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ที�มิใชั้่การคุมขัง (ข้อกำห่นดโตเกียวิ)2 แลุะข้อกำห่นดมาตรฐานขั�นต�ำแห่่งสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการปฏิิบัีติต่อ 

ผ่ต้้องขงั (ข้อกำห่นดเนลุสนัแมนเดลุา)3 การปฏิบิีตัต่ิอผ่ห้่ญงิในเรอ่นจัำที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะเป็นประเดน็ที�ได้รบัีควิาม

สนใจัมากข้�น ค่่ม่อฉบีับีนี�จััดทำข้�นเพิ่�อสนับีสนุนแลุะให่้แนวิทางในการดำเนินงานในขั�นตอนต่าง ๆ ของกระบีวินการ

ยุติธิ์รรมวิ่าผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีจัะไม่ถ่กคุมขังห่ร่อจัำคุกโดยไม่จัำเป็น แลุะการจัำคุกจัะเป็นทางออกสุดท้ายที�นำมาใชั้้เม่�อ

ไมม่มีาตรการอ่�นแลุว้ิเท่านั�น ค่ม่อ่ฉบัีบีนี�จัะพิิจัารณาแนวิทางที�สนบัีสนนุให่ใ้ชั้ม้าตรการแทรกแซงให้่นอ้ยที�สดุเทา่ที�จัะ

ทำได้แลุะตระห่นักวิ่าในบีางสถานการณ์ การเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมอาจัเป็นผลุเสียต่อผ่้ห่ญิง

เป้าห่มายของการพิัฒนาที�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals) โดยเฉพิาะเป้าห่มายที� 5 (ควิามเท่าเทียมทาง

เพิศัภาวิะ การสร้างควิามเขม้แข็งให้่กบัีเดก็ผ่ห้่ญิงทกุคน) แลุะเปา้ห่มายที� 16.3 (การเขา้ถ้งระบีบียุตธิิ์รรมได้อย่างเทา่

เทียมกนั) รวิมทั�งเปา้ห่มายสง่สดุในการ “ไมลุ่ะทิ�งใครไวิข้า้งห่ลุงั” จัะเกดิข้�นไมไ่ดเ้ลุยจันกวิา่จัะมแีนวิทางเปลุี�ยนแปลุง

กระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาที�ตอบีสนองต่อผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิง

ค่่ม่อฉบีับีนี�เป็นการต่อยอดข้อม่ลุที�มีอย่่ในตราสารระห่วิ่างประเทศัแลุะทรัพิยากรต่าง ๆ ในขณะนี�4 รวิมทั�งจัากแนวิ

ปฏิิบีัติที�ดีทั�งในระดับีภ่มิภาคแลุะนานาชั้าติเพิ่�อพิัฒนาเป็นแนวิทางในการนำมาตรการที�มิใช่ั้การคุมขังไปใชั้้กับี 

ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม รวิมทั�งการประยุกต์ใชั้้กฎห่มาย นโยบีายแลุะวิิธิ์ีพิิจัารณาควิามอาญาโดยคำน้ง

ถ้งเพิศัภาวิะ 
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2     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

ค่่ม่อฉบัีบีนี�มีจัุดมุ่งห่มายเพ่ิ�อให้่แนวิทางในการปฏิิบัีติงานแก่ผ่้พิิพิากษาแลุะพินักงานอัยการ ตลุอดจันผ่้ประกอบี

วิิชั้าชีั้พิด้านอ่�นที�ทำงานกับีผ่ห้่ญิงที�เข้าส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรมทางอาญา เช่ั้น ทนายควิามจัำเลุย พินักงานคุมประพิฤติ 

ผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิด้านสุขภาพิ แลุะองค์กรภาคประชั้าสังคม

ค่่ม่อฉบีับีนี�ยังได้รับีการออกแบีบีมาเพิ่�อช่ั้วิยผ่้กำห่นดนโยบีายในการพิิจัารณาแลุะพิัฒนามาตรการที�มิใช่ั้การคุมขัง

ให่้ดีที�สุด การลุดโทษจัำคุก แลุะให้่ผ่้ที�อย่่ในระบีบียุติธิ์รรมทางอาญาตระห่นักถ้งบีรรทัดฐานทางเพิศัภาวิะที�มีอย่่ใน

ปัจัจัุบีัน เพิ่�อนำไปกำห่นดบีทบีาทของผ่้ที�เกี�ยวิข้องแลุะแก้ไขควิามไม่เท่าเทียม ผ่้กำห่นดนโยบีายมีบีทบีาทสำคัญ

ในการทำให่แ้นใ่จัวิา่ผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชั้พีิในระบีบีงานยติุธิ์รรมมกีฎห่มายแลุะกฎเกณฑ์์ในการนำมาตรการอ่�น ๆ  ที�ตอบี

สนองต่อเพิศัภาวิะที�นอกเห่น่อไปจัากการคุมขังห่ร่อการจัำคุกไปใชั้้ในการปฏิิบีัติงานของตน

นอกจัากนี� ค่่ม่อฉบีับีนี�ยังนำเสนอข้อม่ลุเชั้ิงลุ้กเพิ่�อชั้่วิยให่้ส่�อประเภทต่าง ๆ เข้าใจัว่ิาเห่ตุใดการพิิจัารณาแลุะนำ

มาตรการที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะมาใชั้้กับีผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมจั้งมีควิามสำคัญมาก

ภาพรวมืขัองคู่่�มืือ  
เน่�อห่าของค่่ม่อฉบีับีนี�แบี่งออกเป็น:

• บทนำ ระบีุเห่ตุผลุ เป้าห่มายแลุะขอบีเขตของค่่ม่อ ตลุอดจันอธิ์ิบีายแนวิคิดห่ลุักที�นำมาใชั้้ในค่่ม่อฉบีับีนี�

• ส่วนท่� 1 ระบีุควิามจัำเป็นเฉพิาะของผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมแลุะอธิ์ิบีายถ้งปัจัจััยขับีเคลุ่�อนห่ลุักที�

เป็นสาเห่ตขุองการถก่จัำคกุของผ่ห้่ญงิ โดยพิิจัารณาผลุเสยีของการจัำคกุที�มตีอ่ผ่ห้่ญงิแลุะให่เ้ห่ตผุลุวิา่เห่ตใุด

การนำมาตรการที�มิใช่ั้การคุมขังมาเป็นทางเลุ่อกแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีแลุะแทนบีทลุงโทษการ

จัำคุก จั้งเป็นเร่�องที�ควิรได้รับีการพิิจัารณาเป็นลุำดับีต้น ๆ  ในส่วินนี�ของค่่ม่อยังเสนอแนะถ้งมาตรการต่าง ๆ  ที�

ควิรนำมาใช้ั้เพ่ิ�อให้่แน่ใจัว่ิา จัะมกีารนำแนวิทางที�คำนง้ถ้งมิตทิางเพิศัภาวิะมาใช้ั้ในระบีบียุตธิิ์รรมทางอาญาที�

สามารถตอบีสนองต่อควิามจัำเป็นเฉพิาะของผ่้ห่ญิงได้มากข้�น

• สว่นท่� 2 กลุา่วิถ้งมาตรการที�มใิชั้ก่ารคมุขังสำห่รับีผ่ห้่ญิงที�เขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรม โดยอธิ์บิีายภาพิรวิมเกี�ยวิ

กับีมาตรฐานระห่วิ่างประเทศัแลุะมาตรฐานระดับีภ่มิภาคต่าง ๆ เสนอแนะแนวิทางในการนำมาตรการที�มิใชั้่

การคุมขังร่ปแบีบีต่าง ๆ ไปใชั้้ รวิมทั�งให่้ตัวิอย่างของแนวิปฏิิบีัติที�ดีในขั�นตอนต่าง ๆ ของกระบีวินการยุติธิ์รรม

ทางอาญา ตั�งแต่ขั�นตอนก่อนการพิิจัารณาคดี ระห่วิ่างการพิิจัารณาคดี แลุะขั�นตอนห่ลุังการพิิพิากษาคดี 

• สว่นท่� 3 กลุา่วิถ้งผ่ห้่ญงิกลุุม่พิิเศัษประเภทตา่ง ๆ  ที�ควิรพิิจัารณาเพิิ�มเตมิเพิ่�อให่แ้นใ่จัวิา่จัะนำกฎห่มายอาญา 

วิิธิ์ีพิิจัารณาควิาม แลุะการดำเนินคดีทางอาญามาใชั้้กับีผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�โดยคำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะ ในที�นี�  

ผ่ห้่ญงิกลุุม่พิิเศัษจัะห่มายรวิมถ้งผ่ห้่ญิงที�รอดพิน้จัากการถ่กกระทำควิามรุนแรงดว้ิยเห่ตุแห่ง่เพิศัภาวิะ ผ่ห้่ญงิ

ชั้าวิต่างชั้าติที�เคยตกเป็นเห่ย่�อของการค้ามนุษย์แลุะการถ่กแสวิงห่าประโชั้น์โดยไม่ถ่กต้อง ตลุอดจันผ่้ห่ญิงที�

ถ่กจัับีในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด

ค่ม่อ่ฉบีบัีนี�ยงัให่ร้ายชั้่�อแห่ลุง่ข้อมลุ่ที�เกี�ยวิขอ้ง รวิมทั�งตัวิอยา่งแบีบีฝึกึห่ดัสำห่รบัีการประเมนิตนเองแลุะการฝึกึอบีรม

อีกด้วิย

ค่ม่อ่ฉบีบัีนี�จัดัทำข้�นภายใตข้อ้ถกเถยีงที�สำคญัเกี�ยวิกบัีภาษาแลุะคำศัพัิทที์�ใชั้ใ้นค่ม่่อ ผ่จ้ัดัทำไดพ้ิยายามเลุอ่กใชั้ค้ำ

ศัพัิทท์ี�ไมเ่ปน็การตตีราบีาปแกผ่่ท้ี�เกี�ยวิขอ้ง โดยใชั้ค้ำศัพัิทเ์ฉพิาะที�นยิมใชั้้กนัในแวิดวิงของระบีบียตุธิิ์รรมทางอาญา
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วิธ่ใชุ้คู่่�มืือ  
ค่ม่อ่ฉบีบัีนี�สามารถใชั้เ้ปน็แห่ลุง่ขอ้มลุ่สำห่รบัีการอา้งองิได ้โดยสามารถอา่นขอ้มลุ่ทเีดยีวิทั�งเลุม่ห่รอ่เลุอ่กอา่นเฉพิาะ

ตอนก็ได้

ค่่ม่อฉบีับีนี�ยังได้รับีการออกแบีบีมาเพิ่�อใชั้้สำห่รับีการฝึึกอบีรมแลุะการเสริมสร้างศัักยภาพิในการปฏิิบีัติงานให่้กับี

เจั้าห่น้าที�ที�เกี�ยวิข้อง

ค่่ม่อฉบีับีนี�ตระห่นักดีวิ่าแต่ลุะประเทศัมีจัุดเริ�มต้นแลุะข้อท้าทายในการดำเนินงานในเร่�องนี�ที�แตกต่างกันจั้งได้ให่้

ตัวิอย่างของแนวิปฏิิบัีติที�ดีผ่านกรณีศั้กษาต่าง ๆ แบีบีฝึึกหั่ดสำห่รับีการประเมินตนเองได้รับีการออกแบีบีมาเพ่ิ�อ

ชั้ี�ให่้เห่็นถ้งชั้่องวิ่างที�มีอย่่ในแต่ลุะประเทศัแลุะเพิ่�อให่้ข้อเสนอแนะแก่ผ่้กำห่นดนโยบีายแลุะผ่้นำของระบีบียุติธิ์รรม

อาญา เกี�ยวิกับีการนำแนวิทางที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะในค่่ม่อนี�ไปใช้ั้ร่วิมกับีกรอบีการปฏิิบีัติงานที�มีอย่่แลุ้วิใน

ห่น่วิยงานของตนเอง

ระเบ่ยุบวิธ่
ค่่ม่อฉบีับีนี�จััดทำข้�นโดยใชั้้ข้อม่ลุที�ได้จัากการทบีทวินมาตรฐานต่าง ๆ  ทั�งที�เป็นมาตรฐานระห่วิ่างประเทศั มาตรฐาน

ระดับีภ่มิภาคแลุะมาตรฐานระดับีประเทศั เอกสารแลุะสิ�งพิิมพิ์ต่าง ๆ รวิมทั�งข้อม่ลุจัากการสัมภาษณ์ผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญที�

ทำงานกบัีผ่ห้่ญงิที�เขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรมแลุะผ่ห้่ญงิที�เคยถก่คมุขงัมากอ่นจัำนวินห่น้�ง ในการประชั้มุผ่เ้ชั้ี�ยวิชั้าญ

ซ้�งจััดข้�นที�กรุงเทพิมห่านคร (ประเทศัไทย) ระห่วิ่างวิันที� 2-4 กันยายน พิ.ศั. 2562 มีการนำค่่ม่อฉบีับีนี�มาวิิจัารณ์แลุะ

อภิปรายเพิ่�อนำไปแก้ไข โดยผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญได้อ่านแลุะให่้ควิามเห่็นต่อค่่ม่อฉบีับีแก้ไขในเด่อนธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2562

เน่�องจัากค่่ม่อฉบัีบีนี�ไม่ได้เน้นที�เด็กผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม ดังนั�นเม่�อจัะนำข้อม่ลุในค่่ม่อไปอ้างอิงควิร

ตรวิจัสอบีกับีตราสารแลุะสิ�งพิิมพ์ิอ่�น ๆ ที�กลุ่าวิถ้งเด็กในกระบีวินการยุติธิ์รรมโดยเฉพิาะด้วิย5 นอกจัากนี� ค่่ม่อยัง

ไม่ได้เน้นที�ผ่้ห่ญิงที�ระบีุวิ่าเป็นห่ญิงรักห่ญิง (lesbian) ห่ญิงที�รักทั�งสองเพิศั (bisexual) ห่ญิงข้ามเพิศั (transsexual) 

ห่รอ่บีคุคลุอนิเทอรเ์ซก็ส ์(intersex) ดงันั�น ควิรอา้งอิงถ้งมาตรฐาน เอกสารแลุะขอ้มลุ่ที�เกี�ยวิขอ้งกับีกลุุม่ดงักลุ่าวิดว้ิย6

แนัวทางท่�คู่ำานัึงถึึงและติอบสืนัองติ�อเพศภาวะคู่ืออะไร
ตามคำจัำกดัควิาม มาตรการที�คำน้งถ้งเพิศัภาวิะ (gender-sensitive measures) พิิจัารณาแลุะยกระดบัีการรบัีร่เ้กี�ยวิกับี 

บีรรทดัฐานทางเพิศัภาวิะ บีทบีาทแลุะควิามไมเ่ท่าเทียมกนัเทา่นั�น ในขณะที�คำว่ิามาตรการที�ตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะ 

(gender-responsive measures) ห่มายถ้ง การกระทำที�สนับีสนุนให่้มีการดำเนินการในเร่�องเห่ลุ่านี�อย่างเข้มงวิด7 

ค่ม่อ่ฉบีบัีนี�มุง่ที�จัะชั้ว่ิยผ่ป้ฏิบิีตังิานในกระบีวินการยตุธิิ์รรมทางอาญาให่ป้ฏิิบีตังิานโดยคำน้งถ้งประเดน็การตอบีสนอง 

ต่อเพิศัภาวิะมากข้�น แลุะเปลุี�ยนจัากการใช้ั้แนวิทางที�ไม่เท่าเทียมกันทางเพิศัห่ร่อแนวิทางที�ขาดมุมมองในเร่�อง 

บีทบีาททางเพิศัที�แตกต่างกันระห่ว่ิางชั้ายแลุะห่ญิงไปส่่แนวิทางที�ตระห่นักร่ ้มุง่ที�จัะแก้ไขแลุะเปลุี�ยนแปลุงบีรรทัดฐาน

ทางเพิศัภาวิะ  บีทบีาทแลุะควิามไม่เท่าเทียมกันที�ก่อให่้เกิดการเลุ่อกปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม

5 แผนยุทธิ์ศัาสตร์ต้นแบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิิบัีตขิองสห่ประชั้าชั้าติวิา่ดว้ิยการขจัดัควิามรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชั้ญากรรมแลุะควิามยุตธิิ์รรมทางอาญา 
(United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice), 
มตสิมชัั้ชั้าให่ญแ่ห่ง่สห่ประชั้าชั้าตทีิ� 69/194, ภาคผนวิก, รบัีรองเม่�อ 18 ธิ์นัวิาคม พิ.ศั. 2557; องคก์รการปฏิริป่การลุงโทษสากลุ (PRI), การปกปอ้งสทิธิ์ขิองเดก็ในกระบีวินการ
ยุติธิ์รรมทางอาญา (Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems) (2013)

6 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยผ่้ต้องขังที�มีควิามต้องการพิิเศัษ (Handbook on Prisoners with Special Needs) (2009)
7 องค์การอนามัยโลุก (WHO), การบี่รณาการเพิศัภาวิะเข้ากับีโครงการ HIV/AIDS ในภาคสาธิ์ารณสุข: เคร่�องม่อสำห่รับีพิัฒนาการตอบีสนองต่อควิามจัำเป็นต่าง ๆ  ของ

ผ่้ห่ญิง (Integrating Gender into HIV/AIDS Programmes in the Health Sector: Tool to Improve Responsiveness to Women’s Needs) (2009)



4     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

8 ดัดแปลุงจัาก WHO, Gender Responsive Assessment Scale: Criteria for Assessing Programmes and Policies (เกณฑ์์ที�ใชั้้ในการประเมินการตอบีสนองต่อ
เพิศัภาวิะ: เกณฑ์์สำห่รับีการประเมินโครงการแลุะนโยบีาย)

ภาพท่� 1. เกณฑ์์ท่�ใชุ้ในัการประเมืินัการติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ8

แนวคิิดหลััก

เพื่ศภาวะ (Gender) ห่มายถ้ง คุณลุักษณะแลุะโอกาสทางสังคมที�เกี�ยวิข้องกับีการเป็นห่ญิงห่ร่อชั้าย ควิาม

สมัพินัธิ์ร์ะห่วิา่งผ่ห้่ญงิกบัีผ่ช้ั้ายแลุะระห่วิา่งเดก็ผ่ห้่ญงิกบัีเดก็ผ่ช้ั้าย ตลุอดจันควิามสมัพินัธิ์ร์ะห่วิา่งผ่ห้่ญงิกบัี

ผ่ห้่ญงิแลุะผ่ช้ั้ายกบัีผ่ช้ั้าย คณุลุกัษณะ โอกาส แลุะควิามสมัพินัธิ์ด์งักลุา่วิลุว้ินแตเ่ปน็สิ�งที�สงัคมสรา้งข้�นแลุะ

สมาชั้กิของสังคมเรยีนร้่ผ่านทางกระบีวินการขัดเกลุาทางสังคม ซ้�งเปน็คุณลัุกษณะ โอกาสแลุะควิามสัมพัินธ์ิ์

ที�เกิดข้�นในบีริบีทเฉพิาะแลุะในชั้่วิงเวิลุาเฉพิาะเท่านั�น แต่เป็นสิ�งที�สามารถเปลุี�ยนแปลุงได้ เพิศัภาวิะเป็น 

ตัวิกำห่นดสิ�งที�ผ่้อ่�นคาดห่วัิง อนุญาตให้่แสดงพิฤติกรรมต่อ แลุะให้่คุณค่ากับีผ่้ห่ญิงห่ร่อผ่้ชั้ายในบีริบีทที�

กำห่นด สังคมส่วินให่ญ่จัะมีควิามแตกต่างแลุะควิามไม่เท่าเทียมกันระห่วิ่างผ่้ห่ญิงกับีผ่้ชั้ายในด้านควิาม 

รับีผิดชั้อบีที�ได้รับีมอบีห่มาย กิจักรรมที�สามารถทำได้ การเข้าถ้งแลุะควิบีคุมทรัพิยากรต่าง ๆ รวิมทั�งโอกาส

ที�จัะเป็นผ่้ตัดสินใจั เพิศัภาวิะจั้งเป็นส่วินห่น้�งของบีริบีททางสังคมแลุะวิัฒนธิ์รรมทั�งห่มดที�มีอย่่ เกณฑ์์

สำคัญอย่างอ่�นที�นำไปใชั้้ในการวิิเคราะห่์ทางสังคมแลุะวิัฒนธิ์รรมได้แก่ ชั้นชั้ั�น เชั้่�อชั้าติ ระดับีควิามยากจัน  

กลุุ่มชั้าติพิันธิ์ุ์แลุะอายุก

ความเทา่เทย่มทางเพื่ศภาวะ (Gender equality) ห่มายถ้ง สทิธิ์ ิควิามรบัีผิดชั้อบี แลุะโอกาสที�เท่าเทียมกนั 

ระห่ว่ิางห่ญิงแลุะชั้าย ซ้�งมีนัยยะของการพิิจัารณาถ้งผลุประโยชั้น์ ควิามจัำเป็น แลุะการจััดลุำดับีควิาม 

สำคัญของทั�งสองเพิศั ควิามเท่าเทียมทางเพิศัภาวิะไม่ได้ห่มายควิามวิ่าเราจัะต้องปฏิิบีัติต่อห่ญิงแลุะชั้าย

เห่ม่อนกันตลุอดเวิลุา แต่ห่มายถ้งการรับีร่้แลุะยอมรับีควิามแตกต่างระห่ว่ิางชั้ายแลุะห่ญิงในสังคม รวิมถ้ง

การตระห่นักร่้ว่ิาควิามยุติธิ์รรมจัะเกิดข้�นได้ก็ต่อเม่�อมีการปฏิิบีัติต่อผ่้อ่�นอย่างเห่มาะสมตามควิามแตกต่าง

ของแต่ลุะคนเพิ่�อสร้างโอกาสที�เท่าเทียมกันให่้กับีทุกคนข

 กัาร่ติอบสนองท่�ไม่เท่าเท่ยมทางเพื่ศภาวะ (Gender-unequal)

กัาร่ติอบสนองท่�ขึ้าดมุมมองในเร่ื�องบทบาททางเพื่ศภาวะ (Gender-blind)

กัาร่ติอบสนองท่�คำน้งถ้งเพื่ศภาวะ (Gender-sensitive)

กัาร่ติอบสนองท่�คำน้งถ้งลัักัษณะเฉพื่าะทางเพื่ศภาวะขึ้องแติ่ลัะเพื่ศ (Gender-specific)

เกัิดกัาร่เปลั่�ยนแปลังเชิิงเพื่ศภาวะ (Gender-transformative)

ส่งเสร่ิมให่้ม่ความไม่เท่าเท่ยมทางเพื่ศภาวะติ่อไป

 ไม่ให่้ความสนใจักัับบร่ร่ทัดฐาน บทบาทแลัะความสัมพื่ันธ์เชิิงเพื่ศภาวะ

พื่ิจัาร่ณาถ้งบร่ร่ทัดฐาน บทบาท
แลัะความสัมพื่ันธ์เชิิงเพื่ศภาวะ

แกั้ไขึ้สาเห่ติุ
ขึ้องความไม่เท่าเท่ยมทางเพื่ศภาวะ

ไม่พื่ิจัาร่ณาถ้ง
ความไม่เท่าเท่ยมทางเพื่ศภาวะ

เปลั่�ยนแปลังบร่ร่ทัดฐาน บทบาทแลัะ
ความสัมพื่ันธ์ทางเพื่ศภาวะท่�กั่อให่้เกัิดผลัเส่ย

 มุ่งเป้าไปท่�แลัะให่้ปร่ะโยชิน์เฉพื่าะกัับเพื่ศห่ญิิงห่ร่ือเพื่ศชิายเพื่ื�อสนองติอบความจัำเป็นขึ้องเพื่ศนั�น ๆ
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กัาร่เลืัอกัปฏิิบัติิติ่อผ้้ห่ญิิง (Discrimination against women) ห่มายถ้ง “ควิามแตกต่าง การลุะเวิ้นห่ร่อ 

ข้อจัำกดัใดๆ ที�ตั�งอย่บ่ีนพ่ิ�นฐานของเพิศัภาวิะซ้�งส่งผลุต่อห่รอ่มจุีัดมุง่ห่มายเพิ่�อลุดคณุค่าห่รอ่ยกเลุกิการยอมรบัี 

การตระห่นกัร่ ้ควิามร่�นรมยที์�เกดิข้�น ห่รอ่การมสีทิธิิ์มนษุยชั้นแลุะเสรภีาพิพ่ิ�นฐานของผ่ห้่ญงิในทางการเมอ่ง 

เศัรษฐกิจั สังคม วิัฒนธิ์รรม ประชั้าสังคมห่ร่อในเร่�องอ่�น ๆ”ค

กัาร่เลืัอกัปฏิิบัติิท่�ทับซ้้อน (Intersectional discrimination) เป็นคำศััพิท์ที�สะท้อนให้่เห่็นถ้งควิามจัริงที�ว่ิา

บีุคคลุอาจัถ่กเลุ่อกปฏิิบีัติได้ในห่ลุายร่ปแบีบีที�เห่ลุ่�อมลุ�ำแลุะทับีซ้อนกันอย่่ ด้วิยสาเห่ตุที�บีุคคลุนั�นเป็นผ่้ที�มี

อัตลุักษณ์เฉพิาะห่ร่ออย่่ในสถานการณ์เฉพิาะ การเลุ่อกปฏิิบัีติต่อผ่้ห่ญิงบีนพ่ิ�นฐานของปัจัจััยทางเพิศัแลุะ

เพิศัภาวิะมีส่วินเกี�ยวิพิันอย่างแนบีแน่นกับีปัจัจััยอ่�น ๆ เชั้่น เชั้่�อชั้าติ ชั้าติพิันธิ์ุ์ ศัาสนาห่ร่อควิามเชั้่�อ สุขภาพิ 

สถานภาพิ อายุ ชั้นชั้ั�น วิรรณะ รสนิยมทางเพิศั แลุะอัตลุักษณ์ทางเพิศั การเลุ่อกปฏิิบีัติบีนพิ่�นฐานของเพิศั

ห่รอ่เพิศัภาวิะอาจัส่งผลุกระทบีต่อผ่ห้่ญิงที�เปน็สมาชิั้กของกลุุม่ตามปจััจัยัข้างตน้ในระดบัีที�แตกตา่งกนั ห่รอ่

ต่อผ่้ชั้ายในร่ปแบีบีที�แตกต่างกัน รัฐภาคีต้องยอมรับีตามกฎห่มายวิ่า การเลุ่อกปฏิิบีัติที�ทับีซ้อนในร่ปแบีบี

ต่าง ๆ เกิดข้�นจัริง แลุะต้องตระห่นักถ้งผลุกระทบีด้านลุบีของการเลุ่อกปฏิิบีัติทับีซ้อนที�มีต่อผ่้ห่ญิงแลุะห่้าม

ไม่ให่้มีการเลุ่อกปฏิิบีัติดังกลุ่าวิง

ความรุ่นแร่งต่ิอผ้้ห่ญิงิแลัะเด็กัผ้ห้่ญิงิด้วยเห่ตุิแห่่งเพื่ศภาวะ (Gender-based violence against women 

and girls - GBVAWG)จั ค่อ ควิามรุนแรงที�กระทำโดยตรงต่อผ่้ห่ญิงห่ร่อมีผลุกระทบีต่อผ่้ห่ญิงอย่างไม่เป็น

สัดส่วินด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัห่ร่อเพิศัภาวิะ เป็นคำศััพิท์ที�ใชั้้ระบีุถ้งสาเห่ตุแลุะผลุกระทบีของควิามรุนแรงด้วิย

เห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ โดยควิามรุนแรงดังกลุ่าวิมีห่ลุายร่ปแบีบี ซ้�งรวิมถ้งการกระทำห่ร่อการลุะเว้ินไม่กระทำที�

จังใจัทำให่้ห่ร่อส่งผลุให่้ผ่้ห่ญิงเสียชั้ีวิิต ได้รับีอันตรายห่ร่อทุกข์ทรมานทางกาย ทางเพิศั ทางจัิตใจัแลุะทาง

เศัรษฐกิจั การข่มข่่วิ่าจัะกระทำการดังกลุ่าวิ การคุกคาม การบีีบีบีังคับีแลุะลุิดรอนเสรีภาพิตามควิามพิอใจั

ของผ่้กระทำ โดยกฎห่มายของแต่ลุะประเทศัอาจัให่้นิยามของคำดังกลุ่าวิแตกต่างกันไป 

การใช้ั้ มุมมองทางเพื่ศภาวะ เป็นสิ�งจัำเป็นเพิ่�อให้่เกิดควิามเท่าเทียมทางเพิศัภาวิะ ซ้�งเกี�ยวิข้องกับีการ

พิิจัารณาถ้งควิามแตกต่างของผลุกระทบีที�เพิศัภาวิะมีต่อห่ญิงแลุะชั้าย โดยมีจัุดมุ่งห่มายเพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่าทั�ง

สองเพิศัจัะต้องได้รับีผลุประโยชั้น์จัากกฎห่มายอาญา นโยบีายแลุะวิิธิ์ีพิิจัารณาควิามทางอาญาที�เท่าเทียม

กันแลุะในสัดส่วินที�ไม่แตกต่างกันด้วิยฉ

ก UNODC, ค่่ม่อควิามยุติธิ์รรมทางอาญา (Criminal Justice Toolkit) (2009).
ข UNODC, คำแนะนำสำห่รับีเจ้ัาห่นา้ที� UNODC: แนวิคิดห่ลัุกเกี�ยวิกับีเพิศัภาวิะในงานของ UNODC (Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming 
in the work of UNODC) (2013). 
ค อนุสัญญาวิ่าด้วิยการขจััดการเลุ่อกปฏิิบีัติต่อสตรีในทุกร่ปแบีบี (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW), 
18 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2522; องค์การสห่ประชั้าชั้าติ, เอกสารในชัุ้ดสนธิ์ิสัญญา (Treaty Series), เลุ่มที� 1249.
ง คณะกรรมการ CEDAW, ข้อเสนอแนะทั�วิไป ข้อที� 28 ย่อห่น้า 18. 
จั คณะกรรมการ CEDAW, ข้อเสนอแนะทั�วิไป ข้อที� 35 ย่อห่น้า 9. 
ฉ UNODC, E-learning ทั�วิโลุก (Global e-Learning), รายช่ั้�อห่ลัุกส่ตร, “ประเด็นทางเพิศัภาวิะ: ทางเลุ่อกแทนการคุมขังผ่้กระทำผิดห่ญิง (Gender Issues: 
Alternatives to Imprisonment for Women Offenders)” (Nr. 23.2) https://www.unodc.org/elearning/en/courses/course-catalogue.html





1. การระบุคู่วามืจุำาเป็นัขัองผู้่้หญิง
ท่�เขั้าสื่�กระบวนัการยุุติิธรรมื

ประเด็นัหลัก

• จัำนวินผ่ต้้องขงัห่ญิงที�เพิิ�มข้�นในอัตราที�สง่กว่ิาผ่ต้้องขงัชั้ายเป็นปรากฏิการณ์ที�กำลัุงเกิดข้�นทั�วิโลุก โดยปัจัจัยั
ห่ลุกับีางประการที�อย่เ่บี่�องห่ลุงัการเพิิ�มข้�นดงักลุ่าวิมาจัากการนำมาตรการรับีมอ่กับีการกระทำผดิที�เน้นการ
ลุงโทษมาใช้ั้กับีผ่้ห่ญิงที�มีปัญห่าการติดสารเสพิติดแลุะผ่้ห่ญิงที�กระทำผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดที�ไม่ร้ายแรง  
รวิมทั�งการนำเอากฎห่มายอาญามาใช้ั้กบัีควิามผิดของผ่ห้่ญงิในด้านที�เกี�ยวิกบัีพิฤตกิรรมทางเพิศัแลุะภาวิะ
เจัรญิพินัธ์ุิ์ ปรากฏิการณ์นี�สะท้อนให้่เห่น็ถ้งควิามเปราะบีางของผ่ห้่ญงิที�มสีาเห่ตุมาจัากควิามยากจัน การถ่ก
เลุอ่กปฏิิบีตัแิลุะการถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตแุห่่งเพิศัภาวิะ รวิมทั�งควิามจัำเป็นด้านสขุภาพิ

• ผ่ห้่ญิงมกัต้องเผชิั้ญกับีการถ่กเลุอ่กปฏิบัิีตใินระบีบีกฎห่มาย  โดยผ่ห้่ญิงเฉพิาะกลุุม่ ได้แก ่ผ่ห้่ญงิที�เปน็ชั้น
พ่ิ�นเมอ่งแลุะสมาชั้กิชั้นกลุุม่น้อย ห่รอ่ผ่ห้่ญิงที�ขายบีรกิารทางเพิศั มกัตอ้งเผชิั้ญกบัีถ่กเลุอ่กปฏิบัิีตทีิ�มากข้�น
แลุะมีลุักษณะที�ทับีซ้อน

• โทษจัำคุกมีผลุลุบีต่อผ่้ห่ญิงในด้านควิามปลุอดภัย ภาระเลุี�ยงด่ผ่้อ่�น สุขภาพิจิัตที�แย่ลุงแลุะตราบีาปที� 
ไดร้บัี รวิมทั�งผลุที�เกดิจัากการขาดแคลุนสิ�งอำนวิยควิามสะดวิกแลุะโครงการแกไ้ขฟ้�นฟ่ที�คำน้งถ้งลุกัษณะ
เฉพิาะทางเพิศัภาวิะของผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำ

• สิ�งสำคญัคอ่ผ่ก้ำห่นดนโยบีายแลุะผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชั้พีิด้านควิามยตุธิิ์รรมทางอาญาจัำเป็นต้องเข้าใจัถ้งปัจัจัยัห่ลุกั
ที�ผลุกัดนัให้่ผ่ห้่ญงิได้รบัีโทษจัำคกุ แลุะผลุกระทบีจัากการจัำคกุของผ่ห้่ญงิที�สร้างควิามเสยีห่ายให้่กบัีประเทศั

• มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสามารถลุดต้นทุนทางสังคมแลุะเศัรษฐกิจัของโทษจัำคุกได้ รวิมทั�งลุดจัำนวิน 
ผ่้ต้องขังแลุะอัตราการทำผิดซ�ำ จั้งเป็นมาตรการที�สามารถตอบีสนองควิามจัำเป็นเฉพิาะแลุะส่งเสริมการ 
กลุับีค่นส่่สังคมอย่างราบีร่�นของผ่้ต้องขังห่ญิงได้ การนำเอามาตรการที�ใชั้้ชัุ้มชั้นเป็นฐานมาแก้ไขสาเห่ตุ
ที�แท้จัริงที�ทำให่้ผ่้ห่ญิงเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมจัะเป็นประโยขน์ให่้แก่ชัุ้มชั้นมากกวิ่า 

• สิ�งสำคัญคอ่มาตรการที�มใิชั้ก่ารคุมขงัตอ้งเป็นมาตรการที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะ มมีาตรการแลุะการลุงโทษ
ที�มใิช่ั้การคุมขังจัำนวินมากที�มองขา้มคณุลุกัษณะทั�วิไป บีทบีาทแลุะภ่มหิ่ลุงัของผ่ห้่ญิงที�เขา้ส่ก่ระบีวินการ
ยตุธิิ์รรม แลุะไม่ตระห่นักวิา่บีางครั�งการนำมาตรการแลุะการลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคมุขังมาใชั้อ้าจัทำให้่เกดิผลุ
เสยีตอ่ผ่ห้่ญงิมากกว่ิาเดมิ ซ้�งอาจักลุายเป็นการทำร้ายห่ร่อเปิดโอกาสให้่รัฐลุงโทษผ่ก้ระทำผิดห่ญงิมากข้�น
ผ่านมาตรการร่ปแบีบีอ่�น

• ผ่ก้ำห่นดนโยบีายควิรเพิิ�มการจัดัสรรทรัพิยากรให้่สำห่รับีมาตรการทางเลุอ่กโดยใช้ั้ชุั้มชั้นเป็นฐานแทนการ
จัำคุก แลุะให้่แก่องค์กรที�ทำงานเพ่ิ�อแก้ไขสาเห่ตุที�อย่่เบี่�องห่ลุังการเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมของผ่้ห่ญิง 
เพิ่�อให่้เน้นไปที�การป้องกันการกระทำผิดมากข้�น 
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8     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

1.1	 อะไรคู่ือปัจุจุัยุท่�อยุ่�เบื้องหลัง 
การจุำาคูุ่กขัองผู้่้หญิง9 

แมว้ิา่ผ่ห้่ญงิจัะเปน็ประชั้ากรสว่ินนอ้ยของผ่ต้อ้งขงัในเร่อนจัำทั�วิโลุก (ประมาณรอ้ยลุะ 7) แตก่เ็ปน็กลุุม่ที�กำลุงัมจีัำนวิน

เพิิ�มข้�นในอัตราที�ส่งกวิ่าผ่้ต้องขังชั้าย โดยตั�งแต่ปี พิ.ศั. 2543 จัำนวินผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิงที�อย่่ในเร่อนจัำทั�วิโลุก 

เพิิ�มข้�นประมาณร้อยลุะ 53 ซ้�งในปีนั�น ประมาณกันวิ่ามีผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิงในเร่อนจัำประมาณ 466,000 คน  

ขณะที�จัำนวินผ่้ต้องขังชั้ายทั�วิโลุกเพิิ�มข้�นประมาณร้อยลุะ 20 ในชั้่วิงเวิลุาเดียวิกัน10 สัดส่วินของผ่้ต้องขังห่ญิงใน 

คดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดส่งกวิ่าผ่้ต้องขังชั้าย โดยร้อยลุะ 35 ของผ่้กระทำผิดห่ญิงทั�วิโลุกถ่กจัำคุกด้วิยคด ี

เกี�ยวิกับียาเสพิติดโดยขณะที�ร้อยลุะ 19 เป็นผ่้ชั้าย11 นอกจัากนี� ห่ลุายประเทศัยังมีสัดส่วินของผ่้ห่ญิงที�ถ่กคุมขังก่อน

การพิิจัารณาคดีที�ส่งมากเม่�อเทียบีกับีประชั้ากรผ่้ต้องขังห่ญิงทั�งห่มด12

ปัจัจััยห่ลุักที�ทำให่้ผ่้ห่ญิงถ่กจัำคุกได้แก่:

• กัาร่เลัือกัปฏิิบัติิ: ผ่้ต้องขังห่ญิงที�เป็นสมาชั้ิกชั้นกลุุ่มน้อยแลุะชั้นพ่ิ�นเม่องได้รับีผลุกระทบีจัากระบีบียุติธิ์รรม

ทางอาญาอย่างไมไ่ดส้ดัสว่ิน แลุะยังเผชั้ญิกบัีควิามเสยีเปรียบีอยากมากในระบีบียุตธิิ์รรมทางอาญา เน่�องจัาก

ควิามทบัีซอ้นดว้ิยเห่ตแุห่ง่เพิศัภาวิะแลุะการเห่ยยีดเชั้่�อชั้าตใินระดบัีโครงสรา้ง13 สำห่รบัีผ่ห้่ญงิที�เปน็สมาชั้กิของ

ชั้นกลุุ่มน้อยนั�น ควิามไม่เท่าเทียมแลุะการเลุ่อกปฏิิบีัติจัะทวิีควิามรุนแรงมากข้�นห่ากพิวิกเธิ์อเป็นคนชั้ายขอบี

ทางสังคมแลุะทางเศัรษฐกิจัด้วิย ในบีางประเทศั ผ่้ห่ญิงที�มาจัากชั้นกลุุ่มน้อยทางเชั้่�อชั้าติแลุะชั้าติพิันธิ์ุ์อาจัมี

จัำนวินมากถ้งร้อยลุะ 50 ของประชั้ากรผ่้ต้องขังทั�งห่มด14 ผ่้เสนอรายงานพิิเศัษของสห่ประชั้าชั้าติยังชั้ี�ให่้เห่็น

อีกด้วิยวิ่ามีอัตราการถ่กคุมขังที�ไม่ได้สัดส่วินของผ่้ต้องขังห่ญิงที�มาจัากชั้นกลุุ่มน้อยแลุะชั้นพิ่�นเม่อง15 

• ความยากัจัน: ในห่ลุายประเทศั ผ่ห้่ญงิส่วินให่ญ่ที�เข้าส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรมจัะเป็นผ่ด้้อยโอกาสทางสงัคมแลุะ

เศัรษฐกจิั ไม่มงีานทำ ได้รับีการศัก้ษาน้อย แลุะมภีาระเลุี�ยงดบ่ีตุร อาชั้ญากรรมของพิวิกเธิ์อจัง้มกัมสีาเห่ตมุาจัาก

ควิามยากจัน เช่ั้น การลัุกขโมยอาห่ารแลุะสิ�งจัำเป็นในการอย่ร่อดของครอบีครวัิมากกว่ิาอาชั้าญากรรมรุนแรง

• ความผิดเกั่�ยวกัับยาเสพื่ติิด: ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมจัำนวินมากประกอบีอาชั้ญากรรมเกี�ยวิกับี

ยาเสพิติดที�ไม่ร้ายแรง โดยส่วินให่ญ่ทำไปเน่�องจัากถ่กกลุ่อลุวิงชั้ักจั่ง ถ่กบีีบีบีังคับี ห่ร่อเน่�องจัากสภาพิควิาม

9 รายงานของผ่้เสนอรายงานพิิเศัษว่ิาด้วิยควิามรุนแรงต่อผ้่ห่ญิง, สาเห่ตุแลุะผลุที�ตามมา “เส้นทาง เง่�อนไข แลุะผลุที�ตามมาของการจัำคุกผ่้ห่ญิง (Pathways to, 
conditions and consequences of incarceration for women)” (A/68/340); รายงานเกี�ยวิกับีภ่มิห่ลุัง “การประชัุ้มเชั้ิงปฏิิบีัติการ 1: บีทบีาทของมาตรฐานแลุะบีรรทัดฐาน
ของสห่ประชั้าชั้าติในการป้องกันอาชั้ญากรรมแลุะกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาที�ส่งเสริมให่้มีระบีบียุติธิ์รรมทางอาญาที�มีประสิทธิ์ิผลุ เป็นธิ์รรม มีมนุษยธิ์รรมแลุะมีควิาม
รับีผิดชั้อบี: ประสบีการณ์แลุะบีทเรียนที�ได้รับีจัากการตอบีสนองควิามจัำเป็นพิิเศัษของผ่้ห่ญิงแลุะเด็ก โดยเฉพิาะด้านการบีำบีัด รักษาแลุะการกลุับีค่นส่่สังคมของผ่้กระทำ
ผิด” (A/CONF.222/10) สมัชั้ชั้าสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการป้องกันอาชั้ญากรรมแลุะกระบีวินการยุติธิ์รรมอาญาครั�งที� 13; UNODC, ห่ลุักส่ตรฝึึกอบีรมเกี�ยวิกับีผ่้ห่ญิงแลุะการ
จัำคุก ฉบีับีที� 1.0 (2015); UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยผ่้ห่ญิงแลุะการจัำคุก พิิมพิ์ครั�งที� 2 (2014) แลุะ PRI, ผ่้ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นด
กรุงเทพิ  (Women in criminal justice systems and the added value of the UN Bangkok Rules) (2015)

10 บีทสรุปเกี�ยวิกับีเร่อนจัำทั�วิโลุก, รายชั้่�อเร่อนจัำห่ญิงทั�วิโลุก พิิมพิ์ครั�งที� 4 (2017)
11 UNODC, รายงานเกี�ยวิกับียาเสพิติดทั�วิโลุก ปี ค.ศั. 2018, ผ่้ห่ญิงแลุะยาเสพิติด: การใชั้้ยาเสพิติด, ปริมาณยาเสพิติดแลุะผลุที�ตามมา, (Women and Drugs: Drug 

use, drug supply and their consequences) ห่น้า 9  
12 สภายุโรป, สถิติการลุงโทษทางอาญาประจัำปี (SPACE), 2016
13 ศั่นย์กฎห่มายสิทธิ์ิมนุษยชั้นของออสเตรเลุีย (Human Rights Law Centre) แลุะ Change the Record Coalition, กลุุ่มสัดส่วินส่งเกินไปแลุะถ่กลุะเลุยมากเกินไป: 

วิิกฤติของสัดส่วินที�มากเกินไปของผ่้ห่ญิงชั้นพิ่�นเม่องแลุะผ่้ห่ญิงจัากเกาะในชั้่องแคบีทอร์เรสที�ต้องโทษจัำคุก (Over-represented and overlooked: the crisis of Aboriginal 
and Torres Strait Islander women’s growing over-imprisonment) (2017). Prison Reform Trust, ผ่้ห่ญิงที�ไม่ถ่กนับีรวิม: ผ่้ห่ญิงที�เป็นคนผิวิดำ เอเชั้ียแลุะชั้นกลุุ่มน้อย
ทางชั้าติพิันธิ์ุ์ในระบีบียุติธิ์รรมทางอาญา (Counted Out: Black, Asian and minority ethnic women in the criminal justice system) (2017). ด่ Women in Prison, “การ
ดอ้ยโอกาสสองตอ่”: ประสบีการณข์องผ่ห้่ญงิที�เปน็คนผวิิดำ เอเชั้ยีแลุะชั้นกลุุม่นอ้ยทางชั้าตพิินัธ์ุิ์ในระบีบียตุธิิ์รรมทางอาญา (“Double disadvantage”: The experiences of 
Black, Asian and Minority Ethnic women in the criminal justice system) (2017)

14 ตัวิอย่างเช่ั้น ในสห่ราชั้อาณาจัักร ผ่้ห่ญิงผิวิดำ เอเชีั้ยแลุะชั้นกลุุ่มน้อยทางชั้าติพิันธ์ุิ์มีสัดส่วินถ้งร้อยลุะ 11.9 ของประชั้ากรผ่้ต้องขังห่ญิงในอังกฤษแลุะเวิลุส์แลุะ 
ร้อยลุะ 20 ของประชั้ากรผ่้ต้องขังห่ญิงทั�งห่มด การวิิเคราะห่์ของกระทรวิงยุติธิ์รรมระบีุวิ่าผ่้ห่ญิงผิวิดำมีโอกาสได้รับีโทษจัำคุกมากกวิ่าผ่้ห่ญิงผิวิขาวิถ้งร้อยลุะ 25 (Women in 
Prison, Key Facts). ในบีราซิลุ ร้อยลุะ 62 ของผ่้ห่ญิงที�ถ่กคุมขังเป็นผ่้ห่ญิงผิวิดำ (จัากเวิ็บีไชั้ต์ Connectas บีราซิลุมีจัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงมากเป็นลุำดับีที� 4 ของโลุก (2018)) 
ในสห่รัฐอเมริกา จัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงที�เป็นผ้่ห่ญิงผิวิสี ผ้่ห่ญิงกลุุ่มรักร่วิมเพิศั ห่ร่อที�รักร่วิมสองเพิศั มีสัดส่วินที�มากผิดปกติ ((Prison Policy Initiative, Women’s Mass 
Incarceration: The Whole Pie) (2019));

15 ผ่้เสนอรายงานพิิเศัษว่ิาด้วิยควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิง สาเห่ตุแลุะผลุที�ตามมา, รายงานการปฏิิบัีติภารกิจัที�สห่ราชั้อาณาจัักร ของเกรทบีริเทนแลุะไอร์แลุนด์เห่น่อ (A/
HRC/29/27/Add.2)



1. การระบุคู่วามืจุำาเป็นัขัองผู้่้หญิงท่�เขั้าสื่�กระบวนัการยุุติิธรรมื     9

16 UNODC, รายงานเกี�ยวิกับียาเสพิติดทั�วิโลุก ปี ค.ศั. 2018, ผ่้ห่ญิงแลุะยาเสพิติด: การใชั้้ยาเสพิติด, ปริมาณยาเสพิติดแลุะผลุที�ตามมา (World Drug Report 2018, 
Women and Drugs: Drug use, drug supply and their consequences) ห่น้า 9 

17 ห่น่วิยงานควิามร่วิมม่อด้านนโยบีายยาเสพิติดระห่ว่ิางประเทศั (International Drug Policy Consortium - IDPC), ผ่้ห่ญิง การจัำคุกแลุะนโยบีายยาเสพิติดใน
อินโดนีเซีย: การส่งเสริมมาตรการตอบีโต้ที�มีมนุษยธิ์รรมแลุะได้ผลุ (Women, Incarceration and Drug Policy in Indonesia: Promoting Humane and Effective 
Responses) (2019)

18 PRI แลุะ Linklaters LLP, ผ่ห้่ญงิที�ฆ่า่คนเพิ่�อตอบีโตค้วิามรนุแรงในครอบีครวัิ: ระบีบียตุธิิ์รรมทางอาญาจัะตอบีโตกั้บีเห่ตกุารณน์ี�อยา่งไร (Women who kill in response 
to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)

19 รายงานของผ่เ้สนอรายงานพิิเศัษวิา่ดว้ิยควิามรนุแรงตอ่ผ่ห้่ญงิ, สาเห่ตแุลุะผลุที�ตามมา “เสน้ทาง เง่�อนไขแลุะผลุที�ตามมาของการจัำคกุผ่ห้่ญงิ (Pathways to, conditions 
and consequences of incarceration for women)” (A/68/340), ห่น้า 4

20 Prison Reform Trust, ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติที�ถ่กนำมาค้ามนุษย์ถ่กจัำคุกโดยไม่สมควิรมีจัำนวินมากเกินไป (Too many foreign national and trafficked women face 
inappropriate imprisonment) (2018).

21 องคก์รนิรโทษกรรมสากลุ (Amnesty International), การทำให้่กิจักรรมทางเพิศัแลุะพิฤติกรรมเกี�ยวิกับีการเจัริญพัินธ์ุิ์กลุายเป็นควิามผิดทางอาญาห่มายควิามว่ิาอย่างไร 
(What does it mean when sexuality and reproduction are criminalized?) (2018).

