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บทนำำ�

จุุดมุ่่�งหมายของคู่่�มืือ
จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วมากทั่่�วโลกโดยมีีปััจจััยหลัักมาจากความยากจน การเลืือกปฏิิบััติิ ความ
รุุนแรงและมาตรการทางกฎหมายที่่�เน้้นการลงโทษ มีีข้้อมููลจำนวนมากที่่�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงผลเสีียของโทษจำคุุกที่่�มีีต่่อ
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงรวมทั้้�งต่่อครอบครััวและชุุมชนของผู้้�ต้้องขัังหญิิงด้้วยตามที่่�จะกล่่าวถึึงต่่อไปในคู่่�มืือฉบัับนี้้�
ตั้้�งแต่่มีีการนำข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับ
ผู้้�กระทำผิิดหญิิง (ข้้อกำหนดกรุุงเทพ)1 มาใช้้ร่่วมกัับข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยมาตรการ
ที่่�มิิใช่่การคุุมขััง (ข้้อกำหนดโตเกีียว)2 และข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ต้้องขััง (ข้้อกำหนดเนลสัันแมนเดลา)3 การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�หญิิงในเรืือนจำที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะเป็็นประเด็็นที่่�ได้้รับั ความ
สนใจมากขึ้้�น คู่่�มืือฉบัับนี้้�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนและให้้แนวทางในการดำเนิินงานในขั้้�นตอนต่่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุุติิธรรมว่่าผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับจะไม่่ถููกคุุมขัังหรืือจำคุุกโดยไม่่จำเป็็น และการจำคุุกจะเป็็นทางออกสุุดท้้ายที่่�นำมาใช้้เมื่่�อ
ไม่่มีมี าตรการอื่่น� แล้้วเท่่านั้้�น คู่่�มืือฉบัับนี้้จ� ะพิิจารณาแนวทางที่่�สนัับสนุุนให้้ใช้้มาตรการแทรกแซงให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะ
ทำได้้และตระหนัักว่่าในบางสถานการณ์์ การเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมอาจเป็็นผลเสีียต่่อผู้้�หญิิง
เป้้าหมายของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะเป้้าหมายที่่� 5 (ความเท่่าเทีียมทาง
เพศภาวะ การสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับั เด็็กผู้้�หญิิงทุุกคน) และเป้้าหมายที่่� 16.3 (การเข้้าถึึงระบบยุุติธิ รรมได้้อย่่างเท่่า
เทีียมกััน) รวมทั้้�งเป้้าหมายสููงสุุดในการ “ไม่่ละทิ้้�งใครไว้้ข้า้ งหลััง” จะเกิิดขึ้้น� ไม่่ได้้เลยจนกว่่าจะมีีแนวทางเปลี่่�ยนแปลง
กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาที่่�ตอบสนองต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิง
คู่่�มืือฉบัับนี้้�เป็็นการต่่อยอดข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ในตราสารระหว่่างประเทศและทรััพยากรต่่าง ๆ ในขณะนี้้�4 รวมทั้้�งจากแนว
ปฏิิบััติิที่่�ดีีทั้้�งในระดัับภููมิิภาคและนานาชาติิเพื่่�อพััฒนาเป็็นแนวทางในการนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังไปใช้้กัับ
ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม รวมทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้กฎหมาย นโยบายและวิิธีีพิิจารณาความอาญาโดยคำนึึง
ถึึงเพศภาวะ

1 มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 65/229, ภาคผนวก, รัับรองเมื่่�อ 21 ธัันวาคม พ.ศ. 2553.
2 มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 45/110, ภาคผนวก, รัับรองเมื่่�อ 14 ธัันวาคม พ.ศ. 2533.
3 มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 70/175, ภาคผนวก, รัับรองเมื่่�อ 17 ธัันวาคม พ.ศ. 2558.

4 ข้้อกำหนดโตเกีียว; ข้้อกำหนดกรุุงเทพ; ข้้อกำหนดเนลสัันแมนเดลา; UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยผู้้�หญิิงและการจำคุุก (Handbook on Women and Imprisonment) พิิมพ์์ครั้้ง� ที่่� 2
(2014) และ UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยหลัักการพื้้�นฐานและแนวปฏิิบััติิของทางเลืือกแทนการจำคุุกที่่�น่่าสนใจ (Handbook of Basic Principles and Promising Practices on
Alternatives to Imprisonment) (2007)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

คู่่�มืือฉบัับนี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้แนวทางในการปฏิิบััติิงานแก่่ผู้้�พิิพากษาและพนัักงานอััยการ ตลอดจนผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพด้า้ นอื่่น� ที่่�ทำงานกัับผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา เช่่น ทนายความจำเลย พนัักงานคุุมประพฤติิ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ และองค์์กรภาคประชาสัังคม
คู่่�มืือฉบัับนี้้�ยัังได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อช่่วยผู้้�กำหนดนโยบายในการพิิจารณาและพััฒนามาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง
ให้้ดีีที่่�สุุด การลดโทษจำคุุก และให้้ผู้้�ที่่�อยู่่�ในระบบยุุติิธรรมทางอาญาตระหนัักถึึงบรรทััดฐานทางเพศภาวะที่่�มีีอยู่่�ใน
ปััจจุุบััน เพื่่�อนำไปกำหนดบทบาทของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและแก้้ไขความไม่่เท่่าเทีียม ผู้้�กำหนดนโยบายมีีบทบาทสำคััญ
ในการทำให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในระบบงานยุุติธิ รรมมีีกฎหมายและกฎเกณฑ์์ในการนำมาตรการอื่่น� ๆ ที่่�ตอบ
สนองต่่อเพศภาวะที่่�นอกเหนืือไปจากการคุุมขัังหรืือการจำคุุกไปใช้้ในการปฏิิบััติิงานของตน
นอกจากนี้้� คู่่�มืือฉบัับนี้้�ยัังนำเสนอข้้อมููลเชิิงลึึกเพื่่�อช่่วยให้้สื่่�อประเภทต่่าง ๆ เข้้าใจว่่าเหตุุใดการพิิจารณาและนำ
มาตรการที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะมาใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมจึึงมีีความสำคััญมาก

ภาพรวมของคู่่�มืือ
เนื้้�อหาของคู่่�มืือฉบัับนี้้�แบ่่งออกเป็็น:
• บทนำ ระบุุเหตุุผล เป้้าหมายและขอบเขตของคู่่�มืือ ตลอดจนอธิิบายแนวคิิดหลัักที่่�นำมาใช้้ในคู่่�มืือฉบัับนี้้�
• ส่่วนที่่� 1 ระบุุความจำเป็็นเฉพาะของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมและอธิิบายถึึงปััจจััยขัับเคลื่่�อนหลัักที่่�
เป็็นสาเหตุุของการถููกจำคุุกของผู้้�หญิิง โดยพิิจารณาผลเสีียของการจำคุุกที่่�มีต่ี อ่ ผู้้�หญิิงและให้้เหตุุผลว่่าเหตุุใด
การนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาเป็็นทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีและแทนบทลงโทษการ
จำคุุก จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ควรได้้รัับการพิิจารณาเป็็นลำดัับต้้น ๆ ในส่่วนนี้้�ของคู่่�มืือยัังเสนอแนะถึึงมาตรการต่่าง ๆ ที่่�
ควรนำมาใช้้เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่า จะมีีการนำแนวทางที่่�คำนึึงถึึงมิิติทิ างเพศภาวะมาใช้้ในระบบยุุติธิ รรมทางอาญาที่่�
สามารถตอบสนองต่่อความจำเป็็นเฉพาะของผู้้�หญิิงได้้มากขึ้้�น
• ส่่วนที่่� 2 กล่่าวถึึงมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรม โดยอธิิบายภาพรวมเกี่่�ยว
กัับมาตรฐานระหว่่างประเทศและมาตรฐานระดัับภููมิิภาคต่่าง ๆ เสนอแนะแนวทางในการนำมาตรการที่่�มิิใช่่
การคุุมขัังรููปแบบต่่าง ๆ ไปใช้้ รวมทั้้�งให้้ตััวอย่่างของแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในขั้้�นตอนต่่าง ๆ ของกระบวนการยุุติิธรรม
ทางอาญา ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนก่่อนการพิิจารณาคดีี ระหว่่างการพิิจารณาคดีี และขั้้�นตอนหลัังการพิิพากษาคดีี
• ส่่วนที่่� 3 กล่่าวถึึงผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษประเภทต่่าง ๆ ที่่�ควรพิิจารณาเพิ่่�มเติิมเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าจะนำกฎหมายอาญา
วิิธีีพิิจารณาความ และการดำเนิินคดีีทางอาญามาใช้้กัับผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�โดยคำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะ ในที่่�นี้้�
ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษจะหมายรวมถึึงผู้้�หญิิงที่่�รอดพ้้นจากการถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ ผู้้�หญิิง
ชาวต่่างชาติิที่่�เคยตกเป็็นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์และการถููกแสวงหาประโชน์์โดยไม่่ถููกต้้อง ตลอดจนผู้้�หญิิงที่่�
ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
คู่่�มืือฉบัับนี้้ยั� งั ให้้รายชื่่อ� แหล่่งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งตััวอย่่างแบบฝึึกหััดสำหรัับการประเมิินตนเองและการฝึึกอบรม
อีีกด้้วย
คู่่�มืือฉบัับนี้้จั� ดั ทำขึ้้น� ภายใต้้ข้อ้ ถกเถีียงที่่�สำคััญเกี่่�ยวกัับภาษาและคำศััพท์ที่่์ ใ� ช้้ในคู่่�มืือ ผู้้�จัดั ทำได้้พยายามเลืือกใช้้คำ
ศััพท์ที่่์ ไ� ม่่เป็็นการตีีตราบาปแก่่ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยใช้้คำศััพท์เ์ ฉพาะที่่�นิยิ มใช้้กันั ในแวดวงของระบบยุุติธิ รรมทางอาญา

บทนำำ�

วิิธีีใช้้คู่่�มืือ
คู่่�มืือฉบัับนี้้ส� ามารถใช้้เป็็นแหล่่งข้้อมููลสำหรัับการอ้้างอิิงได้้ โดยสามารถอ่่านข้้อมููลทีีเดีียวทั้้�งเล่่มหรืือเลืือกอ่่านเฉพาะ
ตอนก็็ได้้
คู่่�มืือฉบัับนี้้�ยัังได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อใช้้สำหรัับการฝึึกอบรมและการเสริิมสร้้างศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานให้้กัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คู่่�มืือฉบัับนี้้�ตระหนัักดีีว่่าแต่่ละประเทศมีีจุุดเริ่่�มต้้นและข้้อท้้าทายในการดำเนิินงานในเรื่่�องนี้้�ที่่�แตกต่่างกัันจึึงได้้ให้้
ตััวอย่่างของแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีผ่่านกรณีีศึึกษาต่่าง ๆ แบบฝึึกหััดสำหรัับการประเมิินตนเองได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อ
ชี้้�ให้้เห็็นถึึงช่่องว่่างที่่�มีีอยู่่�ในแต่่ละประเทศและเพื่่�อให้้ข้้อเสนอแนะแก่่ผู้้�กำหนดนโยบายและผู้้�นำของระบบยุุติิธรรม
อาญา เกี่่�ยวกัับการนำแนวทางที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะในคู่่�มืือนี้้�ไปใช้้ร่่วมกัับกรอบการปฏิิบััติิงานที่่�มีีอยู่่�แล้้วใน
หน่่วยงานของตนเอง

ระเบีียบวิิธีี
คู่่�มืือฉบัับนี้้�จััดทำขึ้้�นโดยใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้จากการทบทวนมาตรฐานต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�เป็็นมาตรฐานระหว่่างประเทศ มาตรฐาน
ระดัับภููมิิภาคและมาตรฐานระดัับประเทศ เอกสารและสิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ รวมทั้้�งข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�
ทำงานกัับผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมและผู้้�หญิิงที่่�เคยถููกคุุมขัังมาก่่อนจำนวนหนึ่่�ง ในการประชุุมผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ซึ่่�งจััดขึ้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ระหว่่างวัันที่่� 2-4 กัันยายน พ.ศ. 2562 มีีการนำคู่่�มืือฉบัับนี้้�มาวิิจารณ์์และ
อภิิปรายเพื่่�อนำไปแก้้ไข โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้อ่่านและให้้ความเห็็นต่่อคู่่�มืือฉบัับแก้้ไขในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562
เนื่่�องจากคู่่�มืือฉบัับนี้้�ไม่่ได้้เน้้นที่่�เด็็กผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม ดัังนั้้�นเมื่่�อจะนำข้้อมููลในคู่่�มืือไปอ้้างอิิงควร
ตรวจสอบกัับตราสารและสิ่่�งพิิมพ์์อื่่�น ๆ ที่่�กล่่าวถึึงเด็็กในกระบวนการยุุติิธรรมโดยเฉพาะด้้วย5 นอกจากนี้้� คู่่�มืือยััง
ไม่่ได้้เน้้นที่่�ผู้้�หญิิงที่่�ระบุุว่่าเป็็นหญิิงรัักหญิิง (lesbian) หญิิงที่่�รัักทั้้�งสองเพศ (bisexual) หญิิงข้้ามเพศ (transsexual)
หรืือบุุคคลอิินเทอร์์เซ็็กส์์ (intersex) ดัังนั้้�น ควรอ้้างอิิงถึึงมาตรฐาน เอกสารและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มดัังกล่่าวด้้วย6

แนวทางที่่�คำำ�นึึงถึึงและตอบสนองต่่อเพศภาวะคืืออะไร
ตามคำจำกััดความ มาตรการที่่�คำนึึงถึึงเพศภาวะ (gender-sensitive measures) พิิจารณาและยกระดัับการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับ
บรรทััดฐานทางเพศภาวะ บทบาทและความไม่่เท่่าเทีียมกัันเท่่านั้้�น ในขณะที่่�คำว่่ามาตรการที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ
(gender-responsive measures) หมายถึึง การกระทำที่่�สนัับสนุุนให้้มีีการดำเนิินการในเรื่่�องเหล่่านี้้�อย่่างเข้้มงวด7
คู่่�มืือฉบัับนี้้มุ่่�� งที่่�จะช่่วยผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาให้้ปฏิิบัติั งิ านโดยคำนึึงถึึงประเด็็นการตอบสนอง
ต่่อเพศภาวะมากขึ้้�น และเปลี่่�ยนจากการใช้้แนวทางที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันทางเพศหรืือแนวทางที่่�ขาดมุุมมองในเรื่่�อง
บทบาททางเพศที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างชายและหญิิงไปสู่่แ� นวทางที่่�ตระหนัักรู้้� มุ่่�งที่่�จะแก้้ไขและเปลี่่ย� นแปลงบรรทััดฐาน
ทางเพศภาวะ บทบาทและความไม่่เท่่าเทีียมกัันที่่�ก่่อให้้เกิิดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม
5 แผนยุุทธศาสตร์์ต้น
้ แบบและมาตรการในทางปฏิิบัติั ขิ องสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรมและความยุุติธิ รรมทางอาญา
(United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice),
มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 69/194, ภาคผนวก, รัับรองเมื่่อ� 18 ธัันวาคม พ.ศ. 2557; องค์์กรการปฏิิรููปการลงโทษสากล (PRI), การปกป้้องสิิทธิิของเด็็กในกระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญา (Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems) (2013)
6 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ (Handbook on Prisoners with Special Needs) (2009)
7 องค์์การอนามััยโลก (WHO), การบููรณาการเพศภาวะเข้้ากัับโครงการ HIV/AIDS ในภาคสาธารณสุุข: เครื่่�องมืือสำหรัับพััฒนาการตอบสนองต่่อความจำเป็็นต่่าง ๆ ของ
ผู้้�หญิิง (Integrating Gender into HIV/AIDS Programmes in the Health Sector: Tool to Improve Responsiveness to Women’s Needs) (2009)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ภาพที่่� 1. เกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการประเมิินการตอบสนองต่่อเพศภาวะ8
การตอบสนองที่่�ไม่่เท่่าเทีียมทางเพศภาวะ (Gender-unequal)
ส่่งเสริิมให้้มีีความไม่่เท่่าเทีียมทางเพศภาวะต่่อไป

การตอบสนองที่่�ขาดมุุมมองในเรื่่�องบทบาททางเพศภาวะ (Gender-blind)
ไม่่ให้้ความสนใจกัับบรรทััดฐาน บทบาทและความสััมพัันธ์์เชิิงเพศภาวะ

การตอบสนองที่่�คำนึึงถึึงเพศภาวะ (Gender-sensitive)
พิิจารณาถึึงบรรทััดฐาน บทบาท
ไม่่พิิจารณาถึึง
และความสััมพัันธ์์เชิิงเพศภาวะ
ความไม่่เท่่าเทีียมทางเพศภาวะ
การตอบสนองที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของแต่่ละเพศ (Gender-specific)
มุ่่�งเป้้าไปที่่�และให้้ประโยชน์์เฉพาะกัับเพศหญิิงหรืือเพศชายเพื่่�อสนองตอบความจำเป็็นของเพศนั้้�น ๆ

เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงเพศภาวะ (Gender-transformative)
แก้้ไขสาเหตุุ
เปลี่่�ยนแปลงบรรทััดฐาน บทบาทและ
ของความไม่่เท่่าเทีียมทางเพศภาวะ
ความสััมพัันธ์์ทางเพศภาวะที่่�ก่่อให้้เกิิดผลเสีีย
แนวคิิดหลััก

เพศภาวะ (Gender) หมายถึึง คุุณลัักษณะและโอกาสทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นหญิิงหรืือชาย ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�หญิิงกัับผู้้�ชายและระหว่่างเด็็กผู้้�หญิิงกัับเด็็กผู้้�ชาย ตลอดจนความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�หญิิงกัับ
ผู้้�หญิิงและผู้้�ชายกัับผู้้�ชาย คุุณลัักษณะ โอกาส และความสััมพัันธ์์ดังั กล่่าวล้้วนแต่่เป็็นสิ่่�งที่่�สังั คมสร้้างขึ้้น� และ
สมาชิิกของสัังคมเรีียนรู้้�ผ่า่ นทางกระบวนการขััดเกลาทางสัังคม ซึ่่ง� เป็็นคุุณลัักษณะ โอกาสและความสััมพัันธ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นในบริิบทเฉพาะและในช่่วงเวลาเฉพาะเท่่านั้้�น แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ เพศภาวะเป็็น
ตััวกำหนดสิ่่�งที่่�ผู้้�อื่่�นคาดหวััง อนุุญาตให้้แสดงพฤติิกรรมต่่อ และให้้คุุณค่่ากัับผู้้�หญิิงหรืือผู้้�ชายในบริิบทที่่�
กำหนด สัังคมส่่วนใหญ่่จะมีีความแตกต่่างและความไม่่เท่่าเทีียมกัันระหว่่างผู้้�หญิิงกัับผู้้�ชายในด้้านความ
รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย กิิจกรรมที่่�สามารถทำได้้ การเข้้าถึึงและควบคุุมทรััพยากรต่่าง ๆ รวมทั้้�งโอกาส
ที่่�จะเป็็นผู้้�ตััดสิินใจ เพศภาวะจึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่� เกณฑ์์
สำคััญอย่่างอื่่�นที่่�นำไปใช้้ในการวิิเคราะห์์ทางสัังคมและวััฒนธรรมได้้แก่่ ชนชั้้�น เชื้้�อชาติิ ระดัับความยากจน
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�และอายุุก
ความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะ (Gender equality) หมายถึึง สิิทธิิ ความรัับผิดิ ชอบ และโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน
ระหว่่างหญิิงและชาย ซึ่่�งมีีนััยยะของการพิิจารณาถึึงผลประโยชน์์ ความจำเป็็น และการจััดลำดัับความ
สำคััญของทั้้�งสองเพศ ความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะไม่่ได้้หมายความว่่าเราจะต้้องปฏิิบััติิต่่อหญิิงและชาย
เหมืือนกัันตลอดเวลา แต่่หมายถึึงการรัับรู้้�และยอมรัับความแตกต่่างระหว่่างชายและหญิิงในสัังคม รวมถึึง
การตระหนัักรู้้�ว่่าความยุุติิธรรมจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นอย่่างเหมาะสมตามความแตกต่่าง
ของแต่่ละคนเพื่่�อสร้้างโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันให้้กัับทุุกคนข
8 ดััดแปลงจาก WHO, Gender Responsive Assessment Scale: Criteria for Assessing Programmes and Policies (เกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการประเมิินการตอบสนองต่่อ
เพศภาวะ: เกณฑ์์สำหรัับการประเมิินโครงการและนโยบาย)

บทนำำ�

การเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิง (Discrimination against women) หมายถึึง “ความแตกต่่าง การละเว้้นหรืือ
ข้้อจำกััดใดๆ ที่่�ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของเพศภาวะซึ่่ง� ส่่งผลต่่อหรืือมีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่อ� ลดคุุณค่่าหรืือยกเลิิกการยอมรัับ
การตระหนัักรู้้� ความรื่่น� รมย์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� หรืือการมีีสิทิ ธิิมนุุษยชนและเสรีีภาพพื้้�นฐานของผู้้�หญิิงในทางการเมืือง
เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม ประชาสัังคมหรืือในเรื่่�องอื่่�น ๆ”ค
การเลืือกปฏิิบััติิที่่�ทัับซ้้อน (Intersectional discrimination) เป็็นคำศััพท์์ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความจริิงที่่�ว่่า
บุุคคลอาจถููกเลืือกปฏิิบััติิได้้ในหลายรููปแบบที่่�เหลื่่�อมล้้ำและทัับซ้้อนกัันอยู่่� ด้้วยสาเหตุุที่่�บุุคคลนั้้�นเป็็นผู้้�ที่่�มีี
อััตลัักษณ์์เฉพาะหรืืออยู่่�ในสถานการณ์์เฉพาะ การเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงบนพื้้�นฐานของปััจจััยทางเพศและ
เพศภาวะมีีส่่วนเกี่่�ยวพัันอย่่างแนบแน่่นกัับปััจจััยอื่่�น ๆ เช่่น เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� ศาสนาหรืือความเชื่่�อ สุุขภาพ
สถานภาพ อายุุ ชนชั้้�น วรรณะ รสนิิยมทางเพศ และอััตลัักษณ์์ทางเพศ การเลืือกปฏิิบััติิบนพื้้�นฐานของเพศ
หรืือเพศภาวะอาจส่่งผลกระทบต่่อผู้้�หญิิงที่่�เป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มตามปััจจััยข้้างต้้นในระดัับที่่แ� ตกต่่างกััน หรืือ
ต่่อผู้้�ชายในรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน รััฐภาคีีต้้องยอมรัับตามกฎหมายว่่า การเลืือกปฏิิบััติิที่่�ทัับซ้้อนในรููปแบบ
ต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�นจริิง และต้้องตระหนัักถึึงผลกระทบด้้านลบของการเลืือกปฏิิบััติิทัับซ้้อนที่่�มีีต่่อผู้้�หญิิงและห้้าม
ไม่่ให้้มีีการเลืือกปฏิิบััติิดัังกล่่าวง
ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ (Gender-based violence against women
and girls - GBVAWG)จ คืือ ความรุุนแรงที่่�กระทำโดยตรงต่่อผู้้�หญิิงหรืือมีีผลกระทบต่่อผู้้�หญิิงอย่่างไม่่เป็็น
สััดส่่วนด้้วยเหตุุแห่่งเพศหรืือเพศภาวะ เป็็นคำศััพท์์ที่่�ใช้้ระบุุถึึงสาเหตุุและผลกระทบของความรุุนแรงด้้วย
เหตุุแห่่งเพศภาวะ โดยความรุุนแรงดัังกล่่าวมีีหลายรููปแบบ ซึ่่�งรวมถึึงการกระทำหรืือการละเว้้นไม่่กระทำที่่�
จงใจทำให้้หรืือส่่งผลให้้ผู้้�หญิิงเสีียชีีวิิต ได้้รัับอัันตรายหรืือทุุกข์์ทรมานทางกาย ทางเพศ ทางจิิตใจและทาง
เศรษฐกิิจ การข่่มขู่่�ว่่าจะกระทำการดัังกล่่าว การคุุกคาม การบีีบบัังคัับและลิิดรอนเสรีีภาพตามความพอใจ
ของผู้้�กระทำ โดยกฎหมายของแต่่ละประเทศอาจให้้นิิยามของคำดัังกล่่าวแตกต่่างกัันไป
การใช้้ มุุมมองทางเพศภาวะ เป็็นสิ่่�งจำเป็็นเพื่่�อให้้เกิิดความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการ
พิิจารณาถึึงความแตกต่่างของผลกระทบที่่�เพศภาวะมีีต่่อหญิิงและชาย โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าทั้้�ง
สองเพศจะต้้องได้้รัับผลประโยชน์์จากกฎหมายอาญา นโยบายและวิิธีีพิิจารณาความทางอาญาที่่�เท่่าเทีียม
กัันและในสััดส่่วนที่่�ไม่่แตกต่่างกัันด้้วยฉ
ก UNODC, คู่่�มืือความยุุติิธรรมทางอาญา (Criminal Justice Toolkit) (2009).

ข UNODC, คำแนะนำสำหรัับเจ้้าหน้้าที่่� UNODC: แนวคิิดหลัักเกี่่ย
� วกัับเพศภาวะในงานของ UNODC (Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming

in the work of UNODC) (2013).
ค อนุุสััญญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีีในทุุกรููปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW),
18 ธัันวาคม พ.ศ. 2522; องค์์การสหประชาชาติิ, เอกสารในชุุดสนธิิสััญญา (Treaty Series), เล่่มที่่� 1249.
ง คณะกรรมการ CEDAW, ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป ข้้อที่่� 28 ย่่อหน้้า 18.
จ คณะกรรมการ CEDAW, ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป ข้้อที่่� 35 ย่่อหน้้า 9.
ฉ UNODC, E-learning ทั่่�วโลก (Global e-Learning), รายชื่่�อหลัักสููตร, “ประเด็็นทางเพศภาวะ: ทางเลืือกแทนการคุุมขัังผู้้�กระทำผิิดหญิิง (Gender Issues:
Alternatives to Imprisonment for Women Offenders)” (Nr. 23.2) https://www.unodc.org/elearning/en/courses/course-catalogue.html
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1. การระบุุความจำำ�เป็็นของผู้้�หญิิง
ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม

ประเด็็นหลััก

•	จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในอััตราที่่�สููงกว่่าผู้้�ต้้องขัังชายเป็็นปรากฏการณ์์ที่่ก� ำลัังเกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลก โดยปััจจััย
หลัักบางประการที่่�อยู่่เ� บื้้�องหลัังการเพิ่่�มขึ้้น� ดัังกล่่าวมาจากการนำมาตรการรัับมืือกัับการกระทำผิิดที่่�เน้้นการ
ลงโทษมาใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�มีีปััญหาการติิดสารเสพติิดและผู้้�หญิิงที่่�กระทำผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดที่่�ไม่่ร้้ายแรง
รวมทั้้�งการนำเอากฎหมายอาญามาใช้้กับั ความผิิดของผู้้�หญิิงในด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมทางเพศและภาวะ
เจริิญพัันธุ์์� ปรากฏการณ์์นี้้ส� ะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเปราะบางของผู้้�หญิิงที่่�มีสี าเหตุุมาจากความยากจน การถููก
เลืือกปฏิิบัติั แิ ละการถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ รวมทั้้�งความจำเป็็นด้้านสุุขภาพ
•	ผู้้�หญิิงมัักต้้องเผชิิญกัับการถููกเลืือกปฏิิบัติั ใิ นระบบกฎหมาย โดยผู้้�หญิิงเฉพาะกลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นชน
พื้้�นเมืืองและสมาชิิกชนกลุ่่�มน้้อย หรืือผู้้�หญิิงที่่�ขายบริิการทางเพศ มัักต้้องเผชิิญกัับถููกเลืือกปฏิิบัติั ที่่ิ ม� ากขึ้้น�
และมีีลัักษณะที่่�ทัับซ้้อน
• โทษจำคุุกมีีผลลบต่่อผู้้�หญิิงในด้้านความปลอดภััย ภาระเลี้้�ยงดููผู้้�อื่่�น สุุขภาพจิิตที่่�แย่่ลงและตราบาปที่่�
ได้้รับั รวมทั้้�งผลที่่�เกิิดจากการขาดแคลนสิ่่�งอำนวยความสะดวกและโครงการแก้้ไขฟื้้น� ฟููที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะ
เฉพาะทางเพศภาวะของผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำ
•	สิ่่�งสำคััญคืือผู้้�กำหนดนโยบายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้า้ นความยุุติธิ รรมทางอาญาจำเป็็นต้้องเข้้าใจถึึงปััจจััยหลััก
ที่่�ผลัักดัันให้้ผู้้�หญิงิ ได้้รับั โทษจำคุุก และผลกระทบจากการจำคุุกของผู้้�หญิิงที่่�สร้้างความเสีียหายให้้กับั ประเทศ
• มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสามารถลดต้้นทุุนทางสัังคมและเศรษฐกิิจของโทษจำคุุกได้้ รวมทั้้�งลดจำนวน
ผู้้�ต้้องขัังและอััตราการทำผิิดซ้้ำ จึึงเป็็นมาตรการที่่�สามารถตอบสนองความจำเป็็นเฉพาะและส่่งเสริิมการ
กลัับคืืนสู่่�สัังคมอย่่างราบรื่่�นของผู้้�ต้้องขัังหญิิงได้้ การนำเอามาตรการที่่�ใช้้ชุุมชนเป็็นฐานมาแก้้ไขสาเหตุุ
ที่่�แท้้จริิงที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมจะเป็็นประโยขน์์ให้้แก่่ชุุมชนมากกว่่า
•	สิ่่�งสำคััญคืือมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังต้้องเป็็นมาตรการที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ มีีมาตรการและการลงโทษ
ที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังจำนวนมากที่่�มองข้้ามคุุณลัักษณะทั่่�วไป บทบาทและภููมิิหลังั ของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการ
ยุุติธิ รรม และไม่่ตระหนัักว่่าบางครั้้ง� การนำมาตรการและการลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังมาใช้้อาจทำให้้เกิิดผล
เสีียต่่อผู้้�หญิิงมากกว่่าเดิิม ซึ่่ง� อาจกลายเป็็นการทำร้้ายหรืือเปิิดโอกาสให้้รัฐั ลงโทษผู้้�กระทำผิิดหญิิงมากขึ้้น�
ผ่่านมาตรการรููปแบบอื่่�น
•	ผู้้�กำหนดนโยบายควรเพิ่่�มการจััดสรรทรััพยากรให้้สำหรัับมาตรการทางเลืือกโดยใช้้ชุมุ ชนเป็็นฐานแทนการ
จำคุุก และให้้แก่่องค์์กรที่่�ทำงานเพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมของผู้้�หญิิง
เพื่่�อให้้เน้้นไปที่่�การป้้องกัันการกระทำผิิดมากขึ้้�น
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

1.1

อะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง
การจำำ�คุุกของผู้้�หญิิง9

แม้้ว่า่ ผู้้�หญิิงจะเป็็นประชากรส่่วนน้้อยของผู้้�ต้้องขัังในเรืือนจำทั่่�วโลก (ประมาณร้้อยละ 7) แต่่ก็เ็ ป็็นกลุ่่�มที่่�กำลัังมีีจำนวน
เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�สููงกว่่าผู้้�ต้้องขัังชาย โดยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 จำนวนผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงที่่�อยู่่�ในเรืือนจำทั่่�วโลก
เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 53 ซึ่่�งในปีีนั้้�น ประมาณกัันว่่ามีีผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงในเรืือนจำประมาณ 466,000 คน
ขณะที่่�จำนวนผู้้�ต้้องขัังชายทั่่�วโลกเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 20 ในช่่วงเวลาเดีียวกััน10 สััดส่่วนของผู้้�ต้้องขัังหญิิงใน
คดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดสููงกว่่าผู้้�ต้้องขัังชาย โดยร้้อยละ 35 ของผู้้�กระทำผิิดหญิิงทั่่�วโลกถููกจำคุุกด้้วยคดีี
เกี่่�ยวกัับยาเสพติิดโดยขณะที่่�ร้้อยละ 19 เป็็นผู้้�ชาย11 นอกจากนี้้� หลายประเทศยัังมีีสััดส่่วนของผู้้�หญิิงที่่�ถููกคุุมขัังก่่อน
การพิิจารณาคดีีที่่�สููงมากเมื่่�อเทีียบกัับประชากรผู้้�ต้้องขัังหญิิงทั้้�งหมด12
ปััจจััยหลัักที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงถููกจำคุุกได้้แก่่:
• การเลืือกปฏิิบััติิ: ผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�เป็็นสมาชิิกชนกลุ่่�มน้้อยและชนพื้้�นเมืืองได้้รัับผลกระทบจากระบบยุุติิธรรม
ทางอาญาอย่่างไม่่ได้้สัดั ส่่วน และยัังเผชิิญกัับความเสีียเปรีียบอยากมากในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา เนื่่อ� งจาก
ความทัับซ้อ้ นด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะและการเหยีียดเชื้้อ� ชาติิในระดัับโครงสร้้าง13 สำหรัับผู้้�หญิงิ ที่่�เป็็นสมาชิิกของ
ชนกลุ่่�มน้้อยนั้้�น ความไม่่เท่่าเทีียมและการเลืือกปฏิิบััติิจะทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นหากพวกเธอเป็็นคนชายขอบ
ทางสัังคมและทางเศรษฐกิิจด้้วย ในบางประเทศ ผู้้�หญิิงที่่�มาจากชนกลุ่่�มน้้อยทางเชื้้�อชาติิและชาติิพัันธุ์์�อาจมีี
จำนวนมากถึึงร้้อยละ 50 ของประชากรผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมด14 ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษของสหประชาชาติิยัังชี้้�ให้้เห็็น
อีีกด้้วยว่่ามีีอััตราการถููกคุุมขัังที่่�ไม่่ได้้สััดส่่วนของผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�มาจากชนกลุ่่�มน้้อยและชนพื้้�นเมืือง15
• ความยากจน: ในหลายประเทศ ผู้้�หญิิงส่่วนใหญ่่ที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมจะเป็็นผู้้�ด้้อยโอกาสทางสัังคมและ
เศรษฐกิิจ ไม่่มีงี านทำ ได้้รับั การศึึกษาน้้อย และมีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร อาชญากรรมของพวกเธอจึึงมัักมีีสาเหตุุมาจาก
ความยากจน เช่่น การลัักขโมยอาหารและสิ่่�งจำเป็็นในการอยู่่ร� อดของครอบครััวมากกว่่าอาชาญากรรมรุุนแรง
• ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด: ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมจำนวนมากประกอบอาชญากรรมเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิดที่่�ไม่่ร้้ายแรง โดยส่่วนใหญ่่ทำไปเนื่่�องจากถููกกล่่อลวงชัักจููง ถููกบีีบบัังคัับ หรืือเนื่่�องจากสภาพความ
9 รายงานของผู้้�เสนอรายงานพิิเศษว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง, สาเหตุุและผลที่่�ตามมา “เส้้นทาง เงื่่�อนไข และผลที่่�ตามมาของการจำคุุกผู้้�หญิิง (Pathways to,
conditions and consequences of incarceration for women)” (A/68/340); รายงานเกี่่�ยวกัับภููมิิหลััง “การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ 1: บทบาทของมาตรฐานและบรรทััดฐาน
ของสหประชาชาติิในการป้้องกัันอาชญากรรมและกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาที่่�ส่่งเสริิมให้้มีีระบบยุุติิธรรมทางอาญาที่่�มีีประสิิทธิิผล เป็็นธรรม มีีมนุุษยธรรมและมีีความ
รัับผิิดชอบ: ประสบการณ์์และบทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการตอบสนองความจำเป็็นพิิเศษของผู้้�หญิิงและเด็็ก โดยเฉพาะด้้านการบำบััด รัักษาและการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของผู้้�กระทำ
ผิิด” (A/CONF.222/10) สมััชชาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันอาชญากรรมและกระบวนการยุุติิธรรมอาญาครั้้�งที่่� 13; UNODC, หลัักสููตรฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงและการ
จำคุุก ฉบัับที่่� 1.0 (2015); UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยผู้้�หญิิงและการจำคุุก พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (2014) และ PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนด
กรุุงเทพ (Women in criminal justice systems and the added value of the UN Bangkok Rules) (2015)
10 บทสรุุปเกี่่�ยวกัับเรืือนจำทั่่�วโลก, รายชื่่�อเรืือนจำหญิิงทั่่�วโลก พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4 (2017)
11 UNODC, รายงานเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดทั่่�วโลก ปีี ค.ศ. 2018, ผู้้�หญิิงและยาเสพติิด: การใช้้ยาเสพติิด, ปริิมาณยาเสพติิดและผลที่่�ตามมา, (Women and Drugs: Drug
use, drug supply and their consequences) หน้้า 9
12 สภายุุโรป, สถิิติิการลงโทษทางอาญาประจำปีี (SPACE), 2016
13 ศููนย์์กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนของออสเตรเลีีย (Human Rights Law Centre) และ Change the Record Coalition, กลุ่่�มสััดส่่วนสููงเกิินไปและถููกละเลยมากเกิินไป:
วิิกฤติิของสััดส่่วนที่่�มากเกิินไปของผู้้�หญิิงชนพื้้�นเมืืองและผู้้�หญิิงจากเกาะในช่่องแคบทอร์์เรสที่่�ต้้องโทษจำคุุก (Over-represented and overlooked: the crisis of Aboriginal
and Torres Strait Islander women’s growing over-imprisonment) (2017). Prison Reform Trust, ผู้้�หญิิงที่่�ไม่่ถููกนัับรวม: ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคนผิิวดำ เอเชีียและชนกลุ่่�มน้้อย
ทางชาติิพัันธุ์์�ในระบบยุุติิธรรมทางอาญา (Counted Out: Black, Asian and minority ethnic women in the criminal justice system) (2017). ดูู Women in Prison, “การ
ด้้อยโอกาสสองต่่อ”: ประสบการณ์์ของผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคนผิิวดำ เอเชีียและชนกลุ่่�มน้้อยทางชาติิพันั ธุ์์�ในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา (“Double disadvantage”: The experiences of
Black, Asian and Minority Ethnic women in the criminal justice system) (2017)
14 ตััวอย่่างเช่่น ในสหราชอาณาจัักร ผู้้�หญิิงผิิวดำ เอเชีียและชนกลุ่่�มน้้อยทางชาติิพัันธุ์์�มีีสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 11.9 ของประชากรผู้้�ต้้องขัังหญิิงในอัังกฤษและเวลส์์และ
ร้้อยละ 20 ของประชากรผู้้�ต้้องขัังหญิิงทั้้�งหมด การวิิเคราะห์์ของกระทรวงยุุติิธรรมระบุุว่่าผู้้�หญิิงผิิวดำมีีโอกาสได้้รัับโทษจำคุุกมากกว่่าผู้้�หญิิงผิิวขาวถึึงร้้อยละ 25 (Women in
Prison, Key Facts). ในบราซิิล ร้้อยละ 62 ของผู้้�หญิิงที่่�ถููกคุุมขัังเป็็นผู้้�หญิิงผิิวดำ (จากเว็็บไชต์์ Connectas บราซิิลมีีจำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงมากเป็็นลำดัับที่่� 4 ของโลก (2018))
ในสหรััฐอเมริิกา จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�เป็็นผู้้�หญิิงผิิวสีี ผู้้�หญิิงกลุ่่�มรัักร่่วมเพศ หรืือที่่�รัักร่่วมสองเพศ มีีสััดส่่วนที่่�มากผิิดปกติิ ((Prison Policy Initiative, Women’s Mass
Incarceration: The Whole Pie) (2019));
15 ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง สาเหตุุและผลที่่�ตามมา, รายงานการปฏิิบััติิภารกิิจที่่�สหราชอาณาจัักร ของเกรทบริิเทนและไอร์์แลนด์์เหนืือ (A/
HRC/29/27/Add.2)

1. การระบุุความจำำ�เป็็นของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม

•

•

•

•

เปราะบางของตนเอง เช่่น ความยากจนหรืือความรุุนแรงที่่�ได้้รับั หลายคนมีีปัญ
ั หาติิดยาเสพติิดหรืือถููกใช้้ให้้ขน
ยาเสพติิดเพื่่�อแลกกัับเงิินจำนวนเพีียงเล็็กน้้อย ผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�มีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดมีีสััดส่่วนที่่�สููงกว่่า
ผู้้�ต้้องขัังชาย บทลงโทษที่่�รุุนแรงและเน้้นลงโทษเพื่่�อให้้หลาบจำเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิง
เพิ่่� ม ขึ้้� น ในหลายภููมิิ ภ าคทั่่� ว โลก เช่่ น ในแถบละติิ น อเมริิ ก าและเอเชีี ย ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ 16 ในประเทศ
ต่่าง ๆ เช่่น บราซิิล คอสตาริิกา เปรูู และสาธารณรััฐโบลีีวาร์์แห่่งเวเนซุุเอลา มีีรายงานว่่ามากกว่่าร้้อยละ 60
ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำถููกคุุมขัังในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด ในฟิิลิิปปิินส์์และประเทศไทยสััดส่่วน
ของผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�สููงมากถึึงร้้อยละ 53 และ 82 ตามลำดัับ17
ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ: ผู้้�หญิิงยัังเป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจากความรุุนแรงใน
ครอบครััวและความรุุนแรงในรููปแบบอื่่�น ๆ สููงกว่่าผู้้�ชาย ในบางกรณีี ความรุุนแรงดัังกล่่าวทำให้้ผู้้�หญิิงกระทำ
ความผิิดรุุนแรงกัับคู่ค่� รอง กัับสมาชิิกในครอบครััว หรืือกัับบุคุ คลอื่่น� ที่่�กระทำทารุุณทางกาย ทางเพศหรืือกระทำ
ทารุุณรููปแบบอื่่�น ๆ ต่่อพวกเธอ18 มีีข้้อมููลที่่�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงที่่�ชััดเจนระหว่่างความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง
ด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะกัับการจำคุุกของผู้้�หญิิง ไม่่ว่่าจะเป็็นความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อน ระหว่่าง หรืือหลัังการ
จำคุุก19 การที่่�ผู้้�หญิิงมีีประวััติิเคยตกเป็็นเหยื่่�อความรุุนแรงมาก่่อนเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการกระทำ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดหรืือการกระทำความผิิดเล็็กน้้อยอื่่�น ๆ ของผู้้�หญิิง
การค้้ามนุุษย์์: ในหลายประเทศผู้้�หญิิงที่่�เป็็นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์มัักถููกจัับในข้้อหาต่่างๆ เช่่น ค้้าประเวณีี
ฉ้้อโกง ลัักขโมย หรืือปลอมแปลงเอกสาร ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ทำไปเพราะถููกบีีบบัังคัับหรืือถููกแสวงหาประโชน์์โดยไม่่
ถููกต้้อง20
การทำให้้พฤติิกรรมทางเพศและการเจริิญพัันธุ์์�กลายเป็็นอาชญากรรม: การทำแท้้งถููกจััดให้้เป็็น
อาชญากรรมในบางประเทศ ในขณะที่่�อีีกหลายประเทศนำกฎหมายและนโยบายด้้านการรัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยของสัังคมหรืือ “ศีีลธรรมจรรยา” มาใช้้เพื่่อ� ควบคุุมและลงโทษพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ การทำแท้้ง
หรืือการแสดงออกทางเพศภาวะ21 อย่่างเช่่น กฎหมายที่่�ลงโทษการขายบริิการทางเพศมัักถููกนำไปใช้้กับบุ
ั คุ คล
ที่่�มีีทางเลืือกในการประกอบอาชีีพจำกััด เพิ่่�มการตีีตราและเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิง
สุุขภาพจิิต: ผู้้�หญิิงที่่�ถููกส่่งเข้้าเรืือนจำมัักมีีปัญ
ั หาด้้านสุุขภาพจิิตและปััญหาติิดยาเสพติิดสููงกว่่าผู้้�ต้้องขัังชาย
โดยเป็็นปััญหาที่่�มัักมีีสาเหตุุมาจากความรุุนแรงในครอบครััว การถููกกระทำทารุุณทางกายและทางเพศที่่�เคย
ได้้รัับมาก่่อน22

16 UNODC, รายงานเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดทั่่�วโลก ปีี ค.ศ. 2018, ผู้้�หญิิงและยาเสพติิด: การใช้้ยาเสพติิด, ปริิมาณยาเสพติิดและผลที่่�ตามมา (World Drug Report 2018,
Women and Drugs: Drug use, drug supply and their consequences) หน้้า 9
17 หน่่วยงานความร่่วมมืือด้้านนโยบายยาเสพติิดระหว่่างประเทศ (International Drug Policy Consortium - IDPC), ผู้้�หญิิง การจำคุุกและนโยบายยาเสพติิดใน
อิินโดนีีเซีีย: การส่่งเสริิมมาตรการตอบโต้้ที่่�มีีมนุุษยธรรมและได้้ผล (Women, Incarceration and Drug Policy in Indonesia: Promoting Humane and Effective
Responses) (2019)
18 PRI และ Linklaters LLP, ผู้้�หญิิงที่่�ฆ่า
่ คนเพื่่อ� ตอบโต้้ความรุุนแรงในครอบครััว: ระบบยุุติธิ รรมทางอาญาจะตอบโต้้กับั เหตุุการณ์์นี้้อ� ย่่างไร (Women who kill in response
to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)
19 รายงานของผู้้�เสนอรายงานพิิเศษว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง, สาเหตุุและผลที่่�ตามมา “เส้้นทาง เงื่่อ
� นไขและผลที่่�ตามมาของการจำคุุกผู้้�หญิิง (Pathways to, conditions
and consequences of incarceration for women)” (A/68/340), หน้้า 4
20 Prison Reform Trust, ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิที่่�ถููกนำมาค้้ามนุุษย์์ถููกจำคุุกโดยไม่่สมควรมีีจำนวนมากเกิินไป (Too many foreign national and trafficked women face
inappropriate imprisonment) (2018).
21 องค์์กรนิิรโทษกรรมสากล (Amnesty International), การทำให้้กิจ
ิ กรรมทางเพศและพฤติิกรรมเกี่่ย� วกัับการเจริิญพัันธุ์์�กลายเป็็นความผิิดทางอาญาหมายความว่่าอย่่างไร
(What does it mean when sexuality and reproduction are criminalized?) (2018).
22 WHO, สำนัักงานภููมิิภาคยุุโรป, สุุขภาพในเรืือนจำ (Health in Prisons) (2007) ดูู Moloney, van den Bergh, and Moller, “ผู้้�หญิิงในเรืือนจำ: ประเด็็นหลัักของ
ลัักษณะทางเพศภาวะและประวััติิความบอบช้้ำทางจิิตใจ (Women in prison: the central issues of gender characteristics and trauma history)”, Public Health, Vol.
6, No. 126 (2009)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

1.2

ผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญกัับการถููกเลืือกปฏิิบััติิ
ในกระบวนการยุุติิธรรมอย่่างไรบ้้าง

การตราและ/หรืือนำกฎหมายไปปฏิิบััติิ: บทบััญญััติิทางกฎหมายที่่�คล้้ายว่่าจะมีีความเป็็นกลางทางเพศอาจนำไปสู่่�
การเลืือกปฏิิบััติิได้้เมื่่�อนำไปใช้้เพื่่�อตั้้�งข้้อหากัับผู้้�หญิิงโดยเฉพาะหรืือนำไปใช้้กัับผู้้�หญิิงมากกว่่าผู้้�กระทำผิิดกลุ่่�มอื่่�น
เช่่น การกำหนดให้้การมีีชู้้� การมีีเพศสััมพัันธ์์นอกสมรส การหนีีออกจากบ้้าน การไม่่แต่่งกายตามที่่�สังั คมยอมรัับ หรืือ
การค้้าประเวณีี ถืือเป็็นความผิิดในประเภท “อาชญากรรมทางศีีลธรรม” 23 ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะนำมาใช้้เพื่่�อลงโทษผู้้�หญิิง
หรืือใช้้กัับผู้้�หญิิงในสััดส่่วนที่่�มากกว่่าผู้้�ชาย รวมทั้้�งอาจนำมาใช้้เพื่่�อลงโทษและจำคุุกเหยื่่�อผู้้�หญิิงที่่�ถููกข่่มขืืนหรืือถููก
กระทำความรุุนแรงรููปแบบอื่่�น ๆ แม้้ว่่ากฎหมายจะได้้ตราไว้้อย่่างเป็็นกลางแล้้วก็็ตาม24 การเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิง
ยัังพบได้้เมื่่�อการทำแท้้งนั้้�นผิิดกฎหมาย หรืือมีีการอนุุญาตให้้มีีการทำแท้้งที่่�ถููกกฎหมายในสถานการณ์์ที่่�จำกััด และ
เมื่่อ� การทำแท้้งถืือเป็็นอาชญากรรมจึึงทำให้้เกิิดข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับการหาหลัักฐานของการกระทำผิิด (เพราะเป็็นเรื่่อ� ง
ยากที่่�จะแยกแยะระหว่่างการทำแท้้งโดยตั้้�งใจกัับการแท้้งเองตามธรรมชาติิของผู้้�หญิิง) และมัักนำไปสู่่�การตั้้�งข้้อหา
กัับผู้้�หญิิงรอบข้้างอีีกหลายคน (เช่่น ผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือ พี่่�หรืือน้้องสาว แม่่ เพื่่�อนบ้้าน) นอกจากนี้้� หญิิงขายบริิการ
รวมถึึงผู้้�หญิิงที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์ในหลายประเทศได้้ถููกจำคุุกด้้วยข้้อหาค้้าประเวณีี และในบางประเทศ
ผู้้�หญิิงอาจถููกลงโทษหรืือถููกกล่่าวหาว่่ามีีความผิิดในข้้อหาข้้อหาที่่�ใช้้ไสยศาสตร์์25
นางสาว Hernandez วััย 21 ปีี จากประเทศเอลซััลวาดอร์์ได้้คลอดลููกในห้้องสุุขาและเด็็กเสีียชีีวิิต
เธอถููกกล่่าวหาว่่ายุุติิการตั้้�งครรภ์์ในชั้้�นแรกของการพิิจารณาคดีี แต่่ข้้อหาได้้ถููกเปลี่่�ยนเป็็นการฆาตกรรม
อย่่างอุุกอาจในเวลาต่่อมา เนื่่�องจากพนัักงานอััยการเห็็นว่่าเธอปิิดบัังการตั้้�งครรภ์์และไม่่ได้้พบแพทย์์เพื่่�อ
ฝากครรภ์์ก่่อนคลอด ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผู้้�พิิพากษาจึึงได้้ตััดสิินลงโทษจำคุุกเธอเป็็นเวลา 30 ปีี
เพราะเธอทราบว่่าตนเองตั้้�งครรภ์์และกระทำความผิิดจริิง อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากยื่่�นอุุทธรณ์์เมื่่�อเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 ศาลสููงสุุดของเอลซััลวาดอร์์ตัดั สิินให้้คำพิิพากษาเมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2560 เป็็นโมฆะ เนื่่อ� งจาก
ไม่่มีหลั
ี กั ฐานยืืนยัันการกระทำผิิดของเธอ และสั่่�งให้้นำคดีีดังั กล่่าวขึ้้น� พิิจารณาอีีกครั้้ง� โดยผู้้�พิพิ ากษาท่่านใหม่่
สุุดท้้ายแล้้ว ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลได้้ตััดสิินว่่าเธอไม่่มีีความผิิดฐานทำให้้ผู้้�อื่่�นเสีียชีีวิิต
ที่่�มา: ข่่าวจาก BBC “เอล ซััลวาดอร์์: Evelyn Hernandez พ้้นผิิดข้้อหาฆ่่าเด็็ก” 20 สิิงหาคม พ.ศ.2562 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49368632

แนวโน้้มที่่จ� ะถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี: ผู้้�หญิิงจำนวนมากโดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่่�ตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์เปราะบาง
และเสีียเปรีียบทางเศรษฐกิิจมักั ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี เนื่่อ� งจากไม่่สามารถยื่่น� ประกัันตััวหรืือจ้้างทนายความ
เพื่่อ� ต่่อสู้้�คดีีได้้ หลัักเกณฑ์์ในการยื่่น� ประกัันตััวต่า่ ง ๆ โดยเฉพาะเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับรายได้้ของครอบครััว ถืือเป็็นการเลืือก
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิง เพราะในความเป็็นจริิงแล้้ว พวกเธออาจไม่่มีีรายได้้หรืือไม่่สามารถเข้้าถึึงรายได้้ของครอบครััว
ซึ่่ง� ผู้้�หญิิงที่่�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในหลายประเทศนั้้�นมีีจำนวนมากกว่่าผู้้�หญิิงที่่�ถููกตััดสิินให้้ได้้รับั โทษจำคุุก26
นอกจากนี้้� ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมายจำนวนมากได้้รัับการศึึกษาอย่่างจำกััด และไม่่ทราบถึึงสิิทธิิทาง
กฎหมายของตนเอง จึึงถืือเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีโอกาสสููงที่่�จะถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีเป็็นระยะเวลานาน

23 การศึึกษาในเท็็กซััสระหว่่างปีี พ.ศ. 2520-2553 พบว่่าผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในข้้อหาค้้าประเวณีีมีีโอกาสถููกตััดสิินให้้จำคุุกมากกว่่าผู้้�ชาย และผู้้�ชายที่่�ถููกจัับในข้้อหาค้้า
ประเวณีีมีีโอกาสได้้รัับคำพิิพากษาให้้ถููกคุุมประพฤติิและ/หรืือเสีียค่่าปรัับมากกว่่าผู้้�หญิิง Pfeffer et al, “ผลของเพศภาวะต่่อการถููกจัับในข้้อหาค้้าประเวณีีที่่�เมืืองฮุุสตััน รััฐ
เท็็กซััส”, Crime & Delinquency (2017).
24 Human Rights Watch, รายงานโลกปีี ค.ศ. 2012: อััฟกานิิสถาน (2012), ให้้รายละเอีียดว่่าเด็็กผู้้�หญิิงที่่�ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดและได้้รัับโทษจำคุุกมัักเป็็นผู้้�ที่่�หนีีจาก
การถููกบัังคัับให้้แต่่งงานหรืือหนีีจากความรุุนแรงในครอบครััว
25 Help Age International, การใช้้กฎหมายเพื่่�อต่่อสู้้�กัับข้้อกล่่าวหาว่่าเป็็นแม่่มด (Using the law to tackle accusations of witchcraft) (2011).
26 The Washington Office on Latin America (WOLA), การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในละติินอเมริิกา: ผลกระทบที่่�ไม่่ได้้สััดส่่วนกัับความผิิดที่่�มีีต่่อผู้้�หญิิงที่่�ถููก
ลิิดรอนเสรีีภาพจากข้้อหายาเสพติิด (Pretrial Detention In Latin America: The Disproportionate Impact On Women Deprived Of Liberty For Drug Offenses) (2019)

1. การระบุุความจำำ�เป็็นของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม

เนื่่�องจากกระบวนการทางกฎหมายส่่วนใหญ่่มีีความซัับซ้้อน การเข้้าถึึงทางเลืือกที่่�มิิใช่่การคุุมขัังจึึงมัักจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
การยื่่น� คำร้้องต่่อศาลของตััวแทนทางกฎหมาย เช่่น มีีการยื่่น� ขอประกัันตััว ขอให้้มีกี ารหัันเหคดีี ขอให้้ใช้้ความยุุติธิ รรม
เชิิงสมานฉัันท์์ หรืือขอให้้ใช้้การไกล่่เกลี่่�ย27 ซึ่่�งผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมายในหลายประเทศที่่�ไม่่สามารถ
ได้้รัับคำแนะนำหรืือมีีผู้้�แทนทางกฎหมายนั้้�นมีีผลอย่่างมากต่่อโอกาสที่่�จะถููกตััดสิินให้้ได้้รัับโทษจำคุุก
ผู้้�หญิิ ง จำนวนมากในละติิ น อเมริิ ก าถููกลิิ ด รอนเสรีี ภ าพเพราะการคุุ ม ขัั ง ก่่ อ นการพิิ จ ารณาคดีี เช่่ น
เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2560 ประเทศกััวเตมาลา ผู้้�หญิิงที่่�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี (1,112 คน) มีีจำนวนมากกว่่าผู้้�หญิิง
ที่่�ถููกตััดสิินให้้ได้้รับั โทษจำคุุก (966 คน) นอกจากนี้้� ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจำคุุกมากกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�งในประเทศอาร์์เจนติินา
โบลิิเวีีย เอกวาดอร์์ กััวเตมาลา เม็็กซิิโก ปานามา ปารากวััย และอุุรุุกวััย เป็็นผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการพิิพากษาคดีี
ซึ่่ง� ต้้องทนทุุกข์์ทรมานจากการถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีเป็็นเวลาหลายปีี โดยสาเหตุุหลักั ที่่�ทำให้้อัตั ราการ
คุุมขัังก่่อนพิิจารณาคดีีเพิ่่�มขึ้้�น เกิิดจากการที่่�ข้้อกฎหมายที่่�บัังคัับให้้ต้้องคุุมขัังผู้้�ต้้องหาก่่อนการพิิจารณาคดีี
ในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดก
รายงานการศึึกษาเกี่่� ย วกัั บผู้้�หญิิ ง ที่่� ถูู กคุุ ม ขัั ง ด้้ ว ยข้้ อ หายาเสพติิ ด ในประเทศอิิ น โดนีีเซีียที่่� จัั ด ทำขึ้้� น
ในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่า ร้้อยละ 42 ของผู้้�หญิิงที่่�ศึึกษาไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือใด ๆ จากทนายความในทุุก
ขั้้น� ตอนของกระบวนการพิิจารณาคดีีข
รายงานการศึึกษาเกี่่ย� วกัับผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงในประเทศไทยที่่�จัดั ทำขึ้้น� ในปีีพ.ศ. 2557 พบว่่า ร้้อยละ 45 ของตััวอย่่าง
การศึึกษากล่่าวว่่า พวกเธอไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากทนายความระหว่่างการพิิจารณาคดีีค
ก

The Washington Office on Latin America (WOLA), การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในละติินอเมริิกา: ผลกระทบที่่�ไม่่ได้้สััดส่่วนกัับความผิิดที่่�มีีต่่อผู้้�หญิิงที่่�
ถููกลิิดรอนเสรีีภาพจากข้้อหายาเสพติิด (Pretrial Detention In Latin America: The Disproportionate Impact On Women Deprived Of Liberty For Drug
Offenses) (2019)
ข IDPC, ผู้้�หญิิง การกัักขัังและนโยบายยาเสพติิดในอิินโดนีีเซีีย: การส่่งเสริิมการตอบสนองที่่�มีีมนุุษยธรรมและมีีประสิิทธิิผล (Women, Incarceration and Drug
Policy in Indonesia: Promoting Humane มีีมนุุษยธรรม and Effective Responses) (2019).
ค สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย, ผู้้�ต้้องขัังหญิิงและการอนุุวััติิข้้อกำหนดกรุุงเทพ (2014)

การเหมารวมและอคติิทางเพศภาวะ: ผู้้�หญิิงที่่�ถููกมองว่่าฝ่่าฝืืนบรรทััดฐานเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมที่่�เหมาะสมและสัังคม
ให้้การยอมรัับอาจต้้องเผชิิญกัับปัญ
ั หาเมื่่อ� เข้้าสู่่ก� ระบวนการทางกฎหมาย คำให้้การของพวกเธอมัักถููกมองว่่าน่่าเชื่่อ� ถืือ
น้้อยกว่่า หรืือต้้องใช้้ความพยายามในการพิิสููจน์์ความบริิสุุทธิ์์�ของตนมากกว่่าผู้้�ชาย จึึงอาจทำให้้ได้้รัับโทษที่่�รุุนแรง
กว่่าผู้้�ชายในการกระทำผิิดเดีียวกััน การศึึกษาเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับโทษประหารชีีวิิตแสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�หญิิงที่่�มีี
ภาพลัักษณ์์ของการตกเป็็นเหยื่่อ� ขณะที่่�กระทำความผิิดและทำตามบทบาทของผู้้�หญิิงที่่�สังั คมยอมรัับ เช่่น “แม่่ที่่เ� อาใจใส่่
ดููแลลููก” “เด็็กผู้้�หญิิงที่่�ไร้้เดีียงสา” หรืือ “ผู้้�หญิิงที่่�มีีอาการทางจิิต” มัักจะได้้รัับโทษน้้อยกว่่าผู้้�ชาย ในทางตรงกัันข้้าม
ผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับโทษที่่�รุุนแรงกว่่ามัักเป็็นผู้้�ที่่�ถููกมองว่่าที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามบทบาทที่่�เหมาะสมของผู้้�หญิิง เช่่น เป็็น “ผู้้�หญิิง
อัันตราย” “ฆาตกรฆ่่าเด็็ก” หรืือ “ผู้้�หญิิงที่่�ใช้้คาถาหรืือเสน่่ห์์”28 จุุดที่่�น่่าสัังเกตคืือ การศึึกษาในประเด็็นนี้้�ส่่วนใหญ่่จะ
เกิิดขึ้้น� ในสหรััฐอเมริิกา ซึ่่ง� ทำให้้เกิิดคำถามว่่าเพศภาวะและการกำหนดโทษที่่�รุนุ แรงกว่่านั้้�นมีีความเกี่่�ยวโยงกัันหรืือไม่่
อย่่างไรก็็ดีี จำเป็็นต้้องมีีการศึึกษาเชิิงลึึกเพิ่่�มเติิมในเขตอำนาจศาลที่่�กว้้างขึ้้น� เพื่่อ� หาคำตอบในประเด็็นดัังกล่่าวต่่อไป29

27 AdvocAid, ผู้้�หญิิง หนี้้�สิินและการถููกกัักขััง (Women, Debt and Detention) (2012) หน้้า 13

28 ศููนย์์การศึึกษาเกี่่�ยวกัับโทษประหารชีีวิต
ิ ทั่่�วโลกของคอร์์แนล, การตััดสิินผู้้�หญิิงนอกเหนืือไปจากอาชญากรรมที่่เ� ธอทำ: ภาพรวมระดัับโลกของผู้้�หญิิงที่่�ถููกลงโทษประหาร
ชีีวิิต (Judged for More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty) (2018).
29 มีีรายงานบางเรื่่อ
� งในสหรััฐอเมริิกาที่่�พบว่า่ ผู้้�หญิิงจะได้้รับั โทษที่่�รุนุ แรงน้้อยกว่่าผู้้�ชายที่่�ถููกกล่่าวหาในคดีีเดีียวกััน ดููงานการศึึกษาของ Doerner and Demuth, “เพศภาวะ
และพิิพากษาคดีีในศาลกลาง: ผู้้�หญิิงได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�รุุนแรงน้้อยกว่่าหรืือไม่่ (Gender and Sentencing in the Federal Courts: Are Women Treated More Leniently?)
Criminal Justice Policy Review (2012); และงานของ Butcher, Park and Morrison Piehl, “เปรีียบเทีียบแอปเปิ้้�ลกับส้
ั ม้ : ความแตกต่่างระหว่่างการถููกจำคุุกและผลของการ
พิิพากษาคดีีของหญิิงและชาย (Comparing Apples to Oranges: Differences in Women’s and Men’s Incarceration and Sentencing Outcomes)”, Journal of Labor
Economics, Vol. 35, No. S1 (2017) หน้้า 201-234
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

แนวทางทั่่�วไปสำำ�หรัับผู้้�พิิพากษาในการนำำ�มุุมมองเชิิงเพศภาวะไปประยุุกต์์ใช้้ในเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ฉบัับกรุุงเทพ (พ.ศ. 2559) (The Bangkok General Guidance for Judges
on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia) (2016)

แนวทางฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�พิิพากษาเข้้าใจและสามารถนำหลัักความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะ
และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิไปประยุุกต์์ใช้้ ตลอดจนเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานในสายงานด้้านยุุติิธรรมสามารถระบุุ
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจนำไปสู่่�การเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิง และช่่วยสร้้างระบบตุุลาการที่่�สามารถรัับประกััน
การเข้้าถึึงความยุุติธิ รรมของผู้้�หญิิงได้้ นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งให้้เห็็นถึึงการเหมารวมและการนำความเชื่่อ� ที่่�สืืบทอด
กัันมา เช่่น ‘ผู้้�หญิิงที่่�ดีคืืี อผู้้�หญิิงที่่�ไม่่มีเี พศสััมพัันธ์์’ ‘ผู้้�หญิิงที่่�ไปไหนมาไหนคนเดีียวตอนกลางคืืนหรืือชอบแต่่ง
ตััวล่อ่ แหลมต้้องรัับผิดิ ชอบตนเองหากถููกทำร้้าย’ ‘ในการประเมิิน‘ความสมยอม’ของผู้้�หญิิงในคดีีความผิิดทาง
เพศให้้พิจิ ารณาให้้ดีว่ี า่ คำให้้การของผู้้�หญิิงที่่�ช่่ำชองทางเพศจะสามารถเชื่่อ� ถืือได้้แค่่ไหน’ ตลอดจนวิิธีคิี ดิ ที่่�ว่า่
‘หากไม่่มีร่ี อ่ งรอยการถููกทำร้้ายร่่างกายในคดีีความผิิดทางเพศนั้้�นหมายความว่่าผู้้�หญิิงสมยอม’ ที่่�ผู้้�พิพิ ากษา
ควรระมััดระวัังและหลีีกเลี่่�ยงระหว่่างการพิิจารณาคดีี
ที่่�มา: International Commission of Jurists, แนวทางทั่่�วไปสำหรัับผู้้�พิิพากษาในการนำมุุมมองเชิิงเพศภาวะไปประยุุกต์์ใช้้ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ฉบัับกรุุงเทพ (2016)

1.3

การจำำ�คุุกมีีผลต่่อผู้้�หญิิงอย่่างไร

แม้้ว่่าการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีและการจำคุุกสามารถส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อผู้้�ต้้องขัังทั้้�งชายและหญิิง แต่่ผล
กระทบดัังกล่่าวมัักรุุนแรงเป็็นพิิเศษสำหรัับผู้้�ต้้องขัังหญิิง เนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังหญิิงจำนวนมากกระทำผิิดเป็็นครั้้�งแรก
และถููกจำคุุกในฐานความผิิดที่่�ไม่่มีีความรุุนแรง ซึ่่�งการใช้้โทษจำคุุกอาจไม่่สามารถช่่วยบำบััดฟื้้�นฟููและกลายเป็็น
อุุปสรรคต่่อการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของพวกเธอได้้30
• ความปลอดภััย: ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในหลายประเทศมัักถููกล่่วงละเมิิดทางเพศและทำให้้รู้้�สึึกอัับอาย ในสััดส่่วนที่่�
สููงกว่่าผู้้�ต้้องขัังชาย ซึ่่�งพวกเธอจะมีีความเสี่่�ยงมากเป็็นพิิเศษที่่�จะถููกข่่มขืืน ถููกทารุุณกรรมทางเพศ ตลอดจน
ถููกเอารััดเอาเปรีียบโดยผู้้�ต้้องขัังชายและเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำ

“ความรุุนแรงอย่่างต่่อเนื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้น� ระหว่่างและหลัังการถููกคุุมขัังถืือเป็็นความจริิงที่่�ผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงทั่่�วโลกต้้อง
เผชิิญ”
– ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษของสหประชาชาติิว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง
ที่่�มา: รายงานของผู้้�เสนอรายงานพิิเศษว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง, สาเหตุุและผลที่่�ตามมา “เส้้นทาง เงื่่อ� นไขและผลที่่�ตามมาของการกัักขัังผู้้�หญิิง (Pathways to,
conditions and consequences of incarceration for women)” (A/68/340), หน้้า 4.

