนหญิงสามารถปฏิบัติงานภายใต้ข้อจํากัดที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
โดยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ การก่อสร้าง/ปรับปรุง
ห้องแม่และเด็ก จํานวน 16 แห่ง ห้องพยาบาล จํานวน 13 แห่ง จัดหาตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 13 แห่ง ซ่อมแซม
เรือนนอน จํานวน 15 แห่ง ปรับปรุงที่ตากผ้าและที่อาบน้ํา จํานวน 11 แห่ง และแก้ไขปัญหาความจําเป็น
เร่งด่วน จํานวน 47 แห่ง

นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ งบประมาณจากผู้ บ ริ ห ารกรมราชทั ณ ฑ์ (รอง อรท.พ. นายสมศั ก ดิ์
รังสิโยภาส) งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 3,978,774 บาท ซึ่งท่านให้ความสนใจและ
ต้องการสนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนดสหประชาติฯ เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรื่อง “ห้องสุขา” ซึ่งเป็น
สิ่ ง จํ า เป็ น พื้ น ฐานในดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น เนื่ อ งด้ ว ยสภาพของห้ อ งสุ ข าปั จ จุ บั น มี ส ภาพชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม
ประกอบกับมีจํานวนไม่เพียงพอกับจํานวนผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในความควบคุมดูแล ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณ
สําหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องสุขา จํานวน 24 แห่ง
และยังให้การสนับสนุน ตู้ล็อกเกอร์ ให้แก่เรือนจํา/ทัณฑสถาน เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงมีตู้สําหรับ
จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมาย แก่เรือนจํา/
ทัณฑสถาน จํานวน 20 แห่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 8 แห่ง

เพื่อเป็นการเติมเต็มสิ่งจําเป็นพื้นฐานที่ครบถ้วนและยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ตลอดจนการ
บริหารความจุผู้ต้องขังให้เป็นตามความจุเกลี่ยย้าย กรมราชทัณฑ์จึง ขอรับการสนับสนุนเงินดอกเบี้ยอัน

เกิดจากเงินกลาง กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนด
สหประชาชาติฯ (Bangkok Rules) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อการพัฒนาทัณฑสถาน
ต้นแบบและแดนหญิงในเรือนจําชายที่มีศักยภาพในการพัฒนา จํานวน 16 แห่ง วงเงิน 152,955,340 บาท

-3เป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนา
โดยขอรับการสนับสนุนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางกระทรวงยุติธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เรือนจําและทัณฑสถานต้นแบบ จํานวน 8 แห่ง
1) ทัณฑสถานหญิงกลาง
5) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง
2) ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
6) เรือนจํากลางราชบุรี
3) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
7) เรือนจําชั่วคราวแคน้อย
4) ทัณฑสถานหญิงสงขลา
8) เรือนจําชั่วคราวหนองเรียง
เรือนจําชายที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิง จํานวน 8 แห่ง
5) เรือนจําจังหวัดตรัง
1) เรือนจํากลางนครพนม
6) เรือนจําอําเภอบัวใหญ่
2) เรือนจํากลางนครปฐม
3) เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) เรือนจําอําเภอนางรอง
8) เรือนจําอําเภอหล่มสัก
4) เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี

ผลทีคาดว่
่ คาดว่าจะได้รบั การจากการพัฒนาและปรับปรุง
ทัณฑสถานหญิง/แดนหญิงในเรือนจําชาย