22 WHO, สำนักงานภ่มิภาคยุโรป, สุขภาพิในเร่อนจัำ (Health in Prisons) (2007) ด่ Moloney, van den Bergh, and Moller, “ผ่้ห่ญิงในเร่อนจัำ: ประเด็นห่ลุักของ
ลุักษณะทางเพิศัภาวิะแลุะประวิัติควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจั (Women in prison: the central issues of gender characteristics and trauma history)”, Public Health, Vol. 
6, No. 126 (2009) 

เปราะบีางของตนเอง เชั้น่ ควิามยากจันห่รอ่ควิามรนุแรงที�ไดร้บัี ห่ลุายคนมปีญัห่าตดิยาเสพิตดิห่รอ่ถ่กใชั้ใ้ห่ข้น

ยาเสพิติดเพิ่�อแลุกกับีเงินจัำนวินเพิียงเลุ็กน้อย ผ่้ต้องขังห่ญิงที�มีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดมีสัดส่วินที�ส่งกวิ่า 

ผ่้ต้องขังชั้าย บีทลุงโทษที�รุนแรงแลุะเน้นลุงโทษเพิ่�อให่้ห่ลุาบีจัำเป็นปัจัจััยสำคัญที�ทำให้่จัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิง 

เพิิ�มข้�นในห่ลุายภ่มิภาคทั�วิโลุก เชั้่น ในแถบีลุะตินอเมริกาแลุะเอเชั้ียตะวัินออกเฉียงใต้16 ในประเทศั 

ต่าง ๆ เชั้่น บีราซิลุ คอสตาริกา เปร่ แลุะสาธิ์ารณรัฐโบีลุีวิาร์แห่่งเวิเนซุเอลุา มีรายงานวิ่ามากกวิ่าร้อยลุะ 60 

ของผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำถ่กคุมขังในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด ในฟิลุิปปินส์แลุะประเทศัไทยสัดส่วิน

ของผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�ส่งมากถ้งร้อยลุะ 53 แลุะ 82 ตามลุำดับี17 

• ความรุ่นแร่งติ่อผ้้ห่ญิิงด้วยเห่ติุแห่่งเพื่ศภาวะ: ผ่้ห่ญิงยังเป็นกลุุ่มที�ได้รับีผลุกระทบีจัากควิามรุนแรงใน

ครอบีครัวิแลุะควิามรุนแรงในร่ปแบีบีอ่�น ๆ  ส่งกวิ่าผ่้ชั้าย ในบีางกรณี ควิามรุนแรงดังกลุ่าวิทำให่้ผ่้ห่ญิงกระทำ

ควิามผดิรนุแรงกบัีค่ค่รอง กบัีสมาชั้กิในครอบีครวัิ ห่รอ่กบัีบีคุคลุอ่�นที�กระทำทารณุทางกาย ทางเพิศัห่รอ่กระทำ

ทารุณร่ปแบีบีอ่�น ๆ ต่อพิวิกเธิ์อ18 มีข้อม่ลุที�ชั้ี�ให่้เห่็นถ้งควิามเชั้่�อมโยงที�ชั้ัดเจันระห่วิ่างควิามรุนแรงต่อผ้่ห่ญิง

ด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะกับีการจัำคุกของผ่้ห่ญิง ไม่วิ่าจัะเป็นควิามรุนแรงที�เกิดข้�นก่อน ระห่วิ่าง ห่ร่อห่ลุังการ 

จัำคุก19 การที�ผ่้ห่ญิงมีประวัิติเคยตกเป็นเห่ย่�อควิามรุนแรงมาก่อนเป็นปัจัจััยห่น้�งที�อย่่เบี่�องห่ลัุงการกระทำ 

ควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดห่ร่อการกระทำควิามผิดเลุ็กน้อยอ่�น ๆ ของผ่้ห่ญิง

• กัาร่ค้ามนุษย์: ในห่ลุายประเทศัผ่้ห่ญิงที�เป็นเห่ย่�อของการค้ามนุษย์มักถ่กจัับีในข้อห่าต่างๆ เชั้่น ค้าประเวิณี 

ฉ้อโกง ลุักขโมย ห่ร่อปลุอมแปลุงเอกสาร ซ้�งส่วินให่ญ่ทำไปเพิราะถ่กบีีบีบีังคับีห่ร่อถ่กแสวิงห่าประโชั้น์โดยไม่

ถ่กต้อง20

• กัาร่ทำให้่พื่ฤติิกัร่ร่มทางเพื่ศแลัะกัาร่เจัริ่ญิพัื่นธ์ุกัลัายเป็นอาชิญิากัร่ร่ม: การทำแท้งถ่กจััดให่้เป็น

อาชั้ญากรรมในบีางประเทศั ในขณะที�อีกห่ลุายประเทศันำกฎห่มายแลุะนโยบีายด้านการรักษาควิามสงบี

เรียบีรอ้ยของสงัคมห่รอ่ “ศีัลุธิ์รรมจัรรยา” มาใช้ั้เพิ่�อควิบีคุมแลุะลุงโทษพิฤติกรรมการมเีพิศัสัมพินัธิ์ ์การทำแท้ง 

ห่รอ่การแสดงออกทางเพิศัภาวิะ21 อย่างเชั้น่ กฎห่มายที�ลุงโทษการขายบีรกิารทางเพิศัมักถ่กนำไปใช้ั้กับีบุีคคลุ

ที�มีทางเลุ่อกในการประกอบีอาชั้ีพิจัำกัด เพิิ�มการตีตราแลุะเลุ่อกปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิง

• สขุึ้ภาพื่จิัติ: ผ่ห้่ญงิที�ถ่กสง่เข้าเรอ่นจัำมักมปีญัห่าดา้นสขุภาพิจิัตแลุะปญัห่าตดิยาเสพิติดสง่กวิา่ผ่ต้้องขงัชั้าย 

โดยเป็นปัญห่าที�มักมีสาเห่ตุมาจัากควิามรุนแรงในครอบีครัวิ การถ่กกระทำทารุณทางกายแลุะทางเพิศัที�เคย 

ได้รับีมาก่อน22



10     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

1.2 ผู้่้หญิงติ้องเผู้ชุิญกับการถึ่กเลือกปฏิิบัติิ 
ในักระบวนัการยุุติิธรรมือยุ�างไรบ้าง

การตราแลุะ/ห่ร่อนำกฎห่มายไปปฏิิบีัติ: บีทบีัญญัติทางกฎห่มายที�คลุ้ายวิ่าจัะมีควิามเป็นกลุางทางเพิศัอาจันำไปส่่

การเลุ่อกปฏิิบัีติได้เม่�อนำไปใช้ั้เพิ่�อตั�งข้อห่ากับีผ่้ห่ญิงโดยเฉพิาะห่ร่อนำไปใช้ั้กับีผ่้ห่ญิงมากกวิ่าผ่้กระทำผิดกลุุ่มอ่�น 

เชั้น่ การกำห่นดให่ก้ารมชีั้่ ้การมเีพิศัสมัพัินธิ์น์อกสมรส การห่นอีอกจัากบีา้น การไมแ่ตง่กายตามที�สงัคมยอมรบัี ห่รอ่

การค้าประเวิณี ถ่อเป็นควิามผิดในประเภท “อาชั้ญากรรมทางศัีลุธิ์รรม” 23 ซ้�งส่วินให่ญ่จัะนำมาใชั้้เพิ่�อลุงโทษผ่้ห่ญิง

ห่ร่อใชั้้กับีผ่้ห่ญิงในสัดส่วินที�มากกว่ิาผ่้ชั้าย รวิมทั�งอาจันำมาใช้ั้เพิ่�อลุงโทษแลุะจัำคุกเห่ย่�อผ่้ห่ญิงที�ถ่กข่มข่นห่ร่อถ่ก

กระทำควิามรุนแรงร่ปแบีบีอ่�น ๆ  แม้วิ่ากฎห่มายจัะได้ตราไว้ิอย่างเป็นกลุางแลุ้วิก็ตาม24 การเลุ่อกปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิง

ยังพิบีได้เม่�อการทำแท้งนั�นผิดกฎห่มาย ห่ร่อมีการอนุญาตให่้มีการทำแท้งที�ถ่กกฎห่มายในสถานการณ์ที�จัำกัด แลุะ

เม่�อการทำแทง้ถ่อเปน็อาชั้ญากรรมจัง้ทำให่เ้กดิข้อโตแ้ยง้เกี�ยวิกบัีการห่าห่ลุกัฐานของการกระทำผดิ (เพิราะเปน็เร่�อง

ยากที�จัะแยกแยะระห่วิ่างการทำแท้งโดยตั�งใจักับีการแท้งเองตามธิ์รรมชั้าติของผ่้ห่ญิง) แลุะมักนำไปส่่การตั�งข้อห่า

กับีผ่้ห่ญิงรอบีข้างอีกห่ลุายคน (เชั้่น ผ่้ให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อ พิี�ห่ร่อน้องสาวิ แม่ เพิ่�อนบี้าน) นอกจัากนี� ห่ญิงขายบีริการ

รวิมถ้งผ่้ห่ญิงที�ตกเป็นเห่ย่�อของการค้ามนุษย์ในห่ลุายประเทศัได้ถ่กจัำคุกด้วิยข้อห่าค้าประเวิณี แลุะในบีางประเทศั 

ผ่้ห่ญิงอาจัถ่กลุงโทษห่ร่อถ่กกลุ่าวิห่าวิ่ามีควิามผิดในข้อห่าข้อห่าที�ใชั้้ไสยศัาสตร์25

23 การศั้กษาในเท็กซัสระห่ว่ิางปี พิ.ศั. 2520-2553 พิบีว่ิาผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในข้อห่าค้าประเวิณีมีโอกาสถ่กตัดสินให้่จัำคุกมากกวิ่าผ่้ชั้าย แลุะผ่้ชั้ายที�ถ่กจัับีในข้อห่าค้า
ประเวิณีมีโอกาสได้รับีคำพิิพิากษาให่้ถ่กคุมประพิฤติแลุะ/ห่ร่อเสียค่าปรับีมากกวิ่าผ่้ห่ญิง Pfeffer et al, “ผลุของเพิศัภาวิะต่อการถ่กจัับีในข้อห่าค้าประเวิณีที�เม่องฮุุสตัน รัฐ
เท็กซัส”, Crime & Delinquency (2017).

24 Human Rights Watch, รายงานโลุกปี ค.ศั. 2012: อัฟกานิสถาน (2012), ให่้รายลุะเอียดวิ่าเด็กผ่้ห่ญิงที�ถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดแลุะได้รับีโทษจัำคุกมักเป็นผ่้ที�ห่นีจัาก
การถ่กบีังคับีให่้แต่งงานห่ร่อห่นีจัากควิามรุนแรงในครอบีครัวิ

25 Help Age International, การใชั้้กฎห่มายเพิ่�อต่อส่้กับีข้อกลุ่าวิห่าวิ่าเป็นแม่มด (Using the law to tackle accusations of witchcraft) (2011).
26 The Washington Office on Latin America (WOLA), การคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีในลุะตินอเมริกา: ผลุกระทบีที�ไม่ได้สัดส่วินกับีควิามผิดที�มีต่อผ่้ห่ญิงที�ถ่ก

ลุิดรอนเสรีภาพิจัากข้อห่ายาเสพิติด (Pretrial Detention In Latin America: The Disproportionate Impact On Women Deprived Of Liberty For Drug Offenses) (2019)

นางสาวิ Hernandez วิัย 21 ปี จัากปร่ะเทศเอลัซ้ัลัวาดอร่์ได้คลุอดลุ่กในห้่องสุขาแลุะเด็กเสียชีั้วิิต  

เธิ์อถ่กกลุ่าวิห่าว่ิายุติการตั�งครรภ์ในชัั้�นแรกของการพิิจัารณาคดี แต่ข้อห่าได้ถ่กเปลุี�ยนเป็นการฆ่าตกรรม 

อย่างอุกอาจัในเวิลุาต่อมา เน่�องจัากพินักงานอัยการเห่็นว่ิาเธิ์อปิดบีังการตั�งครรภ์แลุะไม่ได้พิบีแพิทย์เพิ่�อ 

ฝึากครรภ์ก่อนคลุอด ในเด่อนกรกฎาคม พิ.ศั. 2560 ผ่้พิิพิากษาจั้งได้ตัดสินลุงโทษจัำคุกเธิ์อเป็นเวิลุา 30 ปี  

เพิราะเธิ์อทราบีวิ่าตนเองตั�งครรภ์แลุะกระทำควิามผิดจัริง อย่างไรก็ตาม ห่ลุังจัากย่�นอุทธิ์รณ์เม่�อเด่อน

กมุภาพินัธิ์ ์พิ.ศั. 2562 ศัาลุสง่สดุของเอลุซลัุวิาดอรต์ดัสนิให่ค้ำพิิพิากษาเม่�อป ีพิ.ศั. 2560 เปน็โมฆ่ะ เน่�องจัาก

ไมม่หี่ลุกัฐานย่นยนัการกระทำผิดของเธิ์อ แลุะสั�งให่น้ำคดดีงักลุา่วิข้�นพิิจัารณาอกีครั�งโดยผ่พิ้ิพิากษาทา่นให่ม่ 

สุดท้ายแลุ้วิ ในเด่อนสิงห่าคม พิ.ศั. 2562 ศัาลุได้ตัดสินวิ่าเธิ์อไม่มีควิามผิดฐานทำให่้ผ่้อ่�นเสียชั้ีวิิต 

ที�มา: ขา่วิจัาก BBC “เอลุ ซลัุวิาดอร์: Evelyn Hernandez พิน้ผิดข้อห่าฆ่า่เด็ก” 20 สงิห่าคม พิ.ศั.2562 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49368632

แนวโนม้ท่�จัะถ้กัคมุขึ้งักัอ่นกัาร่พื่จิัาร่ณาคด:่ ผ่ห้่ญงิจัำนวินมากโดยเฉพิาะผ่ห้่ญงิที�ตกอย่ใ่นสถานการณเ์ปราะบีาง

แลุะเสยีเปรยีบีทางเศัรษฐกจิัมกัถ่กคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคด ีเน่�องจัากไมส่ามารถย่�นประกนัตวัิห่ร่อจัา้งทนายควิาม

เพิ่�อตอ่ส่ค้ดไีด ้ห่ลุกัเกณฑ์ใ์นการย่�นประกนัตวัิต่าง ๆ  โดยเฉพิาะเกณฑ์์เกี�ยวิกบัีรายไดข้องครอบีครวัิ ถ่อเปน็การเลุอ่ก 

ปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิง เพิราะในควิามเป็นจัริงแลุ้วิ พิวิกเธิ์ออาจัไม่มีรายได้ห่ร่อไม่สามารถเข้าถ้งรายได้ของครอบีครัวิ  

ซ้�งผ่ห้่ญิงที�ถ่กคมุขังกอ่นการพิิจัารณาคดใีนห่ลุายประเทศันั�นมจีัำนวินมากกวิา่ผ่ห้่ญิงที�ถ่กตดัสนิให้่ได้รบัีโทษจัำคกุ26 

นอกจัากนี� ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการทางกฎห่มายจัำนวินมากได้รับีการศั้กษาอย่างจัำกัด แลุะไม่ทราบีถ้งสิทธิิ์ทาง

กฎห่มายของตนเอง จั้งถ่อเป็นกลุุ่มที�มีโอกาสส่งที�จัะถ่กคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีเป็นระยะเวิลุานาน



1. การระบุคู่วามืจุำาเป็นัขัองผู้่้หญิงท่�เขั้าสื่�กระบวนัการยุุติิธรรมื     11

27 AdvocAid, ผ่้ห่ญิง ห่นี�สินแลุะการถ่กกักขัง (Women, Debt and Detention) (2012) ห่น้า 13
28 ศัน่ย์การศัก้ษาเกี�ยวิกบัีโทษประห่ารชีั้วิิตทั�วิโลุกของคอร์แนลุ, การตัดสินผ่ห้่ญิงนอกเห่นอ่ไปจัากอาชั้ญากรรมที�เธิ์อทำ: ภาพิรวิมระดับีโลุกของผ่ห้่ญิงที�ถ่กลุงโทษประห่าร

ชั้ีวิิต (Judged for More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty) (2018).
29 มรีายงานบีางเร่�องในสห่รัฐอเมรกิาที�พิบีวิา่ผ่ห้่ญงิจัะได้รบัีโทษที�รนุแรงนอ้ยกวิา่ผ่ช้ั้ายที�ถ่กกลุา่วิห่าในคดเีดยีวิกัน ดง่านการศัก้ษาของ Doerner and Demuth, “เพิศัภาวิะ

แลุะพิิพิากษาคดีในศัาลุกลุาง: ผ่้ห่ญิงได้รับีการปฏิิบีัติที�รุนแรงน้อยกวิ่าห่ร่อไม่ (Gender and Sentencing in the Federal Courts: Are Women Treated More Leniently?) 
Criminal Justice Policy Review (2012); แลุะงานของ Butcher, Park and Morrison Piehl, “เปรยีบีเทยีบีแอปเปิ�ลุกบัีสม้: ควิามแตกตา่งระห่วิา่งการถ่กจัำคกุแลุะผลุของการ
พิิพิากษาคดีของห่ญิงแลุะชั้าย (Comparing Apples to Oranges: Differences in Women’s and Men’s Incarceration and Sentencing Outcomes)”, Journal of Labor 
Economics, Vol. 35, No. S1 (2017) ห่น้า 201-234

ผ่้ห่ญิงจัำนวินมากในลัะติินอเมร่ิกัาถ่กลุิดรอนเสรีภาพิเพิราะการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี เชั้่น  

เม่�อป ีพิ.ศั. 2560 ประเทศักัวิเตมาลุา ผ่ห้่ญิงที�ถ่กคุมขงักอ่นการพิิจัารณาคดี (1,112 คน) มจีัำนวินมากกว่ิาผ่ห้่ญิง

ที�ถ่กตดัสนิให่ไ้ดร้บัีโทษจัำคกุ (966 คน) นอกจัากนี� ผ่ห้่ญงิที�ถ่กจัำคกุมากกวิา่คร้�งห่น้�งในประเทศัอารเ์จันตนิา 

โบีลุิเวิีย เอกวิาดอร์ กัวิเตมาลุา เม็กซิโก ปานามา ปารากวิัย แลุะอุรุกวิัย เป็นผ่้ที�ยังไม่ได้รับีการพิิพิากษาคดี   

ซ้�งต้องทนทุกข์ทรมานจัากการถ่กคุมขงัก่อนการพิิจัารณาคดีเปน็เวิลุาห่ลุายปี โดยสาเห่ตุห่ลุกัที�ทำให้่อตัราการ

คุมขังก่อนพิิจัารณาคดีเพิิ�มข้�น เกิดจัากการที�ข้อกฎห่มายที�บีังคับีให่้ต้องคุมขังผ่้ต้องห่าก่อนการพิิจัารณาคดี 

ในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดก

รายงานการศั้กษาเกี�ยวิกับีผ่้ห่ญิงที�ถ่กคุมขังด้วิยข้อห่ายาเสพิติดในปร่ะเทศอินโดน่เซ้่ยที�จััดทำข้�น 

ในปี พิ.ศั. 2560 พิบีว่ิา ร้อยลุะ 42 ของผ่้ห่ญิงที�ศั้กษาไม่ได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อใด ๆ จัากทนายควิามในทุก 

ขั�นตอนของกระบีวินการพิิจัารณาคดีข

รายงานการศัก้ษาเกี�ยวิกับีผ่ต้้องขังห่ญิงในปร่ะเทศไทยที�จัดัทำข้�นในปีพิ.ศั. 2557 พิบีว่ิา ร้อยลุะ 45 ของตัวิอย่าง

การศัก้ษากลุ่าวิว่ิา พิวิกเธิ์อไม่ได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่จัากทนายควิามระห่ว่ิางการพิิจัารณาคดีค

ก The Washington Office on Latin America (WOLA), การคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีในลุะตินอเมริกา: ผลุกระทบีที�ไม่ได้สัดส่วินกับีควิามผิดที�มีต่อผ่้ห่ญิงที�
ถ่กลิุดรอนเสรีภาพิจัากข้อห่ายาเสพิติด (Pretrial Detention In Latin America: The Disproportionate Impact On Women Deprived Of Liberty For Drug 
Offenses) (2019)
ข IDPC, ผ่้ห่ญิง การกักขังแลุะนโยบีายยาเสพิติดในอินโดนีเซีย: การส่งเสริมการตอบีสนองที�มีมนุษยธิ์รรมแลุะมีประสิทธิ์ิผลุ (Women, Incarceration and Drug 
Policy in Indonesia: Promoting Humane มีมนุษยธิ์รรม and Effective Responses) (2019).
ค สถาบีันเพิ่�อการยุติธิ์รรมแห่่งประเทศัไทย, ผ่้ต้องขังห่ญิงแลุะการอนุวิัติข้อกำห่นดกรุงเทพิ (2014)

เน่�องจัากกระบีวินการทางกฎห่มายส่วินให่ญ่มีควิามซับีซ้อน การเข้าถ้งทางเลุ่อกที�มิใชั้่การคุมขังจั้งมักจัะข้�นอย่่กับี

การย่�นคำร้องตอ่ศัาลุของตัวิแทนทางกฎห่มาย เช่ั้น มกีารย่�นขอประกันตวัิ ขอให้่มกีารหั่นเห่คดี ขอให้่ใชั้ค้วิามยุตธิิ์รรม

เชั้ิงสมานฉันท์ ห่ร่อขอให้่ใช้ั้การไกลุ่เกลุี�ย27 ซ้�งผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการทางกฎห่มายในห่ลุายประเทศัที�ไม่สามารถ 

ได้รับีคำแนะนำห่ร่อมีผ่้แทนทางกฎห่มายนั�นมีผลุอย่างมากต่อโอกาสที�จัะถ่กตัดสินให่้ได้รับีโทษจัำคุก

กัาร่เห่มาร่วมแลัะอคติทิางเพื่ศภาวะ: ผ่ห้่ญิงที�ถ่กมองว่ิาฝ่ึาฝึน้บีรรทัดฐานเกี�ยวิกับีพิฤตกิรรมที�เห่มาะสมแลุะสงัคม

ให้่การยอมรบัีอาจัตอ้งเผชั้ญิกบัีปญัห่าเม่�อเขา้ส่ก่ระบีวินการทางกฎห่มาย คำให่ก้ารของพิวิกเธิ์อมกัถ่กมองวิา่นา่เชั้่�อถ่อ 

น้อยกวิ่า ห่ร่อต้องใชั้้ควิามพิยายามในการพิิส่จัน์ควิามบีริสุทธิ์ิ�ของตนมากกวิ่าผ่้ชั้าย จั้งอาจัทำให่้ได้รับีโทษที�รุนแรง

กวิ่าผ่้ชั้ายในการกระทำผิดเดียวิกัน การศั้กษาเกี�ยวิกับีผ่้ห่ญิงที�ได้รับีโทษประห่ารชั้ีวิิตแสดงให่้เห่็นวิ่า ผ่้ห่ญิงที�มี 

ภาพิลุกัษณ์ของการตกเป็นเห่ย่�อขณะที�กระทำควิามผดิแลุะทำตามบีทบีาทของผ่ห้่ญงิที�สงัคมยอมรบัี เช่ั้น “แม่ที�เอาใจัใส่ 

ด่แลุลุ่ก” “เด็กผ่้ห่ญิงที�ไร้เดียงสา” ห่ร่อ “ผ่้ห่ญิงที�มีอาการทางจัิต” มักจัะได้รับีโทษน้อยกวิ่าผ่้ชั้าย ในทางตรงกันข้าม 

ผ่้ห่ญิงที�ได้รับีโทษที�รุนแรงกวิ่ามักเป็นผ่้ที�ถ่กมองวิ่าที�ไม่ปฏิิบีัติตามบีทบีาทที�เห่มาะสมของผ่้ห่ญิง เชั้่น เป็น “ผ่้ห่ญิง

อันตราย” “ฆ่าตกรฆ่่าเด็ก” ห่ร่อ “ผ่้ห่ญิงที�ใชั้้คาถาห่ร่อเสน่ห่์”28 จัุดที�น่าสังเกตค่อ การศั้กษาในประเด็นนี�ส่วินให่ญ่จัะ

เกดิข้�นในสห่รฐัอเมรกิา ซ้�งทำให่เ้กดิคำถามวิา่เพิศัภาวิะแลุะการกำห่นดโทษที�รุนแรงกวิา่นั�นมีควิามเกี�ยวิโยงกนัห่รอ่ไม่ 

อยา่งไรก็ด ีจัำเป็นตอ้งมีการศัก้ษาเชิั้งลุก้เพิิ�มเติมในเขตอำนาจัศัาลุที�กว้ิางข้�นเพ่ิ�อห่าคำตอบีในประเด็นดงักลุ่าวิต่อไป29 



12     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

แนัวทางทั�วไปสืำาหรับผู้่้พิพากษาในัการนัำามืุมืมืองเชุิงเพศภาวะไปประยุุกติ์ใชุ้ในัเอเชุ่ยุติะวันั
ออกเฉี่ยุงใติ้ฉีบับกรุงเทพ (พ.ศ. 2559) (The Bangkok General Guidance for Judges 
on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia) (2016)

แนวิทางฉบีับีนี�มีวิัตถุประสงค์เพิ่�อชั้่วิยให่้ผ่้พิิพิากษาเข้าใจัแลุะสามารถนำห่ลุักควิามเท่าเทียมทางเพิศัภาวิะ

แลุะการไม่เลุ่อกปฏิิบีัติไปประยุกต์ใชั้้ ตลุอดจันเพิ่�อชั้่วิยให่้ผ่้ปฏิิบีัติงานในสายงานด้านยุติธิ์รรมสามารถระบีุ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที�อาจันำไปส่่การเลุ่อกปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิง แลุะชั้่วิยสร้างระบีบีตุลุาการที�สามารถรับีประกัน

การเข้าถ้งควิามยุตธิิ์รรมของผ่ห้่ญิงได ้นอกจัากนี� ยงัมุง่ให้่เห่น็ถง้การเห่มารวิมแลุะการนำควิามเช่ั้�อที�สบ่ีทอด

กนัมา เชั้น่  ‘ผ่ห้่ญงิที�ดีค่อผ่ห้่ญงิที�ไมม่เีพิศัสมัพินัธิ์’์ ‘ผ่ห้่ญงิที�ไปไห่นมาไห่นคนเดยีวิตอนกลุางคน่ห่รอ่ชั้อบีแตง่

ตวัิลุ่อแห่ลุมต้องรบัีผิดชั้อบีตนเองห่ากถ่กทำรา้ย’ ‘ในการประเมนิ‘ควิามสมยอม’ของผ่ห้่ญิงในคดีควิามผิดทาง

เพิศัให้่พิิจัารณาให้่ดวีิา่คำให้่การของผ่ห้่ญิงที�ชั้�ำชั้องทางเพิศัจัะสามารถเช่ั้�อถ่อได้แค่ไห่น’ ตลุอดจันวิิธีิ์คดิที�ว่ิา 

‘ห่ากไม่มีรอ่งรอยการถ่กทำร้ายร่างกายในคดีควิามผิดทางเพิศันั�นห่มายควิามว่ิาผ่ห้่ญิงสมยอม’ ที�ผ่พิ้ิพิากษา

ควิรระมัดระวิังแลุะห่ลุีกเลุี�ยงระห่วิ่างการพิิจัารณาคดี

ที�มา: International Commission of Jurists, แนวิทางทั�วิไปสำห่รับีผ่พ้ิพิิากษาในการนำมุมมองเชิั้งเพิศัภาวิะไปประยุกต์ใช้ั้ในเอเชีั้ยตะวัินออกเฉียงใต้ฉบีบัีกรุงเทพิ (2016) 

“ควิามรุนแรงอย่างต่อเน่�องที�เกดิข้�นระห่ว่ิางแลุะห่ลัุงการถ่กคุมขงัถ่อเป็นควิามจัริงที�ผ่ต้อ้งขงัห่ญิงทั�วิโลุกต้อง
เผชั้ิญ” 

– ผ่้เสนอรายงานพิิเศัษของสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิง

ที�มา: รายงานของผ่เ้สนอรายงานพิิเศัษว่ิาด้วิยควิามรุนแรงต่อผ่ห้่ญิง, สาเห่ตุแลุะผลุที�ตามมา “เส้นทาง เง่�อนไขแลุะผลุที�ตามมาของการกักขังผ่ห้่ญิง (Pathways to, 
conditions and consequences of incarceration for women)” (A/68/340), ห่น้า 4.

1.3 การจุำาคูุ่กมื่ผู้ลติ�อผู้่้หญิงอยุ�างไร
แม้วิ่าการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีแลุะการจัำคุกสามารถส่งผลุกระทบีเชั้ิงลุบีต่อผ่้ต้องขังทั�งชั้ายแลุะห่ญิง แต่ผลุ 

กระทบีดังกลุ่าวิมักรุนแรงเป็นพิิเศัษสำห่รับีผ่้ต้องขังห่ญิง เน่�องจัากผ่้ต้องขังห่ญิงจัำนวินมากกระทำผิดเป็นครั�งแรก

แลุะถ่กจัำคุกในฐานควิามผิดที�ไม่มีควิามรุนแรง ซ้�งการใช้ั้โทษจัำคุกอาจัไม่สามารถชั้่วิยบีำบีัดฟ้�นฟ่แลุะกลุายเป็น

อุปสรรคต่อการกลุับีค่นส่่สังคมของพิวิกเธิ์อได้30

• ความปลัอดภัย: ผ่้ต้องขังห่ญิงในห่ลุายประเทศัมักถ่กลุ่วิงลุะเมิดทางเพิศัแลุะทำให่้ร่้ส้กอับีอาย ในสัดส่วินที�

ส่งกวิ่าผ่้ต้องขังชั้าย ซ้�งพิวิกเธิ์อจัะมีควิามเสี�ยงมากเป็นพิิเศัษที�จัะถ่กข่มข่น ถ่กทารุณกรรมทางเพิศั ตลุอดจัน

ถ่กเอารัดเอาเปรียบีโดยผ่้ต้องขังชั้ายแลุะเจั้าห่น้าที�เร่อนจัำ

• ผลักัร่ะทบต่ิอบทบาทขึ้องผ้ด้แ้ลั: ผ่ต้อ้งห่ญิงในประเทศัส่วินให่ญ่มักเป็นผ่ด้แ่ลุเดี�ยวิห่ร่อเป็นผ่ด้แ่ลุห่ลัุกของ

บีุตรแลุะบีุคคลุอ่�น ๆ ที�ตนมีภาระเลุี�ยงด่ แลุะเน่�องจัากผ่้ต้องขังห่ญิงจัำนวินมากมีบีทบีาทเป็นแม่31 การจัำคุก

จั้งสามารถสร้างผลุกระทบีทางจัิตใจัอย่างรุนแรงต่อเด็กเพิราะต้องถ่กพิรากจัากกัน ซ้�งจัะนำไปส่่ปัญห่าทาง

อารมณ์แลุะพิัฒนาการของเด็กได้

30 Deschenes, Owen and Crow, “การทำผิดซ�ำซากของผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำ: การวิิเคราะห่์ข้อม่ลุรองของชัุ้ดข้อม่ลุการทำผิดซ�ำซากในปี ค.ศั. 1994 (Recidivism 
among female prisoners: Secondary analysis of the 1994) ชัุ้ดข้อม่ลุของ BJS”, National Criminal Justice Reference Service (2007) 

31 ในเขตคอเคซัสใต ้รอ้ยลุะ 78 ของผ้่ตอ้งขงัห่ญงิที�สำรวิจัเป็นแม่คนแลุว้ิ [PRI, ใครคอ่ผ่ต้้องขงัห่ญงิ? ผลุการสำรวิจัจัากประเทศัอาร์เมเนยีแลุะจัอร์เจัยี (Who are women 
prisoners? Survey results from Armenia and Georgia) (2013) ห่นา้ 13-14]; 3 ใน 4 ของผ่ห้่ญงิที�อย่ใ่นที�คมุขงัของจัอรแ์ดนมีลุก่แลุว้ิแลุะ รอ้ยลุะ 78  ของผ่ห้่ญงิเห่ลุา่นี�อายุ
ต�ำกวิ่า 18 ปี [PRI, Who are women prisoners? Survey results from Jordan and Tunisia (ใครค่อผ่้ต้องขังห่ญิง? ผลุการสำรวิจัจัากประเทศัจัอร์แดนแลุะต่นีเซีย) (2014) 
ห่นา้ 11]  ในแอฟริกาใต้ รอ้ยลุะ 75 ของกลุุม่ผ่ต้้องขังที�สำรวิจัมีลุก่แลุ้วิโดย รอ้ยลุะ 45 ของผ่ห้่ญิงเห่ลุ่านี�มลีุก่คนแรกเม่�ออายุระห่ว่ิาง 16-20 ป ี[Artz, Hoffman-Wanderer and 
Moult, เวิลุาแห่่งควิามยากลุำบีาก: เส้นทางส่่อาชั้ญากรรมแลุะการคุมขัง (Hard Time(s): Women’s Pathways to Crime and Incarceration) (2012), ห่น้า vi, 11 แลุะ 35]
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• เด็กัท่�อาศัยอย้่ในเร่ือนจัำกัับแม่: ในปี พิ.ศั. 2560 มีการประมาณการว่ิาเด็กอย่างน้อย 19,000 คนทั�วิโลุก

จัะต้องอาศััยอย่่ในเร่อนจัำกับีผ่้ด่แลุห่ลุัก32 ซ้�งเด็กเห่ลุ่านี�ย่อมได้รับีผลุกระทบีทั�งจัากสภาพิแวิดลุ้อมโดยทั�วิไป

ของสถานคุมขัง แลุะผลุกระทบีจัากการที�เร่อนจัำห่ลุายแห่่งไม่มีโครงสร้างพิ่�นฐานที�เห่มาะสมสำห่รับีการด่แลุ

เดก็ โดยประเทศัส่วินให่ญ่ไดม้นีโยบีายกำห่นดอายุสง่สุดที�เด็กสามารถอย่่ในเร่อนจัำกับีพิอ่แม่ไดแ้ลุะเม่�อครบี

กำห่นดจัะตอ้งออกจัากเรอ่นจัำ ซ้�งส่งผลุให่พ้ิอ่แมแ่ลุะเดก็เกิดควิามเครยีดทางอารมณ ์จัง้มีการตั�งคำถามเกี�ยวิ

กับีทางเลุ่อกอ่�นสำห่รับีการด่แลุเด็กกลุุ่มนี�33  

• ผ้ห้่ญิงิท่�ติั�งคร่ร่ภ์: ขอ้จัำกัดด้านทรัพิยากรเรอ่นจัำแลุะจัำนวินเจ้ัาห่น้าที�มกัสง่ผลุให้่ผ่ห้่ญิงตั�งครรภ์ซ้�งถก่กักขงั

ห่ร่อคุมขังอย่่ในเร่อนจัำไม่ได้รับีการด่แลุทั�งก่อนแลุะห่ลุังคลุอดอย่างเพิียงพิอ

• กัาร่ขึ้าดสิ�งอำนวยความสะดวกั: เร่อนจัำส่วินให่ญ่ถ่กออกแบีบีมาสำห่รับีผ่้ต้องขังชั้ายจั้งทำให้่ไม่สามารถ

ตอบีสนองต่อควิามต้องการเฉพิาะของผ่้ห่ญิงได้เท่าที�ควิร34 แลุะเน่�องจัากผ่้ต้องขังห่ญิงถ่อเป็นประชั้ากรส่วิน

นอ้ยของเรอ่นจัำจัง้มกัขาดงบีประมาณสำห่รบัีกอ่สรา้งพ่ิ�นที�เฉพิาะให่ก้บัีผ่ต้อ้งขงัห่ญงิ ผ่ต้อ้งขงัห่ญงิจัำนวินมาก

จัง้ต้องถ่กคมุขงัไวิใ้นภายในบีรเิวิณพ่ิ�นที�ของเรอ่นจัำชั้าย ทำให่พ้ิวิกเธิ์อตกอย่ใ่นควิามเสี�ยงดา้นควิามปลุอดภยั

แลุะไม่ได้รับีการตอบีสนองด้านควิามจัำเป็นเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของพิวิกเธิ์อ นอกจัากนี� การขาดแคลุนด้าน

ทรัพิยากรแลุะการที�ผ่้ต้องขังห่ญิงไม่ได้รับีควิามสำคัญในลุำดับีต้นอาจัส่งผลุให้่เร่อนจัำห่ญิงไม่สามารถด่แลุ

ด้านควิามต้องการเฉพิาะด้านสุขภาพิของผ่้ต้องขังห่ญิงได้ เช่ั้น ควิามต้องการด้านสุขภาพิทางเพิศัแลุะการ 

เจัริญพิันธ์ุิ์ ห่ร่อการบีริการแก้ไขฟ้�นฟ่ที�เห่มาะสม ตลุอดจันข้อจัำกัดด้านสิ�งอำนวิยควิามสะดวิกต่าง ๆ ทำให้่ 

ผ่ต้้องขงัห่ญิงอาจัต้องถ่กคุมขงัอย่ใ่นเรอ่นจัำควิามมั�นคงที�สง่เกินควิามจัำเป็น พิร้อมกบัีกฎเกณฑ์์ที�เข้มงวิดมากข้�น 

ในขณะที�โอกาสการเข้าถ้งการแก้ไขฟ้�นฟ่น้อยลุง แลุะเน่�องจัากจัำนวินที�จัำกัดของเร่อนจัำห่ญิง ผ่้ต้องขังห่ญิง

จั้งต้องถ่กคุมขังอย่่ในเร่อนจัำที�ห่่างไกลุ ครอบีครัวิเดินทางมาเยี�ยมได้ยาก ซ้�งจัะส่งผลุด้านอารมณ์แลุะทำให่้

เกิดควิามร่้ส้กโดดเดี�ยวิ

• สขุึ้ภาพื่จัติิ: ผ่ห้่ญงิที�เขา้ส่เ่รอ่นจัำมักจัะเผชิั้ญกบัีปญัห่าด้านสุขภาพิจิัตมากกว่ิาผ่ต้้องขงัชั้าย35  ปญัห่าสุขภาพิ

จัิตที�เกิดข้�นอาจัเป็นได้ทั�งเห่ตุแลุะผลุของการถ่กจัำคุก ซ้�งปัจัจััยด้านควิามแออัดของเร่อนจัำ การขาดการด่แลุ

สุขภาพิที�ดีพิอ แลุะการถ่กทารุณกรรมในเร่อนจัำอาจัทำให่้ปัญห่าสุขภาพิจิัตของผ่้ต้องขังทวิีควิามรุนแรงมาก

ข้�น นอกจัากนี� การแตกแยกของครอบีครัวิแลุะควิามร่้ส้กว่ิาตัวิเองลุ้มเห่ลุวิในการทำห่น้าที�พิ่อแม่อาจัทำให้่ 

ผ่ต้อ้งขงัห่ญงิเกดิควิามเครยีด ร่ส้ก้ผดิ แลุะกงัวิลุใจั โดยผ่ห้่ญงิจัะร่ส้ก้ผดิมากกวิา่ผ่ช้ั้ายห่ากไมส่ามารถทำห่นา้ที�

ของแมที่�ดไีดเ้พิราะสังคมให้่ควิามคาดห่วิงักบัีบีทบีาทของแม่มากกวิา่ ดงันั�น ผ่ห้่ญงิจ้ังจัะร้่สก้ทุกขท์รมานจัาก

การต้องถ่กแยกจัากครอบีครัวิมากกวิ่าผ่้ชั้าย36

• กัาร่ฆ่่าติัวติายแลัะกัาร่ทำร่้ายติัวเอง: การศั้กษาวิิจััยแสดงให่้เห่็นวิ่า ผ่้ต้องขังห่ญิงมีควิามเสี�ยงที�จัะทำร้าย

ตัวิเองห่ร่อพิยายามฆ่่าตัวิตายส่งกวิ่าผ่้ต้องขังชั้าย37 เน่�องจัากผ่้ต้องขังห่ญิงส่วินให่ญ่มักเผชั้ิญกับีปัญห่าด้าน

สุขภาพิจัิตแลุะมีประวิัติการใชั้้สารเสพิติดในระดับีที�รุนแรงกวิ่า รวิมทั�งอาจัเกิดจัากควิามร้่ส้กโดดเดี�ยวิเพิราะ

เร่อนจัำห่ญิงมักอย่่ห่่างไกลุจัากครอบีครัวิแลุะชัุ้มชั้น38

32 การศั้กษาขององค์การสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยเด็กที�ถ่กลุิดรอนเสรีภาพิ (A/74/136).
33 Quaker United Nations Office, ผลุกระทบีของการจัำคุกพิ่อแม่ที�มีต่อเด็ก (The impact of parental imprisonment on children), เอกสารในชัุ้ดผ่้ห่ญิงในเร่อนจัำ

แลุะลุ่กของแม่ที�ถ่กจัำคุก (2007).
34  ด่เพิิ�มเติมได้ที� Maiello and Carter, “เอาโถปัสสาวิะผ่้ชั้ายออกไปแลุ้วิทาผนังให่้เป็นสีชั้มพิ่? เร่อนจัำห่ญิงควิรจัะมีห่น้าตาอย่างไร? (Minus the urinals and painted 

pink”? What should a women’s prison look like?)”, 9 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2558
35 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยผ่้ห่ญิงแลุะการจัำคุก (Handbook on Women and Imprisonment) พิิมพิ์ครั�งที� 2 (2014) ห่น้า 9
36 PRI, ผ่้ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นดกรุงเทพิ  (Women in criminal justice systems and the added value of the UN 

Bangkok Rules) (2015)
37 WHO, สำนักงานภ่มิภาคยุโรป, สุขภาพิในเร่อนจัำ (Health in Prisons) (2007)
38  PRI, ผ้่ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นดกรุงเทพิ  (Women in criminal justice systems and the added value of the UN 

Bangkok Rules) (2015)
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มากกว่ิา 1 ใน 4 ของผ่ต้้องขงัห่ญิงที�สำรวิจัในปร่ะเทศค่ร์่กั่ซ้สถานเคยมีควิามพิยายามที�จัะฆ่่าตวัิตายแลุะ 

ร้อยลุะ 29 ของพิวิกเธิ์อพิยายามทำร้ายตวัิเองในช่ั้วิงห่น้�งของชั้ีวิติก ร้อยลุะ 40 ของผ่ต้้องขงัห่ญงิที�สำรวิจัใน 

ประเทศัตน่เิซยีเคยทำร้ายตวัิเองแลุะ/ห่ร่อเคยพิยายามที�จัะฆ่่าตวัิตายข แลุะงานวิิจัยัในปร่ะเทศออสเติร่เลัย่ 

พิบีว่ิา ผ่ต้้องขงัชั้ายมกัระบีายควิามโกรธิ์แลุะคบัีข้องใจัออกมาในรป่แบีบีของการใช้ั้กำลุงัห่รอ่การก่อจัลุาจัลุใน

เรอ่นจัำ ในขณะที�ผ่ต้้องขังห่ญงิมกัจัะใช้ั้วิิธิ์ทีำร้ายตนเองแทนค 
ก   PRI, คาซักสถานแลุะคีร์กีซสถาน (2014), ห่น้า 18.
ข   PRI, จัอร์แดนแลุะต่นีเซีย (2014), ห่น้า 28.
ค   รายงานของผ่้เสนอรายงานพิิเศัษวิ่าด้วิยควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิง, สาเห่ตุแลุะผลุที�ตามมา “เส้นทาง  เง่�อนไขแลุะผลุที�ตามมาของการกักขังผ่้ห่ญิง (Pathways to, 
conditions and consequences of incarceration for women)” (A/68/340), เชั้ิงอรรถที� 119, ห่น้า 21

ร้อยลุะ 70.7 ของผ่ต้้องขงัห่ญงิในสห่ร่าชิอาณาจักััร่ ที�ได้รบัีโทษคมุขงัระยะสั�นไม่เกนิ 12 เดอ่น ระห่ว่ิางเดอ่น

เมษายนถ้งมิถุนายน พิ.ศั. 2559 จัะกลัุบีมากระทำผิดซ�ำภายในเวิลุา 1 ปีห่ลุงัถ่กปลุ่อยตัวิ ซ้�งห่ลัุกฐานแสดง

ให้่เห็่นว่ิา โทษคุมขังระยะสั�นมปีระสิทธิิ์ผลุในการป้องกันการกลัุบีมากระทำทำผิดซ�ำน้อยกว่ิาคำสั�งให้่ทำงาน

บีรกิารชั้มุชั้น

ที�มา: กระทรวิงยุติธิ์รรมของสห่ราชั้อาณาจัักร, ยุทธิ์ศัาสตร์เกี�ยวิกับีผ่้กระทำผิดห่ญิง (Female Offender Strategy), ห่น้า 3

• กัาร่ติ่ติร่า (stigma): ผ่้ห่ญิงที�ถ่กควิบีคุมตัวิต้องเผชั้ิญกับีข้อท้าทายห่ลุายประการห่ลุังจัากได้รับีการปลุ่อยตัวิ 

เชั้่น การไม่มีที�อย่่  การห่างานทำ แลุะปัญห่าสุขภาพิ ตราบีาปที�ติดตัวิมากับีการถ่กจัับีกุมสามารถส่งผลุให่้ 

ผ่้ห่ญิงต้องออกจัากงานระห่วิ่างที�ถ่กควิบีคุมตัวิแม้ว่ิาสุดท้ายแลุ้วิจัะไม่ถ่กลุงโทษก็ตาม โดยผ่้ห่ญิงมักจัะ 

ถ่กเลุ่อกปฏิิบีัติห่ลุังปลุ่อยตัวิมากกวิ่าผ่้ชั้ายเพิราะการถ่กตีตราทางสังคม ซ้�งบีางคนอาจัถ่กครอบีครัวิตัดขาด

ห่ร่อเสียสิทธิ์ิในการด่แลุลุ่ก39

1.4 ทำาไมืจุึงคู่วรนัำามืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อ
เพศภาวะมืาใชุ้กับผู้่้หญิง 

การใชั้้มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังอย่างมีประสิทธิ์ิผลุสามารถลุดต้นทุนทางสังคมแลุะต้นทุนทางเศัรษฐกิจัจัากการ

ใชั้้โทษจัำคุก โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในขั�นตอนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี40 การกระทำผิดซ�ำ แลุะการลุดจัำนวิน

ประชั้ากรในเร่อนจัำลุงในระยะยาวิผ่านการเปิดโอกาสให้่ผ่้ต้องขังสามารถเข้ารับีการบีำบัีดแก้ไขฟ้�นฟ่แลุะกลัุบีค่น

ส่่สังคมได้มากข้�น  ในทางกลุับีกัน การคุมขังอาจัเพิิ�มโอกาสให่้ผ่้ห่ญิงกระทำผิดซ�ำมากข้�น แลุะลุดควิามสามารถ

ในการเลุี�ยงชีั้พิห่ร่อห่าที�อย่่อาศััยของตนเอง จั้งควิรมีการนำมาตรการที�ใช้ั้ชัุ้มชั้นเป็นฐานเพ่ิ�อแก้ไขสาเห่ตุที�แท้จัริง 

ที�ทำให่้ผ่้ห่ญิงกระทำผิดซ้�งจัะเป็นประโยชั้น์ทั�งกับีผ่้กระทำผิดแลุะชัุ้มชั้น เชั้่น การบีำบีัดรักษาการติดยาเสพิติด  

การบีำบีัดฟ้�นฟ่ปัญห่าทางสุขภาพิจัิต เป็นต้น41 

39 PRI, ผ่้ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นดกรุงเทพิ  (Women in criminal justice systems and the added value of the UN 
Bangkok Rules) (2015)

40 ม่ลุนิธิ์ิ Open Society, ผลุกระทบีทางสังคมแลุะเศัรษฐกิจัของการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี (The Socio-Economic Impact of Pre-Trial Detention) (2011)
41 Bazelon and Krinsky, “คลุ่�นลุ่กให่ม่ของพินักงานอัยการที�ต้องการควิามยุติธิ์รรม (There’s a Wave of New Prosecutors. And They Mean Justice)”, New York 

Times, 11 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2561

อย่างไรก็ดี มาตรการที�มิใช่ั้การคุมขังมักไม่ใช่ั้มาตรการที�ออกแบีบีมาโดยเฉพิาะสำห่รับีผ่้ห่ญิง ซ้�งห่มายควิามว่ิา 

มาตรการแลุะการลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังห่ลุายชั้นิดไม่ได้ให่้ควิามสำคัญกับีลุักษณะ บีทบีาทแลุะภ่มิห่ลุังเฉพิาะตัวิ

ของผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม แลุะอาจัเป็นสิ�งทำร้ายผ่้ห่ญิงได้มากข้�นห่ร่ออาจักลุายเป็นร่ปแบีบีให่ม่ของ

การทำร้ายห่ร่อควิบีคุมผ่้ห่ญิงโดยรัฐ โดยในบีทต่อไป ค่่ม่อเลุ่มนี�จัะอธิ์ิบีายถ้งวิิธิ์ีที�จัะสามารถส่งเสริมควิามเท่าเทียม

ทางเพิศัภาวิะในการนำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังไปใชั้้



1. การระบุคู่วามืจุำาเป็นัขัองผู้่้หญิงท่�เขั้าสื่�กระบวนัการยุุติิธรรมื     15

42 UNODC แลุะ PRI ได้พิัฒนาห่ลุักส่ตรฝึึกอบีรมที�มีประโยชั้น์ข้�นมาห่ลุายห่ลุักส่ตร ด่ UNODC, E-learning ทั�วิโลุก (Global e-Learning), รายชั้่�อห่ลุักส่ตร, “ประเด็น
ทางเพิศัภาวิะ: ทางเลุ่อกอ่�นแทนการคุมขังผ่้กระทำผิดห่ญิง (Gender Issues: Alternatives to Imprisonment for Women Offenders)” (Nr. 23.2), https://www.unodc.org/
elearning/en/courses/course-catalogue.html; แลุะ PRI, “ผ่ห้่ญงิในที�คมุขงั: การอนวุิตัขิอ้กำห่นดกรงุเทพิ (e-course) [Women in Detention: putting the Bangkok Rules 
into practice (e-course)]”, e-learning (18 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2561)  แลุะแบีบีฝึึกห่ัด (พิ.ศั. 2560) 

1.5 การประยุุกติ์ใชุ้กฎหมืายุและวิธ่พิจุารณาคู่วามือาญา 
ให้ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

ผ่้ปฏิิบีัติงานด้านยุติธิ์รรม เชั้่น ผ่้พิิพิากษา พินักงานอัยการ แลุะทนายควิามจัำเลุย ควิรนำลุักษณะสำคัญของระบีบี

กฎห่มายไปประยุกต์ใชั้้โดยคำน้งถ้งมิติของเพิศัภาวิะให้่มากข้�น ซ้�งสามารถพิิจัารณาทางเลุ่อกแลุะข้อแนะนำต่างๆ

ได้ดังต่อไปนี�:

• ทำงานรว่ิมกบัีห่นว่ิยงานแลุะกลุุม่ภาคประชั้าสงัคมเพิ่�อรวิบีรวิมแลุะแลุกเปลุี�ยนขอ้มลุ่ในประเดน็ตา่ง ๆ  รวิมถ้ง

จัำนวินผ่ห้่ญงิที�ถ่กคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคด ีเพิ่�อให่แ้นใ่จัวิา่ระบีบีที�นำไปใชั้จ้ัะมคีวิามโปรง่ใสแลุะตรวิจัสอบี

ได ้ตลุอดจันสามารถติดตามการเบีี�ยงเบีนคดีแลุะโครงการตา่ง ๆ  ในชั้มุชั้นเพิ่�อรวิบีรวิมห่ลุกัฐานที�แสดงให่เ้ห่น็

ถ้งประสิทธิ์ิผลุของโครงการ

• นำมาตรฐานการปฏิิบีติังานที�มุง่เนน้การลุดจัำนวินผ่ต้อ้งขงั เชั้น่ เนน้การลุดจัำนวินผ่ถ่้กคมุขงักอ่นการพิิจัารณา

คดีห่ร่อการกระทำผิดซ�ำมากกวิ่าจัำนวินผ่้ต้องขังเด็ดขาด 

• จัดัตั�งระบีบีที�ชั้ว่ิยให่ท้นายควิามจัำเลุยสามารถย่�นอทุธิ์รณ์ตอ่พินกังานอยัการอาวิโุสได ้ห่ากเห่น็ว่ิาขอ้กลุ่าวิห่า

ห่ร่อคำรับีสารภาพิของผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าไม่เป็นธิ์รรม

• กำห่นดให่ผ้่ป้ฏิบิีตังิานดา้นยตุธิิ์รรมเขา้รบัีการฝึกึอบีรมเกี�ยวิกบัีการนำกฎห่มายอาญาที�ตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะ

ไปประยุกต์ใชั้้ โดยต้องมีควิามร่้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับีข้อกำห่นดกรุงเทพิ แลุะสามารถเข้าใจัถ้งสาเห่ตุเบี่�องห่ลุัง

ที�ทำให่้ผ่้ห่ญิงเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม42

• ระบีผุ่ท้ี�สามารถทำห่น้าที�เปน็ “ผ่น้ำ” ภายในระบีบีงานยุตธิิ์รรมที�สามารถให้่การสนับีสนุนแลุะเผยแพิร่แนวิทาง