• ผลกระทบต่่อบทบาทของผู้้�ดููแล: ผู้้�ต้้องหญิิงในประเทศส่่วนใหญ่่มักั เป็็นผู้้�ดููแลเดี่่�ยวหรืือเป็็นผู้้�ดููแลหลัักของ
บุุตรและบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ตนมีีภาระเลี้้�ยงดูู และเนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังหญิิงจำนวนมากมีีบทบาทเป็็นแม่่31 การจำคุุก
จึึงสามารถสร้้างผลกระทบทางจิิตใจอย่่างรุุนแรงต่่อเด็็กเพราะต้้องถููกพรากจากกััน ซึ่่�งจะนำไปสู่่�ปััญหาทาง
อารมณ์์และพััฒนาการของเด็็กได้้
30 Deschenes, Owen and Crow, “การทำผิิดซ้้ำซากของผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำ: การวิิเคราะห์์ข้้อมููลรองของชุุดข้้อมููลการทำผิิดซ้้ำซากในปีี ค.ศ. 1994 (Recidivism
among female prisoners: Secondary analysis of the 1994) ชุุดข้้อมููลของ BJS”, National Criminal Justice Reference Service (2007)
31 ในเขตคอเคซััสใต้้ ร้้อยละ 78 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�สำรวจเป็็นแม่่คนแล้้ว [PRI, ใครคืือผู้้�ต้้องขัังหญิิง? ผลการสำรวจจากประเทศอาร์์เมเนีียและจอร์์เจีีย (Who are women
prisoners? Survey results from Armenia and Georgia) (2013) หน้้า 13-14]; 3 ใน 4 ของผู้้�หญิิงที่่�อยู่่ใ� นที่่�คุมุ ขัังของจอร์์แดนมีีลููกแล้้วและ ร้้อยละ 78 ของผู้้�หญิิงเหล่่านี้้�อายุุ
ต่่ำกว่่า 18 ปีี [PRI, Who are women prisoners? Survey results from Jordan and Tunisia (ใครคืือผู้้�ต้้องขัังหญิิง? ผลการสำรวจจากประเทศจอร์์แดนและตููนีีเซีีย) (2014)
หน้้า 11] ในแอฟริิกาใต้้ ร้้อยละ 75 ของกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังที่่�สำรวจมีีลููกแล้้วโดย ร้้อยละ 45 ของผู้้�หญิิงเหล่่านี้้�มีลููี กคนแรกเมื่่อ� อายุุระหว่่าง 16-20 ปีี [Artz, Hoffman-Wanderer and
Moult, เวลาแห่่งความยากลำบาก: เส้้นทางสู่่�อาชญากรรมและการคุุมขััง (Hard Time(s): Women’s Pathways to Crime and Incarceration) (2012), หน้้า vi, 11 และ 35]

1. การระบุุความจำำ�เป็็นของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม

• เด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ในเรืือนจำกัับแม่่: ในปีี พ.ศ. 2560 มีีการประมาณการว่่าเด็็กอย่่างน้้อย 19,000 คนทั่่�วโลก
จะต้้องอาศััยอยู่่�ในเรืือนจำกัับผู้้�ดููแลหลััก32 ซึ่่�งเด็็กเหล่่านี้้�ย่่อมได้้รัับผลกระทบทั้้�งจากสภาพแวดล้้อมโดยทั่่�วไป
ของสถานคุุมขััง และผลกระทบจากการที่่�เรืือนจำหลายแห่่งไม่่มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เหมาะสมสำหรัับการดููแล
เด็็ก โดยประเทศส่่วนใหญ่่ได้้มีนี โยบายกำหนดอายุุสููงสุุดที่่�เด็็กสามารถอยู่่ใ� นเรืือนจำกัับพ่อ่ แม่่ได้้และเมื่่อ� ครบ
กำหนดจะต้้องออกจากเรืือนจำ ซึ่่ง� ส่่งผลให้้พ่อ่ แม่่และเด็็กเกิิดความเครีียดทางอารมณ์์ จึึงมีีการตั้้�งคำถามเกี่่�ยว
กัับทางเลืือกอื่่�นสำหรัับการดููแลเด็็กกลุ่่�มนี้้�33
• ผู้้�หญิิงที่่ตั้้� ง� ครรภ์์: ข้้อจำกััดด้้านทรััพยากรเรืือนจำและจำนวนเจ้้าหน้้าที่่�มักั ส่่งผลให้้ผู้้�หญิงิ ตั้้�งครรภ์์ซึ่่ง� ถููกกัักขััง
หรืือคุุมขัังอยู่่�ในเรืือนจำไม่่ได้้รัับการดููแลทั้้�งก่่อนและหลัังคลอดอย่่างเพีียงพอ
• การขาดสิ่่�งอำนวยความสะดวก: เรืือนจำส่่วนใหญ่่ถููกออกแบบมาสำหรัับผู้้�ต้้องขัังชายจึึงทำให้้ไม่่สามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการเฉพาะของผู้้�หญิิงได้้เท่่าที่่�ควร34 และเนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังหญิิงถืือเป็็นประชากรส่่วน
น้้อยของเรืือนจำจึึงมัักขาดงบประมาณสำหรัับก่อ่ สร้้างพื้้�นที่่�เฉพาะให้้กับผู้้�ต้
ั อ้ งขัังหญิิง ผู้้�ต้้องขัังหญิิงจำนวนมาก
จึึงต้้องถููกคุุมขัังไว้้ในภายในบริิเวณพื้้�นที่่�ของเรืือนจำชาย ทำให้้พวกเธอตกอยู่่ใ� นความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย
และไม่่ได้้รัับการตอบสนองด้้านความจำเป็็นเฉพาะทางเพศภาวะของพวกเธอ นอกจากนี้้� การขาดแคลนด้้าน
ทรััพยากรและการที่่�ผู้้�ต้้องขัังหญิิงไม่่ได้้รัับความสำคััญในลำดัับต้้นอาจส่่งผลให้้เรืือนจำหญิิงไม่่สามารถดููแล
ด้้านความต้้องการเฉพาะด้้านสุุขภาพของผู้้�ต้้องขัังหญิิงได้้ เช่่น ความต้้องการด้้านสุุขภาพทางเพศและการ
เจริิญพัันธุ์์� หรืือการบริิการแก้้ไขฟื้้�นฟููที่่�เหมาะสม ตลอดจนข้้อจำกััดด้้านสิ่่�งอำนวยความสะดวกต่่าง ๆ ทำให้้
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงอาจต้้องถููกคุุมขัังอยู่่ใ� นเรืือนจำความมั่่�นคงที่่�สููงเกิินความจำเป็็น พร้้อมกัับกฎเกณฑ์์ที่่เ� ข้้มงวดมากขึ้้น�
ในขณะที่่�โอกาสการเข้้าถึึงการแก้้ไขฟื้้�นฟููน้้อยลง และเนื่่�องจากจำนวนที่่�จำกััดของเรืือนจำหญิิง ผู้้�ต้้องขัังหญิิง
จึึงต้้องถููกคุุมขัังอยู่่�ในเรืือนจำที่่�ห่่างไกล ครอบครััวเดิินทางมาเยี่่�ยมได้้ยาก ซึ่่�งจะส่่งผลด้้านอารมณ์์และทำให้้
เกิิดความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว
• สุุขภาพจิิต: ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่เ� รืือนจำมัักจะเผชิิญกัับปัญ
ั หาด้้านสุุขภาพจิิตมากกว่่าผู้้�ต้้องขัังชาย35 ปััญหาสุุขภาพ
จิิตที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นได้้ทั้้�งเหตุุและผลของการถููกจำคุุก ซึ่่�งปััจจััยด้้านความแออััดของเรืือนจำ การขาดการดููแล
สุุขภาพที่่�ดีีพอ และการถููกทารุุณกรรมในเรืือนจำอาจทำให้้ปััญหาสุุขภาพจิิตของผู้้�ต้้องขัังทวีีความรุุนแรงมาก
ขึ้้�น นอกจากนี้้� การแตกแยกของครอบครััวและความรู้้�สึึกว่่าตััวเองล้้มเหลวในการทำหน้้าที่่�พ่่อแม่่อาจทำให้้
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงเกิิดความเครีียด รู้้�สึึกผิิด และกัังวลใจ โดยผู้้�หญิิงจะรู้้�สึึกผิิดมากกว่่าผู้้�ชายหากไม่่สามารถทำหน้้าที่่�
ของแม่่ที่่ดี� ไี ด้้เพราะสัังคมให้้ความคาดหวัังกัับบทบาทของแม่่มากกว่่า ดัังนั้้�น ผู้้�หญิิงจึึงจะรู้้�สึึกทุุกข์์ทรมานจาก
การต้้องถููกแยกจากครอบครััวมากกว่่าผู้้�ชาย36
• การฆ่่าตััวตายและการทำร้้ายตััวเอง: การศึึกษาวิิจััยแสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�ต้้องขัังหญิิงมีีความเสี่่�ยงที่่�จะทำร้้าย
ตััวเองหรืือพยายามฆ่่าตััวตายสููงกว่่าผู้้�ต้้องขัังชาย37 เนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังหญิิงส่่วนใหญ่่มัักเผชิิญกัับปััญหาด้้าน
สุุขภาพจิิตและมีีประวััติิการใช้้สารเสพติิดในระดัับที่่�รุุนแรงกว่่า รวมทั้้�งอาจเกิิดจากความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวเพราะ
เรืือนจำหญิิงมัักอยู่่�ห่่างไกลจากครอบครััวและชุุมชน38

32 การศึึกษาขององค์์การสหประชาชาติิว่่าด้้วยเด็็กที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพ (A/74/136).

33 Quaker United Nations Office, ผลกระทบของการจำคุุกพ่่อแม่่ที่่�มีีต่่อเด็็ก (The impact of parental imprisonment on children), เอกสารในชุุดผู้้�หญิิงในเรืือนจำ
และลููกของแม่่ที่่�ถููกจำคุุก (2007).
34  ดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Maiello and Carter, “เอาโถปััสสาวะผู้้�ชายออกไปแล้้วทาผนัังให้้เป็็นสีีชมพูู? เรืือนจำหญิิงควรจะมีีหน้้าตาอย่่างไร? (Minus the urinals and painted
pink”? What should a women’s prison look like?)”, 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2558
35 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยผู้้�หญิิงและการจำคุุก (Handbook on Women and Imprisonment) พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (2014) หน้้า 9
36 PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนดกรุุงเทพ (Women in criminal justice systems and the added value of the UN
Bangkok Rules) (2015)
37 WHO, สำนัักงานภููมิิภาคยุุโรป, สุุขภาพในเรืือนจำ (Health in Prisons) (2007)
38 PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนดกรุุงเทพ (Women in criminal justice systems and the added value of the UN
Bangkok Rules) (2015)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

มากกว่่า 1 ใน 4 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�สำรวจในประเทศคีีร์์กีีซสถานเคยมีีความพยายามที่่�จะฆ่่าตััวตายและ
ร้้อยละ 29 ของพวกเธอพยายามทำร้้ายตััวเองในช่่วงหนึ่่�งของชีีวิติ ก ร้้อยละ 40 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�สำรวจใน
ประเทศตููนิิเซีียเคยทำร้้ายตััวเองและ/หรืือเคยพยายามที่่�จะฆ่่าตััวตายข และงานวิิจัยั ในประเทศออสเตรเลีีย
พบว่่า ผู้้�ต้้องขัังชายมัักระบายความโกรธและคัับข้อ้ งใจออกมาในรููปแบบของการใช้้กำลัังหรืือการก่่อจลาจลใน
เรืือนจำ ในขณะที่่�ผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงมัักจะใช้้วิธีิ ที ำร้้ายตนเองแทนค
ก

PRI, คาซัักสถานและคีีร์์กีีซสถาน (2014), หน้้า 18.
PRI, จอร์์แดนและตููนีีเซีีย (2014), หน้้า 28.
ค รายงานของผู้้�เสนอรายงานพิิเศษว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง, สาเหตุุและผลที่่�ตามมา “เส้้นทาง เงื่่�อนไขและผลที่่�ตามมาของการกัักขัังผู้้�หญิิง (Pathways to,
conditions and consequences of incarceration for women)” (A/68/340), เชิิงอรรถที่่� 119, หน้้า 21
ข

•	การตีีตรา (stigma): ผู้้�หญิิงที่่�ถููกควบคุุมตััวต้้องเผชิิญกัับข้้อท้้าทายหลายประการหลัังจากได้้รัับการปล่่อยตััว
เช่่น การไม่่มีีที่่�อยู่่� การหางานทำ และปััญหาสุุขภาพ ตราบาปที่่�ติิดตััวมากัับการถููกจัับกุุมสามารถส่่งผลให้้
ผู้้�หญิิงต้้องออกจากงานระหว่่างที่่�ถููกควบคุุมตััวแม้้ว่่าสุุดท้้ายแล้้วจะไม่่ถููกลงโทษก็็ตาม โดยผู้้�หญิิงมัักจะ
ถููกเลืือกปฏิิบััติิหลัังปล่่อยตััวมากกว่่าผู้้�ชายเพราะการถููกตีีตราทางสัังคม ซึ่่�งบางคนอาจถููกครอบครััวตััดขาด
หรืือเสีียสิิทธิิในการดููแลลููก39

1.4	ทำำ�ไมจึึงควรนำำ�มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อ
เพศภาวะมาใช้้กัับผู้้�หญิิง
การใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังอย่่างมีีประสิิทธิิผลสามารถลดต้้นทุุนทางสัังคมและต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจจากการ
ใช้้โทษจำคุุก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในขั้้�นตอนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี40 การกระทำผิิดซ้้ำ และการลดจำนวน
ประชากรในเรืือนจำลงในระยะยาวผ่่านการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถเข้้ารัับการบำบััดแก้้ไขฟื้้�นฟููและกลัับคืืน
สู่่�สัังคมได้้มากขึ้้�น ในทางกลัับกััน การคุุมขัังอาจเพิ่่�มโอกาสให้้ผู้้�หญิิงกระทำผิิดซ้้ำมากขึ้้�น และลดความสามารถ
ในการเลี้้�ยงชีีพหรืือหาที่่�อยู่่�อาศััยของตนเอง จึึงควรมีีการนำมาตรการที่่�ใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุที่่�แท้้จริิง
ที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงกระทำผิิดซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ทั้้�งกัับผู้้�กระทำผิิดและชุุมชน เช่่น การบำบััดรัักษาการติิดยาเสพติิด
การบำบััดฟื้้�นฟููปััญหาทางสุุขภาพจิิต เป็็นต้้น41
ร้้อยละ 70.7 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงในสหราชอาณาจัักร ที่่�ได้้รับั โทษคุุมขัังระยะสั้้�นไม่่เกิิน 12 เดืือน ระหว่่างเดืือน
เมษายนถึึงมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2559 จะกลัับมากระทำผิิดซ้้ำภายในเวลา 1 ปีีหลังั ถููกปล่่อยตััว ซึ่่ง� หลัักฐานแสดง
ให้้เห็็นว่่า โทษคุุมขัังระยะสั้้น� มีีประสิิทธิิผลในการป้้องกัันการกลัับมากระทำทำผิิดซ้้ำน้้อยกว่่าคำสั่่�งให้้ทำงาน
บริิการชุุมชน
ที่่�มา: กระทรวงยุุติิธรรมของสหราชอาณาจัักร, ยุุทธศาสตร์์เกี่่�ยวกัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง (Female Offender Strategy), หน้้า 3

อย่่างไรก็็ดีี มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมัักไม่่ใช่่มาตรการที่่�ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรัับผู้้�หญิิง ซึ่่�งหมายความว่่า
มาตรการและการลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังหลายชนิิดไม่่ได้้ให้้ความสำคััญกัับลัักษณะ บทบาทและภููมิิหลัังเฉพาะตััว
ของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม และอาจเป็็นสิ่่�งทำร้้ายผู้้�หญิิงได้้มากขึ้้�นหรืืออาจกลายเป็็นรููปแบบใหม่่ของ
การทำร้้ายหรืือควบคุุมผู้้�หญิิงโดยรััฐ โดยในบทต่่อไป คู่่�มืือเล่่มนี้้�จะอธิิบายถึึงวิิธีีที่่�จะสามารถส่่งเสริิมความเท่่าเทีียม
ทางเพศภาวะในการนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังไปใช้้
39 PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนดกรุุงเทพ (Women in criminal justice systems and the added value of the UN
Bangkok Rules) (2015)
40 มููลนิิธิิ Open Society, ผลกระทบทางสัังคมและเศรษฐกิิจของการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี (The Socio-Economic Impact of Pre-Trial Detention) (2011)
41 Bazelon and Krinsky, “คลื่่�นลููกใหม่่ของพนัักงานอััยการที่่�ต้้องการความยุุติิธรรม (There’s a Wave of New Prosecutors. And They Mean Justice)”, New York
Times, 11 ธัันวาคม พ.ศ. 2561

1. การระบุุความจำำ�เป็็นของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม

1.5

การประยุุกต์์ใช้้กฎหมายและวิิธีีพิิจารณาความอาญา
ให้้ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านยุุติิธรรม เช่่น ผู้้�พิิพากษา พนัักงานอััยการ และทนายความจำเลย ควรนำลัักษณะสำคััญของระบบ
กฎหมายไปประยุุกต์์ใช้้โดยคำนึึงถึึงมิิติิของเพศภาวะให้้มากขึ้้�น ซึ่่�งสามารถพิิจารณาทางเลืือกและข้้อแนะนำต่่างๆ
ได้้ดัังต่่อไปนี้้�:
• ทำงานร่่วมกัับหน่ว่ ยงานและกลุ่่�มภาคประชาสัังคมเพื่่อ� รวบรวมและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลในประเด็็นต่่าง ๆ รวมถึึง
จำนวนผู้้�หญิิงที่่�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าระบบที่่�นำไปใช้้จะมีีความโปร่่งใสและตรวจสอบ
ได้้ ตลอดจนสามารถติิดตามการเบี่่�ยงเบนคดีีและโครงการต่่าง ๆ ในชุุมชนเพื่่อ� รวบรวมหลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็น
ถึึงประสิิทธิิผลของโครงการ
• นำมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านที่่�มุ่่�งเน้้นการลดจำนวนผู้้�ต้้องขััง เช่่น เน้้นการลดจำนวนผู้้�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณา
คดีีหรืือการกระทำผิิดซ้้ำมากกว่่าจำนวนผู้้�ต้้องขัังเด็็ดขาด
• จััดตั้้�งระบบที่่�ช่ว่ ยให้้ทนายความจำเลยสามารถยื่่น� อุุทธรณ์์ต่อ่ พนัักงานอััยการอาวุุโสได้้ หากเห็็นว่่าข้้อกล่่าวหา
หรืือคำรัับสารภาพของผู้้�ถููกกล่่าวหาไม่่เป็็นธรรม
• กำหนดให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านยุุติธิ รรมเข้้ารัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการนำกฎหมายอาญาที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ
ไปประยุุกต์์ใช้้ โดยต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อกำหนดกรุุงเทพ และสามารถเข้้าใจถึึงสาเหตุุเบื้้�องหลััง
ที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม42
• ระบุุผู้้�ที่่ส� ามารถทำหน้้าที่่�เป็็น “ผู้้�นำ” ภายในระบบงานยุุติธิ รรมที่่�สามารถให้้การสนัับสนุุนและเผยแพร่่แนวทาง
ที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะได้้มากขึ้้�น
• คำนึึงถึึงความรัับผิิดชอบในการดููแลบุุตรของผู้้�หญิิงในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการศาล เช่่น เมื่่�อจะกำหนดวััน
ที่่�ต้้องมาขึ้้�นศาลหรืือการนััดหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• รณรงค์์ให้้ยกเลิิกกฎหมายที่่�เลืือกปฏิิบัติั ิ และสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมให้้ผู้้�กำหนดนโยบายปฏิิรููปกฎหมายในประเด็็น
ต่่าง ๆ ที่่�จำเป็็น
•	พููดคุุยกัับผู้้�หญิิงที่่�มีีประวััติิถููกคุุมขััง เข้้าเยี่่�ยมศููนย์์กัักขัังผู้้�หญิิงและเรืือนจำเพื่่�อหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมุุมมองของ
ผู้้�บริิหารในการนำกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาไปปฏิิบััติิ รวมทั้้�งพบปะกัับองค์์กรที่่�ทำงานกัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการยุุติิธรรมอย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อเรีียนรู้้�มุุมมองและข้้อคิิดเห็็นขององค์์กร
• จััดสรรทรััพยากรเพิ่่�มเติิมให้้กัับการดำเนิินการเกี่่�ยวกัับมาตรการทางเลืือกแทนการคุุมขัังที่่�ใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน
และองค์์กรที่่�ทำงานเพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุที่่�แท้้จริิงที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม เพื่่�อให้้ความสำคััญกัับ
มาตรการป้้องกัันการกระทำผิิดมากขึ้้�น
• จััดหาทางเลืือกที่่�หลากหลายเพื่่�อจััดการกัับสาเหตุุหลัักที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม เช่่น การจััด
โครงการศึึกษาและฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการจ้้างงานและลดความเปราะบางทางสัังคมและเศรษฐกิิจ

42 UNODC และ PRI ได้้พััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมที่่�มีีประโยชน์์ขึ้้�นมาหลายหลัักสููตร ดูู UNODC, E-learning ทั่่�วโลก (Global e-Learning), รายชื่่�อหลัักสููตร, “ประเด็็น
ทางเพศภาวะ: ทางเลืือกอื่่�นแทนการคุุมขัังผู้้�กระทำผิิดหญิิง (Gender Issues: Alternatives to Imprisonment for Women Offenders)” (Nr. 23.2), https://www.unodc.org/
elearning/en/courses/course-catalogue.html; และ PRI, “ผู้้�หญิิงในที่่�คุมุ ขััง: การอนุุวัติั ข้ิ อ้ กำหนดกรุุงเทพ (e-course) [Women in Detention: putting the Bangkok Rules
into practice (e-course)]”, e-learning (18 ธัันวาคม พ.ศ. 2561) และแบบฝึึกหััด (พ.ศ. 2560)
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•	รัับรู้้�ว่า่ ถ้้อยคำธรรมดาที่่�คนใช้้กันั ทั่่�วไปหลายคำมีีนัยั ยะของการดููถููกเหยีียดหยามและลดทอนความเป็็นมนุุษย์์
ของผู้้�อื่่น� รวมทั้้�งสะท้้อนการมองผู้้�อื่่น� เพีียงด้้านเดีียวและการตีีตราบาปอย่่างถาวรให้้กับผู้้�อื่
ั น่� เพีียงเพราะเขาเคย
ถููกตััดสิินว่่ากระทำความผิิดมาก่่อน เช่่น คำว่่า “นัักโทษ” “อดีีตนัักโทษ” “ขี้้คุ� กุ ” “โจร” และ “คนคุุก” แนวคิิดแบบ
เหมารวมเช่่นนี้้�ทำให้้คนที่่�เคยถููกจำคุุกมาก่่อนเปลี่่�ยนแปลงตััวเองได้้ยากและเป็็นอุุปสรรคต่่อการแก้้ไขฟื้้�นฟูู
และกลัับคืืนสู่่�สัังคมของพวกเขา ควรเลืือกใช้้ถ้้อยคำที่่�สื่่�อถึึงสถานะทางอาชญากรรมโดยไม่่ลดทอนความเป็็น
มนุุษย์์ของผู้้�อื่่�นแทน เช่่น คำว่่า “ผู้้�ถููกคุุมขััง” หรืือ “อดีีตผู้้�เคยถููกคุุมขััง” 43

1.6

แบบฝึึกหััดประเมิินตนเอง

1. อะไรคืือ:
ก.	ปััจจััยหลัักที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิงได้้รัับโทษจำคุุกในประเทศของคุุณ
ข. สาเหตุุแท้้จริิงที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังโทษจำคุุกของผู้้�หญิิงในประเทศของคุุณ
2. การถููกจำคุุกส่่งผลด้้านลบต่่อผู้้�หญิิงในประเทศของคุุณอย่่างไรบ้้าง
3.	ขั้้�นตอนอะไรบ้้างที่่�สามารถนำมาใช้้เพื่่อ� ช่่วยให้้กระบวนการยุุติธิ รรมในประเทศของคุุณตอบสนองต่่อเพศภาวะได้้
มากขึ้้�น

1.7

แบบฝึึกหััดสำำ�หรัับการฝึึกอบรม

กรณีีศึึกษา: Aminatta ถููกจัับกุุมในข้้อหาค้้าประเวณีีและเร่่ร่่อน แต่่ไม่่เคยมีีประวััติิอาชญากรรมมาก่่อน เธอ
มีีลููกอายุุ 6 เดืือนหนึ่่�งคน เธอบอกว่่านอนไม่่ค่่อยหลัับมาหลายสััปดาห์์แล้้วและร้้องไห้้อยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อน
ชายของ Aminatta ติิดยาเสพติิดและทำร้้ายเธอทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจเป็็นครั้้�งคราว เธอเป็็นชาวต่่างชาติิ
ที่่�ย้า้ ยมาอยู่่�ที่่โ� มแกนดาได้้หนึ่่ง� ปีีแล้้ว เรืือนจำหญิิงกลางของที่่�นี่่ตั้้� ง� อยู่่ใ� นเมืืองหลวงซึ่่ง� อยู่่ห่� า่ งออกไปประมาณ
สองชั่่�วโมงหากเดิินทางโดยรถยนต์์ Aminatta ถููกจัับในเมืืองที่่�เรืือนจำหญิิงเป็็นเพีียงแดนขนาดเล็็กตั้้�งอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�เรืือนจำชาย ซึ่่�งไม่่มีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกด้้านการแก้้ไขฟื้้�นฟููมากนัักและขาดแคลนผู้้�คุุมที่่�เป็็นผู้้�หญิิง
1.	ปััจจััยหลัักที่่�ทำให้้ Aminatta ต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมคืืออะไร
2. การใช้้โทษจำคุุกจะสามารถส่่งผลด้้านลบต่่อ Aminatta และลููกของเธออย่่างไรบ้้าง
3. Aminatta อาจต้้องเผชิิญกัับการเลืือกปฏิิบััติิในระบบกฎหมายอาญาอย่่างไรบ้้าง

43 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะ
ในการใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

ประเด็็นหลััก

•	ผู้้�กำหนดนโยบายและผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านยุุติธิ รรมควรนำบทบััญญััติขิ องข้้อกำหนดโตเกีียว ข้้อกำหนดกรุุงเทพ
และข้้อกำหนดเนลสััน แมนเดลามารวมเข้้าไว้้ในกฎหมายและแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ที่่�มีอี ยู่่ใ� นประเทศของตนเพื่่อ�
ให้้แน่่ใจว่่าจะสามารถนำมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะมาใช้้ได้้โดยง่่ายและสมบููรณ์์
• ตำรวจและพนัักงานอััยการควรพิิจารณานำทางเลืือกอื่่น� ในการดำเนิินคดีี เช่่น การยกฟ้้อง การลดทอนการ
ลงโทษ/การลดทอนความเป็็นอาชญากรรมของข้้อหา การหัันเหคดีี โครงการบำบััดรัักษาที่่�ตอบสนองต่่อเพศ
ภาวะ ความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ ตลอดจนทางเลืือกอื่่น� ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาใช้้กับผู้้�หญิ
ั
งิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการทาง
กฎหมายในข้้อหาที่่�ไม่่ร้้ายแรง ไม่่เป็็นภััยคุุกคามหรืือเป็็นอัันตรายต่่อความปลอดภััยและต่่อสัังคม โดยใน
ขณะเดีียวกัันต้้องเคารพกฎหมายและสิิทธิิของผู้้�เสีียหายด้้วย
• การทำให้้แน่่ใจว่่าบุุคคลที่่�ไม่่สามารถจ้้างทนายความจะสามารถเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายได้้ถืือ
เป็็นความรัับผิิดชอบของตำรวจ พนัักงานอััยการ และผู้้�พิิพากษา
• การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีควรเป็็นทางเลืือกสุุดท้้ายที่่�จะนำมาใช้้เมื่่อ� ไม่่มีมี าตรการอื่่น� แล้้วเท่่านั้้�น และ
ควรพิิจารณานำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้ในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการทางอาญา
• ควรพิิจารณานำทางเลืือกอื่่�นแทนการคุุมขัังก่่อนพิิจารณาคดีี เช่่น การประกัันตััว มาใช้้ในทุุกกรณีีไม่่ว่่าจะ
เป็็นความผิิดอะไร และพิิจารณานำเกณฑ์์ที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะมาใช้้ในการตััดสิินใจใช้้
ทางเลืือกดัังกล่่าวด้้วย
• ควรนำเหตุุบรรเทาโทษที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะมาพิิจารณาประกอบการกำหนดโทษ และ
ควรยกเลิิกคำพิิพากษาที่่�กฎหมายกำหนดให้้ศาลลงโทษโดยห้้ามใช้้ดุลุ พิินิจิ ในการลดโทษหรืือรอการลงโทษ
ที่่�บัังคัับการลงโทษ
• การที่่�ผู้้�พิิพากษารัับทราบถึึงข้้อมููลของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมาย (เช่่น ภาระรัับผิิดชอบเลี้้�ยง
ดูู ประวััติิการตกเป็็นเหยื่่�อ ความจำเป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับการดููแลด้้านสุุขภาพจิิต ฯลฯ) ถืือเป็็นข้้อมููลสำคััญ
สำหรัับประกอบการพิิจารณาพิิพากษาคดีี หน่่วยงานคุุมประพฤติิและหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์สามารถ
ให้้ข้อ้ มููลการประเมิินผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� กัับบุตุ รของผู้้�ต้้องหาหญิิงและการจััดการหาผู้้�ดููแลเด็็กหากขาด
ผู้้�ดููแลหลััก (เช่่น รายงานข้้อมููลทางสัังคมของผู้้�ต้้องหา) ได้้ก่่อนการพิิพากษาคดีี ในประเทศที่่�มีีทรััพยากร
จำกััด ศาลอาจสอบถามถึึงภููมิิหลัังของผู้้�หญิิงด้้วยตััวเองในระหว่่างการพิิจารณาคดีี นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำ เจ้้าหน้้าที่่�คลิินิิกด้้านกฎหมายของมหาวิิทยาลััย และผู้้�ช่่วยทนายความ สามารถให้้การสนัับสนุุน
การทำงานของศาลได้้โดยให้้ข้้อมููลภููมิิหลัังของผู้้�ต้้องหากัับศาลเพื่่�อประกอบการพิิพากษากำหนดโทษ
• ควรพิิจารณาใช้้มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังกัับผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมในทุุกกรณีีหากเห็็นว่่าเหมาะสม
และสามารถทำได้้ โดยเฉพาะผู้้�หญิิงตั้้�งครรภ์์และผู้้�หญิิงที่่�มีีบุุตรติิด เช่่น การรอการลงโทษ การรอการ
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กำหนดโทษ คำสั่่�งให้้ทำงานบริิการชุุมชน หรืือเข้้ารัับการบำบััดฟื้้�นฟููในชุุมชน การใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การ
คุุมขัังดัังกล่่าวควรถููกแทรกแซงน้้อยที่่�สุุดและมีีการคำนึึงถึึงสถานการณ์์เฉพาะตััวของผู้้�หญิิงแต่่ละคน
บทลงโทษคุุมขัังควรนำมาใช้้เฉพาะในกรณีีที่่เ� ป็็นความผิิดร้้ายแรงและใช้้ความรุุนแรง เมื่่อ� ผู้้�กระทำผิิดอาจ
เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�อื่่�นเท่่านั้้�น โดยต้้องคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบุุตรของหญิิงนั้้�นเป็็นสำคััญ
•	ผู้้�หญิิงจำนวนมากไม่่สามารถจ่่ายค่่าปรัับได้้เนื่่�องจากมีีฐานะยากจนและถููกกีีดกัันทางสัังคม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งผู้้�หญิิงที่่�มีีภููมิิหลัังเป็็นชนกลุ่่�มน้้อยทางชาติิพัันธุ์์� ซึ่่�งในกรณีีดัังกล่่าวควรพิิจารณาใช้้มาตรการที่่�
มิิใช่่การคุุมขัังเป็็นลำดัับแรก หรืือกำหนดค่่าปรัับให้้ต่่ำที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ ซึ่่�งพวกเธอไม่่ควรถููกคุุมขััง
เพีียงเพราะไม่่มีเี งิินจ่่ายค่่าปรัับหรืือค่่าธรรมเนีียม และพนัักงานอััยการและผู้้�พิพิ ากษาไม่่ควรออกหมายจัับ
เมื่่�อไม่่สามารถชำระค่่าปรัับได้้
•	สิ่่�งสำคััญ คืือ ต้้องแน่่ใจว่่ามาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังจะไม่่เปิิดโอกาสให้้กระบวนการยุุติธิ รรมเข้้าไปควบคุุมผู้้�หญิิง
ได้้มากเกิินไป การศึึกษาหาข้้อมููล การติิดตามตรวจสอบและประเมิินการใช้้มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งถืือเป็็นสิ่่�งที่่�จำเป็็นอย่่างยิ่่ง� สำหรัับการเฝ้้าระวัังและหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบจากการใช้้มาตรการดัังกล่่าว
•	จำเป็็นต้้องจััดทำกลไกรวบรวมผลตอบรัับเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความเห็็นของผู้้�หญิิงที่่�ได้้รับั โทษตามมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง การยกระดัับการรัับรู้้�ของสัังคมเรื่่อ� งประโยชน์์
ของมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�จะช่่วยลดการตีีตราให้้กัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าร่่วมมาตรการดัังกล่่าว
รวมทั้้�งช่่วยทำให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านยุุติิธรรมมีีความมั่่�นใจที่่�จะนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังไปใช้้
•	หลัังจากผู้้�หญิิงได้้รัับการพิิจารณาให้้ถููกปล่่อยตััวจากสถานคุุมขัังเพื่่อ� เข้้าร่่วมโครงการหรืือมาตรการที่่�มิิใช่่
การคุุมขััง เช่่น การปล่่อยตััวแบบมีีเงื่่�อนไข (การพัักการลงโทษ) การปล่่อยตััวเพื่่�อไปทำงาน การทำงาน
บริิการชุุมชน หรืือการเข้้ารัับการศึึกษา ควรมีีการดำเนิินการให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
•	พนัักงานอััยการ ผู้้�พิพิ ากษา และพนัักงานคุุมประพฤติิ ควรพิิจารณาถึึงสาเหตุุที่่ท� ำให้้ผู้้�หญิงิ ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไข
มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง รวมถึึงขอคำปรึึกษาจากกลุ่่�มผู้้�หญิิงและผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการทางกฎหมายเพื่่อ�
ทำความเข้้าใจกัับปัญ
ั หาที่่�พวกเธอต้้องเผชิิญแทนการใช้้บทลงโทษทัันทีี ทั้้�งนี้้� ควรจััดให้้มีมี าตรการที่่�เหมาะสม
ที่่�สามารถวััดผลได้้จริงิ ที่่�คำนึึงถึึงปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ ของผู้้�หญิิงที่่�มีปี ระวััติถููิ กทำร้้ายต้้องเผชิิญ

2.1

ภาพรวมของมาตรฐานระหว่่างประเทศ

ตราสารและมาตรฐานระหว่่างประเทศต่่าง ๆ ในปััจจุุบัันได้้กำหนดแนวทางที่่�ชััดเจนและเป็็นประโยชน์์ต่่อการนำ
มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะไปใช้้กับผู้้�หญิ
ั
งิ ในทุุกขั้้น� ตอนของกระบวนการยุุติธิ รรม44 ในปีี พ.ศ.
2533 องค์์การสหประชาชาติิได้้รัับรองและนำข้้อกำหนดโตเกีียวมาเป็็นแนวทางสำหรัับลดบทลงโทษให้้จำคุุกใน
ประเทศต่่าง ๆ และปีี พ.ศ. 2553 สมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิได้้ให้้การรัับรองและนำข้้อกำหนดกรุุงเทพ มาใช้้
เพื่่อ� เสริิมมุุมมองด้้านเพศภาวะเพิ่่�มเติิม มาตรฐานระหว่่างประเทศเหล่่านี้้�ถืือเป็็นต้้นแบบของมาตรฐานระดัับภููมิภิ าค
ต่่าง ๆ45 ที่่�ให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านยุุติธิ รรมสามารถนำแนวทางที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะมาประยุุกต์์ใช้้กับั มาตรการที่่�มิใิ ช่่
การคุุมขััง และจะช่่วยให้้จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงถููกคุุมขัังลดลงได้้
44 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยหลัักการพื้้�นฐานและแนวปฏิิบััติิของทางเลืือกแทนการจำคุุกที่่�น่่าสนใจ (Handbook of Basic Principles and Promising Practices on
Alternatives to Imprisonment) (2007)
45 ดููคณะกรรมาธิิการระหว่่างรััฐอเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, หลัักการและแนวปฏิิบัติ
ั ที่่ิ ดี� เี กี่่ย� วกัับการปกป้้องคุ้้�มครองบุุคคลที่่�ถููกลิิดดรอนเสรีีภาพในทวีีปอเมริิกา (2008),
หลัักการข้้อที่่� III(4); De Vos, Gilbert and Aertsen, การลดประชากรผู้้�ต้้องขัังในเรืือนจำ: ภาพรวมของกรอบทางกฎหมายและกรอบนโยบายทางเลืือกแทนการจำคุุกในยุุโรป
(Reducing prison population: Overview of the legal and policy framework on alternatives to imprisonment at the European level) (2014); คณะกรรมการสิิทธิิ
มนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา, แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขการจัับกุุม การควบคุุมตััวโดยตำรวจและการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในแอฟริิกา (Guidelines on the
conditions of arrest, police custody, and pretrial detention in Africa) (แนวปฏิิบััติิลููอัันดา), 12 พฤษภาคม 2014; คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่ง
แอฟริิกา, ปฏิิญญาวากาดููกููและแผนปฏิิบััติิการเพื่่�อเร่่งการปฏิิรููปเรืือนจำและการลงโทษในแอฟริิกา (Ouagadougou Declaration and Plan of Action on Accelerating
Prisons and Penal Reforms in Africa) (2002) และคณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (ACERWC): ความเห็็นทั่่�วไปข้้อที่่� 1 เกี่่�ยวกัับ
มาตรา 30 ของกฎบััตรแห่่งแอฟริิกาว่่าด้้วยการคุ้้�มครองสิิทธิิและสวััสดิิภาพของเด็็ก, “บุุตรของบิิดามารดาหรืือผู้้�ดููแลหลัักที่่�ถููกกัักขัังหรืือจำคุุก (Children of Incarcerated
and Imprisoned Parents and Primary Caregivers)” (2013)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

กฎหมายระหว่่างประเทศและมาตรฐานระดัับภููมิภิ าคต่่าง ๆ ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานความเท่่าเทีียมกัันระหว่่างชายและหญิิง46
โดยเพื่่อ� ให้้เกิิดความเท่่าเทีียมดัังกล่่าวขึ้้น� อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ สตรีีในทุุกรููปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) กำหนดให้้ต้้องแสวงหาวิิธีีที่่�จะ
ทำให้้เกิิดความเท่่าเทีียมกัันอย่่างแท้้จริิง ดัังนั้้�น การจััดให้้มีีมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการเฉพาะและ
ความเปราะบางของทั้้�งชายและหญิิง ตลอดจนความพยายามที่่�จะขจััดการเลืือกปฏิิบัติั หรืื
ิ อการสนัับสนุุนใด ๆ ที่่�ก่อ่ ให้้
เกิิดการเลืือกปฏิิบัติั ิ จึึงมีีความสำคััญอย่่างยิ่่�งต่่อการเสริิมสร้้างความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะ ซึ่่ง� CEDAW มีีแนวคิิดที่่�
ชััดเจนว่่า จะต้้องสร้้างมาตรการที่่�ทำให้้สามารถปฏิิบััติต่ิ อ่ หญิิงและชายแตกต่่างกัันได้้โดยไม่่ถืือเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ
เนื่่�องจากในความเป็็นจริิงแล้้ว การปฏิิบััติิต่่อชายและหญิิงที่่�เหมืือนกัันอาจถืือเป็็นวิิธีีการที่่�สนัับสนุุนให้้ยัังคงมีีการ
เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงได้้เช่่นกััน47 ข้้อกำหนดที่่� 1 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ ได้้ระบุุไว้้ว่่า มาตรการที่่�ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการที่่�มีลัี กั ษณะเฉพาะของผู้้�หญิิงนั้้�นไม่่ถืือเป็็นการที่่�เลืือกปฏิิบัติั 48ิ แต่่เป็็นมาตรการที่่�ช่ว่ ยให้้พนักั งานอััยการและ
ผู้้�พิพิ ากษาจะมั่่�นใจได้้ว่า่ ผู้้�หญิิงจะสามารถเข้้าถึึงความยุุติธิ รรมและได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครองจากกฎหมายอย่่างเท่่าเทีียม
กัับผู้้�ชายโดยคำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะของผู้้�หญิิงเข้้าที่่�สู่่�กระบวนการยุุติิธรรม49 เช่่น คณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชน
และสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ได้้ขอให้้ประเทศต่่าง ๆ จััด
ทำมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการทางกฎหมายอาญา50
หลัักการข้้อที่่� 3 ของหลัักการและแนวปฏิิบัติั แิ ห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal
Systems)51 ได้้ระบุุไว้้ว่า่ “บุุคคลที่่�ถููกควบคุุมตััว จัับกุมุ ต้้องสงสััย หรืือตั้้�งข้้อหาว่่ากระทำความผิิดในคดีีอาญาที่่�มีโี ทษ
จำคุุกหรืือโทษประหารชีีวิติ มีีสิทิ ธิ์ที่่์� จ� ะได้้รับั ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในทุุกขั้้น� ตอนของกระบวนการยุุติธิ รรม” และ
หลัักการข้้อที่่� 10 ได้้ให้้ความสำคััญกัับความเท่่าเทีียมในการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย ซึ่่ง� รวมถึึงการเข้้าถึึงความ
ช่่วยเหลืือดัังกล่่าวของผู้้�หญิิง52 ในหลายประเทศ ผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญกัับอุปุ สรรคเชิิงโครงสร้้างและวััฒนธรรมในการเข้้าถึึง
ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย อย่่างไรก็็ดีี การเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายได้้โดยเร็็วหลังั ถููกจัับกุมุ หรืือขณะอยู่่�ที่่�
สถานีีตำรวจมีีส่ว่ นสำคััญอย่่างมากต่่อโอกาสที่่�ผู้้�หญิงิ จะหลุุดพ้้นจากการถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีหรืือถููกตััดสิินจำคุุก
บางประเทศได้้นำมาตรการ “การคุุมขัังเพื่่�อความปลอดภััย (preventive detention)” มาใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อ
ของการค้้ามนุุษย์์ การข่่มขืืน หรืือความรุุนแรงรููปแบบอื่่น� ๆ ซึ่่ง� ควรมีีการเสนอให้้ใช้้มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังเพื่่อ� ความ
ปลอดภััยที่่�ดำเนิินงานโดยหน่่วยงานอิิสระ องค์์กรพััฒนาเอกชน หรืือหน่่วยงานบริิการชุุมชนอื่่�น ๆ (เช่่น ศููนย์์พัักพิิง)
ด้้วยเช่่นกััน การใช้้มาตรควบคุุมดููแลเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�หญิิงจะต้้องมีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�:
•
•
•
•

เป็็นมาตรการชั่่�วคราว
เป็็นมาตรการที่่�นำมาใช้้เมื่่�อจำเป็็นและได้้รัับการร้้องขอโดยตรงจากผู้้�หญิิงที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
เป็็นมาตรการภายใต้้การควบคุุมดููแลของศาลหรืือหน่่วยงานที่่�มีีอำนาจเกี่่�ยวข้้อง
เป็็นมาตรการที่่�สามารถยกเลิิกได้้ทัันทีีหากผู้้�หญิิงที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องการ53

46 ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 217 A (II) รัับรองเมื่่�อ 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2491
47 คณะกรรมการ CEDAW, ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป ข้้อที่่� 25 ย่่อหน้้าที่่� 26

48 สำหรัับข้อ
้ มููลเพิ่่�มเติิม ดูู คณะกรรมาธิิการระหว่่างรััฐอเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, หลัักการและแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� เี กี่่ย� วกัับการปกป้้องคุ้้�มครองบุุคคลที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพ
ในทวีีปอเมริิกา (3-14 มีีนาคม 2551), หลัักการข้้อที่่� 2
49 สหภาพแอฟริิกา, พิิธีศ
ี าลของกฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองในเรื่อ่� งสิิทธิิของสตรีีในแอฟริิกา, 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, มาตรา 8 สำหรัับข้อ้ มููล
เพิ่่�มเติิมให้้ดููที่่ค� ณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกาและคณะกรรมการผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา,“ความเห็็นร่่วมทั่่�วไปของ
คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (Joint General Comment of the African Commission on Human and Peoples’ Rights – ACHPR)
และคณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (ACERWC) ว่่าด้้วยการยุุติิการแต่่งงานในวััยเด็็ก”, ความเห็็นที่่� 40 (2017).
50 คณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา, แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขการจัับกุุม การควบคุุมตััวโดยตำรวจและการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีใน
แอฟริิกา (แนวปฏิิบััติิลููอัันดา) (2014)
51 มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 67/187 ภาคผนวก รัับรองเมื่่�อ 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2555.
52 มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 67/187 ภาคผนวก รัับรองเมื่่�อ 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2555.
53 ข้้อ 59 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ.
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ตาราง.	มาตรฐานระหว่่างประเทศและองค์์ประกอบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้าน
ยุุติิธรรม
มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Universal Declaration of
Human Rights, 1948)
ประกาศให้้การปฏิิบััติิต่่อชายและหญิิงอย่่างเท่่าเทีียมกัันถืือเป็็นสิิทธิิมนุุษยชน
กฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิของประชาชน (กฎบััตรบัันจููล) (African Charter on
Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter, 1981)
เรีียกร้้องการคุ้้�มครองผู้้�หญิิงและเด็็ก และการสร้้างครอบครััวให้้เป็็นพื้้�นฐานของสัังคม
อนุุสััญญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีีในทุุกรููปแบบ (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) (1979)
ตราสารสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศสำหรัับผู้้�หญิิงที่่�มีีหลัักการพื้้�นฐาน 3 ประการ คืือ การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
ความเท่่าเทีียมที่่�แท้้จริิง และข้้อผููกมััดให้้รััฐภาคีีต้้องปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงความยุุติิธรรม

ปฏิิญญาว่่าด้้วยหลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการอำนวยความยุุติิธรรมแก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหายจาก
อาชญากรรมและการใช้้อำนาจโดยไม่่ถููกต้้อง (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power) (1985)
กล่่าวถึึงหลัักการในการดำเนิินการกัับผู้้�เสีียหายจากอาชญากรรมและผู้้�เสีียหายจากการใช้้อำนาจโดยไม่่
ถููกต้้อง การเข้้าถึึงความยุุติธิ รรมและการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�เสีียหายอย่่างเป็็นธรรม การชดใช้้ การชดเชยความเสีียหาย
และการให้้ความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ
หลัักการและแนวปฏิิบััติิแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในระบบ
ยุุติิธรรมทางอาญา (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal
Justice Systems) (2012)
กำหนดหลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�ใช้้ได้้จริิงในการให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายแก่่ผู้้�เข้้าสู่่�กระบวนการ
ยุุติิธรรม ซึ่่�งรวมถึึงการแนะนำให้้รู้้�จัักมุุมมองด้้านเพศภาวะของความช่่วยเหลืือทางกฎหมายเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
จะเกิิดความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะ
มาตรฐานเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม

ข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง (ข้้อกำหนดโตเกีียว)
United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules) (1990)
กำหนดมาตรฐานสำหรัับลดการใช้้โทษจำคุุกในประเทศต่่าง ๆ
ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับ
ผู้้�กระทำผิิดหญิิง (ข้้อกำหนดกรุุงเทพ) United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners
and Non-custodial Measures (The Bangkok Rules) (2010)
กำหนดมาตรฐานสำหรัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ต้้องขัังหญิิงและการนำมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�ระบุุไว้้ในข้้อกำหนด
โตเกีียวไปใช้้ผ่่านมุุมมองที่่�คำนึึงถึึงมิิติิด้้านเพศภาวะ

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

ข้้อกำหนดมาตรฐานขั้้�นต่่ำแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง (ข้้อกำหนดเนลสััน
แมนเดลา) United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners – The Nelson
Mandela Rules) (2015)
กำหนดมาตรฐานสำหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถููกคุุมขััง รวมทั้้�งเน้้นให้้การใช้้โทษจำคุุกมุ่่�งให้้ความสำคััญกัับการ
แก้้ไขฟื้้�นฟููและการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของผู้้�ถููกคุุมขััง
คณะกรรมาธิิการระหว่่างรััฐอเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, หลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับ
การปกป้้องคุ้้�มครองบุุคคลที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพในทวีีปอเมริิกา (Inter-American Commission on
Human Rights, Principles and Best Practices on the Protection of Person Deprived of Liberty in
the Americas)
กำหนดมาตรฐานสำหรัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ที่่ถูู� กลิิดรอนเสรีีภาพเนื่่อ� งจากเข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรม โรงพยาบาล
จิิตเวช หรืือด้้วยสาเหตุุอื่่�น ๆ
คณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา, แนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับเงื่่อ� นไขการจัับกุุม
การควบคุุมตััวโดยตำรวจ และการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในแอฟริิกา (แนวปฏิิบัติั ลููอั
ิ นั ดา) [African
Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody,
and Pre-Trial Detention in Africa (Luanda Guidelines)]
กำหนดมาตรฐานที่่�มุ่่�งปรัับปรุุงการปฏิิบััติิต่่อบุุคคลที่่�ถููกจัับกุุม ถููกควบคุุมตััวโดยตำรวจ และถููกคุุมขัังก่่อน
การพิิจารณาคดีีในแอฟริิกาให้้ดีีขึ้้�น
คณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา “หลัักการเกี่่�ยวกัับการยกเลิิกการ
จััดประเภทและการลดทอนความเป็็นอาชญากรรมของความผิิดลหุุโทษในแอฟริิกา” (African
Commission on Human and Peoples’ Rights “Principles on the Declassification and Decriminalization
of Petty Offences in Africa”)
กำหนดมาตรฐานการประเมิินความผิิดลหุุโทษเพื่่อ� ป้้องกัันการเอาเปรีียบผู้้�กระทำผิิดเนื่่อ� งจากสถานภาพทาง
สัังคม
พิิธีีศาลของกฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองในเรื่่อ� งสิิทธิิของสตรีีในแอฟริิกา
(Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa)
กำหนดหลัักการเพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�หญิิงที่่�ถููกกัักขัังและสิิทธิิของผู้้�หญิิงที่่�เป็็นสมาชิิกของชุุมชนชายขอบ โดยต้้อง
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงเหล่่านี้้�ด้้วยความเคารพในศัักดิ์์�ศรีี
สมััชชารััฐสภาแห่่งคณะมนตรีียุุโรป, “แม่่และเด็็กในเรืือนจำ” (Parliamentary Assembly of the Council
of Europe, “Mothers and babies in prison”) ข้้อเสนอแนะที่่� 1469 (2000)
ระบุุว่า่ ควรให้้การคุุมขัังผู้้�หญิิงที่่�มีลููี กและผู้้�หญิิงที่่�ตั้้ง� ครรภ์์เป็็นทางออกสุุดท้้ายที่่�จะนำมาใช้้เมื่่อ� ไม่่มีมี าตรการ
อื่่�นแล้้วเท่่านั้้�น
คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (African Committee of Experts
on the Rights and Welfare of the Child – ACERWC), ความเห็็นทั่่�วไปข้้อที่่� 1 เกี่่�ยวกัับมาตรา 30
ของกฎบััตรว่า่ ด้้วยการคุ้้�มครองสิิทธิิและสวััสดิิภาพของเด็็กแห่่งแอฟริิกา: “บุุตรของบิิดามารดาหรืือ
ผู้้�ดููแลหลัักที่่�ถููกคุุมขัังหรืือจำคุุก” (Africa Charter on the Rights and Welfare of the Child: “Children
of Incarcerated and Imprisoned Parents and Primary Caregivers”) (2013)
กล่่าวว่่าในการพิิพากษาคดีีผู้้�กระทำผิิดที่่�เป็็นผู้้�ให้้การดููแลหลัักจะต้้องใช้้บทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังเป็็นลำดัับ
แรก และให้้ความสำคััญกัับแนวทางการลงโทษที่่�มีีคุุณภาพ มีีข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเหมาะกัับแต่่ละบุุคคล
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

มาตรฐานสำำ�หรัับการตอบสนองความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะและ
การเยีียวยาผู้้�ได้้รัับความเสีียหาย

ปฏิิญญาว่่าด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อสตรีีแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Declaration on the
Elimination of Violence against Women) (1993)
นิิยามถึึงความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและกำหนดขอบเขตและการแสดงออกที่่�เป็็นข้้อบ่่งชี้้ถึึ� งความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง
ปฏิิญญาปัักกิ่่�งและแผนปฏิิบััติิการเพื่่�อความก้้าวหน้้าของสตรีี (Beijing Declaration and Platform for
Action) (1995)
ขยายขอบเขตนิิยามของความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงให้้รวมถึึงการละเมิิดสิิทธิิผู้้�หญิงิ ในสถานการณ์์ความขััดแย้้งที่่�
มีีการใช้้อาวุุธ และตระหนัักถึึงความเปราะบางที่่�เป็็นลัักษณะเฉพาะของผู้้�หญิิงบางกลุ่่�ม
อนุุสัญญ
ั าว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ สตรีีในทุุกรููปแบบ Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979)
ข้้อเสนอแนะทั่่�วไปของคณะกรรมการข้้อที่่� 35 ในเรื่่�องความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ
(2017)
Committee General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women (2017)
กำหนดกรอบความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงในบริิบทโดยรวมของการเลืือกปฏิิบััติิ และขยายขอบเขตคำจำกััดความ
ให้้ครอบคลุุมถึึงการกระทำความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงในรููปแบบของการทรมานหรืือการปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงอย่่าง
โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือย่่ำยีีศัักดิ์์�ศรีี
ยุุทธศาสตร์์ต้้นแบบและมาตรการในทางปฏิิบััติิของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อ
สตรีีในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรมและความยุุติิธรรมทางอาญา ฉบัับปรัับปรุุง (United Nations
Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the
Field of Crime Prevention and Criminal Justice) (2010)
กำหนดหลัักการที่่�ให้้แนวทางสำหรัับการตอบสนองทางยุุติิธรรมทางอาญาทั้้�งหมด (รวมถึึงมาตรการที่่�ให้้ผู้้�
เสีียหายเป็็นศููนย์์กลาง และมาตรการที่่�ผู้้�กระทำผิิดต้้องรัับผิิดชอบ) และเรีียกร้้องให้้รััฐต่่าง ๆ กำหนดให้้
ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงเป็็นอาชญากรรมและห้้ามมิิให้้มีีความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงในทุุกรููปแบบ รวมทั้้�งกำหนด
ยุุทธศาสตร์์สำหรัับปรัับปรุุงการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง กฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับพยานหลัักฐาน ขั้้�นตอนของ
กระบวนการในห้้องพิิจารณาคดีี และสิิทธิิของผู้้�เสีียหาย
พิิธีีสารเพื่อ่� ป้้องกััน ปราบปราม และลงโทษการค้้ามนุุษย์์โดยเฉพาะสตรีีและเด็็ก (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)
กำหนดวััตถุุประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันและต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ ปกป้้องคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหาย รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างรััฐภาคีี

2.2	ขั้้�นตอนก่่อนการตั้้�งข้้อหาและก่่อนการพิิจารณาคดีี
ผู้้�กำหนดนโยบายและผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านยุุติิธรรมควรนำบทบััญญััติิของข้้อกำหนดโตเกีียว ข้้อกำหนดกรุุงเทพ และ
ข้้อกำหนดเนลสััน แมนเดลา มารวมเข้้าไว้้กัับกฎหมายและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ในประเทศ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะสามารถ
นำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะไปปฏิิบััติิได้้โดยง่่ายและสมบููรณ์์ 54
54 ข้้อ 57 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ ดูู สมััชชารััฐสภาคณะมนตรีีแห่่งสหภาพยุุโรป, “การส่่งเสริิมทางเลืือกแทนการจำคุุก” (“Promoting alternatives to imprisonment”)
มติิที่่� 1938 (2018) มาตรา 6 เพิ่่�มเติิม

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะควรถููกนำมาพิิจารณาใช้้กับผู้้�หญิ
ั
งิ ตั้้�งแต่่แรกเริ่่ม� เข้้าสู่่�
55
กระบวนการทางกฎหมาย ผู้้�พิพิ ากษาและพนัักงานอััยการควรนำหลัักเกณฑ์์ที่่มี� อี ยู่่� มาประกอบการพิิจารณาให้้สอดคล้้อง
กัับข้อ้ กำหนดที่่� 3.2 ของข้้อกำหนดโตเกีียว และข้้อกำหนดที่่� 57 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ เพื่่อ� ประเมิินความเหมาะสมของ
มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�จะนำมาใช้้55 นอกจากนี้้� ตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อกำหนดที่่� 5.1 ของข้้อกำหนดโตเกีียว พนัักงาน
อััยการควรใช้้วิจิ ารณญาณของตนเองตััดสิินใจไม่่ตั้้ง� ข้้อหาทางอาญาเมื่่อ� เห็็นว่่า “การดำเนิินคดีีต่อ่ ไปจะไม่่เกิิดประโยชน์์
ในการคุ้้�มครองสัังคม ป้้องกัันอาชญากรรม หรืือทำให้้ผู้้�คนเคารพกฎหมายและสิิทธิิของผู้้�เสีียหายมากขึ้้น� แต่่อย่่างใด” ซึ่่ง�
จุุดมุ่่�งหมายเหล่่านี้้�สอดคล้้องกัับข้อ้ กำหนดเนลสััน แมนเดลาที่่�ได้้ระบุุไว้้ว่า่ “โทษจำคุุกหรืือมาตรการคล้้ายคลึึงกัันที่่�ลิดิ รอน
เสรีีภาพของบุุคคลมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่อ� ปกป้้องสัังคมจากอาชญากรรมและลดการกระทำผิิดซ้้ำ”56 โดยนอกจากปััจจััย
ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�แล้้ว ผู้้�พิพิ ากษาและพนัักงานอััยการยัังควรคำนึึงถึึง “ความจำเป็็นของผู้้�กระทำผิิดที่่�จะต้้องได้้รับั แก้้ไขฟื้้น� ฟูู
การคุ้้�มครองสัังคม และผลประโยชน์์ของผู้้�เสีียหาย” ดัังที่่�ระบุุไว้้ในข้้อกำหนดที่่� 8.1 ของข้้อกำหนดโตเกีียว
ข้้อกำหนดที่่� 3.2 ข้้อกำหนดโตเกีียว: การเลืือกใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังจะต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการ
ประเมิินกฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับลักั ษณะและความร้้ายแรงของการกระทำความผิิด บุุคลิิกภาพและภููมิิหลังั
ของผู้้�กระทำผิิด ตลอดจนเป้้าหมายของการกำหนดบทลงโทษและสิิทธิิของผู้้�เสีียหาย
ข้้อกำหนดที่่� 57 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ: บทบััญญััติิของข้้อกำหนดโตเกีียวควรถููกนำมาใช้้เป็็นแนวทางในการ
พััฒนาและบัังคัับใช้้มาตรการต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง โดยรััฐสมาชิิกควรพััฒนาทางเลืือกที่่�คำนึึง
ถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะ เพื่่อ� ใช้้เป็็นมาตรการเบี่่�ยงเบนคดีี มาตรการทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการ
พิิจารณาคดีี และมาตรการทางเลืือกแทนการลงโทษจำคุุก โดยพิิจารณาถึึงประวััติกิ ารตกเป็็นเหยื่่อ� ที่่�ผู้้�กระทำ
ผิิดหญิิงจำนวนมากมัักประสบ และภาระหน้้าที่่�ในการเลี้้�ยงดููที่่�ผู้้�กระทำผิิดหญิิงมีี
สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดที่่� 6.1 ของข้้อกำหนดโตเกีียว ได้้ระบุุไว้้ว่่า การคุุมขัังก่่อนพิิจารณาคดีี “ควรเป็็นทางออก
สุุดท้้ายที่่�จะนำมาใช้้ในกระบวนการพิิจารณาคดีี” และควรคำนึึงถึึงข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าการแยกผู้้�หญิิงออกจากครอบครััว
และชุุมชนสามารถส่่งผลเสีียที่่�ร้้ายแรง เพราะฉะนั้้�น จึึงควรพิิจารณานำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้ในทุุกขั้้�นตอน
ของกระบวนการพิิจารณาคดีีของผู้้�กระทำผิิดหญิิง
• ทางเลืือกแทนการดำเนิินคดีี: ในกรณีีการกระทำความผิิดเล็็กน้้อยที่่�ผู้้�กระทำผิิดหญิิงไม่่เป็็นอัันตรายต่่อความ
ปลอดภััยของผู้้�อื่น่� และต่่อสัังคม57 เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจและพนัักงานอััยการควรพิิจารณานำทางเลืือกแทนการดำเนิิน
คดีี เช่่น การยกฟ้้อง การหัันเหคดีี การเข้้าร่่วมโครงการบำบััดฟื้้น� ฟููที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ และทางเลืือกอื่่น� ๆ
มาใช้้ด้ว้ ยความเคารพต่่อกฎหมายและสิิทธิิของผู้้�เสีียหาย รวมทั้้�งควรมีีการดำเนิินงานตามขั้้น� ตอนเพื่่อ� ให้้แน่่ใจ
ว่่าจะมีีการนำมาตรการที่่�เข้้มงวดน้้อยที่่�สุุดมาใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมายและได้้คำนึึงถึึง
ปััจจััยอื่่�น ๆ ดัังที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น
• ทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี: ทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในรููปแบบต่่าง ๆ
(เช่่น การประกัันตััว การถููกควบคุุมตััวภายในที่่�อยู่่�อาศััย หรืือการปล่่อยตััวชั่่�วคราวภายใต้้การควบคุุมดููแล)
ควรถููกนำมาพิิจารณาใช้้กับผู้้�
ั กระทำผิิดหญิิงเสมอโดยไม่่คำนึึงถึึงลัักษณะความผิิด ในกรณีีที่่ก� ารกระทำผิิดถืือ
เป็็นข้้อยกเว้้นเฉพาะ (เช่่น มีีความเสี่่�ยงที่่�จะหลบหนีี หรืือข่่มขู่่�ผู้้�เสีียหาย)58 ผู้้�พิิพากษาและพนัักงานอััยการควร
พิิจารณาถึึงเกณฑ์์เฉพาะทางเพศภาวะเพื่่�อนำมาปรัับใช้้กัับการคุุมขัังในกรณีีที่่�ดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� จะอภิิปรายถึึงมาตรการเหล่่านี้้�ในบทต่่อ ๆ ไป
55 กฎเกณฑ์์เหล่่านี้้�อาจมีีอยู่่ใ� นกฎหมายหรืือนิิติก
ิ รรมทางกฎหมายหรืือในกฎระเบีียบหรืือนโยบายที่่�ฝ่า่ ยพิิจารณาคดีีหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยตลาการอื่่น� ๆ จััดทำขึ้้น� อยู่่แ� ล้้ว ทั้้�งนี้้�
ขึ้้น� อยู่่�กับั เขตอำนาจศาลแต่่ละแห่่ง บทนำ นิิยามและการนำมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังต่่าง ๆ ไปใช้้เหล่่านี้้�ควรเป็็นไปตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎหมายหรืือเอกสารดัังกล่่าว (ข้้อ 3.1 ของ
ข้้อกำหนดโตเกีียว)
56 ข้้อ 4 ของข้้อกำหนดเนลสััน แมนเดลลา.
57 ข้้อ 5 ของข้้อกำหนดโตเกีียว.
58 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยยุุทธศาสตร์์เพื่่�อลดความแออััดในเรืือนจำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) และองค์์กรนิิรโทษกรรม
สากล, คู่่�มืือการพิิจารณาคดีีโดยเที่่�ยงธรรม (Fair Trial Manual) พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (2014)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ข้้อกำหนดที่่� 2.3 ข้้อกำหนดโตเกีียว: การดำเนิินงานของกระบวนการยุุติิธรรมควรจััดให้้มีีมาตรการที่่�มิิใช่่
การคุุมขัังที่่�มีคี วามหลากหลายและมีีขอบเขตที่่�กว้้างขวางตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนก่่อนการฟ้้องร้้องไปจนถึึงขั้้น� ตอนหลััง
การพิิพากษาลงโทษ โดยคำนึึงถึึงความเหมาะสมกัับลักั ษณะและความร้้ายแรงของความผิิด บุุคลิิกภาพและ
ภููมิิหลัังของผู้้�กระทำความผิิด การคุ้้�มครองสัังคม และการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้โทษจำคุุกโดยไม่่จำเป็็น ทั้้�งนี้้� การ
กำหนดจำนวนและประเภทของมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังนั้้�นควรพิิจารณาถึึงการนำมาปรัับใช้้กับั โทษที่่�ยังั คง
มีีอยู่่�เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
ข้้อกำหนดที่่� 58 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ: เมื่่�อพิิจารณาถึึงข้้อกำหนดที่่� 2.3 ของข้้อกำหนดโตเกีียว ผู้้�กระทำ
ผิิดหญิิงไม่่ควรถููกแยกออกจากครอบครััวและชุุมชน โดยปราศจากการพิิจารณาถึึงภููมิิหลัังและสายสััมพัันธ์์
ภายในครอบครััวของผู้้�กระทำผิิด ทั้้�งนี้้� ควรกำหนดมาตรการทางเลืือกเพื่่�อใช้้กัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง อาทิิ
มาตรการเบี่่�ยงเบนคดีี มาตรการทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี และมาตรการทางเลืือกแทน
การลงโทษจำคุุก และนำมาตรการดัังกล่่าวไปบัังคัับใช้้ตามความเหมาะสมเท่่าที่่�จะสามารถกระทำได้้
ข้้อกำหนดที่่� 62 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ: ควรมีีการปรัับปรุุงโปรแกรมการบำบััดการใช้้สารเสพติิดในชุุมชน
ให้้มีีความละเอีียดอ่่อนทางเพศภาวะ คำนึึงถึึงประสบการณ์์ที่่�กระทบกระเทืือนจิิตใจอย่่างรุุนแรง (traumainformed) และจััดให้้ผู้้�หญิิงเป็็นการเฉพาะ ตลอดจนยกระดัับการเข้้าถึึงโปรแกรมดัังกล่่าวเพื่่�อประโยชน์์ใน
การป้้องกัันอาชญากรรม การเบี่่�ยงเบนคดีี และการใช้้มาตรการทางเลืือกในการลงโทษ
ภาพที่่� 2 แผนภููมิิแสดงการนำำ�มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้ในขั้้�นตอนต่่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุุติิธรรม

การจัับกุุมหรืือ
ตั้้�งข้้อหาอย่่างเป็็น
ทางการ

การรัับรอง
การเข้้าถึึงคำำ�ปรึึกษา
ทางกฎหมาย

ยกฟ้้อง
ไม่่ใช่่

คำำ�นึึงถึึงปััจจััยเฉพาะทางเพศภาวะ
ประวััติิการถููกล่่วงละเมิิด
สุุขภาพจิิต การใช้้สารเสพติิด
บทบาทการเลี้้�ยงดููผู้้�อื่่�น ฯลฯ

การฝากขััง/
การคุุมขัังระหว่่างรอ
พิิจารณาคดีี

ใช่่

การ
เบี่่�ยงเบน
คดีี

ใช่่

เบี่่�ยงเบนไปยััง
โครงการศึึกษา
การบำำ�บััดรัักษา หรืือ
โครงการทางเลืือก
ในชุุมชน

คำำ�นึึงถึึงทางเลืือกอื่่�น
เช่่น ประกัันตััว การกัักบริิเวณ
การคุุมประพฤติิ
การตั้้�งข้้อหาที่่�
เป็็นธรรม

ยกฟ้้อง

ไม่่ใช่่

มีีการตััดสิินว่่า
กระทำำ�ผิิด?