ที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะได้มากข้�น

• คำน้งถ้งควิามรับีผิดชั้อบีในการด่แลุบีุตรของผ่้ห่ญิงในทุกขั�นตอนของกระบีวินการศัาลุ เชั้่น เม่�อจัะกำห่นดวิัน

ที�ต้องมาข้�นศัาลุห่ร่อการนัดห่มายอ่�นที�เกี�ยวิข้อง

• รณรงคใ์ห่ย้กเลุกิกฎห่มายที�เลุอ่กปฏิิบีตั ิแลุะสรา้งการมสีว่ินรว่ิมให่ผ้่ก้ำห่นดนโยบีายปฏิิรป่กฎห่มายในประเดน็

ต่าง ๆ ที�จัำเป็น

• พ่ิดคุยกับีผ่้ห่ญิงที�มีประวัิติถ่กคุมขัง เข้าเยี�ยมศั่นย์กักขังผ่้ห่ญิงแลุะเร่อนจัำเพ่ิ�อห่าข้อม่ลุเกี�ยวิกับีมุมมองของ

ผ่้บีริห่ารในการนำกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาไปปฏิิบีัติ รวิมทั�งพิบีปะกับีองค์กรที�ทำงานกับีผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่

กระบีวินการยุติธิ์รรมอย่างสม�ำเสมอเพิ่�อเรียนร่้มุมมองแลุะข้อคิดเห่็นขององค์กร

• จััดสรรทรัพิยากรเพิิ�มเติมให่้กับีการดำเนินการเกี�ยวิกับีมาตรการทางเลุ่อกแทนการคุมขังที�ใชั้้ชัุ้มชั้นเป็นฐาน

แลุะองค์กรที�ทำงานเพ่ิ�อแก้ไขสาเห่ตุที�แท้จัริงที�ทำให้่ผ่้ห่ญิงเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม เพ่ิ�อให่้ควิามสำคัญกับี

มาตรการป้องกันการกระทำผิดมากข้�น

• จััดห่าทางเลุ่อกที�ห่ลุากห่ลุายเพ่ิ�อจััดการกับีสาเห่ตุห่ลุักที�ทำให้่ผ่้ห่ญิงเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม เช่ั้น การจััด

โครงการศั้กษาแลุะฝึึกอบีรมเพิ่�อเพิิ�มโอกาสในการจั้างงานแลุะลุดควิามเปราะบีางทางสังคมแลุะเศัรษฐกิจั



16     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

• รบัีร่ว้ิา่ถอ้ยคำธิ์รรมดาที�คนใชั้ก้นัทั�วิไปห่ลุายคำมีนยัยะของการดถ่่กเห่ยียดห่ยามแลุะลุดทอนควิามเป็นมนษุย์

ของผ่อ้่�น รวิมทั�งสะท้อนการมองผ่อ้่�นเพิยีงด้านเดยีวิแลุะการตตีราบีาปอยา่งถาวิรให่ก้บัีผ่อ่้�นเพิยีงเพิราะเขาเคย

ถ่กตดัสนิวิา่กระทำควิามผิดมากอ่น เช่ั้น คำว่ิา “นักโทษ” “อดีตนกัโทษ” “ขี�คกุ” “โจัร” แลุะ “คนคุก” แนวิคิดแบีบี

เห่มารวิมเช่ั้นนี�ทำให้่คนที�เคยถ่กจัำคุกมาก่อนเปลีุ�ยนแปลุงตัวิเองได้ยากแลุะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขฟ้�นฟ่

แลุะกลุับีค่นส่่สังคมของพิวิกเขา ควิรเลุ่อกใชั้้ถ้อยคำที�ส่�อถ้งสถานะทางอาชั้ญากรรมโดยไม่ลุดทอนควิามเป็น

มนุษย์ของผ่้อ่�นแทน เชั้่น คำวิ่า “ผ่้ถ่กคุมขัง” ห่ร่อ “อดีตผ่้เคยถ่กคุมขัง” 43

1.6 แบบฝึึกหัดประเมืินัตินัเอง
1. อะไรค่อ:

ก. ปัจัจััยห่ลุักที�ทำให่้ผ่้ห่ญิงได้รับีโทษจัำคุกในประเทศัของคุณ

ข. สาเห่ตุแท้จัริงที�อย่่เบี่�องห่ลุังโทษจัำคุกของผ่้ห่ญิงในประเทศัของคุณ

2. การถ่กจัำคุกส่งผลุด้านลุบีต่อผ่้ห่ญิงในประเทศัของคุณอย่างไรบี้าง

3. ขั�นตอนอะไรบีา้งที�สามารถนำมาใชั้เ้พิ่�อชั้ว่ิยให่ก้ระบีวินการยตุธิิ์รรมในประเทศัของคณุตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะได้

มากข้�น

1.7 แบบฝึึกหัดสืำาหรับการฝึึกอบรมื

43 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

กัร่ณ่ศ้กัษา: Aminatta ถ่กจัับีกุมในข้อห่าค้าประเวิณีแลุะเร่ร่อน แต่ไม่เคยมีประวิัติอาชั้ญากรรมมาก่อน เธิ์อ

มีลุ่กอายุ 6 เด่อนห่น้�งคน เธิ์อบีอกวิ่านอนไม่ค่อยห่ลุับีมาห่ลุายสัปดาห่์แลุ้วิแลุะร้องไห้่อย่่ตลุอดเวิลุา เพิ่�อน

ชั้ายของ Aminatta ติดยาเสพิติดแลุะทำร้ายเธิ์อทั�งทางร่างกายแลุะจัิตใจัเป็นครั�งคราวิ เธิ์อเป็นชั้าวิต่างชั้าติ

ที�ยา้ยมาอย่ที่�โมแกนดาไดห้่น้�งปแีลุว้ิ เร่อนจัำห่ญงิกลุางของที�นี�ตั�งอย่ใ่นเมอ่งห่ลุวิงซ้�งอย่ห่่่างออกไปประมาณ

สองชั้ั�วิโมงห่ากเดินทางโดยรถยนต์ Aminatta ถ่กจัับีในเม่องที�เร่อนจัำห่ญิงเป็นเพีิยงแดนขนาดเล็ุกตั�งอย่่ใน

พิ่�นที�เร่อนจัำชั้าย ซ้�งไม่มีสิ�งอำนวิยควิามสะดวิกด้านการแก้ไขฟ้�นฟ่มากนักแลุะขาดแคลุนผ่้คุมที�เป็นผ่้ห่ญิง

1. ปัจัจััยห่ลุักที�ทำให่้ Aminatta ต้องเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมค่ออะไร 

2. การใชั้้โทษจัำคุกจัะสามารถส่งผลุด้านลุบีต่อ Aminatta แลุะลุ่กของเธิ์ออย่างไรบี้าง

3. Aminatta อาจัต้องเผชั้ิญกับีการเลุ่อกปฏิิบีัติในระบีบีกฎห่มายอาญาอย่างไรบี้าง



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะ
ในัการใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง

ประเด็นัหลัก

• ผ่ก้ำห่นดนโยบีายแลุะผ่ป้ฏิิบัีตงิานด้านยตุธิิ์รรมควิรนำบีทบัีญญตัขิองข้อกำห่นดโตเกียวิ ข้อกำห่นดกรุงเทพิ 
แลุะข้อกำห่นดเนลุสัน แมนเดลุามารวิมเข้าไว้ิในกฎห่มายแลุะแนวิปฏิบิีตัต่ิาง ๆ  ที�มอีย่ใ่นประเทศัของตนเพิ่�อ
ให้่แน่ใจัว่ิาจัะสามารถนำมาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงัที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะมาใช้ั้ได้โดยง่ายแลุะสมบีร่ณ์

• ตำรวิจัแลุะพินกังานอยัการควิรพิิจัารณานำทางเลุอ่กอ่�นในการดำเนนิคด ีเชั้น่ การยกฟอ้ง การลุดทอนการ
ลุงโทษ/การลุดทอนควิามเปน็อาชั้ญากรรมของขอ้ห่า การห่นัเห่คด ีโครงการบีำบีดัรกัษาที�ตอบีสนองตอ่เพิศั
ภาวิะ ควิามยุติธิ์รรมเชั้งิสมานฉันท์ ตลุอดจันทางเลุอ่กอ่�นที�เกี�ยวิขอ้งมาใชั้ก้บัีผ่ห้่ญิงที�เขา้ส่ก่ระบีวินการทาง
กฎห่มายในข้อห่าที�ไม่ร้ายแรง ไม่เป็นภัยคุกคามห่ร่อเป็นอันตรายต่อควิามปลุอดภัยแลุะต่อสังคม โดยใน
ขณะเดียวิกันต้องเคารพิกฎห่มายแลุะสิทธิ์ิของผ่้เสียห่ายด้วิย 

• การทำให่แ้นใ่จัวิา่บีุคคลุที�ไม่สามารถจั้างทนายควิามจัะสามารถเขา้ถง้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มายได้ถอ่
เป็นควิามรับีผิดชั้อบีของตำรวิจั พินักงานอัยการ แลุะผ่้พิิพิากษา 

• การคมุขังก่อนการพิิจัารณาคดีควิรเปน็ทางเลุอ่กสดุท้ายที�จัะนำมาใช้ั้เม่�อไม่มีมาตรการอ่�นแลุ้วิเทา่นั�น แลุะ
ควิรพิิจัารณานำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้ในทุกขั�นตอนของกระบีวินการทางอาญา

• ควิรพิิจัารณานำทางเลุ่อกอ่�นแทนการคุมขังก่อนพิิจัารณาคดี เชั้่น การประกันตัวิ มาใชั้้ในทุกกรณีไม่วิ่าจัะ
เป็นควิามผิดอะไร แลุะพิิจัารณานำเกณฑ์์ที�คำน้งถ้งลุักษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะมาใชั้้ในการตัดสินใจัใชั้้
ทางเลุ่อกดังกลุ่าวิด้วิย

• ควิรนำเห่ตุบีรรเทาโทษที�คำน้งถ้งลุักษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะมาพิิจัารณาประกอบีการกำห่นดโทษ แลุะ
ควิรยกเลิุกคำพิิพิากษาที�กฎห่มายกำห่นดให้่ศัาลุลุงโทษโดยห้่ามใช้ั้ดลุุพิินจิัในการลุดโทษห่รอ่รอการลุงโทษ 
ที�บีังคับีการลุงโทษ 

• การที�ผ่้พิิพิากษารับีทราบีถ้งข้อม่ลุของผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการทางกฎห่มาย (เชั้่น ภาระรับีผิดชั้อบีเลุี�ยง
ด่ ประวิัติการตกเป็นเห่ย่�อ ควิามจัำเป็นที�จัะต้องได้รับีการด่แลุด้านสุขภาพิจัิต ฯลุฯ) ถ่อเป็นข้อม่ลุสำคัญ
สำห่รับีประกอบีการพิิจัารณาพิิพิากษาคดี ห่น่วิยงานคุมประพิฤติแลุะห่น่วิยงานสังคมสงเคราะห่์สามารถ
ให่ข้อ้มลุ่การประเมินผลุกระทบีที�อาจัเกิดข้�นกับีบีตุรของผ่ต้้องห่าห่ญิงแลุะการจัดัการห่าผ่ด้แ่ลุเด็กห่ากขาด
ผ่้ด่แลุห่ลุัก (เชั้่น รายงานข้อม่ลุทางสังคมของผ่้ต้องห่า) ได้ก่อนการพิิพิากษาคดี ในประเทศัที�มีทรัพิยากร
จัำกัด ศัาลุอาจัสอบีถามถ้งภ่มิห่ลุังของผ่้ห่ญิงด้วิยตัวิเองในระห่วิ่างการพิิจัารณาคดี นอกจัากนี� เจั้าห่น้าที�
เร่อนจัำ เจ้ัาห่น้าที�คลิุนิกด้านกฎห่มายของมห่าวิิทยาลัุย แลุะผ่้ช่ั้วิยทนายควิาม สามารถให้่การสนับีสนุน
การทำงานของศัาลุได้โดยให่้ข้อม่ลุภ่มิห่ลุังของผ่้ต้องห่ากับีศัาลุเพิ่�อประกอบีการพิิพิากษากำห่นดโทษ 

• ควิรพิิจัารณาใช้ั้มาตรการที�มใิช่ั้การคุมขงักบัีผ่ห้่ญงิที�เข้าส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรมในทุกกรณีห่ากเห็่นว่ิาเห่มาะสม 
แลุะสามารถทำได้ โดยเฉพิาะผ่้ห่ญิงตั�งครรภ์แลุะผ่้ห่ญิงที�มีบีุตรติด เชั้่น การรอการลุงโทษ การรอการ
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18     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

กำห่นดโทษ คำสั�งให้่ทำงานบีริการชุั้มชั้น ห่ร่อเข้ารับีการบีำบัีดฟ้�นฟ่ในชุั้มชั้น การใช้ั้มาตรการที�มิใชั้่การ 
คุมขังดังกลุ่าวิควิรถ่กแทรกแซงน้อยที�สุดแลุะมีการคำน้งถ้งสถานการณ์เฉพิาะตัวิของผ่้ห่ญิงแต่ลุะคน  
บีทลุงโทษคมุขงัควิรนำมาใชั้เ้ฉพิาะในกรณทีี�เปน็ควิามผดิรา้ยแรงแลุะใชั้ค้วิามรนุแรง เม่�อผ่ก้ระทำผดิอาจั
เป็นอันตรายต่อผ่้อ่�นเท่านั�น โดยต้องคำน้งถ้งประโยชั้น์ส่งสุดของบีุตรของห่ญิงนั�นเป็นสำคัญ 

• ผ่้ห่ญิงจัำนวินมากไม่สามารถจ่ัายค่าปรับีได้เน่�องจัากมีฐานะยากจันแลุะถ่กกีดกันทางสังคม  โดยเฉพิาะ
อย่างยิ�งผ่้ห่ญิงที�มีภ่มิห่ลัุงเป็นชั้นกลุุ่มน้อยทางชั้าติพิันธ์ุิ์ ซ้�งในกรณีดังกลุ่าวิควิรพิิจัารณาใชั้้มาตรการที�
มิใชั้่การคุมขังเป็นลุำดับีแรก ห่ร่อกำห่นดค่าปรับีให้่ต�ำที�สุดเท่าที�จัะเป็นไปได้ ซ้�งพิวิกเธิ์อไม่ควิรถ่กคุมขัง
เพิยีงเพิราะไม่มเีงนิจ่ัายค่าปรบัีห่ร่อค่าธิ์รรมเนยีม  แลุะพินักงานอยัการแลุะผ่พิ้ิพิากษาไม่ควิรออกห่มายจับัี
เม่�อไม่สามารถชั้ำระค่าปรับีได้  

• สิ�งสำคญั คอ่ ต้องแน่ใจัว่ิามาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงัจัะไม่เปิดโอกาสให้่กระบีวินการยตุธิิ์รรมเข้าไปควิบีคมุผ่ห้่ญงิ 
ได้มากเกนิไป การศัก้ษาห่าข้อมลุ่ การตดิตามตรวิจัสอบีแลุะประเมนิการใช้ั้มาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงัอย่าง 
ต่อเน่�องถ่อเป็นสิ�งที�จัำเป็นอย่างยิ�งสำห่รบัีการเฝ้ึาระวิงัแลุะห่ลุกีเลุี�ยงผลุกระทบีจัากการใช้ั้มาตรการดงักลุ่าวิ 

• จัำเป็นต้องจััดทำกลุไกรวิบีรวิมผลุตอบีรับีเพิ่�อให่้ผ่้มีส่วินเกี�ยวิข้องได้รับีทราบีถ้งข้อม่ลุต่าง ๆ โดยเฉพิาะ
ควิามเห่น็ของผ่ห้่ญงิที�ไดร้บัีโทษตามมาตรการที�มใิชั้ก่ารคมุขงั การยกระดบัีการรบัีร้่ของสงัคมเร่�องประโยชั้น์
ของมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังเป็นสิ�งสำคัญที�จัะชั้่วิยลุดการตีตราให้่กับีผ่้ห่ญิงที�เข้าร่วิมมาตรการดังกลุ่าวิ 
รวิมทั�งชั้่วิยทำให่้ผ่้ปฏิิบีัติงานด้านยุติธิ์รรมมีควิามมั�นใจัที�จัะนำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังไปใชั้้ 

• ห่ลุังจัากผ่้ห่ญงิได้รับีการพิิจัารณาให่้ถก่ปลุ่อยตัวิจัากสถานคุมขังเพิ่�อเข้าร่วิมโครงการห่ร่อมาตรการที�มิใชั้่
การคุมขัง เช่ั้น การปลุ่อยตัวิแบีบีมีเง่�อนไข (การพัิกการลุงโทษ) การปลุ่อยตัวิเพ่ิ�อไปทำงาน การทำงาน
บีริการชัุ้มชั้น ห่ร่อการเข้ารับีการศั้กษา ควิรมีการดำเนินการให่้เร็วิที�สุดเท่าที�จัะเป็นไปได้

• พินกังานอยัการ ผ่พิ้ิพิากษา แลุะพินกังานคมุประพิฤต ิควิรพิิจัารณาถ้งสาเห่ตทุี�ทำให้่ผ่ห้่ญงิไม่ปฏิิบีตัติามเง่�อนไข
มาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงั รวิมถ้งขอคำปร้กษาจัากกลุุม่ผ่ห้่ญิงแลุะผ่ห้่ญิงที�เข้าส่ก่ระบีวินการทางกฎห่มายเพ่ิ�อ
ทำควิามเข้าใจักบัีปัญห่าที�พิวิกเธิ์อต้องเผชั้ญิแทนการใช้ั้บีทลุงโทษทนัท ีทั�งนี� ควิรจัดัให้่มมีาตรการที�เห่มาะสม
ที�สามารถวัิดผลุได้จัริงที�คำนง้ถ้งปัญห่าแลุะอปุสรรคต่าง ๆ ของผ่ห้่ญงิที�มปีระวิตัถ่ิกทำร้ายต้องเผชั้ญิ 

2.1 ภาพรวมืขัองมืาติรฐานัระหว�างประเทศ
ตราสารแลุะมาตรฐานระห่วิ่างประเทศัต่าง ๆ ในปัจัจัุบีันได้กำห่นดแนวิทางที�ชัั้ดเจันแลุะเป็นประโยชั้น์ต่อการนำ

มาตรการที�มิใชั้ก่ารคมุขงัที�ตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะไปใชั้ก้บัีผ่ห้่ญิงในทกุขั�นตอนของกระบีวินการยตุธิิ์รรม44 ในป ีพิ.ศั. 

2533 องค์การสห่ประชั้าชั้าติได้รับีรองแลุะนำขึ้้อกัำห่นดโติเก่ัยวมาเป็นแนวิทางสำห่รับีลุดบีทลุงโทษให้่จัำคุกใน

ประเทศัต่าง ๆ แลุะปี พิ.ศั. 2553 สมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติได้ให่้การรับีรองแลุะนำขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่ มาใชั้้

เพิ่�อเสริมมุมมองด้านเพิศัภาวิะเพิิ�มเติม มาตรฐานระห่ว่ิางประเทศัเห่ลุา่นี�ถ่อเป็นต้นแบีบีของมาตรฐานระดับีภมิ่ภาค

ตา่ง ๆ 45  ที�ให่ผ้่ป้ฏิิบีตังิานด้านยุติธิ์รรมสามารถนำแนวิทางที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะมาประยุกตใ์ชั้ก้บัีมาตรการที�มใิชั้่

การคุมขัง แลุะจัะชั้่วิยให่้จัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงถ่กคุมขังลุดลุงได้  

44 UNODC, ค่่ม่อว่ิาด้วิยห่ลัุกการพ่ิ�นฐานแลุะแนวิปฏิิบัีติของทางเลุ่อกแทนการจัำคุกที�น่าสนใจั (Handbook of Basic Principles and Promising Practices on 
Alternatives to Imprisonment) (2007)

45 ดค่ณะกรรมาธิิ์การระห่ว่ิางรัฐอเมริกาว่ิาด้วิยสิทธิิ์มนษุยชั้น, ห่ลัุกการแลุะแนวิปฏิิบัีตทิี�ดเีกี�ยวิกับีการปกป้องคุ้มครองบุีคคลุที�ถ่กลิุดดรอนเสรีภาพิในทวีิปอเมริกา (2008), 
ห่ลุักการข้อที� III(4); De Vos, Gilbert and Aertsen, การลุดประชั้ากรผ่้ต้องขังในเร่อนจัำ: ภาพิรวิมของกรอบีทางกฎห่มายแลุะกรอบีนโยบีายทางเลุ่อกแทนการจัำคุกในยุโรป 
(Reducing prison population: Overview of the legal and policy framework on alternatives to imprisonment at the European level) (2014); คณะกรรมการสิทธิ์ิ
มนุษยชั้นแลุะสิทธิ์ิพิลุเม่องแห่่งแอฟริกา, แนวิปฏิิบีัติเกี�ยวิกับีเง่�อนไขการจัับีกุม การควิบีคุมตัวิโดยตำรวิจัแลุะการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีในแอฟริกา (Guidelines on the 
conditions of arrest, police custody, and pretrial detention in Africa) (แนวิปฏิิบีัติลุ่อันดา), 12 พิฤษภาคม 2014; คณะกรรมการสิทธิ์ิมนุษยชั้นแลุะสิทธิ์ิพิลุเม่องแห่่ง
แอฟริกา, ปฏิิญญาวิากาด่ก่แลุะแผนปฏิิบัีติการเพ่ิ�อเร่งการปฏิิร่ปเร่อนจัำแลุะการลุงโทษในแอฟริกา (Ouagadougou Declaration and Plan of Action on Accelerating 
Prisons and Penal Reforms in Africa) (2002) แลุะคณะกรรมการผ้่เชั้ี�ยวิชั้าญด้านสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็กแห่่งแอฟริกา (ACERWC): ควิามเห่็นทั�วิไปข้อที� 1 เกี�ยวิกับี
มาตรา 30 ของกฎบัีตรแห่่งแอฟริกาว่ิาด้วิยการคุ้มครองสิทธิิ์แลุะสวัิสดิภาพิของเด็ก, “บุีตรของบิีดามารดาห่ร่อผ่้ด่แลุห่ลัุกที�ถ่กกักขังห่ร่อจัำคุก (Children of Incarcerated 
and Imprisoned Parents and Primary Caregivers)” (2013) 



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     19

กฎห่มายระห่ว่ิางประเทศัแลุะมาตรฐานระดบัีภ่มิภาคต่าง ๆ  ตั�งอย่่บีนพ่ิ�นฐานควิามเท่าเทียมกันระห่ว่ิางชั้ายแลุะห่ญิง46 

โดยเพ่ิ�อให้่เกิดควิามเท่าเทียมดังกลุ่าวิข้�น อนุสญัญาว่ิาด้วิยการขจัดัการเลุอ่กปฏิิบัีตติอ่สตรีในทุกรป่แบีบี (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) กำห่นดให่้ต้องแสวิงห่าวิิธิ์ีที�จัะ

ทำให่้เกิดควิามเท่าเทียมกันอย่างแท้จัริง ดังนั�น การจััดให่้มีมาตรการต่าง ๆ เพิ่�อตอบีสนองควิามต้องการเฉพิาะแลุะ

ควิามเปราะบีางของทั�งชั้ายแลุะห่ญิง ตลุอดจันควิามพิยายามที�จัะขจัดัการเลุอ่กปฏิิบัีตหิ่รอ่การสนับีสนุนใด ๆ  ที�ก่อให้่

เกดิการเลุอ่กปฏิิบีติั จัง้มคีวิามสำคญัอยา่งยิ�งตอ่การเสรมิสรา้งควิามเทา่เทยีมทางเพิศัภาวิะ ซ้�ง CEDAW มแีนวิคดิที�

ชั้ัดเจันวิา่ จัะตอ้งสร้างมาตรการที�ทำให่ส้ามารถปฏิบิีัตติอ่ห่ญงิแลุะชั้ายแตกตา่งกนัไดโ้ดยไม่ถอ่เป็นการเลุ่อกปฏิบิีัติ  

เน่�องจัากในควิามเป็นจัริงแลุ้วิ การปฏิิบัีติต่อชั้ายแลุะห่ญิงที�เห่ม่อนกันอาจัถ่อเป็นวิิธีิ์การที�สนับีสนุนให่้ยังคงมีการ

เลุ่อกปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิงได้เชั้่นกัน47 ข้อกำห่นดที� 1 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ ได้ระบีุไวิ้วิ่า มาตรการที�ตอบีสนองต่อควิาม

ตอ้งการที�มลีุกัษณะเฉพิาะของผ่ห้่ญงินั�นไมถ่่อเปน็การที�เลุอ่กปฏิบิีตัิ48 แตเ่ปน็มาตรการที�ชั้ว่ิยให่พ้ินักงานอยัการแลุะ 

ผ่พิ้ิพิากษาจัะมั�นใจัได้ว่ิาผ่ห้่ญงิจัะสามารถเข้าถ้งควิามยตุธิิ์รรมแลุะได้รบัีการปกป้องคุม้ครองจัากกฎห่มายอย่างเท่าเทยีม 

กบัีผ่้ชั้ายโดยคำน้งถ้งลุักษณะเฉพิาะของผ่้ห่ญิงเข้าที�ส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม49 เชั้่น คณะกรรมาธิ์ิการสิทธิ์ิมนุษยชั้น 

แลุะสทิธิิ์พิลุเมอ่งแห่่งแอฟรกิา (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ได้ขอให้่ประเทศัต่าง ๆ  จัดั

ทำมาตรการเพิ่�อชั้่วิยเห่ลุ่อผ่้ห่ญิงในทุกขั�นตอนของกระบีวินการทางกฎห่มายอาญา50 

ห่ลุกัการข้อที� 3 ของห่ลักัักัาร่แลัะแนวปฏิบิตัิแิห่่งสห่ปร่ะชิาชิาติว่ิาด้วยกัาร่เข้ึ้าถง้ความช่ิวยเห่ลัอืทางกัฎห่มาย

ในร่ะบบยตุิธิร่ร่มทางอาญิา (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal 

Systems)51 ได้ระบีไุว้ิว่ิา “บุีคคลุที�ถ่กควิบีคมุตวัิ จับัีกมุ ต้องสงสยั ห่ร่อตั�งข้อห่าว่ิากระทำควิามผดิในคดอีาญาที�มโีทษ 

จัำคกุห่รอ่โทษประห่ารชั้วีิติ มสีทิธิ์ิ�ที�จัะได้รบัีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายในทกุขั�นตอนของกระบีวินการยตุธิิ์รรม” แลุะ 

ห่ลุกัการข้อที� 10 ได้ให้่ควิามสำคญักบัีควิามเท่าเทยีมในการเข้าถ้งควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มาย ซ้�งรวิมถ้งการเข้าถ้งควิาม 

ช่ั้วิยเห่ลุอ่ดังกลุ่าวิของผ่ห้่ญิง52 ในห่ลุายประเทศั ผ่ห้่ญงิต้องเผชั้ญิกบัีอปุสรรคเชั้งิโครงสร้างแลุะวิฒันธิ์รรมในการเข้าถ้ง

ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มาย อย่างไรกด็ ีการเข้าถ้งควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายได้โดยเรว็ิห่ลุงัถ่กจับัีกุมห่รอ่ขณะอย่ที่�

สถานีตำรวิจัมีส่วินสำคัญอย่างมากต่อโอกาสที�ผ่ห้่ญิงจัะห่ลุดุพ้ินจัากการถ่กคุมขงัก่อนการพิิจัารณาคดีห่รอ่ถ่กตัดสนิจัำคุก

บีางประเทศัได้นำมาตรการ “การคุมขังเพิ่�อควิามปลุอดภัย (preventive detention)” มาใชั้้กับีผ่้ห่ญิงที�ตกเป็นเห่ย่�อ

ของการค้ามนุษย์ การข่มขน่ ห่รอ่ควิามรุนแรงรป่แบีบีอ่�น ๆ  ซ้�งควิรมกีารเสนอให้่ใช้ั้มาตรการที�มใิช่ั้การคุมขังเพิ่�อควิาม

ปลุอดภัยที�ดำเนินงานโดยห่น่วิยงานอิสระ องค์กรพิัฒนาเอกชั้น ห่ร่อห่น่วิยงานบีริการชัุ้มชั้นอ่�น ๆ (เชั้่น ศั่นย์พิักพิิง) 

ด้วิยเชั้่นกัน การใชั้้มาตรควิบีคุมด่แลุเพิ่�อควิามปลุอดภัยของผ่้ห่ญิงจัะต้องมีลุักษณะดังต่อไปนี�:

• เป็นมาตรการชั้ั�วิคราวิ

• เป็นมาตรการที�นำมาใชั้้เม่�อจัำเป็นแลุะได้รับีการร้องขอโดยตรงจัากผ่้ห่ญิงที�เกี�ยวิข้องเท่านั�น

• เป็นมาตรการภายใต้การควิบีคุมด่แลุของศัาลุห่ร่อห่น่วิยงานที�มีอำนาจัเกี�ยวิข้อง

• เป็นมาตรการที�สามารถยกเลุิกได้ทันทีห่ากผ่้ห่ญิงที�เกี�ยวิข้องต้องการ53

46 ปฏิิญญาสากลุวิ่าด้วิยสิทธิ์ิมนุษยชั้น, มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 217 A (II) รับีรองเม่�อ 10 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2491 
47 คณะกรรมการ CEDAW, ข้อเสนอแนะทั�วิไป ข้อที� 25 ย่อห่น้าที� 26 
48 สำห่รบัีขอ้มลุ่เพิิ�มเตมิ ด ่คณะกรรมาธิ์กิารระห่วิา่งรฐัอเมรกิาวิา่ดว้ิยสทิธิ์มินษุยชั้น, ห่ลุกัการแลุะแนวิปฏิบิีตัทีิ�ดเีกี�ยวิกบัีการปกปอ้งคุม้ครองบีคุคลุที�ถ่กลุดิรอนเสรภีาพิ

ในทวิีปอเมริกา (3-14 มีนาคม 2551), ห่ลุักการข้อที� 2
49 สห่ภาพิแอฟริกา, พิิธิ์ศีัาลุของกฎบัีตรแอฟริกาว่ิาดว้ิยสิทธิิ์มนษุยชั้นแลุะสิทธิิ์พิลุเมอ่งในเร่�องสิทธิิ์ของสตรีในแอฟริกา, 11 กรกฎาคม พิ.ศั. 2556, มาตรา 8 สำห่รับีขอ้มลุ่

เพิิ�มเติมให่ด้ท่ี�คณะกรรมาธิิ์การสิทธิ์มินษุยชั้นแลุะสิทธิ์พิิลุเมอ่งแห่ง่แอฟริกาแลุะคณะกรรมการผ่เ้ชั้ี�ยวิชั้าญด้านสทิธิ์แิลุะสวัิสดภิาพิเด็กแห่ง่แอฟริกา,“ควิามเห็่นรว่ิมทั�วิไปของ
คณะกรรมการผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญด้านสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็กแห่่งแอฟริกา (Joint General Comment of the African Commission on Human and Peoples’ Rights –  ACHPR) 
แลุะคณะกรรมการผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญด้านสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็กแห่่งแอฟริกา (ACERWC) วิ่าด้วิยการยุติการแต่งงานในวิัยเด็ก”, ควิามเห่็นที� 40 (2017).

50 คณะกรรมาธิ์ิการสิทธิ์ิมนุษยชั้นแลุะสิทธิ์ิพิลุเม่องแห่่งแอฟริกา, แนวิปฏิิบีัติเกี�ยวิกับีเง่�อนไขการจัับีกุม การควิบีคุมตัวิโดยตำรวิจัแลุะการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีใน
แอฟริกา (แนวิปฏิิบีัติลุ่อันดา) (2014)

51 มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 67/187 ภาคผนวิก รับีรองเม่�อ 20 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2555.
52 มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 67/187 ภาคผนวิก รับีรองเม่�อ 20 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2555.
53 ข้อ 59 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ.



20     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

ติาราง. มืาติรฐานัระหว�างประเทศและองคู่์ประกอบติ�าง ๆ ท่�เก่�ยุวขั้องสืำาหรับผู้่้ปฏิิบัติิงานัด้านั
ยุุติิธรรมื

มืาติรฐานัเก่�ยุวกับการไมื�เลือกปฏิิบัติิ

มืาติรฐานัเก่�ยุวกับการเขั้าถึึงคู่วามืยุุติิธรรมื

มืาติรฐานัเก่�ยุวกับผู้่้หญิงท่�เขั้าสื่�กระบวนัการยุุติิธรรมื

ปฏิิญิญิาสากัลัว่าด้วยสิทธิมนุษยชินแห่่งสห่ปร่ะชิาชิาติิ  (United Nations Universal Declaration of 
Human Rights, 1948) 
ประกาศัให่้การปฏิิบีัติต่อชั้ายแลุะห่ญิงอย่างเท่าเทียมกันถ่อเป็นสิทธิ์ิมนุษยชั้น

กัฎบัติร่แอฟร่ิกัาว่าด้วยสิทธิมนุษยชินแลัะสิทธิขึ้องปร่ะชิาชิน (กัฎบัติร่บันจั้ลั) (African Charter on 
Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter, 1981) 
เรียกร้องการคุ้มครองผ่้ห่ญิงแลุะเด็ก แลุะการสร้างครอบีครัวิให่้เป็นพิ่�นฐานของสังคม

อนุสัญิญิาว่าด้วยกัาร่ขึ้จััดกัาร่เลัือกัปฏิิบัติิติ่อสติร่่ในทุกัร่้ปแบบ (Convention on the Elimination of 
All  Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) (1979)
ตราสารสิทธิ์ิมนุษยชั้นระห่ว่ิางประเทศัสำห่รับีผ่้ห่ญิงที�มีห่ลัุกการพ่ิ�นฐาน 3 ประการ ค่อ การไม่เลุ่อกปฏิิบีัติ 
ควิามเท่าเทียมที�แท้จัริง แลุะข้อผ่กมัดให่้รัฐภาคีต้องปฏิิบีัติตาม

ปฏิิญิญิาว่าด้วยห่ลัักักัาร่พื่ื�นฐานเกั่�ยวกัับกัาร่อำนวยความยุติิธร่ร่มแกั่ผ้้ท่�ได้รั่บความเส่ยห่ายจัากั
อาชิญิากัร่ร่มแลัะกัาร่ใชิ้อำนาจัโดยไม่ถ้กัติ้อง (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims 
of Crime and Abuse of Power) (1985)
กลุ่าวิถ้งห่ลัุกการในการดำเนินการกับีผ่้เสียห่ายจัากอาชั้ญากรรมแลุะผ่้เสียห่ายจัากการใช้ั้อำนาจัโดยไม่ 
ถ่กต้อง การเข้าถ้งควิามยุตธิิ์รรมแลุะการปฏิิบัีตติอ่ผ่เ้สียห่ายอย่างเป็นธิ์รรม การชั้ดใช้ั้ การชั้ดเชั้ยควิามเสียห่าย  
แลุะการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อต่าง ๆ 

ห่ลัักักัาร่แลัะแนวปฏิิบัติิแห่่งสห่ปร่ะชิาชิาติิว่าด้วยกัาร่เข้ึ้าถ้งความชิ่วยเห่ลืัอทางกัฎห่มายในร่ะบบ
ยุติิธร่ร่มทางอาญิา (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal 
Justice Systems) (2012)
กำห่นดห่ลัุกการแลุะแนวิปฏิิบัีติที�ใชั้้ได้จัริงในการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มายแก่ผ่้เข้าส่่กระบีวินการ
ยุติธิ์รรม ซ้�งรวิมถ้งการแนะนำให่้ร้่จัักมุมมองด้านเพิศัภาวิะของควิามชั้่วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มายเพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่า
จัะเกิดควิามเท่าเทียมทางเพิศัภาวิะ 

ขึ้้อกัำห่นดมาติร่ฐานขึ้ั�นติ�ำแห่่งสห่ปร่ะชิาชิาติิว่าด้วยมาติร่กัาร่ท่�มิใชิ่กัาร่คุมขึ้ัง (ขึ้้อกัำห่นดโติเกั่ยว) 
United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules) (1990) 
กำห่นดมาตรฐานสำห่รับีลุดการใชั้้โทษจัำคุกในประเทศัต่าง ๆ 

ขึ้้อกัำห่นดสห่ปร่ะชิาชิาติิว่าด้วยกัาร่ปฏิิบัติิติ่อผ้้ติ้องขึ้ังห่ญิิงแลัะมาติร่กัาร่ท่�มิใชิ่กัาร่คุมขึ้ังสำห่ร่ับ 
ผ้้กัร่ะทำผิดห่ญิิง (ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่) United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures (The Bangkok Rules) (2010)
กำห่นดมาตรฐานสำห่รบัีการปฏิิบัีตติอ่ผ่ต้้องขังห่ญิงแลุะการนำมาตรการที�มใิช่ั้การคุมขังที�ระบีไุว้ิในข้อกำห่นด
โตเกียวิไปใชั้้ผ่านมุมมองที�คำน้งถ้งมิติด้านเพิศัภาวิะ
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ข้ึ้อกัำห่นดมาติร่ฐานขึ้ั�นติ�ำแห่่งสห่ปร่ะชิาชิาติิว่าด้วยกัาร่ปฏิิบัติิต่ิอผ้้ต้ิองขึ้ัง (ข้ึ้อกัำห่นดเนลัสัน  
แมนเดลัา) United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners – The Nelson 
Mandela Rules) (2015)
กำห่นดมาตรฐานสำห่รับีการปฏิิบีัติต่อผ่้ถ่กคุมขัง รวิมทั�งเน้นให่้การใชั้้โทษจัำคุกมุ่งให่้ควิามสำคัญกับีการ
แก้ไขฟ้�นฟ่แลุะการกลุับีค่นส่่สังคมของผ่้ถ่กคุมขัง 

คณะกัร่ร่มาธิกัาร่ร่ะห่ว่างร่ัฐอเมร่ิกัาว่าด้วยสิทธิมนุษยชิน, ห่ลัักักัาร่แลัะแนวปฏิิบัติิท่�ด่เกั่�ยวกัับ
กัาร่ปกัป้องคุ้มคร่องบุคคลัท่�ถ้กัลิัดร่อนเสร่่ภาพื่ในทว่ปอเมริ่กัา (Inter-American Commission on 
Human Rights, Principles and Best Practices on the Protection of Person Deprived of Liberty in 
the Americas)
กำห่นดมาตรฐานสำห่รบัีการปฏิบิีตัติอ่ผ่ท้ี�ถ่กลุดิรอนเสรภีาพิเน่�องจัากเขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรม โรงพิยาบีาลุ
จัิตเวิชั้ ห่ร่อด้วิยสาเห่ตุอ่�น ๆ

คณะกัร่ร่มาธกิัาร่สทิธมินษุยชินแลัะสทิธพิื่ลัเมอืงแห่่งแอฟร่กิัา, แนวปฏิบิตัิเิกั่�ยวกัับเงื�อนไขึ้กัาร่จัับกัมุ 
กัาร่ควบคุมติวัโดยติำร่วจั แลัะกัาร่คุมขึ้งักัอ่นกัาร่พิื่จัาร่ณาคด่ในแอฟริ่กัา (แนวปฏิบัิติลิัอั้นดา) [African 
Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody, 
and Pre-Trial Detention in Africa (Luanda Guidelines)]
กำห่นดมาตรฐานที�มุ่งปรับีปรุงการปฏิิบัีติต่อบีุคคลุที�ถ่กจัับีกุม ถ่กควิบีคุมตัวิโดยตำรวิจั แลุะถ่กคุมขังก่อน
การพิิจัารณาคดีในแอฟริกาให่้ดีข้�น

คณะกัร่ร่มาธิกัาร่สิทธิมนุษยชินแลัะสิทธิพื่ลัเมืองแห่่งแอฟร่ิกัา “ห่ลัักักัาร่เกั่�ยวกัับกัาร่ยกัเลัิกักัาร่
จััดปร่ะเภทแลัะกัาร่ลัดทอนความเป็นอาชิญิากัร่ร่มขึ้องความผิดลัหุ่โทษในแอฟริ่กัา” (African 
Commission on Human and Peoples’ Rights “Principles on the Declassification and Decriminalization 
of Petty Offences in Africa”)
กำห่นดมาตรฐานการประเมนิควิามผิดลุหุ่โทษเพิ่�อป้องกันการเอาเปรียบีผ่ก้ระทำผดิเน่�องจัากสถานภาพิทาง
สังคม

พื่ธ่ิศาลัขึ้องกัฎบตัิร่แอฟร่กิัาวา่ดว้ยสทิธมินุษยชินแลัะสทิธพิื่ลัเมอืงในเรื่�องสทิธขิึ้องสติร่่ในแอฟร่กิัา 
(Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa) 
กำห่นดห่ลัุกการเพ่ิ�อคุ้มครองผ่้ห่ญิงที�ถ่กกักขังแลุะสิทธิ์ิของผ่้ห่ญิงที�เป็นสมาชั้ิกของชุั้มชั้นชั้ายขอบี โดยต้อง
ปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิงเห่ลุ่านี�ด้วิยควิามเคารพิในศัักดิ�ศัรี

สมชัิชิาร่ฐัสภาแห่่งคณะมนติร่ยุ่โร่ป, “แม่แลัะเด็กัในเรื่อนจัำ” (Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe, “Mothers and babies in prison”) ขึ้้อเสนอแนะท่� 1469 (2000) 
ระบีวุิา่ควิรให่ก้ารคมุขงัผ่ห้่ญงิที�มลีุก่แลุะผ่ห้่ญงิที�ตั�งครรภเ์ปน็ทางออกสดุทา้ยที�จัะนำมาใชั้เ้ม่�อไมมี่มาตรการ
อ่�นแลุ้วิเท่านั�น

คณะกัร่ร่มกัาร่ผ้้เชิ่�ยวชิาญิด้านสิทธิแลัะสวัสดิภาพื่เด็กัแห่่งแอฟร่ิกัา (African Committee of Experts 
on the Rights and Welfare of the Child – ACERWC), ความเห่็นทั�วไปขึ้้อท่� 1 เกั่�ยวกัับมาติร่า 30 
ขึ้องกัฎบตัิร่วา่ดว้ยกัาร่คุม้คร่องสทิธแิลัะสวสัดิภาพื่ขึ้องเดก็ัแห่่งแอฟร่กิัา: “บตุิร่ขึ้องบดิามาร่ดาห่ร่อื
ผ้้ด้แลัห่ลัักัท่�ถ้กัคุมขึ้ังห่ร่ือจัำคุกั” (Africa Charter on the Rights and Welfare of the Child: “Children 
of Incarcerated and Imprisoned Parents and Primary Caregivers”) (2013)
กลุา่วิว่ิาในการพิิพิากษาคดีผ่ก้ระทำผดิที�เปน็ผ่ใ้ห้่การดแ่ลุห่ลัุกจัะตอ้งใช้ั้บีทลุงโทษที�มใิช่ั้การคุมขังเป็นลุำดบัี
แรก แลุะให่้ควิามสำคัญกับีแนวิทางการลุงโทษที�มีคุณภาพิ มีข้อม่ลุที�ถ่กต้องแลุะเห่มาะกับีแต่ลุะบีุคคลุ



22     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

มืาติรฐานัสืำาหรับการติอบสืนัองคู่วามืรุนัแรงติ�อผู้่้หญิงด้วยุเหติุแห�งเพศภาวะและ 
การเยุ่ยุวยุาผู้่้ได้รับคู่วามืเสื่ยุหายุ

ปฏิิญิญิาวา่ดว้ยกัาร่ขึ้จัดัความร่นุแร่งติอ่สติร่แ่ห่่งสห่ปร่ะชิาชิาติิ (United Nations Declaration on the 
Elimination of Violence against Women) (1993)
นยิามถ้งควิามรุนแรงตอ่ผ่ห้่ญงิแลุะกำห่นดขอบีเขตแลุะการแสดงออกที�เปน็ขอ้บีง่ชั้ี�ถ้งควิามรนุแรงตอ่ผ่ห้่ญิง

ปฏิิญิญิาปักักัิ�งแลัะแผนปฏิิบัติิกัาร่เพื่ื�อความกั้าวห่น้าขึ้องสติร่่ (Beijing Declaration and Platform for 
Action) (1995) 
ขยายขอบีเขตนยิามของควิามรนุแรงตอ่ผ่ห้่ญงิให่ร้วิมถ้งการลุะเมดิสทิธิ์ผิ่ห้่ญงิในสถานการณค์วิามขดัแยง้ที�
มีการใชั้้อาวิุธิ์ แลุะตระห่นักถ้งควิามเปราะบีางที�เป็นลุักษณะเฉพิาะของผ่้ห่ญิงบีางกลุุ่ม

อนสุญัิญิาว่าด้วยกัาร่ขึ้จัดักัาร่เลืัอกัปฏิิบัติต่ิิอสติร่ใ่นทุกัร่ป้แบบ Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979) 

ขึ้้อเสนอแนะทั�วไปขึ้องคณะกัร่ร่มกัาร่ขึ้้อท่� 35 ในเร่ื�องความรุ่นแร่งติ่อผ้้ห่ญิิงด้วยเห่ติุแห่่งเพื่ศภาวะ 
(2017)
Committee General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women (2017) 
กำห่นดกรอบีควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงในบีริบีทโดยรวิมของการเลุ่อกปฏิิบัีติ แลุะขยายขอบีเขตคำจัำกัดควิาม
ให้่ครอบีคลุุมถ้งการกระทำควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงในร่ปแบีบีของการทรมานห่ร่อการปฏิิบัีติต่อผ่้ห่ญิงอย่าง
โห่ดร้าย ไร้มนุษยธิ์รรม ห่ร่อย�ำยีศัักดิ�ศัรี 

ยุทธศาสติร่์ติ้นแบบแลัะมาติร่กัาร่ในทางปฏิิบัติิขึ้องสห่ปร่ะชิาชิาติิว่าด้วยกัาร่ขึ้จััดความรุ่นแร่งต่ิอ
สติร่่ในสาขึ้ากัาร่ป้องกัันอาชิญิากัร่ร่มแลัะความยุติิธร่ร่มทางอาญิา ฉบับปรั่บปรุ่ง (United Nations 
Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the 
Field of Crime Prevention and Criminal Justice) (2010)
กำห่นดห่ลุักการที�ให้่แนวิทางสำห่รับีการตอบีสนองทางยุติธิ์รรมทางอาญาทั�งห่มด (รวิมถ้งมาตรการที�ให้่ผ่้
เสียห่ายเป็นศั่นย์กลุาง แลุะมาตรการที�ผ่้กระทำผิดต้องรับีผิดชั้อบี) แลุะเรียกร้องให่้รัฐต่าง ๆ กำห่นดให่้
ควิามรุนแรงต่อผ้่ห่ญิงเป็นอาชั้ญากรรมแลุะห้่ามมิให่้มีควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงในทุกร่ปแบีบี รวิมทั�งกำห่นด
ยุทธิ์ศัาสตร์สำห่รับีปรับีปรุงการตรวิจัสอบีข้อเท็จัจัริง กฎระเบีียบีเกี�ยวิกับีพิยานห่ลัุกฐาน ขั�นตอนของ
กระบีวินการในห่้องพิิจัารณาคดี แลุะสิทธิ์ิของผ่้เสียห่าย 

พื่ธิส่าร่เพื่ื�อปอ้งกััน ปร่าบปร่าม แลัะลังโทษกัาร่คา้มนษุยโ์ดยเฉพื่าะสติร่แ่ลัะเดก็ั (Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) 
กำห่นดวิัตถุประสงค์เพิ่�อป้องกันแลุะต่อต้านการค้ามนุษย์ ปกป้องคุ้มครองแลุะชั้่วิยเห่ลุ่อผ่้เสียห่าย รวิมทั�ง
ส่งเสริมควิามร่วิมม่อระห่วิ่างรัฐภาคี 

54 ข้อ 57 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ ด่ สมัชั้ชั้ารัฐสภาคณะมนตรีแห่่งสห่ภาพิยุโรป, “การส่งเสริมทางเลุ่อกแทนการจัำคุก” (“Promoting alternatives to imprisonment”) 
มติที� 1938 (2018) มาตรา 6 เพิิ�มเติม

2.2 ขัั้นัติอนัก�อนัการติั้งขั้อหาและก�อนัการพิจุารณาคู่ด่ 
ผ่้กำห่นดนโยบีายแลุะผ่้ปฏิิบัีติงานด้านยุติธิ์รรมควิรนำบีทบัีญญัติของข้อกำห่นดโตเกียวิ ข้อกำห่นดกรุงเทพิ แลุะ 

ข้อกำห่นดเนลุสัน แมนเดลุา มารวิมเข้าไวิ้กับีกฎห่มายแลุะแนวิปฏิิบีัติต่าง ๆ ในประเทศั  เพิ่�อให่้มั�นใจัวิ่าจัะสามารถ

นำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะไปปฏิิบีัติได้โดยง่ายแลุะสมบี่รณ์ 54
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มาตรการที�มใิช่ั้การคุมขงัที�คำนง้ถ้งลัุกษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะควิรถ่กนำมาพิิจัารณาใช้ั้กบัีผ่ห้่ญิงตั�งแต่แรกเริ�มเข้าส่่

กระบีวินการทางกฎห่มาย ผ่พิ้ิพิากษาแลุะพินกังานอยัการควิรนำห่ลุกัเกณฑ์์ที�มอีย่่55 มาประกอบีการพิิจัารณาให้่สอดคลุ้อง

กบัีข้อกำห่นดที� 3.2 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ แลุะข้อกำห่นดที� 57 ของข้อกำห่นดกรงุเทพิ เพ่ิ�อประเมนิควิามเห่มาะสมของ

มาตรการที�มใิช่ั้การคุมขงัที�จัะนำมาใช้ั้55 นอกจัากนี� ตามที�ระบุีไว้ิในข้อกำห่นดที� 5.1 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ พินกังาน

อยัการควิรใช้ั้วิิจัารณญาณของตนเองตัดสนิใจัไม่ตั�งข้อห่าทางอาญาเม่�อเห็่นว่ิา “การดำเนินคดต่ีอไปจัะไม่เกดิประโยชั้น์

ในการคุ้มครองสงัคม  ป้องกนัอาชั้ญากรรม ห่รอ่ทำให้่ผ่ค้นเคารพิกฎห่มายแลุะสทิธิ์ขิองผ่เ้สยีห่ายมากข้�นแต่อย่างใด”  ซ้�ง

จัดุมุง่ห่มายเห่ลุ่านี�สอดคลุ้องกบัีข้อกำห่นดเนลุสัน แมนเดลุาที�ได้ระบีไุว้ิว่ิา “โทษจัำคุกห่ร่อมาตรการคลุ้ายคลุง้กันที�ลุดิรอน

เสรีภาพิของบุีคคลุมีเป้าห่มายห่ลุกัเพิ่�อปกป้องสังคมจัากอาชั้ญากรรมแลุะลุดการกระทำผดิซ�ำ”56 โดยนอกจัากปัจัจัยั 

ต่าง ๆ  เห่ลุ่านี�แลุ้วิ ผ่พิ้ิพิากษาแลุะพินักงานอัยการยังควิรคำน้งถ้ง “ควิามจัำเป็นของผ่ก้ระทำผดิที�จัะต้องได้รับีแก้ไขฟ้�นฟ่ 

การคุม้ครองสงัคม แลุะผลุประโยชั้น์ของผ่เ้สยีห่าย” ดังที�ระบีไุว้ิในข้อกำห่นดที� 8.1 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ 

สอดคลุ้องกับีข้อกำห่นดที� 6.1 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ ได้ระบีุไวิ้วิ่า การคุมขังก่อนพิิจัารณาคดี “ควิรเป็นทางออก

สุดท้ายที�จัะนำมาใชั้้ในกระบีวินการพิิจัารณาคดี” แลุะควิรคำน้งถ้งข้อเท็จัจัริงที�วิ่าการแยกผ่้ห่ญิงออกจัากครอบีครัวิ

แลุะชัุ้มชั้นสามารถส่งผลุเสียที�ร้ายแรง เพิราะฉะนั�น จั้งควิรพิิจัารณานำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้ในทุกขั�นตอน

ของกระบีวินการพิิจัารณาคดีของผ่้กระทำผิดห่ญิง

• ทางเลัอืกัแทนกัาร่ดำเนินคด:่ ในกรณกีารกระทำควิามผดิเลุก็นอ้ยที�ผ่ก้ระทำผดิห่ญงิไมเ่ปน็อันตรายตอ่ควิาม

ปลุอดภยัของผ่อ้่�นแลุะตอ่สังคม57 เจัา้ห่นา้ที�ตำรวิจัแลุะพินกังานอยัการควิรพิิจัารณานำทางเลุอ่กแทนการดำเนนิ

คด ีเชั้น่ การยกฟอ้ง การห่นัเห่คด ีการเขา้รว่ิมโครงการบีำบีดัฟ้�นฟ่ที�ตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะ แลุะทางเลุอ่กอ่�น ๆ   

มาใช้ั้ดว้ิยควิามเคารพิต่อกฎห่มายแลุะสิทธิ์ขิองผ่เ้สียห่าย รวิมทั�งควิรมีการดำเนินงานตามขั�นตอนเพ่ิ�อให่แ้นใ่จั

วิ่าจัะมีการนำมาตรการที�เข้มงวิดน้อยที�สุดมาใชั้้กับีผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการทางกฎห่มายแลุะได้คำน้งถ้ง

ปัจัจััยอ่�น ๆ ดังที�ระบีุไวิ้ข้างต้น 

• ทางเลัอืกัแทนกัาร่คมุขัึ้งก่ัอนกัาร่พื่จิัาร่ณาคด:่ ทางเลุอ่กแทนการคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคดใีนรป่แบีบีตา่ง ๆ   

(เชั้่น การประกันตัวิ การถ่กควิบีคุมตัวิภายในที�อย่่อาศััย ห่ร่อการปลุ่อยตัวิชั้ั�วิคราวิภายใต้การควิบีคุมด่แลุ) 

ควิรถ่กนำมาพิิจัารณาใช้ั้กับีผ่ก้ระทำผดิห่ญิงเสมอโดยไม่คำนง้ถ้งลุกัษณะควิามผิด ในกรณีที�การกระทำผดิถ่อ

เป็นข้อยกเวิ้นเฉพิาะ (เชั้่น มีควิามเสี�ยงที�จัะห่ลุบีห่นี ห่ร่อข่มข่่ผ่้เสียห่าย)58 ผ่้พิิพิากษาแลุะพินักงานอัยการควิร

พิิจัารณาถ้งเกณฑ์์เฉพิาะทางเพิศัภาวิะเพิ่�อนำมาปรับีใชั้้กับีการคุมขังในกรณีที�ดังกลุ่าวิ 

ทั�งนี� จัะอภิปรายถ้งมาตรการเห่ลุ่านี�ในบีทต่อ ๆ ไป

55 กฎเกณฑ์์เห่ลุ่านี�อาจัมอีย่่ในกฎห่มายห่รอ่นติกิรรมทางกฎห่มายห่รอ่ในกฎระเบียีบีห่รอ่นโยบีายที�ฝ่ึายพิิจัารณาคดีห่ร่อเจ้ัาห่น้าที�ฝ่ึายตลุาการอ่�น ๆ จัดัทำข้�นอย่่แลุ้วิ ทั�งนี�
ข้�นอย่่กับีเขตอำนาจัศัาลุแต่ลุะแห่่ง บีทนำ นยิามแลุะการนำมาตรการที�มใิช่ั้การคุมขังต่าง ๆ ไปใช้ั้เห่ลุ่านี�ควิรเป็นไปตามที�ระบีไุว้ิในกฎห่มายห่รอ่เอกสารดังกลุ่าวิ (ข้อ 3.1 ของ 
ข้อกำห่นดโตเกยีวิ)

56 ข้อ 4 ของข้อกำห่นดเนลุสัน แมนเดลุลุา.
57 ข้อ 5 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ.
58 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยยุทธิ์ศัาสตร์เพิ่�อลุดควิามแออัดในเร่อนจัำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) แลุะองค์กรนิรโทษกรรม

สากลุ, ค่่ม่อการพิิจัารณาคดีโดยเที�ยงธิ์รรม (Fair Trial Manual) พิิมพิ์ครั�งที� 2 (2014) 

ขึ้้อกัำห่นดท่� 3.2 ขึ้้อกัำห่นดโติเก่ัยว: การเลุ่อกใชั้้มาตรการที�มิใช่ั้การคุมขังจัะต้องอย่่บีนพ่ิ�นฐานของการ
ประเมินกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวิกับีลุกัษณะแลุะควิามร้ายแรงของการกระทำควิามผิด บีคุลุกิภาพิแลุะภ่มิห่ลัุง
ของผ่้กระทำผิด ตลุอดจันเป้าห่มายของการกำห่นดบีทลุงโทษแลุะสิทธิ์ิของผ่้เสียห่าย

ขึ้้อกัำห่นดท่� 57 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่: บีทบีัญญัติของข้อกำห่นดโตเกียวิควิรถ่กนำมาใชั้้เป็นแนวิทางในการ
พิฒันาแลุะบัีงคับีใช้ั้มาตรการต่างๆ ที�เห่มาะสมกับีผ่ก้ระทำผิดห่ญิง โดยรฐัสมาชิั้กควิรพิฒันาทางเลุอ่กที�คำน้ง
ถ้งลุกัษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะ เพิ่�อใชั้เ้ปน็มาตรการเบีี�ยงเบีนคด ีมาตรการทางเลุอ่กแทนการคมุขงักอ่นการ
พิิจัารณาคดี แลุะมาตรการทางเลุอ่กแทนการลุงโทษจัำคุก โดยพิิจัารณาถ้งประวัิตกิารตกเป็นเห่ย่�อที�ผ่ก้ระทำ
ผิดห่ญิงจัำนวินมากมักประสบี แลุะภาระห่น้าที�ในการเลุี�ยงด่ที�ผ่้กระทำผิดห่ญิงมี
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ขึ้้อกัำห่นดท่� 2.3 ขึ้้อกัำห่นดโติเกั่ยว: การดำเนินงานของกระบีวินการยุติธิ์รรมควิรจััดให่้มีมาตรการที�มิใชั้่
การคมุขงัที�มคีวิามห่ลุากห่ลุายแลุะมขีอบีเขตที�กวิา้งขวิางตั�งแตข่ั�นตอนกอ่นการฟอ้งรอ้งไปจันถ้งขั�นตอนห่ลุงั
การพิิพิากษาลุงโทษ โดยคำน้งถ้งควิามเห่มาะสมกับีลุกัษณะแลุะควิามร้ายแรงของควิามผิด  บีคุลุกิภาพิแลุะ
ภ่มิห่ลุังของผ่้กระทำควิามผิด การคุ้มครองสังคม แลุะการห่ลุีกเลุี�ยงการใชั้้โทษจัำคุกโดยไม่จัำเป็น ทั�งนี� การ
กำห่นดจัำนวินแลุะประเภทของมาตรการที�มใิชั้ก่ารคมุขงันั�นควิรพิิจัารณาถ้งการนำมาปรบัีใชั้ก้บัีโทษที�ยงัคง
มีอย่่เท่าที�จัะเป็นไปได้

ขึ้้อกัำห่นดท่� 58 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่: เม่�อพิิจัารณาถ้งข้อกำห่นดที� 2.3 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ ผ่้กระทำ
ผิดห่ญิงไม่ควิรถ่กแยกออกจัากครอบีครัวิแลุะชัุ้มชั้น โดยปราศัจัากการพิิจัารณาถ้งภ่มิห่ลุังแลุะสายสัมพัินธิ์์
ภายในครอบีครัวิของผ่้กระทำผิด ทั�งนี� ควิรกำห่นดมาตรการทางเลุ่อกเพิ่�อใช้ั้กับีผ่้กระทำผิดห่ญิง อาทิ 
มาตรการเบีี�ยงเบีนคดี มาตรการทางเลุ่อกแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี แลุะมาตรการทางเลุ่อกแทน
การลุงโทษจัำคุก แลุะนำมาตรการดังกลุ่าวิไปบีังคับีใชั้้ตามควิามเห่มาะสมเท่าที�จัะสามารถกระทำได้

ขึ้้อกัำห่นดท่� 62 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่: ควิรมีการปรับีปรุงโปรแกรมการบีำบีัดการใชั้้สารเสพิติดในชัุ้มชั้น
ให่้มีควิามลุะเอียดอ่อนทางเพิศัภาวิะ คำน้งถ้งประสบีการณ์ที�กระทบีกระเท่อนจัิตใจัอย่างรุนแรง (trauma-
informed) แลุะจััดให้่ผ่้ห่ญิงเป็นการเฉพิาะ ตลุอดจันยกระดับีการเข้าถ้งโปรแกรมดังกลุ่าวิเพ่ิ�อประโยชั้น์ใน
การป้องกันอาชั้ญากรรม การเบีี�ยงเบีนคดี แลุะการใชั้้มาตรการทางเลุ่อกในการลุงโทษ

ภาพท่� 2 แผู้นัภ่มืิแสืดงการนัำามืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังมืาใชุ้ในัขัั้นัติอนัติ�าง ๆ ขัองกระบวนัการ 
ยุุติิธรรมื

การจัับกุมหรือ
ตั้ั�งข้้อหาอย่่างเป็็น

ทางการ ไม่ใช่่

ไม่ใช่่

ย่กฟ้้อง

การตั้ั�งข้้อหาท่�
เป็็นธรรม

ม่การตั้ัดสิินว่่า
กระทำาผิิด?

ภาย่หลััง
การพิิจัารณาคด่

พิิจัารณาการใช่้ 
โครงการป็ลั่อย่ตั้ัว่ 

ก่อนครบกำาหนดโทษ

การพิิพิากษาว่างโทษ/
การพิิจัารณาคด่

 การ
เบ่�ย่งเบน

คด่

ย่กฟ้้อง

ใช่่

ใช่่
การรับรอง 

การเข้้าถึึงคำาป็รึกษา 
ทางกฎหมาย่

คำานึงถึึงทางเลัือกอื�น  
เชุ�น ปรุะกันติัวี การุกักบรุิเวีณ  

การุคูุ่มืปรุะพฤติิ

คำานึงถึึงป็ัจัจััย่เฉพิาะทางเพิศภาว่ะ 
ปรุะวีัติิการุถู่กล่�วีงล่ะเมืิด  

สืุขภาพจิิติ การุใชุ้สืารุเสืพติิด 
บทบาทการุเล่ี�ยงด่ผู้่้อื�น ฯล่ฯ

คำานึงถึึงป็ัจัจััย่บรรเทา เช่่น 
คู่วีามืรุ้ายแรุงของคู่ดี 

บทบาทการุเล่ี�ยงด่ผู้่้อื�น 
ปรุะวีัติิอาชุญากรุรุมื ปรุะวีัติิการุ
ถู่กล่�วีงล่ะเมืิดสืถูานภาพการุเป็น

ผู้่้ด้อยด้อยโอกาสื ฯล่ฯ

 พิิจัารณาทางเลัือกอื�น เช่่น 
การุรุอล่งอาญา การุกักบรุิเวีณ 

การุใชุ้อุปกรุณ์อิเล่็กทรุอนิกสื์ติิดติามืติัวี 
การุปรุับ การุทำางานบรุิการุสืังคู่มื 

คู่ำาสืั�งให้บำาบัดรุักษา ฯล่ฯ

เบ่�ย่งเบนไป็ย่ัง 
โคู่รุงการุศึกษา 

การุบำาบัดรุักษา หรุือ 
โคู่รุงการุทางเล่ือก

ในชุุมืชุน

การฝากข้ัง/ 
การคุมข้ังระหว่่างรอ

พิิจัารณาคด่



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     25

2.2.1. การลดทอนัคู่วามืเป็นัอาชุญากรรมื/การลดทอนัการลงโทษ

ควิามผิดลุหุ่โทษ (เช่ั้น การเร่ร่อน การเร่ขายของ เมาในที�สาธิ์ารณะ แลุะการไม่ชั้ำระห่นี�สนิ) มกัมกีารกำห่นดลัุกษณะควิาม

ผดิอย่างไม่ชัั้ดเจันแลุะมบีีทลุงโทษที�ไม่สมัพินัธ์ิ์กบัีควิามร้ายแรงของควิามผดิ  บ่ีอยครั�งถ่กนำมาใช้ั้อย่างเลุอ่กปฏิิบัีตกิบัี 

ผ่ห้่ญิงแลุะมคีวิามเกี�ยวิข้องกับีควิามยากจัน อาการเจับ็ีป่วิยทางจัติ แลุะการไร้ที�อย่่อาศัยัของผ่ห้่ญิง ซ้�งการดำเนนิคดี

เห่ลุ่านี�มกันำไปส่ปั่ญห่าควิามแออดัในเรอ่นจัำ59 ดงันั�น โทษจัำคกุจัง้เป็นมาตรการที�ไม่สมัพินัธ์ิ์กบัีควิามผดิที�ไม่ใช้ั้ควิามรนุแรง 

แลุะการลุดทอนควิามเป็นอาชั้ญากรรมของควิามผิดในลุกัษณะดงักลุ่าวิสามารถส่งผลุต่อผ่ห้่ญิงได้อย่างมนียัสำคัญ 

เน่�องจัากผ่ห้่ญิงจัำนวินมากต้องถ่กคุมขงัในควิามผิดเลุก็นอ้ยเกี�ยวิยาเสพิติด ห่ลุายประเทศัจัง้ได้มกีารรเิริ�มห่รอ่ปฏิริป่

กฎห่มายเพิ่�อให่ค้วิามผดิเลุก็นอ้ย เชั้น่ การใชั้ย้าเสพิตดิสว่ินบีคุคลุ การมไีวิใ้นครอบีครอง แลุะการปลุก่พ่ิชั้เสพิตดิเพิ่�อ

ใชั้้ส่วินตัวิ ไม่จััดเป็นอาชั้ญากรรมอีกต่อไป แลุะได้นำนโยบีายต่าง ๆ มาใชั้้เพิ่�อดำเนินการกับีควิามผิดในลุักษณะ 

ดังกลุ่าวิแทน เช่ั้น การส่งตัวิเพ่ิ�อเข้ารับีการบีำบัีดรักษาในชัุ้มชั้น การบีริการสังคม การชั้ำระค่าปรับี ห่ร่อการออก 

คำตกัเตอ่น โดยแนวิทางเห่ลุ่านี�เกดิข้�นภายใต้กรอบีของอนสุญัญาระห่ว่ิางประเทศัว่ิาด้วิยการควิบีคมุยาเสพิตดิที�ส่งเสรมิ

การตอบีสนองที�ย้ดห่ลุกัดา้นสขุภาพิแลุะสิทธิ์มินษุยชั้นมาใช้ั้ในการแก้ไขปญัห่าการใช้ั้ยาแลุะควิามผิดปกตทิี�เกิดจัาก

การใชั้้ยาเสพิติด ซ้�งการนำโทษจัำคุกมาใชั้้กับีควิามผิดเลุ็กน้อยดังกลุ่าวิโดยไม่จัำเป็น นอกจัากจัะไม่สามารถชั้่วิย

ลุดการกระทำผิดซ�ำแลุ้วิ ยังก่อให่้เกิดปัญห่าทางสังคม เศัรษฐกิจั แลุะสุขภาพิที�มากข้�นต่อตัวิบีุคคลุ ครอบีครัวิ แลุะ

ชั้มุชั้นของผ่ที้�เกี�ยวิข้อง นอกจัากนี� การใชั้โ้ทษจัำคกุยงัเพิิ�มภาระห่นา้ที�ให่ก้บัีกระบีวินการยตุธิิ์รรมจัง้ทำให่ไ้มส่ามารถ

จััดการกับีปัญห่าอาชั้ญากรรมที�มีควิามร้ายแรงกวิ่าได้อย่างมีประสิทธิ์ิภาพิ60

  ด่เพิิ�มเติมด้านลุ่าง บีทที� 2.2.4 การห่ันเห่คดี ห่มวิดที� 3.4 ผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด

59 Ehlers, ไม่ม ี“อนัธิ์พิาลุ” แลุะ “คนเร่ร่อน” อกีต่อไป: การยตุคิวิามผดิลุห่โุทษที�ไร้สาระในแอฟรกิาซ้�งเป็นมรดกตกทอดมาจัากลุทัธิ์จิักัรวิรรดนิยิม(“Rogues” and “Vagabonds” 
No More: Ending Africa’s Imperial Legacy of Absurd Petty Offenses”), Open Society Foundation, 3 กมุภาพินัธ์ิ์ พิ.ศั. 2560 ดเ่พิิ�มเตมิได้ที� Petty Offence Project, “ควิาม
ผดิลุห่โุทษในแอฟรกิา (Petty Offenses in Africa)”

60 คณะทำงานประสานระบีบีของสห่ประชั้าชั้าติด้านการอนวุิตัริะบีบีร่วิมในเร่�องที�เกี�ยวิกบัียาเสพิตดิ, เราได้เรยีนร่อ้ะไรบ้ีางในช่ั้วิงเวิลุา 30 ปีที�ผ่านมา: บีทสรปุควิามร่ท้ี�ได้รบัี
แลุะที�จัดัทำโดยองค์การสห่ประชั้าชั้าติว่ิาในเร่�องที�เกี�ยวิกบัียาเสพิตดิ (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)

เม่�อวิันที� 25 ตุลุาคม พิ.ศั. 2561 “ห่ลัุกการว่ิาด้วิยการยกเลิุกการจััดประเภทแลุะการลุดทอนควิามเป็น
อาชั้ญากรรมของควิามผิดลุหุ่โทษในแอฟริกา” ได้ถ่กรับีรองโดยคณะกัร่ร่มาธิกัาร่สิทธิมนุษยชินแลัะ 
สทิธิพื่ลัเมืองแห่่งแอฟริ่กัา เพ่ิ�อกำห่นดมาตรฐานสำห่รับีการประเมินควิามผิดลุห่โุทษแลุะสง่เสรมิมาตรการ
ที�รัฐภาคีสามารถดำเนินการเพิ่�อรับีรองวิ่ากฎห่มายดังกลุ่าวิจัะไม่มุ่งเน้นถ้งภ่มิห่ลุัง สถานะทางสังคม ห่ร่อ
สถานะทางเศัรษฐกิจัของบีุคคลุนั�น ๆ ที�ซ้�งต้องประกอบีอาชั้ญากรรมเพิ่�อการดำรงอย่่ของตนก

ในปี พิ.ศั. 2562 รัฐวิิคตอเรีย ปร่ะเทศออสเติร่เลั่ย ห่ลุังจัากห่ญิงพิ่�นเม่องอะบีอริจัินรายห่น้�งเสียชั้ีวิิตขณะ
ถ่กควิบีคุมตัวิ รัฐบีาลุได้ประกาศัให่้การมีภาวิะม้นเมาในที�สาธิ์ารณะไม่ถ่อเป็นควิามผิดทางอาญาอีกต่อไป
แลุะจัะนำแนวิทางด้านสุขภาพิ “ที�ส่งเสริมวิิธิ์ีการบีำบีัดรักษาที�ปลุอดภัยแลุะสอดคลุ้องกับีวิัฒนธิ์รรมมาให่้
ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อกับีผ่้ที�ติดสุราในที�สาธิ์ารณะ” มาใชั้้แทนการตั�งข้อห่าข

ในเดอ่นมกราคม พิ.ศั. 2560 ห่ลุงัจัากการพิิจัารณาคดีระห่ว่ิาง Mayeso Gwanda แลุะรัฐ ศัาลุสง่ของปร่ะเทศ
มาลัว่ไ่ดป้ระกาศัให่ข้อ้ห่า “อนัธิ์พิาลุแลุะเรร่อ่น” ขดักบัีห่ลุกัรฐัธิ์รรมน่ญ แลุะการจัับีกมุภายใตข้อ้ห่าดงักลุา่วิ
ถ่อเป็นการจัับีกุมที�ผิดกฎห่มายค

ก คณะกรรมาธิ์ิการสิทธิ์ิมนุษยชั้นแลุะสิทธิ์ิพิลุเม่องแห่่งแอฟริกา, ห่ลุักการว่ิาด้วิยการยกเลุิกการจััดประเภทควิามผิดลุหุ่โทษในแอฟริกา (Principles on the 
Decriminalisation of Petty Offences in Africa) (2017)
ข ห่นงัสอ่พิิมพ์ิ The Guardian, “รัฐวิคิตอเรียลุ้มเลิุกควิามผิดฐานมน้เมาในที�สาธิ์ารณะโดยไม่ถ่อว่ิาเป็นอาชั้ญากรรมก่อนการสอบีสวินในคดีผ่ต้้องห่าเสียชีั้วิติในที�คมุขงั 
(Victoria abolishes public drunkenness as a crime ahead of death in custody inquest)” 22 สิงห่าคม พิ.ศั. 2562
ค มลุ่เห่ตุตามรฐัธิ์รรมน่ญ เอกสารห่มายเลุข 5 ของปีพิ.ศั. 2558 [2560] MWHC 23 (10 มกราคม พิ.ศั. 2560)



26     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

ในปี พิ.ศั. 2544 ปร่ะเทศโปร่ตุิเกัสไดก้ำห่นดให้่การครอบีครองสารออกฤทธิิ์�ตอ่จิัตประสาททุกประเภทในระดับี
ต�ำไม่จััดเป็นควิามผิดทางอาญา โดยอนุญาตให่้บีุคคลุสามารถจััดห่า มีไวิ้ในครอบีครอง แลุะใชั้้สารดังกลุ่าวิ
ได้ กฎห่มายฉบีับีที� 30/2000 ได้กำห่นดให่้พิฤติกรรมที�เคยเป็นควิามผิดทางอาญาในลุักษณะนี�ถ่อเป็นควิาม
ผดิฐานลุะเมิดคำสั�งของฝ่ึายปกครองเท่านั�น ผ่ที้�ถ่กตรวิจัพิบีว่ิามยีาเสพิติดในปริมาณที�นอ้ยกว่ิาใช้ั้สำห่รับีเสพิ
เป็นเวิลุา 10 วิันไว้ิในครอบีครองจัะถ่กส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิ์ิการเพิ่�อยับียั�งการติดยาเสพิติด (Comissão 
para a Dissuasão da Toxicodependência) ซ้�งเป็นห่น่วิยงานฝ่ึายปกครองที�จัดัตั�งข้�นในแต่ลุะภมิ่ภาคของ
ประเทศั ประกอบีไปด้วิยผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญ 3 ราย ค่อ ผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญด้านกฎห่มาย นักสังคมสงเคราะห่์ แลุะแพิทย์ 
โดยคณะกรรมาธิิ์การแต่ลุะชุั้ดจัะมีทีมงานสนับีสนุนเป็นผ่เ้ชั้ี�ยวิชั้าญด้านสุขภาพิแลุะสังคม ซ้�งในปี พิ.ศั. 2553 
จัำนวินของผ่้ที�ถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดเกี�ยวิกับีการค้ายาเสพิติดในโปรตุเกสลุดลุงกวิ่าร้อยลุะ 40 แลุะจัำนวิน 
ผ่ท้ี�ถ่กคุมขงัดว้ิยควิามผิดดงักลุา่วิลุดลุงถ้งร้อยลุะ 50ก นอกจัากนี� การลุดทอนควิามเป็นอาชั้ญากรรมดังกลุ่าวิ
ยังนำไปส่่การลุดควิามแออัดของเร่อนจัำ โดยสัดส่วินของผ่้ต้องขังในควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดลุดลุงจัาก 
ร้อยลุะ 44 ในปี พิ.ศั. 2542 เป็น 19.6 ในปี พิ.ศั. 2556  แลุะนโยบีายดังกลุ่าวิได้เปิดโอกาสให่้ห่น่วิยงานที�มี
อำนาจับัีงคบัีใชั้ก้ฎห่มายสามารถจัดัการกับีผ่ค้้ายาเสพิตดิรายให่ญแ่ลุะกลุุม่องค์กรอาชั้ญากรรมขนาดให่ญ่
ได้มากข้�นแทนการมุ่งควิามสนใจัไปที�การดำเนินคดีกับีผ่้เสพิแลุะผ่้ค้ายาเสพิติดรายย่อย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในร่ปแบีบีดังกลุ่าวิยังคงขาดการบีริการที�ถ่กออกแบีบีมาเฉพิาะทางเพิศัภาวิะ 
จั้งควิรให่้มีการจััดห่าบีริการที�จัะชั้่วิยลุดผลุเสียจัากยาเสพิติดแลุะการบีำบีัดรักษาที�มุ่งเน้นไปที�ผ่้ห่ญิง 
โดยเฉพิาะ ซ้�งจัดัเวิลุาให้่บีรกิารเฉพิาะผ่ห้่ญิงเท่านั�น โดยการให้่บีริการดังกลุ่าวิควิรรวิมถง้การจัดัการดแ่ลุเด็ก 
การตรวิจัรกัษาสขุภาพิทางเพิศัแลุะอนามยัการเจัรญิพินัธ์ุิ์ พิรอ้มทั�งให่ก้ารสนบัีสนนุทางสงัคมแกผ่่ห้่ญงิแลุะ
ผ่้ที�มีบีทบีาทเป็นแม่ข 

ก   Laqueur, “ข้อดแีลุะข้อเสยีของการลุดทอนควิามเป็นอาชั้ญากรรมของการใช้ั้ยาเสพิตดิในโปรตเุกส” (“Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal”), 
Law and Social Inquiry (2014)
ข   IDPC, เพิศัภาวิะแลุะนโยบีายยาเสพิติด: การสำรวิจัแนวิทางให่ม่สำห่รับีนโยบีายยาเสพิติดแลุะการกักขังผ่ก้ระทำผิด: โมเดลุสำห่รับีการลุดทอนควิามเป็นอาชั้ญากรรม
ของการใช้ั้ยาเสพิตดิในโปรตุเกส (Gender And Drug Policy: Exploring Innovative Approaches To Drug Policy And Incarceration: The Portuguese Model 
For Decriminalizing Drug Use)

 2.2.2.   การเขั้าถึึงคู่วามืชุ�วยุเหลือทางกฎหมืายุติั้งแติ�ระยุะเริ�มืแรก

ด้วิยปัจัจัยัด้านการเงนิทำให้่ผ่ห้่ญิงจัำนวินมากไม่สามารถจัดัห่าทนายควิามส่วินตวัิได้แลุะจัำเป็นต้องพ้ิ�งพิาทนายควิาม

ของรฐั ห่น้�งในข้อค้นพิบีห่ลุกัจัากรายงานการศัก้ษาเกี�ยวิกบัีการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายทั�วิโลุกในปี พิ.ศั. 2559 

ที�จัดัทำข้�นโดย UNDP/UNODC คอ่ การขาดควิามเช่ั้�อมั�นในคณุภาพิของบีริการด้านกฎห่มายที�ผ่ต้้องห่าได้รับี ซ้�งถ่อ

เป็นปัญห่าสำคญัที�สดุของกลุุม่คนที�ยากจันแลุะสามารถเข้าถ้งบีริการต่าง ๆ ได้ยาก61 ดงันั�น การจัดัให้่มีบีรกิารให้่ควิาม

ช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายที�คำน้งถ้งมิตด้ิานเพิศัภาวิะแลุะการให้่ควิามร่แ้ก่ผ่ห้่ญิงถ้งวิิธีิ์เข้าถ้งบีริการดังกลุ่าวิจัง้เป็นห่น้�งใน

มาตรการที�ประเทศัต่าง ๆ สามารถจัดัให้่มขี้�นได้เพ่ิ�อรับีรองคณุภาพิของการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มาย62 โดยอาจั

พิิจัารณานำมาใช้ั้ร่วิมกบัีมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี�:

• ตำรวิจั พินกังานอัยการ แลุะผ่พิ้ิพิากษา ควิรดแ่ลุให้่แน่ใจัว่ิาผ่ที้�ไม่สามารถจ้ัางทนายควิามส่วินตัวิจัะสามารถ 

เข้าถ้งควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางด้านกฎห่มายได้ แลุะผ่ป้ฏิิบีตังิานในกระบีวินการยตุธิิ์รรมควิรจัดัเตรยีมรายชั้่�อผ่ใ้ห้่ควิาม 

ช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายไว้ิลุ่วิงห่น้าเพิ่�อแจ้ังให้่ผ่ที้�เกี�ยวิข้องทราบี (ทั�งนี�ข้�นอย่ก่บัีระบีบีการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ของ

แต่ลุะประเทศั ผ่ใ้ห้่บีริการดังกลุ่าวิอาจัเป็นทนายจัำเลุยที�ทำงานให้่กบัีรฐั ห่น่วิยงานให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มาย

ของรฐั องค์กรภาคประชั้าสังคม เนติบีณัฑ์ติยสภา ห่ร่อคลุนิกิให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ด้านกฎห่มายของมห่าวิิทยาลัุยต่าง ๆ )

61 UNODC แลุะ UNDP, การศ้ักษาบีรกิารให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อด้านกฎห่มายทั�วิโลุก, รายงานระดับีโลุก (Global Study on Legal  Aid, Global Report) (2016)
62 UNODC, ค่ม่อ่การสร้างควิามั�นใจัให้่กบัีคุณภาพิของบีริการควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ด้านกฎห่มายในกระบีวินการยุตธิิ์รรมทางอาญา – แนวิทางที�ใช้ั้ได้จัรงิแลุะแนวิปฏิบัิีตทิี�น่าสนใจั 

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

กฎห่มายได้ โดยเฉพิาะอย่างยิ�งกับีกลุุ่มที�ถ่กกีดกันทางสังคม เพิ่�อเป็นการเพิิ�มชั้่องทางการเข้าถ้งควิาม 

ชั้่วิยเห่ลุ่อดังกลุ่าวิ63

• ทนายควิามห่ร่อผ่้ชั้่วิยทนายควิามสามารถเข้าไปยังสถานีตำรวิจัแลุะเร่อนจัำอย่างสม�ำเสมอเพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่า 

ผ่้ห่ญิงที�มีปัญห่าจัะได้รับีคำแนะนำทางกฎห่มายอย่างเร็วิที�สุดเท่าที�จัะเป็นไปได้ห่ลุังจัากถ่กจัับีกุม

• เนติบีัณฑ์ิตยสภา ผ่้ให่้บีริการควิามชั้่วิยเห่ลุ่อด้านกฎห่มายรายบีุคคลุ ทนายควิามที�ให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อด้าน

กฎห่มาย ตลุอดจันทนายควิามที�ทำงานให่ก้บัีองคก์รภาคประชั้าสังคม ควิรมปีระสบีการณ์แลุะควิามร่ท้ี�เห่มาะสม 

ที�จัะสามารถให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อด้านกฎห่มายได้ดี มีข้อม่ลุที�เพิียงพิอแลุะถ่กต้องเกี�ยวิกับีควิามต้องการพิิเศัษ

ของผ่ห้่ญงิ แลุะห่ากเปน็ไปได ้ควิรจัดัให่ม้ทีนายควิามห่รอ่ผ่ช่้ั้วิยทนายควิามที�เปน็ผ่ห้่ญงิสำห่รบัีให่บ้ีรกิารดว้ิย64

• การสนับีสนุนให่้เกิดโครงการให่้ควิามร่้ด้านกฎห่มายในลุักษณะของผ่้ห่ญิงชั้่วิยผ่้ห่ญิง เพิ่�อให่้รับีทราบีถ้งสิทธิ์ิ

ขั�นพ่ิ�นฐานแลุะวิิธิ์ีการบัีงคับีใชั้้สิทธิ์ิดังกลุ่าวิ เชั้่น ทราบีว่ิาตนเองมีสิทธิ์ิที�จัะไม่ลุงชั้่�อในบีันท้กคำรับีสารภาพิ

ที�อ่านไม่เข้าใจัห่ากไม่สามารถเข้าถ้งคำแนะนำทางกฎห่มายได้ทันท่วิงที

63 Open Society Justice Initiative, ผ้่ช่ั้วิย/ผ้่แนะนำด้านกฎห่มายในชุั้มชั้น: ค่ม่อ่ผ่ป้ฏิบัิีตงิาน (Community-Based Paralegals: A Practitioner’s Guide) (2010).
64 แนวิปฏิิบีตัทิี� 9, ห่ลัุกการแลุะแนวิปฏิิบีตัแิห่่งสห่ประชั้าชั้าตว่ิิาด้วิยการเข้าถ้งควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายในระบีบียตุธิิ์รรมทางอาญา (United Nations Principles and 

Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)  

Sisters Inside เปน็องค์กรภาคประชั้าสงัคมในรฐัควินีสแ์ลุนด ์ปร่ะเทศออสเติร่เลัย่ จัดัตั�งโดยอดตีผ่ต้อ้งขงั
ห่ญิง เข้าเยี�ยมสถานีตำารวิจัเปน็ประจัำาทุกวัินเพ่ิ�อพิบีปะกับีผ้่ห่ญิงแลุะเดก็ผ้่ห่ญิงที�ถก่คุมขงัในสถานตีำารวิจั เพ่ิ�อ
ตรวิจัสอบีให่แ้นใ่จัวิา่ผ่ท้ี�ถก่คมุขงัจัะไดรั้บีการปฏิบิีตัติามสทิธิ์มินุษยชั้น รวิมถง้ดแ่ลุให่ม้ตีวัิแทนทางกฎห่มาย
สำาห่รับีข้�นศัาลุในครั�งแรก โดยเจั้าห่น้าที�องค์กรจัะเตรียมควิามพิร้อมลุ่วิงห่น้าเพ่ิ�อจััดการกับีอุปสรรคที�อาจั 
เกิดข้�นในขั�นตอนการประกันตัวิ การจััดห่าที�อย่่ห่ลัุงการถ่กปลุ่อยตัวิ การสนับีสนุนในระห่ว่ิางที�ต้องไปศัาลุ รวิมทั�ง 
ชั้่วิยเห่ลุ่อให่้ผ่้เข้าร่วิมโครงการสามารถทำาตามเง่�อนไขการประกันตัวิได้ (เชั้่น การเดินทางไปรายงานตัวิกับี
ตำารวิจั ห่ร่อการจััดห่าที�อย่่) แลุะห่ากต้องการ จัะให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อในการจััดการกับีสาเห่ตุที�นำาไปส่่การ 
กระทำาผดิ อาทิ สาเห่ตทุี�มาจัากควิามยากจัน ห่รอ่การไรที้�อย่ ่เปน็ตน้ นอกจัากนี� โครงการดงักลุ่าวิไดเ้พิิ�มควิาม
ตระห่นักร่้กับีเจั้าห่น้าที�ตำารวิจัให่้เกิดการเปลุี�ยนแปลุงทัศันคติที�มีต่อผ่้กระทำาผิดห่ญิง ซ้�งชั้่วิยให่้จัำานวินเด็ก 
ผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ้่ห่ญิงที�ถ่กคุมขังภายใต้การควิบีคุมของตำารวิจั (ส่วินให่ญ่เป็นเด็กผ้่ห่ญิงที�เป็นชั้นพ่ิ�นเม่อง) 
ลุดลุงอย่างเห่็นได้ชั้ัดเจันห่ลัุงจัากตำารวิจัเลุ่อกที�จัะใชั้้มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังแทนการควิบีคุมตัวิ เชั้่น  
การตักเต่อน การให่้ประกันตัวิทันทีห่ลุังการจัับีกุม เป็นต้นก

องคก์ร LBH Masyarakat ปร่ะเทศอินโดนเ่ซ้ย่ ให้่บีรกิารดา้นกฎห่มายโดยไมเ่สยีคา่ใช้ั้จัา่ยแก่ผ้่ใช้ั้ยาเสพิตดิ 
แลุะจััดอบีรมผ้่ใชั้้ยาเสพิติดให้่สามารถให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อด้านกฎห่มายแก่ชุั้มชั้นได้ โดย LBH Masyarakat 
ทำางานใกลุ้ชั้ิดกับีผ่้ให่้ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อด้านกฎห่มาย ชัุ้มชั้น ห่ร่อครอบีครัวิของผ่้ใช้ั้ยาเสพิติดในการรวิบีรวิม
พิยานห่ลัุกฐาน จััดเตรียมเอกสารสำาห่รับีการต่อส้่ทางกฎห่มาย ตลุอดจันรวิบีรวิมห่ลัุกฐานสนับีสนุน เชั้่น 
รายงานการประเมินด้านจิัตเวิชั้ ห่ร่อการประเมินทางการแพิทย์ ที�แสดงให้่เห็่นถ้งประวัิติการติดยาเสพิติด
แลุะควิามจัำาเป็นที�จัะต้องได้รับีการบีำาบัีดรักษา โดยควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มายที�องค์กรจััดห่าให้่รวิมถ้ง
การจััดห่าตัวิแทนเพ่ิ�อช่ั้วิยสนับีสนุนให้่เกิดการเบีี�ยงเบีนคดีในขั�นตอนต่าง ๆ ตั�งแต่ขั�นตอนการส่บีสวินของ
เจั้าห่น้าที�ตำารวิจัถ้งขั�นตอนการพิิจัารณาของศัาลุ แม้วิ่าตามระเบีียบีที�มีอย่่นั�น เจั้าห่น้าที�ตำารวิจัจัะสามารถ
เบีี�ยงเบีนคดีไปจัากการฟ้องร้องได้ แต่ส่วินให่ญ่แลุ้วิ เจั้าห่น้าที�ตำารวิจัมักจัะไม่เบีี�ยงเบีนผ้่ใช้ั้ยาเสพิติดไปส่่
ทางเลุ่อกด้านการบีำาบีัดรักษาเน่�องจัากการใช้ั้ยาเสพิติดจััดเป็นอาชั้ญากรรมภายใต้กฎห่มายยาเสพิติดของ
อนิโดนีเซยี อย่างไรก็ตาม ผ้่พิิพิากษาสามารถใช้ั้วิิจัารณญาณเพ่ิ�อสนบัีสนุนให้่เกิดการเบีี�ยงเบีนคดไีดห้่ลัุงจัาก
รับีฟังคำาให่้การของพิยานที�เป็นผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญ แลุะห่ลุักฐานสนับีสนุนอ่�น ๆข นอกจัาก LBH Masyarakat แลุ้วิ 
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องค์กร Action for Justice Indonesia ถ่อเป็นอีกห่น้�งองค์กรในประเทศัอินโดนีเซียที�ให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อใน 
รป่แบีบีเดยีวิกัน ค่อการให้่คำาแนะนำาทางกฎห่มายโดยไมเ่สยีคา่ใช้ั้จัา่ยแก่ผ้่ห่ญงิที�ถก่จับัีในควิามผดิเกี�ยวิกับี
ยาเสพิติด แลุะชั้่วิยเบีี�ยงเบีนพิวิกเธิ์อออกจัากดำาเนินคดีส่่ทางเลุ่อกด้านการบีำาบีัดรักษาแทน 

องค์กร Humanitarian Legal Assistance Foundation (HLAF) ปร่ะเทศฟิลัิปปินส์ จััดฝึึกอบีรมผ่้ชั้่วิย
ทนายควิามสำาห่รับีผ่ต้อ้งขงัห่ญิง เพ่ิ�อให่ค้วิามช่ั้วิยเห่ลุอ่กับีเพ่ิ�อนผ้่ตอ้งขงัห่ญิงคนอ่�น ๆ  ในการเขยีนคำาให่ก้าร 
แลุะชั้่วิยติดตามกำาห่นดการข้�นศัาลุกับีเจั้าห่น้าที�เร่อนจัำาค

ผ่ช้ั้ว่ิยทนายควิามขององคก์ร AdvocAid ปร่ะเทศเซ้ย่ร์่ร่าลัโ่อน เฝึา้ตดิตามแลุะเขา้เยี�ยมสถานคมุขงัตา่ง ๆ  
เพ่ิ�อให้่คำาแนะนำาด้านกฎห่มายแก่ผ้่ห่ญิงที�ถก่คุมขัง สนบัีสนุนการย่�นขอประกันตวัิ ห่ร่อเสนอให้่มกีารประนอม
ขอ้พิิพิาทในกรณีของควิามขัดแย้งที�ไมร้่ายแรงง โดยเจ้ัาห่น้าที�ทนายควิามขององคก์รจัะทำาห่นา้ที�เปน็ตวัิแทน
ทางกฎห่มายให่้กับีจัำาเลุยผ่้ห่ญิงขณะข้�นศัาลุ นอกจัากนี� AdvocAid ได้จััดทำารายการ Police Case เพิ่�อให่้
ควิามร้่ทางโทรทศััน์แลุะวิทิยุเกี�ยวิกับีผ่ห้่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุตธิิ์รรมเพ่ิ�อยกระดบัีการรบัีร่ข้องสาธิ์ารณชั้น
เกี�ยวิกับีสิทธิ์ิต่าง ๆ ของผ่้ห่ญิง
ก   https://sistersinside.com.au/ 
ข  IDPC, แนวิทางด้านสาธิ์ารณสุขว่ิาด้วิยการใช้ั้ยาเสพิติดในเอเชีั้ย: ห่ลัุกการแลุะแนวิปฏิิบัีติสำาห่รับีการลุดทอนควิามเป็นอาชั้ญากรรม (A Public Health Approach 
to Drug Use in Asia: Principles and Practices for Decriminalization) (2016).
ค  ม่ลุนิธิิ์ Friedrich Naumann, “กฎห่มายค่อโลุ่ ลิุปสติกค่อเกราะกำาบัีง” (“Law as shield, lipstick as armour”), 15 สิงห่าคม พิ.ศั. 2561
ง  AdvocAid, “Police Case”, เว็ิบีไซต์แลุะวิิดีโอ, ธัิ์นวิาคม พิ.ศั. 2561

2.2.3. คู่วามืจุำาเป็นัด้านัสืุขัภาพจุิติ 

ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมส่วินให่ญ่จัะมีประวิัติด้านปัญห่าสุขภาพิจัิต65 มักไม่ได้รับีโอกาสในการประกันตัวิ 

แลุะไม่ได้รับีการสนับีสนุนห่ลุังจัากถ่กปลุ่อยตัวิ ซ้�งส่งผลุให่้พิวิกเธิ์อต้องกลุับีเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมอีกบี่อยครั�ง66 

ดงันั�น การจัดัห่ามาตรการรองรับีที�จัำเป็นสำห่รับีการดแ่ลุแลุะตอบีสนองควิามจัำเป็นด้านสุขภาพิจิัตแทนมาตรการที�

เน้นการลุงโทษจั้งเป็นเร่�องที�สำคัญอย่างยิ�ง67 โดยสามารถพิิจัารณาเพิิ�มเติมได้จัากมาตรการต่าง ๆ ต่อไปนี�: 

• สนบัีสนุนการจัดัฝึกึอบีรมเกี�ยวิกับีการจัดัการภาวิะวิิกฤติของการบัีงคับีใช้ั้กฎห่มายเพ่ิ�อลุดการเกดิสถานการณ์ที�

เกี�ยวิข้องกับีผ่้ที�จัำเป็นต้องได้รับีการด่แลุด้านสุขภาพิจัิต แลุะลุดโอกาสการใชั้้กำลุังห่ร่อการจัับีกุมเพิ่�อจััดการ

กับีสถานการณ์ดังกลุ่าวิ โดยประสบีการณ์เชั้ิงลุบีที�เกิดข้�นระห่ว่ิางการจัับีกุมสามารถส่งผลุกระทบีต่อสุขภาพิ

จัิต โดยเฉพิาะกลุุ่มผ่้ห่ญิง ซ้�งเป็นกลุุ่มที�มีควิามเปราะบีางมากเป็นพิิเศัษห่ลุังจัากถ่กจัับีกุมแลุะในระห่วิ่างการ

รับีตัวิเข้าเร่อนจัำ

• ห่ากเปน็ไปได้ ควิรเบีี�ยงเบีนผ่ท้ี�จัำเปน็ตอ้งได้รับีการดแ่ลุด้านสขุภาพิจัติเขา้ส่บ่ีริการชุั้มชั้นแทนการจับัีกุมเพิ่�อให้่

ไดร้บัีควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่แทนการถ่กคมุขงั โดยควิรคดักรองลุกัษณะการกระทำผดิกอ่นที�จัะตั�งขอ้ห่าเพิ่�อให่ส้ามารถ

ระบีุตัวิผ่้ที�จัำเป็นต้องได้รับีการด่แลุสุขภาพิจัิตให่้ได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อ แลุะประสานงานกับีผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิ

ด้านสุขภาพิแลุะผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญในด้านที�เห่มาะสม

  (ด่ห่มวิดที� 2.2.4 การเบีี�ยงเบีนคดีแลุะห่มวิดที� 2.3.2.5 คำสั�งให่้เบีี�ยงเบีนคดีเพิ่�อบีำบีัดรักษาในชัุ้มชั้น)

67 PRI, ค่่ม่อสากลุวิ่าด้วิยควิามต้องการได้รับีการด่แลุด้านสุขภาพิจัิตของผ่้ห่ญิงในเร่อนจัำ (จัะตีพิิมพิ์ปีพิ.ศั. 2563)



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     29

68 ข้อ 109 ข้อกำห่นดเนลุสัน แมนเดลุา
69 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 

for the 21st Century Prosecutor) (2018)
70 เร่�องเดียวิกัน

• ให่ต้ระห่นกัวิา่ บีคุคลุที�มปีญัห่าดา้นสขุภาพิจิัตสามารถมสีขุภาพิจิัตที�ดไีด ้เน่�องจัากสามารถจัดัการกับีภาวิะของ

ตนไดด้ ี ไดร้บัีควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ดา้นการแพิทย ์ห่ร่อไดรั้บีการสนบัีสนุนดา้นสงัคมอยา่งเพิยีงพิอ ในทำนองเดยีวิกนั 

บีางรายไมไ่ดถ่้กวิินจิัฉยัวิา่มปีญัห่าดา้นสขุภาพิจัติแตอ่าจัเผชั้ญิกบัีปญัห่าทางอารมณต์า่ง ๆ  ซ้�งสามารถเกดิข้�น

ไดเ้พิราะอย่่ในชั้ว่ิงเวิลุาที�ยากลุำบีาก ดงันั�น การที�บีคุคลุจัะเผชิั้ญกบัีภาวิะทางสขุภาพิจัติที�ซอ้นทบัีกันในชั้ว่ิงใด

ชั้ว่ิงห่น้�งจัง้ไม่ถ่อเป็นเร่�องผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ปญัห่าด้านสุขภาพิจิัตเพีิยงเล็ุกน้อยสามารถกลุายเป็นปญัห่า

ที�ร้ายแรงได้ในภายห่ลุัง

• ห่ลุีกเลุี�ยงการตีควิามเกี�ยวิกับีควิามจัำเป็นด้านสุขภาพิจัิตวิ่าเป็นปัจัจััยเสี�ยง เพิราะอาจัทำให่้ผ่้มีปัญห่าด้าน

สุขภาพิจัิตถ่กจััดให่้เป็นอย่่ในกลุุ่มที�มีควิามเสี�ยงด้านควิามปลุอดภัยโดยไม่จัำเป็น (ห่ร่ออาจัถ่กจัำคุกเพิราะ 

‘ควิามเสี�ยง’ ดังกลุ่าวิ)

• ผ่้ห่ญิงที�มีปัญห่าด้านสุขภาพิจัิตแลุะ/ห่ร่อมีเง่�อนไขทางสุขภาพิอย่างรุนแรงจันทำให่้ไร้ควิามสามารถควิรถ่ก

ส่งตัวิไปยังสถานด่แลุสุขภาพิจัิตเพิ่�อให่้ได้รับีการด่แลุที�เห่มาะสมแทนการถ่กคุมขังในเร่อนจัำ68

• จััดฝึึกอบีรมเจั้าห่น้าที�ผ่้บีังคับีใชั้้กฎห่มาย พินักงานอัยการ แลุะเจั้าห่น้าที�ที�เกี�ยวิข้องให่้รับีร่้ถ้งผลุกระทบีของ

การป่วิยทางจัิตแลุะควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่างรุนแรง เน่�องจัากปัญห่าด้านสุขภาพิจัิตที�รุนแรงของผ่้ห่ญิง

ในเร่อนจัำมักเกี�ยวิข้องกับีประสบีการณ์การถ่กทำร้าย การได้รับีควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่างรุนแรง ห่ร่อการ

ถ่กทอดทิ�ง โดยประสบีการณ์ต่าง ๆ เห่ลุ่านี�มักทับีซ้อนกันอย่่

• จัา้งงานห่รอ่รับีฟงัควิามคิดเห่น็ของผ่ที้�เคยเผชิั้ญกบัีปญัห่าดา้นสขุภาพิจิัต โดยอาจัจัดัให่เ้ปน็ที�ปรก้ษา วิทิยากร

ฝึึกอบีรม แลุะผ่้มีประสบีการณ์ทางวิิชั้าชั้ีพิในเร่�องดังกลุ่าวิ ในขั�นตอนต่าง ๆ ของกระบีวินการยุติธิ์รรม

• เชั้ิญชั้วินห่น่วิยงานที�เกี�ยวิข้องให่้ร่วิมม่อกันในการแลุกเปลุี�ยนข้อม่ลุ พิัฒนาชั้่องทางสำห่รับีการออกจัาก

กระบีวินการยุติธิ์รรม แลุะอุดชั้่องวิ่างที�พิบีในการให่้บีริการแลุะควิามสนับีสนุนในชัุ้มชั้น69

2.2.4. การเบ่�ยุงเบนัคู่ด่

โปรแกรมการเบีี�ยงเบีนคนออกจัากเร่อนจัำห่ร่อจัากกระบีวินการยุติธิ์รรมที�ได้รับีการออกแบีบีมาอย่างดีจัะสามารถ

ชั้่วิยประห่ยัดทรัพิยากร ลุดอัตราการกระทำควิามผิดซ�ำ แลุะชั้่วิยให่้คนสามารถอาศััยอย่่ในชัุ้มชั้นแทนการถ่กคุมขัง

ได้ การเบีี�ยงเบีนคดีตั�งแต่ขั�นตอนการตั�งข้อห่าจัะชั้่วิยให่้บีุคคลุดังกลุ่าวิไม่ต้องเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม แลุะการ

เบีี�ยงเบีนคดีห่ลุังการตั�งข้อห่า ห่ร่อห่ลุังถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดจัะเป็นการนำทางเลุ่อกที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้70 โดยการ

เบีี�ยงเบีนคดนีั�นจัะมคีวิามสำคญัมาเปน็พิิเศัษสำห่รบัีผ่ห้่ญิงที�เขา้ส่ก่ระบีวินการทางกฎห่มาย เน่�องจัากการถ่กลุดิรอน

เสรีภาพิจัะส่งผลุให่้ผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�ไม่สามารถรับีผิดชั้อบีเลุี�ยงด่ ซ้�งจัะก่อให่้เกิดผลุเสียต่อบีุตรของพิวิกเธิ์อได้ ผ่้กำห่นด

นโยบีายควิรพิิจัารณาให่แ้นใ่จัวิา่กฎห่มายที�ตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะในการนำการเบีี�ยงเบีนคดมีาใชั้จ้ัะไดร้บัีการรบัีรอง