การพิิพากษาวางโทษ/
การพิิจารณาคดีี

คำำ�นึึงถึึงปััจจััยบรรเทา เช่่น
ความร้้ายแรงของคดีี
บทบาทการเลี้้�ยงดููผู้้�อื่่�น
ประวััติิอาชญากรรม ประวััติิการ
ถููกล่่วงละเมิิดสถานภาพการเป็็น
ผู้้�ด้้อยด้้อยโอกาส ฯลฯ

พิิจารณาทางเลืือกอื่่�น เช่่น
การรอลงอาญา การกัักบริิเวณ
การใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ติิดตามตััว
การปรัับ การทำำ�งานบริิการสัังคม
คำำ�สั่่�งให้้บำำ�บััดรัักษา ฯลฯ

ภายหลััง
การพิิจารณาคดีี

พิิจารณาการใช้้
โครงการปล่่อยตััว
ก่่อนครบกำำ�หนดโทษ

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

2.2.1. การลดทอนความเป็็นอาชญากรรม/การลดทอนการลงโทษ

ความผิิดลหุุโทษ (เช่่น การเร่่ร่อ่ น การเร่่ขายของ เมาในที่่�สาธารณะ และการไม่่ชำระหนี้้�สินิ ) มัักมีีการกำหนดลัักษณะความ
ผิิดอย่่างไม่่ชัดั เจนและมีีบทลงโทษที่่�ไม่่สัมั พัันธ์์กับั ความร้้ายแรงของความผิิด บ่่อยครั้้ง� ถููกนำมาใช้้อย่่างเลืือกปฏิิบัติั กัิ บั
ผู้้�หญิิงและมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับความยากจน อาการเจ็็บป่ว่ ยทางจิิต และการไร้้ที่่อ� ยู่่อ� าศััยของผู้้�หญิิง ซึ่่ง� การดำเนิินคดีี
เหล่่านี้้�มักั นำไปสู่่�ปัญ
ั หาความแออััดในเรืือนจำ59 ดัังนั้้�น โทษจำคุุกจึึงเป็็นมาตรการที่่�ไม่่สัมั พัันธ์์กับั ความผิิดที่่�ไม่่ใช้้ความรุุนแรง
และการลดทอนความเป็็นอาชญากรรมของความผิิดในลัักษณะดัังกล่่าวสามารถส่่งผลต่่อผู้้�หญิิงได้้อย่่างมีีนัยั สำคััญ
เมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม พ.ศ. 2561 “หลัักการว่่าด้้วยการยกเลิิกการจััดประเภทและการลดทอนความเป็็น
อาชญากรรมของความผิิดลหุุโทษในแอฟริิกา” ได้้ถููกรัับรองโดยคณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชนและ
สิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา เพื่่อ� กำหนดมาตรฐานสำหรัับการประเมิินความผิิดลหุุโทษและส่่งเสริิมมาตรการ
ที่่�รััฐภาคีีสามารถดำเนิินการเพื่่�อรัับรองว่่ากฎหมายดัังกล่่าวจะไม่่มุ่่�งเน้้นถึึงภููมิิหลััง สถานะทางสัังคม หรืือ
สถานะทางเศรษฐกิิจของบุุคคลนั้้�น ๆ ที่่�ซึ่่�งต้้องประกอบอาชญากรรมเพื่่�อการดำรงอยู่่�ของตนก
ในปีี พ.ศ. 2562 รััฐวิิคตอเรีีย ประเทศออสเตรเลีีย หลัังจากหญิิงพื้้�นเมืืองอะบอริิจิินรายหนึ่่�งเสีียชีีวิิตขณะ
ถููกควบคุุมตััว รััฐบาลได้้ประกาศให้้การมีีภาวะมึึนเมาในที่่�สาธารณะไม่่ถืือเป็็นความผิิดทางอาญาอีีกต่่อไป
และจะนำแนวทางด้้านสุุขภาพ “ที่่�ส่่งเสริิมวิิธีีการบำบััดรัักษาที่่�ปลอดภััยและสอดคล้้องกัับวััฒนธรรมมาให้้
ความช่่วยเหลืือกัับผู้้�ที่่�ติิดสุุราในที่่�สาธารณะ” มาใช้้แทนการตั้้�งข้้อหาข
ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2560 หลัังจากการพิิจารณาคดีีระหว่่าง Mayeso Gwanda และรััฐ ศาลสููงของประเทศ
มาลีีวีีได้้ประกาศให้้ข้อ้ หา “อัันธพาลและเร่่ร่อ่ น” ขััดกัับหลักั รััฐธรรมนููญ และการจัับกุมุ ภายใต้้ข้อ้ หาดัังกล่่าว
ถืือเป็็นการจัับกุุมที่่�ผิิดกฎหมายค
ก

คณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองแห่่งแอฟริิกา, หลัักการว่่าด้้วยการยกเลิิกการจััดประเภทความผิิดลหุุโทษในแอฟริิกา (Principles on the
Decriminalisation of Petty Offences in Africa) (2017)
ข หนัังสืือพิิมพ์์ The Guardian, “รััฐวิิคตอเรีียล้้มเลิิกความผิิดฐานมึึนเมาในที่่�สาธารณะโดยไม่่ถืือว่่าเป็็นอาชญากรรมก่่อนการสอบสวนในคดีีผู้้�ต้อ
้ งหาเสีียชีีวิติ ในที่่�คุมุ ขััง
(Victoria abolishes public drunkenness as a crime ahead of death in custody inquest)” 22 สิิงหาคม พ.ศ. 2562
ค มููลเหตุุตามรััฐธรรมนููญ เอกสารหมายเลข 5 ของปีีพ.ศ. 2558 [2560] MWHC 23 (10 มกราคม พ.ศ. 2560)

เนื่่อ� งจากผู้้�หญิิงจำนวนมากต้้องถููกคุุมขัังในความผิิดเล็็กน้้อยเกี่่ย� วยาเสพติิด หลายประเทศจึึงได้้มีกี ารริิเริ่่ม� หรืือปฏิิรููป
กฎหมายเพื่่อ� ให้้ความผิิดเล็็กน้้อย เช่่น การใช้้ยาเสพติิดส่่วนบุุคคล การมีีไว้้ในครอบครอง และการปลููกพืืชเสพติิดเพื่่อ�
ใช้้ส่่วนตััว ไม่่จััดเป็็นอาชญากรรมอีีกต่่อไป และได้้นำนโยบายต่่าง ๆ มาใช้้เพื่่�อดำเนิินการกัับความผิิดในลัักษณะ
ดัังกล่่าวแทน เช่่น การส่่งตััวเพื่่�อเข้้ารัับการบำบััดรัักษาในชุุมชน การบริิการสัังคม การชำระค่่าปรัับ หรืือการออก
คำตัักเตืือน โดยแนวทางเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้น� ภายใต้้กรอบของอนุุสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการควบคุุมยาเสพติิดที่่�ส่ง่ เสริิม
การตอบสนองที่่�ยึึดหลัักด้้านสุุขภาพและสิิทธิิมนุุษยชนมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาการใช้้ยาและความผิิดปกติิที่่เ� กิิดจาก
การใช้้ยาเสพติิด ซึ่่�งการนำโทษจำคุุกมาใช้้กัับความผิิดเล็็กน้้อยดัังกล่่าวโดยไม่่จำเป็็น นอกจากจะไม่่สามารถช่่วย
ลดการกระทำผิิดซ้้ำแล้้ว ยัังก่่อให้้เกิิดปััญหาทางสัังคม เศรษฐกิิจ และสุุขภาพที่่�มากขึ้้�นต่่อตััวบุุคคล ครอบครััว และ
ชุุมชนของผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� การใช้้โทษจำคุุกยัังเพิ่่�มภาระหน้้าที่่�ให้้กับั กระบวนการยุุติธิ รรมจึึงทำให้้ไม่่สามารถ
จััดการกัับปััญหาอาชญากรรมที่่�มีีความร้้ายแรงกว่่าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ60
ดููเพิ่่�มเติิมด้้านล่่าง บทที่่� 2.2.4 การหัันเหคดีี หมวดที่่� 3.4 ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
59 Ehlers, ไม่่มีี “อัันธพาล” และ “คนเร่่ร่อ
่ น” อีีกต่่อไป: การยุุติคิ วามผิิดลหุุโทษที่่�ไร้้สาระในแอฟริิกาซึ่่ง� เป็็นมรดกตกทอดมาจากลััทธิิจักั รวรรดิินิยิ ม(“Rogues” and “Vagabonds”
No More: Ending Africa’s Imperial Legacy of Absurd Petty Offenses”), Open Society Foundation, 3 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2560 ดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Petty Offence Project, “ความ
ผิิดลหุุโทษในแอฟริิกา (Petty Offenses in Africa)”
60 คณะทำงานประสานระบบของสหประชาชาติิด้า
้ นการอนุุวัติั ริ ะบบร่่วมในเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด, เราได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้างในช่่วงเวลา 30 ปีีที่่ผ่� า่ นมา: บทสรุุปความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั
และที่่�จัดั ทำโดยองค์์การสหประชาชาติิว่า่ ในเรื่อ่� งที่่�เกี่่ย� วกัับยาเสพติิด (What we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and produced
by the UN system on drug-related matters) (2019)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ในปีี พ.ศ. 2544 ประเทศโปรตุุเกสได้้กำหนดให้้การครอบครองสารออกฤทธิ์์ต่� อ่ จิิตประสาททุุกประเภทในระดัับ
ต่่ำไม่่จััดเป็็นความผิิดทางอาญา โดยอนุุญาตให้้บุุคคลสามารถจััดหา มีีไว้้ในครอบครอง และใช้้สารดัังกล่่าว
ได้้ กฎหมายฉบัับที่่� 30/2000 ได้้กำหนดให้้พฤติิกรรมที่่�เคยเป็็นความผิิดทางอาญาในลัักษณะนี้้�ถืือเป็็นความ
ผิิดฐานละเมิิดคำสั่่�งของฝ่่ายปกครองเท่่านั้้�น ผู้้�ที่่ถูู� กตรวจพบว่่ามีียาเสพติิดในปริิมาณที่่�น้อ้ ยกว่่าใช้้สำหรัับเสพ
เป็็นเวลา 10 วัันไว้้ในครอบครองจะถููกส่่งต่่อไปยัังคณะกรรมาธิิการเพื่่�อยัับยั้้�งการติิดยาเสพติิด (Comissão
para a Dissuasão da Toxicodependência) ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานฝ่่ายปกครองที่่�จัดั ตั้้�งขึ้้น� ในแต่่ละภููมิิภาคของ
ประเทศ ประกอบไปด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3 ราย คืือ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย นัักสัังคมสงเคราะห์์ และแพทย์์
โดยคณะกรรมาธิิการแต่่ละชุุดจะมีีทีมี งานสนัับสนุุนเป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านสุุขภาพและสัังคม ซึ่่ง� ในปีี พ.ศ. 2553
จำนวนของผู้้�ที่่�ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดเกี่่�ยวกัับการค้้ายาเสพติิดในโปรตุุเกสลดลงกว่่าร้้อยละ 40 และจำนวน
ผู้้�ที่่ถูู� กคุุมขัังด้้วยความผิิดดัังกล่่าวลดลงถึึงร้้อยละ 50ก นอกจากนี้้� การลดทอนความเป็็นอาชญากรรมดัังกล่่าว
ยัังนำไปสู่่�การลดความแออััดของเรืือนจำ โดยสััดส่่วนของผู้้�ต้้องขัังในความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดลดลงจาก
ร้้อยละ 44 ในปีี พ.ศ. 2542 เป็็น 19.6 ในปีี พ.ศ. 2556 และนโยบายดัังกล่่าวได้้เปิิดโอกาสให้้หน่่วยงานที่่�มีี
อำนาจบัังคัับใช้้กฎหมายสามารถจััดการกัับผู้้�ค้า้ ยาเสพติิดรายใหญ่่และกลุ่่�มองค์์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่่
ได้้มากขึ้้�นแทนการมุ่่�งความสนใจไปที่่�การดำเนิินคดีีกัับผู้้�เสพและผู้้�ค้้ายาเสพติิดรายย่่อย
อย่่างไรก็็ตาม การดำเนิินงานในรููปแบบดัังกล่่าวยัังคงขาดการบริิการที่่�ถููกออกแบบมาเฉพาะทางเพศภาวะ
จึึงควรให้้มีีการจััดหาบริิการที่่�จะช่่วยลดผลเสีียจากยาเสพติิดและการบำบััดรัักษาที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�ผู้้�หญิิง
โดยเฉพาะ ซึ่่ง� จััดเวลาให้้บริกิ ารเฉพาะผู้้�หญิิงเท่่านั้้�น โดยการให้้บริกิ ารดัังกล่่าวควรรวมถึึงการจััดการดููแลเด็็ก
การตรวจรัักษาสุุขภาพทางเพศและอนามััยการเจริิญพัันธุ์์� พร้้อมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนทางสัังคมแก่่ผู้้�หญิงิ และ
ผู้้�ที่่�มีีบทบาทเป็็นแม่่ข
ก

Laqueur, “ข้้อดีีและข้้อเสีียของการลดทอนความเป็็นอาชญากรรมของการใช้้ยาเสพติิดในโปรตุุเกส” (“Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal”),
Law and Social Inquiry (2014)
ข IDPC, เพศภาวะและนโยบายยาเสพติิด: การสำรวจแนวทางใหม่่สำหรัับนโยบายยาเสพติิดและการกัักขัังผู้้�กระทำผิิด: โมเดลสำหรัับการลดทอนความเป็็นอาชญากรรม
ของการใช้้ยาเสพติิดในโปรตุุเกส (Gender And Drug Policy: Exploring Innovative Approaches To Drug Policy And Incarceration: The Portuguese Model
For Decriminalizing Drug Use)

2.2.2. การเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรก

ด้้วยปััจจััยด้้านการเงิินทำให้้ผู้้�หญิงิ จำนวนมากไม่่สามารถจััดหาทนายความส่่วนตััวได้้และจำเป็็นต้้องพึ่่�งพาทนายความ
ของรััฐ หนึ่่�งในข้้อค้้นพบหลัักจากรายงานการศึึกษาเกี่่ย� วกัับการให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายทั่่�วโลกในปีี พ.ศ. 2559
ที่่�จัดั ทำขึ้้น� โดย UNDP/UNODC คืือ การขาดความเชื่่อ� มั่่�นในคุุณภาพของบริิการด้้านกฎหมายที่่�ผู้้�ต้อ้ งหาได้้รับั ซึ่่ง� ถืือ
เป็็นปััญหาสำคััญที่่�สุดุ ของกลุ่่�มคนที่่�ยากจนและสามารถเข้้าถึึงบริิการต่่าง ๆ ได้้ยาก61 ดัังนั้้�น การจััดให้้มีบริ
ี กิ ารให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางกฎหมายที่่�คำนึึงถึึงมิิติด้ิ า้ นเพศภาวะและการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�หญิงิ ถึึงวิิธีเี ข้้าถึึงบริิการดัังกล่่าวจึึงเป็็นหนึ่่�งใน
มาตรการที่่�ประเทศต่่าง ๆ สามารถจััดให้้มีขึ้ี น้� ได้้เพื่่อ� รัับรองคุุณภาพของการให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย62 โดยอาจ
พิิจารณานำมาใช้้ร่ว่ มกัับมาตรการต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�:
• ตำรวจ พนัักงานอััยการ และผู้้�พิพิ ากษา ควรดููแลให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ที่่ไ� ม่่สามารถจ้้างทนายความส่่วนตััวจะสามารถ
เข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางด้้านกฎหมายได้้ และผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในกระบวนการยุุติธิ รรมควรจััดเตรีียมรายชื่่อ� ผู้้�ให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางกฎหมายไว้้ล่ว่ งหน้้าเพื่่อ� แจ้้งให้้ผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องทราบ (ทั้้�งนี้้�ขึ้น้� อยู่่�กับั ระบบการให้้ความช่่วยเหลืือของ
แต่่ละประเทศ ผู้้�ให้้บริกิ ารดัังกล่่าวอาจเป็็นทนายจำเลยที่่�ทำงานให้้กับรั
ั ฐั หน่่วยงานให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ของรััฐ องค์์กรภาคประชาสัังคม เนติิบัณ
ั ฑิิตยสภา หรืือคลิินิกิ ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ)
61 UNODC และ UNDP, การศึึกษาบริิการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายทั่่�วโลก, รายงานระดัับโลก (Global Study on Legal

Aid, Global Report) (2016)

62 UNODC, คู่่�มืือการสร้้างความั่่�นใจให้้กับคุ
ั ณ
ุ ภาพของบริิการความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายในกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา – แนวทางที่่�ใช้้ได้้จริงิ และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ น่� า่ สนใจ

(Handbook on Ensuring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes – Practical Guidance and Promising Practices) (2019), pp. 63-70.

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

• ประเทศที่่�มีีทรััพยากรจำกััดหรืือทนายความไม่่เพีียงพอ ผู้้�ช่่วยทนายความในชุุมชนอาจช่่วยให้้คำแนะนำทาง
กฎหมายได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับกลุ่่�มที่่�ถููกกีีดกัันทางสัังคม เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงความ
ช่่วยเหลืือดัังกล่่าว63
• ทนายความหรืือผู้้�ช่่วยทนายความสามารถเข้้าไปยัังสถานีีตำรวจและเรืือนจำอย่่างสม่่ำเสมอเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
ผู้้�หญิิงที่่�มีีปััญหาจะได้้รัับคำแนะนำทางกฎหมายอย่่างเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้หลัังจากถููกจัับกุุม
• เนติิบััณฑิิตยสภา ผู้้�ให้้บริิการความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายรายบุุคคล ทนายความที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
กฎหมาย ตลอดจนทนายความที่่�ทำงานให้้กับั องค์์กรภาคประชาสัังคม ควรมีีประสบการณ์์และความรู้้�ที่่เ� หมาะสม
ที่่�จะสามารถให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายได้้ดีี มีีข้้อมููลที่่�เพีียงพอและถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความต้้องการพิิเศษ
ของผู้้�หญิิง และหากเป็็นไปได้้ ควรจััดให้้มีที นายความหรืือผู้้�ช่่วยทนายความที่่�เป็็นผู้้�หญิิงสำหรัับให้้บริกิ ารด้้วย64
• การสนัับสนุุนให้้เกิิดโครงการให้้ความรู้้�ด้้านกฎหมายในลัักษณะของผู้้�หญิิงช่่วยผู้้�หญิิง เพื่่�อให้้รัับทราบถึึงสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานและวิิธีีการบัังคัับใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว เช่่น ทราบว่่าตนเองมีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ลงชื่่�อในบัันทึึกคำรัับสารภาพ
ที่่�อ่่านไม่่เข้้าใจหากไม่่สามารถเข้้าถึึงคำแนะนำทางกฎหมายได้้ทัันท่่วงทีี
Sisters Inside เป็นองค์กรภาคประชาสังคมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย จัดตัง้ โดยอดีตผูต้ อ้ งขัง
หญิง เข้าเยีย่ มสถานีต�ำ รวจเป็นประจำ�ทุกวันเพื่อพบปะกับผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิงทีถ่ กู คุมขังในสถานีต�ำ รวจ เพื่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผทู้ ถ่ี กู คุมขังจะได้รบั การปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชน รวมถึงดูแลให้มตี วั แทนทางกฎหมาย
สำ�หรับขึ้นศาลในครั้งแรก โดยเจ้าหน้าที่องค์กรจะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อจัดการกับอุปสรรคที่อาจ
เกิดขนึ้ ในขัน้ ตอนการประกันตัว การจัดหาทีอ่ ยหล
ู่ งั การถกู ปล่อยตัว การสนับสนุนในระหว่างทีต่ อ้ งไปศาล รวมทัง้
ช่วยเหลือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำ�ตามเงื่อนไขการประกันตัวได้ (เช่น การเดินทางไปรายงานตัวกับ
ตำ�รวจ หรือการจัดหาที่อยู่) และหากต้องการ จะให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับสาเหตุที่นำ�ไปสู่การ
กระทำ�ผิด อาทิ สาเหตุทม่ี าจากความยากจน หรือการไร้ทอ่ี ยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้เพิม่ ความ
ตระหนักรู้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีมีต่อผู้กระทำ�ผิดหญิง ซึ่งช่วยให้จำ�นวนเด็ก
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ถูกคุมขังภายใต้การควบคุมของตำ�รวจ (ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นชนพื้นเมือง)
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากตำ�รวจเลือกที่จะใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังแทนการควบคุมตัว เช่น
การตักเตือน การให้ประกันตัวทันทีหลังการจับกุม เป็นต้นก
องค์กร LBH Masyarakat ประเทศอินโดนีเซีย ให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแก่ผใู้ ช้ยาเสพติด
และจัดอบรมผู้ใช้ยาเสพติดให้สามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ชุมชนได้ โดย LBH Masyarakat
ทำ�งานใกล้ชิดกับผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ชุมชน หรือครอบครัวของผู้ใช้ยาเสพติดในการรวบรวม
พยานหลักฐาน จัดเตรียมเอกสารสำ�หรับการต่อสู้ทางกฎหมาย ตลอดจนรวบรวมหลักฐานสนับสนุน เช่น
รายงานการประเมินด้านจิตเวช หรือการประเมินทางการแพทย์ ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติการติดยาเสพติด
และความจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการบำ�บัดรักษา โดยความช่วยเหลือทางกฎหมายที่องค์กรจัดหาให้รวมถึง
การจัดหาตัวแทนเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเบี่ยงเบนคดีในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ข้ันตอนการสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจถึงขั้นตอนการพิจารณาของศาล แม้ว่าตามระเบียบที่มีอยู่น้ัน เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะสามารถ
เบี่ยงเบนคดีไปจากการฟ้องร้องได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมักจะไม่เบี่ยงเบนผู้ใช้ยาเสพติดไปสู่
ทางเลือกด้านการบำ�บัดรักษาเนื่องจากการใช้ยาเสพติดจัดเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายยาเสพติดของ
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ผูพ้ พิ ากษาสามารถใช้วจิ ารณญาณเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเบีย่ งเบนคดีได้หลงั จาก
รับฟังคำ�ให้การของพยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และหลักฐานสนับสนุนอื่น ๆข นอกจาก LBH Masyarakat แล้ว

63 Open Society Justice Initiative, ผู้้�ช่ว
่ ย/ผู้้�แนะนำด้้านกฎหมายในชุุมชน: คู่่�มืือผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน (Community-Based Paralegals: A Practitioner’s Guide) (2010).

64 แนวปฏิิบัติ
ั ที่่ิ � 9, หลัักการและแนวปฏิิบัติั แิ ห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา (United Nations Principles and
Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

องค์กร Action for Justice Indonesia ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรในประเทศอินโดนีเซียที่ให้ความช่วยเหลือใน
รปู แบบเดียวกัน คือการให้ค�ำ แนะนำ�ทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแก่ผหู้ ญิงทีถ่ กู จับในความผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติด และช่วยเบี่ยงเบนพวกเธอออกจากดำ�เนินคดีสู่ทางเลือกด้านการบำ�บัดรักษาแทน
องค์กร Humanitarian Legal Assistance Foundation (HLAF) ประเทศฟิลิปปินส์ จัดฝึกอบรมผู้ช่วย
ทนายความสำ�หรับผตู้ อ้ งขังหญิง เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนผตู้ อ้ งขังหญิงคนอนื่ ๆ ในการเขียนคำ�ให้การ
และช่วยติดตามกำ�หนดการขึ้นศาลกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ�ค
ผูช้ ว่ ยทนายความขององค์กร AdvocAid ประเทศเซียร์ราลีโอน เฝ้าติดตามและเข้าเยีย่ มสถานคุมขังต่าง ๆ
เพื่อให้ค�ำ แนะนำ�ด้านกฎหมายแก่ผหู้ ญิงทีถ่ กู คุมขัง สนับสนุนการยนื่ ขอประกันตัว หรอื เสนอให้มกี ารประนอม
ข้อพิพาทในกรณีของความขัดแย้งทีไ่ ม่รา้ ยแรงง โดยเจ้าหน้าทีท่ นายความขององค์กรจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทน
ทางกฎหมายให้กับจำ�เลยผู้หญิงขณะขึ้นศาล นอกจากนี้ AdvocAid ได้จัดทำ�รายการ Police Case เพื่อให้
ความรทู้ างโทรทัศน์และวิทยุเกีย่ วกับผูห้ ญิงทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเพื่อยกระดับการรับรูข้ องสาธารณชน
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของผู้หญิง
ก

https://sistersinside.com.au/
IDPC, แนวทางด้านสาธารณสุขว่าด้วยการใช้ยาเสพติดในเอเชีย: หลักการและแนวปฏิบตั สิ �ห
ำ รับการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (A Public Health Approach
to Drug Use in Asia: Principles and Practices for Decriminalization) (2016).
ค มูลนิธิ Friedrich Naumann, “กฎหมายคอ
ื โล่ ลิปสติกคอื เกราะกำ�บงั ” (“Law as shield, lipstick as armour”), 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ง AdvocAid, “Police Case”, เว็บไซต์และวิดโี อ, ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข

2.2.3.	ความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพจิิต

ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมส่่วนใหญ่่จะมีีประวััติิด้้านปััญหาสุุขภาพจิิต65 มัักไม่่ได้้รัับโอกาสในการประกัันตััว
และไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนหลัังจากถููกปล่่อยตััว ซึ่่�งส่่งผลให้้พวกเธอต้้องกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมอีีกบ่่อยครั้้�ง66
ดัังนั้้�น การจััดหามาตรการรองรัับที่่จ� ำเป็็นสำหรัับการดููแลและตอบสนองความจำเป็็นด้้านสุุขภาพจิิตแทนมาตรการที่่�
เน้้นการลงโทษจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�สำคััญอย่่างยิ่่�ง67 โดยสามารถพิิจารณาเพิ่่�มเติิมได้้จากมาตรการต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�:
• สนัับสนุุนการจััดฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับการจััดการภาวะวิิกฤติิของการบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่อ� ลดการเกิิดสถานการณ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ที่่�จำเป็็นต้้องได้้รัับการดููแลด้้านสุุขภาพจิิต และลดโอกาสการใช้้กำลัังหรืือการจัับกุุมเพื่่�อจััดการ
กัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยประสบการณ์์เชิิงลบที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการจัับกุุมสามารถส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
จิิต โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�หญิิง ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเปราะบางมากเป็็นพิิเศษหลัังจากถููกจัับกุุมและในระหว่่างการ
รัับตััวเข้้าเรืือนจำ
•	หากเป็็นไปได้้ ควรเบี่่�ยงเบนผู้้�ที่่จ� ำเป็็นต้้องได้้รับั การดููแลด้้านสุุขภาพจิิตเข้้าสู่่�บริกิ ารชุุมชนแทนการจัับกุมุ เพื่่อ� ให้้
ได้้รับั ความช่่วยเหลืือแทนการถููกคุุมขััง โดยควรคััดกรองลัักษณะการกระทำผิิดก่่อนที่่�จะตั้้�งข้้อหาเพื่่อ� ให้้สามารถ
ระบุุตััวผู้้�ที่่�จำเป็็นต้้องได้้รัับการดููแลสุุขภาพจิิตให้้ได้้รัับความช่่วยเหลืือ และประสานงานกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ด้้านสุุขภาพและผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านที่่�เหมาะสม
(ดููหมวดที่่� 2.2.4 การเบี่่�ยงเบนคดีีและหมวดที่่� 2.3.2.5 คำสั่่�งให้้เบี่่�ยงเบนคดีีเพื่่�อบำบััดรัักษาในชุุมชน)

67 PRI, คู่่�มืือสากลว่่าด้้วยความต้้องการได้้รัับการดููแลด้้านสุุขภาพจิิตของผู้้�หญิิงในเรืือนจำ (จะตีีพิิมพ์์ปีีพ.ศ. 2563)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

• ให้้ตระหนัักว่่า บุุคคลที่่�มีปัี ญ
ั หาด้้านสุุขภาพจิิตสามารถมีีสุขุ ภาพจิิตที่่�ดีไี ด้้ เนื่่อ� งจากสามารถจััดการกัับภาวะของ
ตนได้้ดีี ได้้รับั ความช่่วยเหลืือด้้านการแพทย์์ หรืือได้้รับั การสนัับสนุุนด้้านสัังคมอย่่างเพีียงพอ ในทำนองเดีียวกััน
บางรายไม่่ได้้ถููกวิินิจฉั
ิ ยั ว่่ามีีปัญ
ั หาด้้านสุุขภาพจิิตแต่่อาจเผชิิญกัับปัญ
ั หาทางอารมณ์์ต่า่ ง ๆ ซึ่่ง� สามารถเกิิดขึ้้น�
ได้้เพราะอยู่่ใ� นช่่วงเวลาที่่�ยากลำบาก ดัังนั้้�น การที่่�บุคุ คลจะเผชิิญกัับภาวะทางสุุขภาพจิิตที่่�ซ้อ้ นทัับกันั ในช่่วงใด
ช่่วงหนึ่่�งจึึงไม่่ถืือเป็็นเรื่อ่� งผิิดปกติิ อย่่างไรก็็ตาม ปััญหาด้้านสุุขภาพจิิตเพีียงเล็็กน้้อยสามารถกลายเป็็นปััญหา
ที่่�ร้้ายแรงได้้ในภายหลััง
•	หลีีกเลี่่�ยงการตีีความเกี่่�ยวกัับความจำเป็็นด้้านสุุขภาพจิิตว่่าเป็็นปััจจััยเสี่่�ยง เพราะอาจทำให้้ผู้้�มีีปััญหาด้้าน
สุุขภาพจิิตถููกจััดให้้เป็็นอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยโดยไม่่จำเป็็น (หรืืออาจถููกจำคุุกเพราะ
‘ความเสี่่�ยง’ ดัังกล่่าว)
•	ผู้้�หญิิงที่่�มีีปััญหาด้้านสุุขภาพจิิตและ/หรืือมีีเงื่่�อนไขทางสุุขภาพอย่่างรุุนแรงจนทำให้้ไร้้ความสามารถควรถููก
ส่่งตััวไปยัังสถานดููแลสุุขภาพจิิตเพื่่�อให้้ได้้รัับการดููแลที่่�เหมาะสมแทนการถููกคุุมขัังในเรืือนจำ68
• จััดฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย พนัักงานอััยการ และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รัับรู้้�ถึึงผลกระทบของ
การป่่วยทางจิิตและความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรง เนื่่�องจากปััญหาด้้านสุุขภาพจิิตที่่�รุุนแรงของผู้้�หญิิง
ในเรืือนจำมัักเกี่่�ยวข้้องกัับประสบการณ์์การถููกทำร้้าย การได้้รัับความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรง หรืือการ
ถููกทอดทิ้้�ง โดยประสบการณ์์ต่่าง ๆ เหล่่านี้้�มัักทัับซ้้อนกัันอยู่่�
•	จ้้างงานหรืือรัับฟังั ความคิิดเห็็นของผู้้�ที่่เ� คยเผชิิญกัับปัญ
ั หาด้้านสุุขภาพจิิต โดยอาจจััดให้้เป็็นที่่�ปรึึกษา วิิทยากร
ฝึึกอบรม และผู้้�มีีประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพในเรื่่�องดัังกล่่าว ในขั้้�นตอนต่่าง ๆ ของกระบวนการยุุติิธรรม
• เชิิญชวนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ร่่วมมืือกัันในการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล พััฒนาช่่องทางสำหรัับการออกจาก
กระบวนการยุุติิธรรม และอุุดช่่องว่่างที่่�พบในการให้้บริิการและความสนัับสนุุนในชุุมชน69
2.2.4. การเบี่่�ยงเบนคดีี

โปรแกรมการเบี่่�ยงเบนคนออกจากเรืือนจำหรืือจากกระบวนการยุุติิธรรมที่่�ได้้รัับการออกแบบมาอย่่างดีีจะสามารถ
ช่่วยประหยััดทรััพยากร ลดอััตราการกระทำความผิิดซ้้ำ และช่่วยให้้คนสามารถอาศััยอยู่่�ในชุุมชนแทนการถููกคุุมขััง
ได้้ การเบี่่�ยงเบนคดีีตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการตั้้�งข้้อหาจะช่่วยให้้บุุคคลดัังกล่่าวไม่่ต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม และการ
เบี่่�ยงเบนคดีีหลัังการตั้้�งข้้อหา หรืือหลัังถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดจะเป็็นการนำทางเลืือกที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้70 โดยการ
เบี่่�ยงเบนคดีีนั้้น� จะมีีความสำคััญมาเป็็นพิิเศษสำหรัับผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการทางกฎหมาย เนื่่อ� งจากการถููกลิิดรอน
เสรีีภาพจะส่่งผลให้้ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�ไม่่สามารถรัับผิิดชอบเลี้้�ยงดูู ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อบุุตรของพวกเธอได้้ ผู้้�กำหนด
นโยบายควรพิิจารณาให้้แน่่ใจว่่ากฎหมายที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะในการนำการเบี่่�ยงเบนคดีีมาใช้้จะได้้รับั การรัับรอง
และนำมาปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสม
เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจและพนัักงานอััยการสามารถมีีบทบาทสำคััญในการนำการเบี่่�ยงเบนคดีีมาใช้้และช่่วยลดอััตราการ
ถููกคุุมขัังของผู้้�หญิิงได้้ โดยควรดำเนิินการร่่วมกัับการปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านต่่าง ๆ (เช่่น ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแล
สุุขภาพ หรืือการให้้บริิการชุุมชน) เพื่่�อจััดหามาตรการทางเลืือกสำหรัับการเบี่่�ยงเบนคดีีที่่�เหมาะสมที่่�สุุดโดยคำนึึงถึึง
สถานการณ์์และความต้้องการเฉพาะของผู้้�หญิิงแต่่ละราย

68 ข้้อ 109 ข้้อกำหนดเนลสััน แมนเดลา

69 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)
70 เรื่่�องเดีียวกััน

29

30

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

มาตรการทางเลืือกสำหรัับการเบี่่�ยงเบนคดีีสำหรัับผู้้�หญิิงที่่�ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสาธารณะ รวมถึึง:
•
•
•
•
•
•
•
•

การปล่่อยตััวทั้้�งแบบมีีและไม่่มีีเงื่่�อนไข
การลงโทษด้้วยวาจา
การตกลงแก้้ปััญหาผ่่านคนกลาง
การชดใช้้ให้้แก่่ผู้้�เสีียหายหรืือคำสั่่�งให้้จ่่ายค่่าทดแทน
การออกคำสั่่�งให้้ทำงานบริิการชุุมชน
การใช้้กระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์
การใช้้โครงการบำบััดรัักษาที่่�เหมาะสมกัับเพศภาวะ
การส่่งต่่อให้้เข้้ารัับบริิการสนัับสนุุนในชุุมชน

หลัักการสำคััญที่่�ควรนำมาพิิจารณา ได้้แก่่:
• ใช้้การแทรกแซงน้้อยที่่�สุุด ได้้สััดส่่วนที่่�เหมาะสมกัับความผิิด และไม่่ควรนำการเบี่่�ยงเบนคดีีมาใช้้ในกรณีีที่่�
บุุคคลดัังกล่่าวจะได้้รัับการยกฟ้้อง
• ได้้รัับความยิินยอมบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โดยจะต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�หญิิงรายนั้้�น ๆ ก่่อน
หากการเบี่่�ยงเบนคดีีที่่�ใช้้มีีข้้อผููกมััดให้้ต้้องปฏิิบััติิตาม ภายใต้้สมมติิฐานว่่าผู้้�ต้้องหาถืือเป็็นผู้้�ที่่�มีีความบริิสุุทธิ์์�
นอกจากนี้้� การให้้ความยิินยอมมีีความสำคััญอย่่างมากในกรณีีการเบี่่�ยงเบนไปสู่่ก� ารใช้้การแทรกแซงการรัักษา
หรืือกรณีีของความผิิดที่่�มีกี ารใช้้ความรุุนแรง ซึ่่ง� การไกล่่เกลี่่�ยหรืือการใช้้ความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์อาจก่่อให้้
เกิิดผลเสีียร้้ายแรง เว้้นแต่่จะจััดให้้มีีการรองรัับด้้วยการดููแลป้้องกัันและจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอ
•	ต้้องไม่่นำการสารภาพผิิดของจำเลยมาเป็็นเงื่่อ� นไขสำหรัับการเบี่่�ยงเบนคดีี หากการยอมรัับผิดิ ไม่่มีผี ลเกี่่ย� วข้้อง
กัับการบรรลุุเป้้าหมายของมาตรการ71
• มาตรการที่่�ใช้้มีคี วามเหมาะสมกัับความเสี่่ย� งและความจำเป็็นของแต่่ละบุุคคลถืือเป็็นเรื่่อ� งสำคััญอย่่างยิ่่ง� เช่่น
ควรใช้้มาตรการที่่�ไม่่เข้้มงวด (หรืือไม่่ต้้องเข้้าร่่วมมาตรการใดเลย) กัับผู้้�หญิิงที่่�จััดอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่ำ
• มาตรการที่่�ใช้้สำหรัับการไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขควรได้้สััดส่่วนและสอดคล้้องกัับหลัักการที่่�เน้้นการให้้มีี
การแทรกแซงให้้น้้อยที่่�สุุด โดยควรนำมาตรการที่่�เป็็นการล่่วงล้้ำหรืือเน้้นการลงโทษ (เช่่น การใช้้อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ติิดตามตััว และระยะเวลาของโทษจำคุุก) มาใช้้เฉพาะในกรณีีพิิเศษและเมื่่�อมีีความจำเป็็นเพื่่�อ
รัักษาความปลอดภััยสาธารณะเท่่านั้้�น
•	ผู้้�หญิิงที่่�ต้้องได้้รัับการบำบััดรัักษาการใช้้ยาเสพติิดควรได้้รัับการเบี่่�ยงเบนคดีีและได้้รัับการสนัับสนุุนให้้เข้้าถึึง
โครงการเฉพาะที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะและคำนึึงถึึงความบอบช้้ำทางจิิตใจของผู้้�หญิิง72 การศึึกษาที่่�จััดทำ
โดย UNODC พบว่่า โครงการแบบบููรณาการที่่�ยอมรัับความแตกต่่างทางเพศภาวะ ให้้บริิการเฉพาะสำหรัับ
ผู้้�หญิิง ให้้ความสำคััญกัับบริกิ ารก่่อนการคลอด และการดููแลเด็็ก เพิ่่�มพููนทัักษะในการเลี้้�ยงดููลููก ความสััมพัันธ์์
กัับผู้้�อื่่�น รวมทั้้�งดููแลปััญหาสุุขภาพจิิต และความต้้องการในเชิิงปฏิิบััติิ จะทำให้้ผลของการบำบััดรัักษาดีีขึ้้�น73
71 โครงการหัันเหคดีีหลายโครงการกำหนดให้้จำเลยต้้องสารภาพผิิดต่่อข้้อหาอย่่างน้้อยเป็็นบางส่่วน ข้้อกำหนดดัังกล่่าวจะแตกต่่างกัันไป ศาลยาเสพติิดบางแห่่งกำหนด
ให้้จำเลยต้้องสารภาพผิิดต่่อข้้อหาทั้้�งหมดหรืือข้้อหาส่่วนใหญ่่ซี่่�งจะไปปรากฏอยู่่�ในประวััติิของจำเลย การที่่�กำหนดว่่าต้้องรัับสารภาพผิิดก่่อนจึึงจะเข้้าร่่วมมาตรการหัันเหคดีี
ได้้อาจทำให้้ความยุุติิธรรมถููกบิิดเบืือนไปได้้ เพราะจำเลยที่่�ไม่่สารภาพผิิดอาจได้้รัับโทษที่่�หนัักกว่่าเดิิมหรืืออาจทำให้้ผู้้�ทำหน้้าที่่�ตััดสิินใจในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
มองว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็นพวก ‘หััวแข็็ง’ หรืือ ‘ไม่่ให้้ความร่่วมมืือ’ Roberts and Indermaur, “ถููกกาลเทศะหรืือหลอกจัับปลาซิิวปลาสร้้อย? โครงการหัันเหคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ในออสเตรเลีียอาจจะนำไปสู่่�การขยายขอบเขตการลงโทษก็็ได้้ (Timely or Trapping Minnows? The Potential for a Range of Net-Widening Effects in Australian Drug
Diversion Initiatives)”, Psychiatry, Psychology and Law, Vol. 13, No. 2 (2006), หน้้า 220-231 และ 226
72 ข้้อ 62 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ
73 UNODC, คู่่�มืือการบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดและสารเสพติิดและการดููแลผู้้�หญิิง: กรณีีศึึกษาและบทเรีียน (Drug Abuse Treatment Toolkit, Substance Abuse
Treatment and Care for Women: Case Studies and Lessons Learned) (2004).

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

โดยมาตรการที่่�นำมาใช้้กับั การละเมิิดเงื่่อ� นไขของการเบี่่�ยงเบนคดีีที่่ไ� ด้้สัดั ส่่วนควรคำนึึงถึึงธรรมชาติิและปััญหา
ของกระบวนการบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิด และควรมองว่่าอาการถอนพิิษยาถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการ
รัักษามากกว่่าเป็็นพฤติิกรรมที่่�จะต้้องถููกลงโทษ74
• มาตรการที่่�บัังคัับให้้ผู้้�กระทำผิิดต้้องเข้้ารัับการบำบััดรัักษาการติิดยาเสพติิดหรืือมาตรการแก้้ไขฟื้้�นฟููระหว่่าง
ถููกกัักขััง ไม่่ควรถููกนำมาใช้้กัับผู้้�หญิิง75
ประเทศออสเตรเลีีย: รััฐบาลของรััฐควีีนส์์แลนด์์ได้้จัดั ตั้้�งศาลเบี่่�ยงเบนคดีีขึ้น้� สำหรัับผู้้�ที่่ถูู� กกล่่าวหาว่่ากระทำ
ความผิิดเล็็กน้้อยที่่�เป็็นคนไร้้บ้้าน ติิดยาเสพติิด และ/หรืือมีีปััญหาสุุขภาพจิิตขึ้้�น เป็็นระยะเวลากว่่า 3 ปีีแล้้ว
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รัับข้้อเสนอให้้ใช้้ทางเลืือกอื่่�นแทน ‘การลงโทษ’ โดยมีีองค์์กรที่่�มิิใช่่องค์์กรของรััฐมา
ให้้การดููแล หนึ่่�งในนั้้�นคืือองค์์กร Sisters Inside ซึ่่�งให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�หญิิงที่่�มาขึ้้�นศาลเบี่่�ยงเบนคดีี
เจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรจะยืืนยัันกัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าร่่วมโครงการว่่าพวกเธอจะมีีรายได้้ มีีที่่�อยู่่�อาศััย และสามารถ
เข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพและด้้านอื่่น� ๆ ที่่�จำเป็็น เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความจำเป็็นที่่�ซับซ้
ั อ้ นของผู้้�หญิิงแต่่ละคน
ทั้้�งนี้้� ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการส่่วนใหญ่่มีปี ระวััติอิ าชญากรรมและเป็็นชาวพื้้�นเมืือง โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา
ผู้้�หญิิง 239 จาก 240 คนที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีอัตั ราการกระทำผิิดซ้้ำ หรืือไม่่กระทำผิิดซ้้ำเลย เพราะมีีแค่่คนเดีียว
ที่่�กระทำผิิดหรืือเปล่่า จากตััวเลขนี้้�ลดลง และร้้อยละ 96 ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการไม่่ต้อ้ งรัับโทษจำคุุกในเรืือนจำก
ประเทศคอสตาริิกา: ในปีี พ.ศ. 2557 สำนัักงานทนายความสาธารณะจััดให้้มีีโครงการเบี่่�ยงเบนคดีีสำหรัับ
ผู้้�หญิิงที่่�มีีความเปราะบางออกจากกระบวนการยุุติิธรรม รวมทั้้�งให้้ความช่่วยเหลืือในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การให้้
คำปรึึกษา การบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิด และการฝึึกอบรมวิิชาชีีพ ซึ่่�งผู้้�รัับผิิดชอบคดีีจะเป็็นผู้้�กำหนดว่่า
ผู้้�หญิิงแต่่ละคนมีีความจำเป็็นเฉพาะอย่่างไรบ้้าง และพััฒนาแผนดำเนิินการขึ้้�นเฉพาะเป็็นรายบุุคคล
โดยเป้้าหมายหลัักของโครงการ คืือ การลดอััตราการกระทำผิิดซ้้ำ และการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�หญิิงที่่�
กระทำผิิดให้้มีีโอกาสที่่�จะได้้รัับสิิทธิิและเรีียกคืืนศัักดิ์์�ศรีีของตนเองได้้ข
สหราชอาณาจัักร: ศููนย์์สนัับสนุุนผู้้�หญิิงได้้ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�กระทำผิิดหญิิงในความผิิดไม่่ร้้ายแรง
ให้้ถููกเบี่่�ยงเบนออกจากกระบวนการยุุติิธรรมสู่่�การรัับการบำบััดรัักษาที่่�เหมาะสมค และศููนย์์ผู้้�หญิิงอนาวิิม
(Anawim Women’s Centre) ให้้ความช่่วยเหลืือตำรวจในการจััดการกัับผู้้�หญิิงที่่�กระทำผิิดโดยส่่งเรื่่�องให้้
ชุุมชนแก้้ปัญ
ั หาและให้้คำตัักเตืือนโดยมีีเงื่่อ� นไขง จากการศึึกษาที่่�จัดั ทำโดยกระทรวงยุุติธิ รรม พบว่่า ในระยะ
เวลา 1 ปีีที่่�มีีโครงการดัังกล่่าว อััตราการกระทำผิิดซ้้ำของกลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากศููนย์์สนัับสนุุน
ผู้้�หญิิงในอัังกฤษอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 30 ในขณะที่่�อัตั ราการกระทำผิิดซ้้ำของผู้้�หญิิงที่่�ไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือดัังกล่่าว
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 35จ
ประเทศสหรััฐอเมริิกา: ในปีี พ.ศ. 2554 เมืืองซีีแอตเทิิล ได้้ริิเริ่่�มโครงการเบี่่�ยงเบนคดีียาเสพติิดก่่อนการ
ตั้้�งข้้อหาภายใต้้ชื่่�อ “การเบี่่�ยงเบนคดีีด้้วยการบัังคัับใช้้กฎหมาย (Law Enforcement Assisted Diversion
- LEAD)” ตำรวจสามารถสั่่�งให้้ผู้้�ที่่�ถููกจัับในความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดที่่�ไม่่ร้้ายแรงเข้้ารัับการบำบััดรัักษา
ที่่�ใช้้ชุมุ ชนเป็็นฐานและทำงานให้้บริกิ ารแทนการถููกดำเนิินคดีี โดยต้้องเข้้าพบนัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบ
คดีีซึ่่�งสามารถส่่งต่่อผู้้�กระทำผิิดไปทำงานให้้บริิการที่่�ออกแบบมาเฉพาะบุุคคลได้้ และเนื่่�องจากผู้้�หญิิงที่่�
ใช้้ยาเสพติิดมัักถููกจัับในคดีีค้้าประเวณีีมากกว่่าผู้้�หญิิงกลุ่่�มอื่่�น พวกเธอจึึงมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะเข้้าสู่่�
โครงการดัังกล่่าวฉ ผู้้�เข้้าร่่วมในโครงการ LEAD กว่่าร้้อยละ 58 มีีโอกาสที่่�จะถููกจัับกุมุ ในข้้อหาอื่่�นน้้อยกว่่าผู้้�ที่่�
74 UNODC และ WHO, การบำบััดรัักษาและดููแลผู้้�ที่่�มีค
ี วามผิิดปกติิที่่เ� กิิดจากการใช้้ยาเสพติิดที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา-ทางเลืือกแทนการตััดสิินว่่าผิิดหรืือ
การจำคุุก (Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system - Alternatives to Conviction or Punishment) (2018)
75 IDPC, 10 ปีีของนโยบายยาเสพติิดในเอเชีีย: เรามาไกลแค่่ไหนกัันแล้้ว? (10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?) รายงานการติิดตามองค์์กรภาค
ประชาสัังคม, (2019); UNODC, กรอบสำหรัับการเปลี่่ย� นผ่่านเข้้าสู่่ก� ารบำบััดรัักษาและบริิการที่่�ใช้้ชุมุ ชนเป็็นฐานและบริิการสำหรัับผู้้�ใช้้ยาเสพติิด (A Transitional Framework
towards Voluntary Community-based Treatment and Services for People Who Use Drugs) (2015); ILO, OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF,
UNODC, UN Women, WFP, WHO และ UNAIDS, แถลงการณ์์ร่่วม: ศููนย์์กัักกัันและฟื้้�นฟููสมรรถภาพจากการติิดยาเสพติิดแบบบัังคัับ (2012)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ถููกตั้้�งข้้อหากระทำผิิดในคดีีอาญา และมีีโอกาสมากกว่่าที่่�จะได้้งานทำและมีีที่่อ� ยู่่อ� าศััย นอกจากนี้้� ในปีี พ.ศ.
2561 สำนัักงานอััยการของซีีแอตเติิลได้้ยุติุ กิ ารฟ้้องร้้องดำเนิินคดีีกับผู้้�ที่่
ั มี� เี ฮโรอีีน โคเคน หรืือเมทแอมเฟตามีีน
ช
ในปริิมาณน้้อยกว่่า 1 กรััมไว้้ในครอบครองอีีกด้้วย
ก https://sistersinside.com.au/

ข WOLA, เพศภาวะและนโยบายยาเสพติิด: การสำรวจแนวทางใหม่่สำหรัับการกัักขัังผู้้�กระทำผิิดตาม

นโยบายยาเสพติิด (Gender and Drug Policy: Exploring
Innovative Approaches to Drug Policy Incarceration) https://www.wola.org/gender-drug-policy-exploring-global-innovative-approaches-drugpolicy-incarceration/
ค ผู้้�หญิิงในเรืือนจำ: ศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือสตรีี (2017)
ง http://anawim.co.uk/early_interventions.html
จ กระทรวงยุุติิธรรม, การวิิเคราะห์์การกระทำผิิดซ้้ำ – ศููนย์์สตรีีทั่่�วอัังกฤษ (Re-Offending Analysis – Women’s Centres throughout England) (2015).
ฉ Green, “โครงการ LEAD สำหรัับผู้้�กระทำผิิดในคดีียาเสพติิดที่่�ไม่่ร้า
้ ยแรงเริ่่ม� มองเห็็นความสำเร็็จ (LEAD program for low-level drug criminals sees success)”,
Seattle Times, 8 April 2015 ดูู WOLA, เพศภาวะและนโยบายยาเสพติิด: การสำรวจแนวทางใหม่่สำหรัับการกัักขัังผู้้�กระทำผิิดตามนโยบายยาเสพติิด (Gender and
Drug Policy: Exploring Innovative Approaches to Drug Policy Incarceration), https://www.wola.org/gender-drug-policy-exploring-global-innovativeapproaches-drug-policy-incarceration/
ช Collins, Lonczak และ Clifasefi, “การหัันเหคดีีด้้วยการบัังคัับใช้้กฎหมายของซีีแอตเทิิล: ผลกระทบของโครงการต่่อการกระทำผิิดซ้้ำซาก (Seattle’s Law
Enforcement Assisted Diversion (LEAD): Program โครงการ Effects on Recidivism Outcomes)”, Evaluation and Program Planning, Vol. 64 (2017),
หน้้า 49–56

2.2.5.	ความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์

ยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์เป็็นแนวทางการจััดการกัับอาชญากรรมที่่�เสนอทางเลืือกให้้กัับผู้้�กระทำผิิด ผู้้�เสีียหาย และ
ชุุมชน โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานที่่�ว่่าการกระทำผิิดกฎหมายไม่่เพีียงแต่่ละเมิิดกฎหมายเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นอาชญากรรมที่่�
ก่่อให้้เกิิดผลร้้ายต่่อบุุคคล ชุุมชน และสัังคม ซึ่่�งยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์จะใช้้กระบวนการที่่�ยืืดหยุ่่�นและส่่งเสริิมให้้
ผู้้�เสีียหายมีีส่ว่ นร่่วมในการหาทางแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างปลอดภััย อีีกทั้้�งยัังเป็็นการให้้โอกาสผู้้�กระทำผิิดได้้แสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อบุุคคลที่่�ตนสร้้างความเสีียหายได้้อีีกด้้วย76
ในกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ ผู้้�เสีียหาย ผู้้�กระทำผิิด และหากเหมาะสมและเป็็นไปได้้ บุุคคลหรืือสมาชิิก
ของชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากอาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นสามารถเข้้าร่่วมโครงการเพื่่�อร่่วมกัันหาทางออกให้้กัับสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้น� ด้้วยความช่่วยเหลืือของผู้้�ช่่วยในกระบวนการกลุ่่�ม77 ลัักษณะทั่่�วไปของโครงการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ รวมถึึง:
• การเน้้นที่่�ผลร้้ายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการประกอบอาชญากรรม
• ความสมััครใจของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบมากที่่�สุุดจากผลร้้าย รวมทั้้�งผู้้�เสีียหาย
ผู้้�กระทำผิิด และในบางกรณีี ผู้้�ให้้การสนัับสนุุนหรืือสมาชิิกครอบครััว ตลอดจนสมาชิิกชุุมชนที่่�สนใจและ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การจััดเตรีียมเครืือข่่ายและการอำนวยความสะดวกในกระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์โดยผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้าน
การฟื้้�นฟููที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรม
• การร่่วมพููดคุุยกัันระหว่่างผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจร่่วมเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นและผลที่่�จะได้้รัับ รวมทั้้�ง
หาข้้อตกลงถึึงสิ่่�งที่่�ควรจะดำเนิินการต่่อไป
• ผลลััพธ์ข์ องกระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์จะแตกต่่างกัันไปและอาจนำไปสู่่ก� ารแสดงความเสีียใจและความ
รัับผิดิ ชอบของผู้้�กระทำผิิด ตลอดจนการให้้คำมั่่�นว่่าตนจะกระทำการบางอย่่างเพื่่อ� เยีียวยาผู้้�เสีียหายหรืือชุุมชน
• การเสนอที่่�จะสนัับสนุุนให้้ผู้้�เสีียหายฟื้้น� ตััวจากเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� รวมทั้้�งช่่วยเหลืือผู้้�กระทำผิิดให้้สามารถกลัับ
คืืนสู่่�สัังคมและไม่่กลัับไปกระทำผิิดซ้้ำอีีก78
76 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยโครงการความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์, พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (จะตีีพิิมพ์์ในปีีค.ศ. 2020)

77 หลัักการพื้้�นฐานแห่่งสหประชาชาติิว่า
่ ด้้วยการใช้้โครงการความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์กับั คดีีทางอาญา มติิของสภาเศรษฐกิิจและสัังคมที่่� 2002/12 ภาคผนวก รัับรอง
เมื่่�อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
78 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยโครงการความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์, พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (จะตีีพิิมพ์์ในปีีค.ศ. 2020)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

แนวปฏิิบััติิด้้านยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์สามารถนำมาใช้้เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งของกระบวนการยุุติิธรรมได้้ โดยมีีงานการ
วิิจััยที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�เสีียหายจากอาชญากรรมมัักไม่่รู้้�สึึกว่่าการดำเนิินคดีีและการตััดสิินโทษจะมีีประโยชน์์กัับ
ตน79 แม้้ว่่าในความเป็็นจริิงแล้้ว ผู้้�เสีียหายจะเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากอาชญากรรมมากที่่�สุุด แต่่ในกระบวนการ
ยุุติิธรรม เหยื่่�อหรืือสมาชิิกของชุุมชนมีีโอกาสน้้อยมากหรืือไม่่มีีโอกาสเลยที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นหรืือมีีส่่วนร่่วมใน
การแก้้ปััญหาอาชญากรรม การใช้้กระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์จึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เสีียหาย
สามารถเข้้าถึึงความยุุติธิ รรมได้้โดยเปิิดโอกาสให้้ทุกุ คนที่่�ได้้รับั ผลกระทบเข้้าไปมีีส่ว่ นในการจััดการและแก้้ไขผลร้้าย
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากอาชญากรรมดัังกล่่าว
โครงการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์สามารถดำเนิินการได้้ในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการยุุติิธรรม ตั้้�งแต่่ก่่อนและหลััง
การรัับสารภาพผิิด ก่่อนการพิิพากษาคดีี ระหว่่างการพิิพากษาคดีี หรืือหลัังการพิิพากษาคดีี โดยรููปแบบที่่�อาจนำ
มาใช้้ได้้แก่่:
•
•
•
•

การไกล่่เกลี่่�ยระหว่่างผู้้�เสีียหายกัับผู้้�กระทำผิิด
การประชุุมกลุ่่�มครอบครััว
การประชุุมชุุมชน
การประชุุมล้้อมวง

โดยโครงการดัังกล่่าวมีีส่่วนช่่วยลดอััตราการกระทำผิิดซ้้ำได้้มากกว่่าบทลงโทษที่่�ใช้้กัันอยู่่�ตามปกติิ และพบว่่าใช้้ได้้
ผลดีีกัับการกระทำผิิดที่่�ร้้ายแรงด้้วยเช่่นกััน80
สิ่่�งสำคััญสำหรัับการนำโครงการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ไปปฏิิบััติิ คืือ การจััดให้้มีีมาตรการรัักษาความปลอดภััย81 ใน
รููปแบบของการออกกฎหมาย กฎระเบีียบ หรืือนโยบาย ในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�:
•	ต้้องได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้�ที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการทางกฎหมายและผู้้�เสีียหาย โดยทั้้�งสองฝ่่ายต้้องสามารถถอน
ความยิินยอมดัังกล่่าวได้้ตลอดกระบวนการ
• ควรใช้้กระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์เฉพาะเมื่่�อมีีหลัักฐานเพีียงพอที่่�จะทำได้้
• การเข้้าร่่วมโครงการของผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมายไม่่ถืือเป็็นหลัักฐานว่่าบุุคคลนั้้�นมีีความผิิด
•	ข้้อตกลงต่่าง ๆ ควรเกิิดขึ้้�นด้้วยความสมััครใจและชอบด้้วยเหตุุผล
• การส่่งต่่อคดีีและการจััดให้้มีกี ระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ต้อ้ งคำนึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมทุุกฝ่่าย
• การอภิิปรายในกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ที่่�ไม่่ได้้ดำเนิินการในที่่�สาธารณะควรถืือเป็็นความลัับ
•	หากทำได้้ ควรมีีการควบคุุมดููแลหรืือนำผลของข้้อตกลงต่่าง ๆ ที่่�ได้้จากโครงการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์มารวม
เข้้าไว้้ในคำวิินิิจฉััยหรืือคำตััดสิินของศาล
•	หากคู่่ก� รณีีไม่่สามารถตกลงกัันได้้ จะไม่่นำประเด็็นดัังกล่่าวมาใช้้ในทางที่่�เป็็นปฏิิปักั ษ์์ต่อ่ ผู้้�ที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการ
ทางกฎหมายในการดำเนิินคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลััง
•	หากมีีฝ่า่ ยใดไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลงที่่�ทำไว้้ในกระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ (นอกเหนืือจากคำวิินิจฉั
ิ ยั หรืือ
คำตััดสิินของศาล) ไม่่ควรนำประเด็็นดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่อ� เป็็นเหตุุผลสำหรัับการให้้มีคี ำพิิพากษาโทษที่่�รุนุ แรงมาก
ขึ้้�นในการดำเนิินคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นในภายหลััง
76 Alliance for Safety and Justice, คำพููดของผู้้�เสีียหายจากอาชญากรรม: ข้้อมููลจากการสำรวจระดัับชาติิเป็็นครั้้�งแรกเกี่่�ยวกัับมุุมมองด้้านความปลอดภััยและความ
ยุุติิธรรมของผู้้�เสีียหาย (Crime Survivors Speak: The First-Ever National Survey of Victims’ Views on Safety and Justice)
80 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)
81 หลัักการพื้้�นฐานแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการใช้้โครงการความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์กัับคดีีทางอาญา