แลุะนำมาปฏิิบีัติอย่างเห่มาะสม

เจั้าห่น้าที�ตำรวิจัแลุะพินักงานอัยการสามารถมีบีทบีาทสำคัญในการนำการเบีี�ยงเบีนคดีมาใชั้้แลุะชั้่วิยลุดอัตราการ

ถ่กคุมขังของผ่้ห่ญิงได้ โดยควิรดำเนินการร่วิมกับีการปร้กษาผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญด้านต่าง ๆ (เช่ั้น ผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญด้านการด่แลุ

สุขภาพิ ห่ร่อการให่้บีริการชัุ้มชั้น) เพิ่�อจััดห่ามาตรการทางเลุ่อกสำห่รับีการเบีี�ยงเบีนคดีที�เห่มาะสมที�สุดโดยคำน้งถ้ง

สถานการณ์แลุะควิามต้องการเฉพิาะของผ่้ห่ญิงแต่ลุะราย



30     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

มาตรการทางเลุ่อกสำห่รับีการเบีี�ยงเบีนคดีสำห่รับีผ่้ห่ญิงที�ไม่เป็นอันตรายต่อสาธิ์ารณะ รวิมถ้ง:

• การปลุ่อยตัวิทั�งแบีบีมีแลุะไม่มีเง่�อนไข 

• การลุงโทษด้วิยวิาจัา

• การตกลุงแก้ปัญห่าผ่านคนกลุาง

• การชั้ดใชั้้ให่้แก่ผ่้เสียห่ายห่ร่อคำสั�งให่้จั่ายค่าทดแทน

• การออกคำสั�งให่้ทำงานบีริการชัุ้มชั้น

• การใชั้้กระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ 

• การใชั้้โครงการบีำบีัดรักษาที�เห่มาะสมกับีเพิศัภาวิะ

• การส่งต่อให่้เข้ารับีบีริการสนับีสนุนในชัุ้มชั้น

ห่ลุักการสำคัญที�ควิรนำมาพิิจัารณา ได้แก่:

• ใชั้้การแทรกแซงน้อยที�สุด ได้สัดส่วินที�เห่มาะสมกับีควิามผิด แลุะไม่ควิรนำการเบีี�ยงเบีนคดีมาใชั้้ในกรณีที�

บีุคคลุดังกลุ่าวิจัะได้รับีการยกฟ้อง  

• ได้รับีควิามยินยอมบีนพ่ิ�นฐานของข้อม่ลุที�ถ่กต้อง โดยจัะต้องได้รับีควิามยินยอมจัากผ่้ห่ญิงรายนั�น ๆ ก่อน 

ห่ากการเบีี�ยงเบีนคดีที�ใชั้้มีข้อผ่กมัดให่้ต้องปฏิิบีัติตาม ภายใต้สมมติฐานวิ่าผ่้ต้องห่าถ่อเป็นผ่้ที�มีควิามบีริสุทธิ์ิ� 

นอกจัากนี� การให้่ควิามยินยอมมีควิามสำคัญอย่างมากในกรณีการเบีี�ยงเบีนไปส่่การใช้ั้การแทรกแซงการรักษา 

ห่รอ่กรณขีองควิามผิดที�มกีารใชั้ค้วิามรุนแรง ซ้�งการไกลุเ่กลุี�ยห่รอ่การใช้ั้ควิามยตุธิิ์รรมเชิั้งสมานฉนัทอ์าจักอ่ให่้

เกิดผลุเสียร้ายแรง เวิ้นแต่จัะจััดให่้มีการรองรับีด้วิยการด่แลุป้องกันแลุะจััดการควิามเสี�ยงอย่างเพิียงพิอ 

• ตอ้งไม่นำการสารภาพิผิดของจัำเลุยมาเป็นเง่�อนไขสำห่รับีการเบีี�ยงเบีนคดี ห่ากการยอมรับีผดิไมม่ผีลุเกี�ยวิข้อง

กับีการบีรรลุุเป้าห่มายของมาตรการ71

• มาตรการที�ใช้ั้มคีวิามเห่มาะสมกับีควิามเสี�ยงแลุะควิามจัำเปน็ของแต่ลุะบุีคคลุถอ่เป็นเร่�องสำคัญอย่างยิ�ง เชั้น่ 

ควิรใชั้้มาตรการที�ไม่เข้มงวิด (ห่ร่อไม่ต้องเข้าร่วิมมาตรการใดเลุย) กับีผ่้ห่ญิงที�จััดอย่่ในควิามเสี�ยงต�ำ 

• มาตรการที�ใชั้้สำห่รับีการไม่ปฏิิบีัติตามเง่�อนไขควิรได้สัดส่วินแลุะสอดคลุ้องกับีห่ลุักการที�เน้นการให่้มี

การแทรกแซงให้่น้อยที�สุด โดยควิรนำมาตรการที�เป็นการลุ่วิงลุ�ำห่ร่อเน้นการลุงโทษ (เช่ั้น การใช้ั้อุปกรณ์

อิเลุ็กทรอนิกส์ติดตามตัวิ แลุะระยะเวิลุาของโทษจัำคุก) มาใชั้้เฉพิาะในกรณีพิิเศัษแลุะเม่�อมีควิามจัำเป็นเพิ่�อ

รักษาควิามปลุอดภัยสาธิ์ารณะเท่านั�น

• ผ่้ห่ญิงที�ต้องได้รับีการบีำบีัดรักษาการใชั้้ยาเสพิติดควิรได้รับีการเบีี�ยงเบีนคดีแลุะได้รับีการสนับีสนุนให่้เข้าถ้ง

โครงการเฉพิาะที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะแลุะคำน้งถ้งควิามบีอบีชั้�ำทางจิัตใจัของผ่้ห่ญิง72 การศั้กษาที�จััดทำ

โดย UNODC พิบีว่ิา โครงการแบีบีบี่รณาการที�ยอมรับีควิามแตกต่างทางเพิศัภาวิะ ให้่บีริการเฉพิาะสำห่รับี 

ผ่ห้่ญงิ ให้่ควิามสำคัญกบัีบีริการก่อนการคลุอด แลุะการดแ่ลุเด็ก เพิิ�มพ่ินทักษะในการเลุี�ยงดลุ่ก่ ควิามสัมพินัธิ์์

กับีผ่้อ่�น รวิมทั�งด่แลุปัญห่าสุขภาพิจัิต แลุะควิามต้องการในเชั้ิงปฏิิบีัติ จัะทำให่้ผลุของการบีำบีัดรักษาดีข้�น73 

71 โครงการห่นัเห่คดหี่ลุายโครงการกำห่นดให่จ้ัำเลุยตอ้งสารภาพิผดิตอ่ขอ้ห่าอยา่งนอ้ยเปน็บีางสว่ิน ขอ้กำห่นดดงักลุา่วิจัะแตกตา่งกนัไป ศัาลุยาเสพิตดิบีางแห่ง่กำห่นด
ให่้จัำเลุยต้องสารภาพิผิดต่อข้อห่าทั�งห่มดห่ร่อข้อห่าส่วินให่ญ่ซี�งจัะไปปรากฏิอย่่ในประวิัติของจัำเลุย การที�กำห่นดวิ่าต้องรับีสารภาพิผิดก่อนจั้งจัะเข้าร่วิมมาตรการห่ันเห่คดี
ได้อาจัทำให่้ควิามยุติธิ์รรมถ่กบีิดเบี่อนไปได้ เพิราะจัำเลุยที�ไม่สารภาพิผิดอาจัได้รับีโทษที�ห่นักกวิ่าเดิมห่ร่ออาจัทำให่้ผ่้ทำห่น้าที�ตัดสินใจัในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญา
มองว่ิาบีุคคลุนั�นเป็นพิวิก ‘ห่ัวิแข็ง’ ห่ร่อ ‘ไม่ให่้ควิามร่วิมม่อ’ Roberts and Indermaur, “ถ่กกาลุเทศัะห่ร่อห่ลุอกจัับีปลุาซิวิปลุาสร้อย? โครงการหั่นเห่คดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด
ในออสเตรเลุียอาจัจัะนำไปส่่การขยายขอบีเขตการลุงโทษก็ได้ (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), ห่น้า 220-231 แลุะ 226

72 ข้อ 62 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ
73 UNODC, ค่่ม่อการบีำบีัดรักษาผ่้ติดยาเสพิติดแลุะสารเสพิติดแลุะการด่แลุผ่้ห่ญิง: กรณีศั้กษาแลุะบีทเรียน (Drug Abuse Treatment Toolkit, Substance Abuse 

Treatment and Care for Women: Case Studies and Lessons Learned) (2004).
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โดยมาตรการที�นำมาใช้ั้กบัีการลุะเมิดเง่�อนไขของการเบีี�ยงเบีนคดีที�ได้สดัส่วินควิรคำนง้ถ้งธิ์รรมชั้าติแลุะปัญห่า

ของกระบีวินการบีำบีดัรกัษาผ่ต้ดิยาเสพิตดิ แลุะควิรมองวิา่อาการถอนพิิษยาถ่อเปน็สว่ินห่น้�งของกระบีวินการ

รักษามากกวิ่าเป็นพิฤติกรรมที�จัะต้องถ่กลุงโทษ74

• มาตรการที�บีังคับีให่้ผ่้กระทำผิดต้องเข้ารับีการบีำบีัดรักษาการติดยาเสพิติดห่ร่อมาตรการแก้ไขฟ้�นฟ่ระห่วิ่าง

ถ่กกักขัง ไม่ควิรถ่กนำมาใชั้้กับีผ่้ห่ญิง75 

74 UNODC แลุะ WHO, การบีำบัีดรักษาแลุะดแ่ลุผ่ที้�มคีวิามผิดปกติที�เกิดจัากการใช้ั้ยาเสพิติดที�เข้าส่่กระบีวินการยุตธิิ์รรมทางอาญา-ทางเลุอ่กแทนการตัดสินว่ิาผิดห่รอ่
การจัำคุก (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 ปขีองนโยบีายยาเสพิติดในเอเชั้ยี: เรามาไกลุแค่ไห่นกนัแลุ้วิ? (10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?) รายงานการติดตามองค์กรภาค
ประชั้าสังคม, (2019); UNODC, กรอบีสำห่รับีการเปลีุ�ยนผ่านเข้าส่ก่ารบีำบัีดรักษาแลุะบีริการที�ใชั้ช้ั้มุชั้นเป็นฐานแลุะบีริการสำห่รับีผ่ใ้ชั้ย้าเสพิติด (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 แลุะ UNAIDS, แถลุงการณ์ร่วิม: ศั่นย์กักกันแลุะฟ้�นฟ่สมรรถภาพิจัากการติดยาเสพิติดแบีบีบีังคับี (2012) 

ปร่ะเทศออสเติร่เลัย่: รฐับีาลุของรฐัควินีสแ์ลุนดไ์ดจ้ัดัตั�งศัาลุเบีี�ยงเบีนคดขี้�นสำห่รบัีผ่ที้�ถ่กกลุา่วิห่าวิา่กระทำ
ควิามผิดเลุ็กน้อยที�เป็นคนไร้บี้าน ติดยาเสพิติด แลุะ/ห่ร่อมีปัญห่าสุขภาพิจัิตข้�น เป็นระยะเวิลุากวิ่า 3 ปีแลุ้วิ 
ผ่้เข้าร่วิมโครงการจัะได้รับีข้อเสนอให่้ใชั้้ทางเลุ่อกอ่�นแทน ‘การลุงโทษ’ โดยมีองค์กรที�มิใชั้่องค์กรของรัฐมา 
ให้่การด่แลุ ห่น้�งในนั�นค่อองค์กร Sisters Inside ซ้�งให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อแก่ผ่้ห่ญิงที�มาข้�นศัาลุเบีี�ยงเบีนคดี  
เจั้าห่น้าที�ขององค์กรจัะย่นยันกับีผ่้ห่ญิงที�เข้าร่วิมโครงการว่ิาพิวิกเธิ์อจัะมีรายได้ มีที�อย่่อาศััย แลุะสามารถ
เข้าถ้งบีรกิารด้านสขุภาพิแลุะด้านอ่�น ๆ ที�จัำเป็น เพ่ิ�อตอบีสนองต่อควิามจัำเป็นที�ซบัีซ้อนของผ่ห้่ญงิแต่ลุะคน  
ทั�งนี� ผ่เ้ขา้รว่ิมโครงการสว่ินให่ญม่ปีระวิตัอิาชั้ญากรรมแลุะเปน็ชั้าวิพ่ิ�นเมอ่ง โดยตลุอดระยะเวิลุา 3 ปทีี�ผ่านมา 
ผ่ห้่ญงิ 239 จัาก 240 คนที�เข้าร่วิมโครงการมอีตัราการกระทำผดิซ�ำ ห่รอ่ไม่กระทำผดิซ�ำเลุย เพิราะมแีค่คนเดยีวิ 
ที�กระทำผดิห่รอ่เปลุ่า จัากตัวิเลุขนี�ลุดลุง แลุะร้อยลุะ 96 ของผ่เ้ข้าร่วิมโครงการไม่ต้องรับีโทษจัำคกุในเรอ่นจัำก

ปร่ะเทศคอสติาร่ิกัา: ในปี พิ.ศั. 2557 สำนักงานทนายควิามสาธิ์ารณะจััดให่้มีโครงการเบีี�ยงเบีนคดีสำห่รับี
ผ่้ห่ญิงที�มีควิามเปราะบีางออกจัากกระบีวินการยุติธิ์รรม รวิมทั�งให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อในด้านต่าง ๆ เชั้่น การให่้
คำปร้กษา การบีำบัีดรักษาผ่้ติดยาเสพิติด แลุะการฝึึกอบีรมวิิชั้าชั้ีพิ ซ้�งผ่้รับีผิดชั้อบีคดีจัะเป็นผ่้กำห่นดว่ิา 
ผ่้ห่ญิงแต่ลุะคนมีควิามจัำเป็นเฉพิาะอย่างไรบี้าง แลุะพิัฒนาแผนดำเนินการข้�นเฉพิาะเป็นรายบีุคคลุ  
โดยเป้าห่มายห่ลุักของโครงการ ค่อ การลุดอัตราการกระทำผิดซ�ำ แลุะการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อแก่ผ่้ห่ญิงที�
กระทำผิดให่้มีโอกาสที�จัะได้รับีสิทธิ์ิแลุะเรียกค่นศัักดิ�ศัรีของตนเองได้ข

สห่ร่าชิอาณาจัักัร่:  ศั่นย์สนับีสนุนผ่้ห่ญิงได้ให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อแก่ผ่้กระทำผิดห่ญิงในควิามผิดไม่ร้ายแรง
ให้่ถ่กเบีี�ยงเบีนออกจัากกระบีวินการยุติธิ์รรมส่่การรับีการบีำบีัดรักษาที�เห่มาะสมค แลุะศั่นย์ผ่้ห่ญิงอนาวิิม 
(Anawim Women’s Centre) ให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อตำรวิจัในการจััดการกับีผ่้ห่ญิงที�กระทำผิดโดยส่งเร่�องให่้
ชั้มุชั้นแกป้ญัห่าแลุะให่ค้ำตกัเตอ่นโดยมเีง่�อนไขง จัากการศัก้ษาที�จัดัทำโดยกระทรวิงยตุธิิ์รรม พิบีวิา่ ในระยะ
เวิลุา 1 ปีที�มีโครงการดังกลุ่าวิ อัตราการกระทำผิดซ�ำของกลุุ่มผ่้ห่ญิงที�ได้รับีการสนับีสนุนจัากศั่นย์สนับีสนุน 
ผ่ห้่ญงิในองักฤษอย่ท่ี�รอ้ยลุะ 30 ในขณะที�อตัราการกระทำผดิซ�ำของผ่ห้่ญงิที�ไมไ่ดร้บัีควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ดงักลุา่วิ
อย่่ที�ร้อยลุะ 35จั

ปร่ะเทศสห่ร่ัฐอเมร่ิกัา: ในปี พิ.ศั. 2554 เม่องซีแอตเทิลุ ได้ริเริ�มโครงการเบีี�ยงเบีนคดียาเสพิติดก่อนการ
ตั�งข้อห่าภายใต้ชั้่�อ “การเบีี�ยงเบีนคดีด้วิยการบีังคับีใชั้้กฎห่มาย (Law Enforcement Assisted Diversion 
- LEAD)” ตำรวิจัสามารถสั�งให่้ผ่้ที�ถ่กจัับีในควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดที�ไม่ร้ายแรงเข้ารับีการบีำบีัดรักษา
ที�ใช้ั้ชั้มุชั้นเป็นฐานแลุะทำงานให้่บีรกิารแทนการถ่กดำเนินคดี โดยต้องเข้าพิบีนักสงัคมสงเคราะห์่ที�รบัีผดิชั้อบี 
คดีซ้�งสามารถส่งต่อผ่้กระทำผิดไปทำงานให้่บีริการที�ออกแบีบีมาเฉพิาะบุีคคลุได้  แลุะเน่�องจัากผ่้ห่ญิงที�
ใชั้้ยาเสพิติดมักถ่กจัับีในคดีค้าประเวิณีมากกวิ่าผ่้ห่ญิงกลุุ่มอ่�น พิวิกเธิ์อจั้งมีคุณสมบีัติเห่มาะสมที�จัะเข้าส่่
โครงการดังกลุ่าวิฉ ผ่้เข้าร่วิมในโครงการ LEAD กวิา่ร้อยลุะ 58 มีโอกาสที�จัะถ่กจัับีกมุในข้อห่าอ่�นน้อยกวิา่ผ่้ที�



32     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

ถ่กตั�งขอ้ห่ากระทำผดิในคดอีาญา แลุะมโีอกาสมากกวิา่ที�จัะไดง้านทำแลุะมทีี�อย่อ่าศัยั นอกจัากนี� ในป ีพิ.ศั. 
2561 สำนกังานอยัการของซแีอตเติลุได้ยุตกิารฟ้องร้องดำเนนิคดกีบัีผ่ที้�มเีฮุโรอนี โคเคน ห่รอ่เมทแอมเฟตามีน
ในปริมาณน้อยกวิ่า 1 กรัมไวิ้ในครอบีครองอีกด้วิยชั้

ก https://sistersinside.com.au/ 
ข WOLA, เพิศัภาวิะแลุะนโยบีายยาเสพิติด: การสำรวิจัแนวิทางให่ม่สำห่รับีการกักขังผ่้กระทำผิดตาม  นโยบีายยาเสพิติด (Gender and Drug Policy: Exploring 
Innovative Approaches to Drug Policy Incarceration) https://www.wola.org/gender-drug-policy-exploring-global-innovative-approaches-drug-
policy-incarceration/
ค ผ่้ห่ญิงในเร่อนจัำ: ศั่นย์ให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อสตรี (2017)
ง http://anawim.co.uk/early_interventions.html 
จั กระทรวิงยุติธิ์รรม, การวิิเคราะห่์การกระทำผิดซ�ำ – ศั่นย์สตรีทั�วิอังกฤษ (Re-Offending Analysis – Women’s Centres throughout England) (2015).
ฉ Green, “โครงการ LEAD สำห่รบัีผ่ก้ระทำผิดในคดียาเสพิติดที�ไม่รา้ยแรงเริ�มมองเห็่นควิามสำเร็จั (LEAD program for low-level drug criminals sees success)”, 
Seattle Times, 8 April 2015 ด ่WOLA, เพิศัภาวิะแลุะนโยบีายยาเสพิติด: การสำรวิจัแนวิทางให่ม่สำห่รับีการกกัขงัผ่ก้ระทำผิดตามนโยบีายยาเสพิตดิ (Gender and 
Drug Policy: Exploring Innovative Approaches to Drug Policy Incarceration), https://www.wola.org/gender-drug-policy-exploring-global-innovative-
approaches-drug-policy-incarceration/ 
ชั้ Collins, Lonczak แลุะ Clifasefi, “การห่ันเห่คดีด้วิยการบีังคับีใชั้้กฎห่มายของซีแอตเทิลุ: ผลุกระทบีของโครงการต่อการกระทำผิดซ�ำซาก (Seattle’s Law 
Enforcement Assisted Diversion (LEAD): Program โครงการ Effects on Recidivism Outcomes)”, Evaluation and Program Planning, Vol. 64 (2017), 
ห่น้า 49–56

2.2.5. คู่วามืยุุติิธรรมืเชุิงสืมืานัฉีันัท์

ยุติธิ์รรมเชิั้งสมานฉันท์เป็นแนวิทางการจััดการกับีอาชั้ญากรรมที�เสนอทางเลุ่อกให้่กับีผ่้กระทำผิด  ผ่้เสียห่าย แลุะ

ชัุ้มชั้น โดยตั�งอย่่บีนพิ่�นฐานที�วิ่าการกระทำผิดกฎห่มายไม่เพิียงแต่ลุะเมิดกฎห่มายเท่านั�น แต่ยังเป็นอาชั้ญากรรมที� 

ก่อให่้เกิดผลุร้ายต่อบีุคคลุ ชัุ้มชั้น แลุะสังคม ซ้�งยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์จัะใชั้้กระบีวินการที�ย่ดห่ยุ่นแลุะส่งเสริมให่้ 

ผ่เ้สยีห่ายมสีว่ินรว่ิมในการห่าทางแกไ้ขปญัห่าไดอ้ยา่งปลุอดภยั อกีทั�งยังเปน็การให่โ้อกาสผ่ก้ระทำผดิไดแ้สดงควิาม

รับีผิดชั้อบีต่อบีุคคลุที�ตนสร้างควิามเสียห่ายได้อีกด้วิย76

ในกระบีวินการยุติธิ์รรมเชิั้งสมานฉันท์ ผ่้เสียห่าย ผ่้กระทำผิด แลุะห่ากเห่มาะสมแลุะเป็นไปได้ บีุคคลุห่ร่อสมาชิั้ก

ของชัุ้มชั้นที�ได้รับีผลุกระทบีจัากอาชั้ญากรรมที�เกิดข้�นสามารถเข้าร่วิมโครงการเพ่ิ�อร่วิมกันห่าทางออกให้่กับีสิ�งที� 

เกดิข้�นดว้ิยควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ของผ่ช้ั้ว่ิยในกระบีวินการกลุุม่77 ลุกัษณะทั�วิไปของโครงการยุตธิิ์รรมเชั้งิสมานฉันท ์รวิมถ้ง:

• การเน้นที�ผลุร้ายที�เกิดข้�นจัากการประกอบีอาชั้ญากรรม

• ควิามสมัครใจัของผ่้เข้าร่วิมโครงการ โดยเฉพิาะผ่้ที�ได้รับีผลุกระทบีมากที�สุดจัากผลุร้าย รวิมทั�งผ่้เสียห่าย  

ผ่้กระทำผิด แลุะในบีางกรณี ผ่้ให่้การสนับีสนุนห่ร่อสมาชั้ิกครอบีครัวิ ตลุอดจันสมาชั้ิกชุั้มชั้นที�สนใจัแลุะ 

ผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิในสายงานที�เกี�ยวิข้อง 

• การจัดัเตรยีมเครอ่ขา่ยแลุะการอำนวิยควิามสะดวิกในกระบีวินการยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัทโ์ดยผ่ป้ฏิบิีตังิานดา้น

การฟ้�นฟ่ที�ได้รับีการฝึึกอบีรม

• การร่วิมพ่ิดคุยกันระห่ว่ิางผ่้ที�เกี�ยวิข้องเพิ่�อสร้างควิามเข้าใจัร่วิมเกี�ยวิกับีสิ�งที�เกิดข้�นแลุะผลุที�จัะได้รับี รวิมทั�ง

ห่าข้อตกลุงถ้งสิ�งที�ควิรจัะดำเนินการต่อไป

• ผลุลุพัิธ์ิ์ของกระบีวินการยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์จัะแตกต่างกนัไปแลุะอาจันำไปส่ก่ารแสดงควิามเสยีใจัแลุะควิาม

รบัีผดิชั้อบีของผ่ก้ระทำผิด ตลุอดจันการให้่คำมั�นว่ิาตนจัะกระทำการบีางอย่างเพ่ิ�อเยยีวิยาผ่เ้สียห่ายห่รอ่ชั้มุชั้น

• การเสนอที�จัะสนบัีสนนุให่ผ้่เ้สยีห่ายฟ้�นตวัิจัากเห่ตุการณท์ี�เกดิข้�น รวิมทั�งชั้ว่ิยเห่ลุอ่ผ่ก้ระทำผดิให่ส้ามารถกลุบัี

ค่นส่่สังคมแลุะไม่กลุับีไปกระทำผิดซ�ำอีก78

76 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยโครงการควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท,์ พิิมพิ์ครั�งที� 2 (จัะตีพิิมพิ์ในปีค.ศั. 2020)
77 ห่ลุกัการพ่ิ�นฐานแห่ง่สห่ประชั้าชั้าตวิิา่ดว้ิยการใชั้โ้ครงการควิามยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัทก์บัีคดทีางอาญา มตขิองสภาเศัรษฐกจิัแลุะสงัคมที� 2002/12 ภาคผนวิก รบัีรอง

เม่�อ 24 กรกฎาคม พิ.ศั. 2545
78 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยโครงการควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท,์ พิิมพิ์ครั�งที� 2 (จัะตีพิิมพิ์ในปีค.ศั. 2020)
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แนวิปฏิิบีัติด้านยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์สามารถนำมาใชั้้เป็นทางเลุ่อกห่น้�งของกระบีวินการยุติธิ์รรมได้ โดยมีงานการ

วิิจััยที�แสดงให่้เห่็นวิ่าผ่้เสียห่ายจัากอาชั้ญากรรมมักไม่ร่้ส้กวิ่าการดำเนินคดีแลุะการตัดสินโทษจัะมีประโยชั้น์กับี

ตน79 แม้วิ่าในควิามเป็นจัริงแลุ้วิ ผ่้เสียห่ายจัะเป็นผ่้ที�ได้รับีผลุกระทบีจัากอาชั้ญากรรมมากที�สุด แต่ในกระบีวินการ

ยุติธิ์รรม เห่ย่�อห่ร่อสมาชั้ิกของชุั้มชั้นมีโอกาสน้อยมากห่ร่อไม่มีโอกาสเลุยที�จัะแสดงควิามคิดเห่็นห่ร่อมีส่วินร่วิมใน

การแก้ปัญห่าอาชั้ญากรรม การใช้ั้กระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์จั้งเป็นอีกห่น้�งช่ั้องทางที�จัะชั้่วิยให้่ผ่้เสียห่าย

สามารถเขา้ถ้งควิามยุติธิ์รรมได้โดยเปดิโอกาสให้่ทกุคนที�ได้รบัีผลุกระทบีเขา้ไปมีสว่ินในการจัดัการแลุะแก้ไขผลุร้าย

ที�เกิดข้�นจัากอาชั้ญากรรมดังกลุ่าวิ

โครงการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์สามารถดำเนินการได้ในทุกขั�นตอนของกระบีวินการยุติธิ์รรม ตั�งแต่ก่อนแลุะห่ลัุง

การรับีสารภาพิผิด ก่อนการพิิพิากษาคดี ระห่ว่ิางการพิิพิากษาคดี ห่ร่อห่ลัุงการพิิพิากษาคดี โดยร่ปแบีบีที�อาจันำ

มาใชั้้ได้แก่:

• การไกลุ่เกลุี�ยระห่วิ่างผ่้เสียห่ายกับีผ่้กระทำผิด

• การประชัุ้มกลุุ่มครอบีครัวิ

• การประชัุ้มชัุ้มชั้น

• การประชัุ้มลุ้อมวิง 

โดยโครงการดังกลุ่าวิมีส่วินชั้่วิยลุดอัตราการกระทำผิดซ�ำได้มากกว่ิาบีทลุงโทษที�ใชั้้กันอย่่ตามปกติ แลุะพิบีว่ิาใชั้้ได้

ผลุดีกับีการกระทำผิดที�ร้ายแรงด้วิยเชั้่นกัน80

สิ�งสำคัญสำห่รับีการนำโครงการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ไปปฏิิบีัติ ค่อ การจััดให่้มีมาตรการรักษาควิามปลุอดภัย81 ใน

ร่ปแบีบีของการออกกฎห่มาย กฎระเบีียบี ห่ร่อนโยบีาย ในประเด็นดังต่อไปนี�:

• ตอ้งไดรั้บีควิามยนิยอมจัากผ่ที้�เขา้ส่ก่ระบีวินการทางกฎห่มายแลุะผ่เ้สยีห่าย โดยทั�งสองฝึา่ยตอ้งสามารถถอน

ควิามยินยอมดังกลุ่าวิได้ตลุอดกระบีวินการ

• ควิรใชั้้กระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์เฉพิาะเม่�อมีห่ลุักฐานเพิียงพิอที�จัะทำได้

• การเข้าร่วิมโครงการของผ่้ที�เข้าส่่กระบีวินการทางกฎห่มายไม่ถ่อเป็นห่ลุักฐานวิ่าบีุคคลุนั�นมีควิามผิด

• ข้อตกลุงต่าง ๆ ควิรเกิดข้�นด้วิยควิามสมัครใจัแลุะชั้อบีด้วิยเห่ตุผลุ

• การส่งต่อคดแีลุะการจัดัให้่มกีระบีวินการยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์ต้องคำน้งถ้งควิามปลุอดภยัของผ่เ้ข้าร่วิมทกุฝ่ึาย

• การอภิปรายในกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ที�ไม่ได้ดำเนินการในที�สาธิ์ารณะควิรถ่อเป็นควิามลุับี

• ห่ากทำได ้ควิรมกีารควิบีคมุด่แลุห่รอ่นำผลุของขอ้ตกลุงตา่ง ๆ  ที�ไดจ้ัากโครงการยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัทม์ารวิม

เข้าไวิ้ในคำวิินิจัฉัยห่ร่อคำตัดสินของศัาลุ 

• ห่ากค่่กรณีไมส่ามารถตกลุงกันได้ จัะไม่นำประเด็นดังกลุ่าวิมาใช้ั้ในทางที�เป็นปฏิิปักษ์ตอ่ผ่ท้ี�เข้าส่่กระบีวินการ

ทางกฎห่มายในการดำเนินคดีที�เกิดข้�นภายห่ลุัง

• ห่ากมีฝึา่ยใดไม่ปฏิบิีตัติามข้อตกลุงที�ทำไว้ิในกระบีวินการยุตธิิ์รรมเชิั้งสมานฉันท ์(นอกเห่น่อจัากคำวิินิจัฉัยห่รอ่

คำตัดสินของศัาลุ) ไม่ควิรนำประเด็นดังกลุ่าวิมาใช้ั้เพิ่�อเป็นเห่ตุผลุสำห่รับีการให้่มคีำพิิพิากษาโทษที�รนุแรงมาก

ข้�นในการดำเนินคดีที�เกิดข้�นในภายห่ลุัง

76 Alliance for Safety and Justice, คำพิ่ดของผ่้เสียห่ายจัากอาชั้ญากรรม: ข้อม่ลุจัากการสำรวิจัระดับีชั้าติเป็นครั�งแรกเกี�ยวิกับีมุมมองด้านควิามปลุอดภัยแลุะควิาม
ยุติธิ์รรมของผ่้เสียห่าย (Crime Survivors Speak: The First-Ever National Survey of Victims’ Views on Safety and Justice)

80 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

 81 ห่ลุักการพิ่�นฐานแห่่งสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการใชั้้โครงการควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์กับีคดีทางอาญา 



34     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

82 รวิมทั�งปฏิิญญาว่ิาด้วิยห่ลัุกการพ่ิ�นฐานเกี�ยวิกับีการอำนวิยควิามยุติธิ์รรมแก่ผ่้เสียห่ายจัากอาชั้ญากรรมแลุะการใช้ั้อำนาจัโดยไม่ถ่กต้อง (Declaration of Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 40/34 ภาคผนวิก รบัีรองเม่�อ 29 พิฤศัจิักายน 2528; ขอ้กำห่นดโตเกียวิ; 
ข้อกำห่นดกรุงเทพิ; กฎอันเป็นมาตรฐานขั�นต�ำของสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการบีริห่ารงานยุติธิ์รรมเกี�ยวิกับีคดีเด็กแลุะเยาวิชั้น (กฎแห่่งกรุงปักกิ�ง) [United Nations Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)], มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 40/33 ภาคผนวิก รับีรองเม่�อ 29 พิฤศัจัิกายน พิ.ศั. 
2528; แลุะขอ้แนะนำาของสห่ประชั้าชั้าตวิิา่ดว้ิยการปอ้งกันการกระทำาควิามผดิของเด็กแลุะเยาวิชั้น (ขอ้แนะนำแห่ง่กรงุริยาด) [(United Nations Guidelines for the Prevention 
of Juveniles Delinquency) (The Riyadh Guideline)] มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 45/112 ภาคผนวิก รับีรองเม่�อ 14 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2533 

83 คณะกรรมาธิ์กิารสถานภาพิสตร ี(Commission on the Status of Women), ขอ้สรปุที�ตกลุงรว่ิมกนัวิา่ดว้ิยการขจัดัแลุะปอ้งกันควิามรนุแรงตอ่สตรทีกุรป่แบีบี (Agreed 
conclusions on the elimination and prevention of all forms of violence against women) (E/2013/27)], ยอ่ห่น้า 34 (g) แลุะด ่UNODC, (Strengthening Crime Prevention 
and Criminal Justice Responses to Violence against Women) (2014)

84 กระทรวิงยุติธิ์รรมประเทศันิวิซีแลุนด์, การสำรวิจัควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Survey) (2018)
85 Marsh and Wager, “ควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ในคดีควิามรุนแรงทางเพิศั: การสำรวิจัมุมมองของประชั้าชั้นทั�วิไปแลุะผ่้ถ่กกระทำควิามรุนแรง (Restorative 

Justice in Cases of Sexual Violence Exploring the views of the public and survivors)”, Probation Journal, Vol. 62, No. 4 (2015), ห่น้า 336-356; Koss, Wilgus, 
and Williamsen, “การประพิฤติผิดทางเพิศัในมห่าวิิทยาลุัย: ควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์เพิ่�อเพิิ�มการปฏิิบีัติตามข้อ 9 ของค่่ม่อ” ควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่างรุนแรง ควิาม
รุนแรงแลุะการกระทำทารุณ, Vol. 15, No. 3 (2014), ห่น้า 242-257.

86 ในป ีพิ.ศั. 2556 ในบีทสรุปที�ตกลุงร่วิมกันซ้�งได้รบัีรบัีรองที�ในการประชุั้มคณะกรรมาธิิ์การว่ิาด้วิยสถานภาพิของผ่ห้่ญิงครั�งที� 57 ได้เร่งรัดให้่รฐัภาคี “...นำกฎห่มายแลุะ/
ห่รอ่วิิธิ์กีารอ่�นที�จัำเปน็มาใชั้เ้พิ่�อปอ้งกนัการบีงัคบัีใชั้ก้ระบีวินการระงบัีขอ้พิิพิาททางเลุ่อกที�บัีงคบัีห่ร่อกำห่นดให่ต้อ้งทำตาม ซ้�งรวิมถ้งการบีงัคบัีให่ท้ำการประนอมขอ้พิิพิาทแลุะ
ไกลุ่เกลุี�ยควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิงทุกร่ปแบีบี...” (E/2013/27, ย่อห่น้าที� 34(g)) อนุสัญญาของคณะมนตรียุโรปวิ่าด้วิยการป้องกันแลุะต่อต้านควิามรุนแรงต่อสตรี
แลุะควิามรุนแรงในครอบีครัวิ อนุสัญญาอิสตันบีุลุ (Istanbul Convention) ห่้ามการบีังคับีให่้ใชั้้กระบีวินการระงับีข้อพิิพิาททางเลุ่อกเชั้่นกัน โดยให่้รวิมถ้งมาตรการประนอม 
ข้อพิิพิาทแลุะการไกลุ่เกลุี�ยด้วิย ห่ากต้องการข้อม่ลุเพิิ�มเติมเกี�ยวิกับีค่่ม่อระห่ว่ิางประเทศัว่ิาด้วิยการใช้ั้กระบีวินการยุติธิ์รรมเชิั้งสมานฉันท์ในบีริบีทของควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิง
ให่้ด่ UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยโครงการควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ (Handbook on Restorative Justice Programmes) พิิมพิ์ครั�งที� 2 (ตีพิิมพิ์ในปีค.ศั. 2020)

87 Restorative Justice Council, การทำให้่ควิามยุตธิิ์รรมเชิั้งสมานฉันทท์ำงานอย่างไดผ้ลุสำห่รับีผ่ห้่ญิงที�กระทำผิด: รายงานการวิิจัยัโดยสภาควิามยุตธิิ์รรมเชิั้งสมานฉันท์ 
(Making Restorative Justice Work for Women Who Have Offended: A Restorative Justice Council research report) (2016) 

ผ่ก้ำห่นดนโยบีายแลุะผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชั้พีิด้านงานยตุธิิ์รรมควิรดำเนนิการให้่แน่ใจัว่ิาจัะมกีารนำแนวิทางระดบัีประเทศัว่ิา

ด้วิยการนำกระบีวินการยุตธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์มาใช้ั้ตามมาตรฐานแลุะบีรรทดัฐานระห่ว่ิางประเทศัต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง82

การนำแนวิทางยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัทม์าดำเนนิการกบัีควิามผดิที�มเีพิศัภาวิะเปน็ฐาน เชั้น่ การถ่กกระทำควิามรนุแรง

โดยค่่ครอง ห่รอ่ควิามรุนแรงทางเพิศัยังถ่อเป็นประเด็นที�มขีอ้โตแ้ยง้กนัอย่่ เน่�องจัากข้อกงัวิลุเร่�องควิามปลุอดภัยของ

ผ่้เสียห่าย การตกเป็นเห่ย่�ออาชั้ญากรรมซ�ำ แลุะการตกเป็นเห่ย่�อโดยอ้อม (secondary victimization)83 โดยเฉพิาะ

อย่างยิ�งการนำไปใช้ั้เพ่ิ�อเบีี�ยงเบีนคดีห่ร่อเป็นทางเลุ่อกแทนการดำเนินการตามกระบีวินการยุติธิ์รรมทั�วิไป ซ้�งอาจั 

ลุดทอนควิามสำคัญของอาชั้ญากรรมที�ใชั้้ควิามรุนแรงให่้กลุายเป็นเร่�องส่วินตัวิระห่วิ่างค่่กรณี ในทางตรงกันข้าม  

งานวิิจัยัห่ลุายเร่�องให่ข้อ้เสนอแนะวิา่ผ่เ้สยีห่ายจัากควิามรนุแรงดว้ิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะพ้ิงพิอใจักับีการใชั้ก้ระบีวินการ

ยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัทม์ากกวิา่การดำเนินคดตีามกระบีวินการยตุธิิ์รรมทั�วิไป84 แลุะผ่เ้สยีห่ายร่ส้ก้วิา่ตนมอีำนาจัมาก

ข้�น85 เน่�องจัากกระบีวินการยุติธิ์รรมทั�วิไปมักไม่ให้่ควิามสนใจักับีควิามต้องการพ่ิ�นฐานของผ่้เสียห่าย เช่ั้น ต้องการ

เขา้ใจัแรงจัง่ใจัของผ่ก้ระทำผดิ แลุะแผนการที�ผ่ก้ระทำผดิตั�งใจัว่ิาจัะทำในอนาคต รวิมทั�งต้องการให้่แน่ใจัว่ิาผ่ก้ระทำ

ผดิจัะสามารถทดแทนแลุะให่ค้วิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ทางการเงนิแกผ่่เ้สยีห่ายห่รอ่ครอบีครวัิของผ่เ้สยีห่ายได ้ผ่พิ้ิพิากษาตอ้ง

ใชั้ค้วิามระมัดระวัิงอย่างยิ�งในการพิิจัารณาว่ิาจัะใช้ั้แนวิทางควิามยุตธิิ์รรมเชิั้งสมานฉันทก์บัีคดีควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุ

แห่่งเพิศัภาวิะห่ร่อไม่ แลุะต้องให่้แน่ใจัวิ่าจัะดำเนินการโดยให้่ควิามเคารพิแก่สิทธิิ์แลุะควิามต้องการของผ่้เสียห่าย  

สิ�งสำคญัคอ่ ตอ้งย�ำว่ิากระบีวินการยุตธิิ์รรมเชั้งิสมานฉันทต์อ้งเกดิข้�นอย่่บีนรากฐานของการให้่ควิามยินยอมโดยอสิระ

แลุะสมัครใจัของค่่กรณีทั�งสองฝึ่าย ซ้�งมาตรฐานระห่วิ่างประเทศัระบีุไวิ้อย่างชั้ัดเจันวิ่าห่้ามบีังคับีให่้นำกระบีวินการ

ทางเลุ่อกมาใชั้้ในการระงับีข้อพิิพิาทซ้�งรวิมถ้งการประนอมข้อพิิพิาทแลุะการไกลุ่เกลุี�ยด้วิย86

โครงการควิามยุตธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์จัำเป็นต้องมกีลุไกที�เข้มแขง็ในการส่งต่อผ่ก้ระทำผดิแลุะการสร้างควิามร่วิมมอ่

กบัีห่น่วิยงานบีรกิารสังคมอ่�น ๆ ห่น้�งในการศ้ักษาในองักฤษแลุะเวิลุส์ที�จัดัทำข้�นโดยสภาควิามยุตธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์ 

(Justice Restorative Council) พิบีว่ิา แนวิปฏิิบัีตด้ิานควิามยตุธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์มปีระสทิธิ์ผิลุมากเป็นพิิเศัษสำห่รบัี

ผ่ห้่ญิงที�ถ่กจับัีด้วิยควิามผิดเกี�ยวิกับีการลัุกขโมยของในร้านค้า อย่างไรก็ตาม เน่�องจัากปัจัจัยัที�อย่่เบี่�องห่ลัุงการกระทำ

ผดิของผ่ห้่ญงิมกัมคีวิามซบัีซ้อน การศัก้ษาเร่�องนี�จัง้แนะนำให้่โครงการควิามยุตธิิ์รรมเชั้งิสมานฉนัท์ต้องห่าภาคอี่�น ๆ ที�

จัะส่งต่อผ่ก้ระทำผดิห่ญงิไปยงัห่น่วิยบีรกิารอ่�นที�เห่มาะสมได้ เช่ั้น ส่งต่อไปยงัห่น่วิยบีรกิารด้านสขุภาพิจัติเพิ่�อจััดการกบัี

สาเห่ตุแท้จัรงิที�ทำให้่ผ่ห้่ญิงเข้าส่่กระบีวินการยุตธิิ์รรม โดยแนวิทางดำเนินงานที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะถ่อเป็นแนวิทาง

สำคัญสำห่รบัีการนำโครงการเห่ลุ่านี�ไปปฏิิบีตั ิเช่ั้น การตั�งคำถามถ้งเห่ตผุลุของการพิิพิากษาโทษตามเพิศัภาวิะแลุะให้่

เวิลุาเพิิ�มสำห่รบัีเตรยีมการต่อส่ค้ด ีตลุอดจันการให้่ควิามสำคญักบัีการสร้างควิามสัมพัินธ์ิ์ที�ดเีม่�อทำงานกับีผ่ห้่ญิง87
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สห่ร่ัฐอเมร่ิกัา: Common Justice เป็นโครงการทางเลุ่อกแทนการคุมขังในกรุงนิวิยอร์คที�ดำเนินการกับีคดี
ควิามผิดที�ใช้ั้ควิามรุนแรง เช่ั้น ทำร้ายร่างกายแลุะปลุ้นทรัพิย์ โดยคดีที�สามารถนำมาเข้าร่วิมโครงการต้อง
เป็นคดีที�ได้รับีควิามเห่็นชั้อบีจัากอัยการเขตบีร่คลุินห่ร่อเขตบีร็องซ์ แลุะผ่้เสียห่ายแลุะจัำเลุยต้องตกลุงเข้า
ร่วิมโครงการดังกลุ่าวิด้วิย ผ่้อำนวิยให้่เกิดบีรรยากาศัการแลุกเปลุี�ยนเรียนร่้ที�ผ่านการฝึึกอบีรม จัะมีห่น้าที�
ชั้ว่ิยให้่ค่่กรณีทั�งสองฝ่ึายจัดัการแก้ไขผลุกระทบีของอาชั้ญากรรม ควิามต้องการที�ตามมา แลุะผลุกระทบีต่อค่่
กรณีฝึา่ยที�ตอ้งรบัีผดิชั้อบี ค่ก่รณทีั�งสองฝึา่ยจัะตอ้งตกลุงรว่ิมกนัเกี�ยวิกบัีมาตรการเยยีวิยาที�เปน็ไปได ้รวิมทั�ง
มาตรการชั้ดใชั้้ การให่้ทำงานบีริการชัุ้มชั้นแลุะทดแทนการให่้ทำงานบีริการชัุ้มชั้น แลุะการเข้ารับีการศั้กษา
ห่ร่อทำงาน โดยค่ก่รณฝีึา่ยที�ตอ้งรบัีผดิชั้อบีตอ่การกระทำควิามผดิตอ้งเขา้รว่ิมโครงการอบีรมเกี�ยวิกบัีปญัห่า
ควิามรุนแรงเป็นเวิลุา 12-15 เด่อน แลุะเจ้ัาห่น้าที�ของโครงการจัะติดตามว่ิาค่่กรณีฝึ่ายที�ต้องรับีผิดชั้อบีได้ 
ทำตามขอ้ตกลุงแลุะเขา้รว่ิมในโครงการอบีรมดา้นควิามรนุแรงห่ร่อไม ่ซ้�งผ่ที้�ไดเ้ขา้รบัีการอบีรมครบีถว้ินตาม
ข้อตกลุงจัะไม่ต้องรับีโทษจัำคุกตามคำพิิพิากษา

ที�มา: Common Justice, Common Justice Model

2.2.6. การติั้งขั้อหาอยุ�างเป็นัธรรมื 

ในแต่ลุะเขตอำนาจัศัาลุ พินกังานอัยการแลุะเจ้ัาห่น้าที�ผ่บั้ีงคบัีใช้ั้กฎห่มายมีบีทบีาทสำคัญในการตัดสนิใจัว่ิาควิรตั�ง

ข้อห่าแก่ผ่้ที�ถ่กกลุ่าวิห่าวิ่ากระทำควิามผิดทางอาญาห่ร่อไม่แลุะด้วิยข้อห่าใด โดยควิรนำมาตรการต่อไปนี�มาใชั้้เพิ่�อ

ให่้แน่ใจัวิ่าการตัดสินใจัตั�งข้อกลุ่าวิห่าได้นำมิติทางเพิศัภาวิะมาประกอบีการพิิจัารณา:

• พินักงานอัยการควิรพิิจัารณาคัดกรองคดีต่าง ๆ อย่างรอบีคอบีตั�งแต่ระยะแรก วิ่ามีห่ลุักฐานพิอเพิียงที�จัะตั�ง

ขอ้ห่าห่ร่อไม ่เพิ่�อที�จัะสามารถดำเนนิการสั�งไมฟ่อ้งห่รอ่ยกฟ้องคดทีี�มหี่ลัุกฐานไมเ่พิยีงพิอ การคดักรองเบี่�องตน้

ควิรเปน็ห่นา้ที�ของพินกังานอยัการที�มปีระสบีการณส์ง่ซ้�งสามารถพิิจัารณาขอ้กลุา่วิห่าแลุะห่ลุกัฐานที�เกี�ยวิขอ้ง

กอ่นจัะตัดสนิใจัตั�งข้อห่า ในกรณทีี�ห่ลุกัฐานไมห่่นกัแนน่พิอ พินักงานอยัการไมค่วิรเริ�มตน้ห่รอ่ปลุอ่ยให่ด้ำเนนิ

คดตีอ่ไปแตค่วิรใชั้ค้วิามพิยายามทกุวิิถทีางที�จัะยตุกิระบีวินการพิิจัารณาคดเีม่�อการตรวิจัสอบีขอ้เทจ็ัจัรงิอย่าง

เป็นกลุางแสดงให่้เห่็นแลุ้วิวิ่าข้อกลุ่าวิห่าไม่มีม่ลุ88

• การตั�งข้อกลุ่าวิห่าให่้ส่งที�สุดเท่าที�จัะทำได้ไม่ควิรถ่กย้ดถ่อเป็นแนวิปฏิิบัีติ นโยบีายที�ใช้ั้ในสำนักงานอัยการ

ระบีุไวิ้อย่างชั้ัดเจันวิ่า การตั�งข้อห่าควิรสะท้อนถ้งข้อเท็จัจัริงแลุะสถานการณ์แวิดลุ้อมของแต่ลุะคดี แลุะควิร

เป็นข้อห่าที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะแลุะตั�งใจัให่้ได้ผลุลุัพิธิ์์ที�ยุติธิ์รรม

• พินักงานอัยการแลุะเจั้าห่น้าที�ผ่้บีังคับีใชั้้กฎห่มายไม่ควิรข่่วิ่าจัะตั�งข้อห่าที�รุนแรงห่ร่อพิิพิากษาโทษสถานห่นัก

เพิ่�อให่้ผ่้ถ่กกลุ่าวิห่ายอมสารภาพิผิด

• การตอ่รองคำรับีสารภาพิเป็นแนวิปฏิิบัีตทิี�ใชั้ก้นัอย่อ่ยา่งปกติในบีางประเทศั บีางงานศัก้ษาวิจิัยัระบุีวิา่ ผ้่ห่ญงิ

มกัจัะมโีอกาสตอ่รองคำรบัีสารภาพิไดน้อ้ยกวิา่ผ่ช้ั้ายเน่�องจัากมบีีทบีาทในการประกอบีอาชั้ญากรรมที�แตกตา่ง

กนั89 ระบีบีที�อนุญาตให้่ผ่ถ่้กกลุ่าวิห่าสลุะสิทธิิ์�ที�จัะให้่มกีารพิิจัารณาคดีจัะต้องมมีาตรการปกป้องคุม้ครองสิทธิิ์

ที�จัะได้รับีการพิิจัารณาคดีของผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าไว้ิด้วิย เช่ั้น ไม่ควิรอนุญาตให้่มีการให้่ข้อเสนอเพ่ิ�อให้่รับีสารภาพิ 

ห่ากพินักงานอัยการไม่สามารถพิิส่จัน์ได้ว่ิาข้อกลุ่าวิห่านั�นเป็นควิามผิดที�ไม่มีเห่ตุอันควิรสงสัย ไม่ควิรนำการ

สารภาพิผิดมาเป็นเง่�อนไขให่้จัำเลุยสลุะสิทธิ์ิ�ในการขอให้่ปลุ่อยตัวิก่อนการพิิจัารณาคดี ห่ร่อการขอให้่มีการ

สอบีสวินห่ร่อฟ้องแย้งวิ่ามีการลุะเมิดสิทธิ์ิตามรัฐธิ์รรมน่ญของผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าเกิดข้�น90

88 UNODC, สถานภาพิแลุะบีทบีาทของพินักงานอัยการ: ค่ม่อ่สำห่รับีสำนักงานว่ิาด้วิยยาเสพิติดแลุะอาชั้ญากรรมแห่ง่สห่ประชั้าชั้าติแลุะสมาคมพินักงานอัยการระห่วิา่ง
ประเทศั (The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide), ห่นังส่อในชัุ้ด
ค่่ม่อควิามยุติธิ์รรมทางอาญา (2014). 