33

34

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ผู้้�กำหนดนโยบายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้า้ นงานยุุติธิ รรมควรดำเนิินการให้้แน่่ใจว่่าจะมีีการนำแนวทางระดัับประเทศว่่า
ด้้วยการนำกระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์มาใช้้ตามมาตรฐานและบรรทััดฐานระหว่่างประเทศต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง82
การนำแนวทางยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์มาดำเนิินการกัับความผิิดที่่�มีเี พศภาวะเป็็นฐาน เช่่น การถููกกระทำความรุุนแรง
โดยคู่่ค� รอง หรืือความรุุนแรงทางเพศยัังถืือเป็็นประเด็็นที่่�มีข้ี อ้ โต้้แย้้งกัันอยู่่� เนื่่อ� งจากข้้อกัังวลเรื่อ่� งความปลอดภััยของ
ผู้้�เสีียหาย การตกเป็็นเหยื่่�ออาชญากรรมซ้้ำ และการตกเป็็นเหยื่่�อโดยอ้้อม (secondary victimization)83 โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการนำไปใช้้เพื่่�อเบี่่�ยงเบนคดีีหรืือเป็็นทางเลืือกแทนการดำเนิินการตามกระบวนการยุุติิธรรมทั่่�วไป ซึ่่�งอาจ
ลดทอนความสำคััญของอาชญากรรมที่่�ใช้้ความรุุนแรงให้้กลายเป็็นเรื่่�องส่่วนตััวระหว่่างคู่่�กรณีี ในทางตรงกัันข้้าม
งานวิิจัยั หลายเรื่่อ� งให้้ข้อ้ เสนอแนะว่่าผู้้�เสีียหายจากความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะพึึงพอใจกัับการใช้้กระบวนการ
ยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์มากกว่่าการดำเนิินคดีีตามกระบวนการยุุติธิ รรมทั่่�วไป84 และผู้้�เสีียหายรู้้�สึึกว่่าตนมีีอำนาจมาก
ขึ้้�น85 เนื่่�องจากกระบวนการยุุติิธรรมทั่่�วไปมัักไม่่ให้้ความสนใจกัับความต้้องการพื้้�นฐานของผู้้�เสีียหาย เช่่น ต้้องการ
เข้้าใจแรงจููงใจของผู้้�กระทำผิิด และแผนการที่่�ผู้้�กระทำผิิดตั้้�งใจว่่าจะทำในอนาคต รวมทั้้�งต้้องการให้้แน่่ใจว่่าผู้้�กระทำ
ผิิดจะสามารถทดแทนและให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้้�เสีียหายหรืือครอบครััวของผู้้�เสีียหายได้้ ผู้้�พิพิ ากษาต้้อง
ใช้้ความระมััดระวัังอย่่างยิ่่ง� ในการพิิจารณาว่่าจะใช้้แนวทางความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์กับั คดีีความรุุนแรงด้้วยเหตุุ
แห่่งเพศภาวะหรืือไม่่ และต้้องให้้แน่่ใจว่่าจะดำเนิินการโดยให้้ความเคารพแก่่สิิทธิิและความต้้องการของผู้้�เสีียหาย
สิ่่�งสำคััญคืือ ต้้องย้้ำว่่ากระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ต้อ้ งเกิิดขึ้้น� อยู่่�บนรากฐานของการให้้ความยิินยอมโดยอิิสระ
และสมััครใจของคู่่�กรณีีทั้้�งสองฝ่่าย ซึ่่�งมาตรฐานระหว่่างประเทศระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่าห้้ามบัังคัับให้้นำกระบวนการ
ทางเลืือกมาใช้้ในการระงัับข้้อพิิพาทซึ่่�งรวมถึึงการประนอมข้้อพิิพาทและการไกล่่เกลี่่�ยด้้วย86
โครงการความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์จำเป็็นต้้องมีีกลไกที่่�เข้้มแข็็งในการส่่งต่่อผู้้�กระทำผิิดและการสร้้างความร่่วมมืือ
กัับหน่ว่ ยงานบริิการสัังคมอื่่น� ๆ หนึ่่�งในการศึึกษาในอัังกฤษและเวลส์์ที่่จั� ดั ทำขึ้้น� โดยสภาความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์
(Justice Restorative Council) พบว่่า แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์มีปี ระสิิทธิิผลมากเป็็นพิิเศษสำหรัับ
ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับด้ว้ ยความผิิดเกี่่ย� วกัับการลัักขโมยของในร้้านค้้า อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากปััจจััยที่่�อยู่่เ� บื้้�องหลัังการกระทำ
ผิิดของผู้้�หญิิงมัักมีีความซัับซ้อ้ น การศึึกษาเรื่อ่� งนี้้�จึึงแนะนำให้้โครงการความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ต้อ้ งหาภาคีีอื่น่� ๆ ที่่�
จะส่่งต่่อผู้้�กระทำผิิดหญิิงไปยัังหน่่วยบริิการอื่่น� ที่่�เหมาะสมได้้ เช่่น ส่่งต่่อไปยัังหน่่วยบริิการด้้านสุุขภาพจิิตเพื่่อ� จััดการกัับ
สาเหตุุแท้้จริงิ ที่่�ทำให้้ผู้้�หญิงิ เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรม โดยแนวทางดำเนิินงานที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะถืือเป็็นแนวทาง
สำคััญสำหรัับการนำโครงการเหล่่านี้้�ไปปฏิิบัติั ิ เช่่น การตั้้�งคำถามถึึงเหตุุผลของการพิิพากษาโทษตามเพศภาวะและให้้
เวลาเพิ่่�มสำหรัับเตรีียมการต่่อสู้้�คดีี ตลอดจนการให้้ความสำคััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดี� เี มื่่อ� ทำงานกัับผู้้�หญิงิ 87
82 รวมทั้้�งปฏิิญญาว่่าด้้วยหลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการอำนวยความยุุติิธรรมแก่่ผู้้�เสีียหายจากอาชญากรรมและการใช้้อำนาจโดยไม่่ถููกต้้อง (Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 40/34 ภาคผนวก รัับรองเมื่่อ� 29 พฤศจิิกายน 2528; ข้้อกำหนดโตเกีียว;
ข้้อกำหนดกรุุงเทพ; กฎอัันเป็็นมาตรฐานขั้้�นต่่ำของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานยุุติิธรรมเกี่่�ยวกัับคดีีเด็็กและเยาวชน (กฎแห่่งกรุุงปัักกิ่่�ง) [United Nations Standard
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)], มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 40/33 ภาคผนวก รัับรองเมื่่�อ 29 พฤศจิิกายน พ.ศ.
2528; และข้้อแนะนํําของสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกัันการกระทํําความผิิดของเด็็กและเยาวชน (ข้้อแนะนำแห่่งกรุุงริิยาด) [(United Nations Guidelines for the Prevention
of Juveniles Delinquency) (The Riyadh Guideline)] มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 45/112 ภาคผนวก รัับรองเมื่่�อ 14 ธัันวาคม พ.ศ. 2533
83 คณะกรรมาธิิการสถานภาพสตรีี (Commission on the Status of Women), ข้้อสรุุปที่่�ตกลงร่่วมกัันว่่าด้้วยการขจััดและป้้องกัันความรุุนแรงต่่อสตรีีทุก
ุ รููปแบบ (Agreed
conclusions on the elimination and prevention of all forms of violence against women) (E/2013/27)], ย่่อหน้้า 34 (g) และดูู UNODC, (Strengthening Crime Prevention
and Criminal Justice Responses to Violence against Women) (2014)
84 กระทรวงยุุติิธรรมประเทศนิิวซีีแลนด์์, การสำรวจความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ (Restorative Justice Survey) (2018)
85 Marsh and Wager, “ความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ในคดีีความรุุนแรงทางเพศ: การสำรวจมุุมมองของประชาชนทั่่�วไปและผู้้�ถููกกระทำความรุุนแรง (Restorative
Justice in Cases of Sexual Violence Exploring the views of the public and survivors)”, Probation Journal, Vol. 62, No. 4 (2015), หน้้า 336-356; Koss, Wilgus,
and Williamsen, “การประพฤติิผิิดทางเพศในมหาวิิทยาลััย: ความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์เพื่่�อเพิ่่�มการปฏิิบััติิตามข้้อ 9 ของคู่่�มืือ” ความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรง ความ
รุุนแรงและการกระทำทารุุณ, Vol. 15, No. 3 (2014), หน้้า 242-257.
86 ในปีี พ.ศ. 2556 ในบทสรุุปที่่�ตกลงร่่วมกัันซึ่่ง� ได้้รับรั
ั บั รองที่่�ในการประชุุมคณะกรรมาธิิการว่่าด้้วยสถานภาพของผู้้�หญิิงครั้้ง� ที่่� 57 ได้้เร่่งรััดให้้รัฐั ภาคีี “...นำกฎหมายและ/
หรืือวิิธีกี ารอื่่น� ที่่�จำเป็็นมาใช้้เพื่่อ� ป้้องกัันการบัังคัับใช้้กระบวนการระงัับข้อ้ พิิพาททางเลืือกที่่�บังั คัับหรืือกำหนดให้้ต้อ้ งทำตาม ซึ่่ง� รวมถึึงการบัังคัับให้้ทำการประนอมข้้อพิิพาทและ
ไกล่่เกลี่่�ยความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงทุุกรููปแบบ...” (E/2013/27, ย่่อหน้้าที่่� 34(g)) อนุุสััญญาของคณะมนตรีียุุโรปว่่าด้้วยการป้้องกัันและต่่อต้้านความรุุนแรงต่่อสตรีี
และความรุุนแรงในครอบครััว อนุุสััญญาอิิสตัันบุุล (Istanbul Convention) ห้้ามการบัังคัับให้้ใช้้กระบวนการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือกเช่่นกััน โดยให้้รวมถึึงมาตรการประนอม
ข้้อพิิพาทและการไกล่่เกลี่่�ยด้้วย หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับคู่่�มืือระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการใช้้กระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ในบริิบทของความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง
ให้้ดูู UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยโครงการความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ (Handbook on Restorative Justice Programmes) พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (ตีีพิิมพ์์ในปีีค.ศ. 2020)
87 Restorative Justice Council, การทำให้้ความยุุติธ
ิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ทำงานอย่่างได้้ผลสำหรัับผู้้�หญิงิ ที่่�กระทำผิิด: รายงานการวิิจัยั โดยสภาความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์
(Making Restorative Justice Work for Women Who Have Offended: A Restorative Justice Council research report) (2016)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

สหรััฐอเมริิกา: Common Justice เป็็นโครงการทางเลืือกแทนการคุุมขัังในกรุุงนิิวยอร์์คที่่�ดำเนิินการกัับคดีี
ความผิิดที่่�ใช้้ความรุุนแรง เช่่น ทำร้้ายร่่างกายและปล้้นทรััพย์์ โดยคดีีที่่�สามารถนำมาเข้้าร่่วมโครงการต้้อง
เป็็นคดีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากอััยการเขตบรููคลิินหรืือเขตบร็็องซ์์ และผู้้�เสีียหายและจำเลยต้้องตกลงเข้้า
ร่่วมโครงการดัังกล่่าวด้้วย ผู้้�อำนวยให้้เกิิดบรรยากาศการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรม จะมีีหน้้าที่่�
ช่่วยให้้คู่ก่� รณีีทั้้ง� สองฝ่่ายจััดการแก้้ไขผลกระทบของอาชญากรรม ความต้้องการที่่�ตามมา และผลกระทบต่่อคู่่�
กรณีีฝ่า่ ยที่่�ต้อ้ งรัับผิดิ ชอบ คู่่ก� รณีีทั้้ง� สองฝ่่ายจะต้้องตกลงร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับมาตรการเยีียวยาที่่�เป็็นไปได้้ รวมทั้้�ง
มาตรการชดใช้้ การให้้ทำงานบริิการชุุมชนและทดแทนการให้้ทำงานบริิการชุุมชน และการเข้้ารัับการศึึกษา
หรืือทำงาน โดยคู่่ก� รณีีฝ่า่ ยที่่�ต้อ้ งรัับผิดิ ชอบต่่อการกระทำความผิิดต้้องเข้้าร่่วมโครงการอบรมเกี่่�ยวกัับปัญ
ั หา
ความรุุนแรงเป็็นเวลา 12-15 เดืือน และเจ้้าหน้้าที่่�ของโครงการจะติิดตามว่่าคู่่�กรณีีฝ่่ายที่่�ต้้องรัับผิิดชอบได้้
ทำตามข้้อตกลงและเข้้าร่่วมในโครงการอบรมด้้านความรุุนแรงหรืือไม่่ ซึ่่ง� ผู้้�ที่่ไ� ด้้เข้้ารัับการอบรมครบถ้้วนตาม
ข้้อตกลงจะไม่่ต้้องรัับโทษจำคุุกตามคำพิิพากษา
ที่่�มา: Common Justice, Common Justice Model

2.2.6. การตั้้�งข้้อหาอย่่างเป็็นธรรม

ในแต่่ละเขตอำนาจศาล พนัักงานอััยการและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บังั คัับใช้้กฎหมายมีีบทบาทสำคััญในการตััดสิินใจว่่าควรตั้้�ง
ข้้อหาแก่่ผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหาว่่ากระทำความผิิดทางอาญาหรืือไม่่และด้้วยข้้อหาใด โดยควรนำมาตรการต่่อไปนี้้�มาใช้้เพื่่�อ
ให้้แน่่ใจว่่าการตััดสิินใจตั้้�งข้้อกล่่าวหาได้้นำมิิติิทางเพศภาวะมาประกอบการพิิจารณา:
•	พนัักงานอััยการควรพิิจารณาคััดกรองคดีีต่่าง ๆ อย่่างรอบคอบตั้้�งแต่่ระยะแรก ว่่ามีีหลัักฐานพอเพีียงที่่�จะตั้้�ง
ข้้อหาหรืือไม่่ เพื่่อ� ที่่�จะสามารถดำเนิินการสั่่�งไม่่ฟ้อ้ งหรืือยกฟ้้องคดีีที่่มี� หลั
ี กั ฐานไม่่เพีียงพอ การคััดกรองเบื้้�องต้้น
ควรเป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานอััยการที่่�มีปี ระสบการณ์์สููงซึ่่ง� สามารถพิิจารณาข้้อกล่่าวหาและหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ก่่อนจะตััดสิินใจตั้้�งข้้อหา ในกรณีีที่่หลั
� กั ฐานไม่่หนักั แน่่นพอ พนัักงานอััยการไม่่ควรเริ่่ม� ต้้นหรืือปล่่อยให้้ดำเนิิน
คดีีต่อ่ ไปแต่่ควรใช้้ความพยายามทุุกวิิถีที างที่่�จะยุุติกิ ระบวนการพิิจารณาคดีีเมื่่อ� การตรวจสอบข้้อเท็็จจริงิ อย่่าง
เป็็นกลางแสดงให้้เห็็นแล้้วว่่าข้้อกล่่าวหาไม่่มีีมููล88
• การตั้้�งข้้อกล่่าวหาให้้สููงที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำได้้ไม่่ควรถููกยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิ นโยบายที่่�ใช้้ในสำนัักงานอััยการ
ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่า การตั้้�งข้้อหาควรสะท้้อนถึึงข้้อเท็็จจริิงและสถานการณ์์แวดล้้อมของแต่่ละคดีี และควร
เป็็นข้้อหาที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะและตั้้�งใจให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�ยุุติิธรรม
•	พนัักงานอััยการและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายไม่่ควรขู่่�ว่่าจะตั้้�งข้้อหาที่่�รุุนแรงหรืือพิิพากษาโทษสถานหนััก
เพื่่�อให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหายอมสารภาพผิิด
• การต่่อรองคำรัับสารภาพเป็็นแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ใ� ช้้กันั อยู่่อ� ย่่างปกติิในบางประเทศ บางงานศึึกษาวิิจัยั ระบุุว่า่ ผู้้�หญิิง
มัักจะมีีโอกาสต่่อรองคำรัับสารภาพได้้น้อ้ ยกว่่าผู้้�ชายเนื่่อ� งจากมีีบทบาทในการประกอบอาชญากรรมที่่�แตกต่่าง
กััน89 ระบบที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหาสละสิิทธิ์ที่่์� จ� ะให้้มีกี ารพิิจารณาคดีีจะต้้องมีีมาตรการปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิ
ที่่�จะได้้รัับการพิิจารณาคดีีของผู้้�ถููกกล่่าวหาไว้้ด้้วย เช่่น ไม่่ควรอนุุญาตให้้มีีการให้้ข้้อเสนอเพื่่�อให้้รัับสารภาพ
หากพนัักงานอััยการไม่่สามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่าข้้อกล่่าวหานั้้�นเป็็นความผิิดที่่�ไม่่มีีเหตุุอัันควรสงสััย ไม่่ควรนำการ
สารภาพผิิดมาเป็็นเงื่่�อนไขให้้จำเลยสละสิิทธิ์์�ในการขอให้้ปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณาคดีี หรืือการขอให้้มีีการ
สอบสวนหรืือฟ้้องแย้้งว่่ามีีการละเมิิดสิิทธิิตามรััฐธรรมนููญของผู้้�ถููกกล่่าวหาเกิิดขึ้้�น90
88 UNODC, สถานภาพและบทบาทของพนัักงานอััยการ: คู่่�มืือสำหรัับสำนัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิและสมาคมพนัักงานอััยการระหว่่าง
ประเทศ (The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide), หนัังสืือในชุุด
คู่่�มืือความยุุติิธรรมทางอาญา (2014).
89 ดูู Grubb, การต่่อรองคำรัับสารภาพและเพศภาวะ (Plea Bargaining and Gender) (2019)
90 Fair Trials, รายงานการดำเนิินคดีีที่่�หายไป: การศึึกษาการขยายตััวและเติิบโตของระบบการสละสิิทธิ์์�ที่่�จะให้้มีีการดำเนิินคดีี (The Disappearing Trial Report: A
global study into the spread and growth in trial waiver systems) (2017)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

• สนัับสนุุนความพยายามให้้มีีการปฏิิรููปกฎหมายที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อลดระยะเวลารัับโทษ (โดยเฉพาะโทษจำคุุก
ตลอดชีีวิติ โดยไม่่ได้้รับั การพิิจารณาพัักการลงโทษ)91 และเพื่่อ� ยกเลิิกคำพิิพากษาที่่�บังั คัับการลงโทษ ตลอดจน
บทบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น บทบััญญััติิที่่�ให้้ผู้้�กระทำผิิดสามครั้้�งหมดโอกาสสู้้�คดีี (three-strike laws)92
สหรััฐอเมริิกา: ในปีี พ.ศ. 2561 หััวหน้า้ อััยการเขตฟิิลาเดลเฟีียสั่่�งให้้พนักั งานอััยการในสำนัักงานยื่่น� ข้้อเสนอ
เพื่่�อให้้จำเลยรัับสารภาพตามที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างของแนวทางการกำหนดโทษของรััฐฟิิลาเดลเฟีียที่่�ใช้้กัับการ
กระทำผิิดเกืือบทั้้�งหมด เมื่่อ� พนัักงานอััยการคนใดเห็็นว่่าข้้อเสนอดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอจะต้้องขอความเห็็นชอบ
จากหััวหน้้าสำหรัับการเพิ่่�มข้้อเสนอให้้สููงขึ้้�น หากแนวทางการกำหนดโทษระบุุว่่าให้้ลงโทษเป็็นเวลาสองปีี
หรืือต่่ำกว่่านั้้�น Krasner จะสั่่�งให้้พนัักงานอััยการหาทางเปลี่่�ยนบทลงโทษไปเป็็นการคุุมประพฤติิหรืือทาง
เลืือกอื่่�นแทนการจำคุุก
ที่่�มา: อััยการประจำเขต Larry Krasner, “นโยบายใหม่่ที่่ป� ระกาศใช้้เมื่่อ� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2561” บัันทึึกข้้อความถึึงผู้้�ช่่วยอััยการเขต สำนัักงานอััยการเขตฟิิลาเดลเฟีีย
รััฐเพนซิิลเวเนีีย 23 มีีนาคม พ.ศ. 2561

2.2.7. ทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี

เนื่่�องจากการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีมัักส่่งผลกระทบที่่�รุุนแรงและไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงแก้้ไขได้้ กฎหมาย
ระหว่่างประเทศจึึงกำหนดให้้นำมาตรการดัังกล่่าวมาใช้้เป็็นกรณีีพิิเศษเท่่านั้้�นและไม่่ควรถููกนำมาใช้้โดยทั่่�วไป
การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีควรถืือเป็็นทางออกสุุดท้้ายในกระบวนการพิิจารณาคดีีดัังสมมติิฐานที่่�ว่่าบุุคคลเป็็น
ผู้้�บริิสุุทธิ์์�จนกว่่าจะมีีการพิิสููจน์์ว่่ามีีความผิิดและมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับเสรีีภาพ93 การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีเป็็น
มาตรการที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายเฉพาะเมื่่�อมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าบุุคคลนั้้�นได้้กระทำความผิิดและเมื่่�อการกัักขัังเป็็น
มาตรการที่่�จำเป็็นและมีีสััดส่่วนที่่�เหมาะสมเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้บุุคคลนั้้�นหลบหนีี กระทำความผิิดอย่่างอื่่�น หรืือเข้้าไป
แทรกแซงการดำเนิินงานในระบบยุุติิธรรมระหว่่างที่่�รอให้้เริ่่�มการพิิจารณาคดีีเท่่านั้้�น94
โดยส่่วนใหญ่่แล้้ว เขตอำนาจศาลจะมีีการระบุุเกณฑ์์ในการกำหนดโทษคุุมขัังเป็็นกรณีีพิเิ ศษ ผู้้�กำหนดนโยบายและ/
หรืือผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านยุุติธิ รรมควรกำหนดขีีดจำกััดทางกฎหมายในการใช้้มาตรการการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีโดย
ใช้้เมื่่�อมีีเหตุุจำเป็็นเท่่านั้้�น และควรส่่งเสริิมด้้วยการนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้แทนที่่�
หากเป็็นไปได้้ ควรนำทางเลืือกต่่าง ๆ มาใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมาย โดยควรนำแนวทางที่่�ให้้
ความสำคััญกัับการทัับซ้้อนของปััจจััยต่่าง ๆ มาใช้้กัับการจััดทำมาตรการ การนำไปปฏิิบััติิ และการติิดตามผลของ
มาตรการต่่าง ๆ ที่่�มีจุี ดุ มุ่่�งหมายเพื่่อ� ลดจำนวนผู้้�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี และการฝึึกอบรมที่่�เน้้นมุุมมองทางเพศ
ภาวะ95 นอกจากนี้้� การกลัับคืืนสู่่�สัังคมควรพิิจารณาถึึงปััจจััยทางเพศภาวะ เช่่น ภููมิิหลััง ความสััมพัันธ์์กัับชุุมชนและ
ครอบครััว ตลอดจนความรัับผิิดชอบดููแลผู้้�อื่่�นของผู้้�หญิิง รวมทั้้�งระดัับความรุุนแรงของอาชญากรรมและอัันตรายที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นแก่่ชุุมชน สิ่่�งสำคััญคืือ จะต้้องไม่่แยกผู้้�หญิิงออกจากครอบครััวหรืือชุุมชนโดยไม่่พิิจารณาถึึงภููมิิหลัังของ
พวกเธอก่่อน96 ซึ่่ง� ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการทางกฎหมายส่่วนใหญ่่มักั ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสัังคม และการจำคุุกอาจเป็็น
อุุปสรรคในการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของพวกเธอ
นอกจากนี้้� ควรให้้ความสำคััญเป็็นพิิเศษแก่่ผู้้�หญิงิ ที่่�ตั้้ง� ครรภ์์และผู้้�หญิิงที่่�มีภี าระเลี้้ย� งดูู (เช่่น เด็็ก คนชราและผู้้�พิกิ าร)
ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�ควรได้้รับั การพิิจารณาในลำดัับต้น้ ให้้ได้้รับั มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง รวมทั้้�งควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษ

91 PRI และมหาวิิทยาลััยน็็อตติิงแฮม, โทษจำคุุกตลอดชีีวิิต: บทสรุุปนโยบาย (Life Imprisonment: A Policy Briefing) (2018)

92 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018) ดููข้้อ 61 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพด้้วย
93 ข้้อ 6.1 ของข้้อกำหนดโตเกีียว
94 PRI, ข้้อมููลสำคััญ: การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี (Factsheet: Pre-Trial Detention) (2013)
95 WOLA, การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในละติินอเมริิกา: ผลกระทบที่่�ไม่่ได้้สัด
ั ส่่วนกัับความผิิดที่่�มีต่ี อ่ ผู้้�หญิิงที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพจากข้้อหายาเสพติิด (Pretrial Detention
In Latin America: The Disproportionate Impact On Women Deprived Of Liberty For Drug Offenses) (มิิถุุนายน พ.ศ. 2562)
96 ข้้อ 58 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

กัับผู้้�หญิิงที่่�เป็็นหััวหน้้าครอบครััวและเป็็นผู้้�หารายได้้เพีียงคนเดีียวของครอบครััวเพื่่�อให้้บทลงโทษสอดคล้้องกัับการ
ทำงานที่่�ได้้รัับรายได้้ และควรนำมาตรการการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีมาพิิจารณาเฉพาะในกรณีีต่่อไปนี้้�:
• เมื่่�อผู้้�หญิิงยัังคงเป็็นอัันตรายต่่อผู้้�อื่่�น
• เมื่่�อพิิจารณาถึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นที่่�ตั้้�งและหลัังจากได้้ดำเนิินการจนแน่่ใจแล้้วว่่ามีีมาตรการดููแล
ที่่�เหมาะสมให้้กัับเด็็กกลุ่่�มดัังกล่่าวแล้้ว97 ความรัับผิิดชอบในการดููแลเด็็กของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทาง
กฎหมายสามารถเป็็นเครื่่อ� งบ่่งชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าพวกเธอจะไม่่หลบหนีี จึึงไม่่มีคี วามจำเป็็นที่่�จะต้้องให้้คุมุ ขัังก่่อนการ
พิิจารณาคดีี98
ประโยชน์์สููงสุุดสำำ�หรัับเด็็ก

การตััดสิินใจในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการยุุติิธรรมควรคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก ทั้้�งใน
ขั้้น� ตอนการจัับกุมุ มาตรการที่่�นำมาใช้้ในขั้้น� ตอนก่่อนการพิิจารณาคดีี การพิิจารณาคดีีและพิิพากษาคดีี การ
จำคุุก การปล่่อยตััว ตลอดจนการกลัับคืืนสู่่�ครอบครััวและชุุมชน
ข้้อกำหนด 49 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่า การพิิจารณาอนุุญาตให้้บุุตรอยู่่�ในเรืือนจำร่่วม
กัับมารดานั้้�น ให้้คำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดที่่�เด็็กจะได้้รัับเป็็นสำคััญ ทั้้�งนี้้� เด็็กติิดผู้้�ต้้องขัังจะต้้องไม่่ได้้รัับการ
ปฏิิบััติิเสมืือนเป็็นผู้้�ต้้องขััง
คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกาให้้คำแนะนำไว้้ ดัังนี้้�:ก
•	ผู้้�มีีอำนาจควรพิิจารณานำทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีมาใช้้อย่่างจริิงจััง รวมทั้้�งทาง
เลืือกแทนการจำคุุกเมื่่�อผู้้�กระทำผิิดเป็็นพ่่อ แม่่ หรืือผู้้�ให้้การดููแลหลัักของเด็็ก อย่่างไรก็็ตาม การคำนึึงถึึง
ประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นที่่�ตั้้�งไม่่ได้้หมายความว่่า จะไม่่สามารถกัักขัังหรืือจำคุุกพ่่อแม่่และผู้้�ดููแลหลััก
ของเด็็กได้้เลย
• การตััดสิินใจให้้เด็็กเข้้ามาอยู่่�ในเรืือนจำกัับแม่่หรืือผู้้�ให้้การดููแลหลัักจะต้้องผ่่านการพิิจารณาทบทวน
โดยฝ่่ายตุุลาการ เกณฑ์์ในการตััดสิินใจควรพิิจารณาถึึงลัักษณะเฉพาะของเด็็กแต่่ละคนในด้้านอายุุ เพศ
วุุฒิิภาวะ คุุณภาพของความสััมพัันธ์์กัับแม่่/ผู้้�ดููแล และการมีีทางเลืือกที่่�ดีีสำหรัับการดููแลเด็็ก
• อำนวยความสะดวกสำหรัับการติิดต่่อกัันระหว่่างพ่่อ แม่่ หรืือผู้้�ให้้การดููแลที่่�ถููกคุุมขัังกัับเด็็กเมื่่อ� การติิดต่่อ
นั้้�นทำไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก
ก

คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (ACERWC), คู่่�มืือฉบัับย่่อสำหรัับความเห็็นทั่่�วไปข้้อที่่� 1 ว่่าด้้วยบุุตรของบิิดามารดาหรืือผู้้�
ให้้การดููแลหลัักที่่�ถููกกัักขัังหรืือจำคุุก (2014)

2.2.7.1.

การประกัันตััว 

ผู้้�หญิิงจำนวนมากไม่่สามารถจ่่ายเงิินสดเพื่่อ� ประกัันตััวเองได้้เนื่่อ� งจากเป็็นผู้้�ที่่มี� ฐี านะทางสัังคมและเศรษฐกิิจในระดัับ
ต่่ำ และ/หรืือถููกครอบครััวทอดทิ้้�งหรืือไม่่ให้้การสนัับสนุุน99 ดัังนั้้�น การรณรงค์์ให้้ยกเลิิกการประกัันตััวด้้วยเงิินสดจึึง
เป็็นเรื่่�องที่่�จำเป็็นต้้องทำ เพราะมาตรการดัังกล่่าวกลายเป็็นการลงโทษผู้้�หญิิงที่่�ยากไร้้และเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำให้้
ผู้้�ต้้องขัังล้้นคุุก โดยควรพิิจารณาใช้้ทางเลืือกอื่่�นแทนการวางเงิินสดเพื่่�อประกัันตััว เช่่น:
97 ข้้อ 64 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ.

98 คณะกรรมการผู้้�เชี่่ย
� วชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (ACERWC), ความเห็็นทั่่�วไปเกี่่ย� วกัับมาตรา 30 ของกฎบััตรว่่าด้้วยการคุ้้�มครองสิิทธิิและสวััสดิิภาพ
ของเด็็กแห่่งแอฟริิกา: “บุุตรของบิิดามารดาหรืือผู้้�ให้้การดููแลหลัักที่่�ถููกกัักขัังหรืือจำคุุก” (2013)
99 Prison Policy Initiative, การจำคุุกผู้้�หญิิงเป็็นจำนวนมาก:ภาพรวมข้้อมููลทั้้�งหมด (Women’s Mass Incarceration: The Whole Pie) (2017); PRI, การให้้ทำงานบริิการ
ชุุมชนและการคุุมประพฤติิของผู้้�หญิิง: การศึึกษาในประเทศเคนยา (Community service and probation for women: A study in Kenya) (2016)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

คำสั่่�งให้้มาปรากฏตััวต่่อหน้้าศาลตามวัันเวลาที่่�กำหนด
คำสั่่�งให้้อยู่่�ในที่่�ใดที่่�หนึ่่�งเท่่านั้้�น
คำสั่่�งให้้มารายงานตััวต่่อศาล เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ หรืือผู้้�มีีอำนาจทุุกวัันหรืือตามช่่วงเวลาที่่�กำหนด
คำสั่่�งห้้ามมิิให้้เข้้าร่่วมในกิิจกรรมเฉพาะอย่่าง
คำสั่่�งให้้มาเซ็็นชื่่�อในสมุุดรายงานความเคลื่่�อนไหวประจำวัันหรืือส่่งข้้อความเข้้ามารายงานตััวทุุกวััน
คำสั่่�งให้้ออกจากหรืือเข้้าไปอยู่่�ในสถานที่่�หรืือเขตที่่�กำหนด หรืือให้้ต้้องไปพบบุุคคลที่่�กำหนด
คำสั่่�งให้้มอบหนัังสืือเดิินทางหรืือเอกสารระบุุตััวตนไว้้เป็็นประกััน
การสอดส่่องโดยหน่่วยงานที่่�ศาลแต่่งตั้้�ง100
การส่่งต่่อไปยัังหน่่วยบริิการสนัับสนุุนในชุุมชนในกรณีีที่่�เหมาะสม เช่่น หน่่วยงานที่่�ให้้การสนัับสนุุนด้้านการ
สร้้างรายได้้หรืือจััดหาที่่�อยู่่�

ผู้้�หญิิงจำนวนมากในประเทศปากีีสถานต้้องถููกกัักขัังเป็็นเวลายาวนานสำหรัับการกระทำความผิิดเพีียง
เล็็กน้้อยเท่่านั้้�น เนื่่�องจากถููกครอบครััวทอดทิ้้�งและไม่่สามารถยื่่�นประกัันตััวได้้
ที่่�มา: คณะกรรมาธิิการกฎหมายและความยุุติิธรรมแห่่งปากีีสถาน, “การปล่่อยตััวผู้้�ต้้องหาหญิิงโดยให้้ประกัันตััว (Releasing the Female Accused on Bail)”,
ฉบัับที่่� 48 (2012).

สามารถนำมาตรการทั่่�วไปดัังต่่อไปนี้้�มาใช้้เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�หญิิงสามารถได้้รัับการประกัันตััว:
•	ผู้้�กำหนดนโยบายควรพิิจารณายกเลิิกข้้อกำหนดให้้มีีการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีสำหรัับความผิิดบาง
ประเภท โดยให้้การตััดสิินใจดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อมููลของแต่่ละคดีี
• ให้้มีีเงื่่�อนไขสำหรัับคำขอให้้คุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีว่่า พนัักงานอััยการและผู้้�มีีอำนาจหน้้าที่่�ในการดำเนิิน
คดีีต้้องแสดงให้้ศาลเห็็นได้้ว่่าการคุุมขัังดัังกล่่าวเป็็นทางออกสุุดท้้ายที่่�จะนำมาใช้้เมื่่�อไม่่มีีมาตรการอื่่�นแล้้ว
เท่่านั้้�น
• ในกรณีีที่่�ผู้้�ถููกกล่่าวหาไม่่สามารถหาตััวแทนทางด้้านกฎหมายได้้เนื่่�องจากทนายความของรััฐไม่่เพีียงพอ
ผู้้�พิิพากษาควรสอบสวนผู้้�ถููกกล่่าวหาด้้วยตนเองระหว่่างการไต่่สวนเพื่่�อขอประกัันตััว101
• องค์์กรภาคประชาสัังคมสามารถมีีบทบาทสำคััญและควรได้้รัับการสนัับสนุุน เช่่น ในประเทศที่่�มีีข้้อจำกััดด้้าน
ทรััพยากร สามารถให้้ผู้้�ช่ว่ ยทนายความช่่วยเหลืือในการขอยื่่น� ประกัันตััว ซึ่่ง� จะช่่วยลดการคุุมขัังก่่อนพิิจารณา
คดีี102

100 UNODC, E-learning ทั่่�วโลก (Global e-Learning), รายชื่่�อหลัักสููตร, “ประเด็็นทางเพศภาวะ: ทางเลืือกอื่่�นแทนการคุุมขัังผู้้�กระทำผิิดหญิิง (Gender Issues:
Alternatives to Imprisonment for Women Offenders)” (Nr. 23.2), https://www.unodc.org/elearning/en/courses/course-catalogue.html
101 ดููแนวปฏิิบัติ
ั ที่่ิ � 5(g), หลัักการและแนวปฏิิบัติั แิ ห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา (United Nations Principles
and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems) กล่่าวว่่า “รััฐภาคึึควรนำมาตรการต่่าง ๆ มาใช้้เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ต้้องสงสััยและผู้้�ถููกกล่่าวหาที่่�ไม่่มีี
ตััวแทนทางกฎหมายเข้้าใจสิิทธิิของตนเอง ซึ่่ง� อาจรวมถึึงแต่่ไม่่จำกััดอยู่่เ� ฉพาะแต่่การกำหนดให้้ผู้้�พิพิ ากษาและพนัักงานอััยการอธิิบายสิิทธิิต่า่ ง ๆ ให้้ผู้้�ต้อ้ งสงสััยและผู้้�ถููกกล่่าว
หาเข้้าใจในภาษาที่่�ชััดเจนและเรีียบง่่าย”
102 ดููประสบการณ์์ของประเทศมาลาวีี, Open Society Foundations, การปรัับปรุุงความยุุติิธรรมก่่อนการพิิจารณาคดีี: บทบาทของทนายความและผู้้�ช่่วย/ผู้้�แนะนำด้้าน
กฎหมาย (Improving Pretrial Justice: The roles of lawyers and paralegals) (2012)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

สหรััฐอเมริิกา: การศึึกษาเรื่่�องหนึ่่�งเกี่่�ยวกัับผู้้�ถููกคุุมขัังในเรืือนจำท้้องถิ่่�นที่่�ไม่่สามารถวางหลัักทรััพย์์ประกััน
ตััว พบว่่า ผู้้�หญิิงชาวอเมริิกันั เชื้้อ� สายแอฟริิกันั เป็็นกลุ่่�มที่่�มีรี ายได้้ต่่ำที่่�สุดุ ก่่อนถููกคุุมขััง ในขณะที่่�ผู้้�ชายผิิวขาว
เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้สููงที่่�สุุดก่่อนถููกคุุมขัังเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ชายด้้วยกัันที่่�มาจากกลุ่่�มเชื้้�อชาติิ/ชาติิพัันธุ์์�อื่่�น
โดยชายและหญิิงชาวอเมริิกัันเชื้้�อสายแอฟริิกัันส่่วนใหญ่่ รวมทั้้�งผู้้�หญิิงชาวอเมริิกัันเชื้้�อสายละติินอเมริิกััน
ถููกคุุมขัังเนื่่อ� งจากไม่่มีเี งิินประกัันตััว ซึ่่ง� มัักจะเผชิิญกัับยากจน และมีีรายได้้ต่่ำกว่่าเกณฑ์์ตั้้ง� แต่่ก่อ่ นถููกคุุมขัังก
วอชิิงตััน ดีีซีี ถืือเป็็นหนึ่่�งในเมืืองแรก ๆ ของสหรััฐอเมริิกาที่่�มีีการให้้ประกัันตััวด้้วยเงิินสดน้้อยลงและปล่่อย
ตััวโดยมีีผู้้�ค้้ำประกัันมากขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2560 จำเลยเกืือบทุุกคนในเมืืองนี้้�ถููกปล่่อยตััวโดยการค้้ำประกััน
ตนเองหรืือปล่่อยตััวภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�ไม่่ต้้องมีีเงิินประกััน และผู้้�ต้้องหาเหล่่านี้้�มีีอััตราการมาปรากฏตััวเพื่่�อ
ขึ้้�นศาลสููงถึึงร้้อยละ 87ข
ก

Rabuy and Kopf, “การกัักขัังคนจน: การวางเงิินประกัันตััวมีีส่่วนทำให้้วััฏจัักรความยากจนและการถููกคุุมขัังคงอยู่่�ต่่อไปอย่่างไม่่รู้้�จบสิ้้�นได้้อย่่างไร (Detaining
the Poor: How money bail perpetuates an endless cycle of poverty and jail time)”, 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ข Stevenson and Mayson, การปฏิิรููปการประกัันตััว: ทิิศทางใหม่่ของการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีและการปล่่อยตััว (Bail Reform: New Directions for Pretrial
Detention and Release), ทุุนวิิจััยของคณะ (2017) หน้้า 7

•	หากไม่่มีีทางเลืือกอื่่�นแทนการวางเงิินประกัันตััว ควรสนัับสนุุนให้้สามารถจ่่ายค่่าประกัันตััวด้้วยวิิธีีอื่่�นได้้ เช่่น
การจ่่ายด้้วยบััตรเดบิิต บััตรเครดิิต การสนัับสนุุนให้้ใช้้หุ้้�นกู้้�ชนิิดที่่�ไม่่มีีหลัักทรััพย์์ค้้ำประกััน และการให้้เงิิน
ช่่วยเหลืือจากกองทุุนประกัันตััวที่่�ไม่่หวัังผลกำไร103
สหรััฐอเมริิกา: ในเดืือนตุุลาคมของปีี พ.ศ. 2561 องค์์กรพััฒนาเอกชน Robert F. Kennedy ได้้วางเงิิน 1.2
พัันล้้านเหรีียญสหรััฐเพื่่อ� ประกัันตััวผู้้�หญิงิ และวััยรุ่่�นจำนวน 105 คน จากเรืือนจำ Rikers Island โดยเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของการรณรงค์์ระดัับประเทศเพื่่อ� สาธิิตให้้เห็็นว่่าการใช้้เงิินสดประกัันตััวเป็็นการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คนยากจน
และสมาชิิกชนกลุ่่�มน้้อย ในจำนวนผู้้�ที่่�ได้้รัับประกัันตััวซึ่่�งมีีกำหนดต้้องไปขึ้้�นศาลทั้้�งหมด 90 คนมีีเพีียง 2 คน
เท่่านั้้�นที่่�ไม่่มาปรากฏตััวต่่อหน้้าศาล
ที่่�มา: Mayes, “นัักโทษในเรืือนจำที่่�เมืืองนิิวยอร์์ค 105 คนได้้รัับการปล่่อยตััวภายใต้้โครงการทดลองปฏิิรููปการประกัันตััว (105 New York City Inmates Freed in
Bail Reform Experiment)”, หนัังสืือพิิมพ์์ The New York Times, 20 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2561

•	ผู้้�หญิิงมัักไม่่สามารถทำตามเงื่่�อนไขการประกัันตััวทั่่�วไปได้้ด้้วยสาเหตุุที่่�หลากหลาย เช่่น ไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้
ออกจากบ้้านโดยไม่่มีีผู้้�ชายมาด้้วย หรืือไม่่มีีเงิินค่่าเดิินทาง/ไม่่สามารถเดิินทางไปยัังสถานีีตำรวจที่่�กำหนดไว้้
ได้้ นอกจากนี้้� เวลาที่่�กำหนดให้้ไปรายงานตััวอาจขััดแย้้งกัับหน้้าที่่�ดููแลสมาชิิกครอบครััว เช่่น ไปตรงกัับเวลา
ที่่�ต้้องไปรัับเด็็ก ๆ จากโรงเรีียนหรืือกัับตรงกัับเวลาที่่�ต้้องทำงาน104 ซึ่่�งผู้้�พิิพากษาและพนัักงานอััยการควรนำ
ปััจจััยเหล่่านี้้�มาพิิจารณาและกำหนดเงื่่�อนไขการประกัันตััวที่่�คำนึึงถึึงสถานการณ์์เฉพาะตััวของผู้้�หญิิงแต่่ละ
คน โดยอาจปรึึกษาร่่วมกัับผู้้�ต้้องหา ทนายความ/ผู้้�ช่่วยทนายความ หรืือองค์์กรภาคประชาสัังคม

103 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)
104 PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนดกรุุงเทพ (Women in criminal justice systems: the added value of the UN Bangkok
Rules) (2015).
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ประเทศกััมพููชา: แนวทางที่่�จััดทำโดยกระทรวงยุุติิธรรมระบุุไว้้ว่่า ไม่่ควรดำเนิินการคุุมขัังผู้้�หญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์
มีีบุุตร หรืือไม่่มีีคนดููแลบุุตรก่่อนการพิิจารณาคดีี เว้้นแต่่กรณีีที่่�มีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่�งเท่่านั้้�นก
ประเทศเซีียร์์ราลีีโอน: ระเบีียบการประกัันตััวที่่น� ำมาใช้้ในปีี พ.ศ. 2560 กำหนดให้้ศาลต้้องพิิจารณาใช้้ทาง
เลืือกแทนการคุุมขัังในกรณีีที่่�จำเลยเป็็นผู้้�ให้้การดููแลหลัักของสมาชิิกในครอบครััว ตั้้�งครรภ์์ หรืืออยู่่�ระหว่่าง
ให้้นมบุุตร โดยในกรณีีดังั กล่่าว ศาลสามารถสั่่ง� ให้้คุมุ ขัังจำเลยได้้โดยพิิจารณาจากลัักษณะและสถานการณ์์
แวดล้้อมของข้้อกล่่าวหา รวมทั้้�งความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ถููกกล่่าวหาอาจก่่อให้้เกิิดขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ในทุุกกรณีีที่่�
ผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ประกัันตััวขาดหลัักทรััพย์์ ศาลจะต้้องกำหนดเงื่่�อนไขการประกัันตััวที่่�เหมาะสมและ
ได้้สััดส่่วนกัับข้้อกล่่าวหา และต้้องคำนึึงถึึงสถานการณ์์เฉพาะของจำเลยแต่่ละคนข
ก Nowak, การศึึกษาเด็็กที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพทั่่�วโลกขององค์์กรสหประชาชาติิ (The United Nations Global Study on Children Deprived of their Liberty) (2019)
ข กฎของคณะกรรมการศาลแห่่งเซีียร์์ราลีีโอน, แนวทางการประกัันตััวและการพิิพากษาโทษ (Bail and Sentencing Guidelines)(2017), มาตรา 7

• ควรส่่งเสริิมให้้มีีวิิธีีการที่่�ช่่วยให้้จำเลยจำวัันที่่�ต้้องไปขึ้้�นศาลได้้ (เช่่น แจ้้งเตืือนทางโทรศััพท์์หรืือบริิการส่่ง
ข้้อความ)105 หากจำเลยมีีประวััติไิ ม่่ไปขึ้้น� ศาล ให้้เลืือกใช้้วิธีิ เี ตืือนผ่่านทางโทรศััพท์ทุ์ กุ สััปดาห์์แทนการวางเงิินสด
ประกัันตััว หรืือการถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี106
• ไม่่ควรคุุมขัังจำเลยที่่�ไม่่ขึ้้�นศาลในวัันที่่�กำหนดแต่่มารายงานตััวในภายหลััง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำหนด
โตเกีียวตามหลัักการใช้้มาตรการแทรกแซงให้้น้้อยที่่�สุุดและไม่่ลิิดรอนเสรีีภาพ การคุุมขัังก่่อนพิิจารณาคดีี
จึึงควรถููกใช้้เป็็นทางออกสุุดท้้ายเท่่านั้้�น107
สหรััฐอเมริิกา: ในปีี พ.ศ. 2554 รััฐเคนทัักกีีได้้บัญ
ั ญััติกิ ฎหมายที่่�กำหนดให้้ผู้้�พิพิ ากษาจำเป็็นต้้องปล่่อยจำเลย
ก่่อนการพิิจารณาคดีีทุุกคนที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะหลบหนีีหรืือกระทำผิิดซ้้ำในระดัับต่่ำถึึงปานกลาง
ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา ผู้้�ที่่�ถููกจัับกุุมระหว่่างที่่�ได้้รัับการปล่่อยตััวมีีจำนวนลดลงทุุกปีี โดยในปีี พ.ศ. 2558
ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 10 เท่่านั้้�นก จากความสำเร็็จที่่�ได้้รัับ ศาลสููงของรััฐเคนทัักกีีจึึงกำหนดให้้ปล่่อยตััว
จำเลยส่่วนใหญ่่ที่่�ไม่่มีีปััญหาด้้านความรุุนแรงและมีีความเสี่่�ยงต่่ำกว่่าระดัับที่่�กำหนดโดยอััตโนมััติิก่่อนการ
พิิจารณาคดีี (ยกเว้้นผู้้�ต้้องหาในคดีีความผิิดทางเพศ)
ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ 2558 เจ้้าหน้้าที่่�ของกรุุงนิิวยอร์์กได้้ประกาศแผนการดำเนิินงานที่่�มอบอำนาจให้้
ผู้้�พิิพากษาสามารถกำหนดทางเลืือกแทนการวางเงิินประกัันตััวสำหรัับความผิิดที่่�ไม่่ร้้ายแรงได้้ เช่่น การมา
ลงชื่่�อในสมุุดรายงานตััวทุุกวััน การเข้้ารัับการบำบััดรัักษาการติิดยาเสพติิด และการส่่งข้้อความรายงานตััว
ทางโทรศััพท์์ โดยแผนนี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะขจััดการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีและให้้ผู้้�ที่่�ไม่่มีีเงิินหรืือหลััก
ทรััพย์์ประกัันตััวสามารถกลัับไปทำงานและใช้้ชีีวิิตกัับครอบครััวได้้ รวมทั้้�งต้้องการลดจำนวนผู้้�ต้้องขัังใน
เรืือนจำ Rikers Island ซึ่่�งเป็็นเรืือนจำที่่�ขึ้้�นชื่่�อด้้านความแออััดของจำนวนผู้้�ต้้องขัังข
ก

ความยุุติิธรรมและความปลอดภััยสาธารณะของเคนทัักกีี, สภายุุติิธรรมทางอาญา (Kentucky Justice & Public Safety Cabinet Criminal Justice Council,
2015) HB463 รายงานการอนุุวััติิ (2015), หน้้า 3
ข WOLA, ผู้้�หญิิง นโยบายยาเสพติิดและการกัักขััง: คู่่�มืือสำหรัับการปฏิิรููปนโยบายในละติินอเมริิกาและคาริิบเบีียน (Women, Drug Policies and Incarceration:
A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean) (ไม่่ปรากฏปีีที่่�พิิมพ์์).

105 ระบบแจ้้งข้้อมููลผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือและการส่่งข้้อความประสบความสำเร็็จมากในการเพิ่่�มอััตราการมาขึ้้�นศาลตามนััด ดููบทสรุุปเกี่่�ยวกัับเขตอำนาจศาลของโจทก์์ใน
คดีี O’Donnell v. Harris County, No H-16-1414, 2017 WL 1542457 (S D T X 28 เมษายน 2561) เขต Multnomah ในรััฐโอเรกอนเริ่่�มใช้้ระบบอััตโนมััติิสำหรัับเตืือนวััน
นััดขึ้้�นศาล และรายงานว่่าอััตราการผิิดนััดลดลงไปมากกว่่าร้้อยละ 30 ซึ่่�งช่่วยประหยััดประมาณได้้มากกว่่า 15 ล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี พ.ศ. 2560; O’Keefe, “ระบบแจ้้งข้้อมููล
การมาปรากฏตััวต่อ่ หน้้าศาล: ประเด็็นเด่่นของการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในปีี พ.ศ. 2560 (Court Appearance Notification System: 2007 Analysis Highlights)”, สภาประสานงาน
ของความปลอดภััยสาธารณะของเขต Multnomah (2007).
106 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัก
ั งานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)
107 ข้้อ 2.6 และ 14 ของข้้อกำหนดโตเกีียว ดูู Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับ
พนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles for the 21st Century Prosecutor) (2018)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

• ควรกำหนดให้้ผู้้�พิิพากษาอธิิบายเหตุุผลในการตััดสิินใจไม่่อนุุญาตให้้ประกัันตััวอย่่างละเอีียด
•	ผู้้�หญิิงที่่�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีควรได้้รับั คำแนะนำทางกฎหมายและความช่่วยเหลืือในการยื่่น� อุุทธรณ์์
เมื่่�อศาลหรืือตำรวจปฏิิเสธการประกัันตััว
ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงทั้้�งหมดในประเทศออสเตรเลีียถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี องค์์กร Sisters
Inside จึึงได้้จัดั ทำโครงการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่ถูู� กคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีที่่ไ� ม่่ได้้รับั อนุุญาตให้้ประกัันตััวในการ
ยื่่น� อุุทธรณ์์ต่อ่ ศาลสููงสุุดของรััฐควีีนส์์แลนด์์ เจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรจะเข้้าพบผู้้�หญิิงที่่�เพิ่่�งถููกรัับเข้้ามาในเรืือนจำ
ทั่่�วรััฐควีีนส์์แลนด์์และประเมิินความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับการประกัันตััวให้้กัับศาลสููงสุุด โดยผู้้�หญิิงที่่�เข้้าข่่าย
ได้้รัับการประกัันตััวจะได้้รัับความช่่วยเหลืือให้้ยื่่�นคำร้้องต่่อศาล เจ้้าหน้้าที่่�ของ Sisters Inside จะประจำอยู่่�
ตามศาลต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือและอำนวยความสะดวกสำหรัับการยื่่น� ประกัันตััว (เช่่น การจััดหาที่่�พักั )
ตลอดจนการให้้ความช่่วยเหลืือหลัังจากถููกปล่่อยตััว โครงการนี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงผลดีีของการเปลี่่�ยนมุุมมอง
ด้้านเพศภาวะของฝ่่ายตุุลาการผ่่านการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบจะเกิิดขึ้้�นหากผู้้�หญิิงที่่�กระทำความผิิด
เล็็กน้้อยที่่�ไม่่ใช้้ความรุุนแรงไม่่ได้้รัับการประกัันตััวโดยไม่่มีีเหตุุอัันควร ในช่่วงสามปีีที่่�ผ่่านมาผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือภายใต้้โครงการนี้้�ได้้รัับการประกัันตััวถึึงร้้อยละ 100
ที่่�มา: https://sistersinside.com.au/

2.2.7.2.

การกัักขัังที่่�บ้้าน

บางประเทศได้้นำการควบคุุมตััวในสถานที่่�ที่่�เหมาะสมมาเป็็นทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี โดย
เฉพาะในกรณีีของผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร ทั้้�งนี้้� อาจให้้กัักขัังที่่�บ้้านของผู้้�หญิิงเองหรืือบ้้าน
ของบุุคคลอื่่�น โดยมาตรการนี้้�มัักจะใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�ถืือสััญชาติิอื่่�นซึ่่�งจะเป็็นการกัักขััง
ทั้้�งในรููปแบบมีีหรืือไม่่มีกี ารสอดส่่องขึ้้น� อยู่่�กับั การพิิจารณาของผู้้�พิพิ ากษา โดยควรนำประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�มาพิิจารณา
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาตรการนี้้�จะสามารถตอบสนองความต้้องการที่่�มีีลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของผู้้�หญิิงได้้:
• เงื่่�อนไขที่่�ตั้้�งจะต้้องเคารพสิิทธิิของทั้้�งผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมและครอบครััวของเธอ และการใช้้
มาตรการนี้้�ไม่่ควรเป็็นอุุปสรรคต่่อการหารายได้้หรืือการทำตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบต่่อครอบครััว ขณะถููก
กัักขัังจะต้้องสามารถเข้้าถึึงที่่�อยู่่�อาศััย อาหาร และยารัักษาโรค รวมทั้้�งสามารถติิดต่่อกัับองค์์กรในชุุมชนที่่�ให้้
ความช่่วยเหลืือพวกเธอได้้ นอกจากนี้้� ควรมีีมาตรการตรวจสอบความปลอดภััยเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะไม่่ถููกทารุุณ
กรรมหรืือกระทำด้้วยความรุุนแรงโดยคู่่�ครองหรืือสมาชิิกในครอบครััวระหว่่างการกัักขัังที่่�บ้้าน
• ไม่่ควรนำการกัักขัังที่่�บ้้านมาทดแทนมาตรการคุุมขัังจริิงและควรเลืือกใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�มีีการ
แทรกแซงให้้น้้อยที่่�สุุดโดยคำนึึงถึึงสถานการณ์์แวดล้้อมของผู้้�หญิิงแต่่ละราย
ประเทศบราซิิล: ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2561 ศาลสููงสุุดของสหพัันธรััฐบราซิิลมีคี ำวิินิจฉั
ิ ยั ให้้กักั ขัังผู้้�หญิิง
ที่่�ตั้้�งครรภ์์และผู้้�หญิิงที่่�มีีบุุตรอายุุ 12 ปีีหรืือน้้อยกว่่าไว้้ที่่�บ้้านของตััวเองแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
ในสถานที่่�คุุมขััง อย่่างไรก็็ดีี คำสั่่�งศาลในเรื่่�องนี้้�ยัังมีีปััญหาในทางปฏิิบััติิ เนื่่�องจากผู้้�หญิิงไม่่ได้้รัับประโยชน์์
เต็็มที่่�จากคำสั่่�งนี้้�เพราะการกัักขัังที่่�บ้้านอาจทำให้้เข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายได้้ยากขึ้้�นก
ประเทศจีีน: ผู้้�หญิิงที่่�อยู่่�ระหว่่างให้้นมบุุตรอาจถููกปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณาคดีีได้้โดยนำมาตรการที่่�มิิใช่่
การคุุมขัังอื่่�น ๆ มาใช้้ทดแทน เช่่น การกัักขัังที่่�บ้้านภายใต้้การสอดส่่องข
ก Human Rights Watch, “ผู้้�หญิิงที่่�ตั้้ง� ครรภ์์จะไม่่ต้อ
้ งรอการพิิจารณคดีีอยู่่ใ� นเรืือนจำของบราซิิลอีกี ต่่อไป: คำวิินิจฉั
ิ ยั ของศาลสููงสุุดถืือเป็็นชััยชนะของการปฏิิรููปกฎหมาย

ในบราซิิล (Pregnant Women Will No Longer Await Trial in Brazilian Jails: Supreme Court Ruling a Victory for Law Reform in Brazil)”, 23 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2561
ข PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนดกรุุงเทพ (Women in criminal justice systems and the added value of the UN
Bangkok Rules) (2015)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

2.2.7.3.