89 ด่ Grubb, การต่อรองคำรับีสารภาพิแลุะเพิศัภาวิะ (Plea Bargaining and Gender) (2019) 
90 Fair Trials, รายงานการดำเนินคดีที�ห่ายไป: การศั้กษาการขยายตัวิแลุะเติบีโตของระบีบีการสลุะสิทธิ์ิ�ที�จัะให้่มีการดำเนินคดี (The Disappearing Trial Report: A 

global study into the spread and growth in trial waiver systems) (2017)
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• สนับีสนุนควิามพิยายามให่้มีการปฏิิร่ปกฎห่มายที�มีเป้าห่มายเพิ่�อลุดระยะเวิลุารับีโทษ (โดยเฉพิาะโทษจัำคุก

ตลุอดชั้วิีิตโดยไมไ่ดร้บัีการพิิจัารณาพิกัการลุงโทษ)91 แลุะเพิ่�อยกเลุกิคำพิิพิากษาที�บีงัคบัีการลุงโทษ ตลุอดจัน

บีทบีัญญัติที�เกี�ยวิข้อง เชั้่น บีทบีัญญัติที�ให่้ผ่้กระทำผิดสามครั�งห่มดโอกาสส่้คดี (three-strike laws)92

91 PRI แลุะมห่าวิิทยาลุัยน็อตติงแฮุม, โทษจัำคุกตลุอดชั้ีวิิต: บีทสรุปนโยบีาย (Life Imprisonment: A Policy Briefing) (2018) 
92 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 

for the 21st Century Prosecutor) (2018) ด่ข้อ 61 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิด้วิย
93 ข้อ 6.1 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ
94 PRI, ข้อม่ลุสำคัญ: การคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี (Factsheet: Pre-Trial Detention) (2013)
95 WOLA, การคุมขงักอ่นการพิิจัารณาคดีในลุะตินอเมริกา: ผลุกระทบีที�ไมไ่ดส้ดัสว่ินกับีควิามผิดที�มีตอ่ผ่ห้่ญงิที�ถ่กลุดิรอนเสรีภาพิจัากข้อห่ายาเสพิติด (Pretrial Detention 

In Latin America: The Disproportionate Impact On Women Deprived Of Liberty For Drug Offenses) (มิถุนายน พิ.ศั. 2562) 
96 ข้อ 58 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ

สห่ร่ฐัอเมร่กิัา: ในปี พิ.ศั. 2561 ห่วัิห่น้าอยัการเขตฟิลุาเดลุเฟียสั�งให้่พินักงานอัยการในสำนักงานย่�นข้อเสนอ
เพ่ิ�อให่้จัำเลุยรับีสารภาพิตามที�ระบีุไวิ้ด้านลุ่างของแนวิทางการกำห่นดโทษของรัฐฟิลุาเดลุเฟียที�ใช้ั้กับีการ 
กระทำผิดเก่อบีทั�งห่มด เม่�อพินักงานอัยการคนใดเห็่นวิา่ขอ้เสนอดังกลุ่าวิไม่เพีิยงพิอจัะต้องขอควิามเห็่นชั้อบี
จัากห่ัวิห่น้าสำห่รับีการเพิิ�มข้อเสนอให่้ส่งข้�น ห่ากแนวิทางการกำห่นดโทษระบีุวิ่าให่้ลุงโทษเป็นเวิลุาสองปี
ห่ร่อต�ำกวิ่านั�น Krasner จัะสั�งให่้พินักงานอัยการห่าทางเปลุี�ยนบีทลุงโทษไปเป็นการคุมประพิฤติห่ร่อทาง
เลุ่อกอ่�นแทนการจัำคุก

ที�มา: อยัการประจัำเขต Larry Krasner, “นโยบีายให่ม่ที�ประกาศัใช้ั้เม่�อ 15 กมุภาพินัธิ์ ์2561” บีนัทก้ข้อควิามถ้งผ่ช่้ั้วิยอยัการเขต สำนักงานอัยการเขตฟิลุาเดลุเฟีย 
รัฐเพินซิลุเวิเนีย  23 มีนาคม พิ.ศั. 2561

2.2.7. ทางเลือกแทนัการคูุ่มืขัังก�อนัการพิจุารณาคู่ด่ 

เน่�องจัากการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีมักส่งผลุกระทบีที�รุนแรงแลุะไม่สามารถเปลุี�ยนแปลุงแก้ไขได้ กฎห่มาย

ระห่ว่ิางประเทศัจั้งกำห่นดให่้นำมาตรการดังกลุ่าวิมาใช้ั้เป็นกรณีพิิเศัษเท่านั�นแลุะไม่ควิรถ่กนำมาใช้ั้โดยทั�วิไป  

การคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีควิรถ่อเป็นทางออกสุดท้ายในกระบีวินการพิิจัารณาคดีดังสมมติฐานที�วิ่าบีุคคลุเป็น 

ผ่้บีริสุทธิ์ิ�จันกวิ่าจัะมีการพิิส่จัน์วิ่ามีควิามผิดแลุะมีสิทธิ์ิที�จัะได้รับีเสรีภาพิ93 การคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีเป็น

มาตรการที�ถ่กต้องตามกฎห่มายเฉพิาะเม่�อมีเห่ตุอันควิรสงสัยวิ่าบีุคคลุนั�นได้กระทำควิามผิดแลุะเม่�อการกักขังเป็น

มาตรการที�จัำเป็นแลุะมีสัดส่วินที�เห่มาะสมเพิ่�อป้องกันไม่ให้่บีุคคลุนั�นห่ลุบีห่นี กระทำควิามผิดอย่างอ่�น ห่ร่อเข้าไป

แทรกแซงการดำเนินงานในระบีบียุติธิ์รรมระห่วิ่างที�รอให่้เริ�มการพิิจัารณาคดีเท่านั�น94

โดยสว่ินให่ญ่แลุว้ิ เขตอำนาจัศัาลุจัะมีการระบุีเกณฑ์์ในการกำห่นดโทษคุมขงัเปน็กรณีพิิเศัษ ผ่ก้ำห่นดนโยบีายแลุะ/

ห่รอ่ผ่ป้ฏิบิีตังิานด้านยติุธิ์รรมควิรกำห่นดขดีจัำกดัทางกฎห่มายในการใช้ั้มาตรการการคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคดีโดย

ใชั้้เม่�อมีเห่ตุจัำเป็นเท่านั�น แลุะควิรส่งเสริมด้วิยการนำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้แทนที�

ห่ากเป็นไปได้ ควิรนำทางเลุ่อกต่าง ๆ มาใช้ั้กับีผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการทางกฎห่มาย โดยควิรนำแนวิทางที�ให่้

ควิามสำคัญกับีการทับีซ้อนของปัจัจััยต่าง ๆ มาใช้ั้กับีการจััดทำมาตรการ การนำไปปฏิิบีัติ แลุะการติดตามผลุของ

มาตรการตา่ง ๆ  ที�มจุีัดมุง่ห่มายเพิ่�อลุดจัำนวินผ่ถ่้กคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคด ีแลุะการฝึกึอบีรมที�เนน้มมุมองทางเพิศั

ภาวิะ95 นอกจัากนี� การกลุับีค่นส่่สังคมควิรพิิจัารณาถ้งปัจัจััยทางเพิศัภาวิะ เชั้่น ภ่มิห่ลุัง ควิามสัมพิันธิ์์กับีชัุ้มชั้นแลุะ

ครอบีครัวิ ตลุอดจันควิามรับีผิดชั้อบีด่แลุผ่้อ่�นของผ่้ห่ญิง รวิมทั�งระดับีควิามรุนแรงของอาชั้ญากรรมแลุะอันตรายที�

อาจัเกิดข้�นแก่ชัุ้มชั้น สิ�งสำคัญค่อ จัะต้องไม่แยกผ่้ห่ญิงออกจัากครอบีครัวิห่ร่อชัุ้มชั้นโดยไม่พิิจัารณาถ้งภ่มิห่ลุังของ

พิวิกเธิ์อกอ่น96 ซ้�งผ่ห้่ญงิที�เขา้ส่ก่ระบีวินการทางกฎห่มายสว่ินให่ญม่กัไมเ่ปน็อนัตรายตอ่สงัคม แลุะการจัำคกุอาจัเปน็

อุปสรรคในการกลุับีค่นส่่สังคมของพิวิกเธิ์อ

นอกจัากนี� ควิรให้่ควิามสำคัญเป็นพิิเศัษแก่ผ่ห้่ญิงที�ตั�งครรภ์แลุะผ่ห้่ญิงที�มภีาระเลุี�ยงด ่(เช่ั้น เด็ก คนชั้ราแลุะผ่พิ้ิการ) 

ผ่ห้่ญิงกลุุม่นี�ควิรได้รบัีการพิิจัารณาในลุำดับีต้นให้่ได้รบัีมาตรการที�มใิชั้ก่ารคุมขัง รวิมทั�งควิรให้่ควิามสนใจัเป็นพิิเศัษ
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97 ข้อ 64 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ.
98 คณะกรรมการผ่เ้ชั้ี�ยวิชั้าญดา้นสทิธิิ์แลุะสวิสัดภิาพิเดก็แห่ง่แอฟรกิา (ACERWC), ควิามเห่น็ทั�วิไปเกี�ยวิกบัีมาตรา 30 ของกฎบีตัรวิา่ดว้ิยการคุม้ครองสทิธิ์แิลุะสวิสัดภิาพิ

ของเด็กแห่่งแอฟริกา: “บีุตรของบีิดามารดาห่ร่อผ่้ให่้การด่แลุห่ลุักที�ถ่กกักขังห่ร่อจัำคุก” (2013)
99 Prison Policy Initiative, การจัำคกุผ่ห้่ญิงเปน็จัำนวินมาก:ภาพิรวิมขอ้มลุ่ทั�งห่มด (Women’s Mass Incarceration: The Whole Pie) (2017); PRI, การให่ท้ำงานบีรกิาร

ชัุ้มชั้นแลุะการคุมประพิฤติของผ่้ห่ญิง: การศั้กษาในประเทศัเคนยา (Community service and probation for women: A study in Kenya) (2016)

กับีผ่้ห่ญิงที�เป็นห่ัวิห่น้าครอบีครัวิแลุะเป็นผ่้ห่ารายได้เพิียงคนเดียวิของครอบีครัวิเพิ่�อให่้บีทลุงโทษสอดคลุ้องกับีการ

ทำงานที�ได้รับีรายได้ แลุะควิรนำมาตรการการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีมาพิิจัารณาเฉพิาะในกรณีต่อไปนี�:

• เม่�อผ่้ห่ญิงยังคงเป็นอันตรายต่อผ่้อ่�น

• เม่�อพิิจัารณาถ้งประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กเป็นที�ตั�งแลุะห่ลุังจัากได้ดำเนินการจันแน่ใจัแลุ้วิว่ิามีมาตรการด่แลุ

ที�เห่มาะสมให้่กับีเด็กกลุุ่มดังกลุ่าวิแลุ้วิ97 ควิามรับีผิดชั้อบีในการด่แลุเด็กของผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการทาง

กฎห่มายสามารถเปน็เคร่�องบีง่ชั้ี�ให่เ้ห่น็วิา่พิวิกเธิ์อจัะไมห่่ลุบีห่น ีจัง้ไม่มคีวิามจัำเป็นที�จัะตอ้งให่ค้มุขงักอ่นการ

พิิจัารณาคดี98

ประโยุชุนั์สื่งสืุดสืำาหรับเด็ก

การตัดสินใจัในทุกขั�นตอนของกระบีวินการยุติธิ์รรมควิรคำน้งถ้งผลุกระทบีต่อประโยชั้น์ส่งสุดของเด็ก ทั�งใน
ขั�นตอนการจับัีกุม มาตรการที�นำมาใช้ั้ในขั�นตอนก่อนการพิิจัารณาคดี การพิิจัารณาคดีแลุะพิิพิากษาคดี การ
จัำคุก การปลุ่อยตัวิ ตลุอดจันการกลุับีค่นส่่ครอบีครัวิแลุะชัุ้มชั้น

ขึ้้อกัำห่นด 49 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่   ระบีุไวิ้อย่างชั้ัดเจันวิ่า การพิิจัารณาอนุญาตให่้บีุตรอย่่ในเร่อนจัำร่วิม
กับีมารดานั�น ให่้คำน้งถ้งประโยชั้น์ส่งสุดที�เด็กจัะได้รับีเป็นสำคัญ ทั�งนี� เด็กติดผ่้ต้องขังจัะต้องไม่ได้รับีการ
ปฏิิบีัติเสม่อนเป็นผ่้ต้องขัง

คณะกัร่ร่มกัาร่ผ้้เชิ่�ยวชิาญิด้านสิทธิแลัะสวัสดิภาพื่เด็กัแห่่งแอฟร่ิกัาให่้คำแนะนำไวิ้ ดังนี�:ก 

• ผ่้มีอำนาจัควิรพิิจัารณานำทางเลุ่อกแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีมาใช้ั้อย่างจัริงจััง รวิมทั�งทาง
เลุ่อกแทนการจัำคุกเม่�อผ่้กระทำผิดเป็นพิ่อ แม่ ห่ร่อผ่้ให่้การด่แลุห่ลุักของเด็ก อย่างไรก็ตาม การคำน้งถ้ง
ประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กเป็นที�ตั�งไม่ได้ห่มายควิามวิ่า จัะไม่สามารถกักขังห่ร่อจัำคุกพิ่อแม่แลุะผ่้ด่แลุห่ลุัก
ของเด็กได้เลุย

• การตัดสินใจัให้่เด็กเข้ามาอย่่ในเร่อนจัำกับีแม่ห่ร่อผ่้ให้่การด่แลุห่ลัุกจัะต้องผ่านการพิิจัารณาทบีทวิน
โดยฝ่ึายตุลุาการ เกณฑ์์ในการตัดสินใจัควิรพิิจัารณาถ้งลัุกษณะเฉพิาะของเด็กแต่ลุะคนในด้านอายุ เพิศั  
วิุฒิภาวิะ คุณภาพิของควิามสัมพิันธิ์์กับีแม่/ผ่้ด่แลุ แลุะการมีทางเลุ่อกที�ดีสำห่รับีการด่แลุเด็ก

• อำนวิยควิามสะดวิกสำห่รบัีการติดตอ่กันระห่ว่ิางพิอ่ แม่ ห่รอ่ผ่ใ้ห้่การดแ่ลุที�ถ่กคมุขังกบัีเดก็เม่�อการติดตอ่
นั�นทำไปเพิ่�อประโยชั้น์ส่งสุดของเด็ก

ก คณะกรรมการผ้่เชั้ี�ยวิชั้าญด้านสิทธิ์ิแลุะสวัิสดิภาพิเด็กแห่่งแอฟริกา (ACERWC), ค่่ม่อฉบัีบีย่อสำห่รับีควิามเห่็นทั�วิไปข้อที� 1 วิ่าด้วิยบีุตรของบิีดามารดาห่ร่อผ่้
ให่้การด่แลุห่ลุักที�ถ่กกักขังห่ร่อจัำคุก (2014)

2.2.7.1.	 ก�รป็ระกันำตัวิ	

ผ่ห้่ญิงจัำนวินมากไม่สามารถจ่ัายเงินสดเพ่ิ�อประกันตัวิเองได้เน่�องจัากเป็นผ่ที้�มฐีานะทางสังคมแลุะเศัรษฐกิจัในระดับี

ต�ำ แลุะ/ห่ร่อถ่กครอบีครัวิทอดทิ�งห่ร่อไม่ให่้การสนับีสนุน99 ดังนั�น การรณรงค์ให่้ยกเลุิกการประกันตัวิด้วิยเงินสดจั้ง

เป็นเร่�องที�จัำเป็นต้องทำ เพิราะมาตรการดังกลุ่าวิกลุายเป็นการลุงโทษผ่้ห่ญิงที�ยากไร้แลุะเป็นสาเห่ตุห่น้�งที�ทำให้่ 

ผ่้ต้องขังลุ้นคุก โดยควิรพิิจัารณาใชั้้ทางเลุ่อกอ่�นแทนการวิางเงินสดเพิ่�อประกันตัวิ เชั้่น:
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• คำสั�งให่้มาปรากฏิตัวิต่อห่น้าศัาลุตามวิันเวิลุาที�กำห่นด

• คำสั�งให่้อย่่ในที�ใดที�ห่น้�งเท่านั�น

• คำสั�งให่้มารายงานตัวิต่อศัาลุ เจั้าห่น้าที�ตำรวิจั ห่ร่อผ่้มีอำนาจัทุกวิันห่ร่อตามชั้่วิงเวิลุาที�กำห่นด 

• คำสั�งห่้ามมิให่้เข้าร่วิมในกิจักรรมเฉพิาะอย่าง

• คำสั�งให่้มาเซ็นชั้่�อในสมุดรายงานควิามเคลุ่�อนไห่วิประจัำวิันห่ร่อส่งข้อควิามเข้ามารายงานตัวิทุกวิัน

• คำสั�งให่้ออกจัากห่ร่อเข้าไปอย่่ในสถานที�ห่ร่อเขตที�กำห่นด ห่ร่อให่้ต้องไปพิบีบีุคคลุที�กำห่นด

• คำสั�งให่้มอบีห่นังส่อเดินทางห่ร่อเอกสารระบีุตัวิตนไวิ้เป็นประกัน

• การสอดส่องโดยห่น่วิยงานที�ศัาลุแต่งตั�ง100

• การส่งต่อไปยังห่น่วิยบีริการสนับีสนุนในชัุ้มชั้นในกรณีที�เห่มาะสม เชั้่น ห่น่วิยงานที�ให่้การสนับีสนุนด้านการ

สร้างรายได้ห่ร่อจััดห่าที�อย่่

100 UNODC, E-learning ทั�วิโลุก (Global e-Learning), รายชั้่�อห่ลัุกส่ตร, “ประเด็นทางเพิศัภาวิะ: ทางเลุ่อกอ่�นแทนการคุมขังผ่้กระทำผิดห่ญิง (Gender Issues: 
Alternatives to Imprisonment for Women Offenders)” (Nr. 23.2), https://www.unodc.org/elearning/en/courses/course-catalogue.html 

101 ดแ่นวิปฏิิบีตัทีิ� 5(g), ห่ลุกัการแลุะแนวิปฏิิบีตัแิห่ง่สห่ประชั้าชั้าตวิิา่ดว้ิยการเขา้ถ้งควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายในระบีบียตุธิิ์รรมทางอาญา (United Nations Principles 
and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems) กลุ่าวิวิ่า “รัฐภาค้ควิรนำมาตรการต่าง ๆ มาใชั้้เพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่าผ่้ต้องสงสัยแลุะผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าที�ไม่มี
ตวัิแทนทางกฎห่มายเข้าใจัสิทธิิ์ของตนเอง ซ้�งอาจัรวิมถ้งแต่ไม่จัำกดัอย่่เฉพิาะแต่การกำห่นดให้่ผ่พิ้ิพิากษาแลุะพินักงานอัยการอธิิ์บีายสิทธิิ์ตา่ง ๆ  ให้่ผ่ต้้องสงสัยแลุะผ่ถ่้กกลุา่วิ
ห่าเข้าใจัในภาษาที�ชั้ัดเจันแลุะเรียบีง่าย” 

102 ด่ประสบีการณ์ของประเทศัมาลุาวิี, Open Society Foundations, การปรับีปรุงควิามยุติธิ์รรมก่อนการพิิจัารณาคดี: บีทบีาทของทนายควิามแลุะผ่้ชั้่วิย/ผ่้แนะนำด้าน
กฎห่มาย (Improving Pretrial Justice: The roles of lawyers and paralegals) (2012)

ผ่้ห่ญิงจัำนวินมากในปร่ะเทศปาก่ัสถานต้องถ่กกักขังเป็นเวิลุายาวินานสำห่รับีการกระทำควิามผิดเพิียง 
เลุ็กน้อยเท่านั�น เน่�องจัากถ่กครอบีครัวิทอดทิ�งแลุะไม่สามารถย่�นประกันตัวิได้

ที�มา: คณะกรรมาธิ์ิการกฎห่มายแลุะควิามยุติธิ์รรมแห่่งปากีสถาน, “การปลุ่อยตัวิผ่้ต้องห่าห่ญิงโดยให่้ประกันตัวิ (Releasing the Female Accused on Bail)”, 
ฉบีับีที� 48 (2012). 

สามารถนำมาตรการทั�วิไปดังต่อไปนี�มาใชั้้เพิ่�อชั้่วิยให่้ผ่้ห่ญิงสามารถได้รับีการประกันตัวิ:

• ผ่้กำห่นดนโยบีายควิรพิิจัารณายกเลุิกข้อกำห่นดให่้มีการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีสำห่รับีควิามผิดบีาง

ประเภท โดยให่้การตัดสินใจัดังกลุ่าวิข้�นอย่่กับีข้อม่ลุของแต่ลุะคดี

• ให่้มีเง่�อนไขสำห่รับีคำขอให้่คุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีวิ่า พินักงานอัยการแลุะผ่้มีอำนาจัห่น้าที�ในการดำเนิน

คดีต้องแสดงให้่ศัาลุเห็่นได้วิ่าการคุมขังดังกลุ่าวิเป็นทางออกสุดท้ายที�จัะนำมาใช้ั้เม่�อไม่มีมาตรการอ่�นแลุ้วิ

เท่านั�น 

• ในกรณีที�ผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าไม่สามารถห่าตัวิแทนทางด้านกฎห่มายได้เน่�องจัากทนายควิามของรัฐไม่เพิียงพิอ  

ผ่้พิิพิากษาควิรสอบีสวินผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าด้วิยตนเองระห่วิ่างการไต่สวินเพิ่�อขอประกันตัวิ101

• องคก์รภาคประชั้าสังคมสามารถมีบีทบีาทสำคญัแลุะควิรไดร้ับีการสนับีสนนุ เชั้่น ในประเทศัที�มีข้อจัำกดัดา้น

ทรพัิยากร สามารถให้่ผ่ช่้ั้วิยทนายควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ในการขอย่�นประกนัตวัิ ซ้�งจัะช่ั้วิยลุดการคมุขงัก่อนพิิจัารณา

คดี102
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• ห่ากไม่มีทางเลุ่อกอ่�นแทนการวิางเงินประกันตัวิ ควิรสนับีสนุนให้่สามารถจ่ัายค่าประกันตัวิด้วิยวิิธีิ์อ่�นได้ เชั้่น 

การจั่ายด้วิยบีัตรเดบีิต บีัตรเครดิต การสนับีสนุนให่้ใชั้้หุ้่นก้่ชั้นิดที�ไม่มีห่ลุักทรัพิย์ค�ำประกัน แลุะการให่้เงิน 

ชั้่วิยเห่ลุ่อจัากกองทุนประกันตัวิที�ไม่ห่วิังผลุกำไร103

• ผ่้ห่ญิงมักไม่สามารถทำตามเง่�อนไขการประกันตัวิทั�วิไปได้ด้วิยสาเห่ตุที�ห่ลุากห่ลุาย เช่ั้น ไม่ได้รับีอนุญาตให้่

ออกจัากบี้านโดยไม่มีผ่้ชั้ายมาด้วิย ห่ร่อไม่มีเงินค่าเดินทาง/ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานีตำรวิจัที�กำห่นดไวิ้

ได้ นอกจัากนี� เวิลุาที�กำห่นดให่้ไปรายงานตัวิอาจัขัดแย้งกับีห่น้าที�ด่แลุสมาชั้ิกครอบีครัวิ เชั้่น ไปตรงกับีเวิลุา

ที�ต้องไปรับีเด็ก ๆ จัากโรงเรียนห่ร่อกับีตรงกับีเวิลุาที�ต้องทำงาน104 ซ้�งผ่้พิิพิากษาแลุะพินักงานอัยการควิรนำ

ปัจัจััยเห่ลุ่านี�มาพิิจัารณาแลุะกำห่นดเง่�อนไขการประกันตัวิที�คำน้งถ้งสถานการณ์เฉพิาะตัวิของผ่้ห่ญิงแต่ลุะ

คน โดยอาจัปร้กษาร่วิมกับีผ่้ต้องห่า ทนายควิาม/ผ่้ชั้่วิยทนายควิาม ห่ร่อองค์กรภาคประชั้าสังคม

103 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 
for the 21st Century Prosecutor) (2018) 

104 PRI, ผ่้ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นดกรุงเทพิ (Women in criminal justice systems: the added value of the UN Bangkok 
Rules) (2015).

สห่ร่ัฐอเมร่ิกัา: การศั้กษาเร่�องห่น้�งเกี�ยวิกับีผ่้ถ่กคุมขังในเร่อนจัำท้องถิ�นที�ไม่สามารถวิางห่ลุักทรัพิย์ประกัน
ตวัิ พิบีว่ิา ผ่ห้่ญิงชั้าวิอเมริกนัเชั้่�อสายแอฟริกนัเปน็กลุุม่ที�มีรายได้ต�ำที�สดุก่อนถ่กคุมขัง ในขณะที�ผ่ช้ั้ายผวิิขาวิ
เป็นกลุุ่มที�มีรายได้ส่งที�สุดก่อนถ่กคุมขังเม่�อเปรียบีเทียบีกับีผ่้ชั้ายด้วิยกันที�มาจัากกลุุ่มเชั้่�อชั้าติ/ชั้าติพัินธ์ุิ์อ่�น 
โดยชั้ายแลุะห่ญิงชั้าวิอเมริกันเชั้่�อสายแอฟริกันส่วินให่ญ่ รวิมทั�งผ่้ห่ญิงชั้าวิอเมริกันเช่ั้�อสายลุะตินอเมริกัน 
ถ่กคมุขังเน่�องจัากไมม่เีงนิประกนัตวัิ ซ้�งมกัจัะเผชั้ญิกบัียากจัน แลุะมรีายไดต้�ำกวิา่เกณฑ์์ตั�งแตก่อ่นถ่กคมุขงัก

วิอชั้ิงตัน ดีซี ถ่อเป็นห่น้�งในเม่องแรก ๆ ของสห่รัฐอเมริกาที�มีการให่้ประกันตัวิด้วิยเงินสดน้อยลุงแลุะปลุ่อย
ตัวิโดยมีผ่้ค�ำประกันมากข้�น ในปี พิ.ศั. 2560 จัำเลุยเก่อบีทุกคนในเม่องนี�ถ่กปลุ่อยตัวิโดยการค�ำประกัน
ตนเองห่ร่อปลุ่อยตัวิภายใต้เง่�อนไขที�ไม่ต้องมีเงินประกัน แลุะผ่้ต้องห่าเห่ลุ่านี�มีอัตราการมาปรากฏิตัวิเพ่ิ�อ
ข้�นศัาลุส่งถ้งร้อยลุะ 87ข

ก Rabuy and Kopf, “การกักขังคนจัน: การวิางเงินประกันตัวิมีส่วินทำให่้วิัฏิจัักรควิามยากจันแลุะการถ่กคุมขังคงอย่่ต่อไปอย่างไม่ร่้จับีสิ�นได้อย่างไร (Detaining 
the Poor: How money bail perpetuates an endless cycle of poverty and jail time)”, 10 พิฤษภาคม พิ.ศั. 2559  
ข Stevenson and Mayson, การปฏิริป่การประกนัตวัิ: ทศิัทางให่มข่องการคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคดแีลุะการปลุอ่ยตวัิ (Bail Reform: New Directions for Pretrial 
Detention and Release), ทุนวิิจััยของคณะ (2017) ห่น้า 7

สห่ร่ัฐอเมร่ิกัา: ในเด่อนตุลุาคมของปี พิ.ศั. 2561 องค์กรพิัฒนาเอกชั้น Robert F. Kennedy ได้วิางเงิน 1.2 
พินัลุา้นเห่รยีญสห่รฐัเพิ่�อประกนัตวัิผ่ห้่ญงิแลุะวิยัรุน่จัำนวิน 105 คน จัากเรอ่นจัำ Rikers Island โดยเปน็สว่ิน
ห่น้�งของการรณรงค์ระดับีประเทศัเพ่ิ�อสาธิิ์ตให่เ้ห่น็ว่ิาการใช้ั้เงนิสดประกันตวัิเป็นการเลุอ่กปฏิิบัีตติอ่คนยากจัน
แลุะสมาชั้ิกชั้นกลุุ่มน้อย ในจัำนวินผ่้ที�ได้รับีประกันตัวิซ้�งมีกำห่นดต้องไปข้�นศัาลุทั�งห่มด 90 คนมีเพิียง 2 คน
เท่านั�นที�ไม่มาปรากฏิตัวิต่อห่น้าศัาลุ

ที�มา: Mayes, “นักโทษในเร่อนจัำที�เม่องนิวิยอร์ค 105 คนได้รับีการปลุ่อยตัวิภายใต้โครงการทดลุองปฏิิร่ปการประกันตัวิ (105 New York City Inmates Freed in 
Bail Reform Experiment)”, ห่นังส่อพิิมพิ ์The New York Times, 20 พิฤศัจัิกายน พิ.ศั. 2561 



40     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

ปร่ะเทศกััมพื่้ชิา: แนวิทางที�จััดทำโดยกระทรวิงยุติธิ์รรมระบีุไว้ิว่ิา ไม่ควิรดำเนินการคุมขังผ่้ห่ญิงที�ตั�งครรภ์  
มีบีุตร ห่ร่อไม่มีคนด่แลุบีุตรก่อนการพิิจัารณาคดี เวิ้นแต่กรณีที�มีควิามจัำเป็นอย่างยิ�งเท่านั�นก

ปร่ะเทศเซ้ย่ร่ร์่าลัโ่อน: ระเบียีบีการประกันตวัิที�นำมาใชั้ใ้นป ีพิ.ศั. 2560 กำห่นดให้่ศัาลุตอ้งพิิจัารณาใชั้ท้าง
เลุ่อกแทนการคุมขังในกรณีที�จัำเลุยเป็นผ่้ให่้การด่แลุห่ลุักของสมาชั้ิกในครอบีครัวิ  ตั�งครรภ์ ห่ร่ออย่่ระห่วิ่าง
ให่น้มบุีตร โดยในกรณีดังกลุ่าวิ ศัาลุสามารถสั�งให้่คุมขงัจัำเลุยได้โดยพิิจัารณาจัากลัุกษณะแลุะสถานการณ์
แวิดลุ้อมของข้อกลุ่าวิห่า รวิมทั�งควิามเสี�ยงที�ผ่้ถ่กกลุ่าวิห่าอาจัก่อให่้เกิดข้�น อย่างไรก็ตาม ในทุกกรณีที� 
ผ่้ที�ได้รับีอนุญาตให้่ประกันตัวิขาดห่ลัุกทรัพิย์ ศัาลุจัะต้องกำห่นดเง่�อนไขการประกันตัวิที�เห่มาะสมแลุะ 
ได้สัดส่วินกับีข้อกลุ่าวิห่า แลุะต้องคำน้งถ้งสถานการณ์เฉพิาะของจัำเลุยแต่ลุะคนข 
ก Nowak, การศ้ักษาเดก็ที�ถ่กลุดิรอนเสรภีาพิทั�วิโลุกขององคก์รสห่ประชั้าชั้าติ (The United Nations Global Study on Children Deprived of their Liberty) (2019)
ข กฎของคณะกรรมการศัาลุแห่่งเซียร์ราลุีโอน, แนวิทางการประกันตัวิแลุะการพิิพิากษาโทษ (Bail and Sentencing Guidelines)(2017), มาตรา 7

สห่ร่ฐัอเมร่กิัา: ในป ีพิ.ศั. 2554 รฐัเคนทักกีไดบ้ีญัญัตกิฎห่มายที�กำห่นดให้่ผ่พิ้ิพิากษาจัำเป็นต้องปลุ่อยจัำเลุย
ก่อนการพิิจัารณาคดีทุกคนที�มีควิามเสี�ยงที�จัะห่ลุบีห่นีห่ร่อกระทำผิดซ�ำในระดับีต�ำถ้งปานกลุาง 

ตั�งแต่นั�นเป็นต้นมา ผ่้ที�ถ่กจัับีกุมระห่วิ่างที�ได้รับีการปลุ่อยตัวิมีจัำนวินลุดลุงทุกปี โดยในปี พิ.ศั. 2558  
ลุดลุงเห่ลุ่อเพิียงร้อยลุะ 10 เท่านั�นก จัากควิามสำเร็จัที�ได้รับี ศัาลุส่งของรัฐเคนทักกีจั้งกำห่นดให่้ปลุ่อยตัวิ
จัำเลุยส่วินให่ญ่ที�ไม่มีปัญห่าด้านควิามรุนแรงแลุะมีควิามเสี�ยงต�ำกวิ่าระดับีที�กำห่นดโดยอัตโนมัติก่อนการ
พิิจัารณาคดี (ยกเวิ้นผ่้ต้องห่าในคดีควิามผิดทางเพิศั)

ในเด่อนกรกฎาคม พิ.ศั 2558  เจ้ัาห่น้าที�ของกรุงนิวิยอร์กได้ประกาศัแผนการดำเนินงานที�มอบีอำนาจัให้่ 
ผ่้พิิพิากษาสามารถกำห่นดทางเลุ่อกแทนการวิางเงินประกันตัวิสำห่รับีควิามผิดที�ไม่ร้ายแรงได้ เชั้่น การมา
ลุงชั้่�อในสมุดรายงานตัวิทุกวิัน การเข้ารับีการบีำบีัดรักษาการติดยาเสพิติด แลุะการส่งข้อควิามรายงานตัวิ
ทางโทรศััพิท์ โดยแผนนี�มีจัุดมุ่งห่มายที�จัะขจััดการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีแลุะให่้ผ่้ที�ไม่มีเงินห่ร่อห่ลุัก
ทรัพิย์ประกันตัวิสามารถกลุับีไปทำงานแลุะใชั้้ชั้ีวิิตกับีครอบีครัวิได้ รวิมทั�งต้องการลุดจัำนวินผ่้ต้องขังใน
เร่อนจัำ Rikers Island ซ้�งเป็นเร่อนจัำที�ข้�นชั้่�อด้านควิามแออัดของจัำนวินผ่้ต้องขังข

ก ควิามยุติธิ์รรมแลุะควิามปลุอดภัยสาธิ์ารณะของเคนทักกี, สภายุติธิ์รรมทางอาญา (Kentucky Justice & Public Safety Cabinet Criminal Justice Council, 
2015) HB463 รายงานการอนุวิัติ (2015), ห่น้า 3
ข WOLA, ผ่้ห่ญิง นโยบีายยาเสพิติดแลุะการกักขัง: ค่่ม่อสำห่รับีการปฏิิร่ปนโยบีายในลุะตินอเมริกาแลุะคาริบีเบีียน (Women, Drug Policies and Incarceration: 
A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean) (ไม่ปรากฏิปีที�พิิมพิ์).

• ควิรส่งเสริมให่้มีวิิธิ์ีการที�ชั้่วิยให้่จัำเลุยจัำวัินที�ต้องไปข้�นศัาลุได้ (เชั้่น แจั้งเต่อนทางโทรศััพิท์ห่ร่อบีริการส่ง

ขอ้ควิาม)105 ห่ากจัำเลุยมีประวิตัไิมไ่ปข้�นศัาลุ ให่เ้ลุอ่กใช้ั้วิิธิ์เีตอ่นผา่นทางโทรศัพัิทท์กุสปัดาห์่แทนการวิางเงนิสด

ประกันตัวิ ห่ร่อการถ่กคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี106

• ไม่ควิรคุมขังจัำเลุยที�ไม่ข้�นศัาลุในวิันที�กำห่นดแต่มารายงานตัวิในภายห่ลุัง เพิ่�อให่้สอดคลุ้องกับีข้อกำห่นด

โตเกียวิตามห่ลุักการใชั้้มาตรการแทรกแซงให่้น้อยที�สุดแลุะไม่ลุิดรอนเสรีภาพิ การคุมขังก่อนพิิจัารณาคด ี

จั้งควิรถ่กใชั้้เป็นทางออกสุดท้ายเท่านั�น107

105 ระบีบีแจั้งข้อม่ลุผ่านโทรศััพิท์ม่อถ่อแลุะการส่งข้อควิามประสบีควิามสำเร็จัมากในการเพิิ�มอัตราการมาข้�นศัาลุตามนัด ด่บีทสรุปเกี�ยวิกับีเขตอำนาจัศัาลุของโจัทก์ใน
คดี O’Donnell v. Harris County, No H-16-1414, 2017 WL 1542457 (S D T X  28 เมษายน 2561) เขต Multnomah ในรัฐโอเรกอนเริ�มใชั้้ระบีบีอัตโนมัติสำห่รับีเต่อนวิัน
นัดข้�นศัาลุ แลุะรายงานวิ่าอัตราการผิดนัดลุดลุงไปมากกวิ่าร้อยลุะ 30 ซ้�งชั้่วิยประห่ยัดประมาณได้มากกวิ่า 15 ลุ้านเห่รียญสห่รัฐในปี พิ.ศั. 2560; O’Keefe, “ระบีบีแจั้งข้อม่ลุ
การมาปรากฏิตวัิตอ่ห่นา้ศัาลุ: ประเดน็เด่นของการวิเิคราะห่ข์อ้มลุ่ในป ีพิ.ศั. 2560 (Court Appearance Notification System: 2007 Analysis Highlights)”, สภาประสานงาน 
ของควิามปลุอดภัยสาธิ์ารณะของเขต Multnomah (2007). 

106 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุกัการ 21 ขอ้สำห่รบัีพินกังานอยัการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 
for the 21st Century Prosecutor) (2018) 

107 ข้อ 2.6 แลุะ 14 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ ด่ Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับี
พินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles for the 21st Century Prosecutor) (2018)



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     41

ประมาณ 1 ใน 3 ของผ่ต้้องขงัห่ญิงทั�งห่มดในปร่ะเทศออสเติร่เลัย่ถ่กคมุขังก่อนการพิิจัารณาคดี องค์กร Sisters 
Inside จัง้ไดจ้ัดัทำโครงการชั้ว่ิยเห่ลุอ่ผ่ที้�ถ่กคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคดทีี�ไมไ่ดรั้บีอนญุาตให่ป้ระกนัตวัิในการ
ย่�นอทุธิ์รณต์อ่ศัาลุสง่สดุของรฐัควินีสแ์ลุนด ์เจัา้ห่นา้ที�ขององคก์รจัะเขา้พิบีผ่ห้่ญงิที�เพิิ�งถ่กรบัีเขา้มาในเรอ่นจัำ
ทั�วิรัฐควิีนส์แลุนด์แลุะประเมินควิามเห่มาะสมที�จัะได้รับีการประกันตัวิให่้กับีศัาลุส่งสุด โดยผ่้ห่ญิงที�เข้าข่าย
ได้รับีการประกันตัวิจัะได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อให่้ย่�นคำร้องต่อศัาลุ เจั้าห่น้าที�ของ Sisters Inside จัะประจัำอย่่
ตามศัาลุตา่ง ๆ  เพิ่�อให่ค้วิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่แลุะอำนวิยควิามสะดวิกสำห่รบัีการย่�นประกนัตวัิ (เชั้น่ การจัดัห่าที�พิกั) 
ตลุอดจันการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ห่ลัุงจัากถ่กปลุ่อยตวัิ โครงการนี�ได้แสดงให่เ้ห่น็ถ้งผลุดีของการเปลุี�ยนมมุมอง
ด้านเพิศัภาวิะของฝ่ึายตุลุาการผ่านการให้่ควิามร่้เกี�ยวิกับีผลุกระทบีจัะเกิดข้�นห่ากผ่้ห่ญิงที�กระทำควิามผิด
เลุ็กน้อยที�ไม่ใชั้้ควิามรุนแรงไม่ได้รับีการประกันตัวิโดยไม่มีเห่ตุอันควิร ในชั้่วิงสามปีที�ผ่านมาผ่้ห่ญิงที�ได้รับี
ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อภายใต้โครงการนี�ได้รับีการประกันตัวิถ้งร้อยลุะ 100

ที�มา: https://sistersinside.com.au/  

ปร่ะเทศบร่าซ้ลิั: ในเดอ่นกมุภาพินัธิ์ ์พิ.ศั. 2561 ศัาลุสง่สดุของสห่พินัธิ์รัฐบีราซิลุมคีำวิินจิัฉยัให่ก้กัขงัผ่ห้่ญิง
ที�ตั�งครรภ์แลุะผ่้ห่ญิงที�มีบีุตรอายุ 12 ปีห่ร่อน้อยกวิ่าไวิ้ที�บี้านของตัวิเองแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี 
ในสถานที�คุมขัง อย่างไรก็ดี คำสั�งศัาลุในเร่�องนี�ยังมีปัญห่าในทางปฏิิบีัติ เน่�องจัากผ่้ห่ญิงไม่ได้รับีประโยชั้น์
เต็มที�จัากคำสั�งนี�เพิราะการกักขังที�บี้านอาจัทำให่้เข้าถ้งควิามชั้่วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มายได้ยากข้�นก

ปร่ะเทศจั่น: ผ่้ห่ญิงที�อย่่ระห่วิ่างให่้นมบีุตรอาจัถ่กปลุ่อยตัวิก่อนการพิิจัารณาคดีได้โดยนำมาตรการที�มิใชั้่
การคุมขังอ่�น ๆ มาใชั้้ทดแทน เชั้่น การกักขังที�บี้านภายใต้การสอดส่องข

ก Human Rights Watch, “ผ่ห้่ญงิที�ตั�งครรภ์จัะไม่ต้องรอการพิิจัารณคดอีย่ใ่นเรอ่นจัำของบีราซลิุอกีต่อไป: คำวิินจิัฉยัของศัาลุสง่สดุถ่อเป็นชั้ยัชั้นะของการปฏิิรป่กฎห่มาย
ในบีราซลิุ (Pregnant Women Will No Longer Await Trial in Brazilian Jails: Supreme Court Ruling a Victory for Law Reform in Brazil)”, 23 กมุภาพินัธ์ิ์ พิ.ศั. 2561
ข PRI, ผ่้ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นดกรุงเทพิ  (Women in criminal justice systems and the added value of the UN 
Bangkok Rules) (2015)

• ควิรกำห่นดให่้ผ่้พิิพิากษาอธิ์ิบีายเห่ตุผลุในการตัดสินใจัไม่อนุญาตให่้ประกันตัวิอย่างลุะเอียด

• ผ่ห้่ญิงที�ถ่กคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคดคีวิรไดรั้บีคำแนะนำทางกฎห่มายแลุะควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ในการย่�นอทุธิ์รณ์

เม่�อศัาลุห่ร่อตำรวิจัปฏิิเสธิ์การประกันตัวิ

2.2.7.2.	 ก�รกักขังที�บ้�นำ

บีางประเทศัได้นำการควิบีคุมตัวิในสถานที�ที�เห่มาะสมมาเป็นทางเลุ่อกแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี โดย

เฉพิาะในกรณีของผ่้กระทำผิดห่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่ร่อมีภาระเลุี�ยงด่บีุตร ทั�งนี� อาจัให่้กักขังที�บี้านของผ่้ห่ญิงเองห่ร่อบี้าน

ของบีุคคลุอ่�น โดยมาตรการนี�มักจัะใชั้้กับีผ่้ห่ญิงที�ถ่อสัญชั้าติอ่�นซ้�งจัะเป็นการกักขัง

ทั�งในร่ปแบีบีมีห่ร่อไมม่กีารสอดสอ่งข้�นอย่กั่บีการพิิจัารณาของผ่พิ้ิพิากษา โดยควิรนำประเดน็ดงัตอ่ไปนี�มาพิิจัารณา

เพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่ามาตรการนี�จัะสามารถตอบีสนองควิามต้องการที�มีลุักษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของผ่้ห่ญิงได้:

• เง่�อนไขที�ตั�งจัะต้องเคารพิสิทธิ์ิของทั�งผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมแลุะครอบีครัวิของเธิ์อ แลุะการใช้ั้

มาตรการนี�ไม่ควิรเป็นอุปสรรคต่อการห่ารายได้ห่ร่อการทำตามห่น้าที�ควิามรับีผิดชั้อบีต่อครอบีครัวิ ขณะถ่ก

กักขังจัะต้องสามารถเข้าถ้งที�อย่่อาศััย อาห่าร แลุะยารักษาโรค รวิมทั�งสามารถติดต่อกับีองค์กรในชัุ้มชั้นที�ให่้

ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อพิวิกเธิ์อได้ นอกจัากนี� ควิรมีมาตรการตรวิจัสอบีควิามปลุอดภัยเพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่าจัะไม่ถ่กทารุณ

กรรมห่ร่อกระทำด้วิยควิามรุนแรงโดยค่่ครองห่ร่อสมาชั้ิกในครอบีครัวิระห่วิ่างการกักขังที�บี้าน 

• ไม่ควิรนำการกักขังที�บี้านมาทดแทนมาตรการคุมขังจัริงแลุะควิรเลุ่อกใช้ั้มาตรการที�มิใช่ั้การคุมขังที�มีการ

แทรกแซงให่้น้อยที�สุดโดยคำน้งถ้งสถานการณ์แวิดลุ้อมของผ่้ห่ญิงแต่ลุะราย



42     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

2.2.7.3.	 ก�รป็ล�อยตัวิช้ั�วิคู่ร�วิภ�ยใต้ก�รกำ�กับด่แล

บีางประเทศัได้มีการนำการปลุ่อยตัวิชั้ั�วิคราวิภายใต้การกำกับีด่แลุมาใชั้้เป็นทางเลุ่อกให่ม่แทนการคุมขังก่อนการ

พิิจัารณาคดี

สห่รั่ฐอเมริ่กัา: โครงการ “ปลุ่อยตัวิภายใต้การกำกับีด่แลุแมนฮัุตตัน (The Manhattan Supervised 
Release)” เป็นโครงการปลุอ่ยตวัิชั้ั�วิคราวิภายใตก้ารกำกบัีดแ่ลุที�ถ่กนำมาใชั้ใ้นเมอ่งนิวิยอร์กในป ีพิ.ศั. 2556 
โดยนำทางเลุ่อกแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีที�อนุญาตให่้ผ่้ผ่านการคัดเลุ่อกของโครงการสามารถ
ทำงานแลุะอย่่กับีครอบีครัวิได้ในระห่วิ่างที�รอข้�นศัาลุ ซ้�งโครงการนี�นอกจัากจัะชั้่วิยให่้ผ่้ที�มีควิามเปราะบีาง
ทางเศัรษฐกิจัถ่กคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีในจัำนวินที�ลุดลุงอย่างเห่็นได้ชั้ัด ยังพิบีวิ่าผ่้เข้าร่วิมโครงการมี
โอกาสถ่กลุงพิิจัารณาให่้จัำคุกเป็นระยะเวิลุาน้อยลุงอีกด้วิย

ที�มา: WOLA, ผ่ห้่ญิง นโยบีายยาเสพิติดแลุะการกักขงั: ค่ม่อ่สำห่รับีการปฏิิรป่นโยบีายในลุะตนิอเมริกาแลุะคาริบีเบียีน (Women, Drug Policies and Incarceration: 
A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean) (ไม่ปรากฏิปีที�พิิมพิ์)

2.3 ขัั้นัติอนัระหว�างการพิจุารณาคู่ด่และการกำาหนัดโทษ 
การดำเนินงานในขั�นตอนระห่ว่ิางการพิิจัารณาคดีแลุะการกำห่นดโทษควิรปฏิิบัีติตามห่ลัุกการที�ให้่ผ่้กระทำผิดมี

สิทธิ์ิที�จัะได้รับีการพิิจัารณาคดีโดยเที�ยงธิ์รรมแลุะสอดคลุ้องกับีกฎห่มายระห่วิ่างประเทศัในทุกขั�นตอน เชั้่น สิทธิ์ิที�

จัะมีตัวิแทนทางกฎห่มาย สิทธิ์ิที�จัะได้รับีบีริการจัากลุ่ามม่ออาชั้ีพิ แลุะสิทธิ์ิที�จัะได้รับีการพิิจัารณาคดีโดยไม่ลุ่าชั้้า108

• สิ�งสำคัญ ค่อ ผ่้พิิพิากษาควิรต้องคำน้งถ้งเห่ตุบีรรเทาโทษที�เกี�ยวิข้อง สาเห่ตุเบี่�องห่ลุังการกระทำผิด ตลุอดจัน

ผลุกระทบีเชั้ิงลุบีที�เกิดจัากการคุมขังผ่้ห่ญิงดังที�กลุ่าวิไวิ้ในส่วินที� 3 ข้างต้นมาประกอบีการพิิจัารณาพิิพิากษา

คดี ซ้�งปัจัจััยดังกลุ่าวิจัะชั้่วิยให่้ผ่้พิิพิากษาสามารถพิิจัารณาถ้งประวิัติการถ่กกระทำควิามรุนแรง เห่ตุการณ์

ที�ถ่กบีีบีบัีงคับีห่ร่อการถ่กชั้ักจั่งให้่กระทำควิามผิด โดยเขตอำนาจัศัาลุห่ลุายแห่่งได้อนุญาตให้่ผ่้พิิพิากษา

สามารถนำเห่ตุบีรรเทาโทษมาใชั้้กับีประกอบีการพิิจัารณาผ่้ต้องห่าห่ญิง อย่างไรก็ตาม เพิ่�อให่้การดำเนินการ

มีประสิทธิ์ิภาพิ อาจัจัำเป็นต้องกำห่นดมาตรการแทรกแซงทางนโยบีายแลุะแนวิปฏิิบีัติที�ชั้ัดเจัน รวิมทั�งควิรม ี

การจััดฝึึกอบีรมผ่้พิิพิากษาแลุะผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิยุติธิ์รรมด้านอ่�น ๆ เกี�ยวิข้อง เชั้่น การจััดทำห่ร่อปรับีปรุง 

ห่ลุักเกณฑ์์การพิิจัารณาคดี ห่ร่อคำแนะนำในการจััดทำรายงานการข้อม่ลุทางสังคมให่้คำน้งถ้งภ่มิห่ลุัง 

สถานการณ์ แลุะควิามเปราะบีางของผ่้ห่ญิงมากยิ�งข้�น

108 มาตรา 14, (ค), (ง) แลุะ (จั) ของกติการะห่วิา่งประเทศัวิ่าด้วิยสิทธิ์พิิลุเม่องแลุะสิทธิ์ทิางการเม่อง (International Covenant on Civil and Political Rights). See also 
Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd Edition (2014).  ด่ องค์กรนิรโทษกรรมสากลุ, ค่่ม่อการพิิจัารณาคดีโดยเที�ยงธิ์รรม (Fair Trial Manual) พิิมพิ์ครั�งที� 2 (2014)

ขึ้้อกัำห่นด 61 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่: ในการตัดสินลุงโทษผ่้กระทำผิดห่ญิงนั�น ศัาลุควิรมีอำนาจัในการใชั้้
ดุลุพิินิจัพิิจัารณาถ้งเห่ตุบีรรเทาโทษต่างๆ อาทิ การไม่มีประวิัติอาชั้ญากรรมแลุะลุักษณะของควิามผิดที�ไม่
ร้ายแรง โดยคำน้งถ้งภาระการเลุี�ยงด่แลุะภ่มิห่ลุังทั�วิไปของผ่้ห่ญิง



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     43

109 องค์การเอกภาพิแห่่งแอฟริกา กฎบีัตรแอฟริกาวิ่าด้วิยสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็ก (African Charter on the Rights and Welfare of the Child), 11 กรกฎาคม ค.ศั. 
1990 CAB/ LEG/24.9/49 (1990) มาตรา 19

110 สำห่รับีข้อม่ลุเพิิ�มเติม ด่ คณะกรรมการผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญด้านสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็กแห่่งแอฟริกา (ACERWC), ค่่ม่อฉบีับีย่อสำห่รับีควิามเห่็นทั�วิไปข้อที� 1 วิ่าด้วิยบีุตร
ของบิีดามารดาห่ร่อผ่้ให้่การด่แลุห่ลัุกที�ถ่กกักขังห่ร่อจัำคุก (A Short Guide to General Comment No. 1 on Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and 
Primary Caregivers) (2014) 