การปล่่อยตััวชั่่�วคราวภายใต้้การกำำ�กัับดููแล

บางประเทศได้้มีีการนำการปล่่อยตััวชั่่�วคราวภายใต้้การกำกัับดููแลมาใช้้เป็็นทางเลืือกใหม่่แทนการคุุมขัังก่่อนการ
พิิจารณาคดีี
สหรััฐอเมริิกา: โครงการ “ปล่่อยตััวภายใต้้การกำกัับดููแลแมนฮััตตััน (The Manhattan Supervised
Release)” เป็็นโครงการปล่่อยตััวชั่่ว� คราวภายใต้้การกำกัับดููแลที่่�ถููกนำมาใช้้ในเมืืองนิิวยอร์์กในปีี พ.ศ. 2556
โดยนำทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกของโครงการสามารถ
ทำงานและอยู่่�กัับครอบครััวได้้ในระหว่่างที่่�รอขึ้้�นศาล ซึ่่�งโครงการนี้้�นอกจากจะช่่วยให้้ผู้้�ที่่�มีีความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิิจถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในจำนวนที่่�ลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด ยัังพบว่่าผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมีี
โอกาสถููกลงพิิจารณาให้้จำคุุกเป็็นระยะเวลาน้้อยลงอีีกด้้วย
ที่่�มา: WOLA, ผู้้�หญิิง นโยบายยาเสพติิดและการกัักขััง: คู่่�มืือสำหรัับการปฏิิรููปนโยบายในละติินอเมริิกาและคาริิบเบีียน (Women, Drug Policies and Incarceration:
A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean) (ไม่่ปรากฏปีีที่่�พิิมพ์์)

2.3	ขั้้�นตอนระหว่่างการพิิจารณาคดีีและการกำำ�หนดโทษ
การดำเนิินงานในขั้้�นตอนระหว่่างการพิิจารณาคดีีและการกำหนดโทษควรปฏิิบััติิตามหลัักการที่่�ให้้ผู้้�กระทำผิิดมีี
สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการพิิจารณาคดีีโดยเที่่�ยงธรรมและสอดคล้้องกัับกฎหมายระหว่่างประเทศในทุุกขั้้�นตอน เช่่น สิิทธิิที่่�
จะมีีตััวแทนทางกฎหมาย สิิทธิิที่่�จะได้้รัับบริิการจากล่่ามมืืออาชีีพ และสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการพิิจารณาคดีีโดยไม่่ล่่าช้้า108
•	สิ่่�งสำคััญ คืือ ผู้้�พิิพากษาควรต้้องคำนึึงถึึงเหตุุบรรเทาโทษที่่�เกี่่�ยวข้้อง สาเหตุุเบื้้�องหลัังการกระทำผิิด ตลอดจน
ผลกระทบเชิิงลบที่่�เกิิดจากการคุุมขัังผู้้�หญิิงดัังที่่�กล่่าวไว้้ในส่่วนที่่� 3 ข้้างต้้นมาประกอบการพิิจารณาพิิพากษา
คดีี ซึ่่�งปััจจััยดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถพิิจารณาถึึงประวััติิการถููกกระทำความรุุนแรง เหตุุการณ์์
ที่่�ถููกบีีบบัังคัับหรืือการถููกชัักจููงให้้กระทำความผิิด โดยเขตอำนาจศาลหลายแห่่งได้้อนุุญาตให้้ผู้้�พิิพากษา
สามารถนำเหตุุบรรเทาโทษมาใช้้กัับประกอบการพิิจารณาผู้้�ต้้องหาหญิิง อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้การดำเนิินการ
มีีประสิิทธิิภาพ อาจจำเป็็นต้้องกำหนดมาตรการแทรกแซงทางนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน รวมทั้้�งควรมีี
การจััดฝึึกอบรมผู้้�พิิพากษาและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพยุุติิธรรมด้้านอื่่�น ๆ เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การจััดทำหรืือปรัับปรุุง
หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาคดีี หรืือคำแนะนำในการจััดทำรายงานการข้้อมููลทางสัังคมให้้คำนึึงถึึงภููมิิหลััง
สถานการณ์์ และความเปราะบางของผู้้�หญิิงมากยิ่่�งขึ้้�น
ข้้อกำหนด 61 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ: ในการตััดสิินลงโทษผู้้�กระทำผิิดหญิิงนั้้�น ศาลควรมีีอำนาจในการใช้้
ดุุลพิินิิจพิิจารณาถึึงเหตุุบรรเทาโทษต่่างๆ อาทิิ การไม่่มีีประวััติิอาชญากรรมและลัักษณะของความผิิดที่่�ไม่่
ร้้ายแรง โดยคำนึึงถึึงภาระการเลี้้�ยงดููและภููมิิหลัังทั่่�วไปของผู้้�หญิิง

108 มาตรา 14, (ค), (ง) และ (จ) ของกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (International Covenant on Civil and Political Rights). See also
Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd Edition (2014). ดูู องค์์กรนิิรโทษกรรมสากล, คู่่�มืือการพิิจารณาคดีีโดยเที่่�ยงธรรม (Fair Trial Manual) พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (2014)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

ตามข้้อกำหนด 8.2 ของข้้อกำหนดโตเกีียว การใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง (ทางเลืือกแทนการจำคุุก)
สามารถครอบคลุุมถึึงมาตรการต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�:
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

การตัักเตืือนทางวาจา เช่่น การว่่ากล่่าว อบรม และตัักเตืือน
การยุุติิการดำเนิินคดีีโดยมีีเงื่่�อนไข
การลงโทษที่่�มีีผลต่่อสถานภาพ หรืือการตััดสิิทธิิบางประการ
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิิจและการเงิิน เช่่น โทษปรัับ และค่่าปรัับที่่�คำนวณตามรายได้้ต่่อวััน
(day-fine)
(จ) การยึึดหรืือริิบทรััพย์์สิิน
(ฉ) คำสั่่�งให้้ชดใช้้เยีียวยาหรืือจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนแก่่ผู้้�เสีียหาย
(ช) การรอการกำหนดโทษ หรืือรอการลงโทษ
(ซ) การคุุมประพฤติิ และการควบคุุมสอดส่่องตามคำสั่่�งศาล
(ฌ) คำสั่่�งให้้ทำงานบริิการสัังคม
(ญ) การให้้ไปรัับการฝึึกอบรมที่่�สถานที่่�ฝึึกอบรมพิิเศษที่่�กำหนด
(ฎ) การกัักขัังที่่�บ้้าน
(ฏ) การดููแลด้้วยวิิธีีอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่การคุุมขััง
(ฐ) มาตรการผสมผสานระหว่่างมาตรการดัังกล่่าวข้้างต้้น
หากสามารถกระทำได้้ ควรนำโครงการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการพื้้�นฐานว่่าด้้วยการ
ใช้้โครงการความยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์กัับคดีีทางอาญาไปใช้้ในคดีีอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการทางกฎหมาย
ในการพิิพากษาคดีีผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรม ควรให้้ความสนใจมากเป็็นพิิเศษกัับบทบาทหน้้าที่่�ในการดููแล
สมาชิิกครอบครััว โดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร การหลีีกเลี่่�ยงการลงโทษจำคุุกผู้้�หญิิงที่่�ต้้องที่่�
มีีภาระเลี้้�ยงดููควรเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและชุุมชนโดยรวม กฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิและสวััสดิิภาพ
เด็็กได้้ระบุุไว้้ว่่า “ต้้องไม่่แยกเด็็กออกจากบิิดามารดาโดยเด็็กที่่�ไม่่สมััครใจ เว้้นแต่่ผู้้�มีีอำนาจในการพิิจารณาคดีีได้้มีี
คำสั่่�งให้้ต้อ้ งแยกตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและเพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก”109 โดยการลงโทษให้้จำคุุกผู้้�หญิิงที่่�มีภี าระ
เลี้้�ยงดููควรกระทำเฉพาะเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเท่่านั้้�น110
มาตรฐานระดัับภููมิิภาคต่่าง ๆ ได้้เน้้นให้้เห็็นถึึงความสำคััญของการนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้กัับผู้้�หญิิง
เนื่่�องจากภาระเลี้้�ยงดููถืือเป็็นบทบาทที่่�สำคััญมากสำหรัับครอบครััวและชุุมชน111 เช่่น คณะกรรมาธิิการระหว่่างรััฐ
อเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน ได้้ระบุุไว้้ว่่า “ควรให้้ความสำคััญในลำดัับต้้นกัับมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�อนุุญาต
ให้้ผู้้�หญิิง (ที่่�ตั้้�งครรภ์์และมีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร) สามารถดููแลบุุคคลอื่่�นที่่�ตนมีีภาระเลี้้�ยงดููได้้”112 กฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วย
สิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็ก กำหนดให้้ควรมีีการพิิจารณานำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้เป็็นลำดัับแรก รวมทั้้�งควร
พััฒนาและส่่งเสริิมทางเลืือกแทนการจำคุุก และพััฒนา “สถาบัันทางเลืือกพิิเศษ (Special alternative institutions)”
109 องค์์การเอกภาพแห่่งแอฟริิกา กฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็ก (African Charter on the Rights and Welfare of the Child), 11 กรกฎาคม ค.ศ.
1990 CAB/ LEG/24.9/49 (1990) มาตรา 19
110 สำหรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ดูู คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็กแห่่งแอฟริิกา (ACERWC), คู่่�มืือฉบัับย่่อสำหรัับความเห็็นทั่่�วไปข้้อที่่� 1 ว่่าด้้วยบุุตร
ของบิิดามารดาหรืือผู้้�ให้้การดููแลหลัักที่่�ถููกกัักขัังหรืือจำคุุก (A Short Guide to General Comment No. 1 on Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and
Primary Caregivers) (2014)
111 องค์์การเอกภาพแห่่งแอฟริิกา กฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืือง (กฎบััตรบัันจููล) 27 กรกฎาคม 1981, CAB/LEG/57/3, ปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 5, 21
I.L.M. 58 (1982), มาตรา 18 (“ครอบครััวจะต้้องเป็็นกลุ่่�มทางธรรมชาติิและเป็็นพื้้�นฐานของสัังคม” และ “รััฐจะต้้องทำให้้แน่่ใจได้้ว่่าจะขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงทุุกรููป
แบบและจะปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิของสตรีีและเด็็กตามที่่�ระบุุไว้้ในปฏิิญญาและอนุุสััญญาระหว่่างประเทศต่่าง ๆ”)
112 คณะกรรมาธิิการระหว่่างรััฐอเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, “รายงานเกี่่�ยวกัับมาตรการที่่�มีจุ
ี ดุ มุ่่�งหมายเพื่่อ� ลดการใช้้มาตรการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีในทวีีปอเมริิกา
(Report on Measures Aimed at Reducing the Use of Pretrial Detention in the Americas)” 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

สำหรัับผู้้�หญิงิ ที่่�เป็็นแม่่113 นอกจากนี้้� สมััชชารััฐสภาแห่่งคณะมนตรีียุโุ รป ได้้ระบุุให้้ “การกัักขัังหญิิงมีีครรภ์์และหญิิงที่่�
มีีลููกเล็็กควรนำมาใช้้กับผู้้�ที่่
ั ถูู� กตััดสิินว่่ากระทำความผิิดร้้ายแรงมากและผู้้�ที่่เ� ป็็นอัันตรายต่่อชุุมชน โดยให้้เป็็นทางออก
สุุดท้้ายเมื่่�อไม่่มีีมาตรการอื่่�นแล้้วเท่่านั้้�น”114
ข้้อกำหนด 63 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ: ในการพิิจารณาปล่่อยตััวก่่อนครบกำหนดโทษแบบมีีเงื่่�อนไข (การพััก
การลงโทษ) นั้้�น เพื่่�อให้้เป็็นคุุณแก่่ผู้้�ต้้องขัังหญิิง ควรนำประเด็็นเรื่่�องภาระเลี้้�ยงดููและความต้้องการเฉพาะ
ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงในการกลัับคืืนสู่่�สัังคมมาประกอบการพิิจารณาด้้วย
ข้้อกำหนด 64 ข้้อกำหนดกรุุงเทพ: ควรมีีการนำมาตรการการลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้กัับผู้้�กระทำผิิด
หญิิงตั้้�งครรภ์์และผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�มีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตรในกรณีีที่่�ทำได้้ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� การลงโทษ
โดยวิิธีีการคุุมขัังควรนำมาใช้้ในกรณีีที่่�ความผิิดที่่�ได้้กระทำลงนั้้�น เป็็นความผิิดร้้ายแรงหรืือมีีความรุุนแรง
หรืือผู้้�กระทำผิิดยัังคงเป็็นภััยต่่อสัังคม โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบุุตรของผู้้�กระทำผิิด และพึึงกระทำ
เมื่่�อมีีมาตรการรองรัับสำหรัับการดููแลเด็็กกลุ่่�มดัังกล่่าวแล้้ว
ข้้อกำหนด 9 ข้้อกำหนดโตเกีียว:
9.1 องค์์กรที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการบัังคัับโทษตามคำพิิพากษาหรืือคำสั่่�งศาลนั้้�น พึึงใช้้มาตรการ
ทางเลืือกต่่าง ๆ มาลดการนำตััวผู้้�กระทำผิิดไปคุุมขัังหรืือจำคุุก และพึึงช่่วยเหลืือให้้ผู้้�กระทำผิิดได้้กลัับคืืน
ไปใช้้ชีีวิิตในสัังคมอย่่างปกติิสุุขโดยเร็็ว
9.2 มาตรการหลัังการพิิพากษาคดีีดัังกล่่าวได้้แก่่:
(ก) การพัักการลงโทษและจััดให้้มีีบ้้านกึ่่�งวิิถีี
(ข) การอนุุญาตให้้ออกไปเรีียนหนัังสืือหรืือทำงานเป็็นเวลา
(ค)	รููปแบบที่่�หลากหลายของการพัักการลงโทษ
(ง) การลดหย่่อนผ่่อนโทษ
(จ) การอภััยโทษ
9.3 คำสั่่�งที่่�ใช้้มาตรการทางเลืือกต่่าง ๆ ดัังกล่่าว ยกเว้้นกรณีีของการอภััยโทษ พึึงตรวจสอบได้้โดยศาลหรืือ
องค์์กรอื่่�นที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�โดยเฉพาะ ทั้้�งนี้้� โดยการร้้องขอหรืืออุุทธรณ์์ของผู้้�กระทำผิิด
9.4	รููปแบบต่่าง ๆ ของการปล่่อยตััวผู้้�กระทำผิิดออกจากเรืือนจำหรืือสถานที่่�คุมุ ขัังเพื่่อ� นำเอามาตรการอื่่น� ๆ
ที่่�ไม่่ต้้องควบคุุมตััวผู้้�กระทำผิิดมาใช้้แทนนั้้�นพึึงได้้รัับการพิิจารณาแต่่เนิ่่�น ๆ ที่่�สุุดเท่่าที่่�จะกระทำได้้
แนวทางสำหรัับการนำมาตรการและตััวอย่่างของแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเหล่่านี้้�ไปใช้้:
2.3.1. เหตุุบรรเทาโทษที่่�คำำ�นึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะ

สิ่่�งสำคััญในการพิิจารณาพิิพากษาคดีี คืือ ผู้้�พิิพากษาควรนำเหตุุบรรเทาโทษที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลัักษณะเฉพาะทางเพศ
ภาวะของผู้้�หญิิงมาร่่วมพิิจารณา โดยทนายความอาจมีีบทบาทในการนำเสนอเหตุุบรรเทาโทษดัังกล่่าวต่่อศาลด้้วย
ซึ่่�งควรพิิจารณารวมถึึง:
• ความรุุนแรงของความผิิด
• ภาระรัับผิดิ ชอบเลี้้�ยงดููและและภููมิิหลัังเฉพาะตััวของผู้้�หญิิง
113 องค์์การเอกภาพแห่่งแอฟริิกา, กฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิและสวััสดิิภาพเด็็ก 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 CAB/LEG/24.9/49 (1990) มาตรา 30; และดูู สหภาพ
แอฟริิกา, พิิธีีศาลของกฎบััตรแอฟริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิพลเมืืองในเรื่่�องสิิทธิิของสตรีีในแอฟริิกา, 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546, มาตรา 14
114 สมััชชารััฐสภาคณะมนตรีีแห่่งสหภาพยุุโรป, “แม่่และเด็็กในเรืือนจำ” (“Mothers and babies in prison”) มติิที่่� 1469 (2000) มาตรา 5.3

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

• การไม่่เคยมีีประวััติิอาชญากรรมมาก่่อน
• ประสบการณ์์การถููกกระทำความรุุนแรงทางกายหรืือทางเพศ115
• ประวััติิถููกกระทำทารุุณ ถููกบีีบบัังคัับ หรืือถููกล่่อลวงชัักจููง
•	มีีภููมิิหลัังเป็็นผู้้�ด้้อยโอกาส เช่่น อยู่่�ในภาวะยากจนหรืือถููกเลืือกปฏิิบััติ116ิ
• ความจำเป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับการดููแลสุุขภาพจิิต
•	มีีความผิิดปกติิจากการใช้้ยาเสพติิดและมีีปััจจััยทางเพศภาวะที่่�อาจมีีส่่วนทำให้้หัันไปใช้้ยาเสพติิด เช่่น ถููก
กระทำความรุุนแรงโดยมีีสาเหตุุมาจากเพศภาวะและได้้รัับความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรงในวััยเด็็ก117
ดููหมวดที่่� 3.4 ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด

ผู้้�มีีอำนาจในการพิิจารณาคดีีจำเป็็นต้้องได้้รัับข้้อมููลรวมทั้้�งภููมิิหลัังของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมแต่่ละราย
เพื่่อ� ให้้สามารถพิิพากษาคดีีบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ดัังนั้้�น การดำเนิินการเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�คุมุ ประพฤติิ
หรืือเจ้้าหน้้าที่่�สังั คมสงเคราะห์์จะส่่งต่่อข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กับผู้้�มี
ั อี ำนาจในการพิิจารณาคดีีก่อ่ นการการพิิพากษาคดีีจึึง
มีีความสำคััญมาก เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบในการดููแลผู้้�อื่่�น ประวััติิการตกเป็็นเหยื่่�ออาชญากรรม หรืือ
ความจำเป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับการดููแลสุุขภาพจิิต โดยในบางเขตอำนาจศาลอาจหาข้้อมููลเหล่่านี้้�ได้้จากรายงานข้้อมููล
ทางสัังคมของผู้้�ต้้องหา นอกจากนี้้� อีีกหนึ่่�งข้้อมููลที่่�มีีความสำคััญ คืือ ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากการประเมิินผลกระทบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นกัับบุุตรและการหาผู้้�ดููแลบุุตรในกรณีีที่่�แม่่ต้้องถููกคุุมขััง118
สำหรัับประเทศที่่�มีีทรััพยากรจำกััด ศาลอาจสอบถามถึึงภููมิิหลัังของผู้้�หญิิงด้้วยตััวเองระหว่่างการพิิจารณาคดีี
โดยเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำ เจ้้าหน้้าที่่�คลิินิกิ กฎหมายของมหาวิิทยาลััย และผู้้�ช่่วยทนายความสามารถสนัับสนุุนการทำงาน
ของศาลได้้โดยการจััดเตรีียมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับภููมิิหลัังของผู้้�ต้้องหาให้้สำหรัับประกอบการพิิจารณาคดีี
แนวทางการตรวจสอบภููมิิหลัังทางสัังคมและการจััดทำำ�รายงานก่่อนการพิิพากษาคดีี

วััตถุุประสงค์์

• ประเมิินภููมิิหลััง บุุคลิิกภาพ และพฤติิกรรมของผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมจากมุุมมองของความผิิดที่่�
กระทำและสาเหตุุที่่�กระทำความผิิด
• ระบุุปัจั จััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการกระทำความผิิด (ปััจจััยเสี่่�ยงส่่วนบุุคคล และปััจจััยด้้านความจำเป็็นของผู้้�ต้้องหา)
• ประเมิินระดัับความร้้ายแรงของความผิิดและผลกระทบต่่อผู้้�เสีียหายเพื่่�อพิิจารณากำหนดโทษให้้สััมพัันธ์์
กัับความผิิด
• ระบุุผลกระทบของบทลงโทษที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� กัับบุคุ คลอื่่น� ที่่�ผู้้�กระทำผิิดมีีภาระเลี้้�ยงดูู (เช่่น ลููก หรืือสมาชิิก
คนอื่่�นในครอบครััว)

115 UNODC, ข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับข้้อมููลสำหรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง (Information note
for criminal justice practitioners on non-custodial measures for women offenders) (2015)
116 ความเห็็นต่่อข้้อ 61 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ ดูู ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิด
หญิิงพร้้อมทั้้�งความเห็็น หน้้า 45
117 UNODC, รายงานเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดทั่่�วโลก ปีี ค.ศ. 2018, ผู้้�หญิิงและยาเสพติิด: การใช้้ยาเสพติิด, ปริิมาณยาเสพติิดและผลที่่�ตามมา (World Drug Report 2018,
Women and Drugs: Drug use, drug supply and their consequences)
118 PRI, ทรััพยากรสำหรัับการนำแนวทางที่่�คำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะไปใช้้กัับคำพิิพากษาโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขััง (Resources for implementing a gender-sensitive
approach to non-custodial sentences) (2017)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

• การให้้ครอบครััว นายจ้้าง องค์์กรภาคีี และผู้้�ที่่มี� คี วามสำคััญอื่่น� ๆ ในชุุมชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการดำเนิินการ
กัับผู้้�กระทำผิิด
• ระบุุและจััดให้้มีคี วามร่่วมมืือกัับองค์์กรที่่�สามารถให้้ความช่่วยเหลืือกระบวนการแก้้ไขฟื้้น� ฟููผู้้�กระทำผิิดได้้
• เพิ่่�มความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมและทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชนท้้องถิ่่�น
• นำเสนอมาตรการที่่�จำเป็็นเพื่่อ� รัับมืือกัับ ‘ความจำเป็็น’ ที่่�สามารถระบุุได้้ และยัับยั้้ง� ความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการ
กระทำผิิดซ้้ำ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้มีีแนวทางที่่�เหมาะสมสำหรัับการตรวจสอบภููมิิหลัังทางสัังคมและการจััดทำ
รายงานก่่อนพิิพากษาคดีี
แหล่่งข้้อมููล

• แฟ้้มคดีีของศาล
•	ผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม
• ญาติิพี่่�น้้อง
• เพื่่�อนบ้้านและผู้้�นำทางความคิิด
• ครูู
• นายจ้้าง
•	ผู้้�เสีียหาย/ผู้้�ร้้องเรีียน
• สถานคุุมขัังระหว่่างพิิจารณาคดีี
ข้้อควรคำำ�นึึงระหว่่างการสััมภาษณ์์เพื่่�อประเมิินผล

• ควรดำเนิินการสััมภาษณ์์ในสถานที่่�ที่่ส� ะดวกสบายเพื่่อ� ให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์มีโี อกาสพููดอย่่างอิิสระและมั่่�นใจ
การสััมภาษณ์์ผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมซึ่่ง� อาจเคยมีีประสบการณ์์การถููกกระทำด้้วยความรุุนแรง
ควรดำเนิินการในสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยและเป็็นมิิตร
•	พนัักงานคุุมประพฤติิควรแนะนำตััวเองและอธิิบายวััตถุุประสงค์์ของการสััมภาษณ์์
•	พนัักงานคุุมประพฤติิไม่่ควรตั้้�งคำถามที่่�ยากหรืือซัับซ้้อน และควรตรวจสอบว่่าผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ
ยุุติิธรรมเข้้าใจคำถามเหล่่านั้้�นหรืือไม่่
• กระบวนการประเมิินดัังกล่่าวไม่่ควรส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมหรืือเป็็นเหตุุ
ให้้เธอให้้ได้้รัับความอัับอายหรืือถููกตีีตราจากสัังคม
• ในบางสถานการณ์์อาจจำเป็็นต้้องให้้ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมเลืือกว่่าต้้องการให้้พนัักงานคุุม
ประพฤติิหญิิงเป็็นคนสััมภาษณ์์ และ/หรืือต้้องการให้้สััมภาษณ์์ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีแต่่ผู้้�หญิิงเท่่านั้้�น
หรืือไม่่
• สำหรัับการสััมภาษณ์์สมาชิิกในครอบครััวคนอื่่น� ๆ พนัักงานคุุมประพฤติิควรต้้องตระหนัักว่่าอาจเป็็นไปได้้
ว่่าสมาชิิกในครอบครััวอาจเคยมีีส่่วนร่่วมในการทารุุณกรรม ซึ่่�งอาจทำให้้ผู้้�ถููกกระทำไม่่สามารถเปิิดเผย
ข้้อมููลได้้ในทัันทีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีของการถููกกระทำทารุุณทางเพศ
•	พนัักงานคุุมประพฤติิควรเตรีียมคำถามที่่�จะใช้้ในการสััมภาษณ์์แต่่ละครั้้�งไว้้ล่่วงหน้้า โดยถามในประเด็็น
ที่่�ต้้องการได้้ข้้อมููลและประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�มีีการบัันทึึกไว้้แล้้ว ซึ่่�งควรใช้้คำถามปลายเปิิดเพื่่�อให้้ได้้คำตอบ
ที่่�กว้้างขวางและครอบคลุุม
•	พนัักงานคุุมประพฤติิควรให้้เวลากัับการสััมภาษณ์์แต่่ละครั้้�งอย่่างเพีียงพอ โดยต้้องคำนึึงถึึงจำนวน
ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์และความลึึกซึ้้�งของข้้อมููลที่่�ต้้องการจะรวบรวม

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

• คำถามสำหรัับการสััมภาษณ์์ควรเป็็นคำถามที่่�ปราศจากอคติิ สามารถเข้้าถึึงรายละเอีียดต่่าง ๆ และเน้้น
เรื่่อ� งที่่�เป็็นประเด็็นสำคััญ ตลอดจนควรสอบถามถึึงความจำเป็็นและความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ได้้โดยไม่่จำเป็็น
ต้้องใช้้เวลากัับคำถามในประเด็็นทั่่�วไปมากเกิินจำเป็็น
•	พนัักงานคุุมประพฤติิควรเลืือกใช้้ถ้้อยคำที่่�คำนึึงถึึงความอ่่อนไหวของผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ และไม่่ควรก่่อให้้เกิิด
ความเครีียดให้้กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
•	หลีีกเลี่่�ยงการใช้้อคติิในการสััมภาษณ์์ ไม่่นำความคิิดเห็็นส่่วนตััวร่่วมตััดสิิน และหลีีกเลี่่�ยงอคติิในประเด็็น
ทางเพศ ศาสนา ชนชั้้�นทางสัังคม อายุุ ฯลฯ ตลอดจนควรตระหนัักถึึงอายุุและให้้ความเคารพผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�
เป็็นผู้้�สููงอายุุ
•	พนัั ก งานคุุ ม ประพฤติิ จ ะต้้ อ งให้้ เ วลาอย่่ า งพอเพีี ย งในการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููล โดยใช้้ ค วามเชี่่� ย วชาญ
ประสบการณ์์ และความรู้้�เชิิงวิิชาชีีพของตนอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้รอบคอบและตีีความ
ข้้อค้้นพบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ที่่�มา: PRI และ หน่่วยคุุมประพฤติิและบริิการติิดตามผลการคุุมประพฤติิของเคนยา, แนวทางการตรวจสอบภููมิิหลัังทางสัังคมและการจััดทำรายงานก่่อนพิิพากษา
คดีี (Guidelines for Social Investigations and Pre-Sentence Reports) (2017)

ผู้้�กำหนดนโยบายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านงานยุุติิธรรมควรสนัับสนุุนการปฏิิรููปกฎหมายเพื่่�อลดระยะเวลาของบท
ลงโทษให้้น้อ้ ยลง ขจััดคำพิิพากษาที่่�บังั คัับการลงโทษ และบทบััญญััติที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับคำพิิพากษาดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องกัับข้อ้ เสนอแนะต่่อพนัักงานอััยการในเรื่่อ� งการตั้้�งข้้อกล่่าวหาอย่่างเป็็นธรรมที่่�ให้้ไว้้ข้า้ งต้้น (หมวดที่่� 4.2.6)
โดยข้้อกำหนดกรุุงเทพ (ข้้อ 61) เรีียกร้้องให้้มีบี ทบััญญััติที่่ิ อ� นุุญาตให้้ผู้้�พิพิ ากษาสามารถนำสถานการณ์์ของการกระทำ
ผิิดและความรัับผิดิ ชอบของผู้้�หญิิงในการดููแลสมาชิิกในครอบครััวมาประกอบการพิิจารณากำหนดบทลงโทษ และมีี
การเรีียกร้้องให้้ประเทศสมาชิิกพิิจารณายกเลิิกนโยบายที่่�กำหนดให้้มีคี ำพิิพากษาที่่�บังั คัับการลงโทษเพื่่อ� ให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายตุุลาการสามารถใช้้วิจิ ารณญาณของตนเองในการพิิพากษาคดีีได้้119 คณะมนตรีีสิทิ ธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
ได้้แสดงความกัังวลว่่า คำพิิพากษาที่่�บัังคัับการลงโทษสามารถนำไปสู่่�การกำหนดโทษที่่�ไม่่สััมพัันธ์์กัับความร้้ายแรง
ของความผิิดและได้้ยกประเด็็นเรื่่�องการปฏิิบััติิตามมาตราต่่าง ๆ ของกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและ
สิิทธิิทางการเมืืองมาให้้พิิจารณาอีีกด้้วย120
ประเทศอาร์์เมเนีีย: สถานการณ์์แวดล้้อมที่่�เป็็นเหตุุบรรเทาโทษที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของ
ผู้้�หญิิงได้้รวมถึึงการที่่�ผู้้�หญิงิ มีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตรที่่�มีอี ายุุต่่ำกว่่า 14 ปีี หรืือกำลัังตั้้�งครรภ์์อยู่่ใ� นขณะพิิพากษาคดีี121
ประเทศไทย: ในปีี พ.ศ. 2556 ผู้้�พิพิ ากษาได้้ตกลงร่่วมกัันที่่�จะนำข้้อกำหนดกรุุงเทพมาใช้้ในการพิิพากษาคดีี
โดยคำนึึงถึึงสถานการณ์์เฉพาะของผู้้�หญิิง122

119 ความเห็็นต่่อข้้อ 61 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ ดูู UNODC, ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับ
ผู้้�กระทำผิิดหญิิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary) พร้้อม
ทั้้�งข้้อคิิดเห็็น, หน้้า 45
120 คณะมนตรีีสิท
ิ ธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ, ข้้อพิิจารณารายงานของรััฐภาคีีที่่จั� ดั ทำขึ้้น� ตามมาตรา 40 ของกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการ
เมืือง: บทสรุุปข้้อสัังเกตของคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน: ประเทศออสเตรเลีีย (Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant:
International Covenant on Civil and Political Rights: concluding observations of the Human Rights Committee: Australia), 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552, CCPR/C/AUS/
CO/5; และ Cunneen, “ความเห็็นร่่วมสมััย: การพิิพากษาที่่�บัังคัับให้้มีีการลงโทษและสิิทธิิมนุุษยชน (Contemporary Comments: Mandatory Sentencing and Human
Rights)”, Current Issues in Criminal Justice, Vol. 13, No. 3 (2002) มาตรา 14, (ค), (ง) and (จ) ของกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
(International Covenant on Civil and Political Rights)
121 ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรััฐอาร์์เมเนีีย, <www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng>.
122 Piyanut Tumnukasetchai ปิิยนุุช ทำนุุเกษตรไชย, “ข้้อกำหนดกรุุงเทพสำหรัับนัักโทษหญิิง (Bangkok Rules for Women Convicts)”, หนัังสืือพิิมพ์์ The Nation,
23 มีีนาคม พ.ศ. 2556
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

2.3.2. การกำำ�หนดโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

แนวทางทั่่�วไปที่่�จะช่่วยให้้มั่่�นใจว่่ามาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�นำมาพิิจารณาในขั้้�นตอนการกำหนดโทษจะเป็็น
มาตรการที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ สามารถรวมถึึง:
• การพิิพากษาใช้้โทษที่่�มิิใช่่การคุุมขััง123 ควรถููกนำมาพิิจารณาให้้กัับผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมทั้้�งหมด
และควรนำไปใช้้ในคดีีที่่�เหมาะสมและเป็็นไปได้้โดยพยายามไม่่แยกผู้้�หญิิงออกจากครอบครััวและชุุมชน
• การพิิพากษาโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังควรถููกนำมาใช้้เป็็นลำดัับแรกกัับผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้ง� ครรภ์์หรืือมีีภาระเลี้้�ยง
ดููบุุตร และพิิจารณาให้้ได้้รัับโทษจำคุุกเฉพาะในกรณีีต่่อไปนี้้�:
- ความผิิดที่่�ร้้ายแรงและใช้้ความรุุนแรง
- ผู้้�กระทำผิิดหญิิงยัังคงเป็็นผู้้�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อผู้้�อื่่�น
- หลัังจากพิิจารณาถึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว124
•	ผู้้�หญิิงที่่�มีปัี ญ
ั หาด้้านสุุขภาพจิิตหรืือติิดยาเสพติิดควรถููกส่่งไปยัังโครงการบำบััดรัักษาในชุุมชนที่่�ตอบสนองต่่อ
เพศภาวะ คำนึึงถึึงภาวะที่่�เกิิดจากการถููกกระทบกระเทืือนจิิตใจอย่่างรุุนแรง และเป็็นโครงการสำหรัับผู้้�หญิิง
โดยเฉพาะแทนการรัับโทษจำคุุกเพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความจำเป็็นและจััดการกัับสาเหตุุที่่�ทำให้้ผู้้�หญิิง
กลุ่่�มนี้้�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมได้้
ประเทศอิิสราเอลได้้พัฒ
ั นาโครงการบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดสำหรัับผู้้�หญิงิ โดยเฉพาะ เนื่่อ� งจากตระหนััก
ถึึงความสำคััญของมาตรการตอบสนองที่่�คำนึึงถึึงมิิติทิ างเพศภาวะของผู้้�หญิิง จากข้้อมููลได้้ระบุุว่า่ ผู้้�หญิิงที่่�เข้้า
รัับรักั ษาการติิดยาเสพติิดในอิิสราเอลมีีจำนวนน้้อยกว่่าผู้้�ชาย และผู้้�หญิิงที่่�ได้้เข้้าบำบััดรัักษาจนจบโครงการ
มีีจำนวนน้้อยผู้้�ชายเช่่นกััน นอกจากนี้้� ผู้้�ติิดยาเสพติิดหญิิงมีีลัักษณะและความต้้องการที่่�แตกต่่างไปจาก
ผู้้�ติิดยาเสพติิดชาย ประมาณร้้อยละ 90 ของผู้้�หญิิงที่่�มีีความผิิดปกติิอย่่างร้้ายแรงจากการใช้้ยาเสพติิดเป็็น
ผู้้�ที่่เ� คยมีีประสบการณ์์ทางเพศที่่�สร้้างความบอบช้้ำจิิตใจอย่่างรุุนแรงมาก่่อน เผชิิญกัับปัญ
ั หาสุุขภาพจิิต และ
มัักถููกตีีตราจากสัังคมในระดัับที่่�รุุนแรงกว่่าผู้้�ติิดยาเสพติิดชาย
ศููนย์์บำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดสำหรัับผู้้�หญิงิ โดยเฉพาะตั้้�งอยู่่ใ� จกลางเมืืองต่่าง ๆ เพื่่อ� ช่่วยให้้ผู้้�หญิงิ สามารถ
ใช้้บริิการด้้านสัังคมและการแพทย์์ของชุุมชนได้้ โดยจะรัับผู้้�หญิิง 12-18 คนเข้้าอยู่่�ในศููนย์์บำบััดรัักษาเป็็น
เวลานานประมาณ 1 ปีี และมีีเป้้าหมายที่่�จะสร้้างชุุมชนที่่�ให้้การสนัับสนุุน โดยเจ้้าหน้้าที่่�โครงการจะเป็็น
ผู้้�หญิิงทั้้�งหมดและจะทำหน้้าที่่�ส่ง่ เสริิมให้้เกิิดแผนการบำบััดรัักษาแบบองค์์รวมที่่�เน้้นการสร้้างความภาคภููมิิใจ
ในตนเอง การรัักษาความผิิดปกติิทางจิิตใจหลัังผ่่านเหตุุการณ์์ ความรัับผิิดชอบในด้้านการดููแลผู้้�อื่่�น ฯลฯ
ที่่�มา: ข้้อมููลจาก Dr Haim Mell (องค์์กรต่่อต้้านยาเสพติิดแห่่งชาติิของอิิสราเอล) ระหว่่างเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูู Schori, Sapir and Lawental,
“การบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดหญิิงแบบอาศััยอยู่่�ร่่วมกัันในระยะยาว: บทเรีียนจากประเทศอิิสราเอล (Long-term residential substance abuse treatment for
women: lessons learned from Israel)”, วารสาร Substance Abuse and Rehabilitation, Vol. 3, Suppl. 1 (2012), หน้้า 71–81

2.3.2.1.

โทษปรัับ

ผู้้�หญิิงจำนวนมากไม่่สามารถจ่่ายค่่าปรัับได้้เพราะยากจนและเป็็นคนชายขอบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�หญิิงที่่�มีีภููมิิหลััง
เป็็นชนกลุ่่�มน้้อยทางชาติิพัันธุ์์� และความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลให้้ผู้้�หญิิง
ตกอยู่่ใ� นภาวะยากไร้้อย่่างที่่�สุดุ พนัักงานอััยการและผู้้�พิพิ ากษาจึึงควรพิิจารณาปััจจััยเหล่่านี้้�และหลีีกเลี่่�ยงการลงโทษ
ปรัับกับผู้้�หญิ
ั
งิ ที่่�มีภููมิ
ี หลั
ิ งั ถููกกระทำทารุุณมาก่่อน ควรพิิจารณาทางเลืือกอื่่น� ของบทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง หรืือสั่่�งให้้
เสีียค่่าปรัับเป็็นจำนวนน้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำได้้ โดยควรพิิจารณามาตรการเฉพาะที่่�มีีลัักษณะดัังไปนี้้�:
123 ข้้อ 8.2 ของข้้อกำหนดโตเกีียว, ให้้รายชื่่�อของบทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�เป็็นเลืือกแทนการจำคุุกไว้้
124 ข้้อ 64 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน่่วยที่่� 4.1 ของคู่่�มืือฉบัับนี้้�

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

• เป็็นมาตรการที่่�สนัับสนุุนให้้คิดิ ค่่าธรรมเนีียมและค่่าปรัับในอััตราขั้้น� บัันไดตามรายได้้และทรััพย์สิ์ นิ ของผู้้�กระทำ
ผิิดโดยดููจากหนี้้�สิินและความรัับผิิดชอบทางการเงิินอื่่�น ๆ เช่่น ค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลบุุตร ค่่าดููแลสุุขภาพ ค่่า
เช่่าบ้้านและค่่าครองชีีพ โดยมาตรการในลัักษณะนี้้�ประสบความสำเร็็จมาแล้้วในหลายประเทศทั่่�วโลก125 ซึ่่�ง
อาจใช้้ระบบค่่าปรัับที่่�คำนวณตามรายได้้ต่่อวััน โดยประเมิินจากความร้้ายแรงของความผิิดและรายได้้ของ
ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม126
ประเทศอัังกฤษ: การศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ที่่�มีีอำนาจตััดสิินมัักไม่่ใช้้โทษปรัับกัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง ในทาง
ตรงกัันข้้าม ใช้้การกำหนดโทษให้้ทำงานบริิการชุุมชนซึ่่�งเป็็นโทษที่่�รุุนแรงกว่่า ผลที่่�ตามมาคืือ หากถููกตััดสิิน
ว่่ามีีความผิิด ผู้้�กระทำผิิดหญิิงคนดัังกล่่าวจะได้้รัับโทษที่่�ร้้ายแรงมากกว่่าที่่�ควรได้้รัับ เนื่่�องจากต้้องกำหนด
บทลงโทษในชั้้�นหลัังให้้หนัักกว่่าเดิิม127
• สนัับสนุุนให้้มีีการชำระค่่าปรัับแบ่่งเป็็นงวดตามความเหมาะสม และไม่่ควรให้้ผู้้�ที่่�ยัังชำระค่่าปรัับไม่่ครบต้้อง
กลัับไปขึ้้�นศาลหลายครั้้�ง ตลอดจนไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการคิิดค่่าธรรมเนีียมการชำระค่่าปรัับล่่าช้้า ค่่าธรรมเนีียม
สำหรัับการทำแผนชำระเป็็นงวด หรืือค่่าธรรมเนีียมการติิดตามเรีียกเก็็บเงิินและคิิดดอกเบี้้�ยในอััตราที่่�สููงเกิิน
ควร
• สนัับสนุุนให้้ลดหรืือยกเว้้นค่่าปรัับและค่่าธรรมเนีียมให้้กัับผู้้�ที่่�มีียากจนมาก128
•	ผู้้�หญิิงที่่�ไม่่มีเี งิินชำระค่่าปรัับหรืือค่่าธรรมเนีียมไม่่ควรถููกจำคุุก พนัักงานอััยการและผู้้�พิพิ ากษาควรยกเลิิกการ
ออกหมายจัับแก่่ผู้้�ที่่ไ� ม่่จ่า่ ยค่่าปรัับ ผู้้�หญิิงไม่่ควรจะถููกทำให้้เป็็นอาชญากรเพีียงเพราะความยากจน นอกจากนี้้�
ผู้้�พิิพากษาควรคำนึึงถึึงการถููกกระทำความรุุนแรงที่่�ส่่งผลให้้เธอขััดสน ตลอดจนผลกระทบของโทษจำคุุกที่่�
ไม่่ได้้สััดส่่วนที่่�มีีต่่อผู้้�หญิิงชนกลุ่่�มน้้อย
ประเทศออสเตรเลีีย: 1 ใน 3 ของผู้้�หญิิงที่่�อยู่่�ในเรืือนจำของรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียถููกจำคุุกเนื่่�องจากค้้าง
ชำระค่่าปรัับ โดยในช่่วงปีี พ.ศ. 2551 – 2556 จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงกลุ่่�มนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 600ก ในเดืือน
สิิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู้้�หญิิงชาวพื้้�นเมืืองคนหนึ่่�งได้้เสีียชีีวิิตลงระหว่่างถููกคุุมขัังในสถานีีตำรวจด้้วยข้้อหา
ไม่่ชำระค่่าปรัับ ขณะนั้้�นเธออยู่่�กัับคู่่�ครองที่่�มัักทำร้้ายเธออยู่่�บ่่อย ๆ องค์์กรภาคประชาสัังคมได้้สนัับสนุุน
ให้้มีีการปฏิิรููปกฎหมายของรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียและโต้้แย้้งว่่าไม่่ควรลงโทษปรัับผู้้�หญิิงที่่�มีีฐานะยากจน
หากไม่่สามารถยกเลิิกบทลงโทษนี้้�ได้้ อาจใช้้การเรีียกค่่าปรัับในจำนวนที่่�สััมพัันธ์์กัับรายได้้ของผู้้�กระทำผิิด
ซึ่่�งจะเป็็นระบบที่่�เป็็นธรรมแก่่คนยากจนมากขึ้้�นข
ก

https://www.hrlc.org.au/news/ ถึึงเวลาแล้้วที่่�รััฐบาลของรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียจะต้้องยกเลิิกนโยบายกัักขัังบุุคคลที่่�ค้้างการจ่่ายค่่าปรัับ
Human Rights Law Centre, “ถึึงเวลาที่่�รััฐบาลของรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียจะต้้องยกเลิิกนโยบายกัักขัังบุุคคลที่่�ค้้างการจ่่ายค่่าปรัับ (Time for the Western
Australian Government to scrap its policy of locking people up for unpaid fines)” 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ข

125 กระทรวงยุุติธ
ิ รรมสหรััฐอเมริิกา, สำนัักงานให้้ความช่่วยเหลืือด้้านความยุุติธิ รรม, วิิธีใี ช้้โทษปรัับตามโครงสร้้างค่่าปรัับ (Day-fines) ในฐานะของการลงโทษระดัับกลาง
[How to Use Structured Fines (Day Fines) as an Intermediate Sanction] (1996)
126 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยยุุทธศาสตร์์เพื่่�อลดความแออััดในเรืือนจำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) หน้้า 16
127 Baroness Jean Corston, รายงานคอร์์สตััน: รายงานว่่าด้้วยการทบทวนประเด็็นของผู้้�หญิิงที่่�มีีความเปราะบางเฉพาะด้้านในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาที่่�
จััดทำโดยบารอนเนส จีีน คอร์์สตััน (The Corston Report: A Report by Baroness Jean Corston of a Review of Women with Particular Vulnerabilities in the Criminal
Justice System) (2007) หน้้า 18
128 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัก
ั งานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

2.3.2.2.

คำำ�พิิพากษาให้้รอการลงโทษ (โดยมีีหรืือไม่่มีีการกำำ�กัับดููแล)

• การรอการลงโทษ คืือ การที่่�ศาลมีีคำพิิพากษาให้้ผู้้�กระทำผิิดได้้รับั โทษจำคุุกแต่่ระงัับการดำเนิินการไว้้ระยะหนึ่่�ง
ซึ่่ง� ในช่่วงเวลานั้้�นจำเลยจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขเฉพาะและหากสามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขดัังกล่่าวจะไม่่ถููก
จำคุุก แต่่คำตััดสิินว่่ามีีความผิิดจะปรากฏอยู่่ใ� นทะเบีียนประวััติอิ าชญากรของบุุคคลนั้้�น การรอการลงโทษเป็็น
มาตรการที่่�ใช้้ได้้ผลดีีกัับผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร
ประเทศจอร์์เจีีย ได้้มีีการตรากฎหมายที่่�อนุุญาตผู้้�หญิิงกระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์สามารถรอการลงโทษได้้
เป็็นเวลานานถึึงหนึ่่�งปีีหลัังจากคลอดบุุตรแล้้วก
ประเทศแอฟริิกาใต้้: ในคดีี M v State 2007 ศาลรััฐธรรมนููญของแอฟริิกาใต้้ได้้ตััดสิินให้้รอการลงโทษ
แม่่ที่่�เป็็นผู้้�เลี้้�ยงดููลููกที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ 3 คนเพีียงลำพััง เนื่่�องจากพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าการจำคุุกแม่่จะ
ส่่งผลให้้เด็็กสููญเสีียที่่�อยู่่�อาศััยและความสััมพัันธ์์ทางสัังคมในชุุมชน มีีปััญหาด้้านการเรีียนและการเดิินทาง
รวมทั้้�งอาจถููกแยกออกจากพี่่�น้้อง โดยในกรณีีดัังกล่่าว ศาลเน้้นความสำคััญของการพิิจารณาคดีีที่่�คำนึึงถึึง
ประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำคััญข
ก
ข

PRI, “เอกสารที่่�มอบให้้คณะกรรมการสิิทธิิเด็็กในวัันที่่�มีีการอภิิปรายทั่่�วไป”, 30 กัันยายน พ.ศ. 2554
S v M (CCT 53/06) [2007] ZACC 18

อย่่างไรก็็ตาม เงื่่�อนไขการกำกัับดููแลไม่่ควรมีีความยุ่่�งยากและเกิินความสามารถของจำเลยที่่�จะปฏิิบััติิตามได้้ เช่่น
การกำหนดให้้ต้อ้ งมารายงานตััว (อาจไม่่สามารถทำได้้เพราะไม่่มีเี งิินค่่าเดิินทาง) การสั่่�งให้้ทำงานบริิการชุุมชน (อาจ
ไม่่สามารถทำได้้เนื่่อ� งจากมีีภาระดููแลผู้้�อื่่น� /เรีียนหนัังสืือ/ฝึึกอบรม) การกำกัับดููแลที่่�เข้้มงวดอาจทำให้้ผู้้�หญิงิ ที่่�มีคี วาม
เสี่่�ยงต่่ำมีีโอกาสสููงที่่�จะถููกจัับหรืือฝ่่าฝืืนคำสั่่ง� ศาลโดยไม่่เจตนา ทั้้�งที่่�การฝ่่าฝืืนดัังกล่่าวไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับความปลอดภััย
สาธารณะ129 จากการศึึกษาในสหรััฐอเมริิกา พบว่่า การฝ่่าฝืืนคำสั่่�งศาลส่่วนใหญ่่มัักเกิิดขึ้้�นในระยะเวลาหนึ่่�งปีีแรก
หลัังการพิิพากษาคดีี ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าการกำกัับดููแลที่่�มากเกิินไปไม่่เกิิดประโยชน์์ต่่อการแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้�กระทำผิิด
โดยบางรััฐของสหรััฐอเมริิกาได้้ลดระยะเวลาการกำกัับดููแลระหว่่างรอการลงโทษให้้สั้้�นลง และไม่่มีีผลทำให้้จำนวน
กระทำผิิดหรืือการกระทำผิิดซ้้ำเพิ่่�มมากขึ้้�น130 การออกคำสั่่�งให้้มีีการกำกัับดููแลระหว่่างรอการลงโทษควรคำนึึงถึึง
สถานการณ์์แวดล้้อมของความผิิด ตลอดจนภููมิิหลัังของผู้้�กระทำผิิด เช่่น ภาระในการดููแลผู้้�อื่่�นและการหาเลี้้�ยงชีีพ
พนัักงานอััยการและผู้้�พิิพากษาควรสนัับสนุุนให้้หน่่วยงานที่่�ดููแลเกี่่�ยวกัับงานด้้านการพัักการลงโทษและการคุุม
ประพฤติิลงโทษผู้้�ฝ่่าฝืืนเงื่่อ� นไขอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป131 ควรเริ่่ม� ต้้นจากบทลงโทษที่่�มีคี วามรุุนแรงในระดัับต่่ำ (เช่่น การ
ให้้ทำงานบริิการสัังคม) หากมีีความจำเป็็น อาจใช้้การลงโทษในระดัับกลาง (เช่่น ให้้มารายงานตััวกัับศููนย์์รายงาน
ตััวภายใต้้การกำกัับดููแลอย่่างเข้้มข้้น) หรืือการลงโทษระดัับสููง (เช่่น ใช้้กำไลติิดตามตััวและถููกจำคุุกเป็็นเวลาสั้้�น ๆ)
อย่่างไรก็็ตาม พนัักงานอััยการและผู้้�พิพิ ากษาไม่่ควรสนัับสนุุนให้้ส่ง่ ตััวผู้้�กระทำผิิดกลัับเข้้าเรืือนจำเพีียงเพราะฝ่่าฝืืน
เงื่่�อนไขการกำกัับดููแลโดยไม่่เจตนา132

129 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยยุุทธศาสตร์์เพื่่�อลดความแออััดในเรืือนจำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) หน้้า 125
130 Schiraldi and Jacobson, “เมื่่�อน้้อยกลายเป็็นมาก (When Less is More)” โครงการมาร์์แชล, 28 สิิงหาคม พ.ศ. 2560
131 ข้้อ 14 ของข้้อกำหนดโตเกีียว

132 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัักงานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

2.3.2.3.

คำำ�พิิพากษาให้้รอการกำำ�หนดโทษ

การรอการกำหนดโทษ คืือ การที่่�ศาลสั่่�งให้้เลื่่�อนการพิิพากษาคดีีออกไปจนกว่่าจะครบระยะเวลาที่่�ระบุุไว้้ โดยอาจ
กำหนดเงื่่�อนไขให้้มีีหรืือไม่่มีีการกำกัับดููแล และอาจสั่่�งให้้ยกฟ้้องคดีีหากจำเลยสามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทั้้�งหมด
ได้้ การรอการกำหนดโทษเป็็นมาตรการที่่�นิยิ มใช้้มากกว่่าการรอการลงโทษเนื่่อ� งจากช่่วยให้้ผู้้�หญิงิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการ
ยุุติิธรรมไม่่ต้้องมีีคดีีดัังกล่่าวปรากฏอยู่่�ในทะเบีียนประวััติิอาชญากรรมซึ่่�งจะเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการจ้้างงาน
อัังกฤษและเวลส์์: กำหนดให้้นำกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์มาใช้้ระหว่่างการรอการกำหนดโทษได้้
และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�กระทำผิิดแสดงให้้เห็็นว่่าการใช้้ยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์เป็็นบทลงโทษที่่�เหมาะสมและมีี
ประโยชน์์ก
การรอการกำหนดโทษเป็็นมาตรการที่่�ใช้้ได้้ผลดีีในหลายประเทศ โดยจะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งสำหรัับผู้้�กระทำผิิด
หญิิงที่่�มีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร
ในปีีพ.ศ. 2548 ประเทศแอลจีีเรีียได้้อนุุญาตให้้ผู้้�ที่่�ถููกตััดสิินว่่ากระทำผิิดที่่�เป็็นพ่่อหรืือแม่่ของเด็็กที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิิติิภาวะและผู้้�ปกครองหลัักในครอบครััวถููกจำคุุก ให้้สามารถชะลอการลงโทษจำคุุกได้้ เนื่่�องจากการ
จำคุุกบุุคคลนั้้�น ๆ จะทำให้้ไม่่มีีผู้้�เลี้้�ยงดููบุุตร นอกจากนี้้� ผู้้�กระทำผิิดหญิิงตั้้�งครรภ์์หรืือมีีบุุตรอายุุต่่ำกว่่า 24
เดืือนสามารถได้้รัับชะลอการลงโทษได้้ด้้วยเช่่นเดีียวกัันข
ประมวลกฎหมายอาญาในประเทศอาร์์เมเนีียได้้ระบุุให้้ใช้้การชะลอโทษจำคุุกแก่่ผู้้�หญิงิ ที่่�ตั้้ง� ครรภ์์หรืือมีีบุตุ ร
อายุุต่่ำกว่่า 3 ปีีออกไปก่่อน เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�ถููกตััดสิินให้้ได้้รัับโทษจำคุุกนานกว่่า 5 ปีีในความผิิดร้้ายแรงค
ประเทศคาซััคสถาน ผู้้�หญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีบุุตรอายุุต่่ำกว่่า 14 ปีี อาจได้้รัับการพิิจารณาให้้ชะลอโทษจำ
คุุกออกไปก่่อนง
สหพัันธรััฐรััสเซีีย ผู้้�หญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีบุุตรอายุุต่่ำกว่่า 14 ปีี อาจได้้รัับการพิิจารณาให้้ชะลอโทษจำคุุก
ลดโทษ หรืือยกเลิิกการลงโทษ ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่ในกรณีีของโทษจำคุุกที่่�มีีระยะเวลานานกว่่า 5 ปีีสำหรัับการ
กระทำความผิิดที่่�ร้้ายแรง
ประเทศเวีียดนาม มาตราที่่� 67 และ 68 ของประมวลกฎหมายอาญาฉบัับปีี พ.ศ. 2558 กำหนดให้้สามารถ
ชะลอการลงโทษผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์หรืือมีีบุุตรเล็็กที่่�ต้้องดููแลออกไปได้้จนกระทั่่�งบุุตรอายุุครบ 3 ปีี
หากผู้้�หญิิงที่่�เป็็นผู้้�หารายได้้เลี้้�ยงครอบครััวเพีียงผู้้�เดีียวถููกตััดสิินให้้ได้้รัับโทษจำคุุกซึ่่�งจะส่่งผลให้้ครอบครััว
ได้้รับั ความยากลำบาก อาจได้้รับั อนุุญาตให้้รอการกำหนดโทษไว้้ก่อ่ น โดยให้้ชะลอการลงโทษออกไปได้้นานถึึง
หนึ่่�งปีี เว้้นแต่่ในกรณีีของการกระทำความผิิดต่่อความมั่่�นคงของชาติิหรืืออาชญากรรมร้้ายแรงจ
ก

Prison Reform Trust, การตััดสิินโทษผู้้�หญิิงที่่�เป็็นแม่่: การปรัับปรุุงกระบวนการพิิพากษาคดีีตััดสิินโทษและผลลััพธ์์ที่่�มีีต่่อผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�มีีภาระเลี้้�ยงดููบุุตร
(Sentencing of Mothers: Improving the sentencing process and outcomes for women with dependent children) (2015).
ข
ห้้องสมุุดรััฐสภา, “กฎหมายว่่าด้้วยเด็็กที่่�อยู่่�กับพ่
ั อ่ แม่่ในเรืือนจำ (Laws on Children Residing with Parents in Prison)”, ปรัับให้้ทันั สมััยครั้้ง� สุุดท้้ายเมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2558
ค
PRI และสถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย เอกสารแนวทางการปฏิิบััติิตาม ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและ
มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง (ข้้อกำหนดกรุุงเทพ) (2013)
ง
PRI, ใครคืือผู้้�ต้้องขัังหญิิง? ผลการสำรวจจากคาซััคสถานและคีีร์์กีีซสถาน (Who are women prisoners? Survey results from Kazakhstan and Kyrgyzstan)
(2014)
จ
Nowak, การศึึกษาเด็็กที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพทั่่�วโลกขององค์์กรสหประชาชาติิ (The United Nations Global Study on Children Deprived of their Liberty) (2019)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

2.3.2.4.

การกัักขัังในที่่�อยู่่�อาศััย  

การกัักขัังในที่่�อยู่่อ� าศััยเป็็นมาตรการลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�นำมาใช้้กับผู้้�
ั กระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้ง� ครรภ์์หรืือมีีภาระเลี้้�ยง
ดููบุุตร การกัักขัังในที่่�อยู่่�อาศััยอาจเป็็นการกัักขัังที่่�บ้้านของผู้้�หญิิงเองหรืือที่่�บ้้านของบุุคคลอื่่�น โดยกรณีีหลัังมัักใช้้กัับ
ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิที่่�อาจไม่่มีีที่่�อยู่่�อาศััยในประเทศ อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากความยากจนเป็็นปััจจััยเบื้้�องหลัังโทษ
จำคุุกของผู้้�หญิิง ผู้้�หญิิงจำนวนมากจึึงไม่่มีที่่ี อ� ยู่่อ� าศััยที่่�แน่่นอนหรืือมีีที่่อ� ยู่่อ� าศััยที่่�ไม่่เหมาะสมสำหรัับใช้้กับั การกัักขััง
ประเทศอาร์์เจนติินา ประมวลกฎหมายอาญาฉบัับปีี พ.ศ. 2552 อนุุญาตให้้กักั ขัังผู้้�หญิิงที่่�มีบุี ตุ รอายุุต่่ำกว่่า
5 ปีีหรืือมีีภาระต้้องดููแลผู้้�พิิการในที่่�อยู่่�อาศััยได้้ ซึ่่�งมาตรการนี้้�ทำให้้จำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�มีีบุุตรอยู่่�ด้้วยใน
เรืือนจำลดลงอย่่างชััดเจน
ที่่�มา: PRI, ผู้้�หญิิงในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและคุุณค่่าเพิ่่�มของข้้อกำหนดกรุุงเทพ (Women in criminal justice systems and the added value of the
UN Bangkok Rules) (2014)

บทบััญญััติิที่่�นำมาใช้้ควรคำนึึงถึึงภาระในการดููแลผู้้�อื่่�นและในการหารายได้้ของผู้้�หญิิง ตลอดจนพิิจารณาถึึงความ
จำเป็็นที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลทางการแพทย์์ด้้วย เช่่น ผู้้�หญิิงอาจจำเป็็นต้้องไปรัับลููกที่่�โรงเรีียนหรืือไปแก้้ไขเหตุุเร่่ง
ด่่วนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างเวลาที่่�ระบุุไว้้ว่่าห้้ามออกจากบ้้าน ทั้้�งนี้้� สถานที่่�สำหรัับการกัักขัังในที่่�อยู่่�อาศััยจำเป็็นจะต้้อง
เป็็นสถานที่่�ที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�หญิิงเข้้าถึึงที่่�อยู่่�อาศััย อาหาร และยารัักษาโรคระหว่่างถููกกัักขัังได้้ด้้วย รวมทั้้�งเป็็นสถานที่่�
ที่่�ผู้้�หญิิงสามารถขอความช่่วยเหลืือจากองค์์กรในชุุมชนที่่�สนัับสนุุนเธอได้้ นอกจากนี้้� ควรมีีการตรวจสอบความ
ปลอดภััยของสถานที่่�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�หญิิงที่่�ถููกกัักขัังในที่่�อยู่่�อาศััยจะไม่่ถููกกระทำความรุุนแรงหรืือทารุุณกรรมโดย
คู่่�ครองหรืือสมาชิิกคนอื่่�นในครอบครััวที่่�อยู่่�ในสถานที่่�นั้้�น
ไม่่ควรนำมาตรการนี้้�มาใช้้แทนการกัักขัังตามปกติิและมาตรการนี้้�ไม่่ใช่่ตััวอย่่างการแก้้ปััญหาที่่�ดีีนััก การกัักขัังในที่่�
อยู่่อ� าศััยเป็็นบทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�มีกี ารแทรกแซงน้้อยที่่�สุดุ และควรนำมาใช้้เมื่่อ� ได้้คำนึึงถึึงสถานการณ์์เฉพาะ
ของผู้้�หญิิงแต่่ละคนแล้้วเท่่านั้้�น
ประเทศแคนาดา Kimberly Rogers ตั้้�งครรภ์์เป็็นเวลา 8 เดืือนและเสีียชีีวิติ ลงในปีี พ.ศ. 2545 ระหว่่างที่่�ถููกกัักขััง
ในที่่�อยู่่อ� าศััยเป็็นเวลานาน 6 เดืือน Kimberly ยอมรัับว่า่ กระทำผิิดในข้้อหาฉ้้อโกงเงิินจากโครงการ Ontario Works
(โดยรัับเงิินสวััสดิิการของโครงการควบคู่่�ไปกัับเงิินกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษาในหลัักสููตรสัังคมสงเคราะห์์ที่่�วิิทยาลััย
Cambrian) เธอถููกตััดสิินว่่ากระทำความผิิดและได้้รับบ
ั ทลงโทษที่่�เข้้มงวดโดยได้้รับั อนุุญาตให้้ออกจากบ้้านได้้
เพีียง 3 ชั่่ว� โมงต่่อสััปดาห์์ นอกจากนี้้� ยัังถููกสั่่�งให้้ชดใช้้เงิินให้้แก่่ผู้้�เสีียหายเป็็นจำนวนที่่�มากกว่่าที่่�เงิินเธอได้้รับั คำ
รัับสารภาพผิิดของเธอทำให้้มีกี ารบััญญััติหิ มวดใหม่่ขึ้น้� ในพระราชบััญญััติกิ ารทำงานของออนตาริิโอ (Ontario
Works Act) ซึ่่ง� ห้้ามมิิให้้เธอได้้รับั เงิินสวััสดิิการจากรััฐเป็็นเวลา 3 เดืือน เธอจึึงไม่่มีรี ายได้้และถููกห้้ามออกจาก
บ้้านไปทำงานหรืือหางานทำ นอกจากนี้้� เธอยัังไม่่ได้้รับั เงิินสวััสดิิการและถููกยึึดบััตรสวััสดิิการสำหรัับขอรัับยาฟรีี
ทำให้้เธอไม่่มีเี งิินจ่่ายค่่ายาสำหรัับรักั ษาโรคไมเกรน โรคนอนไม่่หลับั โรคกัังวล และความเครีียดที่่�เธอเผชิิญอยู่่�
(ซึ่่ง� ภายหลัังเธอได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากองค์์กรภาคประชาสัังคมให้้ได้้รับั สวััสดิิการด้้านนี้้�คืืน)
ในวัันที่่� 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2544 หลัังจากมีีการโต้้แย้้งว่่าคำสั่่�งเหล่่านั้้�นเป็็นคำสั่่�งที่่�ขััดต่่อรััฐธรรมนููญ
ผู้้�พิิพากษาได้้สั่่�งให้้ยกเว้้นบทลงโทษดัังกล่่าวเป็็นการชั่่�วคราวโดยให้้เหตุุผลว่่าการบัังคัับให้้ผู้้�หญิิงที่่�กำลััง
ตั้้�งครรภ์์ให้้ยากจนจะเป็็นผลร้้ายต่่อทั้้�ง Kimberly และสัังคมโดยรวม เธอจึึงได้้รัับผลประโยชน์์ตามสวััสดิิการ
ต่่าง ๆ คืืนมาอีีกครั้้ง� อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากเธอต้้องชดใช้้เงิินสวััสดิิการที่่�ได้้รับั มาก่่อนหน้้านี้้� เธอจึึงถููกหัักเงิิน
ชดใช้้หนี้้�ออกจากเช็็ครายเดืือน 520 เหรีียญ และได้้รัับจริิงเพีียง 468 เหรีียญ ซึ่่�งต้้องใช้้จ่่ายเป็็นค่่าเช่่าบ้้าน
เดืือนละ 450 เหรีียญ จึึงทำให้้เธอมีีเงิินรายได้้เพีียง 18 เหรีียญต่่อเดืือนสำหรัับเป็็นค่่าอาหารและค่่าใช้้จ่่าย
อื่่�น ๆ เธอจึึงได้้ตััดสิินใจฆ่่าตััวตายโดยการกิินยาเกิินขนาดในที่่�สุุด
ที่่�มา: The Globe and Mail, “เราได้้เรีียนรู้้�เพีียงน้้อยนิิดจากการตายของคิิมเบอร์์ลี่่� โรเจอร์์ส (We’ve learned little from Kimberly Rogers death)”, 9 สิิงหาคม พ.ศ. 2545

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง
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คำำ�สั่่�งให้้เบี่่�ยงเบนคดีีเพื่่�อเข้้ารัับการบำำ�บััดในชุุมชน 

โครงการบำบััดในชุุมชนที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ คำนึึงถึึงเหตุุการณ์์ที่่�กระทบกระเทืือนจิิตใจอย่่างรุุนแรง และเป็็น
โครงการเฉพาะสำหรัับผู้้�หญิิง ถืือเป็็นมาตรการทางเลืือกแทนการใช้้โทษจำคุุกที่่�นิิยมนำมาใช้้กัับผู้้�หญิิงที่่�จำเป็็น
ต้้องได้้รัับการดููแลด้้านสุุขภาพจิิต ติิดยาเสพติิด เผชิิญกัับปััญหาจากความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรง และการ
ถููกกระทำทารุุณ โดยผู้้�กำหนดนโยบายควรแน่่ใจว่่าจะมีีการลงทุุนจััดทำโครงการดัังกล่่าวขึ้้�น โดยพิิจารณาร่่วมกัับ
ปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�:
•	ก่่อนเข้้ารัับการบำบััด จะต้้องได้้รัับความยิินยอมบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถููกต้้องจากผู้้�หญิิงที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
และเป็็นไปด้้วยความสมััครใจ
• ไม่่กำหนดเงื่่�อนไขให้้ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมยอมรัับสารภาพผิิด หากการรัับสารภาพผิิดไม่่มีีผลต่่อ
การบรรลุุเป้้าหมายของโครงการ
• สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงและความจำเป็็นของแต่่ละบุุคคล ควรพิิจารณานำมาตรการลดทอนการลงโทษหรืือ
มาตรการลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�มีกี ารแทรกแซงให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ มาใช้้เป็็นลำดัับแรก และควรให้้ผู้้�กระทำผิิดหญิิง
ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำเข้้าร่่วมโครงการที่่�ไม่่เข้้มข้้นมากนััก
•	หากเหมาะสมและเป็็นไปได้้ ควรพิิจารณาใช้้โครงการบำบััดในชุุมชนเป็็นลำดัับแรก เนื่่อ� งจากโครงการที่่�กำหนด
ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมต้้องอาศััยในสถานที่่�เฉพาะอาจไม่่เหมาะกัับผู้้�หญิงิ ที่่�มีภี าระต้้องดููแลผู้้�อื่่น� และการมาอยู่่ใ� นสถานที่่�
ดัังกล่่าวอาจกระตุ้้�นให้้ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงหรืือการถููกบีีบบัังคัับเกิิดความเครีียดได้้133
• การกำหนดเงื่่�อนไขของบทลงโทษควรคำนึึงถึึงภาระในการดููแลผู้้�อื่่�นและการหาเลี้้�ยงชีีพ โดยต้้องไม่่กำหนด
ให้้ผู้้�หญิิงเข้้าร่่วมกิิจกรรมของโครงการทุุกวัันเว้้นแต่่ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ เช่่น หากเป็็นไปได้้ ควรกำหนดให้้
ผู้้�หญิิงเข้้าพบกัับผู้้�ที่่ดูู� แลรัับผิดิ ชอบเคสของตนเองในสถานที่่�ที่่ส� ะดวกที่่�สุดุ สำหรัับผู้้�หญิงิ แทนการกำหนดให้้มา
พบที่่�สำนัักงาน (เช่่น ที่่�พัักอาศััย หรืือสถานที่่�ใกล้้เคีียง)134
•	ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านยุุติิธรรมควรปรึึกษากัับศููนย์์บำบััดในชุุมชนเพื่่�อหาข้้อมููลและทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ปััญหาที่่�ผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญเมื่่�อเข้้าร่่วมโครงการ เช่่น ต้้องเข้้าใจว่่าการหวนกลัับไปทำพฤติิกรรมเดิิม ๆ เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของกระบวนการแก้้ไขฟื้้น� ฟููและการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมต้้องใช้้เวลา รวมทั้้�งต้้องเข้้าใจด้้วยว่่าพฤติิกรรม
ของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าร่่วมโครงการรายนั้้�น ๆ อาจเกิิดขึ้้น� เพราะเธอยัังตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์ที่่บี� บคั้้
ี น� บางอย่่างที่่�บุคุ คล
ภายนอกไม่่สามารถทราบได้้
• มาตรการที่่�ก้้าวล่่วง รุุกล้้ำ หรืือเน้้นการลงโทษที่่�รุุนแรงกว่่าการใช้้การบำบััดในชุุมชน ควรนำมาใช้้กัับผู้้�ที่่�ไม่่
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข (เช่่น การใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ควบคุุมตััวและการจำคุุกเป็็นเวลาสั้้�น ๆ) เฉพาะในกรณีี
ที่่�เป็็นข้้อยกเว้้น เป็็นไปเพื่่�อคุ้้�มครองความปลอดภััยสาธารณะ และควรเป็็นทางออกสุุดท้้ายเมื่่�อไม่่มีีมาตรการ
อื่่�นแล้้วเท่่านั้้�น

133 ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ Miriam Goodman, ผู้้�อำนวยการด้้านคลิินิิกของโครงการ Justice Home ของสมาคมเรืือนจำหญิิง โดย Sabrina Mahtani เมื่่�อวัันที่่� 14
ธัันวาคม 2561
134 เรื่่�องเดีียวกััน
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

อัังกฤษ: เขต Northamptonshire มีีบริิการเฉพาะสำหรัับผู้้�หญิิงในด้้านการบำบััดรัักษาปััญหาสุุขภาพจิิตที่่�
นำมาใช้้ร่่วมกัับการให้้ความช่่วยเหลืือแบบองค์์รวมผ่่านทาง “ศููนย์์สำหรัับผู้้�หญิิง (Women’s Centre)” ที่่�ให้้
ความช่่วยเหลืือทั้้�งด้้านสุุขภาพจิิตและสุุขภาพทางกาย รวมทั้้�งให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการศึึกษา ความมั่่�นคง
ทางการเงิิน ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น การจ้้างงาน และการฝึึกวิิชาชีีพ นอกจากนี้้� ยัังมีีโครงการเสริิมสร้้างความ
เข้้มแข็็งให้้กัับผู้้�หญิิงให้้มีีความสามารถในการปรัับตััวเข้้ากัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้ดีีขึ้้�น
โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งดำเนิินการเพื่่อ� ลดอััตราการกลัับมาทำผิิดซ้้ำโดยจััดการกัับต้น้ เหตุุของการกระทำความผิิด
รวมทั้้�งลดผลร้้ายของโทษจำคุุกระยะสั้้�น ซึ่่ง� เป็็นโครงการที่่�เกิิดจากข้้อเท็็จจริงิ ที่่�ว่า่ คนจำนวนมากที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการ
ยุุติธิ รรมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�หญิิง มัักเป็็นผู้้�ที่่มี� ภี าวะกระทบกระเทืือนอย่่างรุุนแรงและถููกทารุุณกรรมเป็็นเวลา
ต่่อเนื่่อ� งกัันมาหลายปีีโดยแทบไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือใด ๆ รวมทั้้�งเป็็นผู้้�ที่่มี� ปัี ญ
ั หาด้้านสุุขภาพและปััญหาสัังคม
ดัังนั้้�น หากสามารถร่่วมกัับหน่ว่ ยงานบริิการในชุุมชน จััดการกัับปัญ
ั หาสุุขภาพจิิต ปััญหาการใช้้สารเสพติิด และ
ปััญหาทางสัังคมอื่่น� ๆ ของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล จะสามารถช่่วยให้้ผู้้�หญิงิ
กลุ่่�มนี้้�มีโี อกาสเข้้ารัับการบำบััดรัักษาได้้มากขึ้้น� และกลัับไปกระทำผิิดซ้้ำน้้อยลง ในวัันที่่�ขึ้น้� ศาลเพื่่อ� พิิพากษาคดีี
โครงการจะคััดกรองผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมเพื่่อ� ดููว่่ามีีคุณ
ุ สมบััติเิ พีียงพอจะเข้้าร่่วมโครงการได้้หรืือไม่่
หากการคััดกรองดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�หญิิงจะได้้รับั ประโยชน์์จากการเข้้ารัับการรัักษาปััญหาด้้านสุุขภาพ
จิิต (รวมทั้้�งปััญหาจากการติิดยาเสพติิดหรืือติิดสุุรา) ผู้้�ช่่วยนัักจิิตวิิทยาจะประเมิินผู้้�ผ่่านการคััดกรองแต่่ละ
รายอย่่างละเอีียดและตััดสิินใจว่่าจะให้้เข้้าร่่วมโครงการหรืือไม่่ หลัังจากให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงาน
ของโครงการแล้้ว จึึงจะเจรจาขอความยิินยอมจากผู้้�ประสงค์์จะเข้้าร่่วมโครงการ ต่่อจากนั้้�นจึึงแนะนำให้้
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปกครองหรืือผู้้�พิิพากษาใช้้โครงการบำบััดรัักษาผู้้�มีีปััญหาด้้านสุุขภาพจิิตซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
คำสั่่�งลงโทษในชุุมชนซึ่่ง� เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการกำหนดบทลงโทษผู้้�กระทำผิิด โดยพิิจารณาร่่วมกัับรายงาน
ข้้อมููลของจำเลยก่่อนการพิิจารณาคดีีที่่�จััดทำโดยพนัักงานของหน่่วยงานคุุมประพฤติิ
กระบวนการประเมิินที่่�ไม่่ซัับซ้้อนและใช้้เวลาเพีียง 2-3 ชั่่�วโมง จะช่่วยให้้ศาลได้้รัับทราบถึึงความเห็็นและผล
การประเมิินที่่�จััดทำขึ้้�นโดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพจิิตที่่�ผ่่านการอบรมมาแล้้ว ทำให้้สามารถประเมิิน
ผู้้�ถููกกล่่าวหาได้้เร็็วขึ้น้� และช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ไม่่จำเป็็นในการจััดให้้มีกี ารประเมิินทางจิิตวิิทยาเพื่่อ� ทำรายงาน
เสนอต่่อศาล นอกจากนี้้� ยัังช่่วยให้้ผู้้�พิพิ ากษาที่่�ตัดั สิินคดีีสามารถสั่่�งให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหาเข้้ารัับการบำบััดรัักษาด้้าน
สุุขภาพจิิต (หรืือด้้านอื่่�น) เป็็นรายบุุคคลได้้ในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของคำสั่่�งลงโทษโดยชุุมชนก
สหรััฐอเมริิกา: โครงการ “Justice Home” เป็็นทางเลืือกแทนการกัักขัังของกรุุงนิิวยอร์์กที่่�เน้้นให้้ความ
ช่่วยเหลืือเฉพาะผู้้�หญิิงเท่่านั้้�น ผู้้�หญิิงที่่�ได้้รับคั
ั ดั เลืือกให้้เข้้าร่่วมโครงการสามารถกลัับไปอยู่่�ร่ว่ มกัับครอบครััว
ในที่่�อยู่่�อาศััยของตนเองและได้้รัับความช่่วยเหลืือเป็็นรายบุุคคลจากเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบคดีีเพื่่�อให้้
เข้้าถึึงโครงการบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพ บริิการดููแลสุุขภาพจิิต และสามารถเข้้าชั้้�นเรีียนเพื่่�อเรีียนรู้้�ทัักษะ
การเป็็นพ่่อแม่่คน ตลอดจนทัักษะในการดำรงชีีวิติ อื่่น� ๆ ผู้้�หญิิงที่่�เคยถููกจำคุุกหลายคนทำงานให้้กับั โครงการ
ในลัักษณะของการให้้ความช่่วยเหลืือแบบเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน โดยโครงการ Justice Home ไม่่ได้้คััดเลืือก
ผู้้�เข้้าร่่วมจากจำนวนหรืือประเภทของความผิิดที่่�กระทำ แต่่พิิจารณาว่่าโครงการจะสามารถช่่วยผู้้�หญิิงที่่�
มีีความต้้องการพิิเศษได้้มากน้้อยแค่่ไหน ซึ่่�งทั้้�งผู้้�หญิิงที่่�อยู่่�นอกสถานที่่�คุุมขัังและผู้้�หญิิงที่่�กำลัังถููกคุุมขััง
ก่่อนการพิิจารณาคดีีมีสิี ทิ ธิ์์ที่่� จ� ะเข้้าร่่วมโครงการได้้ หลัังจากจบโครงการแล้้ว ผู้้�หญิิงเหล่่านี้้�สามารถรัับสารภาพ
ผิิดในข้้อหาที่่�ร้้ายแรงน้้อยลง หรืือสามารถขอให้้ศาลยกฟ้้องได้้ นอกจากค่่าใช้้จ่่ายของโครงการจะน้้อยกว่่า
ค่่าใช้้จ่่ายในการการคุุมขัังผู้้�กระทำผิิดแล้้ว ผลงานเบื้้�องต้้นของโครงการ ยัังแสดงให้้เห็็นว่่าโครงการสามารถ
ลดอััตราการกระทำผิิดซ้้ำลงได้้มากข
ก

PRI, “คำสั่่�งให้้ผู้้�หญิิงที่่�ต้้องการได้้รัับการดููแลด้้านสุุขภาพจิิตให้้รัับโทษในชุุมชน (A community sentence for women with mental health needs)”, 1
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2561
ข
ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ Miriam Goodman, ผู้้�อำนวยการด้้านคลิินิิกของโครงการ Justice Home ของสมาคมเรืือนจำหญิิง โดย Sabrina Mahtani เมื่่�อวัันที่่� 14
ธัันวาคม 2561; ดูู WOLA, เพศภาวะและนโยบายยาเสพติิด: การสำรวจแนวทางใหม่่สำหรัับการกัักขัังผู้้�กระทำผิิดตามนโยบายยาเสพติิด (Gender and Drug
Policy: Exploring Innovative Approaches to Drug Policy Incarceration) (2017)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

2.3.2.6.

คำำ�สั่่�งให้้ทำำ�งานบริิการชุุมชน

การออกคำสั่่�งให้้ทำงานบริิการชุุมชนสามารถลดความแออััดของเรืือนจำ สนัับสนุุนการแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้�กระทำผิิด และ
สามารถช่่วยเหลืือสัังคมได้้ การออกคำสั่่�งดัังกล่่าวจำเป็็นจะต้้องคำนึึงถึึงแนวทางที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ โดยควร
พิิจารณาร่่วมกัับปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�:
• การทำงานบริิการชุุมชนควรให้้ทำในชุุมชนที่่�อยู่่ใ� กล้้ที่่พั� กั อาศััยของผู้้�กระทำผิิดหญิิงให้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไป
ได้้เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง
• การเลืือกชุุมชนควรคำนึึงถึึงภาระการดููแลเด็็กและทัักษะเฉพาะตััวของผู้้�กระทำผิิดหญิิงแต่่ละคน รวมทั้้�งควร
หลีีกเลี่่�ยงการมอบหมายงานแบบเหมารวมทางเพศภาวะ (เช่่น ไม่่จำเป็็นต้้องให้้ผู้้�หญิิงทำงานเกี่่�ยวกัับการทำ
อาหารหรืือทำความสะอาดเท่่านั้้�น)
• เพื่่อ� ช่่วยในการกลัับคืืนสู่่�สังั คม สิ่่�งสำคััญคืือควรเป็็นงานที่่�ผนวกการเพิ่่�มพููนทัักษะเข้้ากัับโครงการให้้ความช่่วย
เหลืือด้้านอื่่�น ๆ เช่่น โครงการให้้คำปรึึกษาเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของผู้้�กระทำผิิด
• ควรให้้แน่่ใจการทำงานให้้บริิการชุุนชนมีีความปลอดภััย135
ประเทศบาห์์เรน: กำหนดบทลงโทษทางเลืือกและกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีกี ารดำเนิินการขึ้้น� ใหม่่เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2560
โดยมอบอำนาจให้้ศาลเป็็นผู้้�กำหนดบทลงโทษอื่่น� ที่่�นอกเหนืือจากการใช้้โทษจำคุุก เช่่น คำสั่่�งให้้ทำงานบริิการ
ชุุมชน ให้้เข้้าร่่วมโครงการแก้้ไขฟื้้น� ฟูู และจ่่ายเงิินค่่าซ่่อมแซมความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้น� จากการกระทำที่่�ผิดิ กฎหมาย
ของตนก
ประเทศเคนยา: องค์์กรการปฏิิรููปการลงโทษสากลนำโครงการนำร่่องในการให้้บริกิ ารชมชุุนที่่�คำนึึงถึึงมิิติทิ าง
เพศภาวะมาใช้้ในปีี พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� ประสบความสำเร็็จเป็็นอย่่างมากข โดยโครงการนี้้�ได้้นำผลการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับ
บริิบทของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมในประเทศเคนยามาใช้้เพื่่อ� ให้้ข้อ้ เสนอแนะที่่�มีหลั
ี กั ฐานรองรัับ รวมทั้้�ง
จััดตั้้�งคลิินิกิ เพื่่อ� ให้้คำแนะนำกัับพนักั งานคุุมประพฤติิเกี่่�ยวกัับข้อ้ กำหนดกรุุงเทพและประเด็็นทางเพศภาวะต่่าง ๆ
ให้้สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่อ� สอดส่่องดููแลผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรม ผลลััพธ์ข์ องโครงการนี้้� ได้้แก่่:ค
• ทำให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมและพนัักงานคุุมประพฤติิดีีขึ้้�น โดยพนัักงานคุุม
ประพฤติิเข้้าใจเส้้นทางเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมของผู้้�หญิิงได้้ดีีขึ้้�น
•	ช่่วยให้้สามารถจััดทำรายงานก่่อนการพิิจารณาคดีีได้้ดีีขึ้้�น (ผู้้�ชายที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมได้้รัับประโยชน์์
ด้้วยเช่่นกััน)
•	พนัักงานคุุมประพฤติิที่่�เสนอแนะให้้ใช้้บทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมีีจำนวนมากขึ้้�น
• การควบคุุมดููแลการลงโทษในชุุมชนคำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะมากขึ้้�น
ประเทศแอฟริิกาใต้้: ในเดืือนธัันวาคมปีีพ.ศ. 2561 Daniel Thulare ผู้้�รัักษาการผู้้�พิิพากษาศาลสููงของ
แอฟริิกาใต้้ตัดั สิินให้้จำเลยในเขต Western Cape ที่่�ถููกพิิพากษาให้้ได้้รับั โทษจำคุุกเป็็นเวลาน้้อยกว่่า 24 เดืือน
ทำงานให้้บริกิ ารชุุมชนแทนการจำคุุกเพื่่อ� ลดความแออััดในเรืือนจำและเพื่่อ� ส่่งเสริิมมาตรการแก้้ไขฟื้้น� ฟููผู้้�กระทำผิิดง
ก

Gulf News, “กฎหมายบทลงโทษทางเลืือกสำหรัับนักั โทษในบาร์์เรน (Alternative penalty law for Bahrain convicts)”, 29 เมษายน พ.ศ. 2019
PRI, ทรััพยากรสำหรัับการนำแนวทางที่่�คำนึึงถึึงมิิติทิ างเพศภาวะไปใช้้กับั คำพิิพากษาโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง (Resources for implementing a gender-sensitive
approach to non-custodial sentences) (2017) ดูู PRI และ หน่่วยคุุมประพฤติิและบริิการติิดตามผลการคุุมประพฤติิของเคนยา (The Kenya Probation and
Aftercare Service), มาตรการบริิการชุุมชนและคุุมประพฤติิที่่ค� ำนึึงถึึงมิิติทิ างเพศภาวะ: ต้้นแบบสำหรัับการปฏิิรููป (Gender Sensitive Community Service and
Probation: Model for Reform) (2017)
ค
PRI และ หน่่วยคุุมประพฤติิและบริิการติิดตามผลการคุุมประพฤติิของเคนยา, การทำงานบริิการชุุมชนและการคุุมประพฤติิที่่ค� ำนึึงถึึงมิิติทิ างเพศภาวะ: โมเดลสำหรัับ
การปฏิิรููป (Gender Sensitive Community Service and Probation: Model for Reform) (2017).
ง
Cape Argus, 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2561
ข

135 PRI,

ทรััพยากรสำหรัับการนำแนวทางที่่�คำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะไปใช้้กัับคำพิิพากษาโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขััง (Resources for implementing a gender-sensitive
approach to non-custodial sentences) (2017) ดูู PRI และ หน่่วยคุุมประพฤติิและบริิการติิดตามผลการคุุมประพฤติิของเคนยา, การทำงานบริิการชุุมชนและการคุุมประพฤติิ
ที่่�คำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะ: ต้้นแบบสำหรัับการปฏิิรููป (Gender Sensitive Community Service and Probation: Model for Reform) (2017)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

2.3.3.	ข้้อควรพิิจารณาในการกำำ�หนดบทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

2.3.3.1

สร้้างแรงจููงใจเพื่่�อให้้นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้

การกำหนดบทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังควรถููกสนัับสนุุนให้้เป็็นมาตรการหลััก เช่่น การกำหนดให้้ผู้้�พิพิ ากษาต้้องอธิิบาย
ว่่าทำไมจึึงไม่่นำบทลงโทษดัังกล่่าวมาใช้้แทนการจำคุุก โดยกลยุุทธ์์ที่่ส� ามารถนำมาใช้้ได้้ คืือ การให้้ผู้้�กระทำผิิดหญิิง
สามารถยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลที่่�สููงกว่่าได้้โดยให้้เหตุุผลว่่าศาลยัังไม่่ได้้พิิจารณานำบทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้กัับ
คดีีของตนมากเท่่าที่่�ควร
2.3.3.2

สร้้างกลไกเปิิดรัับความคิิดเห็็น

ในการดำเนิินงาน จำเป็็นต้้องมีีการสร้้างกลไกผลตอบรัับมาใช้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียรัับทราบข้้อมููล
ได้้มากขึ้้น� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความคิิดเห็็นของผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�เคยเข้้าร่่วมมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง
ต่่าง ๆ มาก่่อน136 นอกจากนี้้� การยกระดัับการรัับรู้้�ของสัังคมเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังถืือเป็็น
สิ่่�งที่่�สำคััญเช่่นเดีียวกััน เนื่่�องจากจะช่่วยลดตราบาปที่่�ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าร่่วมมาตรการดัังกล่่าวได้้รัับ และช่่วยส่่งเสริิมให้้
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านยุุติิธรรมมีีความมั่่�นใจมากขึ้้�นที่่�จะนำมาตรการดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ
2.3.3.3

หลีีกเลี่่�ยงการขยายขอบเขตการลงโทษ

สิ่่�งสำคััญคืือต้้องให้้แน่่ใจว่่าคำพิิพากษาโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังจะไม่่ทำให้้ผู้้�กระทำผิิดหญิิงถููกบัังคัับควบคุุมมากขึ้้�น
ภายใต้้มาตรการลงโทษอื่่�น ๆ ของฝ่่ายปกครอง137 ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงว่่ามาตรการเหล่่านี้้�จะถููกนำมาใช้้แทนการลงโทษ
แบบอื่่�นในกรณีีที่่�ศาลไม่่ได้้ตั้้�งใจจะให้้ผู้้�กระทำผิิดได้้รัับโทษจำคุุกมาแต่่ต้้นแล้้ว ซึ่่�งเท่่ากัับว่่าได้้ขยายขอบเขตการ
ลงโทษผู้้�กระทำผิิดหญิิงให้้กว้้างมากขึ้้�น ข้้อกัังวลอีีกประการคืือ ผลกระทบที่่�แตกต่่างกัันของมาตรการดัังกล่่าวที่่�มีี
ต่่อผู้้�กระทำผิิดทั้้�งที่่�เป็็นหญิิงและชาย
โดยเพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันการขยายขอบเขตการลงโทษตามหลัักการใช้้มาตรการเข้้าแทรกแซงให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ เราสามารถ
นำขั้้�นตอนการดำเนิินงานที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะดัังต่่อไปนี้้�มาใช้้:
• การพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังควรอยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลชั้น้� ต้้นเกี่่�ยวกัับการแบ่่งแยกทาง
เพศ และควรติิดตามตรวจสอบ ตลอดจนประเมิินและทบทวนมาตรการดัังกล่่าวอย่่างเป็็นระบบตามแนวทางที่่�
คำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะ138
• ควรพิิจารณานำมาตรการการเบี่่�ยงเบนคดีีออกจากกระบวนการยุุติิธรรมมาใช้้ให้้มากกว่่ามาตรการที่่�มิิใช่่การ
คุุมขััง
•	ศาลควรดำเนิินการให้้แน่่ใจว่่าหากจะนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้ จะต้้องใช้้เพื่่�อเป็็นทางเลืือกแทนการ
จำคุุกมากกว่่าเพื่่�อเป็็นการลงโทษเพิ่่�มเติิม139 และเพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงของการขยายขอบเขตการลงโทษ
ศาลอาจกำหนดโทษจำคุุกสำหรัับความผิิดที่่�ต้อ้ งได้้รับั โทษจำคุุกตามเกณฑ์์พื้้น� ฐาน และตััดสิินใจว่่าจะนำทาง
เลืือกแทนโทษจำคุุกแบบอื่่�นมาใช้้หรืือไม่่ โดยพิิจารณาจากระยะเวลาของโทษจำคุุกที่่�ได้้รัับและสถานการณ์์ที่่�
นำไปสู่่�การกระทำความผิิดนั้้�น140
136 PRI, บทเรีียน 10 ข้้อสำหรัับการปรัับปรุุงทางเลืือกแทนการจำคุุกในแอฟริิกาตะวัันออก (10 lessons on improving alternatives to prison in East Africa) (2016)
137 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยยุุทธศาสตร์์เพื่่�อลดความแออััดในเรืือนจำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013)
138 Cfr. ข้้อ 2(4), 20 และ 21 ของข้้อกำหนดโตเกีียวและข้้อที่่� 67 และ 69 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ

139 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยหลัักการพื้้�นฐานและแนวปฏิิบััติิของทางเลืือกแทนการจำคุุกที่่�น่่าสนใจ (Handbook of Basic Principles and Promising Practices on
Alternatives to Imprisonment) (2007) และดูู Schwartz, “ผู้้�กระทำผิิดหญิิงกลุ่่�ม “ใหม่่” หรืือการควบคุุมทางสัังคมเหนืือพฤติิกรรมของผู้้�หญิิงที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น? หลัักฐานจาก
ทั่่�วประเทศ (A “New” Female Offender or Increasing Social Control of Women’s Behavior? Cross-National Evidence)”, Feminist Studies, Vol. 39, No. 3 (2013)
หน้้า 790-821
140 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยยุุทธศาสตร์์เพื่่�อลดความแออััดในเรืือนจำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) หน้้า 113

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

2.3.4. ข้้อควรพิิจารณาในการกำำ�หนดโทษจำำ�คุุก

ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถนำทางเลืือกที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้ได้้ ควรนำปััจจััยต่่อไปนี้้�มาประกอบการพิิจารณาเพื่่�อกำหนด
โทษที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ:
• ควรพิิจารณากำหนดโทษจำคุุกเฉพาะในกรณีีของความผิิดที่่�ร้า้ ยแรงหรืือรุุนแรง และผู้้�กระทำผิิดเป็็นภััยต่่อสัังคม
เท่่านั้้�น โดยควรกำหนดบทลงโทษที่่�จำกััดสิิทธิิของผู้้�กระทำผิิดให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้หรืือเท่่าที่่�เหมาะสม
• คำพิิพากษาให้้ได้้รับั โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ ควรเป็็นบทลงโทษที่่�สัมั พัันธ์์กับั ความผิิดและควรมีีความเป็็นไปได้้ว่า่
ผู้้�กระทำผิิดจะได้้รับั การพัักการลงโทษ โดยระยะเวลาขั้้น� ต่่ำที่่�ต้อ้ งจำคุุกก่่อนจะขอพัักการลงโทษได้้ต้อ้ งไม่่นาน
จนเกิินไป ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�กระทำผิิดได้้รัับการปล่่อยตััวในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม141
ผลกระทบของโทษจำคุุกตลอดชีีวิิตควรถููกพิิจารณาผ่่านมุุมมองทางเพศภาวะ โดยการศึึกษาเรื่่�องหนึ่่�งใน
สหราชอาณาจัักร พบว่่า เครืือข่่ายให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงที่่�ได้้รับั โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ มีีจำนวนน้้อยกว่่าเครืือข่่าย
ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ชายที่่�ได้้รับั โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ และจำนวนผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�ได้้รับั โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ
ที่่� ‘รายงานว่่าตั้้�งแต่่ถููกตััดสิินว่่าผิิดเคยทำร้้ายตััวเองหรืือพยายามฆ่่าตััวตายมาแล้้ว’ มีีจำนวนสููงกว่่าผู้้�กระทำ
ผิิดชายเกืือบ 6 เท่่าก
ประเทศอััลบาเนีีย อาเซอร์์ไบจาน เบลารุุส คาซััคสถาน คีีร์กี์ ซี สถาน สาธารณรััฐมอลโดวา สหพัันธรััฐรััสเซีีย และ
อุุซเบกิิสถาน ห้้ามไม่่ให้้ผู้้�หญิงิ ได้้รับั โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ ขณะที่่�ประเทศอาร์์เมเนีีย บุุลกาเรีีย ทาจิิกิสิ ถาน และ
ยููเครน ห้้ามไม่่ให้้พิพิ ากษาโทษจำคุุกตลอดชีีวิติ กัับผู้้�หญิงิ ที่่�ตั้้ง� ครรภ์์ในขณะที่่�กระทำความผิิดหรืือขณะที่่�มีกี าร
พิิพากษาคดีีข
ก

ผู้้�หญิิงร้้อยละ 89 และผู้้�ชายร้้อยละ 15 เคยมีีพฤติิกรรมดัังกล่่าว ดูู Crewe, Hulley and Wright, “ความเจ็็บปวดทางเพศภาวะของโทษจำคุุกตลอดชีีวิติ (The Gendered
Pains of Life Imprisonment)”, British Journal of Criminology, Vol. 57 (2017), หน้้า 1359–1378, 1365.
ข
PRI และมหาวิิทยาลััยน็็อตติิงแฮม, โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ : บทสรุุปนโยบาย (Life Imprisonment: A Policy Briefing) (2018)

• ควรคำนึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำคััญและควรให้้มีีบทบััญญััติิว่่าด้้วยการดููแลเด็็กกลุ่่�มดัังกล่่าว142

2.4 ขั้้�นตอนหลัังการพิิพากษาคดีี
2.4.1. ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการปล่่อยตััวก่่อนครบกำำ�หนดโทษ

การปล่่อยตััวออกจากสถานที่่�คุุมขัังของทางการในรููปแบบใดก็็ตามเพื่่�อให้้เข้้าร่่วมโครงการหรืือมาตรการที่่�มิิใช่่การ
คุุมขััง ควรดำเนิินการให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำได้้ โดยมาตรการดัังกล่่าวได้้แก่่:
•	บ้้านกึ่่�งวิิถีี
• การปล่่อยตััวออกมาเพื่่�อทำงาน บริิการชุุมชน หรืือเพื่่�อศึึกษา
• การปล่่อยตััวโดยมีีเงื่่�อนไขก่่อนครบกำหนดโทษ (การพัักการลงโทษ) ในรููปแบบต่่าง ๆ
• การลดโทษ
• การอภััยโทษ
• โครงการกลัับคืืนสู่่�สัังคม143
141 PRI และมหาวิิทยาลััยน็็อตติิงแฮม, โทษจำคุุกตลอดชีีวิิต: บทสรุุปนโยบาย (Life Imprisonment: A Policy Briefing) (2018)
142 ข้้อ 64 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ
143 ข้้อ 9 ของข้้อกำหนดโตเกีียว

57

58

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

การปล่่อยตััวก่อ่ นครบกำหนดโทษโดยมีีเงื่่อ� นไข หมายถึึง การปล่่อยตััวผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงจากสถานคุุมขัังก่่อนครบกำหนด
โทษภายใต้้เงื่่อ� นไขเฉพาะสำหรัับแต่่ละบุุคคล ซึ่่ง� อาจเป็็นการปล่่อยตััวตามที่่�กฎหมายบัังคัับหลังั จากได้้รับั โทษจำคุุก
ขั้้น� ต่่ำตามที่่�กำหนด หรืือปล่่อยตััวตามดุุลยพิินิจิ ของผู้้�มีีอำนาจหน้้าที่่�หลังั จากได้้รับั โทษไปส่่วนหนึ่่�งแล้้ว โดยการปล่่อย
ตััวก่อ่ นครบกำหนดโทษโดยมีีเงื่่อ� นไขจะช่่วยให้้ผู้้�ต้อ้ งขัังสามารถกลัับคืืนสู่่�สังั คมได้้เร็็วขึ้น้� เจ้้าหน้้าที่่�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องควรแจ้้ง
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงถึึงสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปล่่อยตััวโดยมีีเงื่่�อนไขก่่อนครบกำหนดโทษตั้้�งแต่่เริ่่�มรัับโทษ และต้้องแจ้้งอีีกครั้้�ง
เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนสำหรัับการยื่่�นขอรัับการปล่่อยตััวก่่อนครบกำหนดโทษได้้ และควรให้้ผู้้�ต้้องขัังหญิิง
มีีโอกาสที่่�จะเข้้าร่่วมในกระบวนการดัังกล่่าวด้้วย
ข้้อควรพิิจารณาสำำ�หรัับการปล่่อยตััวก่่อนครบกำำ�หนดโทษโดยมีีเงื่่�อนไข
(ข้้อกำำ�หนด 63 ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพ)

• ผลร้้ายของโทษจำคุุกที่่�มีีต่่อผู้้�หญิิง
•	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับภาระในการดููแลผู้้�อื่่�นและความจำเป็็นที่่�จะต้้องติิดต่่อกัับครอบครััวของผู้้�กระทำผิิดหญิิง
• ประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็กที่่�อยู่่�กัับแม่่ในหรืือนอกเรืือนจำ
• ความต้้องการเฉพาะของผู้้�ต้้องขัังหญิิงในการกลัับคืืนสู่่�สัังคม
มาตรการเฉพาะเพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือและปกป้้องคุ้้�มครองผู้้�หญิิงหลัังการปล่่อยตััวจากเรืือนจำควรถููกจััดทำขึ้้น� เพื่่อ�
ลดโอกาสที่่�จะตกเป็็นเหยื่่อ� อาชญากรรม ถููกตีีตรา ถููกทอดทิ้้�งโดยสมาชิิกในครอบครััว และลดอุุปสรรคต่่อการกลัับคืืน
สู่่�สัังคม นอกจากนี้้� ควรช่่วยให้้ผู้้�หญิิงได้้ติิดต่่อกัับหน่่วยงานสนัับสนุุนและบริิการของชุุมชนเพื่่�อช่่วยให้้สามารถดููแล
ตััวเองได้้หลังั ถููกปล่่อยตััวออกจากเรืือนจำ และควรให้้การดููแลเป็็นพิิเศษกัับผู้้�หญิงิ ที่่�มีคี วามเสี่่�ยงที่่�จะถููกกระทำความ
รุุนแรง โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่าง ๆ (เช่่น องค์์กรพััฒนาเอกชนและหน่่วยงานคุุมประพฤติิ) ควรเข้้ามามีีส่่วนร่่วมเพื่่อ�
ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�หญิิงเหล่่านี้้�จะได้้รัับความช่่วยเหลืืออย่่างต่่อเนื่่�อง
ประเทศออสเตรเลีีย องค์์กร Sisters Inside ได้้จัดั ทำโครงการแบบองค์์รวมเพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงที่่�ถููก
ปล่่อยตััวจากเรืือนจำให้้ติดิ ต่่อกัับหน่ว่ ยงานสนัับสนุุนและบริิการที่่�มีใี นชุุมชน เพื่่อ� รัับความช่่วยเหลืือด้้านที่่�อยู่่�
อาศััยและมีีความสััมพัันธ์์กับั อดีีตผู้้�ต้้องขัังหญิิงคนอื่่น� ๆ
สหพัันธรััฐรััสเซีีย ได้้จััดตั้้�งศููนย์์แก้้ไขฟื้้�นฟููทางสัังคมสำหรัับผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2550 เพื่่�อ
ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การปล่่อยตััวหรืือเคยเข้้าร่่วมมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังต่่าง ๆ มาก่่อน โดยศููนย์์แก้้ไขฟื้้น� ฟููของ
โครงการนี้้�มีบริ
ี กิ ารที่่�หลากหลายสำหรัับช่ว่ ยอดีีตผู้้�ต้้องขัังให้้กลัับคืืนสู่่�สังั คมได้้ด้ว้ ยดีี เช่่น มีีบริกิ ารให้้คำแนะนำ
ด้้านกฎหมาย บริิการให้้คำปรึึกษา บริิการหางานและบริิการฝึึกอบรมความรู้้�ด้า้ นคอมพิิวเตอร์์ก
สหราชอาณาจัักร ผู้้�หญิิงที่่�ถููกกัักขัังจะถููกส่่งต่่อไปยัังโครงการบำบััดสุุขภาพจิิตที่่�ดำเนิินการโดยศููนย์์ผู้้�หญิงิ เพื่่อ�
เตรีียมพร้้อมสำหรัับการปล่่อยตััวข
รััฐเพนซิิลเวเนีีย สหรััฐอเมริิกา มีีการจััดทำโครงการ Women’s Re-entry Assessment & Programming
Initiative จััดหาบริิการที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะเพื่่อ� ลดการกระทำผิิดและสนัับสนุุนให้้ผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงสามารถ
กลัับคืืนสู่่�สังั คมได้้สำเร็็จค ในขณะเดีียวกััน กรุุงนิิวยอร์์กได้้มีกี ารดำเนิินโครงการ Justice-Involved Supportive
Housing เสนอให้้ที่่อ� ยู่่อ� าศััยแบบถาวรกัับผู้้�ที่่มี� ปี ระวััติเิ ข้้าออกกระบวนการยุุติธิ รรมบ่่อยครั้้ง� โดยโครงการนี้้�เป็็น
ต้้นแบบของโครงการที่่�มีีหลัักฐานสนัับสนุุนว่่าสามารถช่่วยให้้อาชญากรกลุ่่�มนี้้�มีีอััตราการกลัับเข้้าสู่่�เรืือนจำ
น้้อยลง ตลอดระยะเวลา 2 ปีีที่่ด� ำเนิินโครงการดัังกล่่าว จำนวนวัันที่่�อยู่่ใ� นเรืือนจำของผู้้�กระทำผิิดลดลงร้้อยละ 40

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

และจำนวนครั้้�งที่่�กลัับเข้้าไปอยู่่�ในเรืือนจำลดลงร้้อยละ 38 รวมทั้้�งมีีหลัักฐานว่่าคนกลุ่่�มนี้้�มีีสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว โดยจำนวนวัันที่่�ผู้้�ต้อ้ งขัังเข้้าไปอยู่่ใ� นโรงพยาบาลจิิตเวชลดลงถึึงร้้อยละ 55 ระหว่่างที่่�อาศััย
อยู่่ใ� นที่่�พักั ที่่�โครงการจััดหาให้้ ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รับั ความช่่วยเหลืืออย่่างต่่อเนื่่อ� งโดยมีีผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบดููแล
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการแบบตััวต่่อตััวเพื่่�อให้้คำแนะนำและติิดต่่อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการได้้รัับความช่่วยเหลืือ
เมื่่� อ เกิิ ด เหตุุ วิิก ฤติิ ขึ้้� น ตลอดจนให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการจััดการการเงิิน ช่่วยให้้ไ ด้้รัับประโยชน์์จาก
บริิการสาธารณะต่่าง ๆ ให้้คำปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการติิดยาเสพติิดและการบำบััดรัักษา การจััดการการใช้้ยาสำหรัับ
รัักษาโรค และการพััฒนาทัักษะในการใช้้ชีวิี ติ ประจำวัันผ่่านบริิการที่่�หลากหลายง
ก

PRI, ความต้้องการที่่�ถููกละเลย: เด็็กผู้้�หญิิงในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา (Neglected Needs: Girls in the Criminal Justice System) (2017)
Women in Prison, “กรณีีศึึกษา (Case Studies)”, 2017
ค
เขตเชสเตอร์์, ศาลเพนซิิลวาเนีีย, “โครงการ WRAP”, 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2561
ง
NYC - Health, สำนัักงานยุุติธิ รรมทางอาญาของนายกเทศมนตรีี, กรมสุุขภาพของเขตเทสเตอร์์ประกาศความสำเร็็จของโครงการ “Justice-involved Supportive
Housing” ที่่�ช่ว่ ยให้้ผู้้�ที่่เ� ข้้าออกเรืือนจำและศููนย์์กักั กัันบ่่อยครั้้ง� มีีชีวิี ติ ที่่�มั่่น� คงขึ้้น� , 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2561
ข

การพััฒนาหรืือสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับบ
ั ทบััญญััติทิ างกฎหมายเกี่่ย� วกัับการปล่่อยตััวผู้้�ต้อ้ งขัังก่่อนครบกำหนดโทษ
ที่่�คำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญ ซึ่่�งการขาดแคลนโครงการและโอกาสที่่�จะแก้้ไขฟื้้�นฟููตััวเองของ
ผู้้�กระทำผิิดหญิิงทำให้้พวกเธอขาดโอกาสที่่�จะได้้รัับประโยชน์์จากโครงการดัังกล่่าว

2.5

การนำำ�บทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังไปปฏิิบััติิ

2.5.1 การใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ติิดตามตััว

การควบคุุมโดยใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวเป็็นมาตรการที่่�นิิยมใช้้เพื่่�อสอดส่่อง มาตรการที่่�มิิใช่่การ
คุุมขัังในรููปแบบต่่าง ๆ โดยส่่วนใหญ่่จะถููกนำไปใช้้กับผู้้�
ั กระทำผิิดหญิิงที่่�มีภี าระเลี้้�ยงดููบุุตร ซึ่่ง� การใช้้มาตรการดัังกล่่าว
ไม่่ได้้จำกััดอยู่่�เฉพาะขั้้�นตอนการกำหนดโทษเท่่านั้้�นแต่่สามารถนำไปใช้้กัับทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการยุุติิธรรม
ประเทศอาร์์เมเนีีย ได้้นำมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังมาใช้้กับผู้้�
ั กระทำผิิดหญิิงที่่�ตั้้ง� ครรภ์์และมีีภาระดููแลเด็็กอายุุ
ต่่ำกว่่า 3 ปีีแทนการคุุมขััง เช่่น การปล่่อยตััวก่อ่ นครบกำหนดโทษโดยมีีเงื่่อ� นไข การทดแทนชดเชย การรอการ
กำหนดโทษ ฯลฯ หากมีีการนำมาตรการเหล่่านี้้�ไปใช้้ หน่่วยงานคุุมประพฤติิของอาร์์เมเนีียจะเฝ้้าสัังเกตผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั
การยกเว้้นการลงโทษด้้วยอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และไปเยี่่�ยมผู้้�กระทำผิิดเป็็นครั้้ง� คราว
ที่่�มา: สำนัักงานองค์์การเพื่่อ� ความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในทวีีปยุุโรป (OSCE) ที่่�เมืืองเยเรวาน, การสร้้างระบบคุุมประพฤติิในสาธารณรััฐอาร์์เมเนีีย: ประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้อง
และประเด็็นเฉพาะ (Creating a Probation Service in the Republic of Armenia: Issues and Peculiarities)

อย่่างไรก็็ตาม มาตรการควบคุุมโดยใช้้อุปุ กรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวไม่่ควรถููกนำมาใช้้มากเกิินจำเป็็น และ
ควรนำมาใช้้หลัังจากได้้พิิจารณาอย่่างถี่่�ถ้้วนแล้้วว่่าจะไม่่ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังในรููปแบบอื่่�นที่่�รุุกล้้ำน้้อยกว่่า
การนำมาตรการดัังกล่่าวมาใช้้ควรแน่่ใจว่่าจะเป็็นมาตรการที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบต่่อ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง การกำหนดเงื่่อ� นไขและทบทวนการฝ่่าฝืืนเงื่่อ� นไขต่่าง ๆ มัักไม่่ได้้นำปััจจััยที่่�มีลัี กั ษณะเฉพาะทางเพศภาวะ
ของผู้้�หญิิงมาพิิจารณาด้้วย เงื่่อ� นไขสำคััญของมาตรการนี้้� คืือ การกำหนดช่่วงเวลาห้้ามออกจากบ้้านที่่�ไม่่ยืืดหยุ่่�นและ
ปฏิิบัติั ติ ามได้้ยาก เนื่่อ� งจากผู้้�หญิิงมัักมีีภาระในการดููแลผู้้�อื่่น� การกำหนดเงื่่อ� นไขจึึงควรพิิจารณาถึึงสถานการณ์์เฉพาะ
ของผู้้�หญิิงแต่่ละคนซึ่่�งรวมถึึงภาระในการดููแลเด็็กและการหารายได้้เลี้้�ยงครอบครััว มาตรการนี้้�จะมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� หากใช้้ร่ว่ มกัับมาตรการอื่่น� ที่่�มีอี ยู่่แ� ล้้วในชุุมชน พนัักงานคุุมประพฤติิหรืือบริิษัทั ที่่�จัดั หาอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
ในการติิดตามตััวควรใช้้วิิจารณญาณกำหนดให้้ระบบไม่่ต้้องรายงานการฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไขเพีียงเล็็กน้้อยไปยัังศาลโดย
อััตโนมััติิ ตลอดจนไม่่ควรให้้ผู้้�ที่่ก� ระทำผิิดต้้องรัับผิดิ ชอบค่่าใช้้จ่า่ ยสำหรัับนำอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััว
มาใช้้

59

60

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

การศึึกษาในสหราชอาณาจัักร ได้้ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่า “...แม้้ศาลจะมองว่่าคำอธิิบายของผู้้�กระทำผิิดหญิิงเกี่่�ยวกัับ
สาเหตุุที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขบางประการจะเป็็นคำอธิิบายที่่�ยอมรัับได้้ บริิษััทเอกชนที่่�จััดหาอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวมักั ตััดสิินใจเพีียงแค่่ว่า่ จะแจ้้งพฤติิกรรมฝ่่าฝืืนของผู้้�กระทำผิิดอย่่างเป็็นทางการ
หรืือไม่่ โดยดููเพีียงว่่าจะแจ้้งการฝ่่าฝืืนที่่�เกิิดขึ้้น� หรืือไม่่และเหตุุผลของการฝ่่าฝืืนที่่�ผู้้�กระทำผิิดแจ้้งมารัับฟังั ได้้
หรืือไม่่เท่่านั้้�น...”ก ดัังนั้้�นบริิษัทั ที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบจึึงมัักแจ้้งการฝ่่าฝืืนเงื่่อ� นไขที่่�เกิิดขึ้้น� เกืือบทั้้�งหมดไปให้้ศาลเป็็นผู้้�ใช้้
วิิจารณญาณตััดสิินเอาเอง
สหรััฐอเมริิกา ในปีี พ.ศ. 2554 สถาบัันเพื่่อ� ความยุุติธิ รรมแห่่งชาติิ (National Institute of Justice) ได้้สำรวจ
ผู้้�ที่่ถูู� กควบคุุมตััวโดยใช้้อุปุ กรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์จำนวน 5,000 คน และพบว่่า ร้้อยละ 22 ของผู้้�ถููกสำรวจกล่่าวว่่า
ตนถููกไล่่ออกหรืือขอให้้ลาออกจากงานที่่�ทำเพราะใช้้อุปุ กรณ์์ติดิ ตามตััวข
ก

Holdsworth and Hucklesbury, “ออกแบบมาสำหรัับผู้้�ชายแต่่ให้้ผู้้�หญิงิ ใช้้ด้ว้ ย (Designed for men, but also worn by women)”, Criminal Justice Matters, Vol.
95 (2014).
ข
ProPublica, “คุุกดิิจิทัิ ลั : การควบคุุมโดยใช้้อุปุ กรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวทำให้้จำเลยมีีหนี้้สิ� นิ ได้้อย่่างไร (Digital Jail: How Electronic Monitoring Drives
Defendants Into Debt)”, 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การใช้้มาตรการควบคุุมโดยใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวควรถููกนำมาพิิจารณาร่่วมกัับประเด็็นทาง
จริิยธรรม เช่่น มาตรการนี้้�จะทำให้้ผู้้�ถููกควบคุุมรู้้�สึึกเครีียด อัับอาย และรู้้�สึึกว่่าถููกตีีตราหรืือไม่่ และบางครั้้�งอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อครอบครััวหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�ในบ้้านเดีียวกััน โดยมาตรการดัังกล่่าวอาจเป็็นการ “ขยายขอบเขตการลงโทษ”
ผู้้�กระทำผิิด ในกรณีีที่่�นำอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวไปใช้้ทั้้�งที่่�การกระทำผิิดดัังกล่่าวอาจไม่่ต้้องถููก
กำหนดโทษใด ๆ 144
2.5.2   การไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข

• พนัักงานอััยการ ผู้้�พิพิ ากษาและพนัักงานคุุมประพฤติิควรพิิจารณาถึึงเหตุุผลที่่�ผู้้�กระทำผิิดหญิิงไม่่ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไข
ของมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง ซึ่่ง� รวมถึึงการพููดคุุยกัับกลุ่่�มผู้้�หญิิงและผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมรายอื่่น� ๆ เพื่่อ�
ให้้สามารถเข้้าใจสาเหตุุการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขของผู้้�กระทำผิิดหญิิงได้้ดีขึ้ี น้� และไม่่นำมาตรการที่่�เน้้นการลงโทษมา
บัังคัับใช้้โดยอััตโนมััติิ ตลอดจนควรมองหาเงื่่�อนไขหรืือมาตรการลงโทษแบบอื่่�น ๆ ที่่�นำไปปฏิิบััติิได้้จริิงและคำนึึงถึึง
อุุปสรรคต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�หญิิงที่่�เคยถููกกระทำทารุุณมาก่่อนต้้องประสบ
การลงโทษตามลำดัับขั้้น� ของความผิิดควรถููกนำมาใช้้ในกรณีีที่่ผู้้�� กระทำผิิดไม่่ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขของมาตรการลงโทษ
ที่่�มิิใช่่การคุุมขััง145 โดยควรเริ่่�มต้้นจากการลงโทษที่่�ไม่่เข้้มงวดนััก (เช่่น การให้้ทำงานบริิการชุุมชน) ไปเป็็นการลงโทษ
ระดัับกลาง (เช่่น ให้้ไปรายงานตััวที่่�ศููนย์์รายงานตััวหรืือหรืือการสอดส่่องอย่่างเข้้มงวด ฯลฯ) หรืือการลงโทษที่่�รุุนแรง
ขึ้้น� (เช่่น การติิดกำไลข้้อเท้้าและการจำคุุกระยะสั้้�น) ซึ่่ง� พนัักงานอััยการและผู้้�พิพิ ากษาไม่่ควรสนัับสนุุนให้้ส่ง่ ผู้้�กระทำ
ผิิดกลัับเข้้าเรืือนจำในกรณีีของการฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไขโดยไม่่เจตนา146
การใช้้มาตรการที่่�รุุกล้้ำ ก้้าวล่่วง หรืือเน้้นการลงโทษกัับผู้้�ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข (เช่่น การควบคุุมตััวโดยใช้้อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวและการจำคุุก) ควรเป็็นทางออกสุุดท้้ายที่่�จะนำมาใช้้เมื่่อ� ไม่่มีมี าตรการอื่่น� แล้้วเท่่านั้้�น
และควรนำมาใช้้เฉพาะเมื่่�อมาตรการเหล่่านั้้�นจะช่่วยแก้้ไขฟื้้�นฟููหรืือการรัักษาความปลอดภััยให้้แก่่สัังคมได้้

144 รััฐบาลของสกอตแลนด์์, “ การควบคุุมโดยใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััว: วิิธีีการ ปััญหาและความสำเร็็จ (Electronic monitoring: uses, challenges
and successes)”, 17 เมษายน พ.ศ. 2562
145 Rule 14, Tokyo Rules ข้้อ 14 ของข้้อกำหนดโตเกีียว
146 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อสำหรัับพนัก
ั งานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

2. การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศภาวะในการใช้้และการประยุุกต์์ใช้้มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขััง

2.6

แบบฝึึกหััดสำำ�หรัับการประเมิินตััวเอง

1.	อุุปสรรคสำคััญของการนำคำพิิพากษาโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังมาใช้้กับผู้้�หญิ
ั
งิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมในพื้้�นที่่�
ของคุุณคืืออะไรบ้้าง โดยพิิจารณาถึึงบทบาทที่่�แตกต่่างกัันภายใต้้กระบวนการยุุติิธรรม เช่่น ฝ่่ายตุุลาการ
ฝ่่ายดำเนิินคดีี ฝ่่ายคุุมประพฤติิ ฯลฯ
2. คำพิิพากษาโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังที่่�สามารถนำมาใช้้เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการ
ยุุติิธรรมในพื้้�นที่่�ของคุุณมีีอะไรบ้้าง ให้้พิิจารณาถึึงมาตรการต่่าง ๆ ที่่�สามารถนำมาใช้้ได้้ภายใต้้กรอบของ
กฎหมายที่่�มีีอยู่่� และมีีมาตรการใดบ้้างที่่�ต้้องมีีการปฏิิรููปทางกฎหมายและหรืือการปฏิิรููปเชิิงโครงสร้้าง

2.7

แบบฝึึกหััดสำำ�หรัับการฝึึกอบรม

กรณีีศึึกษาที่่� 1: Sarah หญิิงอายุุ 30 ปีี ที่่�มีลููี ก 2 คน (ลููกชายอายุุ 5 ขวบ และลููกสาวอายุุ 2 ขวบ) ถููกจัับกุมุ หลััง
จากแอบขโมยโทรศััพท์มืื์ อถืือในร้้านค้้า เธอเป็็นแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวและทำงานที่่�ร้า้ นทำขนมเค้้กในช่่วงบ่่าย สััปดาห์์
ละ 3 วััน ในวัันที่่�ทำงานเธอจะนำลููกไปฝากไว้้ที่่�ศููนย์์เลี้้�ยงเด็็ก Sarah อาศััยอยู่่�ในบ้้านเช่่าในขณะที่่�ครอบครััว
ของเธออาศััยอยู่่�อีกี เมืืองหนึ่่�งซึ่่ง� ต้้องขัับรถไปอีีก 4 ชั่่ว� โมง ในวัันที่่�ศาลนััดไต่่สวนซาร่่ามาสายเป็็นเวลา 30 นาทีี

เมื่่�อคดีีนี้้�มาถึึงศาลที่่�คุุณทำงานอยู่่�:
1. ประเด็็นใดบ้้างที่่�คุุณต้้องคำนึึงถึึงในการตััดสิินใจให้้ประกัันตััวและในการพิิจารณาใช้้ทางเลืือกแทน
การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี?
2.	คุุณตััดสิินใจอย่่างไรและทำไมจึึงตััดสิินใจเช่่นนั้้�น?
กรณีีศึึกษาที่่� 2:147 นาง M หญิิงอายุุ 35 ปีีและเป็็นแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวของลููกชาย 3 คนที่่� อายุุ 8 ขวบ 12 ขวบ และ 16
ขวบ เธอถููกตััดสิินว่่ากระทำความผิิดในคดีีฉ้อ้ โกงบััตรเครดิิต 40 ครั้้ง� โดยเป็็นการกระทำความผิิดขณะรอการ
ลงโทษสำหรัับความผิิดอย่่างเดีียวกัันที่่�กระทำขึ้้น� ก่่อนหน้้านี้้� ครอบครััวของเธออาศััยอยู่่ใ� นย่่านที่่�มีปัี ญ
ั หาเกี่่�ยวกัับ
ความรุุนแรงจากแก๊๊งต่่าง ๆ และปััญหายาเสพติิด เธอเคยถููกจำคุุกเป็็นเวลา 4 เดืือนโดย 1 เดืือนเป็็นการจำ
คุุกระหว่่างรอการพิิจารณาคดีีก่่อนจะได้้รัับอนุุมััติิให้้ประกัันตััว อีีก 3 เดืือนเป็็นการจำคุุกตามคำพิิพากษา
โทษก่่อนจะถููกปล่่อยตััวหลัังจากได้้รัับอนุุมััติิให้้ประกัันตััวอีีกครั้้�งหนึ่่�ง ความล่่าช้้าในการดำเนิินคดีีทำให้้เธอ
มีีโอกาสแสดงให้้ผู้้�อื่่�นเห็็นว่่าเธอสามารถสร้้างธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับตััวเองระหว่่างรอการตััดสิินโทษ

เมื่่�อคดีีนี้้�มาถึึงศาลที่่�คุุณทำงานอยู่่�:
1. เหตุุบรรเทาโทษที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะใดบ้้างที่่�คุุณควรนำมาพิิจารณา?
2. บทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังใดบ้้างที่่�คุุณควรนำมาพิิจารณา? 148
กรณีีศึึกษาที่่� 3: แบ่่งผู้้�เข้้าอบรมออกเป็็น 2 กลุ่่�มเพื่่�อพิิจารณากรณีีศึึกษาต่่อไปนี้้� ให้้กลุ่่�มหนึ่่�งพิิจารณาโดย
คิิดว่่า Lai เป็็นผู้้�หญิิง และอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งพิิจารณาโดยคิิดว่่า Lai เป็็นผู้้�ชาย
Lai เป็็นชาวต่่างชาติิที่่�ถููกจัับในข้้อหาค้้าประเวณีีและเร่่ร่่อน เธอถููกส่่งให้้เข้้าร่่วมโครงการที่่�ใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน
แต่่ได้้ฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไขที่่�โครงการกำหนดถึึง 2 ครั้้�ง (โดยไม่่เข้้าร่่วมชั้้�นเรีียนที่่�มีีการให้้คำปรึึกษา) และถููกจัับซ้้ำ
อีีกครั้้�งในข้้อหาค้้าประเวณีี
147 กรณีีศึึกษามาจากองค์์กรการปฏิิรููปการลงโทษสากล, “ผู้้�หญิิงในที่่�คุุมขััง: การอนุุวััติิข้้อกำหนดกรุุงเทพ (e-course) [Women in Detention: putting the Bangkok
Rules into practice (e-course)]”, e-learning (18 ธัันวาคม พ.ศ. 2561)
148 กรณีีศึึกษานี้้�มาจากคดีี S v M (CCT 53/06) [2007] ZACC 18 ให้้อ่่านคำตััดสิินของศาลรััฐธรรมนููญประเทศแอฟริิกาใต้้ในคดีีนี้้�เพื่่�อเปรีียบเทีียบการตััดสิินใจของ
คุุณ โดยเฉพาะย่่อหน้้าที่่� 18 และ 35 ของคำตััดสิิน
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เมื่่�อคดีีนี้้�มาถึึงศาลที่่�คุุณทำงานอยู่่�:
1.	ปััจจััยอะไรบ้้างที่่�คุุณควรนำมาพิิจารณาประกอบการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�
กำหนดของ Lai ?
2. มาตรการอะไรบ้้างใดบ้้างที่่�คุุณจะนำมาใช้้ได้้และทำไมจึึงใช้้มาตรการนั้้�นดัังกล่่าว?

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

ประเด็็นหลััก

• เนื่่�องจากความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะถืือเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�นำไปสู่่�โทษจำคุุกของผู้้�หญิิง ตำรวจ
พนัักงานอััยการ ผู้้�พิิพากษา และทนายความจำเลย จึึงควรนำภููมิิหลัังของผู้้�กระทำผิิดหญิิงมาประกอบ
การพิิจารณา เช่่น ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะเป็็นสาเหตุุหลัักของความยากจนและอาจ
นำไปสู่่�การกระทำผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิิน รวมถึึงการไม่่มีีเงิินจ่่ายค่่าปรัับ หรืือการค้้าประเวณีีของผู้้�หญิิง
โดยตำรวจ พนัักงานอััยการ และผู้้�พิิพากษา ควรดำเนิินการให้้แน่่ใจว่่าผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงจะ
ไม่่ได้้รับอั
ั นั ตรายเพิ่่�มขึ้้น� อีีกหลัังจากถููกจัับกุมุ และคุุมขััง และควรพิิจารณาใช้้บทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังต่่าง ๆ
ดัังที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้น
• มาตรฐานระหว่่างประเทศได้้ผลัักดัันให้้ศาลในประเทศต่่าง ๆ สามารถนำข้้ออ้้างการป้้องกัันตััวของผู้้�หญิิง
ที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงมาพิิจารณาในขั้้�นตอนการดำเนิินคดีีและพิิพากษาคดีี การปฏิิรููปกฎหมายและ/
หรืือแนวทางการกำหนดโทษและการฝึึกอบรมผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในระบบงานยุุติิธรรมจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�จำเป็็น
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบุุคคลเหล่่านี้้�จะนำประวััติิการถููกกระทำทารุุณมาพิิจารณาในคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
ต้้องให้้มีีการจััดระบบข้้อแก้้ต่่างในการต่่อสู้้�คดีีและ/หรืือเหตุุบรรเทาโทษที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศ
ภาวะของผู้้�หญิิง ตลอดจนให้้ยกเลิิกคำพิิพากษาที่่�บัังคัับการลงโทษ
•	ผู้้�กำหนดนโยบายจำเป็็นต้้องตรวจสอบกฎหมายและนโยบายเกี่่ย� วกัับผู้้�หญิงิ ชาวต่่างชาติิที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการ
ยุุติธิ รรมที่่�มีอี ยู่่ใ� นปััจจุบัุ นั เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�หญิิงเหล่่านั้้�นจะไม่่ถููกเลืือกปฏิิบัติั แิ ละสามารถเข้้าถึึงบริิการด้้าน
ความยุุติิธรรมและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังได้้ รวมทั้้�งได้้รัับความช่่วยเหลืือในด้้านการตั้้�งถิ่่�นฐานหรืือการ
โอนย้้าย
• เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บังั คัับใช้้กฎหมายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในกระบวนการยุุติธิ รรมควรมีีมาตรการสำหรัับการระบุุ
ตััว ปกป้้องคุ้้�มครอง และให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ตั้้ง� แต่่ระยะเริ่่ม� ต้้น และควรหลีีกเลี่่�ยง
การดำเนิินคดีีผู้้�หญิงิ เหล่่านี้้�ในความผิิดที่่�กระทำไปเพราะถููกบัังคัับหรืือถููกหาประโยชน์์โดยผู้้�ค้้ามนุุษย์์ ซึ่่ง� ผู้้�
ที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อของกระบวนการค้้ามนุุษย์์ไม่่ควรถููกดำเนิินคดีีในความผิิดเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์ เช่่น ความ
ผิิดเกี่่�ยวกัับการมีีหนังั สืือเดิินทางปลอม การเข้้าเมืืองมาทำงานโดยไม่่มีใี บอนุุญาตอย่่างถููกต้้อง หรืือการค้้า
ประเวณีี
•	ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจำคุุกด้้วยข้้อหาเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดมีีจำนวนเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วโดยเฉพาะในแถบละติิน
อเมริิกาและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจำคุุกด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดมัักจะทำงานที่่�
ได้้รับั ผลตอบแทนต่่ำแต่่มีคี วามเสี่่�ยงสููง เช่่น เป็็นผู้้�ค้้ายาเสพติิด หรืือปลููก หรืือลัักลอบขนยาเสพติิดรายย่่อย
ไม่่ใช่่ผู้้�ค้้ายาเสพติิดรายใหญ่่ โดยผู้้�หญิิงที่่�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดมัักเป็็นผู้้�ที่่�ติิดยา ถููกล่่อลวง
ชัักจููง ถููกบีีบบัังคัับให้้กระทำความผิิด และ/หรืือเป็็นผู้้�ที่่�มีีฐานะยากจน
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• รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ควรทบทวนกฎหมาย แนวทางการก�ำหนดโทษ และแนวปฏิบัติในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีอยู่ในประเทศของตนเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานการลงโทษที่สัมพันธ์กับ
ระดับความผิดหรือไม่ กรอบความคิดเกี่ยวกับการก�ำหนดบทลงโทษที่สัมพันธ์กับระดับความผิดควรแบ่ง
ประเภทของยาเสพติดและระดับของการกระท�ำผิดกฎหมาย รวมทั้งควรพิจารณาถึงบทบาทและแรงจูงใจ
ที่ท�ำให้ผู้หญิงเหล่านี้ท�ำผิดกฎหมาย
• ในละติินอเมริิกา เมื่่อ� ไม่่นานมานี้้�ได้้เกิิดการปฏิิรููปกฎหมายเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาความเปราะบาง (และการกัักขััง
ที่่�มากเกิินจำเป็็น) ของผู้้�หญิิงที่่�กระทำความผิิดในคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด โดยการปฏิิรููปดัังกล่่าวให้้ความ
สำคััญกัับการลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขััง ข้้อเสนอให้้ลดโทษผู้้�กระทำผิิดรายย่่อยในคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด การ
นิิรโทษกรรม และการอภััยโทษที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะของผู้้�กระทำผิิดรายย่่อยในคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
• โปรแกรมการบำบััดรัักษาที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะและเหตุุการณ์์กระทบกระเทืือนจิิตใจอย่่าง
รุุนแรงที่่�ให้้บริกิ ารเฉพาะกัับผู้้�หญิงิ เท่่านั้้�น ไม่่ควรบัังคัับให้้ผู้้�หญิงิ ที่่�ติดิ ยาเสพติิดต้้องเข้้ารัับการรัักษาการติิด
ยาเสพติิดหรืือฟื้้�นฟููสมรรถภาพขณะอยู่่�ในที่่�คุุมขััง

3.1 ภาพรวม
ในส่่วนนี้้�จะมุ่่�งเน้้นถึึงผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษที่่�มีคี วามต้้องการเฉพาะด้้านอื่่น� ๆ และถููกเลืือกปฏิิบัติั ใิ นหลายระดัับที่่ทั� บซ้
ั อ้ น
กััน ซึ่่ง� ควรนำข้้อพิิจารณาและแนวทางเฉพาะสำหรัับปัญ
ั หาดัังกล่่าวมาตรวจสอบเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าจะมีีการนำกฎหมาย
และวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ รวมทั้้�งมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังมาประยุุกต์์ใช้้กับผู้้�
ั กระทำผิิด
หญิิงกลุ่่�มดัังกล่่าว

3.2 ผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ
3.2.1	ความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�นำำ�ไปสู่่�โทษจำำ�คุุก
	ของผู้้�หญิิง

เนื่่อ� งจากความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะถืือเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�นำไปสู่่โ� ทษจำคุุกของผู้้�หญิิง ตำรวจ พนัักงานอััยการ
ผู้้�พิพิ ากษา และทนายความจำเลย จึึงควรนำภููมิิหลังั ของผู้้�กระทำผิิดหญิิงมาประกอบการพิิจารณา เช่่น ความรุุนแรง
ต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะเป็็นสาเหตุุหลัักของความยากจนและอาจนำไปสู่่�การกระทำผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิิน
รวมถึึงการไม่่มีเี งิินจ่่ายค่่าปรัับ หรืือการค้้าประเวณีีของผู้้�หญิิง โดยตำรวจ พนัักงานอััยการ และผู้้�พิพิ ากษา ควรดำเนิินการ
ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงจะไม่่ได้้รับอั
ั นั ตรายเพิ่่�มขึ้้น� อีีกหลัังจากถููกจัับกุมุ และคุุมขััง และควรพิิจารณา
ใช้้บทลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังต่่าง ๆ ดัังที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้น
3.2.2 ผู้้�หญิิงที่่�รอดพ้้นจากการถููกกระทำำ�ความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ
	ที่่�ถููกตั้้�งข้้อหาว่่าประกอบอาชญากรรมร้้ายแรง

ผู้้�หญิิงเพีียงจำนวนน้้อยเท่่านั้้�นที่่�ถููกจำคุุกในข้้อหากระทำความผิิดร้้ายแรง เช่่น ฆ่่าคนตายหรืือฆ่่าคนตายโดยไม่่เจตนา
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�หญิิงจำนวนมากถููกจัับในข้้อหากระทำความผิิดที่่�ใช้้ความรุุนแรงซึ่่ง� มีีภููมิหลั
ิ งั ของการถููกกระทำรุุนแรง
ด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะมาก่่อนและถููกตััดสิินลงโทษในความผิิดฐานฆาตกรรมสมาชิิกในครอบครััวเพื่่อ� ตอบโต้้การถููก
กระทำทารุุณและถููกข่่มเหงทำร้้ายอย่่างต่่อเนื่่�อง149
149 ความเห็็นต่่อข้้อ 61 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ ดูู UNODC, ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับ
ผู้้�กระทำผิิดหญิิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary)
พร้้อมทั้้�งความเห็็น หน้้า 45

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

นัับครั้้ง� ได้้ที่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมจะสามารถปกป้้องคุ้้�มครองผู้้�กระทำผิิดหญิิงกลุ่่�มดัังกล่่าวได้้ เนื่่อ� งจากกระบวนการนี้้�
มัักไม่่ให้้ความสำคััญกัับกับั ภาวะบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรงของผู้้�หญิิงหรืือไม่่สนใจพลวััตของการใช้้ความรุุนแรง
ระหว่่างคู่่ค� รอง ผู้้�ที่่ถูู� กจัับกุมุ และตั้้�งข้้อหาหลัังจากถููกกระทำความรุุนแรงโดยคู่่ค� รองมัักไม่่รายงานเหตุุรุนุ แรงที่่�เกิิดขึ้้น�
กัับตนเอง และยอมตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์ที่่เ� ป็็นอัันตรายต่่อตนเองต่่อไปโดยไม่่บอกใคร ในบางประเทศ ผู้้�หญิิงที่่�รายงาน
ตำรวจว่่าตนถููกกระทำความรุุนแรงโดยคู่่ค� รองอาจถููกตำรวจตรวจสอบพฤติิกรรมการกระทำผิิดของผู้้�หญิิงเสีียเอง โดย
เฉพาะในประเทศที่่�กำหนดให้้การค้้าประเวณีีหรืือการมีีชู้้�เป็็นเรื่่�องผิิดกฎหมาย150 ซึ่่�งเขตอำนาจศาลหลายแห่่งพบว่่า
แนวทางการต่่อสู้้�คดีีที่่ใ� ช้้กันั อยู่่ใ� นปััจจุบัุ นั (ซึ่่ง� ถููกออกแบบจากประสบการณ์์ของผู้้�ชาย) ไม่่สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ของผู้้�หญิิงที่่�เคยตกเป็็นเหยื่่�อความรุุนแรงโดยคู่่�ครอง และผู้้�หญิิงที่่�ทำร้้ายหรืือฆ่่าสมาชิิกในครอบครััวของตนเอง151
แม้้ว่่าจะมีีตััวอย่่างของการตััดสิินคดีีในอดีีตที่่�อาจเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�อยู่่�บ้้าง แต่่เขตอำนาจศาลส่่วนใหญ่่
ยัังไม่่มีีพื้้�นฐานทางกฎหมาย (หรืือกึ่่�งกฎหมาย) ที่่�สามารถนำมาใช้้กัับผู้้�กระทำผิิดที่่�มีีประวััติิของการถููกทารุุณกรรม
มาก่่อนได้้ จึึงทำให้้มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�หลัักฐานของการถููกทารุุณกรรมจะถููกพิิจารณาหรืือนำมาใช้้อย่่างไม่่สอดคล้้อง
กัันในหลาย ๆ คดีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระบบกฎหมายที่่�ไม่่ได้้ตััดสิินตามแนวคำพิิพากษาของศาล
นอกจากนี้้� ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านตุุลาการจำนวนมากโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งทนายความจำเลยอาจยัังไม่่มีีความเข้้าใจที่่�
มากพอเกี่่�ยวกัับผลกระทบของความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและมัักจะมองความผิิดในลัักษณะนี้้�แบบเหมารวม เช่่น การที่่�ผู้้�หญิงิ
ไม่่เคยบอกผู้้�อื่่�นว่่าถููกกระทำทารุุณหรืือไม่่หลีีกหนีีจากความสััมพัันธ์์ที่่�เลวร้้าย หรืือแสดงออกเสมืือนว่่ามีีความสุุขดีี
(ซึ่่�งเป็็นพฤติิกรรมที่่�ตรงกัันข้้ามกัับข้้ออ้้างว่่าถููกควบคุุม บีีบบัังคัับหรืือถููกกระทำทารุุณจึึงต้้องทำความผิิด) อาจทำให้้
พวกเธอถููกมองในแง่่ลบว่่าขาดความน่่าเชื่่�อถืือ152
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปมาตรฐานระหว่่างประเทศ ควรพิิจารณายกเลิิกคำพิิพากษาที่่�บังั คัับการลงโทษ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้นำการต่่อสู้้�
คดีีและปััจจััยที่่�เป็็นเหตุุบรรเทาโทษที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะมาพิิจารณาด้้วยได้้ และควรจััดทำกรอบ
ทางกฎหมายที่่�ช่่วยให้้พนัักงานอััยการและศาลสามารถนำข้้อเรีียกร้้องว่่าผู้้�กระทำผิิดหญิิงตกเป็็นเหยื่่�อความรุุนแรง
ด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะจึึงต้้องต่่อสู้้�เพื่่�อป้้องกัันตััวเอง โดยเฉพาะในกรณีีของผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�มีีอาการของ “สภาวะ
ความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการถููกทารุุณกรรม (battered woman syndrome)”153

150  UNODC, คู่่�มืือการสนองตอบของกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาต่่อความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ (Handbook for the Judiciary on
Effective Criminal Justice Responses to Gender-Based Violence against Women and Girls) (2019) หน้้า 127
151 PRI และ Linklaters LLP, ผู้้�หญิิงที่่�ฆ่่าคนเพื่่�อตอบโต้้ความรุุนแรงในครอบครััว: ระบบยุุติิธรรมทางอาญาจะตอบโต้้กัับเหตุุการณ์์นี้้�อย่่างไร (Women who kill in
response to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)
152 ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ Harriet Wistrich แห่่ง Centre for Women’s Justice และ Lisa Vetten เมื่่�อพฤษภาคม พ.ศ. 2562
153 บทบััญญััติข้
ิ อ้ ที่่� 15(k) ของแผนยุุทธศาสตร์์ต้น้ แบบและมาตรการในทางปฏิิบัติั ขิ องสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรม
และความยุุติธิ รรมทางอาญาขององค์์การสหประชาชาติิ ฉบัับปรัับปรุุง (United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against
Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 65/228 ภาคผนวก ให้้การรัับรองเมื่่�อ 21 ธัันวาคม พ.ศ.2553 และ
ดูู UNODC, แนะนำแผนยุุทธศาสตร์์ต้้นแบบและมาตรการในทางปฏิิบััติิของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรมและความ
ยุุติิธรรมทางอาญา: เครื่่�องมืือใหม่่สำหรัับผู้้�กำหนดนโยบาย เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงอาญา (United Nations Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: A New Tool for Policymakers, Criminal Justice
Officials and Practitioners) (2015) และความเห็็นต่่อ ข้้อ 61 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพที่่�เรืืยกร้้องให้้มีีการจััดทำบทบััญญััติิที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถนำสถานการณ์์ที่่�นำ
ไปสู่่ก� ารกระทำความผิิดและภาระในการดููแลผู้้�อื่่น� ของผู้้�กระทำผิิดหญิิงมาประกอบการพิิจารณาคดีีและยัังเรีียกร้้องให้้รัฐั ภาคีียกเลิิกบทบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยคำพิิพากษาที่่�บังั คัับการ
ลงโทษเพื่่�อให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถใช้้วิิจารณญาณของตััวเองในการพิิพากษาคดีีได้้ และ UNODC, ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและ
มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders
with their Commentary) พร้้อมทั้้�งความคิิดเห็็น, หน้้า 45
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ประเทศเบลิิซ: ในเดืือนกรกฎาคมปีีพ.ศ. 2553 Lavern Longsworth ราดน้้ำมัันและจุุดเทีียนลงบนตััวของ
David White สามีีของเธอ ณ บ้้านของทั้้�งคู่่�ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ที่่เ� มืืองเบลิิซ โดย Longsworth กล่่าวว่่าเธอทำไปเพราะกลััว
ว่่าจะถููกสามีีที่่ช� อบข่่มเหงทำร้้ายตนด้้วยความรุุนแรงเป็็นประจำซึ่่ง� กำลัังเมายาเสพติิดอยู่่ใ� นขณะนั้้�นทำร้้าย สอง
สััปดาห์์ต่อ่ มา David White เสีียชีีวิติ จากบาดแผลไฟไหม้้ที่่โ� รงพยาบาล ในชั้้น� แรก Longsworth ถููกตััดสิินให้้มีี
ความผิิดในข้้อหาฆ่่าคนตายและได้้รับั โทษจำคุุกตลอดชีีวิติ เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2555 และในปีี พ.ศ. 2557 ศาลอุุทธรณ์์
รัับฟังั หลัักฐานใหม่่จากแพทย์์หญิงิ Gillian Mezey จิิตแพทย์์ที่่ใ� ห้้การว่่าในขณะกระทำความผิิด Longsworth
มีีอาการของผู้้�หญิิงที่่�มีี “สภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรม” และไม่่สามารถรัับผิดิ ชอบ
การกระทำของเธอได้้ ศาลอุุทธรณ์์ได้้กลัับคำพิิพากษาจากโทษจำคุุกตลอดชีีวิติ ในข้้อหาฆาตกรรมเป็็นโทษจำ
คุุก 8 ปีีในข้้อหาฆ่่าผู้้�อื่น่� โดยไม่่เจตนา ปััจจุบัุ นั นี้้� Longsworth ได้้รับั การปล่่อยตััวหลังั จากได้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้พักั การ
ลงโทษ ซึ่่ง� คดีีนี้้เ� ป็็นคดีีแรกของประเทศเบลิิซที่่�ศาลยอมให้้นำข้้อต่่อสู้้�ว่า่ ผู้้�กระทำผิิดมีีอาการของผู้้�หญิิงที่่�มีี “สภาวะ
ความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรม” มาใช้้ในคดีีฆาตกรรมได้้ก
ศาลสููงสุุดของประเทศแคนาดายอมรัับ “สภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรม” ให้้เป็็น
ข้้อต่่อสู้้�ของผู้้�กระทำผิิดหญิิงโดยต้้องเป็็นสภาวะที่่�มีอี งค์์ประกอบหลัักของความรุุนแรงในครอบครััวในบริิบทของ
กฎหมายอาญาดัังต่่อไปนี้้�: มีีความไม่่สมดุุลเชิิงอำนาจระหว่่างคู่่ก� รณีี “ที่่�ทำให้้ผู้้�ถููกกระทำมองตััวเองว่่าต่่ำต้้อย
กว่่าหรืืออยู่่ภ� ายใต้้อำนาจของผู้้�อื่น่� ” การต้้องพึ่่�งพาผู้้�มีีอำนาจเหนืือกว่่าและการที่่�ผู้้�ที่่มี� อี ำนาจน้้อยกว่่ามีีความภาค
ภููมิิใจในตััวเองต่่ำ การทารุุณกรรมมีีลักั ษณะของการกระทำที่่�เกิิดขึ้้น� เป็็นครั้้ง� คราวและเกิิดขึ้้น� เป็็นพััก ๆ ไม่่ต่อ่ เนื่่อ� ง
ด้้วยเหตุุนี้้� เมื่่อ� ผนวกความไม่่สมดุุลทางอำนาจอย่่างชััดเจนระหว่่างผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำและผู้้�กระทำเข้้ากัับลักั ษณะ
ของการทารุุณกรรมทางร่่างกายและจิิตใจที่่�เกิิดขึ้้น� เป็็นพััก ๆ ไม่่ต่อ่ เนื่่อ� งทำให้้เกิิดผลลััพธ์ที่่์ สั่่� ง� สมมายาวนานข
ก

Death Penalty Project, “ผู้้�หญิิงที่่�อยู่่ใ� นสภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรมที่่�ฆ่า่ สามีีได้้รับั การปล่่อยตััวจากเรืือนจำในเบลิิซ (Battered Woman
who killed her husband released from prison in Belize)”, พ.ศ. 2560
ข
ศาลสููงสุุดของแคนาดา, R. v. Lavallée, แฟ้้มคดีีหมายเลข 21022, คำพิิพากษา, 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

ปรากฏการณ์์ทางจิิตวิิทยาที่่�สำคััญ 2 ประการที่่�ได้้รัับการยอมรัับในบริิบทของการกระทำความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง คืือ:
ก) “สภาวะความตึึงเครีียดที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรม (battered woman syndrome)” อธิิบายถึึงวิิธีคิี ดิ
ในเชิิงจิิตวิิทยาและสภาพทางอารมณ์์ของผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำทารุุณ และอธิิบายสาเหตุุที่่�ผู้้�หญิิงยัังคงอาศััยอยู่่�กัับผู้้�ที่่�
กระทำทารุุณกรรมตนเองต่่อไปภายใต้้ความสััมพัันธ์์ที่่เ� ต็็มไปด้้วยการถููกกดขี่่ข่� ม่ เหง154 และ ข) ปฏิิกิริิ ยิ าแบบ “slow burn
reaction” หมายถึึง การที่่�ผู้้�หญิงิ ที่่�ถููกกระทำทารุุณมัักไม่่มีปี ฏิิกิริิ ยิ าตอบสนองในทัันทีี แต่่จะค่่อย ๆ สั่่�งสมความโกรธและ
ความไม่่พอใจเพิ่่�มขึ้้�นทีีละน้้อยจนระเบิิดออกมาในที่่�สุุด โดยอธิิบายว่่าส่่วนหนึ่่�งของปฏิิกิริิ ิยาดัังกล่่าวเกิิดจากเหตุุผล
ทางจิิตวิิทยาและจากสภาพร่่างกายที่่�แตกต่่างกัันมากระหว่่างผู้้�กระทำและผู้้�ถููกกระทำจนทำให้้ผู้้�ถููกกระทำรู้้�สึึกว่่าการ
ตอบสนองหรืือต่่อสู้้�ในทัันทีีเป็็นสิ่่�งที่่�ไร้้ประโยชน์์หรืืออาจทำให้้ตกอยู่่ใ� นอัันตรายได้้155 องค์์การสหประชาชาติิได้้ปรัับปรุุง
แผนยุุทธศาสตร์์ต้น้ แบบและมาตรการในทางปฏิิบัติั ขิ องสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการ
ป้้องกัันอาชญากรรมและความยุุติธิ รรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures on
the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่่ง� สมััชชา
ใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิให้้การรัับรองเมื่่อ� เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2553 และเรีียกร้้องให้้ประเทศสมาชิิกนำไปดำเนิินการ
เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่า “...จะนำปััจจััยการป้้องกัันตััวของผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงโดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่่�มีคี วามผิิดปกติิจาก
สภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรม (battered woman syndrome) มาพิิจารณาในขั้้น� ตอนการ
ตรวจสอบข้้อเท็็จจริงิ การดำเนิินคดีี และการกำหนดบทลงโทษผู้้�กระทำผิิดหญิิงในคดีีดังั กล่่าว”156
154 Walker, สภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการถููกทารุุณกรรม (The Battered Woman Syndrome), พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 (2001).