111 องค์การเอกภาพิแห่่งแอฟริกา กฎบีัตรแอฟริกาวิ่าด้วิยสิทธิ์ิมนุษยชั้นแลุะสิทธิ์ิพิลุเม่อง (กฎบีัตรบีันจั่ลุ) 27 กรกฎาคม 1981, CAB/LEG/57/3, ปรับีปรุงครั�งที� 5, 21 
I.L.M. 58 (1982), มาตรา 18 (“ครอบีครัวิจัะต้องเป็นกลุุ่มทางธิ์รรมชั้าติแลุะเป็นพ่ิ�นฐานของสังคม” แลุะ “รัฐจัะต้องทำให้่แน่ใจัได้ว่ิาจัะขจััดการเลุ่อกปฏิิบัีติต่อผ่้ห่ญิงทุกร่ป
แบีบีแลุะจัะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ิของสตรีแลุะเด็กตามที�ระบีุไวิ้ในปฏิิญญาแลุะอนุสัญญาระห่วิ่างประเทศัต่าง ๆ”)

112 คณะกรรมาธิ์กิารระห่วิา่งรฐัอเมรกิาวิา่ดว้ิยสทิธิ์มินษุยชั้น, “รายงานเกี�ยวิกบัีมาตรการที�มจีัดุมุง่ห่มายเพิ่�อลุดการใชั้ม้าตรการคมุขงักอ่นการพิิจัารณาคดใีนทวิปีอเมรกิา 
(Report on Measures Aimed at Reducing the Use of Pretrial Detention in the Americas)” 3 กรกฎาคม พิ.ศั. 2560

ตามขึ้้อกัำห่นด 8.2 ขึ้องข้ึ้อกัำห่นดโติเกั่ยว การใชั้้มาตรการที�มิใชั้่การคุมขัง (ทางเลุ่อกแทนการจัำคุก)  
สามารถครอบีคลุุมถ้งมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี�:

(ก) การตักเต่อนทางวิาจัา เชั้่น การวิ่ากลุ่าวิ อบีรม แลุะตักเต่อน
(ข) การยุติการดำเนินคดีโดยมีเง่�อนไข
(ค) การลุงโทษที�มีผลุต่อสถานภาพิ ห่ร่อการตัดสิทธิ์ิบีางประการ
(ง) มาตรการลุงโทษทางเศัรษฐกิจัแลุะการเงิน เชั้่น โทษปรับี แลุะค่าปรับีที�คำนวิณตามรายได้ต่อวิัน  

(day-fine) 
(จั) การย้ดห่ร่อริบีทรัพิย์สิน
(ฉ) คำสั�งให่้ชั้ดใชั้้เยียวิยาห่ร่อจั่ายค่าสินไห่มทดแทนแก่ผ่้เสียห่าย
(ชั้) การรอการกำห่นดโทษ ห่ร่อรอการลุงโทษ
(ซ) การคุมประพิฤติ แลุะการควิบีคุมสอดส่องตามคำสั�งศัาลุ
(ฌ) คำสั�งให่้ทำงานบีริการสังคม
(ญ) การให่้ไปรับีการฝึึกอบีรมที�สถานที�ฝึึกอบีรมพิิเศัษที�กำห่นด
(ฎ) การกักขังที�บี้าน 
(ฏิ) การด่แลุด้วิยวิิธิ์ีอ่�นที�ไม่ใชั้่การคุมขัง
(ฐ) มาตรการผสมผสานระห่วิ่างมาตรการดังกลุ่าวิข้างต้น            

ห่ากสามารถกระทำได้ ควิรนำโครงการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ที�สอดคลุ้องกับีห่ลุักการพ่ิ�นฐานวิ่าด้วิยการ
ใชั้้โครงการควิามยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์กับีคดีทางอาญาไปใชั้้ในคดีอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับีผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่
กระบีวินการทางกฎห่มาย

ในการพิิพิากษาคดีผ่ห้่ญงิที�เขา้ส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรม ควิรให้่ควิามสนใจัมากเปน็พิิเศัษกบัีบีทบีาทห่นา้ที�ในการดแ่ลุ

สมาชิั้กครอบีครัวิ โดยเฉพิาะผ่้ห่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่ร่อมีภาระเลุี�ยงด่บุีตร การห่ลีุกเลุี�ยงการลุงโทษจัำคุกผ่้ห่ญิงที�ต้องที�

มีภาระเลุี�ยงด่ควิรเป็นไปเพิ่�อประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กแลุะชัุ้มชั้นโดยรวิม กฎบีัตรแอฟริกาวิ่าด้วิยสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิ

เด็กได้ระบีุไวิ้วิ่า “ต้องไม่แยกเด็กออกจัากบีิดามารดาโดยเด็กที�ไม่สมัครใจั เวิ้นแต่ผ่้มีอำนาจัในการพิิจัารณาคดีได้มี

คำสั�งให่ต้อ้งแยกตามกฎห่มายที�เกี�ยวิข้องแลุะเพิ่�อประโยชั้นส์ง่สดุของเดก็”109 โดยการลุงโทษให้่จัำคกุผ่ห้่ญิงที�มภีาระ

เลุี�ยงด่ควิรกระทำเฉพิาะเพิ่�อประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กเท่านั�น110

มาตรฐานระดับีภ่มิภาคต่าง ๆ ได้เน้นให้่เห่็นถ้งควิามสำคัญของการนำมาตรการที�มิใช่ั้การคุมขังมาใช้ั้กับีผ้่ห่ญิง 

เน่�องจัากภาระเลุี�ยงด่ถ่อเป็นบีทบีาทที�สำคัญมากสำห่รับีครอบีครัวิแลุะชัุ้มชั้น111 เชั้่น คณะกรรมาธิ์ิการระห่ว่ิางรัฐ

อเมริกาวิ่าด้วิยสิทธิ์ิมนุษยชั้น ได้ระบีุไว้ิวิ่า “ควิรให่้ควิามสำคัญในลุำดับีต้นกับีมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังที�อนุญาต

ให่้ผ่้ห่ญิง (ที�ตั�งครรภ์แลุะมีภาระเลุี�ยงด่บีุตร) สามารถด่แลุบีุคคลุอ่�นที�ตนมีภาระเลุี�ยงด่ได้”112 กฎบีัตรแอฟริกาวิ่าด้วิย

สิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็ก กำห่นดให่้ควิรมีการพิิจัารณานำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้เป็นลุำดับีแรก รวิมทั�งควิร

พิฒันาแลุะสง่เสรมิทางเลุอ่กแทนการจัำคุก แลุะพัิฒนา “สถาบัีนทางเลุอ่กพิิเศัษ (Special alternative institutions)” 
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สำห่รบัีผ่ห้่ญงิที�เปน็แม่113 นอกจัากนี� สมชัั้ชั้ารฐัสภาแห่ง่คณะมนตรยีโุรป ไดร้ะบีใุห่ ้“การกกัขงัห่ญงิมคีรรภแ์ลุะห่ญงิที�

มลีุก่เล็ุกควิรนำมาใช้ั้กบัีผ่ที้�ถ่กตัดสนิวิา่กระทำควิามผิดรา้ยแรงมากแลุะผ่ท้ี�เปน็อันตรายต่อชุั้มชั้น โดยให้่เปน็ทางออก

สุดท้ายเม่�อไม่มีมาตรการอ่�นแลุ้วิเท่านั�น”114

แนวิทางสำห่รับีการนำมาตรการแลุะตัวิอย่างของแนวิปฏิิบีัติที�ดีเห่ลุ่านี�ไปใชั้้:

2.3.1. เหติุบรรเทาโทษท่�คู่ำานัึงถึึงลักษณะเฉีพาะทางเพศภาวะ  

สิ�งสำคัญในการพิิจัารณาพิิพิากษาคดี ค่อ ผ่้พิิพิากษาควิรนำเห่ตุบีรรเทาโทษที�เกี�ยวิข้องกับีลุักษณะเฉพิาะทางเพิศั

ภาวิะของผ่้ห่ญิงมาร่วิมพิิจัารณา โดยทนายควิามอาจัมีบีทบีาทในการนำเสนอเห่ตุบีรรเทาโทษดังกลุ่าวิต่อศัาลุด้วิย 

ซ้�งควิรพิิจัารณารวิมถ้ง:

• ควิามรุนแรงของควิามผิด

• ภาระรับีผิดชั้อบีเลุี�ยงด่แลุะแลุะภ่มิห่ลุังเฉพิาะตัวิของผ่้ห่ญิง

113 องค์การเอกภาพิแห่่งแอฟริกา, กฎบัีตรแอฟริกาวิ่าด้วิยสิทธิ์ิแลุะสวิัสดิภาพิเด็ก 11 กรกฎาคม พิ.ศั. 2533 CAB/LEG/24.9/49 (1990) มาตรา 30; แลุะด่ สห่ภาพิ
แอฟริกา, พิิธิ์ีศัาลุของกฎบีัตรแอฟริกาวิ่าด้วิยสิทธิ์ิมนุษยชั้นแลุะสิทธิ์ิพิลุเม่องในเร่�องสิทธิ์ิของสตรีในแอฟริกา, 11 กรกฎาคม พิ.ศั. 2546, มาตรา 14

114 สมัชั้ชั้ารัฐสภาคณะมนตรีแห่่งสห่ภาพิยุโรป, “แม่แลุะเด็กในเร่อนจัำ” (“Mothers and babies in prison”) มติที� 1469 (2000) มาตรา 5.3

ขึ้้อกัำห่นด 63 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่: ในการพิิจัารณาปลุ่อยตัวิก่อนครบีกำห่นดโทษแบีบีมีเง่�อนไข (การพิัก
การลุงโทษ) นั�น เพิ่�อให่้เป็นคุณแก่ผ่้ต้องขังห่ญิง ควิรนำประเด็นเร่�องภาระเลุี�ยงด่แลุะควิามต้องการเฉพิาะ
ของผ่้ต้องขังห่ญิงในการกลุับีค่นส่่สังคมมาประกอบีการพิิจัารณาด้วิย

ขึ้้อกัำห่นด 64 ขึ้้อกัำห่นดกัรุ่งเทพื่: ควิรมีการนำมาตรการการลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้กับีผ่้กระทำผิด
ห่ญิงตั�งครรภ์แลุะผ่้กระทำผิดห่ญิงที�มีภาระเลุี�ยงด่บีุตรในกรณีที�ทำได้ตามควิามเห่มาะสม ทั�งนี� การลุงโทษ
โดยวิิธีิ์การคุมขังควิรนำมาใช้ั้ในกรณีที�ควิามผิดที�ได้กระทำลุงนั�น เป็นควิามผิดร้ายแรงห่ร่อมีควิามรุนแรง 
ห่ร่อผ่้กระทำผิดยังคงเป็นภัยต่อสังคม โดยคำน้งถ้งประโยชั้น์ส่งสุดของบีุตรของผ่้กระทำผิด แลุะพ้ิงกระทำ
เม่�อมีมาตรการรองรับีสำห่รับีการด่แลุเด็กกลุุ่มดังกลุ่าวิแลุ้วิ

ขึ้้อกัำห่นด 9 ขึ้้อกัำห่นดโติเกั่ยว:
9.1 องค์กรที�มีอำนาจัห่น้าที�ปฏิิบีัติการบีังคับีโทษตามคำพิิพิากษาห่ร่อคำสั�งศัาลุนั�น พ้ิงใชั้้มาตรการ 

ทางเลุอ่กต่าง ๆ  มาลุดการนำตัวิผ่ก้ระทำผิดไปคุมขังห่รอ่จัำคุก แลุะพ้ิงช่ั้วิยเห่ลุอ่ให้่ผ่ก้ระทำผิดได้กลัุบีคน่ 
ไปใชั้้ชั้ีวิิตในสังคมอย่างปกติสุขโดยเร็วิ

9.2 มาตรการห่ลุังการพิิพิากษาคดีดังกลุ่าวิได้แก่:
(ก) การพิักการลุงโทษแลุะจััดให่้มีบี้านก้�งวิิถี
(ข) การอนุญาตให่้ออกไปเรียนห่นังส่อห่ร่อทำงานเป็นเวิลุา
(ค) ร่ปแบีบีที�ห่ลุากห่ลุายของการพิักการลุงโทษ
(ง) การลุดห่ย่อนผ่อนโทษ
(จั) การอภัยโทษ 

9.3 คำสั�งที�ใชั้ม้าตรการทางเลุอ่กตา่ง ๆ  ดงักลุา่วิ ยกเวิน้กรณขีองการอภยัโทษ พ้ิงตรวิจัสอบีไดโ้ดยศัาลุห่รอ่
องค์กรอ่�นที�มีอำนาจัห่น้าที�โดยเฉพิาะ ทั�งนี� โดยการร้องขอห่ร่ออุทธิ์รณ์ของผ่้กระทำผิด 

9.4 รป่แบีบีต่าง ๆ  ของการปลุ่อยตัวิผ่ก้ระทำผิดออกจัากเรอ่นจัำห่รอ่สถานที�คมุขงัเพ่ิ�อนำเอามาตรการอ่�น ๆ   
ที�ไม่ต้องควิบีคุมตัวิผ่้กระทำผิดมาใชั้้แทนนั�นพิ้งได้รับีการพิิจัารณาแต่เนิ�น ๆ ที�สุดเท่าที�จัะกระทำได้ 
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• การไม่เคยมีประวิัติอาชั้ญากรรมมาก่อน

• ประสบีการณ์การถ่กกระทำควิามรุนแรงทางกายห่ร่อทางเพิศั115

• ประวิัติถ่กกระทำทารุณ ถ่กบีีบีบีังคับี ห่ร่อถ่กลุ่อลุวิงชั้ักจั่ง

• มีภ่มิห่ลุังเป็นผ่้ด้อยโอกาส เชั้่น อย่่ในภาวิะยากจันห่ร่อถ่กเลุ่อกปฏิิบีัติ116

• ควิามจัำเป็นที�จัะต้องได้รับีการด่แลุสุขภาพิจัิต

• มีควิามผิดปกติจัากการใชั้้ยาเสพิติดแลุะมีปัจัจััยทางเพิศัภาวิะที�อาจัมีส่วินทำให่้ห่ันไปใชั้้ยาเสพิติด เช่ั้น ถ่ก

กระทำควิามรุนแรงโดยมีสาเห่ตุมาจัากเพิศัภาวิะแลุะได้รับีควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่างรุนแรงในวิัยเด็ก117 

  ด่ห่มวิดที� 3.4 ผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด

ผ่้มีอำนาจัในการพิิจัารณาคดีจัำเป็นต้องได้รับีข้อม่ลุรวิมทั�งภ่มิห่ลัุงของผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมแต่ลุะราย

เพิ่�อให่ส้ามารถพิิพิากษาคดบีีนพ่ิ�นฐานของขอ้มลุ่ที�ถ่กตอ้ง ดงันั�น การดำเนนิการเพิ่�อให่แ้นใ่จัวิา่เจัา้ห่นา้ที�คมุประพิฤติ

ห่รอ่เจัา้ห่นา้ที�สงัคมสงเคราะห่จ์ัะสง่ตอ่ขอ้มลุ่ดงักลุา่วิให่ก้บัีผ่ม้อีำนาจัในการพิิจัารณาคดกีอ่นการการพิิพิากษาคดจีัง้

มีควิามสำคัญมาก เชั้่น ข้อม่ลุเกี�ยวิกับีควิามรับีผิดชั้อบีในการด่แลุผ่้อ่�น ประวิัติการตกเป็นเห่ย่�ออาชั้ญากรรม ห่ร่อ

ควิามจัำเป็นที�จัะต้องได้รับีการด่แลุสุขภาพิจัิต โดยในบีางเขตอำนาจัศัาลุอาจัห่าข้อม่ลุเห่ลุ่านี�ได้จัากรายงานข้อม่ลุ

ทางสังคมของผ่้ต้องห่า นอกจัากนี� อีกห่น้�งข้อม่ลุที�มีควิามสำคัญ ค่อ ข้อม่ลุที�ได้รับีจัากการประเมินผลุกระทบีที�อาจั

เกิดข้�นกับีบีุตรแลุะการห่าผ่้ด่แลุบีุตรในกรณีที�แม่ต้องถ่กคุมขัง118

สำห่รับีประเทศัที�มีทรัพิยากรจัำกัด ศัาลุอาจัสอบีถามถ้งภ่มิห่ลุังของผ่้ห่ญิงด้วิยตัวิเองระห่วิ่างการพิิจัารณาคดี  

โดยเจัา้ห่น้าที�เรอ่นจัำ เจัา้ห่น้าที�คลุนิกิกฎห่มายของมห่าวิิทยาลุยั แลุะผ่ช้ั้ว่ิยทนายควิามสามารถสนบัีสนนุการทำงาน

ของศัาลุได้โดยการจััดเตรียมข้อม่ลุเกี�ยวิกับีภ่มิห่ลุังของผ่้ต้องห่าให่้สำห่รับีประกอบีการพิิจัารณาคดี

115 UNODC, ข้อสังเกตเกี�ยวิกับีข้อม่ลุสำห่รับีผ่้ปฏิิบีัติงานในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาวิ่าด้วิยมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสำห่รับีผ่้กระทำผิดห่ญิง (Information note 
for criminal justice practitioners on non-custodial measures for women offenders) (2015)

116 ควิามเห่็นต่อข้อ 61 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ ด่ ข้อกำห่นดสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการปฏิิบีัติต่อผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำแลุะมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสำห่รับีผ่้กระทำผิด
ห่ญิงพิร้อมทั�งควิามเห่็น ห่น้า 45 

117 UNODC, รายงานเกี�ยวิกับียาเสพิติดทั�วิโลุก ปี ค.ศั. 2018, ผ่้ห่ญิงแลุะยาเสพิติด: การใชั้้ยาเสพิติด, ปริมาณยาเสพิติดแลุะผลุที�ตามมา (World Drug Report 2018, 
Women and Drugs: Drug use, drug supply and their consequences)  

118 PRI, ทรัพิยากรสำห่รับีการนำแนวิทางที�คำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะไปใชั้้กับีคำพิิพิากษาโทษที�มิใชั้่การคุมขัง (Resources for implementing a gender-sensitive 
approach to non-custodial sentences) (2017) 

แนัวทางการติรวจุสือบภ่มืิหลังทางสืังคู่มืและการจุัดทำารายุงานัก�อนัการพิพากษาคู่ด่

วัติถึุประสืงคู่์

• ประเมินภ่มิห่ลุัง บีุคลุิกภาพิ แลุะพิฤติกรรมของผ่้ที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมจัากมุมมองของควิามผิดที�
กระทำแลุะสาเห่ตุที�กระทำควิามผิด

• ระบีปุจััจัยัที�สง่ผลุต่อการกระทำควิามผดิ (ปจััจััยเสี�ยงสว่ินบีคุคลุ แลุะปจััจััยดา้นควิามจัำเปน็ของผ่ต้้องห่า)

• ประเมินระดับีควิามร้ายแรงของควิามผิดแลุะผลุกระทบีต่อผ่้เสียห่ายเพ่ิ�อพิิจัารณากำห่นดโทษให้่สัมพิันธิ์์
กับีควิามผิด

• ระบีผุลุกระทบีของบีทลุงโทษที�อาจัจัะเกดิข้�นกบัีบุีคคลุอ่�นที�ผ่ก้ระทำผดิมภีาระเลุี�ยงด ่(เชั้น่ ลุก่ ห่ร่อสมาชั้กิ
คนอ่�นในครอบีครัวิ)
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• การให้่ครอบีครวัิ นายจ้ัาง องค์กรภาคี แลุะผ่ท้ี�มคีวิามสำคัญอ่�น ๆ  ในชุั้มชั้นเขา้มามสีว่ินรว่ิมในการดำเนินการ 
กับีผ่้กระทำผิด 

• ระบีแุลุะจัดัให่ม้คีวิามรว่ิมมอ่กบัีองคก์รที�สามารถให่ค้วิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่กระบีวินการแกไ้ขฟ้�นฟ่ผ่ก้ระทำผดิได้

• เพิิ�มควิามร่้เกี�ยวิกับีวิัฒนธิ์รรมแลุะทรัพิยากรที�มีอย่่ในชัุ้มชั้นท้องถิ�น

• นำเสนอมาตรการที�จัำเปน็เพิ่�อรบัีมอ่กบัี ‘ควิามจัำเปน็’ ที�สามารถระบีไุด ้แลุะยบัียั�งควิามเสี�ยงที�จัะเกดิการ 
กระทำผิดซ�ำ ซ้�งรวิมถ้งการให่้มีแนวิทางที�เห่มาะสมสำห่รับีการตรวิจัสอบีภ่มิห่ลุังทางสังคมแลุะการจััดทำ
รายงานก่อนพิิพิากษาคดี

แหล�งขั้อมื่ล

• แฟ้มคดีของศัาลุ

• ผ่้ที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม

• ญาติพิี�น้อง

• เพิ่�อนบี้านแลุะผ่้นำทางควิามคิด

• คร่

• นายจั้าง

• ผ่้เสียห่าย/ผ่้ร้องเรียน

• สถานคุมขังระห่วิ่างพิิจัารณาคดี

ขั้อคู่วรคู่ำานัึงระหว�างการสืัมืภาษณ์เพื�อประเมืินัผู้ล

• ควิรดำเนนิการสมัภาษณใ์นสถานที�ที�สะดวิกสบีายเพิ่�อให่ผ้่ถ่้กสมัภาษณม์โีอกาสพ่ิดอยา่งอสิระแลุะมั�นใจั 
การสมัภาษณผ์่ห้่ญงิที�เข้าส่ก่ระบีวินการยติุธิ์รรมซ้�งอาจัเคยมปีระสบีการณก์ารถ่กกระทำดว้ิยควิามรนุแรง
ควิรดำเนินการในสภาพิแวิดลุ้อมที�ปลุอดภัยแลุะเป็นมิตร

• พินักงานคุมประพิฤติควิรแนะนำตัวิเองแลุะอธิ์ิบีายวิัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

• พินักงานคุมประพิฤติไม่ควิรตั�งคำถามที�ยากห่ร่อซับีซ้อน แลุะควิรตรวิจัสอบีว่ิาผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการ
ยุติธิ์รรมเข้าใจัคำถามเห่ลุ่านั�นห่ร่อไม่

• กระบีวินการประเมนิดงักลุา่วิไมค่วิรสง่ผลุกระทบีเชั้งิลุบีตอ่ผ่ห้่ญงิที�เขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรมห่รอ่เปน็เห่ตุ
ให่้เธิ์อให่้ได้รับีควิามอับีอายห่ร่อถ่กตีตราจัากสังคม

• ในบีางสถานการณ์อาจัจัำเป็นต้องให้่ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมเลุ่อกวิ่าต้องการให้่พินักงานคุม
ประพิฤติห่ญิงเป็นคนสัมภาษณ์ แลุะ/ห่ร่อต้องการให่้สัมภาษณ์ในสภาพิแวิดลุ้อมที�มีแต่ผ่้ห่ญิงเท่านั�น 
ห่ร่อไม่

• สำห่รบัีการสมัภาษณ์สมาชั้กิในครอบีครัวิคนอ่�น ๆ  พินกังานคมุประพิฤตคิวิรตอ้งตระห่นกัว่ิาอาจัเปน็ไปได้
วิ่าสมาชั้ิกในครอบีครัวิอาจัเคยมีส่วินร่วิมในการทารุณกรรม ซ้�งอาจัทำให่้ผ่้ถ่กกระทำไม่สามารถเปิดเผย
ข้อม่ลุได้ในทันที โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในกรณีของการถ่กกระทำทารุณทางเพิศั

• พินักงานคุมประพิฤติควิรเตรียมคำถามที�จัะใชั้้ในการสัมภาษณ์แต่ลุะครั�งไว้ิลุ่วิงห่น้า โดยถามในประเด็น
ที�ต้องการได้ข้อม่ลุแลุะประเด็นต่าง ๆ ที�มีการบีันท้กไว้ิแลุ้วิ ซ้�งควิรใช้ั้คำถามปลุายเปิดเพิ่�อให้่ได้คำตอบี
ที�กวิ้างขวิางแลุะครอบีคลุุม

• พินักงานคุมประพิฤติควิรให่้เวิลุากับีการสัมภาษณ์แต่ลุะครั�งอย่างเพิียงพิอ โดยต้องคำน้งถ้งจัำนวิน 
ผ่้ให่้สัมภาษณ์แลุะควิามลุ้กซ้�งของข้อม่ลุที�ต้องการจัะรวิบีรวิม
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• คำถามสำห่รับีการสัมภาษณ์ควิรเป็นคำถามที�ปราศัจัากอคติ สามารถเข้าถ้งรายลุะเอียดต่าง ๆ แลุะเน้น
เร่�องที�เปน็ประเด็นสำคญั ตลุอดจันควิรสอบีถามถ้งควิามจัำเป็นแลุะควิามเสี�ยงที�อาจัเกิดข้�นไดโ้ดยไม่จัำเปน็
ต้องใชั้้เวิลุากับีคำถามในประเด็นทั�วิไปมากเกินจัำเป็น

• พินักงานคุมประพิฤติควิรเลุ่อกใชั้้ถ้อยคำที�คำน้งถ้งควิามอ่อนไห่วิของผ่้ให่้สัมภาษณ์ แลุะไม่ควิรก่อให่้เกิด
ควิามเครียดให่้กับีผ่้ถ่กสัมภาษณ์ 

• ห่ลุีกเลุี�ยงการใชั้้อคติในการสัมภาษณ์ ไม่นำควิามคิดเห่็นส่วินตัวิร่วิมตัดสิน แลุะห่ลุีกเลุี�ยงอคติในประเด็น
ทางเพิศั ศัาสนา ชั้นชั้ั�นทางสังคม อายุ ฯลุฯ ตลุอดจันควิรตระห่นักถ้งอายุแลุะให่้ควิามเคารพิผ่้ให่้ข้อม่ลุที�
เป็นผ่้ส่งอายุ

• พินักงานคุมประพิฤติจัะต้องให่้เวิลุาอย่างพิอเพิียงในการวิิเคราะห่์ข้อม่ลุ โดยใชั้้ควิามเชั้ี�ยวิชั้าญ 
ประสบีการณ์ แลุะควิามร่้เชิั้งวิิชั้าชีั้พิของตนอย่างเต็มที�เพิ่�อวิิเคราะห์่ข้อม่ลุให้่รอบีคอบีแลุะตีควิาม 
ข้อค้นพิบีอย่างมีประสิทธิ์ิภาพิ

ที�มา: PRI แลุะ ห่น่วิยคุมประพิฤติแลุะบีริการติดตามผลุการคุมประพิฤติของเคนยา, แนวิทางการตรวิจัสอบีภ่มิห่ลุังทางสังคมแลุะการจััดทำรายงานก่อนพิิพิากษา
คดี (Guidelines for Social Investigations and Pre-Sentence Reports) (2017)

ผ่้กำห่นดนโยบีายแลุะผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิด้านงานยุติธิ์รรมควิรสนับีสนุนการปฏิิร่ปกฎห่มายเพิ่�อลุดระยะเวิลุาของบีท

ลุงโทษให้่นอ้ยลุง ขจัดัคำพิิพิากษาที�บีงัคับีการลุงโทษ แลุะบีทบัีญญัตทีิ�เกี�ยวิข้องกับีคำพิิพิากษาดังกลุ่าวิ ทั�งนี� เพ่ิ�อให้่

สอดคลุอ้งกบัีขอ้เสนอแนะตอ่พินกังานอยัการในเร่�องการตั�งขอ้กลุ่าวิห่าอยา่งเป็นธิ์รรมที�ให่ไ้ว้ิขา้งตน้ (ห่มวิดที� 4.2.6)  

โดยขอ้กำห่นดกรงุเทพิ (ขอ้ 61) เรยีกรอ้งให่ม้บีีทบีญัญตัทิี�อนญุาตให่ผ้่พิ้ิพิากษาสามารถนำสถานการณข์องการกระทำ

ผดิแลุะควิามรับีผิดชั้อบีของผ่ห้่ญิงในการดแ่ลุสมาชั้กิในครอบีครัวิมาประกอบีการพิิจัารณากำห่นดบีทลุงโทษ แลุะมี

การเรยีกรอ้งให่ป้ระเทศัสมาชั้กิพิิจัารณายกเลุกินโยบีายที�กำห่นดให่ม้คีำพิิพิากษาที�บีงัคบัีการลุงโทษเพิ่�อให่เ้จัา้ห่นา้ที�

ฝึา่ยตลุุาการสามารถใชั้วิ้ิจัารณญาณของตนเองในการพิิพิากษาคดไีด้119 คณะมนตรสีทิธิ์มินษุยชั้นแห่่งสห่ประชั้าชั้าติ

ได้แสดงควิามกังวิลุวิ่า คำพิิพิากษาที�บีังคับีการลุงโทษสามารถนำไปส่่การกำห่นดโทษที�ไม่สัมพิันธิ์์กับีควิามร้ายแรง

ของควิามผิดแลุะได้ยกประเด็นเร่�องการปฏิิบีัติตามมาตราต่าง ๆ ของกติการะห่วิ่างประเทศัวิ่าด้วิยสิทธิ์ิพิลุเม่องแลุะ

สิทธิ์ิทางการเม่องมาให่้พิิจัารณาอีกด้วิย120 

ปร่ะเทศอาร์่เมเน่ย: สถานการณแ์วิดลุอ้มที�เปน็เห่ตบุีรรเทาโทษที�คำนง้ถ้งลุกัษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของ 
ผ่ห้่ญงิไดร้วิมถ้งการที�ผ่ห้่ญงิมภีาระเลุี�ยงดบ่ีตุรที�มอีายตุ�ำกวิา่ 14 ป ีห่รอ่กำลุงัตั�งครรภอ์ย่ใ่นขณะพิิพิากษาคดี121

ปร่ะเทศไทย: ในปี พิ.ศั. 2556 ผ่พิ้ิพิากษาได้ตกลุงร่วิมกันที�จัะนำข้อกำห่นดกรุงเทพิมาใช้ั้ในการพิิพิากษาคดี 
โดยคำน้งถ้งสถานการณ์เฉพิาะของผ่้ห่ญิง122

119 ควิามเห่็นต่อข้อ 61 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ ด่ UNODC, ข้อกำห่นดสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการปฏิิบีัติต่อผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำแลุะมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสำห่รับี 
ผ่้กระทำผิดห่ญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary) พิร้อม
ทั�งข้อคิดเห่็น, ห่น้า 45 

120 คณะมนตรสีทิธิ์มินุษยชั้นแห่ง่สห่ประชั้าชั้าต,ิ ขอ้พิิจัารณารายงานของรฐัภาคทีี�จัดัทำข้�นตามมาตรา 40 ของกตกิาระห่ว่ิางประเทศัว่ิาดว้ิยสทิธิ์พิิลุเมอ่งแลุะสทิธิ์ทิางการ
เม่อง: บีทสรุปข้อสังเกตของคณะมนตรีสิทธิ์ิมนุษยชั้น: ประเทศัออสเตรเลุีย (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 พิฤษภาคม พิ.ศั. 2552, CCPR/C/AUS/
CO/5; แลุะ Cunneen, “ควิามเห่็นร่วิมสมัย:  การพิิพิากษาที�บีังคับีให่้มีการลุงโทษแลุะสิทธิ์ิมนุษยชั้น (Contemporary Comments: Mandatory Sentencing and Human 
Rights)”, Current Issues in Criminal Justice, Vol. 13, No. 3 (2002) มาตรา 14, (ค), (ง) and (จั) ของกติการะห่วิ่างประเทศัวิ่าด้วิยสิทธิ์ิพิลุเม่องแลุะสิทธิ์ิทางการเม่อง 
(International Covenant on Civil and Political Rights)

121 ประมวิลุกฎห่มายอาญาของสาธิ์ารณรัฐอาร์เมเนีย, <www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng>.
122 Piyanut Tumnukasetchai ปิยนุชั้ ทำนุเกษตรไชั้ย, “ข้อกำห่นดกรุงเทพิสำห่รับีนักโทษห่ญิง (Bangkok Rules for Women Convicts)”, ห่นังส่อพิิมพิ์ The Nation, 

23 มีนาคม พิ.ศั. 2556
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2.3.2. การกำาหนัดโทษท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง 

แนวิทางทั�วิไปที�จัะชั้่วิยให่้มั�นใจัวิ่ามาตรการที�มิใชั้่การคุมขังที�นำมาพิิจัารณาในขั�นตอนการกำห่นดโทษจัะเป็น

มาตรการที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะ สามารถรวิมถ้ง:

• การพิิพิากษาใชั้้โทษที�มิใชั้่การคุมขัง123 ควิรถ่กนำมาพิิจัารณาให่้กับีผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมทั�งห่มด 

แลุะควิรนำไปใชั้้ในคดีที�เห่มาะสมแลุะเป็นไปได้โดยพิยายามไม่แยกผ่้ห่ญิงออกจัากครอบีครัวิแลุะชัุ้มชั้น

• การพิิพิากษาโทษที�มใิชั้ก่ารคุมขังควิรถ่กนำมาใช้ั้เปน็ลุำดบัีแรกกบัีผ่ก้ระทำผิดห่ญงิที�ตั�งครรภห์่รอ่มภีาระเลุี�ยง

ด่บีุตร แลุะพิิจัารณาให่้ได้รับีโทษจัำคุกเฉพิาะในกรณีต่อไปนี�:

- ควิามผิดที�ร้ายแรงแลุะใชั้้ควิามรุนแรง

- ผ่้กระทำผิดห่ญิงยังคงเป็นผ่้ที�อาจัก่อให่้เกิดอันตรายต่อผ่้อ่�น

- ห่ลุังจัากพิิจัารณาถ้งประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กที�เกี�ยวิข้องแลุ้วิ124

• ผ่ห้่ญิงที�มีปัญห่าด้านสขุภาพิจิัตห่ร่อติดยาเสพิติดควิรถ่กส่งไปยงัโครงการบีำบัีดรกัษาในชุั้มชั้นที�ตอบีสนองตอ่

เพิศัภาวิะ คำน้งถ้งภาวิะที�เกิดจัากการถ่กกระทบีกระเท่อนจัิตใจัอย่างรุนแรง แลุะเป็นโครงการสำห่รับีผ่้ห่ญิง

โดยเฉพิาะแทนการรับีโทษจัำคุกเพ่ิ�อให้่สามารถตอบีสนองควิามจัำเป็นแลุะจััดการกับีสาเห่ตุที�ทำให้่ผ่้ห่ญิง

กลุุ่มนี�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมได้

123 ข้อ 8.2 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ, ให่้รายชั้่�อของบีทลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังที�เป็นเลุ่อกแทนการจัำคุกไวิ้ 
124 ข้อ 64 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ ด่ข้อม่ลุเพิิ�มเติมในห่น่วิยที� 4.1 ของค่่ม่อฉบีับีนี�

ปร่ะเทศอิสร่าเอลัไดพ้ิฒันาโครงการบีำบีดัรักษาผ่ต้ดิยาเสพิตดิสำห่รบัีผ่ห้่ญงิโดยเฉพิาะ เน่�องจัากตระห่นกั
ถ้งควิามสำคญัของมาตรการตอบีสนองที�คำน้งถ้งมติทิางเพิศัภาวิะของผ่ห้่ญงิ จัากขอ้มลุ่ไดร้ะบีวุิา่ ผ่ห้่ญงิที�เขา้
รบัีรกัษาการตดิยาเสพิติดในอสิราเอลุมจีัำนวินนอ้ยกวิา่ผ่ช้ั้าย แลุะผ่ห้่ญงิที�ไดเ้ขา้บีำบีดัรกัษาจันจับีโครงการ
มีจัำนวินน้อยผ่้ชั้ายเชั้่นกัน นอกจัากนี� ผ่้ติดยาเสพิติดห่ญิงมีลุักษณะแลุะควิามต้องการที�แตกต่างไปจัาก 
ผ่้ติดยาเสพิติดชั้าย ประมาณร้อยลุะ 90 ของผ่้ห่ญิงที�มีควิามผิดปกติอย่างร้ายแรงจัากการใชั้้ยาเสพิติดเป็น 
ผ่ที้�เคยมปีระสบีการณท์างเพิศัที�สรา้งควิามบีอบีชั้�ำจัติใจัอยา่งรนุแรงมากอ่น เผชั้ญิกบัีปญัห่าสขุภาพิจัติ แลุะ
มักถ่กตีตราจัากสังคมในระดับีที�รุนแรงกวิ่าผ่้ติดยาเสพิติดชั้าย

ศัน่ย์บีำบีดัรกัษาผ่ต้ดิยาเสพิตดิสำห่รบัีผ่ห้่ญงิโดยเฉพิาะตั�งอย่ใ่จักลุางเมอ่งตา่ง ๆ  เพิ่�อชั้ว่ิยให่ผ้่ห้่ญงิสามารถ
ใชั้้บีริการด้านสังคมแลุะการแพิทย์ของชุั้มชั้นได้ โดยจัะรับีผ่้ห่ญิง 12-18 คนเข้าอย่่ในศั่นย์บีำบัีดรักษาเป็น
เวิลุานานประมาณ 1 ปี แลุะมีเป้าห่มายที�จัะสร้างชุั้มชั้นที�ให่้การสนับีสนุน โดยเจ้ัาห่น้าที�โครงการจัะเป็น 
ผ่ห้่ญงิทั�งห่มดแลุะจัะทำห่นา้ที�สง่เสริมให่เ้กดิแผนการบีำบีดัรกัษาแบีบีองคร์วิมที�เนน้การสรา้งควิามภาคภ่มใิจั
ในตนเอง การรักษาควิามผิดปกติทางจัิตใจัห่ลุังผ่านเห่ตุการณ์ ควิามรับีผิดชั้อบีในด้านการด่แลุผ่้อ่�น ฯลุฯ 

ที�มา: ข้อม่ลุจัาก Dr Haim Mell (องค์กรต่อต้านยาเสพิติดแห่่งชั้าติของอิสราเอลุ) ระห่วิ่างเมษายน - พิฤษภาคม พิ.ศั. 2562 ด่ Schori, Sapir and Lawental,  
“การบีำบีัดรักษาผ่้ติดยาเสพิติดห่ญิงแบีบีอาศััยอย่่ร่วิมกันในระยะยาวิ: บีทเรียนจัากประเทศัอิสราเอลุ (Long-term residential substance abuse treatment for 
women: lessons learned from Israel)”, วิารสาร Substance Abuse and Rehabilitation, Vol. 3, Suppl. 1 (2012), ห่น้า 71–81

2.3.2.1.	 โทษป็รับ

ผ่้ห่ญิงจัำนวินมากไม่สามารถจั่ายค่าปรับีได้เพิราะยากจันแลุะเป็นคนชั้ายขอบี โดยเฉพิาะอย่างยิ�งผ่้ห่ญิงที�มีภ่มิห่ลุัง

เป็นชั้นกลุุ่มน้อยทางชั้าติพิันธ์ุิ์ แลุะควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะเป็นปัจัจััยสำคัญที�ส่งผลุให่้ผ่้ห่ญิง 

ตกอย่ใ่นภาวิะยากไรอ้ยา่งที�สดุ พินักงานอยัการแลุะผ่พิ้ิพิากษาจัง้ควิรพิิจัารณาปจััจัยัเห่ลุา่นี�แลุะห่ลุกีเลุี�ยงการลุงโทษ

ปรบัีกับีผ่ห้่ญิงที�มภ่ีมิห่ลัุงถ่กกระทำทารณุมาก่อน ควิรพิิจัารณาทางเลุอ่กอ่�นของบีทลุงโทษที�มใิช่ั้การคุมขัง ห่รอ่สั�งให้่

เสียค่าปรับีเป็นจัำนวินน้อยที�สุดเท่าที�จัะทำได้ โดยควิรพิิจัารณามาตรการเฉพิาะที�มีลุักษณะดังไปนี�:



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     49

125 กระทรวิงยุตธิิ์รรมสห่รัฐอเมริกา, สำนักงานให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ด้านควิามยุตธิิ์รรม, วิิธิ์ใีชั้โ้ทษปรับีตามโครงสร้างค่าปรับี (Day-fines) ในฐานะของการลุงโทษระดับีกลุาง 
[How to Use Structured Fines (Day Fines) as an Intermediate Sanction] (1996) 

126 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยยุทธิ์ศัาสตร์เพิ่�อลุดควิามแออัดในเร่อนจัำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) ห่น้า 16 
127 Baroness Jean Corston, รายงานคอร์สตัน: รายงานวิ่าด้วิยการทบีทวินประเด็นของผ่้ห่ญิงที�มีควิามเปราะบีางเฉพิาะด้านในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาที� 

จััดทำโดยบีารอนเนส จัีน คอร์สตัน (The Corston Report: A Report by Baroness Jean Corston of a Review of Women with Particular Vulnerabilities in the Criminal 
Justice System) (2007) ห่น้า 18

128 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุกัการ 21 ขอ้สำห่รบัีพินกังานอยัการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

ปร่ะเทศอังกัฤษ: การศั้กษาแสดงให่้เห่็นวิ่าผ่้ที�มีอำนาจัตัดสินมักไม่ใชั้้โทษปรับีกับีผ่้กระทำผิดห่ญิง ในทาง
ตรงกันข้าม ใชั้้การกำห่นดโทษให่้ทำงานบีริการชัุ้มชั้นซ้�งเป็นโทษที�รุนแรงกวิ่า ผลุที�ตามมาค่อ ห่ากถ่กตัดสิน
วิ่ามีควิามผิด ผ่้กระทำผิดห่ญิงคนดังกลุ่าวิจัะได้รับีโทษที�ร้ายแรงมากกว่ิาที�ควิรได้รับี เน่�องจัากต้องกำห่นด
บีทลุงโทษในชั้ั�นห่ลุังให่้ห่นักกวิ่าเดิม127

ปร่ะเทศออสเติร่เลั่ย: 1 ใน 3 ของผ่้ห่ญิงที�อย่่ในเร่อนจัำของรัฐเวิสเทิร์นออสเตรเลุียถ่กจัำคุกเน่�องจัากค้าง
ชั้ำระค่าปรับี โดยในช่ั้วิงปี พิ.ศั. 2551 – 2556 จัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงกลุุ่มนี�เพิิ�มข้�นถ้งร้อยลุะ 600ก ในเด่อน
สิงห่าคม พิ.ศั. 2557 ผ่้ห่ญิงชั้าวิพ่ิ�นเม่องคนห่น้�งได้เสียชีั้วิิตลุงระห่วิ่างถ่กคุมขังในสถานีตำรวิจัด้วิยข้อห่า 
ไม่ชั้ำระค่าปรับี ขณะนั�นเธิ์ออย่่กับีค่่ครองที�มักทำร้ายเธิ์ออย่่บี่อย ๆ องค์กรภาคประชั้าสังคมได้สนับีสนุน 
ให่้มีการปฏิิร่ปกฎห่มายของรัฐเวิสเทิร์นออสเตรเลุียแลุะโต้แย้งวิ่าไม่ควิรลุงโทษปรับีผ่้ห่ญิงที�มีฐานะยากจัน 
ห่ากไม่สามารถยกเลุิกบีทลุงโทษนี�ได้ อาจัใชั้้การเรียกค่าปรับีในจัำนวินที�สัมพิันธิ์์กับีรายได้ของผ่้กระทำผิด 
ซ้�งจัะเป็นระบีบีที�เป็นธิ์รรมแก่คนยากจันมากข้�นข

ก
 https://www.hrlc.org.au/news/ ถ้งเวิลุาแลุ้วิที�รัฐบีาลุของรัฐเวิสเทิร์นออสเตรเลุียจัะต้องยกเลุิกนโยบีายกักขังบีุคคลุที�ค้างการจั่ายค่าปรับี 

ข
 Human Rights Law Centre, “ถ้งเวิลุาที�รัฐบีาลุของรัฐเวิสเทิร์นออสเตรเลุียจัะต้องยกเลุิกนโยบีายกักขังบีุคคลุที�ค้างการจั่ายค่าปรับี (Time for the Western 

Australian Government to scrap its policy of locking people up for unpaid fines)” 23 พิฤษภาคม พิ.ศั. 2559

• เปน็มาตรการที�สนับีสนุนให้่คดิคา่ธิ์รรมเนยีมแลุะคา่ปรับีในอตัราขั�นบีนัไดตามรายได้แลุะทรพัิย์สนิของผ้่กระทำ

ผิดโดยด่จัากห่นี�สินแลุะควิามรับีผิดชั้อบีทางการเงินอ่�น ๆ เชั้่น ค่าใชั้้จั่ายในการด่แลุบีุตร ค่าด่แลุสุขภาพิ ค่า

เชั้่าบี้านแลุะค่าครองชีั้พิ โดยมาตรการในลัุกษณะนี�ประสบีควิามสำเร็จัมาแลุ้วิในห่ลุายประเทศัทั�วิโลุก125 ซ้�ง

อาจัใชั้้ระบีบีค่าปรับีที�คำนวิณตามรายได้ต่อวิัน โดยประเมินจัากควิามร้ายแรงของควิามผิดแลุะรายได้ของ 

ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม126

• สนับีสนุนให่้มีการชั้ำระค่าปรับีแบี่งเป็นงวิดตามควิามเห่มาะสม แลุะไม่ควิรให่้ผ่้ที�ยังชั้ำระค่าปรับีไม่ครบีต้อง

กลุับีไปข้�นศัาลุห่ลุายครั�ง ตลุอดจันไม่สนับีสนุนให่้มีการคิดค่าธิ์รรมเนียมการชั้ำระค่าปรับีลุ่าชั้้า ค่าธิ์รรมเนียม

สำห่รับีการทำแผนชั้ำระเป็นงวิด ห่ร่อค่าธิ์รรมเนียมการติดตามเรียกเก็บีเงินแลุะคิดดอกเบีี�ยในอัตราที�ส่งเกิน

ควิร

• สนับีสนุนให่้ลุดห่ร่อยกเวิ้นค่าปรับีแลุะค่าธิ์รรมเนียมให่้กับีผ่้ที�มียากจันมาก128

• ผ่ห้่ญิงที�ไมม่เีงนิชั้ำระค่าปรับีห่ร่อค่าธิ์รรมเนียมไม่ควิรถ่กจัำคุก พินกังานอัยการแลุะผ่พิ้ิพิากษาควิรยกเลิุกการ

ออกห่มายจับัีแกผ่่ท้ี�ไมจ่ัา่ยคา่ปรบัี ผ่ห้่ญงิไมค่วิรจัะถ่กทำให่เ้ปน็อาชั้ญากรเพิยีงเพิราะควิามยากจัน นอกจัากนี�  

ผ่้พิิพิากษาควิรคำน้งถ้งการถ่กกระทำควิามรุนแรงที�ส่งผลุให้่เธิ์อขัดสน ตลุอดจันผลุกระทบีของโทษจัำคุกที� 

ไม่ได้สัดส่วินที�มีต่อผ่้ห่ญิงชั้นกลุุ่มน้อย



50     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

2.3.2.2.	 คู่ำ�พิพ�กษ�ให้รอก�รลงโทษ	(โดยมุ่ีหรือไมุ่�มุ่ีก�รกำ�กับด่แล)

• การรอการลุงโทษ คอ่ การที�ศัาลุมคีำพิิพิากษาให้่ผ่ก้ระทำผิดไดร้บัีโทษจัำคุกแตร่ะงบัีการดำเนินการไว้ิระยะห่น้�ง 

ซ้�งในช่ั้วิงเวิลุานั�นจัำเลุยจัะต้องปฏิิบัีติตามเง่�อนไขเฉพิาะแลุะห่ากสามารถปฏิบัิีตติามเง่�อนไขดังกลุ่าวิจัะไม่ถ่ก

จัำคกุ แตค่ำตดัสนิวิา่มคีวิามผดิจัะปรากฏิอย่ใ่นทะเบียีนประวิตัอิาชั้ญากรของบีคุคลุนั�น การรอการลุงโทษเปน็

มาตรการที�ใชั้้ได้ผลุดีกับีผ่้กระทำผิดห่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่ร่อมีภาระเลุี�ยงด่บีุตร 

ปร่ะเทศจัอร่์เจั่ย ได้มีการตรากฎห่มายที�อนุญาตผ่้ห่ญิงกระทำผิดห่ญิงที�ตั�งครรภ์สามารถรอการลุงโทษได้
เป็นเวิลุานานถ้งห่น้�งปีห่ลุังจัากคลุอดบีุตรแลุ้วิก

ปร่ะเทศแอฟริ่กัาใต้ิ: ในคดี M v State 2007 ศัาลุรัฐธิ์รรมน่ญของแอฟริกาใต้ได้ตัดสินให่้รอการลุงโทษ
แม่ที�เป็นผ่้เลุี�ยงด่ลุ่กที�ยังไม่บีรรลุุนิติภาวิะ 3 คนเพิียงลุำพิัง เน่�องจัากพิิจัารณาแลุ้วิเห่็นวิ่าการจัำคุกแม่จัะ
ส่งผลุให่้เด็กส่ญเสียที�อย่่อาศััยแลุะควิามสัมพิันธิ์์ทางสังคมในชัุ้มชั้น มีปัญห่าด้านการเรียนแลุะการเดินทาง 
รวิมทั�งอาจัถ่กแยกออกจัากพีิ�น้อง โดยในกรณีดังกลุ่าวิ ศัาลุเน้นควิามสำคัญของการพิิจัารณาคดีที�คำน้งถ้ง
ประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กเป็นสำคัญข

ก
 PRI, “เอกสารที�มอบีให่้คณะกรรมการสิทธิ์ิเด็กในวิันที�มีการอภิปรายทั�วิไป”, 30 กันยายน พิ.ศั. 2554

ข
 S v M (CCT 53/06) [2007] ZACC 18

อย่างไรก็ตาม เง่�อนไขการกำกับีด่แลุไม่ควิรมีควิามยุ่งยากแลุะเกินควิามสามารถของจัำเลุยที�จัะปฏิิบัีติตามได้ เชั้่น 

การกำห่นดให้่ตอ้งมารายงานตวัิ (อาจัไมส่ามารถทำไดเ้พิราะไม่มีเงนิคา่เดนิทาง) การสั�งให้่ทำงานบีรกิารชุั้มชั้น (อาจั

ไมส่ามารถทำได้เน่�องจัากมภีาระดแ่ลุผ่อ้่�น/เรยีนห่นังสอ่/ฝึึกอบีรม) การกำกบัีดแ่ลุที�เขม้งวิดอาจัทำให้่ผ่ห้่ญิงที�มคีวิาม

เสี�ยงต�ำมีโอกาสสง่ที�จัะถ่กจับัีห่ร่อฝ่ึาฝึน้คำสั�งศัาลุโดยไม่เจัตนา ทั�งที�การฝ่ึาฝึน้ดังกลุ่าวิไม่เกี�ยวิข้องกับีควิามปลุอดภัย

สาธิ์ารณะ129 จัากการศั้กษาในสห่รัฐอเมริกา พิบีวิ่า การฝ่ึาฝึ้นคำสั�งศัาลุส่วินให่ญ่มักเกิดข้�นในระยะเวิลุาห่น้�งปีแรก

ห่ลุังการพิิพิากษาคดี ซ้�งแสดงให้่เห็่นว่ิาการกำกับีด่แลุที�มากเกินไปไม่เกิดประโยชั้น์ต่อการแก้ไขฟ้�นฟ่ผ่้กระทำผิด 

โดยบีางรัฐของสห่รัฐอเมริกาได้ลุดระยะเวิลุาการกำกับีด่แลุระห่วิ่างรอการลุงโทษให่้สั�นลุง แลุะไม่มีผลุทำให่้จัำนวิน