155 PRI และ Linklaters LLP, ผู้้�หญิิงที่่�ฆ่่าคนเพื่่�อตอบโต้้ความรุุนแรงในครอบครััว: ระบบยุุติิธรรมทางอาญาจะตอบโต้้กัับเหตุุการณ์์นี้้�อย่่างไร (Women who kill in
response to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)
156 แผนยุุทธศาสตร์์ต้้นแบบและมาตรการในทางปฏิิบััติิของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรมและความยุุติิธรรมทาง
อาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal
Justice) ฉบัับปรัับปรุุงระบุุว่่า “สภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการถููกทารุุณกรรม (battered woman syndrome)” ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงโดย
คู่่�ครองซ้้ำ ๆ กัันอาจทำให้้ผู้้�ถููกกระทำมีีอาการซึึมเศร้้าและไม่่สามารถหลบหนีีจากสถานการณ์์การถููกกระทำทารุุณได้้ด้้วยตััวเอง ซึ่่�งรวมถึึงการปฏิิเสธที่่�จะแจ้้งความหรืือ
ไม่่ยอมรัับความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�น (บทบััญญััติิข้้อที่่� 15(k))

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

อย่่างไรก็็ตาม การนำคำว่่า ‘สภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการถููกทารุุณกรรม (battered woman syndrome)’
มาใช้้ในชั้้น� ศาลยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียงกััน เนื่่อ� งจากคำดัังกล่่าวยัังขาดความหมายที่่�ชัดั เจนซึ่่ง� อาจก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด
ได้้ จึึงมีีความเคลื่่�อนไหวในบางเขตอำนาจศาล (เช่่น ประเทศนิิวซีีแลนด์์) ที่่�จะให้้นำคำว่่า “หลัักฐานของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านความรุุนแรงในครอบครััว” มาใช้้แทน
นอกจากนี้้� ยัังมีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องปฏิิรููปกฎหมายและ/หรืือคู่่�มืือการพิิพากษาคดีีและจััดฝึึกอบรมผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ในกระบวนการยุุติธิ รรมเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�พิพิ ากษาคดีีและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในกระบวนการยุุติธิ รรมจะนำประวััติกิ าร
ถููกทารุุณกรรมของผู้้�กระทำผิิดไปพิิจารณาในคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงจะต้้องให้้มีีการจััดระบบข้้อต่่อสู้้�คดีีและ/หรืือเหตุุ
บรรเทาโทษที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของแต่่ละเพศด้้วย
ความเปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวก

ประเทศออสเตรเลีีย: เกิิดการแก้้ไขกฎหมายอาญาในบางเขตอำนาจศาลเพื่่�อช่่วยให้้ศาลสามารถกำหนด
โทษสถานเบาให้้แก่่ผู้้�หญิิงที่่�ประกอบอาชญากรรมด้้วยความรุุนแรงต่่อผู้้�ที่่�ทำร้้ายตนได้้ ในบางรััฐ (เช่่น
ควีีนส์์แลนด์์) ได้้นำข้้อต่่อสู้้�คดีีแบบใหม่่มาใช้้กัับผู้้�ที่่�ถููกกระทำความรุุนแรง และบางรััฐ (เช่่น วิิกตอเรีีย)
ได้้แก้้ไขข้้อต่่อสู้้�คดีีที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันให้้เหมาะสมกัับการดำเนิินคดีีกัับผู้้�ที่่�ถููกกระทำทารุุณก
ประเทศอัังกฤษและเวลส์์: ในปีี พ.ศ 2553 มีีการนำข้้อต่่อสู้้�ในคดีีฆาตกรรมที่่�ระบุุว่า่ ผู้้�กระทำผิิดทำไปเพราะ
“สููญเสีียความสามารถในการควบคุุมตััวเอง” มาใช้้แทนข้้อต่่อสู้้�เดิิมที่่�ระบุุว่่าทำไปเพราะถููกยั่่�วยุุ เพื่่�อแก้้ไข
การเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะที่่�พบมากในคดีีลัักษณะดัังกล่่าว เนื่่�องจากข้้อต่่อสู้้�ที่่�ระบุุว่่า
กระทำความผิิดเพราะถููกยั่่�วยุุไม่่สามารถสะท้้อนให้้เห็็นสถานการณ์์ที่่�หมดทางสู้้�ของผู้้�หญิิงที่่�ต้้องทนอยู่่�กัับ
คู่่�ครองที่่�กดขี่่�ข่่มเหงและถููกกระทำทารุุณอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนานได้้ อย่่างไรก็็ตาม ข้้อต่่อสู้้�ใหม่่อาจทำให้้การ
ฆาตกรรมคู่่�ครองโดยผู้้�ชายที่่�มีีลัักษณะขี้้�หึึงและต้้องการควบคุุมผู้้�หญิิงที่่�กำลัังจะทิ้้�งตนไป หรืือผู้้�หญิิงที่่�มีีชู้้�ก็็
สามารถนำข้้อต่่อสู้้�ดัังกล่่าวไปใช้้ได้้ แม้้ว่่าการปฏิิรููปในปีี พ.ศ. 2553 จะส่่งผลให้้มีีการปรัับปรุุงกฎหมายเพื่่�อ
ตอบสนองความแตกต่่างระหว่่างผู้้�หญิิงและผู้้�ชายในคดีีฆาตกรรม แต่่ยังั มีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องทบทวนและ
ปฏิิรููปกฎหมายต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาตรการที่่�เบาลงในขั้้�นตอนการพิิจารณาคดีีจะไม่่ถููกนำไปใช้้
ในขั้้น� ตอนการกำหนดโทษด้้วย โดยมีีงานวิิจัยั ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�พิพิ ากษาของอัังกฤษยัังคงเห็็นว่่าการนอกใจ
เป็็นหลัักฐานของการถููกยั่่�วยุุให้้กระทำผิิด และทำให้้ผู้้�กระทำผิิดได้้รัับโทษจำคุุกน้้อยกว่่าการฆาตกรรมด้้วย
สาเหตุุอื่่�นข
สหรััฐอเมริิกา: กฎหมายของรััฐแคลิิฟอร์์เนีียระบุุให้้นัักโทษที่่�ถููกจำคุุกด้้วยข้้อหากระทำความผิิดด้้วยความ
รุุนแรงก่่อนวัันที่่� 29 สิิงหาคม พ.ศ. 2539 อาจร้้องขอให้้มีหี มายเรีียกตััวผู้้�ต้อ้ งขัังให้้มาขึ้้น� ศาล (writ of habeas
corpus) ด้้วยเหตุุผลว่่าในการพิิจารณาคดีีก่่อนหน้้านี้้�ยัังไม่่ได้้นำเสนอหลัักฐานคำให้้การของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เกี่่�ยวกัับการถููกกระทำทารุุณด้้วยความรุุนแรงโดยคู่่�ครองและผลลััพธ์์ของการกระทำดัังกล่่าวต่่อศาล ผู้้�ต้้อง
ขัังต้้องพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่าหากศาลรัับฟัังหลัักฐานดัังกล่่าวแล้้วจะพบว่่ามีีข้้อมููลสำคััญเพีียงพอที่่�จะก่่อให้้เกิิด
ความสงสััยในคำตััดสิินเดิิม และอาจทำให้้ผลการพิิจารณาคดีีแตกต่่างออกไปจากเดิิมด้้วยค มาตรการเยีียวยานี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับวิิจารณญาณของศาลที่่�จะพิิจารณาว่่าควรรัับฟัังคำร้้องดัังกล่่าวหรืือไม่่ง
ก

PRI และ Linklaters LLP, ผู้้�หญิิงที่่�ฆ่่าคนเพื่่�อตอบโต้้ความรุุนแรงในครอบครััว: ระบบยุุติิธรรมทางอาญาจะตอบโต้้กัับเหตุุการณ์์นี้้�อย่่างไร (Women who kill in
response to domestic violence ความรุุนแรงในครอบครััว: How do criminal justice systems respond?) (2016)
ข
The Conversation, “ห้้าปีีหลัังจากสิ้้�นสุุดการท้้าทายยั่่�วยุุ, ผู้้�ชายที่่�ฆ่่าคนตายด้้วยความหึึงหวงยัังได้้รัับความปรานีีให้้ผ่่อนผัันโทษ (Five years after the end of
provocation, jealous male killers still receive leniency)”, 2 มิิถุุนายน พ.ศ. 2558
ค
ประมวลกฎหมายอาญารััฐแคลิิฟอร์์เนีีย § 1473.5 (West 2014)
ง
PRI และ Linklaters LLP, ผู้้�หญิิงที่่�ฆ่่าคนเพื่่�อตอบโต้้ความรุุนแรงในครอบครััว: ระบบยุุติิธรรมทางอาญาจะตอบโต้้กัับเหตุุการณ์์นี้้�อย่่างไร (Women who kill in
response to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

นอกจากนี้้� ยัังมีีการดำเนิินงานในด้้านอื่่น� ๆ ที่่�ช่ว่ ยให้้สังั คมตระหนัักถึึงอิิทธิิพลของพฤติิกรรมควบคุุมหรืือบีีบบังั คัับผู้้�หญิงิ
ที่่�นอกเหนืือไปจากพฤติิกรรมความรุุนแรงทางกายภาพมากขึ้้น� ในปีี พ.ศ. 2558 อัังกฤษและเวลส์์ได้้กำหนดให้้พฤติิกรรม
การเข้้าควบคุุมหรืือบีีบบังั คัับผู้้�อื่น่� ให้้ปฏิิบัติั ติ ามที่่�เกิิดขึ้้น� ในความสััมพัันธ์์ที่่ใ� กล้้ชิดิ หรืือความสััมพัันธ์์แบบครอบครััวเป็็น
ความผิิดด้้วย157 โดยได้้ให้้นิยิ ามความผิิดดัังกล่่าวไว้้ดังั นี้้�:
• พฤติิกรรมบีีบบัังคัับ ได้้แก่่ การกระทำหรืือแบบแผนของการกระทำที่่�เป็็นการทำร้้าย ข่่มขู่่� ทำให้้อัับอาย และ
การทำให้้หวาดกลััวหรืือการกระทำทารุุณอื่่�น ๆ ที่่�นำมาใช้้เพื่่�อทำร้้าย ลงโทษ หรืือทำให้้ผู้้�เสีียหายตื่่�นตระหนก
• พฤติิกรรมควบคุุม ได้้แก่่ พฤติิกรรมหลากหลายรููปแบบที่่�นำมาใช้้เพื่่�อทำให้้บุุคคลรู้้�สึึกว่่าตััวเองต่่ำต้้อยและ
หรืือต้้องพึ่่�งพาผู้้�กระทำ โดยเป็็นพฤติิกรรมที่่�พยายามแยกตััวผู้้�ถููกกระทำออกจากผู้้�อื่่�นที่่�สามารถให้้ความช่่วย
เหลืือผู้้�ถููกกระทำได้้ การนำทรััพยากรที่่�มีีและสติิปััญญาความสามารถของผู้้�ถููกกระทำมาใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของ
ตนเอง การตััดช่่องทางที่่�จะทำให้้ผู้้�ถููกกระทำสามารถเป็็นอิิสระ ต่่อต้้านและหลีีกหนีีจากการควบคุุมของผู้้�กระทำ
ตลอดจนการเข้้าไปควบคุุมพฤติิกรรมทั่่�วไปในชีีวิิตประจำวัันของผู้้�ถููกกระทำ
พนัักงานอััยการและผู้้�พิพิ ากษาต้้องนำประเด็็นต่่อไปนี้้�ไปมาประกอบการพิิจารณาว่่าพฤติิกรรมควบคุุมหรืือบีีบบังั คัับให้้
ปฎิิบัติั ติ ามของผู้้�กระทำเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำให้้ผู้้�หญิงิ เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมหรืือไม่่
ประเทศอัังกฤษและเวลส์์: การกลัับคำำ�ตััดสิินคดีีฆาตกรรมของผู้้�กระทำำ�ผิิดหญิิง
ด้้วยข้้อต่่อสู้้�ว่่าเป็็นผลมาจากการตกอยู่่�ในภาวะถููกบีีบบัังคัับ

Sally Challen ใช้้ค้อ้ นฆ่่าสามีีของเธอเสีียชีีวิติ เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2553 และถููกพิิพากษาโทษให้้จำคุุกตลอดชีีวิติ เมื่่อ�
ปีี พ.ศ. 2554 เธอสารภาพว่่าฆ่่าสามีีจริงิ แต่่กล่่าวว่่าเป็็นเพราะเธอตกอยู่่ใ� นภาวะถููกบีีบบังั คัับและทำให้้อับั อาย
มาเป็็นเวลานานถึึง 40 ปีี ระหว่่างการดำเนิินคดีีเธอถููกสร้้างภาพให้้เป็็นภรรยาที่่�ขี้้หึึ� งและหวาดระแวงว่่าสามีีจะ
นอกใจ
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีี พ.ศ. 2562 ศาลอุุทธรณ์์ได้้ยกเลิิกคำตััดสิินให้้มีคี วามผิิดและสั่่�งให้้มีกี ารพิิจารณาคดีีใหม่่
โดยใช้้หลักั ฐานเกี่่�ยวกัับความผิิดปกติิทางจิิตของเธอที่่�จิติ แพทย์์ที่่ป� รึึกษาด้้านนิิติจิิ ติ เวชเคยวิินิจฉั
ิ ยั ไว้้แล้้ว แต่่
ไม่่ได้้นำมาใช้้ในการพิิจารณาคดีีครั้้ง� แรก
ที่่�มา: หนัังสืือพิิมพ์์ The Guardian, “Sally Challen ชนะคดีีฆาตกรรมสามีีในศาลอุุทธรณ์์ (Sally Challen wins appeal against conviction for murdering husband)”,
28 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562

ในคดีีที่่ผู้้�หญิ
� งิ ที่่�เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมเป็็นผู้้�ตกเป็็นเหยื่่อ� ความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพใน
กระบวนการยุุติิธรรมจะต้้องหาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ครบถ้้วน รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิบททางสัังคมที่่�ทำให้้จำเลยถููก
กระทำทารุุณด้้วยความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ พนัักงานอััยการควรนำประเด็็นดัังกล่่าวมาพิิจารณาเป็็นพิิเศษเมื่่อ�
ต้้องตััดสิินใจตั้้�งข้้อหา และอาจพิิจารณาตั้้�งข้้อหาที่่�ร้า้ ยแรงน้้อยลงและ/หรืือให้้นำมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังมาใช้้ในการ
ลงโทษ พนัักงานคุุมประพฤติิหรืือพนัักงานสัังคมสงเคราะห์์สามารถให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับจำเลยแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยตุุลาการได้้
เช่่น ประวััติกิ ารตกเป็็นเหยื่่อ� อาชญากรรม หรืือรายงานข้้อมููลทางสัังคมของจำเลย เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำ เจ้้าหน้้าที่่�คลีีนิกิ
ด้้านกฎหมายของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ และผู้้�ช่่วยทนายความสามารถสนัับสนุุนการทำงานของศาลโดยจััดหาข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับภููมิหลั
ิ งั ของจำเลยให้้ศาลใช้้ประกอบการพิิจารณาคดีี

157 สำนัักงานอััยการ, พฤติิกรรมควบคุุมบัังคัับหรืือบีีบบัังคัับ (Guidance on Controlling or Coercive Behaviour) ดูู Stark, การควบคุุมแบบบีีบบัังคัับ: ผู้้�ชายทำให้้
ผู้้�หญิิงติิดกัับดัักอยู่่�กัับชีีวิิตส่่วนตััวได้้อย่่างไร (Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life) (2007)

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

การสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการใช้้ความรุุนแรงกัับบริบิ ททางครอบครััวของผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องมีีความสำคััญอย่่างมากในกรณีี
ที่่�จำเลยมีีประวััติถููิ กกระทำความรุุนแรงโดยสมาชิิกในครอบครััวหรืือโดยคู่่ค� รองมาก่่อน ในกรณีีที่่มี� กี ารจัับกุมุ คู่่ก� รณีีทั้้ง�
สองฝ่่าย ผู้้�พิพิ ากษาต้้องสั่่�งให้้พนักั งานอััยการหาหลัักฐานเพื่่อ� แสดงให้้เห็็นว่่าฝ่่ายใดเป็็นตััวการหลัักที่่�ใช้้ความรุุนแรง
และฝ่่ายใดตกเป็็นเหยื่่อ� หรืือพิิจารณาว่่าการกระทำด้้วยความรุุนแรงของจำเลยเกิิดจากการถููกบีีบบังั คัับหรืือเกิิดจาก
พฤติิกรรมต่่อต้้านการถููกกระทำ พร้้อมทั้้�งดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�:
•	ศึึกษาข้้อมููลนอกเหนืือจากคดีีที่่ก� ำลัังพิิจารณาและหาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับภาพรวมของความสััมพัันธ์์ทั้้ง� หมดระหว่่าง
โจทก์์และจำเลย
• แบบแผนการถููกกระทำทารุุณและความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดระยะเวลาของความสััมพัันธ์์เป็็นอย่่างไร
•	จำเลยเป็็นผู้้�ที่่�มีีอำนาจเหนืือกว่่าในความสััมพัันธ์์หรืือไม่่ เช่่น ฝ่่ายใดเป็็นผู้้�ควบคุุมการใช้้เงิิน หรืือมีีอิิทธิิพล
ครอบงำรููปแบบความสััมพัันธ์์
•	ฝ่่ายใดเป็็นผู้้�ควบคุุมการตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ เช่่น เพื่่�อนที่่�เลืือกคบ เสื้้�อผ้้าที่่�สวมใส่่ รููปลัักษณ์์และลัักษณะ
ท่่าทาง รููปแบบและความถี่่�ของการมีีเพศสััมพัันธ์์ ฯลฯ
•	ฝ่่ายใดเป็็นผู้้�เริ่่�มต้้นความรุุนแรงตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรกของความสััมพัันธ์์
•	มีีหลัักฐานที่่�สนัับสนุุนว่่าเป็็นความสััมพัันธ์์ที่่�มีีการบีีบบัังคัับและควบคุุมหรืือไม่่158
•	พฤติิกรรมความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นมีีเหตุุมาจากความหวาดกลััว ความโกรธ หรืือมาจากการถููกควบคุุมแบบบีีบ
บัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามหรืือไม่่159
•	ศาลควรอนุุญาตให้้รับั คำให้้การของพยานผู้้�เชี่่ย� วชาญมาประกอบการพิิจารณาได้้ เช่่น คำให้้การเกี่่�ยวกัับสภาพ
จิิตใจของจำเลยในขณะที่่�กระทำความผิิด รููปแบบของการถููกกระทำทารุุณและกรอบแนวคิิดที่่�หน่ว่ ยงานใช้้เพื่่อ�
ยืืนยัันว่่ามีีความรุุนแรงในครอบครััวเกิิดขึ้้น� จริิง เช่่น ระบุุให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างทางกายภาพระหว่่างคู่่ก� รณีีทั้้ง�
ชายและหญิิงในด้้านรููปร่่าง ความสููง และลัักษณะด้้านอื่่�น ๆ160
สหรััฐอเมริิกา: โครงการ SAFE

ร้้อยละ 12 ของประชากรผู้้�หญิิงทั้้�งหมดในสหรััฐอเมริิกาเป็็นชาวอเมริิกันั เชื้้อ� สายแอฟริิกันั ซึ่่ง� มีีถึึงร้้อยละ 38 ของ
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงทั่่�วประเทศ เป็็นจำนวนที่่�มากกว่่าผู้้�ต้้องขัังหญิิงผิิวขาวเกืือบสองเท่่า นอกจากนี้้� ผู้้�ต้้องขัังหญิิงกลุ่่�ม
ดัังกล่่าวมีีประสบการณ์์ความรุุนแรงในครอบครััวและความรุุนแรงทางเพศในอััตราที่่�สููงมากคืือ ร้้อยละ 77 และ
ร้้อยละ 86 ตามลำดัับ โดย 4 ใน 10 ของผู้้�หญิิงอเมริิกันั เชื้้อ� สายแอฟริิกันั ประสบกัับความรุุนแรงในครอบครััว
ตลอดชีีวิติ โครงการ SAFE เป็็นโครงการที่่�จัดั ตั้้�งขึ้้น� โดยศููนย์์นวััตกรรมศาล (Center for Court Innovation) และ
ท่่านสาธุุคุณ
ุ Dr. Cheryl Dudley แห่่งโบสถ์์อเมริิกันั แบ็็บติสิ ท์์ในเมืืองนิิวยอร์์ค โดยมีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดจากการทัับซ้้อนกัันของภาวะบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรง เชื้้�อชาติิ เพศภาวะ และพฤติิกรรมทางเพศ
โดยยอมรัับถึึงความต้้องการที่่�จำเป็็นของผู้้�หญิิงอเมริิกัันเชื้้�อสายแอฟริิกัันในกระบวนการยุุติิธรรมผ่่านการ
พััฒนามาตรการและแนวปฏิิบััติิที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่าง
รุุนแรงให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ที่่�มา: Center for Court Innovation, “โครงการ SAFE ดำเนิินการปรัับปรุุงบริิการสำหรัับผู้้�หญิงิ ผิิวดำที่่�มีปี ระวััติอิ าชญากรรมและที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงโดยคู่่ค� รองและ
ถููกข่่มขืืน (SAFE works to improve the services offered to criminalized black women who are survivors of intimate partner violence and sexual assault)”

158 สำนัักงานอััยการ, พฤติิกรรมควบคุุมบัังคัับหรืือบีีบบัังคัับ (Guidance on Controlling or Coercive Behaviour)

159 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการตอบสนอความรุุนแรงต่่อสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงด้้านการดำเนิินคดีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (Handbook on effective prosecution responses
to violence against women and girls) (2014).
160 Doyle, “ความไม่่เท่่าเทีียมทางเพศภาวะในกฎหมาย: ข้้อบกพร่่องของสภาวะความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการถููกทารุุณและทางออกใหม่่ในการอุุดช่่องว่่างทาง
เพศภาวะในกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันตนเองเอง (Gender Inequality in the Law: Deficiencies of Battered Woman Syndrome and a New Solution to Closing the
Gender Gap in Self-Defense Law)”, CMC Senior Theses, ฉบัับที่่� 149 (2011).
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

จากหลัักฐานที่่�ปรากฏ (และข้้อพิิจารณาต่่าง ๆ ในการกำหนดบทลงโทษที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของ
ผู้้�หญิิงที่่�กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น) ผู้้�พิพิ ากษาควรพิิจารณากำหนดบทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังแทนโทษจำคุุก และหามาตรการ
ลงโทษที่่�สามารถช่่วยให้้ผู้้�หญิงิ ที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะสามารถเข้้าถึึงบริิการสนัับสนุุนต่่าง ๆ ได้้
ประเทศยููกัันดา: ผู้้�พิพิ ากษาได้้พยายามหลบหลีีกอุุปสรรคทางกฎหมายในการพิิพากษาคดีีที่่ผู้้�หญิ
� งิ เป็็นทั้้�งเหยื่่อ�
และจำเลยของอาชญากรรมที่่�เธอกระทำ โดยผู้้�พิพิ ากษาหลายคนได้้หันั ไปใช้้วิธีิ กี ำหนดบทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง
ให้้กับผู้้�หญิ
ั
งิ กลุ่่�มนี้้�แทน ซึ่่ง� รวมถึึงคดีีที่่ผู้้�หญิ
� งิ เป็็นฆาตกรแต่่หลักั ฐานยืืนยัันได้้ว่า่ จำเลยเป็็นผู้้�ที่่เ� คยถููกกระทํํา
ด้้วยความรุุนแรงมาก่่อน ในคดีีหนึ่่ง� ที่่�ลููกสาวถููกฟ้้องว่่าฆ่่าบิิดาเสีียชีีวิติ แต่่มีหลั
ี กั ฐานที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเธอถููกบิิดา
ข่่มขืืนอย่่างต่่อเนื่่อ� งมาตั้้�งแต่่เล็็กจนโต และเป็็นพ่่อของเด็็กหลายคนที่่�เธอให้้กำเนิิด รวมทั้้�งเป็็นผู้้�ที่่น� ำเชื้้อ� HIV มา
ติิดเธอ ผู้้�พิพิ ากษาตััดสิินให้้เธอได้้รับั โทษเป็็นเวลาเท่่ากัับเวลาที่่�เธอถููกคุุมขัังมาแล้้วก ในอีีกคดีีหนึ่่ง� ที่่�เด็็กผู้้�หญิิง
วััยรุ่่�นคนหนึ่่�งถููกกล่่าวหาว่่าฆ่่าสามีีของเธอเสีียชีีวิติ หลัังจากสามีีได้้ทุบตี
ุ เี ธอเป็็นประจำ นำเชื้้อ� HIV มาติิดเธอ
และเป็็นชู้้�กัับพี่่ส� าวของเธอ ผู้้�พิพิ ากษากล่่าวว่่าจำเลยในคดีีนี้้ต้� อ้ งได้้รับั การแก้้ไขฟื้้น� ฟููสุุขภาพจิิตแทนที่่�จะได้้รับั
โทษจำคุุกและตััดสิินให้้เธอทำงานบริิการชุุมชนเป็็นเวลา 210 ชั่่ว� โมงข
ก

คดีี Uganda v NA, MSK-CR-AA-132/2013, ศาลสููงของเมืือง Masaka ประเทศยููกัันดา
คดีี Uganda v Lydia Draru Alais Atim, ศาลสููงของเมืือง Kampala ประเทศยููกัันดา, คดีีอาญาหมายเลข 0404 ของปีี ค.ศ. 2010. ดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สำนัักเลขาธิิการ
เครืือจัักรภพ, เอกสารคู่่�มืือผู้้�พิิพากษาว่่าด้้วยความรุุนแรงต่่อสตรีีในเครืือจัักรภพแอฟริิกาตะวัันออก (Judicial Bench Book on Violence against Women in
Commonwealth East Africa) (2017)
ข

3.2.3 การพัักการลงโทษ

การไต่่สวนเพื่่อ� ขอพัักการลงโทษของผู้้�ต้้องขัังหญิิงควรนำประเด็็นความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะมาพิิจารณาประกอบ
ด้้วย และควรจััดให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านตุุลาการกัับการดำเนิินงานของศาลเข้้ารัับการอบรมเกี่่ย� วกัับพลวัตั และผลกระทบ
ของความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะให้้มากขึ้้น� ในกรณีีที่่ผู้้�ต้
� อ้ งขัังเป็็นเหยื่่อ� ของความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ
การที่่�ผู้้�ต้อ้ งขัังปฏิิเสธที่่�จะแสดงความเสีียใจต่่อการกระทำของตนไม่่ควรเป็็นอุุปสรรคในการอนุุมัติั ใิ ห้้พักั การลงโทษ
สหรััฐอเมริิกา: Niki ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในกรุุงนิิวยอร์์ค ถููกจำคุุกในคดีีฆ่า่ สามีีที่่ก� ระทำทารุุณทางร่่างกายและทางเพศ
ต่่อเธอมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เธอถููกตััดสิินให้้ได้้รับั โทษจำคุุกเป็็นเวลา 15 ปีีและกำลัังอยู่่ใ� นช่่วงรออุุทธรณ์์คดีี เธอ
ได้้ศึึกษาต่่อจนได้้รับั อนุุปริิญญา 2 ใบ เข้้าร่่วมโครงการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพหลายโครงการ และเข้้ารัับการบำบััด
รัักษาในโครงการที่่�จัดั ทำขึ้้น� บนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรงระหว่่าง
ที่่�ถููกจำคุุก Niki ได้้รับข้
ั อ้ เสนอให้้มีงี านทำและมีีบ้า้ นอยู่่�หลังั ถููกปล่่อยตััวจากเรืือนจำ เธอได้้รับั คะแนนสููงสุุดเท่่า
ที่่�เคยมีีมาสำหรัับการประเมิิน COMPAS ซึ่่ง� เป็็นการประเมิินเพื่่อ� ทดสอบความเป็็นไปได้้ของผู้้�ทำแบบทดสอบ
ที่่�จะกลัับไปใช้้ความรุุนแรง สารเสพติิดและ/หรืือประกอบอาชญากรรมอีีก อย่่างไรก็็ดีี เธอไม่่ได้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้พักั
การลงโทษหลัังจากยื่่น� คำขอหลายครั้้ง� ในปีี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 เนื่่อ� งจากเธอปฏิิเสธที่่�จะ
กล่่าวแสดงความเสีียใจต่่ออาชญากรรมที่่�เธอก่่อขึ้้น� ต่่อคณะกรรมการพิิจารณาการพัักการลงโทษ Niki ยืืนยััน
ว่่าเธอเป็็นผู้้�เสีียหายจากความรุุนแรงในครอบครััว ในปีีพ.ศ. 2560 หลัังจากได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากตััวแทน
ทางกฎหมายโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย เธอได้้รับั อนุุญาตให้้พักั การลงโทษได้้หลังั จากถููกจำคุุกนานกว่่า 20 ปีี
โครงการริิเริ่่�มช่่วยเหลืือผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็นผู้้�ถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ เป็็นกลุ่่�มความร่่วมมืือ
ระหว่่างองค์์กรทางกฎหมายและองค์์กรให้้บริิการทางสัังคม สำนัักงานกฎหมาย กลุ่่�มให้้การสนัับสนุุน อดีีต
ผู้้�พิิพากษา อดีีตผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�ถููกกระทำความรุุนแรง และบุุคคลต่่าง ๆ ที่่�ทุ่่�มเทให้้กัับการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะซึ่่�งกำลัังรัับโทษอยู่่�ในเรืือนจำของกรุุงนิิวยอร์์ก โครงการนี้้�
มีีเป้้าหมายหลััก 3 ประการ คืือ: (1) เพื่่�อจััดหาตััวแทนดำเนิินการในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการขอพัักการลงโทษ (2)
ร่่วมให้้การสนัับสนุุนให้้ระบบยุุติธิ รรมปรัับปรุุงแนวทางการตััดสิินใจปล่่อยผู้้�ตััวผู้้�ต้อ้ งขัังด้้วยวิิธีพัี กั การลงโทษ
และ (3) ให้้การศึึกษาและฝึึกอบรมผู้้�ที่่�มีีส่่วนในการตััดสิินใจพัักหรืือผ่่อนผัันการลงโทษในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะก

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

ตามมาตรา 4801 ของประมวลกฎหมายอาญาของรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย คณะกรรมการไต่่สวนคำร้้องขอพัักการ
ลงโทษ ได้้รับั มอบอำนาจให้้ตัดั สิินใจลดโทษหรืืออภััยโทษให้้แก่่ผู้้�ต้อ้ งขัังได้้หากมีีหลักั ฐานว่่าเป็็นผู้้�ที่่ถูู� กคู่่ค� รอง
ทุุบตีที ำร้้ายและได้้รับั ผลกระทบจากการกระทำดัังกล่่าว และหากปรากฏว่่าพฤติิกรรมอาชญากรของผู้้�ต้้องขััง
เป็็นผลมาจากการตกเป็็นเหยื่่อ� อาชญากรรม ในการพิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพัักการลงโทษสำหรัับ
ผู้้�ที่่�ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดก่่อนวัันที่่� 29 สิิงหาคม พ.ศ. 2539 คณะกรรมการไต่่สวนฯ จะให้้ “น้้ำหนัักมาก”
กัับข้้อมููลหรืือหลัักฐานที่่�แสดงว่่าผู้้�ต้้องขัังถููกคู่่�ครองทุุบตีีทำร้้ายในช่่วงเวลาที่่�กระทำความผิิดข
ก

Keushkerian, “ความคิิดริิเริ่่ม� ปฏิิรููปกระบวนการไต่่สวนเพื่่อ� ขอพัักการลงโทษของโครงการ Sanctuary (Sanctuary’s Initiative works to reform Parole Hearing
Process)”, Sanctuary for Families, 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ข

ประมวลกฎหมายอาญารััฐแคลิิฟอร์์เนีีย § 4801(b) (West 2014)

3.2.4	ความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องได้้รัับการคุ้้�มครองของผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรง
	ด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ

การฝึึกอบรมผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านตุุลาการเกี่่�ยวกัับกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาที่่�สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงซึ่่�งถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญ
เนื่่�องจากการใช้้มาตรการแทรกแซงเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือแต่่ระยะเริ่่�มต้้นจะสามารถป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดสถานการณ์์ที่่�
ผู้้�หญิิงจะได้้รัับบาดเจ็็บร้้ายแรงหรืือถููกฆาตกรรมโดยคู่่�ครองหลัังจากถููกกระทำทารุุณมาอย่่างยาวนาน161
ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้านตุุลาการควรมีีความเข้้าใจถึึงพลวััตและผลกระทบของความรุุนแรง รวมทั้้�งจำเป็็นต้้องลดความเสี่่�ยง
ลงให้้น้้อยที่่�สุุดเพื่่�อให้้ผู้้�ถููกกระทำได้้รัับความปลอดภััยสููงสุุด เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่ง
เพศภาวะ (ทั้้�งชายและหญิิง) จะได้้รัับความปลอดภััย162 ข้้อควรพิิจารณาหลัักในเรื่่�องนี้้� ได้้แก่่:
• การทำความเข้้าใจและสนองตอบความต้้องการในด้้านการป้้องกัันตััวเองของผู้้�ถููกกระทำความรุุนแรงตลอด
ระยะเวลาที่่�อยู่่�ในกระบวนการยุุติิธรรม163
•	สิิทธิิของผู้้�เสีียหายจากการถููกกระทำความรุุนแรงที่่�จะได้้รัับแจ้้งถึึงโอกาสที่่�ผู้้�หญิิงที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม
จะได้้รัับการปล่่อยตััวจากที่่�คุุมขัังหรืือเรืือนจำ164
• การนำความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยรวมทั้้�งความเปราะบางของผู้้�เสีียหายมาพิิจารณาประกอบการตััดสิินใจ
ใช้้บทลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังหรืือกึ่่�งการคุุมขััง การให้้ประกัันตััว การปล่่อยตััวแบบมีีเงื่่อ� นไข การพัักการลงโทษ
หรืือการคุุมประพฤติิ โดยเฉพาะในกรณีีของผู้้�กระทำผิิดซ้้ำซากที่่�เป็็นบุุคคลอัันตราย165
• การห้้ามมิิให้้ใช้้กระบวนการระงัับข้อ้ พิิพาททางเลืือกที่่�เป็็นการบัังคัับหรืือกำหนดให้้จำเลยต้้องทำ รวมถึึงการบัังคัับ
ให้้มีกี ารประนอมข้้อพิิพาทและการไกล่่เกลี่่�ยในคดีีที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงทุุกรููปแบบ166
161 UNODC,คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการตอบสนองความรุุนแรงต่่อสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงด้้านการดำเนิินคดีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (Handbook on effective prosecution responses

to violence against women and girls) (2014) หน้้า 41-68 และ UNODC, คู่่�มืือการสนองตอบของกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาต่่อความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�
หญิิงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ (Handbook for the Judiciary on Effective Criminal Justice Responses to Gender-Based Violence against Women and Girls) (2019).
162 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการตอบสนองความรุุนแรงต่่อสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงด้้านการดำเนิินคดีีที่่มี
� ปี ระสิิทธิิภาพ (Handbook on effective prosecution responses
to violence against women and girls) (2014) หน้้า 52-59
163 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการตอบสนองความรุุนแรงต่่อสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงด้้านการดำเนิินคดีีที่่มี
� ปี ระสิิทธิิภาพ (Handbook on effective prosecution responses
to violence against women and girls) (2014) หน้้า 52 คู่่�มืือนี้้�ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความต้้องการด้้านการป้้องกัันและข้้อควรพิิจารณาที่่�ควรคำนึึงถึึง
164 UNODC, แนะนำแผนยุุทธศาสตร์์ต้น
้ แบบและมาตรการในทางปฏิิบัติั ขิ องสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรมและความ
ยุุติิธรรมทางอาญา: เครื่่�องมืือใหม่่สำหรัับผู้้�กำหนดนโยบาย เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงอาญา (United Nations Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: A New Tool for Policymakers, Criminal Justice
Officials and Practitioners) (2015) ย่่อหน้้าที่่� 17(c)
165 UNODC, แนะนำแผนยุุทธศาสตร์์ต้น
้ แบบและมาตรการในทางปฏิิบัติั ขิ องสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กในสาขาการป้้องกัันอาชญากรรมและความ
ยุุติิธรรมทางอาญา: เครื่่�องมืือใหม่่สำหรัับผู้้�กำหนดนโยบาย เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงอาญา (United Nations Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: A New Tool for Policymakers, Criminal Justice
Officials and Practitioners) (2015) ย่่อหน้้าที่่� 15(j)
166 คณะกรรมาธิิการสถานภาพสตรีี (Commission on the Status of Women), ข้้อสรุุปที่่�ตกลงร่่วมกัันว่่าด้้วยการขจััดและป้้องกัันความรุุนแรงต่่อสตรีีทุก
ุ รููปแบบ (Agreed
conclusions on the elimination and prevention of all forms of violence against women) (E/2013/27)], ย่่อหน้้า 34 (g)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

3.3 ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิ
ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมต้้องเผชิิญกัับปััญหาที่่�หลากหลาย เช่่น ไม่่สามารถเข้้าถึึงความ
ช่่วยเหลืือทางกฎหมายได้้เพราะมีีอุปุ สรรคด้้านภาษา ไม่่สามารถเข้้าถึึงเครืือข่่ายสนัับสนุุนของชุุมชน เป็็นผู้้�ด้้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิิจ เผชิิญกัับความโดดเดี่่�ยวและมีีปััญหาด้้านสุุขภาพจิิตเนื่่�องจากไม่่ได้้อาศััยอยู่่�กัับครอบครััว นอกจากนี้้�
ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิยังั มีีโอกาสเข้้าร่่วมมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังในขั้้น� ตอนก่่อนการพิิจารณาคดีีและการพิิพากษาคดีี
น้้อยกว่่าผู้้�กระทำผิิดกลุ่่�มอื่่�นเนื่่�องจากไม่่สามารถทำตามเงื่่�อนไขของมาตรการเหล่่านั้้�นได้้ การเข้้าถึึงบริิการด้้าน
ความยุุติิธรรมและได้้รัับความช่่วยเหลืือโดยการระงัับข้้อพิิพาทหรืือย้้ายสถานที่่�กัักขััง ผู้้�กำหนดนโยบายจำเป็็นต้้อง
ศึึกษากฎหมายและนโยบายต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพวกเธอ
จะไม่่ถููกเลืือกปฏิิบััติิและสามารถเข้้าถึึงบริิการด้้านความยุุติิธรรม ตลอดจนได้้รัับความช่่วยเหลืือในด้้านการระงัับ
ข้้อพิิพาทหรืือย้้ายสถานที่่�กัักขััง สิิทธิิหลััก ๆ ที่่�ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�ควรได้้รัับได้้แก่่:
•	สิิทธิิที่่�จะมีีล่่ามแปลภาษา
•	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
•	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับบริิการจากสถานกงสุุล
•	สิิทธิิที่่�จะได้้ติิดต่่อกัับครอบครััว
•	สิิทธิิที่่�จะปฏิิบััติิตามความเชื่่�อทางศาสนาและวััฒนธรรมของตน
นอกจากนี้้� ควรศึึกษาเอกสารของ UNODC เพิ่่�มเติิม เพื่่อ� ศึึกษาถึึงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับข้อ้ ควรพิิจารณา ที่่�ต้อ้ งคำนึึงถึึง
ในการดำเนิินการกัับผู้้�ต้อ้ งขัังที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ167 ในหมวดนี้้�จะไม่่กล่่าวถึึงชาวต่่างชาติิที่่ข� อลี้้�ภัยั ซึ่่ง� ตามหลัักกฎหมาย
ระหว่่างประเทศระบุุว่่าไม่่ควรถููกควบคุุมตััว ยกเว้้นในสถานการณ์์พิิเศษต่่าง ๆ ที่่�อาจมีีข้้อยกเว้้นให้้ควบคุุมตััวได้้168
ผู้้�หญิิงต่่างชาติิที่่อ� ยู่่ใ� นกระบวนการค้้ามนุุษย์์มักั จะถููกจัับกุมุ ในข้้อหาประกอบอาชญากรรมในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การค้้า
ประเวณีี การฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบว่่าด้้วยการเข้้าเมืือง หรืือความผิิดต่่อศีีลธรรมอัันดีีงามของสัังคม การที่่�หลายประเทศ
ใช้้แนวปฏิิบััติิที่่�เน้้นการลงโทษกัับผู้้�ค้้ายาเสพติิดรายย่่อยหรืือผู้้�เข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายทำให้้มีีผู้้�หญิิงที่่�เป็็นชาว
ต่่างชาติิจำนวนมากต้้องเข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรม อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�จำนวนมากเช่่นกัันที่่�กระทำความผิิดดัังกล่่าว
เนื่่�องจากความยากจน การตกเป็็นเหยื่่�อของการถููกบีีบบัังคัับ และถููกผู้้�อื่่�นแสวงหาประโยชน์์โดยไม่่ถููกต้้อง169
มาตรฐานระหว่่างประเทศที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

อนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิเพื่่อ� ต่่อต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิที่่จั� ดั ตั้้�งในลัักษณะองค์์กรและพิิธีศี าลเพื่่อ� ป้้องกััน
ปราบปราม และลงโทษการค้้ามนุุษย์์โดยเฉพาะสตรีีและเด็็ก (The United Nations Convention against
Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children)
หลัักการและแนวทางว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและการค้้ามนุุษย์์ขององค์์การสหประชาชาติิ (United Nations Human
Rights Principles and Guidelines on Human Trafficking)
อนุุสัญ
ั ญาของคณะมนตรีีแห่่งสหภาพยุุโรปว่่าด้้วยการดำเนิินการเพื่่อ� ต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Convention of the
Council of Europe on Action against Trafficking in Human Beings)
167 UNODC, คู่่�มืือว่่าด้้วยผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ (Handbook on Prisoners with Special Needs) (2009).

168 สำนัักงานข้้าหลวงใหญ่่ผู้้�ลี้้�ภััยแห่่งสหประชาชาติิ (UNHCR), แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และมาตรฐานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมตััวผู้้�ขอลี้้�ภััย ฉบัับ
ปรัับปรุุง(Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention of Asylum Seekers) (1999)
169 Prison Reform Trust, ยัังไม่่มีีทางออก: ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิและผู้้�หญิิงที่่�เป็็นเหยื่่�อการค้้ามนุุษย์์ในระบบยุุติิธรรมทางอาญา (Still No Way Out: Foreign national
women and trafficked women in the criminal justice system) (2018).

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

ข้้อกำหนดกรุุงเทพและมาตรฐานระหว่่างประเทศต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้เรีียกร้้องให้้ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิที่่�เป็็นเหยื่่�อของ
การค้้ามนุุษย์์ได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครองในระดัับสููงสุุดเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการตกเป็็นเหยื่่�ออาชญากรรมโดยอ้้อม170
• เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายและผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในกระบวนการยุุติิธรรมควรหาวิิธีีสำหรัับการปกป้้อง
คุ้้�มครองและให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อการค้้ามนุุษย์์ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น และหลีีกเลี่่�ยงการดำเนิินคดีีกัับ
ผู้้�หญิิงที่่�กระทำความผิิดเนื่่�องจากตกเป็็นเหยื่่�อของผู้้�ค้้ามนุุษย์์171 โดยผู้้�ที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อการค้้ามนุุษย์์ไม่่ควรถููก
ดำเนิินคดีีใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้ามนุุษย์์ เช่่น การมีีหนัังสืือเดิินทางปลอม การทำงานโดยไม่่มีีใบอนุุญาต
หรืือการค้้าประเวณีี
• ดำเนิินการให้้แน่่ใจว่่าผู้้�หญิิงที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิได้้รับั ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายและได้้รับั คำแนะนำเกี่่ย� วกัับ
การเข้้าเมืืองตั้้�งแต่่ระยะแรกของการจัับกุุมโดยต้้องดำเนิินการให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะสามารถทำได้้172
• จััดหาบริิการล่่ามให้้
• กำหนดเวลาขั้้น� ต่่ำ (เช่่น อย่่างน้้อย 30 วััน) แก่่ผู้้�ที่่ต� กเป็็นเหยื่่อ� ของการค้้ามนุุษย์์สำหรัับการพัักฟื้้น� และหลีีกหนีี
จากอิิทธิิพลของกลุ่่�มผู้้�ค้้ามนุุษย์์ก่่อนจะตััดสิินใจว่่าจะให้้ความร่่วมมืือกัับตำรวจหรืือไม่่
•	ผู้้�ที่่�ตกเป็็นเหยื่่อ� ของการค้้ามนุุษย์์ควรได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครองจากการแก้้แค้้นของผู้้�ค้้ามนุุษย์์ทั้้ง� ก่่อนและหลััง
ขึ้้น� ให้้การในชั้น้� ศาล โดยออกใบอนุุญาตให้้พักั อาศััยอยู่่ใ� นประเทศและจััดหามาตรการป้้องกัันต่่าง ๆ เช่่น ปกปิิด
ข้้อมููลไม่่ให้้สามารถระบุุตััวบุุคคลได้้
• ทนายความจำเลยควรได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับความต้้องการเฉพาะของผู้้�หญิิงที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิและยก
ระดัับการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับการถููกกระทำทารุุณและการค้้ามนุุษย์์ในขั้้�นตอนเริ่่�มแรกของกระบวนการยุุติิธรรม
• จััดฝึึกอบรมและให้้แนวทางในการปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�พิิพากษาและพนัักงานอััยการ
ประเทศอัังกฤษและเวลส์์: เนื้้�อหาบางหมวดของหนัังสืือคู่่�มืือผู้้�พิพิ ากษาว่่าด้้วยการปฏิิบัติั อิ ย่่างเท่่าเทีียมกััน
กล่่าวถึึงการค้้าทาสในสัังคมสมััยใหม่่ และในสกอตแลนด์์มีหนั
ี งั สืือคู่่�มืือของ Lord Advocateข ที่่�กล่่าวถึึงการไม่่
ดำเนิินคดีีกับั เหยื่่อ� ของการค้้ามนุุษย์์และผู้้�ที่่ถูู� กแสวงหาผลประโยชน์์โดยไม่่ถููกต้้อง รวมทั้้�งนำเสนอแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีแี ละความโปร่่งใสในการดำเนิินคดีีประเภทดัังกล่่าว
ก

Judicial College, การปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน (The Equal Treatment Bench Book) (2018)
สำนัักงานดำเนิินคดีีและจััดหางบประมาณของสกอตแลนด์์, ข้้อแนะนำสำหรัับพนัักงานอััยการในการดำเนิินคดีีกัับผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์และผู้้�ที่่�ถููกการ
แสวงหาผลประโยชน์์โดยไม่่ถููกต้้องของ Lord Advocate (Lord Advocate’s Instructions for Prosecutors when considering Prosecution of Victims of
Human Trafficking and Exploitation).
ข

• การตััดสิินใจใด ๆ ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในระบบงานยุุติธิ รรมควรคำนึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำคััญ
• ไม่่ควรให้้นโยบายคนเข้้าเมืืองต่่าง ๆ เช่่น การยกเลิิกความผิิดเกี่่ย� วกัับการเข้้าเมืืองมาเป็็นอุุปสรรคโดยอััตโนมััติิ
ต่่อการดำเนิินการ/การแก้้ไขปััญหาโดยชุุมชน173
170 Rule 66, Bangkok Rules. และดูู UNODC คู่่�มืือว่่าด้้วยการต่่อสู้้�กัับการค้้ามนุุษย์์: โครงการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Toolkit to Combat Trafficking in Persons:
Global Programme against Trafficking in Human Beings) (2008)
171 บทบััญญััติิข้้อที่่� 18(k) ของยุุทธศาสตร์์ต้้นแบบและมาตรการในทางปฏิิบััติิของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการขจััดความรุุนแรงต่่อสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงในสาขาการป้้องกััน
อาชญากรรมและความยุุติิธรรมทางอาญา ฉบัับปรัับปรุุง มติิสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิที่่� 65/228 ภาคผนวก รัับรองเมื่่�อ 21 ธัันวาคม พ.ศ. 2553
172 หลัักการที่่� 10, “ความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย (Equity in access to legal aid)” และแนวปฏิิบััติิที่่� 3 “สิิทธิิอื่่�น ๆ ของผู้้�ที่่�ถููกกัักขััง จัับกุุม
สงสััยหรืือกล่่าวหาหรืือถููกตั้้�งข้้อหาว่่ากระทำความผิิดทางอาญา (Other rights of persons detained, arrested, suspected or accused of, or charged with a criminal
offence)”, หลัักการและแนวปฏิิบัติั ว่ิ า่ ด้้วยการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในระบบยุุติธิ รรมทางอาญาของสหประชาชาติิ (United Nations Principles and Guidelines
on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)
173  Prison Reform Trust, ยัังไม่่มีีทางออก: ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิและผู้้�หญิิงที่่�เป็็นเหยื่่�อการค้้ามนุุษย์์ในระบบยุุติิธรรมทางอาญา (Still No Way Out: Foreign national
women and trafficked women in the criminal justice system) (2018)
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

•	ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิควรสามารถเข้้าถึึงทางเลืือกแทนการลงโทษอื่่�น ๆ ในชุุมชนได้้อย่่างเท่่าเทีียมกัันกัับ
จำเลยกลุ่่�มอื่่�น และควรได้้รัับความช่่วยเหลืือเมื่่�อไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�กำหนดไว้้ได้้ เช่่น ไม่่มีีที่่�อยู่่�
อาศััยในประเทศ และยัังสามารถกำหนดเงื่่�อนไขอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิมได้้ เช่่น การให้้ผู้้�ต้้องหามอบเอกสารระบุุตััวตน
ไว้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การให้้มารายงานตััวกัับตำรวจหรืือพนัักงานคุุมประพฤติิ หรืือการให้้อยู่่�ภายใต้้การ
ควบคุุมสอดส่่องโดยชุุมชน
• สำรวจรููปแบบใหม่่ ๆ ของการลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังเพื่่�อเป็็นทางเลืือกแทนการจำคุุกที่่�ออกแบบมาเพื่่�อสนอง
ตอบความต้้องการเฉพาะของผู้้�หญิิงที่่�เป็็นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์
สหรััฐอเมริิกา: ผู้้�ที่่เ� กิิดในหรืือนอกประเทศจำนวนมากในกรุุงนิิวยอร์์กถููกใช้้กำลัังบัังคัับให้้เข้้าสู่่�ธุรุ กิิจการค้้า
ประเวณีี กรุุงนิิวยอร์์กจึึงได้้จััดตั้้�งศาลสำหรัับคดีีค้้ามนุุษย์์ (Human Trafficking Intervention Courts) ขึ้้�น
เป็็นจำนวน 11 แห่่ง เพื่่อ� เป็็นโครงการนำร่่องในการหาทางออกที่่�เป็็นธรรมและเห็็นอกเห็็นใจให้้กับผู้้�ต้
ั อ้ งหาใน
คดีีลักั ษณะนี้้� คดีีลหุโุ ทษเกี่่ย� วกัับการค้้าประเวณีีทั้้ง� หมดที่่�มีกี ารนำตััวจำเลยมาขึ้้น� ศาลแล้้วจะถููกส่่งต่่อไปยััง
ศาลที่่�ตั้้ง� ขึ้้น� ใหม่่เหล่่านี้้� โดยเจ้้าหน้้าที่่�ประจำศาลจะประเมิินจำเลยที่่�ถููกส่่งตััวมาก่่อนจะส่่งต่่อให้้เข้้ารัับบริกิ าร
ให้้คำปรึึกษาและพบกัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ดููแลคดีีของจำเลยแต่่ละราย โครงการมีีบริิการที่่�
หลากหลายให้้กับจ
ั ำเลย ตั้้�งแต่่การส่่งตััวไปยัังศููนย์์พักั พิิงและสถานที่่�ดููแลสุุขภาพไปจนถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านการเข้้าเมืือง การบำบััดรัักษาและให้้คำปรึึกษาผู้้�ติิดยาเสพติิด ทั้้�งนี้้� ผู้้�ให้้คำปรึึกษา/นัักสัังคมสงเคราะห์์จะ
ทำการคััดกรองเพื่่อ� ระบุุตัวผู้้�ต้
ั อ้ งหาที่่�เป็็นเหยื่่อ� ของการค้้ามนุุษย์์ ศาลสำหรัับคดีีค้า้ มนุุษย์์เหล่่านี้้�ยังั ช่่วยให้้จำเลย
เข้้าร่่วมโครงการได้้รับั การศึึกษาและการฝึึกอาชีีพเพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้กลัับเข้้าสู่่�ธุรุ กิิจการค้้าประเวณีีอีกี อาจให้้มีี
การยกฟ้้องหรืือลดระดัับความรุุนแรงของข้้อกล่่าวหาได้้โดยมีีเงื่่อ� นไขว่่าจำเลยจะต้้องเข้้ารัับบริกิ ารหรืือเข้้าร่่วม
โครงการต่่าง ๆ ตามที่่�ศาลสั่่�ง ลัักษณะเด่่นอย่่างอื่่น� ๆ ของโครงการนี้้�ได้้แก่่ การเน้้นให้้มีคี วามร่่วมมืือและการ
ติิดต่่อสื่่อ� สารระหว่่างศาลกัับหน่ว่ ยงานภาคีีในกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา ตลอดจนผู้้�ให้้บริกิ ารในท้้องถิ่่�น
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอื่่น� ๆ ที่่�มากขึ้้น�
ที่่�มา: Center for Court Innovation, ภาพนิ่่�งของศาลแห่่งรััฐ: ศาลเพื่่�อแทรกแซงการค้้ามนุุษย์์ของรััฐนิิวยอร์์ค (State Court Snapshot: New York State’s Human
Trafficking Intervention Courts), หาดููได้้ที่่�: https://cjinvolvedwomen.org/wp-content/uploads/2016/12/HTIC-1pager.pdf.

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

3.4 ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด174
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดมีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างชััดเจน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในละติินอเมริิกาและ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ผู้้�ต้้องขัังหญิิงกลุ่่�มนี้้�มัักจะเป็็นผู้้�กระทำผิิดที่่�ทำงานระดัับล่่างที่่�ไม่่สำคััญแต่่มีีความเสี่่�ยงสููง
เช่่น เป็็นผู้้�ค้้ายาเสพติิดรายย่่อย เป็็นผู้้�ปลููกหรืือลัักลอบนำเข้้ายาเสพติิด หรืือแอบนำยาเสพติิดเข้้าไปให้้ญาติิที่่�เป็็น
ผู้้�ต้้องขัังชายในเรืือนจำ ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นผู้้�ปฏิิบัติั กิ ารรายใหญ่่ในธุุรกิิจค้า้ ยาเสพติิดมีีจำนวนน้้อยมาก ส่่วนใหญ่่แล้้วผู้้�หญิงิ
ที่่�กระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดจะทำไปเพราะติิดยา ถููกล่่อลวงชัักจููง ถููกบีีบบังั คัับ และ/หรืือเพราะความยากจน175
สิ่่�งสำคััญที่่�ควรนำมาพิิจารณาในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการยุุติิธรรม คืือ ภููมิิหลัังโดยรวมของผู้้�กระทำผิิดหญิิง และ
ควรพิิจารณารวมถึึงปััจจััยอื่่�น ๆ ดัังต่่อไปนี้้�:
• ความยากจนและการถููกกีีดกัันทางสัังคม
• การเป็็นแม่่คนและเป็็นผู้้�ให้้การดููแลบุุคคลอื่่�นที่่�ตนมีีภาระเลี้้�ยงดูู
• การเป็็นหััวหน้้าครอบครััว
• การไม่่รู้้�หนัังสืือ
• ระดัับการศึึกษา
• ขาดการฝึึกอาชีีพ
• สถานภาพการเข้้าเมืือง
•	ปััญหาในการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย (เช่่น ถููกมองว่่าได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือจากครอบครััวแต่่ในความ
เป็็นจริิงแล้้วไม่่มีีเงิินจ้้างทนายความ)
•	มีีประสบการณ์์ถููกกระทำรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะ
•	มีีความบกพร่่องทางร่่างกายหรืือจิิตใจซึ่่�งอาจทำให้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในพฤติิกรรมผิิดกฎหมาย176
สิ่่�งสำคััญที่่�ต้อ้ งคำนึึงถึึงอีีกประการหนึ่่�ง คืือ ภููมิิหลังั ที่่�คล้้ายคลึึงกัันของผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ได้้แก่่:
ก. โดยทั่่�วไปแล้้วผู้้�ชายจะใช้้กัญ
ั ชา โคเคน และฝิ่่�นมากกว่่าผู้้�หญิิง ในขณะที่่�จำนวนชายและหญิิงที่่�ใช้้สารสกััด
จากฝิ่่�นและยาระงัับความปวดค่่อนข้้างใกล้้เคีียงกััน โดยผู้้�ใช้้ที่่�เป็็นหญิิงอาจมีีจำนวนมากกว่่าเล็็กน้้อย
ข.	ผู้้�หญิิงมัักระบุุว่า่ ความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่างรุุนแรง ปััญหาด้้านความสััมพัันธ์์กับผู้้�อื่
ั น่� ความเครีียดจากภาวะ
แวดล้้อม และปััญหาทางครอบครััวเป็็นสาเหตุุที่่�ทำให้้เริ่่�มใช้้หรืือยัังคงใช้้สารเสพติิดอย่่างต่่อเนื่่�องมากกว่่า
ผู้้�ชาย สิ่่�งที่่�กระตุ้้�นความเครีียดทางอารมณ์์ ได้้แก่่ ประสบการณ์์เลวร้้ายที่่�ได้้รับั ในวััยเด็็ก มีีรายงานว่่าผู้้�หญิิง
ที่่�มีีประสบการณ์์ดัังกล่่าวมีีโอกาสเริ่่�มใช้้ยาเสพติิดและมีีความผิิดปกติิจากการใช้้ยาเสพติิดที่่�เร็็วกว่่าผู้้�ชาย
ค. ความเปราะบางที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากความผิิดปกติิทางอารมณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นร่่วมกัับความวิิตกกัังวล โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งความเปราะบางที่่�เกิิดจากภาวะผิิดปกติิทางจิิตใจหลัังผ่่านเหตุุการณ์์ร้้ายแรงและมีีความเชื่่�อมโยง
กัับปััญหาความผิิดปกติิที่่�เกิิดจากการใช้้ยาเสพติิดของผู้้�หญิิง

174 นอกจากนี้้�ให้้ดููหมวดที่่� 3.1 ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดในฐานะที่่�เป็็นปััจจััยที่่�อยู่่เ� บื้้�องหลัังการถููกจำคุุกของผู้้�หญิิง และหมวดที่่� 4.2.1 การลดทอนความเป็็นอาชญากรรม/
การลดทอนการลงโทษ และหมวดที่่� 4.2.4 การหัันเหคดีี
175 ความเห็็นต่่อข้้อ 61 ดูู UNODC, ข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่า
่ ด้้วยการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำและมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังสำหรัับผู้้�กระทำผิิดหญิิง (United
Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary) พร้้อมทั้้�งความเห็็น, หน้้า 45
176 คู่่�มืือนโยบายระดัับประเทศของ IDPC ที่่�เน้้นแสดงให้้เห็็นถึึงภููมิิหลัังของผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในข้้อหาความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดในประเทศอิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์และไทย
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76

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ง. ในขณะที่่�ผู้้�หญิิงเริ่่�มใช้้สารเสพติิดช้้ากว่่าและในปริิมาณที่่�น้้อยกว่่าผู้้�ชาย แต่่หลัังจากเริ่่�มต้้นใช้้สารเสพติิด
แล้้วอััตราการเสพสุุรา กััญชา โคเคน และสารสกััดจากฝิ่่�นของผู้้�หญิิงจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วมากกว่่าผู้้�ชาย
จ. แม้้ว่่าการประเมิินผลกระทบของความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะที่่�มีีต่่อผู้้�หญิิงที่่�ใช้้ยาเสพติิดจะมีี
ข้้อมููลค่่อนข้้างจำกััด แต่่การศึึกษาทางคลิินิิกในกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�หญิิงที่่�ใช้้ยาเสพติิดในหลายชุุมชนของ
สหรััฐอเมริิกาแสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�ใช้้ยาเสพติิดมีีอัตั ราการตกเป็็นเหยื่่อ� อาชญากรรมที่่�ใช้้ความรุุนแรง
ด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะสููงกว่่ากลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�ไม่่ใช้้ยาเสพติิดที่่�ระหว่่าง 2 - 5 เท่่า177
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย พนัักงานอััยการ และเจ้้าหน้้าที่่�ในกระบวนการยุุติิธรรมที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ชั้้�นต้้นที่่�ติิดต่่อ
กัับผู้้�ต้อ้ งหาควรได้้รับั การอบรมอย่่างเหมาะสมถึึงแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ที่่ี สุ� ดุ สำหรัับรับมืื
ั อกัับผู้้�หญิงิ ที่่�ใช้้ยาเสพติิดโดยปฏิิบัติั ิ
ร่่วมกัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านการดููแลสุุขภาพ
อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการควบคุุมยาเสพติิดฉบัับต่่าง ๆ ได้้อนุุญาตไว้้ชััดเจนว่่า ให้้นำบทบััญญััติิว่่าด้้วย
มาตรการต่่าง ๆ เช่่น การบำบััดรัักษาและการให้้ความรู้้�มาใช้้เพื่่อ� เป็็นทางเลืือกแทนการพิิพากษาโทษ หรืือการลงโทษ
ผู้้�กระทำผิิดในข้้อหามีียาเสพติิดไว้้เพื่่อ� เสพเอง และความผิิดอื่่น� ทั้้�งหมดที่่�จัดั เป็็น “ความผิิดเล็็กน้้อย” เช่่น การให้้ตำรวจ
หรืือผู้้�ดำเนิินคดีีใช้้วิิจารณญาณของตนเองตััดสิินใจเบี่่�ยงเบนคดีีที่่�ไม่่ร้้ายแรงออกจากกระบวนการยุุติิธรรมหรืือใช้้
มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาเป็็นทางเลืือกแทนการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีหรืือการจำคุุก178
ประเทศออสเตรเลีีย: รายงานฉบัับหนึ่่ง� ที่่�ศึึกษาความเชื่่อ� มโยงระหว่่างสุุขภาพกัับโทษจำคุุกพบว่่า การบำบััด
ผู้้�ติิดยาเสพติิดในที่่�อยู่่อ� าศััยมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการจำคุุกผู้้�ติิดยาเสพติิดเพราะมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยรายวัันต่่ำกว่่า
การจำคุุกเกิินครึ่่�งหนึ่่�ง และได้้ผลคุ้้�มค่่ามากกว่่าในกรณีีของการบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดที่่�เป็็นชนพื้้�นเมืือง
การบำบััดรัักษาในที่่�อยู่่�อาศััยช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับครอบครััวและสัังคมได้้มาก รวมทั้้�งช่่วยลดปััญหา
ด้้านสุุขภาพและเพิ่่�มโอกาสที่่�ผู้้�ติดิ ยาจะเลิิกยาเสพติิดได้้ในอััตราที่่�สููงกว่่าการจำคุุกก
การศึึกษาในลัักษณะเดีียวกัันในประเทศมาเลเซีียพบว่่า การทำให้้การใช้้ยาเสพติิดเป็็นอาชญากรรมมีี
ประสิิทธิิภาพน้้อยกว่่าการรัักษาผู้้�ติิดใช้้ยาเสพติิดในสถานบำบััด และยัังพบอีีกด้้วยว่่าการทำให้้การใช้้ยาเสพติิด
เป็็นอาชญากรรมอาจทำให้้เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อในกลุ่่�มผู้้�ต้้องขััง และกลุ่่�มผู้้�ติิดยาเสพติิดที่่�ถููกคุุมขััง
มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ต่่ำกว่่าผู้้�ติิดยาเสพติิดที่่�เข้้ารัับการรัักษาในสถานบำบััดข
ก

คณะกรรมการยาเสพติิดและสุุราพื้้�นเมืืองแห่่งชาติิ (National Indigenous Drug and Alcohol Committee), สะพานและสิ่่�งกีีดขวาง: การแก้้ไขปััญหาการกัักขััง
และสุุขภาพของชนพื้้�นเมืือง (Bridges and Barriers: Addressing Indigenous incarceration and health) (2013), หน้้า 10
ข
USM, ต้้นทุุนการทำให้้การใช้้ยาเสพติิดเป็็นอาชญากรรมในมาเลเซีีย (Cost of Criminalizing Drug Use in Malaysia).

ไม่่ควรให้้มีคี ำพิิพากษาที่่�บังั คัับการลงโทษขั้้น� ต่่ำกัับผู้้�ที่่ก� ระทำผิิดซ้้ำจนเป็็นนิิสัยั ในข้้อหามีียาเสพติิดไว้้ในครอบครอง
ดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น ควรให้้มีีการลดทอนความเป็็นอาชญากรรมของการใช้้ยาเสพติิดและการมีียาเสพติิดไว้้เสพเอง
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีระหว่่างประเทศ
ไม่่ควรดำเนิินคดีีกับผู้้�ที่่
ั แ� จ้้งตำรวจเกี่่ย� วกัับการเสพยาเสพติิดมากเกิินขนาด และไม่่ควรดำเนิินคดีีในข้้อหาฆ่่าคนตาย
กัับผู้้�ที่่แ� บ่่งปัันยาเสพติิดกัันใช้้จนเป็็นเหตุุให้้มีกี ารเสพยามากเกิินขนาดโดยไม่่ตั้้ง� ใจที่่�จะให้้มีผี ลร้้ายหรืือมีีการเสีียชีีวิติ
เกิิดขึ้้�น179
177 UNODC, รายงานยาเสพติิดทั่่�วโลก ปีี ค.ศ. 2018, ผู้้�หญิิงและยาเสพติิด: การใช้้ยาเสพติิด การจััดหายาเสพติิดและผลที่่�ตามมา (World Drug Report 2018, Women
and Drugs: Drug use, drug supply and their consequences) หน้้า 11-15
178 คณะทำงานประสานระบบของสหประชาชาติิด้้านการอนุุวััติิระบบร่่วมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด, เราได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้างในช่่วงเวลา 30 ปีีที่่�ผ่่านมา: บทสรุุปความรู้้�
ที่่�ได้้รัับและที่่�จััดทำโดยองค์์การสหประชาชาติิว่่าในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด (What we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and
produced by the UN system on drug-related matters) (2019)
179 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, และ The Justice Collaborative, หลัักการ 21 ข้้อ สำหรัับพนัก
ั งานอััยการในศตวรรษที่่� 21 (21 Principles
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

นอกจากนี้้� ควรนำคำพิิพากษาโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังมาใช้้ให้้มากขึ้้�นโดยเฉพาะในกรณีีของผู้้�กระทำผิิดหญิิงที่่�มีีภาระ
เลี้้�ยงดููบุุตร180 และควรให้้ความสำคััญในลำดัับต้้นกัับโครงการบำบััดรัักษาผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�ติิดยาเสพติิดที่่�คำนึึงถึึง
ลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของผู้้�หญิิงให้้ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความบอบช้้ำทางจิิตใจอย่่าง
รุุนแรงและเป็็นโครงการสำหรัับผู้้�หญิิงโดยเฉพาะ181 โดยไม่่ควรนำมาตรการที่่�บัังคัับให้้ผู้้�ต้้องขัังต้้องเข้้ารัับการแก้้ไข
ฟื้้�นฟููในที่่�คุุมขัังมาใช้้
ประเทศอิินเดีีย: มีีการนำมาตรการแทรกแซงที่่�น่า่ จะได้้ผลมาใช้้เพื่่อ� ลดการถููกกระทำความรุุนแรงโดยคู่่ค� รอง
และความเสี่่�ยงที่่�จะติิดเชื้้อ� HIV ในกลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�ใช้้ยาเสพติิดด้้วยวิิธีฉีี ดี โครงการนี้้�มีชื่ี อ่� ว่่า ‘WINGS’ (Women
Initiating New Goals for Safety) เริ่่�มดำเนิินการโดยองค์์กร India HIV/AIDS Alliance เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ส่่วนหนึ่่�งของมาตรการที่่�นำมาใช้้ได้้แก่่การให้้ผู้้�หญิิง 200 คนในเมืืองปููเน มหาราษฎระ นิิวเดลีี
อิิมฟาลและมณีีปุุระเข้้ารัับบทเรีียนด้้านจิิตวิิทยาแบบตััวต่่อตััวเพื่่�อนำความรู้้�ไปพััฒนาทัักษะในการวางแผน
ด้้านความปลอดภััยของตนเอง ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�จะถููกส่่งต่่อให้้เข้้ารัับการทดสอบและบำบััดรัักษาโรค HIV
คำแนะนำด้้านสุุขภาพทางเพศ การเจริิญพัันธุ์์�และการหลีีกเลี่่�ยงอัันตราย รวมทั้้�งความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมาย
และด้้านความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะก
ประเทศอิินโดนีีเซีีย: องค์์กร PEKA ใช้้แนวทางการให้้บริิการสุุขภาพที่่�ให้้ผู้้�ใช้้บริิการเป็็นศููนย์์กลางและ
ออกแบบมาเฉพาะตััวบุุคคลตามความต้้องการของผู้้�ที่่�เสพยาเสพติิดด้้วยวิิธีีฉีีด ผู้้�เข้้ารัับบริิการสามารถใช้้
บริิการทั้้�งหมดของ PEKA ได้้ตามความสมััครใจและสามารถออกจากโครงการได้้ทุุกเวลาโดยไม่่มีีผลกระทบ
เชิิงลบต่่อผู้้�ใช้้บริิการแต่่อย่่างใด บริิการบำบััดรัักษาของ PEKA มีีทั้้�งแบบเข้้าพัักในสถานที่่�ที่่�จััดไว้้ให้้และ
แบบที่่�ใช้้ชุุมชนเป็็นฐานในการให้้ความช่่วยเหลืือ ผู้้�ที่่�สมััครเข้้ารัับบริิการบำบััดรัักษายาเสพติิดสามารถเลืือก
ใช้้บริิการบำบััดแบบเข้้มข้้นที่่�ใช้้เวลา 2 เดืือน ซึ่่�งมีีบริิการล้้างพิิษ ให้้คำปรึึกษาโดยผู้้�ที่่�เคยติิดยาเสพติิด ให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านจิิตวิิทยาสัังคม บริิการฝึึกอบรมทัักษะการใช้้ชีีวิิต บริิการป้้องกัันและจััดการเพื่่�อไม่่ให้้
กลัับไปใช้้ยาเสพติิดอีีก รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมทางสัังคมและอาชีีพให้้ หรืืออาจเลืือกใช้้บริิการแบบไม่่เข้้มข้้นที่่�
ใช้้เวลา 4 เดืือน ซึ่่�งประกอบด้้วยบริิการให้้คำปรึึกษา ฝึึกอบรมทัักษะการใช้้ชีีวิิต บริิการป้้องกัันและจััดการ
เพื่่อ� ไม่่ให้้กลัับไปใช้้ยาเสพติิดอีีก รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมทางสัังคมและอาชีีพให้้ร้อ้ ยละ 14 ของผู้้�ใช้้บริกิ ารทั้้�งหมด
ของ PEKA เป็็นผู้้�หญิิง และ PEKA จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ให้้คำปรึึกษาที่่�เป็็นผู้้�หญิิงประจำอยู่่�ที่่�สำนัักงาน
เพื่่อ� วางแผนการบำบััดรัักษายาเสพติิดที่่�ออกแบบมาให้้สนองตอบความต้้องการของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการที่่�เป็็น
ผู้้�หญิิง PEKA ให้้ความสำคััญกัับการให้้ผู้้�ใช้้ยาเสพติิดมีีส่่วนร่่วมในการให้้ความช่่วยเหลืือและจััดทำกิิจกรรม
ของโครงการ รวมทั้้�งอำนวยความสะดวกให้้ผู้้�ใช้้บริิการได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมอย่่างแข็็งขัันในการพััฒนา นำไป
ปฏิิบััติิและประเมิินโครงการข
ก

IDPC, 10 ปีีของนโยบายยาเสพติิดในเอเชีีย: เรามาไกลแค่่ไหนกัันแล้้ว? (10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?) รายงานการติิดตาม
องค์์กรภาคประชาสัังคม, (2019).
ข
Harm Reduction International, ต้้นแบบการบำบััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดที่่�ใช้้ชุมุ ชนเป็็นฐานสำหรัับผู้้�ที่่ใ� ช้้ยาเสพติิด: 6 ประสบการณ์์ในการสร้้างทางเลืือกแทนศููนย์์
กัักกัันแบบบัังคัับเอเชีีย (Community-based drug treatment models for people who use drugs: Six experiences on creating alternatives to compulsory
detention centres in Asia) (2015).

การขจััดอุุปสรรคทางกฎหมายหรืือทางปฏิิบัติั ขิ องการนำคำพิิพากษาโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังมาใช้้กับผู้้�หญิ
ั
งิ ที่่�ถููกจัับในคดีี
ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดเป็็นเรื่่�องสำคััญซึ่่�งจำเป็็นต้้องมีีการทบทวนกฎหมาย แนวทาง การกำหนดโทษ และแนว
ปฏิิบัติั ใิ นคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดเพื่่อ� ประเมิินว่่าสอดคล้้องกัับมาตรฐานเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ที่่เ� หมาะสมของ
บทลงโทษและความผิิดที่่�มีอี ยู่่ใ� นปััจจุบัุ นั กรอบความสััมพัันธ์์ที่่เ� หมาะสมดัังกล่่าวควรให้้มีกี ารแบ่่งแยกระหว่่างประเภท
ของยาเสพติิดและระดัับความรุุนแรงของกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย รวมทั้้�งแบ่่งแยกระหว่่างบทบาทและแรงจููงใจของ
180 ข้้อ 64 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ
181 ข้้อ 62 ของข้้อกำหนดกรุุงเทพ
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คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ผู้้�หญิิงในการทำผิิดกฎหมาย ซึ่่ง� ได้้แก่่ การทำผิิดกฎหมายในลัักษณะขององค์์กรค้้ายาเสพติิดขนาดใหญ่่หรืือเป็็นเพีียง
กลุ่่�มผู้้�ค้้ายาระดัับล่่าง (ผู้้�ค้้าหรืือผู้้�ลัักลอบขนยารายย่่อย) ระหว่่างผู้้�หญิิงที่่�ติิดยาเสพติิดและผู้้�หญิิงที่่�ใช้้ยาเสพติิด
นาน ๆ ครั้้ง� (ใช้้เพื่่อ� การสัันทนาการ) ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดที่่�กระทำเพราะเป็็นผู้้�ติิดยาหรืือเพราะยากจนจึึงต้้องการ
หารายได้้ ควรจััดหาบริิการต่่าง ๆ เช่่น ให้้การบำบััดรัักษา การศึึกษา บริิการดููแลหลัังการแก้้ไขฟื้้�นฟููเพื่่�อให้้ได้้รัับการ
ยอมรัับให้้กลัับคืืนสู่่�สัังคมด้้วยความเห็็นอกเห็็นใจมีีมนุุษยธรรมต่่อกััน รวมทั้้�งจััดให้้มีีทางเลืือกที่่�มีีประสิิทธิิผลและมีี
สััดส่่วนที่่�เหมาะสมกัับความผิิดแทนการลงโทษ182
ในปีี พ.ศ. 2554 สหราชอาณาจัักรได้้ปฏิิรููปแนวทางการพิิพากษาโทษในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดเพื่่อ�
ให้้แน่่ใจว่่าบทลงโทษนั้้�นเหมาะสมกัับระดัับความผิิด ผู้้�พิพิ ากษาต้้องประเมิินว่่าผู้้�ต้้องหาในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิดเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำคััญในฐานะ “ผู้้�นำ” หรืือ “หััวโจก” หรืือมีีบทบาทเพีียงเล็็กน้้อยในขบวนการค้้า
ยาเสพติิดและต้้องนำสถานการณ์์ความเปราะบางและปริิมาณยาเสพติิดที่่�เกี่่�ยวข้้องมาพิิจารณา การปฏิิรููป
ในสหราชอาณาจัักรส่่งผลให้้มีีการกำหนดบทลงโทษที่่�สััมพัันธ์์กัับความผิิดมากขึ้้�น โดยเฉพาะบทลงโทษต่่อ
ผู้้�หญิิงที่่�มีีความเปราะบางและเป็็นเพีียงผู้้�ลำเลีียงยาเสพติิดเท่่านั้้�นก
ในปีี พ.ศ. 2561 ประเทศเมีียนมาร์์ได้้นำนโยบายยาเสพติิดแห่่งชาติิซึ่่ง� เป็็นนโยบายใหม่่ที่่อ้� า้ งอิิงมาจากแนว
ปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� รี ะหว่่างประเทศมาใช้้ นโยบายนี้้�เสนอให้้ใช้้แนวทางที่่�ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของการดููแลสุุขภาพและให้้
ความสำคััญกัับการป้้องกัันและลดผลเสีียของยาเสพติิด และสนัับสนุุนแนวคิิดที่่�ว่่า “จำเป็็นต้้องมีีการปฏิิรููป
เชิิงโครงสร้้างเพื่่�อลดผลกระทบด้้านลบจากการใช้้ยาเสพติิด รวมทั้้�งเพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีทางเลืือกแทนการจำคุุก
สำหรัับความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด” นโยบายนี้้�ระบุุว่่าจำเป็็นต้้องขยายขอบเขตของการให้้บริิการต่่าง ๆ ออก
ไปเพื่่�อให้้สามารถแก้้ไขปััญหาการใช้้เมตแอมเฟตามีีน และผลร้้ายจากการใช้้ยาเสพติิด นโยบายนี้้�แนะนำ
ให้้เพิ่่�มการบำบััดรัักษาที่่�ใช้้ชุุมชนเป็็นฐานและบริิการต่่าง ๆ สำหรัับผู้้�ใช้้ยาเสพติิดให้้มากขึ้้�น และยัังเสนอ
ให้้เปลี่่�ยนแนวปฏิิบััติิจากการบัังคัับให้้เข้้าบำบััดรัักษามาเป็็นระบบที่่�ให้้เข้้ารัับการบำบััดรัักษายาเสพติิดโดย
สมััครใจแทนข
ก

WOLA, เพศภาวะและนโยบายยาเสพติิด: การสำรวจแนวทางใหม่่สำหรัับนโยบายยาเสพติิดและการกัักขัังผู้้�กระทำผิิด (Gender and Drug Policy: Exploring
Innovative Approaches to Drug Policy and Incarceration) (ไม่่ปรากฏปีีที่่�ตีีพิิมพ์์)
ข
UNODC, WHO และ UNAIDS, การป้้องกััน HIV การบำบััดรัักษา ดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ใช้้ยาเสพติิดประเภทกระตุ้้�นประสาท: คู่่�มืือทางวิิชาการ (HIV
Prevention, Treatment, Care and Support for People Who Use Stimulant Drugs: Technical Guide) (2019)

นอกจากนี้้� ยัังมีีการปฏิิรููปอื่่น� ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ไม่่นานมานี้้�ในประเทศแถบละติินอเมริิกา โดยเป็็นการปฏิิรููปที่่�นำมาแก้้ไข
ปััญหาความเปราะบาง (และการถููกคุุมขัังเป็็นเวลานานเกิินไป) ของผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ซึ่่�งรวมถึึงการหัันเหไปใช้้มาตรการลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังให้้มากขึ้้�น การเสนอให้้ลดโทษผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็นผู้้�กระทำผิิด
รายย่่อยในคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด การนิิรโทษกรรมและอภััยโทษที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะให้้กัับผู้้�ต้้องขัังรายย่่อยใน
คดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด

182 IDPC, ยาเสพติิด อาชญากรรมและการลงโทษ – ความสััมพัันธ์์ที่่�เหมาะสมระหว่่างบทลงโทษกัับความผิิดในคดีียาเสพติิด (Drugs, crime and punishment proportionality of sentencing for drug offences) (2012).

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

ประเทศโบลิิเวีีย ได้้นำการนิิรโทษกรรมและอภััยโทษที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะมาใช้้กัับผู้้�ต้้องขัังรายย่่อย
ในคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดภายใต้้รููปแบบของมาตรการเชิิงบวกเพื่่�อจััดการกัับปััญหาการกัักขัังผู้้�หญิิงในคดีี
ยาเสพติิดเป็็นเวลานานเกิินไป อย่่างไรก็็ตาม มาตรการเหล่่านี้้�จะต้้องจััดทำควบคู่่ไ� ปกัับการปฏิิรููปในด้้านอื่่น� ๆ
ที่่�กว้้างมากกว่่านี้้�ก
ประเทศคอสตาริิกา ได้้มีีการแก้้ไขกฎหมายเพื่่�อให้้ผู้้�หญิิงที่่�ถููกตััดสิินว่่าทำผิิดในข้้อหาลัักลอบนำยาเสพติิด
เข้้ามาในเรืือนจำระหว่่างเข้้าเยี่่�ยมสมาชิิกในครอบครััวที่่�ถููกคุุมขัังอยู่่� จากจำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงในความผิิด
เกี่่�ยวกัับยาเสพติิดทั้้�งหมด 551 คน ประมาณ 150 คน (หรืือ 1 ใน 4 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงทั้้�งหมด) เป็็นผู้้�ที่่�ทำผิิด
ในคดีีลักั ลอบนำยาเสพติิดเข้้ามายัังเรืือนจำ ส่่วนใหญ่่ของผู้้�หญิิงที่่�ถููกจำคุุกด้้วยข้้อหานี้้�เป็็นผู้้�หญิิงที่่�อายุุน้อ้ ย
นอกจากนี้้� ร้้อยละ 95 ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงกลุ่่�มนี้้�รายงานว่่ามีีลููกแล้้วและต้้องเลี้้�ยงดููลููกโดยไม่่ได้้รัับความ
ช่่วยเหลืือใด ๆ จากพ่่อของเด็็ก โทษจำคุุกเป็็นอุุปสรรคสำคััญต่่อการดููแลครอบครััวและการมีีส่่วนร่่วม
ในชุุมชนของพวกเธอ
กฎหมายฉบัับนี้้�อนุุญาตให้้ผู้้�หญิิงที่่�ยากจน ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นหััวหน้้าครอบครััวหรืือเป็็นผู้้�ปกครองของบุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิิติิภาวะ ผู้้�หญิิงที่่�ต้้องดููแลผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�พิิการให้้ได้้รัับโทษโดยการถููกกัักขัังในที่่�อยู่่�อาศััย การปล่่อย
ตััวชั่่�วคราวภายใต้้การสอดส่่อง การเข้้าไปอยู่่�ในบ้้านกึ่่�งวิิถีีหรืือการถููกควบคุุมโดยใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ในการติิดตามตััวแทนโทษจำคุุกข ดููเหมืือนว่่ากฎหมายฉบัับนี้้�หรืือกฎหมายที่่�เรีียกกัันว่่า “มาตรา 77 ทวิิ” จะ
สามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ได้้อย่่างเป็็นรููปรรม ดัังจะเห็็นได้้จากการปล่่อยตััวผู้้�หญิิง 120 คน ซึ่่�งช่่วยแก้้
ปััญหาความแออััดในเรืือนจำหญิิงได้้ในทัันทีีค
ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�ทั้้�งหมดมีีประวััติิทางสัังคมและการศึึกษาอย่่างเดีียวกััน (กล่่าวคืือ ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับการ
ศึึกษาน้้อยหรืือไม่่ได้้รัับการศึึกษาเลย) ซึ่่�งสะท้้อนถึึงสถานภาพที่่�เปราะบางและฐานะที่่�ยากจนของพวกเธอ
ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�มัักเป็็นคนชายขอบ มีีโอกาสทางการศึึกษาและการมีีงานทำน้้อยมากจนแทบจะพููดได้้ว่่าพวก
เธอจะไม่่มีโี อกาสได้้ทำงานดีี ๆ เลย ผู้้�หญิิงที่่�ได้้รับั ประโยชน์์จากการปฏิิรููปกฎหมายฉบัับนี้้ไ� ด้้รับั การปล่่อยตััว
ออกจากเรืือนจำ และในจำนวนนี้้�มีีหลายคนได้้รัับข้้อเสนอให้้เข้้าร่่วมงานในโครงการให้้ความช่่วยเหลืือทาง
สัังคมรููปแบบใหม่่ ๆ ผ่่านทางเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างสถาบััน โครงการนี้้�กำลัังหาทางแก้้ไขปััญหาการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้น� กัับผู้้�กระทำผิิดหญิิงกลุ่่�มนี้้�ในขั้้น� ตอนต่่าง ๆ ของกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา
การปฏิิรููปกฎหมายดัังกล่่าวเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีว่่าจะนำหลัักการกำหนดบทลงโทษให้้สััมพัันธ์์กัับความผิิดมาใช้้
กัับผู้้�กระทำผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดโดยคำนึึงถึึงเพศภาวะและความเปราะบางของผู้้�กระทำผิิดมากกว่่าจะเน้้น
การลงโทษตามปริิมาณหรืือประเภทของยาเสพติิดที่่�ได้้จากการจัับกุุม
ในปีี พ.ศ. 2557 ประเทศเอกวาดอร์์ได้้แก้้ไขกฎหมายให้้ลดโทษให้้กับผู้้�
ั กระทำผิิดรายย่่อยในความผิิดเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิดโดยให้้สามารถลดโทษย้้อนหลัังได้้ ซึ่่�งทำให้้จำนวนผู้้�หญิิงที่่�ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดทั่่�วประเทศ
ลดจากร้้อยละ 80 เหลืือเพีียงร้้อยละ 43 แม้้ว่่านโยบายนี้้�จะถููกยกเลิิกไปในภายหลััง แต่่มาตรการดัังกล่่าว
ก็็ได้้แสดงให้้เห็็นแล้้วว่า่ การลดทอนความเป็็นอาชญากรรมของความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดมีีผลกระทบอย่่าง
มากต่่อจำนวนผู้้�ต้้องขัังหญิิงง
ก

WOLA, การส่่งเสริิมนโยบายยาเสพติิดที่่�คำนึึงถึึงมิิติิทางเพศภาวะในโบลิิเวีีย (Promoting Gender-Sensitive Drug Policies in Bolivia) (2018)
องค์์กรแห่่งรััฐอเมริิกา สำนัักงานเลขานุุการของคณะกรรมาธิิการว่่าด้้วยความปลอดภััยในมิิติิที่่�หลากหลายและการควบคุุมการใช้้ยาเสพติิดระหว่่างรััฐอเมริิกา,
รายงานทางวิิชาการว่่าด้้วยทางเลืือกแทนการคุุมขัังในความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด (Technical Report on Alternatives to Incarceration for Drug-Related
Offenses), คณะทำงานทางวิิชาการว่่าด้้วยทางเลืือกแทนการกัักขัังของสำนัักงานเลขานุุการ (2015).
ค
WOLA, “การปฏิิรููปทะเบีียนประวััติิอาชญากรในคอสตาริิกา: การเพิ่่�มโอกาสที่่�เหมาะสมให้้กัับชีีวิิตหลัังพ้้นโทษของผู้้�หญิิง (Criminal Record Reform in Costa
Rica: A Step toward Proportionality and Improved Prospects for Women’s Lives after Prison)”, 29 มิิถุุนายน พ.ศ. 2560
ง
WOLA, ผู้้�หญิิง นโยบายยาเสพติิดและการกัักขััง: คู่่�มืือสำหรัับการปฏิิรููปนโยบายในละติินอเมริิกาและคาริิบเบีียน (Women, Drug Policies and Incarceration:
A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean) (ไม่่ปรากฏปีีที่่�พิิมพ์์)
ข
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80

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

ข้้อตกลงระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างเห็็นตรงกัันว่่าไม่่ควรให้้มีีโทษประหารชีีวิิต ยกเว้้นในกรณีีของ “อาชญากรรม
ที่่�ร้้ายแรงหรืือคดีีอุุกฉกรรจ์์” เท่่านั้้�น183 ซึ่่�งเป็็นที่่�เข้้าใจกัันว่่าหมายถึึงความผิิดเช่่นการฆ่่าคนตาย แต่่ไม่่ใช่่ความผิิด
เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด184 นอกจากนี้้� ไม่่ควรมีีคำพิิพากษาที่่�บัังคัับให้้ต้้องลงโทษด้้วยการประหารชีีวิิตเท่่านั้้�นเพราะเป็็น
คำพิิพากษาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้นำสถานการณ์์พิิเศษที่่�นำไปสู่่�การกระทำผิิดและเหตุุบรรเทาโทษที่่�คำนึึงถึึงความ
แตกต่่างทางเพศภาวะของผู้้�กระทำผิิดมาพิิจารณาด้้วย185 ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดเป็็นสาเหตุุลำดัับที่่�สองที่่�ทำให้้
ผู้้�กระทำผิิดหญิิงได้้รัับโทษประหารชีีวิิตรองลงมาจากสาเหตุุลำดัับแรก ซึ่่�งได้้แก่่ การฆ่่าคนตาย ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิดเป็็นอาชญากรรมของผู้้�หญิิงที่่�พบมากในแถบตะวัันออกกลางและเอเชีีย เช่่น เมื่่�อปีี พ.ศ. 2561 มีีรายงาน
ว่่าผู้้�ต้้องขัังหญิิง 76 จาก 83 คนที่่�กำลัังรอการประหารชีีวิิตในประเทศไทยเป็็นผู้้�ที่่�มีีความผิิดในคดีีเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ในประเทศมาเลเซีียส่่วนใหญ่่ของผู้้�ต้้องขัังหญิิง 143 คนที่่�กำลัังรอการประหารชีีวิติ ก็็เป็็นผู้้�กระทำผิิดในคดีีค้า้ ยาเสพติิด186
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในกลุ่่�มนี้้�จำนวนมากได้้รับั โทษประหารชีีวิติ เพราะเป็็นผู้้�ลัักลอบนำยาเสพติิดเข้้าประเทศ (โดยมีีชื่อ่� เรีียก
กัันทั่่�วไปว่่า “ล่่อ”) และมัักเป็็นผู้้�หญิิงที่่�มีสี ถานภาพทางสัังคมและเศรษฐกิิจต่่ำ รวมทั้้�งมีีภููมิหลั
ิ งั เป็็นสมาชิิกชนกลุ่่�มน้้อย
ทางชาติิพัันธุ์์� ผู้้�หญิิงเหล่่านี้้�เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิการในระดัับล่่างสุุดของธุุรกิิจการค้้ายาเสพติิด แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็เป็็นผู้้�ที่่�
ได้้รัับโทษสููงสุุดด้้วย ผู้้�หญิิงจำนวนมากเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการค้้ายาเสพติิดเพราะถููกบัังคัับขู่่�เข็็ญหรืือเพราะต้้องการ
หารายได้้มาเลี้้�ยงดููครอบครััว หรืือเพราะถููกล่่อลวงชัักจููงหรืือบีีบบัังคัับโดยคู่่�รััก สถาบัันปีีนัังในประเทศมาเลเซีีย
พบว่่าผู้้�หญิิงจำนวนมากที่่�ถููกตััดสิินว่่ากระทำผิิดในคดีีค้้ายาเสพติิดมีีโอกาสที่่�จะได้้รัับการทบทวนและยกฟ้้องคดีี
น้้อยกว่่าผู้้�ชายที่่�ถููกจัับในคดีีอย่่างเดีียวกัันมาก ซึ่่�งแสดงว่่าอาจจะมีีอคติิทางเพศเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องในขั้้�นตอนการ
อุุทธรณ์์โทษประหารชีีวิติ ด้้วยก็็ได้้ ผู้้�กำหนดนโยบายควรให้้ความสำคััญในลำดัับต้น้ กัับการปกป้้องคุ้้�มครองสวััสดิิภาพ
มากกว่่าลงโทษผู้้�หญิิงที่่�ถููกบัังคัับให้้เข้้าร่่วมกระบวนการค้้ายาเสพติิด187
ประเทศมาลาวีีเป็็นตััวอย่่างที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าทนายความสามารถมีีบทบาทสำคััญในการชี้้�ให้้ศาลตระหนััก
ถึึงประสบการณ์์ที่่เ� ลวร้้ายในมิิติทิ างเพศภาวะของผู้้�หญิิงที่่�ได้้รับั โทษประหารชีีวิติ ในเดืือนพฤษภาคม ปีี พ.ศ.
2551 ศาลสููงของมาลาวีีตััดสิินว่่าคำพิิพากษาที่่�บัังคัับให้้ลงโทษด้้วยการประหารชีีวิิต เป็็นคำพิิพากษาที่่�ขััด
ต่่อรััฐธรรมนููญ และมอบอำนาจให้้ผู้้�พิิพากษาใช้้วิิจารณญาณของตนเองพิิพากษาโทษประหารชีีวิิตสำหรัับ
คดีีฆ่า่ คนตายได้้หลังั จากได้้พิจิ ารณาถึึง “รููปแบบและวิิธีกี ารที่่�ใช้้ในการฆาตกรรม สถานการณ์์เฉพาะตััวของ
เหยื่่อ� สถานการณ์์เฉพาะตััวของผู้้�ต้้องหา และแรงจููงใจที่่�ทำให้้ประกอบอาชญากรรม” ศาลอนุุญาตให้้ทำการ
ไต่่สวนผู้้�หญิิงทั้้�ง 4 คนที่่�ถููกตััดสิินให้้ได้้รัับโทษประหารชีีวิิตไปแล้้วเป็็นรายบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้รัับการกำหนด
โทษใหม่่ กรณีีนี้้�จััดเป็็นครั้้�งแรกที่่�ทนายความจำเลยสามารถนำเสนอหลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความยากจน
ประวััติิการถููกกระทำทารุุณ อาการป่่วยทางจิิต การเข้้าโครงการฟื้้�นฟููสมรรถภาพ และเหตุุบรรเทาโทษต่่าง ๆ
ของผู้้�กระทำผิิดให้้ศาลเห็็น ซึ่่�งหลัังการไต่่สวนไม่่มีีผู้้�หญิิงคนใดได้้รัับถููกพิิพากษาให้้ได้้รัับโทษประหารชีีวิิต
หรืือจำคุุกตลอดชีีวิิต
ที่่�มา: The Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, ถููกตััดสิินให้้ได้้รัับโทษที่่�สููงเกิินกว่่าความผิิด: ภาพรวมของผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับโทษประหารชีีวิิตทั่่�วโลก
(Judged for More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty) (2018).

183 มาตรา 6 (2) ของกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิ พลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (International Covenant on Civil and Political Rights).

184 คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน, ความเห็็นทั่่�วไปข้้อ 36 (2018), CCPR/C/GC/36, ย่่อหน้้า 35; และคณะกรรมการควบคุุมยาเสพติิดระหว่่างประเทศ (INCB), รายงาน
ประจำปีี 2018 หน้้า 111
185 คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน, ความเห็็นทั่่�วไปข้้อ 36 (2018), CCPR/C/GC/36, ย่่อหน้้า 37
186 Harm Reduction International, โทษประหารสำหรัับความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด: ผลกระทบต่่อผู้้�หญิิง (The Death Penalty for Drug Offences: The Impact on
Women) (2019).
187 เรื่่�องเดีียวกััน

3. ผู้้�หญิิงกลุ่่�มพิิเศษ

3.5

แบบฝึึกหััดสำำ�หรัับการประเมิินตััวเอง

1. ประเทศของคุุณสามารถปรัับปรุุงการตอบสนองต่่อเพศภาวะในกระบวนการเมื่่�อปฏิิบััติิต่่อบุุคคลต่่อไปนี้้�ได้้
อย่่างไรบ้้าง:
ก.	ผู้้�ถููกกระทำความรุุนแรงด้้วยเหตุุแห่่งเพศภาวะโดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในข้้อหาทำร้้ายร่่างกายหรืือ
ฆ่่าคู่่�ครองที่่�กระทำทารุุณตน
ข.	ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิที่่�อาจเป็็นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์
ค.	ผู้้�หญิิงที่่�ถููกจัับในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด

3.6

แบบฝึึกหััดสำำ�หรัับการฝึึกอบรม

กรณีีศึึกษาที่่� 1: Linh เติิบโตมาในครอบครััวชาวนาของประเทศเวีียดนามและมีีลููก 3 คน เธอหนีีจากสามีีที่่�
ชอบข่่มเหงทำร้้ายเธอและใช้้เธอ “ขนยาเสพติิด” Linh ทำงานเป็็นลููกจ้้างที่่�ร้้านอาหารในกรุุงฮานอยและได้้
รัับคำมั่่�นสััญญาจากลููกค้้าขาประจำบางคนว่่าจะหางานที่่�ดีกี ว่่านี้้�ให้้ทำในต่่างประเทศ เธอได้้เดิินทางไปรััสเซีีย
พร้้อมกัับผู้้�หญิงิ และเด็็กผู้้�หญิิงอีีก 6-7 คน ก่่อนจะถููกพาเดิินเท้้าไปตามพื้้�นที่่�ในเขตชนบทของรััสเซีียเพื่่อ� ไปที่่�
ประเทศสโลวาเกีีย แล้้วจึึงขึ้้น� เรืือเดิินทางต่่อไปที่่�สาธารณรััฐเช็็กในเวลากลางคืืน ที่่�นั่่น� พวกผู้้�หญิิงถููกบัังคัับให้้
มอบหนัังสืือเดิินทางและเงิินให้้กับผู้้�
ั นำทาง พวกเธอถููกนำตััวไปที่่�บ้า้ นหลัังหนึ่่�งและถููกบัังคัับให้้มีเี พศสััมพัันธ์์
กัับผู้้�ชายที่่�มาซื้้�อบริิการ หลัังจากนั้้�น Linh ถููกพาขึ้้�นหลัังรถบรรทุุกเพื่่�อเดิินทางไปยัังสหราชอาณาจัักร เธอถููก
นำไปทิ้้�งไว้้ข้า้ งทางรถไฟแห่่งหนึ่่�งและได้้พบกับผู้้�หญิ
ั
งิ คนหนึ่่�งที่่�สัญ
ั ญาว่่าจะหางานให้้ทำแต่่กลัับถููกพาไปขาย
และบัังคัับให้้ค้า้ ประเวณีีอีกี รวมทั้้�งต้้องทำงานในโรงงานผลิิตกััญชา ต่่อมาเธอถููกจัับและถููกคุุมขัังในเรืือนจำ
เพื่่�อรอการพิิจารณาคดีีในข้้อหาผลิิตกััญชา

1. ในฐานะพนัักงานอััยการ คุุณจะนำปััจจััยอะไรบ้้างมาพิิจารณาเพื่่อ� ตััดสิินว่่าใจว่่าจะดำเนิินการอย่่างไร
ต่่อไป
2. ในฐานะผู้้�พิิพากษา คุุณจะนำมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังอะไรบ้้างมาพิิจารณา
หมายเหตุุ: กรณีีศึึกษานี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและเป็็นคดีีที่่� Hibiscus ซึ่่�งเป็็นองค์์กรการกุุศลในสหราช
อาณาจัักรที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อการค้้ามนุุษย์์ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ Linh ตลอดเวลา 5
เดืือนที่่�เธออยู่่�ในเรืือนจำและได้้ทำงานร่่วมกัับทนายความและทนายความด้้านการเข้้าเมืืองเพื่่�อช่่วยเหลืือ
เธอ คดีีนี้้�ถููกยกฟ้้องในที่่�สุุดและ Linh ได้้รัับการปล่่อยตััวให้้ไปอยู่่�ในเซฟเฮ้้าส์์ที่่�เธอได้้รัับความช่่วยเหลืือด้้าน
อื่่�น ๆ ดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Prison Reform Trust, ยัังไม่่มีีทางออก: ผู้้�หญิิงชาวต่่างชาติิและผู้้�หญิิงที่่�เป็็นเหยื่่�อการ
ค้้ามนุุษย์์ในระบบยุุติิธรรมทางอาญา (Still No Way Out: Foreign national women and trafficked women
in the criminal justice system) (2018)
กรณีีศึึกษาที่่� 2: Sally มีีอายุุได้้เพีียง 16 ปีี เมื่่�อเธอพบกัับ Richard ซึ่่�งขณะนั้้�นอายุุ 22 ปีี ในช่่วงแรก ๆ
Richard ดููเป็็นผู้้�ชายที่่�มีีเสน่่ห์์และอบอุ่่�น แต่่ไม่่นานนััก Sally ก็็เริ่่�มถููกกระทำทารุุณ เขาข่่มขู่่�และดููถููกเหยีียด
หยามเธอเป็็นประจำ ตลอดจนควบคุุมการใช้้เงิินและการคบเพื่่�อนของเธอและไม่่อนุุญาตให้้ Sally พบปะ
สัังสรรค์์กัับใครโดยไม่่มีีเขาไปด้้วย ขณะที่่� Richard ตั้้�งกฎเกณฑ์์ที่่�เข้้มงวดให้้เธอปฏิิบััติิตาม แต่่เขาเองกลัับ
ใช้้เงิินอย่่างฟุ่่�มเฟืือย คบชู้้�หลายครั้้�ง และไปเที่่�ยวซ่่องโสเภณีี หากเธอต่่อว่่าหรืือโต้้เถีียงกัับเขา Richard จะ
กล่่าวหาต่่อว่่าเธอบ้้างและทำให้้รู้้�สึึกว่่าเธอกำลัังจะเป็็นบ้้า แม้้ว่า่ ครั้้ง� หนึ่่�งเธอทิ้้�งเขาไปได้้สำเร็็จและถึึงกัับเริ่่ม�
ยื่่�นฟ้้องเพื่่�อขอหย่่า แต่่เนื่่�องจาก Sally ตกอยู่่�ในภาวะที่่�รู้้�สึึกเหมืือนเธอไม่่สามารถขาด Richard ได้้จนกระทั่่�ง
ในที่่�สุุดเธอก็็กลัับมาอยู่่�กัับเขาใหม่่ และยอมลงนามใน ‘ข้้อตกลงหลัังสมรส’ ที่่� Richard เขีียนขึ้้�น ในข้้อตกลง
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ดัังกล่่าว Sally รัับรองว่่าเธอไม่่มีสิี ทิ ธิ์์ไ� ด้้รับั เงิินใด ๆ ในกรณีีที่่หย่
� า่ ร้้างกััน ข้้อตกลงนี้้�ยังั ห้้ามไม่่ให้้เธอพููดขััดคอ
Richard และห้้ามพููดกัับคนแปลกหน้้าอีีกด้้วย
การกระทำผิิดของ Sally เกิิดขึ้้�นหลัังจากทั้้�งสองคนกลัับมาอยู่่�ด้้วยกัันได้้ไม่่นานนััก เนื่่�องจากเธอต้้องพึ่่�งพา
Richard เป็็นอย่่างมากเธอจึึงต้้องการจะเชื่่อ� ว่่าทั้้�งสองสามารถจะอยู่่�ร่ว่ มกัันได้้อีกี แต่่เขากลัับเยาะเย้้ยถากถาง
เธอมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ฟางเส้้นสุุดท้้ายที่่�ทำลายความสััมพัันธ์์ของคนทั้้�งสองเกิิดขึ้้�นเมื่่�อเขาสั่่�งให้้เธอออกไปซื้้�อ
อาหารกลางวัันมาให้้ขณะที่่�ฝนกำลัังตก เพื่่�อเขาจะได้้โทรศััพท์์หาผู้้�หญิิงอีีกคนที่่�เขาวางแผนว่่าจะไปหาผ่่าน
บริิการนััดพบ เมื่่อ� กลัับมาถึึงบ้้านเธอเริ่่ม� รู้้�สึึกสงสััยและสอบถามเขา แต่่เขากลัับสั่่ง� เธอไม่่ให้้ซักั ถามอะไร Sally
จึึงใช้้ค้้อนทุุบตีี Richard ซ้้ำ ๆ กัันหลายครั้้�ง
Sally มีีลููกชาย 2 คน
เธอถููกตั้้�งข้้อหาว่่าฆ่่าผู้้�อื่่�นและคดีีของเธอกำลัังจะขึ้้�นสู่่�การพิิจาณาของศาลที่่�คุุณประจำอยู่่�

มีีปััจจััยที่่�คำนึึงถึึงลัักษณะเฉพาะทางเพศภาวะของผู้้�หญิิงอะไรบ้้างที่่�คุุณจะนำมาพิิจารณาเพื่่�อกำหนดบท
ลงโทษ
หมายเหตุุ: กรณีีศึึกษานี้้�นำมาจากคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในสหราชอาณาจัักร Sally Chalen ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดในข้้อหาฆ่่าคนตายและถููกพิิพากษาให้้ได้้รัับโทษ
จำคุุกตลอดชีีวิิต โดยต้้องถููกจำคุุกอย่่างน้้อย 18 ปีีก่่อนจะขอพัักการลงโทษได้้

4. ศััพท์์เฉพาะ

การปล่่อยตััวเด็็ดขาด: ในทางกฎหมายหมายถึึง การดำเนิินการทางตุุลาการให้้คดีีทางอาญาหรืือคดีีทางแพ่่งบาง
ประเภทเป็็นโมฆะ คำจำกััดความของการปล่่อยตััวในลัักษณะนี้้�แตกต่่างกัันไปตามเขตอำนาจศาลแต่่ละแห่่ง สำหรัับ
คดีีอาญาในเขตอำนาจศาลหลายแห่่งการปล่่อยตััวเด็็ดขาด หมายถึึง การที่่�ศาลสั่่�งยกฟ้้องในคดีีที่่จ� ำเลยเป็็นผู้้�บริิสุทุ ธิ์์�
แต่่ถููกตััดสิินไปแล้้วว่่ามีีความผิิด ผลของการปล่่อยตััวเด็็ดขาดได้้แก่่ การลบล้้างคำตััดสิินให้้มีีความผิิดทางอาญา
ทั้้�งหมดให้้เหมืือนกัับว่่าคดีีนี้้�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน คดีีดัังกล่่าวจะถููกลบออกจากทะเบีียนประวััติิอาชญากรทั้้�งหมด
ของจำเลยราวกัับว่่าจำเลยไม่่ถููกตััดสิินว่่าทำความผิิดมาก่่อน เขตอำนาจศาลบางแห่่งให้้นิิยามคำว่่าการปล่่อยตััว
เด็็ดขาดในคดีีอาญาแตกต่่างกัันไป เช่่น สหราชอาณาจัักรอนุุญาตให้้ศาลตััดสิินให้้จำเลยมีีความผิิดจริิงได้้รัับการ
ปล่่อยตััวเด็็ดขาดได้้เพราะการลงโทษบุุคคลนั้้�นไม่่ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคมแต่่อย่่างใด ในกรณีีนี้้�การปล่่อยตััวยััง
คงปรากฏในทะเบีียนประวััติิอาชญากรของบุุคคลนั้้�น
การตัักเตืือน: ได้้แก่่คำเตืือนที่่�จำเลยได้้รัับหลัังจากยอมรัับว่่าได้้กระทำความผิิดจริิงซึ่่�งเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งแทนการ
ดำเนิินคดีี การตัักเตืือนอาจเป็็นคำเตืือนทั่่�วไปหรืือคำเตืือนแบบมีีเงื่่�อนไข ‘การตัักเตืือนทั่่�วไป’ เป็็นคำเตืือนที่่�ใช้้กัับ
ผู้้�กระทำความผิิดที่่�ไม่่ร้้ายแรงและไม่่ใช่่ความผิิดทางอาญาซึ่่�งจะถููกบัันทึึกไว้้บนฐานข้้อมููลของตำรวจ สำหรัับ ‘การ
ตัักเตืือนแบบมีีเงื่่�อนไข’ บุุคคลที่่�ได้้รัับการตัักเตืือนจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขบางอย่่างเพื่่�อให้้ได้้รัับการตัักเตืือนและ
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถููกดำเนิินคดีีในความผิิดที่่�กระทำ ทั้้�งการตัักเตืือนทั่่�วไปและการตัักเตืือนแบบมีีเงื่่�อนไขไม่่ถืือเป็็น
คำตััดสิินว่่ากระทำผิิด
คำสั่่�งให้้ทำงานบริิการชุุมชน: บทลงโทษที่่�ให้้ผู้้�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมทำงานในชุุมชนภายใต้้การสอดส่่องโดย
ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทน เพื่่�อประโยชน์์ของชุุมชน
การจ่่ายค่่าทดแทน: เป็็นบทลงโทษหรืือมาตรการที่่�กำหนดให้้บุุคคลต้้องจ่่ายค่่าทดแทนให้้กัับผู้้�เสีียหาย
การปล่่อยตััวโดยมีีเงื่่�อนไข: การปล่่อยตััวบุุคคลที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมโดยไม่่มีีตััดสิินโทษภายใต้้เงื่่�อนไขว่่า
บุุคคลนั้้�นจะต้้องไม่่กระทำผิิดซ้้ำอีีกภายในระยะเวลาที่่�กำหนด หากมีีการกระทำความผิิดซ้้ำในช่่วงเวลานั้้�นบุุคคลที่่�
เข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมอาจถููกตััดสิินโทษสำหรัับความผิิดเดิิมที่่�ได้้รับั อนุุญาตให้้ปล่่อยตััวโดยมีีเงื่่อ� นไขไปก่่อนหน้้านี้้�

83

84

คู่่�มืือว่่าด้้วยมาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังที่่�ตอบสนองต่่อเพศภาวะ

การปล่่อยตััว: ผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมและพบว่่ามีีความผิิดจริิงตามข้้อกล่่าวหาและคำตััดสิินว่่ากระทำผิิดจะ
ปรากฏอยู่่�ในทะเบีียนประวััติิอาชญากรของบุุคคลนั้้�น แต่่อาจจะไม่่มีีการดำเนิินคดีีใด ๆ อีีก (การปล่่อยตััวเด็็ดขาด)
หรืืออาจจะไม่่มีีการดำเนิินคดีีใด ๆ ตราบเท่่าที่่�บุุคคลนั้้�นไม่่ได้้กระทำความผิิดอีีกภายในระยะเวลาที่่�กำหนด (การ
ปล่่อยตััวโดยมีีเงื่่�อนไข)
การเบี่่�ยงเบนคดีี: กระบวนการของฝ่่ายปกครองที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมก้้าวข้้ามขั้้�นตอนตาม
กระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาปกติิเพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงการดำเนิินคดีีและการตััดสิินว่่ากระทำผิิดโดยให้้บุคุ คลนั้้�นเข้้าร่่วม
ในมาตรการอื่่น� ๆ เช่่น กระบวนการประนอมข้้อพิิพาทหรืือโครงการบำบััดรัักษาหรืือการจ่่ายค่่าทดแทนให้้กับผู้้�
ั เสีียหาย
คำพิิพากษาให้้รอการกำหนดโทษ: การตััดสิินใจไม่่พิิพากษาลงโทษจำเลยโดยมีีเงื่่�อนไขว่่าผู้้�ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ
ยุุติธิ รรมต้้องกระทำการบางอย่่าง เช่่น เข้้ารัับการบำบััดรัักษาโรคพิิษสุุราเรื้้อ� รััง ติิดยาเสพติิดหรืือเข้้ารัับคำปรึึกษาทาง
จิิตวิิทยา และบุุคคลนั้้�นอาจไม่่ได้้รัับคำพิิพากษาโทษอย่่างเป็็นทางการโดยขึ้้�นอยู่่�กัับผลของการกระทำข้้างต้้น และ
อาจจะไม่่มีีการบัันทึึกความผิิดไว้้อย่่างถาวรในทะเบีียนประวััติิอาชญากรของบุุคคลนั้้�นโดยให้้ขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิิน
ใจของแต่่ละเขตอำนาจศาล
การควบคุุมโดยใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััว: เป็็นวิิธีีหนึ่่�งของการควบคุุมหรืือติิดตามตััวบุุคคลที่่�
ได้้รับั การปล่่อยตััวระหว่่างรอขึ้้น� ศาล หรืือเป็็นวิิธีที่่ี ใ� ช้้บังั คัับเพื่่อ� ให้้ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการลงโทษในชุุมชนรููปแบบต่่าง ๆ
ตลอดจนใช้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับการปล่่อยตััวก่่อนครบกำหนดโทษ ผู้้�ต้้องหาหรืือบุุคคลที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมจะต้้อง
สวมป้้ายหรืือกำไลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไว้้ที่่�ข้้อเท้้าหรืือข้้อมืือ หากบุุคคลนั้้�นไม่่อยู่่�ในสถานที่่�ที่่�กำหนดในช่่วงเวลาที่่�กำหนด
อุุปกรณ์์นี้้�จะแจ้้งให้้ทราบ
ค่่าปรัับ: คำพิิพากษาของศาลที่่�กำหนดให้้ผู้้�ที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมชำระค่่าปรัับให้้กับศ
ั าลเป็็นการลงโทษสำหรัับ
การกระทำความผิิด
บ้้านกึ่่�งวิิถีี: พื้้�นที่่�สำหรัับอยู่่�อาศััยภายใต้้การดำเนิินงานของฝ่่ายคุุมประพฤติิหรืือเรืือนจำที่่�ถููกออกแบบมาเพื่่�อเติิม
เต็็มช่่องว่่างระหว่่างการใช้้ชีีวิิตในเรืือนจำกัับการใช้้ชีีวิิตในสัังคมภายนอก
การไกล่่เกลี่่�ยระหว่่างผู้้�เสีียหายกัับผู้้�กระทำผิิด: เป็็นมาตรการหนึ่่�งของกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์ที่่�อาจ
เป็็นมาตรการทางตรงหรืือทางอ้้อมที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เสีียหายและผู้้�ที่่�มีีปััญหากัับกฎหมายได้้พููดคุุยร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับ
อาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้น� และผลกระทบที่่�ตามมา โดยมีีบุคุ คลที่่�สามที่่�มีคี วามเป็็นกลางซึ่่ง� ได้้รับั การฝึึกอบรมมาโดยเฉพาะ
ทำหน้้าที่่�อำนวยความสะดวกในการพบปะพููดคุุยนั้้�น ซึ่่ง� อาจจะเป็็นการพบกัันซึ่่ง� หน้้าหรืือผ่่านวิิธีกี ารทางอ้้อมอย่่างอื่่น�
ก็็ได้้ ทั้้�งนี้้�จะมีีฝ่า่ ยคุุมประพฤติิหรืือองค์์กรภาคประชาสัังคมหรืือองค์์กรให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหายจากอาชญากรรม
เป็็นผู้้�ดำเนิินการ
มาตรการที่่มิ� ใิ ช่่การคุุมขััง: ข้้อกำหนดโตเกีียวกล่่าวถึึงมาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังไว้้อย่่างกว้้าง ๆ โดยให้้หมายรวมถึึง
มาตรการและบทลงโทษที่่�นำมาใช้้ในขั้้น� ตอนก่่อนการพิิจารณาคดีี ระหว่่างการพิิพากษาคดีีและหลัังการพิิพากษาคดีี
ซึ่่ง� เป็็นความหมายเดีียวกัันกัับที่่ใ� ช้้ในคู่่�มืือนี้้� มาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังเป็็นคำที่่�นิยิ มใช้้มากกว่่าคำว่่าทางเลืือกแทนการ
จำคุุกซึ่่�งมีีนััยยะที่่�บ่่งว่่ามาตรการนี้้�เป็็นมาตรการระดัับรองหรืือมีีความสำคััญน้้อยกว่่าการจำคุุก สำหรัับความหมาย
อย่่างแคบของคำว่่ามาตรการที่่�มิใิ ช่่การคุุมขััง หมายถึึงข้้อกำหนดต่่าง ๆ ที่่�จำเลยต้้องปฏิิบัติั ติ ามเพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงการถููก
คุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี มาตรการที่่�มิิใช่่การคุุมขัังอาจหมายรวมถึึง: การดำเนิินการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ได้้มาปรากฏตััว
ต่่อหน้้าศาลเมื่่�อจำเป็็นหรืือเมื่่�อกำหนดให้้ต้้องมา การไม่่ไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับพยาน การรายงานตััวกัับตำรวจหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ด้้านอื่่�นเป็็นระยะ ๆ การยอมให้้ควบคุุมตััวโดยใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการติิดตามตััวและ/หรืือการไม่่ออกจาก
บ้้านในเวลาที่่�กำหนดห้้ามหรืือการยอมให้้ยึึดหนัังสืือเดิินทางไว้้

4. ศััพท์์เฉพาะ

การลงโทษที่่มิ� ใิ ช่่การคุุมขััง: ได้้แก่่คำพิิพากษาของศาลที่่�กำหนดให้้ผู้้�ที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการยุุติธิ รรมยัังอยู่่ใ� นชุุมชนของ
ตนต่่อไปมากกว่่าจะให้้เข้้าไปอยู่่ใ� นเรืือนจำ การลงโทษที่่�มิใิ ช่่การคุุมขัังอาจได้้แก่่ข้อ้ กำหนดที่่�จำกััดหรืือลิิดรอนเสรีีภาพ
บางอย่่างของบุุคคลผ่่านการกำหนดเงื่่อ� นไขและข้้อผููกมััดที่่�จะต้้องปฏิิบัติั ติ าม เช่่น การเข้้าร่่วมโครงการให้้คำปรึึกษา
แนะนำหรืือโครงการบำบััดรัักษาและทดสอบสารเสพติิด การลงโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังเป็็นคำที่่�นิิยมใช้้มากกว่่าคำว่่า
ทางเลืือกแทนการจำคุุกซึ่่�งมีีนััยยะที่่�บ่่งว่่ามาตรการนี้้�เป็็นมาตรการระดัับรองหรืือมีีความสำคััญน้้อยกว่่าการจำคุุก
การพัักการลงโทษหรืือการปล่่อยตััวก่่อนครบกำหนดโทษโดยมีีเงื่่อ� นไข: การปล่่อยตััวผู้้�ต้อ้ งขัังที่่�ได้้รับั คำพิิพากษา
โทษแล้้วก่่อนครบกำหนดโทษภายใต้้เงื่่�อนไขหลัังการปล่่อยตััวที่่�กำหนดไว้้เฉพาะตััวบุุคคล โดยเป็็นมาตรการที่่�
กฎหมายบัังคัับให้้นำมาใช้้กับผู้้�ต้
ั อ้ งขัังโดยอััตโนมััติหลั
ิ งั จากผู้้�ต้้องขัังได้้รับั โทษจำคุุกครบตามระยะเวลาขั้้�นต่่ำที่่�กำหนด
ไว้้ หรืือตามสััดส่่วนที่่�ระบุุไว้้ของระยะเวลาที่่�ได้้รับั โทษจำคุุกไปแล้้ว หรืืออาจให้้ขึ้น้� อยู่่�กับั วิิจารณญาณของศาลในการ
ตััดสิินใจว่่าจะปล่่อยผู้้�ตััวต้้องขัังโดยมีีเงื่่�อนไขเมื่่�อครบระยะเวลาที่่�กำหนดไว้้แล้้วหรืือไม่่ การปล่่อยตััวโดยมีีเงื่่�อนไข
หรืือการพัักการลงโทษมัักจะทำควบคู่่ไ� ปกัับเงื่่อ� นไขทั่่�วไปที่่�กำหนดไว้้ว่า่ ผู้้�ต้้องขัังจะต้้องละเว้้นไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�ผิดิ
กฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม ศาลอาจกำหนดเงื่่อ� นไขอื่่น� ๆ เพิ่่�มเติิมได้้ตามความเหมาะสมและต้้องเป็็นมาตรการที่่�ช่ว่ ยให้้
ผู้้�ต้้องขัังสามารถกลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้อย่่างประสบความสำเร็็จ
การลดหย่่อนโทษ: เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการปล่่อยตััวโดยไม่่มีีเงื่่�อนไขซึ่่�งผู้้�ต้้องขัังมัักจะได้้รัับโดยอััตโนมััติิหลัังจาก
ได้้รับั โทษจำคุุกตามคำพิิพากษาไปส่่วนหนึ่่�งแล้้วตามสััดส่่วนที่่�สัมั พัันธ์์กับบ
ั ทลงโทษ หรืืออาจจะเป็็นระยะเวลาตายตััว
ที่่�นำไปหัักออกจากระยะเวลาที่่�ต้อ้ งได้้รับั โทษจำคุุกทั้้�งหมด บางครั้้ง� การลดหย่่อนโทษอาจขึ้้น� อยู่่�กับั การประพฤติิตัวดี
ั ี
ของผู้้�ต้้องขัังระหว่่างที่่�ถููกคุุมขัังอยู่่ใ� นเรืือนจำซึ่่ง� อาจจะจำกััดหรืือยกเลิิกการลดหย่่อนผ่่อนโทษได้้ หากผู้้�ต้้องขัังประพฤติิ
ตััวไม่่เหมาะสมหรืือมีีความผิิดทางวิินััย
ความยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์ : กระบวนการที่่�ผู้้�เสีียหายและผู้้�ที่่เ� ข้้าสู่่ก� ระบวนการทางกฎหมาย (และในบางกรณีีอาจ
รวมถึึงบุุคคลอื่่น� หรืือสมาชิิกคนอื่่น� ของชุุมชนที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากอาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้น� ) มาร่่วมกัันหาทางแก้้ไขเรื่่อ� ง
ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นผลมาจากอาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�น โดยทั่่�วไปแล้้วกระบวนการนี้้�จะจััดขึ้้�นด้้วยความช่่วยเหลืือของผู้้�อำนวย
ความสะดวก ทั้้�งนี้้� อาจนำกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
ที่่�ใช้้กันั อยู่่ต� ามปกติิก็ไ็ ด้้ เช่่น ใช้้เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการเบี่่�ยงเบนคดีีหรืือเป็็นทางเลืือกแทนการเบี่่�ยงเบนคดีี และอาจ
นำมาใช้้ในขั้้�นตอนใดขั้้�นตอนหนึ่่�งของกระบวนการยุุติิธรรมได้้เช่่นกััน
คำพิิพากษาให้้รอการลงโทษ: การที่่�ศาลมีีคำพิิพากษาให้้ได้้รับั โทษจำคุุกแล้้วแต่่ให้้ระงัับการดำเนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไว้้ก่่อนภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�ศาลกำหนด คำพิิพากษาให้้รอการลงโทษมีี 2 รููปแบบ คืือ ผู้้�พิิพากษาอาจสั่่�งให้้ปลดปล่่อย
จำเลยจากข้้อผููกมััดและและข้้อจำกััดทั้้�งหมดโดยไม่่มีเี งื่่อ� นไข ซึ่่ง� เป็็นการยุุติบิ ทบาทของระบบศาลในคดีีนั้้น� และจำเลย
ไม่่ต้้องทำตามบทลงโทษที่่�ได้้รัับ อย่่างไรก็็ดีี คำตััดสิินว่่าจำเลยมีีความผิิดในคดีีอาญาจะยัังคงปรากฏอยู่่�ในทะเบีียน
ประวััติอิ าชญากรของจำเลย หรืือผู้้�พิพิ ากษาอาจสั่่�งให้้รอการลงโทษไว้้โดยมีีเงื่่อ� นไข และจะยัังไม่่ลงโทษจำเลยตราบ
เท่่าที่่�จำเลยแสดงให้้เห็็นว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีความประพฤติิดีี ตััวอย่่างเช่่น หากบุุคคลใดถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดตามข้้อกล่่าว
หาว่่าลัักทรััพย์์จากร้้านค้้าเป็็นครั้้�งแรก ผู้้�พิิพากษาสามารถตััดสิินให้้ได้้รัับโทษจำคุุกเป็็นเวลาสามสิิบวัันแล้้วจึึงสั่่�งให้้
รอการลงโทษนั้้�นไว้้โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าจำเลยจะต้้องไม่่กระทำความผิิดใด ๆ อีีกเป็็นเวลา 1 ปีีหลัังจากนั้้�น เมื่่�อเวลาผ่่าน
ไปหนึ่่�งปีีโดยจำเลยไม่่ได้้กระทำผิิดอีีก ศาลก็็มีสิี ทิ ธิ์์ที่่� จ� ะยกเลิิกบทลงโทษที่่�ตัดั สิินไป แต่่ถ้า้ จำเลยกระทำความผิิดทาง
อาญาอย่่างอื่่น� อีีกศาลก็็มีสิี ทิ ธิ์์ที่่� จ� ะยกเลิิกคำพิิพากษาให้้รอการลงโทษนั้้�นเสีียและให้้จำเลยถููกจำคุุกเป็็นเวลา 30 วััน
ตามคำพิิพากษาเดิิม
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