กระทำผิดห่ร่อการกระทำผิดซ�ำเพิิ�มมากข้�น130 การออกคำสั�งให้่มีการกำกับีด่แลุระห่ว่ิางรอการลุงโทษควิรคำน้งถ้ง

สถานการณ์แวิดลุ้อมของควิามผิด ตลุอดจันภ่มิห่ลุังของผ่้กระทำผิด เชั้่น ภาระในการด่แลุผ่้อ่�นแลุะการห่าเลุี�ยงชั้ีพิ

พินักงานอัยการแลุะผ่้พิิพิากษาควิรสนับีสนุนให่้ห่น่วิยงานที�ด่แลุเกี�ยวิกับีงานด้านการพิักการลุงโทษแลุะการคุม

ประพิฤตลิุงโทษผ่ฝ้ึา่ฝึน้เง่�อนไขอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป131 ควิรเริ�มตน้จัากบีทลุงโทษที�มคีวิามรนุแรงในระดบัีต�ำ (เชั้น่ การ

ให่้ทำงานบีริการสังคม) ห่ากมีควิามจัำเป็น อาจัใช้ั้การลุงโทษในระดับีกลุาง (เช่ั้น ให้่มารายงานตัวิกับีศั่นย์รายงาน

ตัวิภายใต้การกำกับีด่แลุอย่างเข้มข้น) ห่ร่อการลุงโทษระดับีส่ง (เชั้่น ใชั้้กำไลุติดตามตัวิแลุะถ่กจัำคุกเป็นเวิลุาสั�น ๆ) 

อยา่งไรก็ตาม พินกังานอัยการแลุะผ่พิ้ิพิากษาไมค่วิรสนบัีสนุนให้่สง่ตวัิผ่ก้ระทำผิดกลุบัีเขา้เร่อนจัำเพิยีงเพิราะฝึา่ฝึน้

เง่�อนไขการกำกับีด่แลุโดยไม่เจัตนา132

129 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยยุทธิ์ศัาสตร์เพิ่�อลุดควิามแออัดในเร่อนจัำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) ห่น้า 125 
130 Schiraldi and Jacobson, “เม่�อน้อยกลุายเป็นมาก (When Less is More)” โครงการมาร์แชั้ลุ, 28 สิงห่าคม พิ.ศั. 2560
131 ข้อ 14 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ
132 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุักการ 21 ข้อสำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 

for the 21st Century Prosecutor) (2018)
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2.3.2.3.	 คู่ำ�พิพ�กษ�ให้รอก�รกำ�หนำดโทษ	

การรอการกำห่นดโทษ ค่อ การที�ศัาลุสั�งให่้เลุ่�อนการพิิพิากษาคดีออกไปจันกวิ่าจัะครบีระยะเวิลุาที�ระบีุไวิ้  โดยอาจั

กำห่นดเง่�อนไขให้่มีห่ร่อไม่มีการกำกับีด่แลุ แลุะอาจัสั�งให่้ยกฟ้องคดีห่ากจัำเลุยสามารถปฏิิบีัติตามเง่�อนไขทั�งห่มด

ได ้การรอการกำห่นดโทษเป็นมาตรการที�นยิมใช้ั้มากกว่ิาการรอการลุงโทษเน่�องจัากชั้ว่ิยให้่ผ่ห้่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการ

ยุติธิ์รรมไม่ต้องมีคดีดังกลุ่าวิปรากฏิอย่่ในทะเบีียนประวิัติอาชั้ญากรรมซ้�งจัะเป็นการเพิิ�มโอกาสในการจั้างงาน

อังกัฤษแลัะเวลัส์: กำห่นดให่้นำกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์มาใชั้้ระห่วิ่างการรอการกำห่นดโทษได้ 
แลุะเปิดโอกาสให่้ผ่้กระทำผิดแสดงให่้เห่็นวิ่าการใชั้้ยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์เป็นบีทลุงโทษที�เห่มาะสมแลุะมี
ประโยชั้น์ก

ในปีพิ.ศั. 2548 ปร่ะเทศแอลัจั่เร่่ยได้อนุญาตให่้ผ่้ที�ถ่กตัดสินวิ่ากระทำผิดที�เป็นพิ่อห่ร่อแม่ของเด็กที�ยังไม่
บีรรลุุนิติภาวิะแลุะผ่้ปกครองห่ลัุกในครอบีครัวิถ่กจัำคุก ให้่สามารถชั้ะลุอการลุงโทษจัำคุกได้ เน่�องจัากการ
จัำคุกบีุคคลุนั�น ๆ จัะทำให้่ไม่มีผ่้เลุี�ยงด่บีุตร นอกจัากนี� ผ่้กระทำผิดห่ญิงตั�งครรภ์ห่ร่อมีบีุตรอายุต�ำกวิ่า 24 
เด่อนสามารถได้รับีชั้ะลุอการลุงโทษได้ด้วิยเชั้่นเดียวิกันข

ประมวิลุกฎห่มายอาญาในปร่ะเทศอาร์่เมเน่ยไดร้ะบุีให้่ใช้ั้การชั้ะลุอโทษจัำคุกแก่ผ่ห้่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่รอ่มีบีตุร
อายุต�ำกวิ่า 3 ปีออกไปก่อน เวิ้นแต่ในกรณีที�ถ่กตัดสินให่้ได้รับีโทษจัำคุกนานกวิ่า 5 ปีในควิามผิดร้ายแรงค

ปร่ะเทศคาซั้คสถาน ผ่้ห่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่ร่อมีบีุตรอายุต�ำกวิ่า 14 ปี อาจัได้รับีการพิิจัารณาให่้ชั้ะลุอโทษจัำ
คุกออกไปก่อนง 

สห่พื่ันธร่ัฐร่ัสเซ้่ย ผ่้ห่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่ร่อมีบีุตรอายุต�ำกว่ิา 14 ปี อาจัได้รับีการพิิจัารณาให้่ชั้ะลุอโทษจัำคุก  
ลุดโทษ ห่ร่อยกเลุิกการลุงโทษ ทั�งนี� เวิ้นแต่ในกรณีของโทษจัำคุกที�มีระยะเวิลุานานกวิ่า 5 ปีสำห่รับีการ 
กระทำควิามผิดที�ร้ายแรง

ปร่ะเทศเว่ยดนาม มาตราที� 67 แลุะ 68 ของประมวิลุกฎห่มายอาญาฉบีับีปี พิ.ศั. 2558 กำห่นดให่้สามารถ
ชั้ะลุอการลุงโทษผ่้กระทำผิดห่ญิงที�ตั�งครรภ์ห่ร่อมีบีุตรเล็ุกที�ต้องด่แลุออกไปได้จันกระทั�งบีุตรอายุครบี 3 ปี 
ห่ากผ่้ห่ญิงที�เป็นผ่้ห่ารายได้เลุี�ยงครอบีครัวิเพิียงผ่้เดียวิถ่กตัดสินให่้ได้รับีโทษจัำคุกซ้�งจัะส่งผลุให่้ครอบีครัวิ 
ไดร้บัีควิามยากลุำบีาก อาจัไดร้บัีอนญุาตให่ร้อการกำห่นดโทษไวิก้อ่น โดยให่ช้ั้ะลุอการลุงโทษออกไปไดน้านถ้ง 
ห่น้�งปี เวิ้นแต่ในกรณีของการกระทำควิามผิดต่อควิามมั�นคงของชั้าติห่ร่ออาชั้ญากรรมร้ายแรงจั 
ก
 Prison Reform Trust, การตัดสินโทษผ่้ห่ญิงที�เป็นแม่: การปรับีปรุงกระบีวินการพิิพิากษาคดีตัดสินโทษแลุะผลุลุัพิธิ์์ที�มีต่อผ่้กระทำผิดห่ญิงที�มีภาระเลุี�ยงด่บีุตร 

(Sentencing of Mothers: Improving the sentencing process and outcomes for women with dependent children) (2015).
ข
 ห้่องสมดุรฐัสภา, “กฎห่มายว่ิาด้วิยเดก็ที�อย่กั่บีพ่ิอแม่ในเรอ่นจัำ (Laws on Children Residing with Parents in Prison)”, ปรบัีให้่ทนัสมยัครั�งสดุท้ายเม่�อปี พิ.ศั. 2558

ค
 PRI แลุะสถาบีันเพิ่�อการยุติธิ์รรมแห่่งประเทศัไทย เอกสารแนวิทางการปฏิิบีัติตาม ข้อกำห่นดสห่ประชั้าชั้าติว่ิาด้วิยการปฏิิบัีติต่อผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำแลุะ

มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสำห่รับีผ่้กระทำผิดห่ญิง (ข้อกำห่นดกรุงเทพิ) (2013)
ง
 PRI, ใครค่อผ่้ต้องขังห่ญิง? ผลุการสำรวิจัจัากคาซัคสถานแลุะคีร์กีซสถาน (Who are women prisoners? Survey results from Kazakhstan and Kyrgyzstan)

(2014)
จั
 Nowak, การศ้ักษาเดก็ที�ถ่กลุดิรอนเสรีภาพิทั�วิโลุกขององคก์รสห่ประชั้าชั้าต ิ(The United Nations Global Study on Children Deprived of their Liberty) (2019)

การรอการกำห่นดโทษเป็นมาตรการที�ใช้ั้ได้ผลุดีในห่ลุายประเทศั โดยจัะเป็นประโยชั้น์อย่างยิ�งสำห่รับีผ่้กระทำผิด

ห่ญิงที�มีภาระเลุี�ยงด่บีุตร 
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2.3.2.4.	 ก�รกักขังในำที�อย่�อ�ศัย		

การกักขงัในที�อย่่อาศัยัเปน็มาตรการลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคมุขงัที�นำมาใชั้ก้บัีผ่ก้ระทำผดิห่ญิงที�ตั�งครรภห์่ร่อมภีาระเลุี�ยง

ด่บีุตร การกักขังในที�อย่่อาศััยอาจัเป็นการกักขังที�บี้านของผ่้ห่ญิงเองห่ร่อที�บี้านของบีุคคลุอ่�น โดยกรณีห่ลุังมักใชั้้กับี 

ผ่้ห่ญิงที�เป็นชั้าวิต่างชั้าติที�อาจัไม่มีที�อย่่อาศััยในประเทศั อย่างไรก็ดี เน่�องจัากควิามยากจันเป็นปัจัจััยเบี่�องห่ลุังโทษ 

จัำคกุของผ่ห้่ญิง ผ่ห้่ญิงจัำนวินมากจัง้ไม่มทีี�อย่่อาศััยที�แนน่อนห่รอ่มีที�อย่อ่าศัยัที�ไมเ่ห่มาะสมสำห่รับีใชั้ก้บัีการกักขัง

ปร่ะเทศอาร่เ์จันตินิา ประมวิลุกฎห่มายอาญาฉบีบัีป ีพิ.ศั. 2552 อนุญาตให่ก้กัขงัผ่ห้่ญิงที�มีบีตุรอายตุ�ำกว่ิา  
5 ปีห่ร่อมีภาระต้องด่แลุผ่้พิิการในที�อย่่อาศััยได้ ซ้�งมาตรการนี�ทำให้่จัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงที�มีบีุตรอย่่ด้วิยใน
เร่อนจัำลุดลุงอย่างชั้ัดเจัน

ที�มา: PRI, ผ่้ห่ญิงในกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาแลุะคุณค่าเพิิ�มของข้อกำห่นดกรุงเทพิ (Women in criminal justice systems and the added value of the 
UN Bangkok Rules) (2014)

ปร่ะเทศแคนาดา Kimberly Rogers ตั�งครรภ์เป็นเวิลุา 8 เดอ่นแลุะเสียชีั้วิิตลุงในปี พิ.ศั. 2545 ระห่ว่ิางที�ถ่กกักขัง 
ในที�อย่่อาศัยัเป็นเวิลุานาน 6 เดอ่น Kimberly ยอมรับีว่ิากระทำผิดในข้อห่าฉ้อโกงเงินจัากโครงการ Ontario Works 
(โดยรับีเงินสวิัสดิการของโครงการควิบีค่่ไปกับีเงินก้่ย่มเพิ่�อการศ้ักษาในห่ลุักส่ตรสังคมสงเคราะห์่ที�วิิทยาลุัย 
Cambrian) เธิ์อถ่กตัดสินว่ิากระทำควิามผิดแลุะได้รับีบีทลุงโทษที�เข้มงวิดโดยได้รับีอนญุาตให้่ออกจัากบ้ีานได้
เพีิยง 3 ชั้ั�วิโมงต่อสปัดาห์่ นอกจัากนี� ยงัถ่กสั�งให้่ชั้ดใช้ั้เงนิให้่แก่ผ่เ้สยีห่ายเป็นจัำนวินที�มากกว่ิาที�เงนิเธิ์อได้รบัี คำ
รบัีสารภาพิผดิของเธิ์อทำให้่มกีารบีญัญตัหิ่มวิดให่ม่ข้�นในพิระราชั้บีญัญตักิารทำงานของออนตารโิอ (Ontario 
Works Act) ซ้�งห้่ามมใิห้่เธิ์อได้รับีเงนิสวิสัดิการจัากรัฐเป็นเวิลุา 3 เดอ่น เธิ์อจัง้ไม่มีรายได้แลุะถ่กห้่ามออกจัาก
บ้ีานไปทำงานห่รอ่ห่างานทำ  นอกจัากนี� เธิ์อยงัไม่ได้รบัีเงนิสวิสัดกิารแลุะถ่กย้ดบีตัรสวิสัดกิารสำห่รบัีขอรบัียาฟรี  
ทำให้่เธิ์อไม่มเีงนิจ่ัายค่ายาสำห่รับีรักษาโรคไมเกรน โรคนอนไม่ห่ลุบัี โรคกงัวิลุ แลุะควิามเครยีดที�เธิ์อเผชั้ญิอย่่ 
(ซ้�งภายห่ลุงัเธิ์อได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่จัากองค์กรภาคประชั้าสังคมให้่ได้รบัีสวิสัดกิารด้านนี�คน่)

ในวิันที� 31 พิฤษภาคมพิ.ศั. 2544 ห่ลุังจัากมีการโต้แย้งวิ่าคำสั�งเห่ลุ่านั�นเป็นคำสั�งที�ขัดต่อรัฐธิ์รรมน่ญ  
ผ่้พิิพิากษาได้สั�งให้่ยกเว้ินบีทลุงโทษดังกลุ่าวิเป็นการชั้ั�วิคราวิโดยให้่เห่ตุผลุว่ิาการบัีงคับีให่้ผ่้ห่ญิงที�กำลัุง 
ตั�งครรภ์ให่้ยากจันจัะเป็นผลุร้ายต่อทั�ง Kimberly แลุะสังคมโดยรวิม เธิ์อจั้งได้รับีผลุประโยชั้น์ตามสวิัสดิการ
ตา่ง ๆ  ค่นมาอกีครั�ง อยา่งไรกต็าม เน่�องจัากเธิ์อตอ้งชั้ดใชั้เ้งนิสวัิสดกิารที�ไดร้บัีมาก่อนห่น้านี� เธิ์อจัง้ถ่กห่กัเงนิ
ชั้ดใชั้้ห่นี�ออกจัากเชั้็ครายเด่อน 520 เห่รียญ แลุะได้รับีจัริงเพิียง 468 เห่รียญ ซ้�งต้องใชั้้จั่ายเป็นค่าเชั้่าบี้าน
เด่อนลุะ 450 เห่รียญ จั้งทำให่้เธิ์อมีเงินรายได้เพิียง 18 เห่รียญต่อเด่อนสำห่รับีเป็นค่าอาห่ารแลุะค่าใชั้้จั่าย
อ่�น ๆ เธิ์อจั้งได้ตัดสินใจัฆ่่าตัวิตายโดยการกินยาเกินขนาดในที�สุด

ที�มา:  The Globe and Mail, “เราได้เรยีนร่เ้พีิยงน้อยนดิจัากการตายของคมิเบีอร์ลุี� โรเจัอร์ส (We’ve learned little from Kimberly Rogers death)”, 9 สงิห่าคม พิ.ศั. 2545

บีทบีัญญัติที�นำมาใชั้้ควิรคำน้งถ้งภาระในการด่แลุผ่้อ่�นแลุะในการห่ารายได้ของผ่้ห่ญิง ตลุอดจันพิิจัารณาถ้งควิาม

จัำเป็นที�ต้องได้รับีการด่แลุทางการแพิทย์ด้วิย เชั้่น ผ่้ห่ญิงอาจัจัำเป็นต้องไปรับีลุ่กที�โรงเรียนห่ร่อไปแก้ไขเห่ตุเร่ง

ด่วินที�เกิดข้�นระห่ว่ิางเวิลุาที�ระบีุไวิ้วิ่าห้่ามออกจัากบ้ีาน ทั�งนี� สถานที�สำห่รับีการกักขังในที�อย่่อาศััยจัำเป็นจัะต้อง

เป็นสถานที�ที�อนุญาตให่้ผ่้ห่ญิงเข้าถ้งที�อย่่อาศััย อาห่าร แลุะยารักษาโรคระห่วิ่างถ่กกักขังได้ด้วิย รวิมทั�งเป็นสถานที� 

ที�ผ่้ห่ญิงสามารถขอควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อจัากองค์กรในชัุ้มชั้นที�สนับีสนุนเธิ์อได้ นอกจัากนี� ควิรมีการตรวิจัสอบีควิาม

ปลุอดภัยของสถานที�เพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่าผ่้ห่ญิงที�ถ่กกักขังในที�อย่่อาศััยจัะไม่ถ่กกระทำควิามรุนแรงห่ร่อทารุณกรรมโดย

ค่่ครองห่ร่อสมาชั้ิกคนอ่�นในครอบีครัวิที�อย่่ในสถานที�นั�น

ไม่ควิรนำมาตรการนี�มาใช้ั้แทนการกักขังตามปกติแลุะมาตรการนี�ไม่ใชั้่ตัวิอย่างการแก้ปัญห่าที�ดีนัก การกักขังในที�

อย่อ่าศัยัเปน็บีทลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคมุขงัที�มกีารแทรกแซงนอ้ยที�สดุแลุะควิรนำมาใชั้เ้ม่�อได้คำน้งถ้งสถานการณ์เฉพิาะ

ของผ่้ห่ญิงแต่ลุะคนแลุ้วิเท่านั�น
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2.3.2.5.	 คู่ำ�สั�งให้เบี�ยงเบนำคู่ดีเพื�อเข้�รับก�รบำ�บัดในำชุ้มุ่ช้นำ	

โครงการบีำบีัดในชัุ้มชั้นที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะ คำน้งถ้งเห่ตุการณ์ที�กระทบีกระเท่อนจัิตใจัอย่างรุนแรง  แลุะเป็น

โครงการเฉพิาะสำห่รับีผ่้ห่ญิง ถ่อเป็นมาตรการทางเลุ่อกแทนการใช้ั้โทษจัำคุกที�นิยมนำมาใช้ั้กับีผ่้ห่ญิงที�จัำเป็น

ต้องได้รับีการด่แลุด้านสุขภาพิจัิต ติดยาเสพิติด เผชั้ิญกับีปัญห่าจัากควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่างรุนแรง แลุะการ

ถ่กกระทำทารุณ โดยผ่้กำห่นดนโยบีายควิรแน่ใจัว่ิาจัะมีการลุงทุนจััดทำโครงการดังกลุ่าวิข้�น โดยพิิจัารณาร่วิมกับี

ปัจัจััยดังต่อไปนี�:

• ก่อนเข้ารับีการบีำบีัด จัะต้องได้รับีควิามยินยอมบีนพ่ิ�นฐานของข้อม่ลุที�ถ่กต้องจัากผ่้ห่ญิงที�เข้าร่วิมโครงการ

แลุะเป็นไปด้วิยควิามสมัครใจั

• ไม่กำห่นดเง่�อนไขให้่ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมยอมรับีสารภาพิผิด ห่ากการรับีสารภาพิผิดไม่มีผลุต่อ

การบีรรลุุเป้าห่มายของโครงการ

• สอดคลุ้องกับีควิามเสี�ยงแลุะควิามจัำเป็นของแต่ลุะบีุคคลุ  ควิรพิิจัารณานำมาตรการลุดทอนการลุงโทษห่ร่อ

มาตรการลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคุมขงัที�มีการแทรกแซงให้่น้อยที�สดุมาใช้ั้เปน็ลุำดับีแรก แลุะควิรให้่ผ่ก้ระทำผิดห่ญิง

ที�มีควิามเสี�ยงต�ำเข้าร่วิมโครงการที�ไม่เข้มข้นมากนัก

• ห่ากเห่มาะสมแลุะเปน็ไปได ้ควิรพิิจัารณาใชั้โ้ครงการบีำบีดัในชั้มุชั้นเปน็ลุำดบัีแรก เน่�องจัากโครงการที�กำห่นด

ให่ผ้่เ้ขา้ร่วิมต้องอาศัยัในสถานที�เฉพิาะอาจัไม่เห่มาะกบัีผ่ห้่ญิงที�มีภาระตอ้งดแ่ลุผ่อ่้�น แลุะการมาอย่่ในสถานที�

ดังกลุ่าวิอาจักระตุ้นให่้ผ่้ห่ญิงที�เป็นเห่ย่�อของควิามรุนแรงห่ร่อการถ่กบีีบีบีังคับีเกิดควิามเครียดได้133

• การกำห่นดเง่�อนไขของบีทลุงโทษควิรคำน้งถ้งภาระในการด่แลุผ่้อ่�นแลุะการห่าเลุี�ยงชีั้พิ โดยต้องไม่กำห่นด 

ให่้ผ่้ห่ญิงเข้าร่วิมกิจักรรมของโครงการทุกวิันเวิ้นแต่ไม่สามารถห่ลุีกเลุี�ยงได้ เชั้่น ห่ากเป็นไปได้ ควิรกำห่นดให่้

ผ่ห้่ญิงเขา้พิบีกับีผ่ท้ี�ดแ่ลุรับีผดิชั้อบีเคสของตนเองในสถานที�ที�สะดวิกที�สดุสำห่รับีผ่ห้่ญิงแทนการกำห่นดให้่มา

พิบีที�สำนักงาน (เชั้่น ที�พิักอาศััย ห่ร่อสถานที�ใกลุ้เคียง)134

• ผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิด้านยุติธิ์รรมควิรปร้กษากับีศั่นย์บีำบีัดในชัุ้มชั้นเพิ่�อห่าข้อม่ลุแลุะทำควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับี

ปัญห่าที�ผ่้ห่ญิงต้องเผชั้ิญเม่�อเข้าร่วิมโครงการ เชั้่น ต้องเข้าใจัวิ่าการห่วินกลุับีไปทำพิฤติกรรมเดิม ๆ เป็นส่วิน

ห่น้�งของกระบีวินการแก้ไขฟ้�นฟ่แลุะการเปลุี�ยนแปลุงพิฤติกรรมต้องใช้ั้เวิลุา รวิมทั�งตอ้งเข้าใจัด้วิยว่ิาพิฤติกรรม

ของผ่ห้่ญิงที�เข้าร่วิมโครงการรายนั�น ๆ  อาจัเกิดข้�นเพิราะเธิ์อยังตกอย่่ในสถานการณ์ที�บีบีีคั�นบีางอย่างที�บีคุคลุ

ภายนอกไม่สามารถทราบีได้

• มาตรการที�ก้าวิลุ่วิง รุกลุ�ำ ห่ร่อเน้นการลุงโทษที�รุนแรงกว่ิาการใช้ั้การบีำบัีดในชุั้มชั้น ควิรนำมาใชั้้กับีผ่้ที�ไม่

ปฏิิบีัติตามเง่�อนไข (เชั้่น การใชั้้อุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์ควิบีคุมตัวิแลุะการจัำคุกเป็นเวิลุาสั�น ๆ) เฉพิาะในกรณี

ที�เป็นข้อยกเวิ้น เป็นไปเพิ่�อคุ้มครองควิามปลุอดภัยสาธิ์ารณะ แลุะควิรเป็นทางออกสุดท้ายเม่�อไม่มีมาตรการ

อ่�นแลุ้วิเท่านั�น

133 ข้อม่ลุจัากการสัมภาษณ์ Miriam Goodman, ผ่้อำนวิยการด้านคลุินิกของโครงการ Justice Home ของสมาคมเร่อนจัำห่ญิง โดย Sabrina Mahtani เม่�อวัินที� 14 
ธิ์ันวิาคม 2561

134 เร่�องเดียวิกัน
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อังกัฤษ: เขต Northamptonshire มีบีริการเฉพิาะสำห่รับีผ่้ห่ญิงในด้านการบีำบีัดรักษาปัญห่าสุขภาพิจัิตที�
นำมาใชั้้ร่วิมกับีการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อแบีบีองค์รวิมผ่านทาง “ศั่นย์สำห่รับีผ่้ห่ญิง (Women’s Centre)” ที�ให่้
ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อทั�งด้านสุขภาพิจัิตแลุะสุขภาพิทางกาย รวิมทั�งให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อด้านการศั้กษา ควิามมั�นคง
ทางการเงิน ควิามสัมพิันธิ์์กับีผ่้อ่�น การจั้างงาน แลุะการฝึึกวิิชั้าชั้ีพิ นอกจัากนี� ยังมีโครงการเสริมสร้างควิาม
เข้มแข็งให่้กับีผ่้ห่ญิงให่้มีควิามสามารถในการปรับีตัวิเข้ากับีสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีข้�น

โครงการดงักลุ่าวิมุง่ดำเนนิการเพิ่�อลุดอตัราการกลุบัีมาทำผดิซ�ำโดยจัดัการกบัีต้นเห่ตขุองการกระทำควิามผดิ  
รวิมทั�งลุดผลุร้ายของโทษจัำคกุระยะสั�น ซ้�งเป็นโครงการที�เกดิจัากข้อเท็จัจัรงิที�ว่ิาคนจัำนวินมากที�เข้าส่ก่ระบีวินการ
ยตุธิิ์รรมโดยเฉพิาะอย่างยิ�งผ่ห้่ญงิ มกัเป็นผ่ที้�มภีาวิะกระทบีกระเท่อนอย่างรนุแรงแลุะถ่กทารณุกรรมเป็นเวิลุา 
ต่อเน่�องกันมาห่ลุายปีโดยแทบีไม่ได้รบัีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ใด ๆ รวิมทั�งเป็นผ่ท้ี�มปัีญห่าด้านสขุภาพิแลุะปัญห่าสงัคม

ดงันั�น ห่ากสามารถร่วิมกบัีห่น่วิยงานบีรกิารในชั้มุชั้น จัดัการกบัีปัญห่าสขุภาพิจัติ ปัญห่าการใช้ั้สารเสพิตดิ แลุะ
ปัญห่าทางสังคมอ่�น ๆ ของผ่ห้่ญิงที�เข้าส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรมได้อย่างมปีระสทิธิ์ผิลุ จัะสามารถช่ั้วิยให้่ผ่ห้่ญงิ
กลุุม่นี�มโีอกาสเข้ารบัีการบีำบัีดรกัษาได้มากข้�นแลุะกลัุบีไปกระทำผิดซ�ำน้อยลุง ในวัินที�ข้�นศัาลุเพ่ิ�อพิิพิากษาคดี 
โครงการจัะคัดกรองผ่ห้่ญิงที�เข้าส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรมเพิ่�อดว่่ิามีคณุสมบัีตเิพิยีงพิอจัะเข้าร่วิมโครงการได้ห่รอ่ไม่ 

ห่ากการคดักรองดงักลุา่วิแสดงให่เ้ห่น็วิา่ผ่ห้่ญงิจัะไดร้บัีประโยชั้นจ์ัากการเขา้รบัีการรกัษาปญัห่าดา้นสขุภาพิ
จัิต (รวิมทั�งปัญห่าจัากการติดยาเสพิติดห่ร่อติดสุรา) ผ่้ชั้่วิยนักจัิตวิิทยาจัะประเมินผ่้ผ่านการคัดกรองแต่ลุะ
รายอย่างลุะเอียดแลุะตัดสินใจัวิ่าจัะให่้เข้าร่วิมโครงการห่ร่อไม่ ห่ลุังจัากให่้ข้อม่ลุเกี�ยวิกับีการดำเนินงาน
ของโครงการแลุ้วิ จั้งจัะเจัรจัาขอควิามยินยอมจัากผ่้ประสงค์จัะเข้าร่วิมโครงการ ต่อจัากนั�นจั้งแนะนำให้่ 
เจั้าห่น้าที�ฝึ่ายปกครองห่ร่อผ่้พิิพิากษาใช้ั้โครงการบีำบีัดรักษาผ่้มีปัญห่าด้านสุขภาพิจัิตซ้�งเป็นส่วินห่น้�งของ
คำสั�งลุงโทษในชุั้มชั้นซ้�งเป็นทางเลุอ่กห่น้�งในการกำห่นดบีทลุงโทษผ่ก้ระทำผดิ โดยพิิจัารณาร่วิมกับีรายงาน
ข้อม่ลุของจัำเลุยก่อนการพิิจัารณาคดีที�จััดทำโดยพินักงานของห่น่วิยงานคุมประพิฤติ

กระบีวินการประเมินที�ไม่ซับีซ้อนแลุะใชั้้เวิลุาเพิียง 2-3 ชั้ั�วิโมง จัะชั้่วิยให่้ศัาลุได้รับีทราบีถ้งควิามเห่็นแลุะผลุ
การประเมินที�จััดทำข้�นโดยผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิด้านสุขภาพิจัิตที�ผ่านการอบีรมมาแลุ้วิ ทำให่้สามารถประเมิน 
ผ่ถ่้กกลุา่วิห่าไดเ้รว็ิข้�น แลุะชั้ว่ิยลุดคา่ใชั้จ้ัา่ยที�ไมจ่ัำเปน็ในการจัดัให่ม้กีารประเมนิทางจัติวิิทยาเพิ่�อทำรายงาน
เสนอตอ่ศัาลุ นอกจัากนี� ยงัชั้ว่ิยให่ผ้่พิ้ิพิากษาที�ตดัสินคดสีามารถสั�งให่ผ้่ถ่้กกลุา่วิห่าเขา้รบัีการบีำบีดัรกัษาดา้น
สุขภาพิจัิต (ห่ร่อด้านอ่�น) เป็นรายบีุคคลุได้ในฐานะที�เป็นส่วินห่น้�งของคำสั�งลุงโทษโดยชัุ้มชั้นก

สห่ร่ัฐอเมร่ิกัา: โครงการ “Justice Home” เป็นทางเลุ่อกแทนการกักขังของกรุงนิวิยอร์กที�เน้นให้่ควิาม 
ชั้ว่ิยเห่ลุอ่เฉพิาะผ่ห้่ญงิเทา่นั�น ผ่ห้่ญงิที�ไดร้บัีคดัเลุอ่กให่เ้ขา้รว่ิมโครงการสามารถกลุบัีไปอย่ร่่วิมกับีครอบีครวัิ
ในที�อย่่อาศััยของตนเองแลุะได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อเป็นรายบีุคคลุจัากเจั้าห่น้าที�ผ่้รับีผิดชั้อบีคดีเพิ่�อให้่ 
เข้าถ้งโครงการบีำบีัดรักษาผ่้ติดยาเสพิ บีริการด่แลุสุขภาพิจัิต แลุะสามารถเข้าชั้ั�นเรียนเพิ่�อเรียนร่้ทักษะ 
การเป็นพ่ิอแม่คน ตลุอดจันทักษะในการดำรงชีั้วิติอ่�น ๆ  ผ่ห้่ญิงที�เคยถก่จัำคุกห่ลุายคนทำงานให้่กบัีโครงการ
ในลุักษณะของการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อแบีบีเพิ่�อนช่ั้วิยเพิ่�อน โดยโครงการ Justice Home ไม่ได้คัดเลุ่อก 
ผ่้เข้าร่วิมจัากจัำนวินห่ร่อประเภทของควิามผิดที�กระทำ แต่พิิจัารณาวิ่าโครงการจัะสามารถชั้่วิยผ่้ห่ญิงที�
มีควิามต้องการพิิเศัษได้มากน้อยแค่ไห่น ซ้�งทั�งผ่้ห่ญิงที�อย่่นอกสถานที�คุมขังแลุะผ่้ห่ญิงที�กำลุังถ่กคุมขัง 
กอ่นการพิิจัารณาคดมีสีทิธิ์ิ�ที�จัะเขา้ร่วิมโครงการได ้ห่ลุงัจัากจับีโครงการแลุว้ิ ผ่ห้่ญงิเห่ลุา่นี�สามารถรบัีสารภาพิ
ผิดในข้อห่าที�ร้ายแรงน้อยลุง ห่ร่อสามารถขอให่้ศัาลุยกฟ้องได้ นอกจัากค่าใชั้้จั่ายของโครงการจัะน้อยกวิ่า 
ค่าใชั้้จั่ายในการการคุมขังผ่้กระทำผิดแลุ้วิ ผลุงานเบี่�องต้นของโครงการ ยังแสดงให่้เห่็นวิ่าโครงการสามารถ
ลุดอัตราการกระทำผิดซ�ำลุงได้มากข

ก
 PRI, “คำสั�งให้่ผ่้ห่ญิงที�ต้องการได้รับีการด่แลุด้านสุขภาพิจัิตให่้รับีโทษในชัุ้มชั้น (A community sentence for women with mental health needs)”, 1 

พิฤศัจัิกายน พิ.ศั. 2561 
ข
 ข้อม่ลุจัากการสัมภาษณ์ Miriam Goodman, ผ่้อำนวิยการด้านคลุินิกของโครงการ Justice Home ของสมาคมเร่อนจัำห่ญิง โดย Sabrina Mahtani เม่�อวิันที� 14 

ธิ์ันวิาคม 2561;  ด่ WOLA, เพิศัภาวิะแลุะนโยบีายยาเสพิติด: การสำรวิจัแนวิทางให่ม่สำห่รับีการกักขังผ่้กระทำผิดตามนโยบีายยาเสพิติด (Gender and Drug 
Policy: Exploring Innovative Approaches to Drug Policy Incarceration) (2017) 
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2.3.2.6.	 คู่ำ�สั�งให้ทำ�ง�นำบริก�รชุ้มุ่ช้นำ

การออกคำสั�งให้่ทำงานบีริการชุั้มชั้นสามารถลุดควิามแออัดของเร่อนจัำ สนับีสนุนการแก้ไขฟ้�นฟ่ผ่้กระทำผิด แลุะ

สามารถชั้่วิยเห่ลุ่อสังคมได้ การออกคำสั�งดังกลุ่าวิจัำเป็นจัะต้องคำน้งถ้งแนวิทางที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะ โดยควิร

พิิจัารณาร่วิมกับีปัจัจััยดังต่อไปนี�: 

• การทำงานบีริการชุั้มชั้นควิรให้่ทำในชุั้มชั้นที�อย่ใ่กลุ้ที�พิกัอาศัยัของผ่ก้ระทำผิดห่ญิงให้่มากที�สดุเท่าที�จัะเป็นไป

ได้เพิ่�อลุดค่าใชั้้จั่ายในการเดินทาง

• การเลุ่อกชัุ้มชั้นควิรคำน้งถ้งภาระการด่แลุเด็กแลุะทักษะเฉพิาะตัวิของผ่้กระทำผิดห่ญิงแต่ลุะคน  รวิมทั�งควิร

ห่ลุีกเลุี�ยงการมอบีห่มายงานแบีบีเห่มารวิมทางเพิศัภาวิะ (เชั้่น ไม่จัำเป็นต้องให่้ผ่้ห่ญิงทำงานเกี�ยวิกับีการทำ

อาห่ารห่ร่อทำควิามสะอาดเท่านั�น)

• เพิ่�อชั้ว่ิยในการกลุบัีค่นส่ส่งัคม สิ�งสำคญัคอ่ควิรเปน็งานที�ผนวิกการเพิิ�มพ่ินทกัษะเขา้กบัีโครงการให่ค้วิามชั้ว่ิย

เห่ลุ่อด้านอ่�น ๆ เชั้่น โครงการให่้คำปร้กษาเพิ่�อชั้่วิยสนับีสนุนการกลุับีค่นส่่สังคมของผ่้กระทำผิด 

• ควิรให่้แน่ใจัการทำงานให่้บีริการชัุ้นชั้นมีควิามปลุอดภัย135

135 PRI, ทรัพิยากรสำห่รับีการนำแนวิทางที�คำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะไปใชั้้กับีคำพิิพิากษาโทษที�มิใชั้่การคุมขัง (Resources for implementing a gender-sensitive 
approach to non-custodial sentences) (2017) ด่ PRI แลุะ ห่นว่ิยคุมประพิฤติแลุะบีริการติดตามผลุการคุมประพิฤติของเคนยา, การทำงานบีริการชุั้มชั้นแลุะการคุมประพิฤติ
ที�คำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะ: ต้นแบีบีสำห่รับีการปฏิิร่ป (Gender Sensitive Community Service and Probation: Model for Reform) (2017) 

ปร่ะเทศบาห์่เร่น: กำห่นดบีทลุงโทษทางเลุอ่กแลุะกฎห่มายว่ิาด้วิยวิิธีิ์การดำเนินการข้�นให่ม่เม่�อปี พิ.ศั. 2560 
โดยมอบีอำนาจัให้่ศัาลุเป็นผ่ก้ำห่นดบีทลุงโทษอ่�นที�นอกเห่นอ่จัากการใช้ั้โทษจัำคกุ เช่ั้น คำสั�งให้่ทำงานบีรกิาร
ชั้มุชั้น ให้่เข้าร่วิมโครงการแก้ไขฟ้�นฟ่ แลุะจ่ัายเงนิค่าซ่อมแซมควิามเสยีห่ายที�เกดิข้�นจัากการกระทำที�ผดิกฎห่มาย
ของตนก

ปร่ะเทศเคนยา: องค์กรการปฏิิรป่การลุงโทษสากลุนำโครงการนำร่องในการให้่บีรกิารชั้มชั้นุที�คำนง้ถ้งมติทิาง
เพิศัภาวิะมาใช้ั้ในปี พิ.ศั. 2560 ซ้�งประสบีควิามสำเร็จัเป็นอย่างมากข โดยโครงการนี�ได้นำผลุการวิจิัยัเกี�ยวิกบัี
บีริบีทของผ่ห้่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุตธิิ์รรมในประเทศัเคนยามาใช้ั้เพ่ิ�อให้่ข้อเสนอแนะที�มีห่ลัุกฐานรองรับี รวิมทั�ง
จัดัตั�งคลุนิกิเพิ่�อให้่คำแนะนำกบัีพินกังานคมุประพิฤตเิกี�ยวิกบัีข้อกำห่นดกรงุเทพิแลุะประเดน็ทางเพิศัภาวิะต่าง ๆ  
ให้่สามารถนำไปประยกุต์ใช้ั้เพิ่�อสอดส่องดแ่ลุผ่ห้่ญงิที�เข้าส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรม ผลุลุพัิธ์ิ์ของโครงการนี� ได้แก่:ค 

• ทำให่้ควิามสัมพิันธิ์์ระห่วิ่างผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมแลุะพินักงานคุมประพิฤติดีข้�น โดยพินักงานคุม

ประพิฤติเข้าใจัเส้นทางเข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมของผ่้ห่ญิงได้ดีข้�น

• ชั้่วิยให้่สามารถจััดทำรายงานก่อนการพิิจัารณาคดีได้ดีข้�น (ผ่้ชั้ายที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมได้รับีประโยชั้น์

ด้วิยเชั้่นกัน)

• พินักงานคุมประพิฤติที�เสนอแนะให่้ใชั้้บีทลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังมีจัำนวินมากข้�น 

• การควิบีคุมด่แลุการลุงโทษในชัุ้มชั้นคำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะมากข้�น 

ปร่ะเทศแอฟริ่กัาใต้ิ: ในเด่อนธิ์ันวิาคมปีพิ.ศั. 2561 Daniel Thulare ผ่้รักษาการผ่้พิิพิากษาศัาลุส่งของ
แอฟรกิาใต้ตัดสินให้่จัำเลุยในเขต Western Cape ที�ถ่กพิิพิากษาให้่ได้รบัีโทษจัำคกุเป็นเวิลุาน้อยกว่ิา 24 เดอ่น
ทำงานให้่บีรกิารชั้มุชั้นแทนการจัำคกุเพิ่�อลุดควิามแออดัในเรอ่นจัำแลุะเพิ่�อส่งเสรมิมาตรการแก้ไขฟ้�นฟ่ผ่ก้ระทำผดิง

ก
 Gulf News, “กฎห่มายบีทลุงโทษทางเลุ่อกสำห่รับีนกัโทษในบีาร์เรน (Alternative penalty law for Bahrain convicts)”, 29 เมษายน พิ.ศั. 2019

ข
 PRI, ทรพัิยากรสำห่รบัีการนำแนวิทางที�คำนง้ถ้งมติทิางเพิศัภาวิะไปใช้ั้กบัีคำพิิพิากษาโทษที�มใิช่ั้การคมุขงั (Resources for implementing a gender-sensitive 

approach to non-custodial sentences) (2017) ด ่PRI แลุะ ห่น่วิยคมุประพิฤตแิลุะบีรกิารติดตามผลุการคุมประพิฤตขิองเคนยา (The Kenya Probation and 
Aftercare Service), มาตรการบีริการชั้มุชั้นแลุะคมุประพิฤติที�คำนง้ถ้งมิตทิางเพิศัภาวิะ: ต้นแบีบีสำห่รับีการปฏิร่ิป (Gender Sensitive Community Service and 
Probation: Model for Reform) (2017)
ค
 PRI แลุะ ห่น่วิยคุมประพิฤติแลุะบีริการติดตามผลุการคุมประพิฤตขิองเคนยา, การทำงานบีริการชุั้มชั้นแลุะการคุมประพิฤตทิี�คำนง้ถ้งมิตทิางเพิศัภาวิะ: โมเดลุสำห่รับี

การปฏิิรป่ (Gender Sensitive Community Service and Probation: Model for Reform) (2017). 
ง
 Cape Argus, 7 ธัิ์นวิาคม พิ.ศั. 2561
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2.3.3. ขั้อคู่วรพิจุารณาในัการกำาหนัดบทลงโทษท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง

2.3.3.1	 สร้�งแรงจุ่งใจุเพื�อให้นำำ�ไป็ป็ระยุกต์ใช้้

การกำห่นดบีทลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคมุขงัควิรถ่กสนบัีสนนุให่เ้ปน็มาตรการห่ลุกั เชั้น่ การกำห่นดให่ผ้่พิ้ิพิากษาตอ้งอธิ์บิีาย

วิา่ทำไมจัง้ไม่นำบีทลุงโทษดังกลุา่วิมาใช้ั้แทนการจัำคกุ โดยกลุยุทธิ์ท์ี�สามารถนำมาใช้ั้ได้ คอ่ การให้่ผ่ก้ระทำผดิห่ญิง

สามารถย่�นอุทธิ์รณ์ต่อศัาลุที�ส่งกวิ่าได้โดยให้่เห่ตุผลุว่ิาศัาลุยังไม่ได้พิิจัารณานำบีทลุงโทษที�มิใช่ั้การคุมขังมาใช้ั้กับี

คดีของตนมากเท่าที�ควิร 

2.3.3.2	 สร้�งกลไกเป็ิดรับคู่วิ�มุ่คู่ิดเห็นำ

ในการดำเนนิงาน จัำเปน็ตอ้งมกีารสรา้งกลุไกผลุตอบีรบัีมาใชั้อ้ย่างตอ่เน่�องเพ่ิ�อให้่ผ่มี้สว่ินไดส้ว่ินเสยีรับีทราบีขอ้ม่ลุ

ไดม้ากข้�น โดยเฉพิาะอย่างยิ�งขอ้มลุ่เกี�ยวิกบัีควิามคดิเห่น็ของผ่ก้ระทำผิดห่ญงิที�เคยเข้าร่วิมมาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงั

ต่าง ๆ มาก่อน136 นอกจัากนี� การยกระดับีการรับีร่้ของสังคมเกี�ยวิกับีประโยชั้น์ของมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังถ่อเป็น

สิ�งที�สำคัญเชั้่นเดียวิกัน เน่�องจัากจัะชั้่วิยลุดตราบีาปที�ผ่้ห่ญิงที�เข้าร่วิมมาตรการดังกลุ่าวิได้รับี แลุะชั้่วิยส่งเสริมให้่ 

ผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิด้านยุติธิ์รรมมีควิามมั�นใจัมากข้�นที�จัะนำมาตรการดังกลุ่าวิไปปฏิิบีัติ

2.3.3.3	 หลีกเลี�ยงก�รขย�ยขอบเขตก�รลงโทษ

สิ�งสำคัญค่อต้องให้่แน่ใจัว่ิาคำพิิพิากษาโทษที�มิใช่ั้การคุมขังจัะไม่ทำให้่ผ่้กระทำผิดห่ญิงถ่กบัีงคับีควิบีคุมมากข้�น

ภายใต้มาตรการลุงโทษอ่�น ๆ ของฝ่ึายปกครอง137 ซ้�งมีควิามเสี�ยงว่ิามาตรการเห่ลุ่านี�จัะถ่กนำมาใช้ั้แทนการลุงโทษ

แบีบีอ่�นในกรณีที�ศัาลุไม่ได้ตั�งใจัจัะให่้ผ่้กระทำผิดได้รับีโทษจัำคุกมาแต่ต้นแลุ้วิ ซ้�งเท่ากับีว่ิาได้ขยายขอบีเขตการ

ลุงโทษผ่้กระทำผิดห่ญิงให่้กวิ้างมากข้�น ข้อกังวิลุอีกประการค่อ ผลุกระทบีที�แตกต่างกันของมาตรการดังกลุ่าวิที�มี

ต่อผ่้กระทำผิดทั�งที�เป็นห่ญิงแลุะชั้าย

โดยเพ่ิ�อเป็นการป้องกันการขยายขอบีเขตการลุงโทษตามห่ลัุกการใช้ั้มาตรการเข้าแทรกแซงให้่นอ้ยที�สดุ เราสามารถ

นำขั�นตอนการดำเนินงานที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะดังต่อไปนี�มาใชั้้: 

• การพัิฒนาแลุะประยกุตใ์ชั้ม้าตรการที�มใิชั้ก่ารคมุขงัควิรอย่่บีนพ่ิ�นฐานของข้อมลุ่ชัั้�นตน้เกี�ยวิกบัีการแบ่ีงแยกทาง

เพิศั แลุะควิรตดิตามตรวิจัสอบี ตลุอดจันประเมนิแลุะทบีทวินมาตรการดงักลุา่วิอยา่งเปน็ระบีบีตามแนวิทางที�

คำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะ138

• ควิรพิิจัารณานำมาตรการการเบีี�ยงเบีนคดีออกจัากกระบีวินการยุติธิ์รรมมาใชั้้ให่้มากกวิ่ามาตรการที�มิใชั้่การ

คุมขัง

• ศัาลุควิรดำเนินการให่้แน่ใจัว่ิาห่ากจัะนำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังมาใชั้้ จัะต้องใชั้้เพิ่�อเป็นทางเลุ่อกแทนการ

จัำคุกมากกวิ่าเพิ่�อเป็นการลุงโทษเพิิ�มเติม139 แลุะเพิ่�อเป็นการลุดควิามเสี�ยงของการขยายขอบีเขตการลุงโทษ 

ศัาลุอาจักำห่นดโทษจัำคุกสำห่รับีควิามผิดที�ต้องไดร้บัีโทษจัำคุกตามเกณฑ์์พ่ิ�นฐาน แลุะตัดสนิใจัว่ิาจัะนำทาง

เลุ่อกแทนโทษจัำคุกแบีบีอ่�นมาใชั้้ห่ร่อไม่ โดยพิจิัารณาจัากระยะเวิลุาของโทษจัำคุกที�ได้รับีแลุะสถานการณท์ี�

นำไปส่่การกระทำควิามผิดนั�น140

136 PRI, บีทเรียน 10 ข้อสำห่รับีการปรับีปรุงทางเลุ่อกแทนการจัำคุกในแอฟริกาตะวิันออก (10 lessons on improving alternatives to prison in East Africa) (2016)
137 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยยุทธิ์ศัาสตร์เพิ่�อลุดควิามแออัดในเร่อนจัำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) 
138 Cfr. ข้อ 2(4), 20 แลุะ 21 ของข้อกำห่นดโตเกียวิแลุะข้อที� 67 แลุะ 69 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ
139 UNODC, ค่่ม่อว่ิาด้วิยห่ลุักการพ่ิ�นฐานแลุะแนวิปฏิิบัีติของทางเลุ่อกแทนการจัำคุกที�น่าสนใจั (Handbook of Basic Principles and Promising Practices on 

Alternatives to Imprisonment) (2007) แลุะด่ Schwartz, “ผ่้กระทำผิดห่ญิงกลุุ่ม “ให่ม่” ห่ร่อการควิบีคุมทางสังคมเห่น่อพิฤติกรรมของผ่้ห่ญิงที�เพิิ�มมากข้�น? ห่ลุักฐานจัาก
ทั�วิประเทศั (A “New” Female Offender or Increasing Social Control of Women’s Behavior? Cross-National Evidence)”, Feminist Studies, Vol. 39, No. 3 (2013) 
ห่น้า 790-821

140 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยยุทธิ์ศัาสตร์เพิ่�อลุดควิามแออัดในเร่อนจัำ (Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons) (2013) ห่น้า 113
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141 PRI แลุะมห่าวิิทยาลุัยน็อตติงแฮุม, โทษจัำคุกตลุอดชั้ีวิิต: บีทสรุปนโยบีาย (Life Imprisonment: A Policy Briefing) (2018) 
142 ข้อ 64 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ
143 ข้อ 9 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ

2.3.4.   ขั้อคู่วรพิจุารณาในัการกำาหนัดโทษจุำาคูุ่ก 

ในกรณีที�ไม่สามารถนำทางเลุ่อกที�มิใชั้่การคุมขังมาใช้ั้ได้ ควิรนำปัจัจััยต่อไปนี�มาประกอบีการพิิจัารณาเพ่ิ�อกำห่นด

โทษที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะ:

• ควิรพิิจัารณากำห่นดโทษจัำคุกเฉพิาะในกรณีของควิามผิดที�รา้ยแรงห่รอ่รุนแรง แลุะผ่ก้ระทำผิดเป็นภัยต่อสังคม

เทา่นั�น โดยควิรกำห่นดบีทลุงโทษที�จัำกัดสทิธิิ์ของผ่ก้ระทำผิดให้่นอ้ยที�สดุเท่าที�จัะเป็นไปได้ห่รอ่เท่าที�เห่มาะสม

• คำพิิพิากษาให้่ไดรั้บีโทษจัำคุกตลุอดชีั้วิิตควิรเป็นบีทลุงโทษที�สมัพินัธ์ิ์กบัีควิามผิดแลุะควิรมีควิามเป็นไปได้ว่ิา

ผ่ก้ระทำผดิจัะไดรั้บีการพัิกการลุงโทษ โดยระยะเวิลุาขั�นต�ำที�ตอ้งจัำคกุกอ่นจัะขอพิกัการลุงโทษไดต้อ้งไมน่าน

จันเกินไป ทั�งนี� เพิ่�อให่้ผ่้กระทำผิดได้รับีการปลุ่อยตัวิในชั้่วิงเวิลุาที�เห่มาะสม141

• ควิรคำน้งประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กเป็นสำคัญแลุะควิรให่้มีบีทบีัญญัติวิ่าด้วิยการด่แลุเด็กกลุุ่มดังกลุ่าวิ142

2.4   ขัั้นัติอนัหลังการพิพากษาคู่ด่
2.4.1.   ขั้อกำาหนัดสืำาหรับการปล�อยุติัวก�อนัคู่รบกำาหนัดโทษ 

การปลุ่อยตัวิออกจัากสถานที�คุมขังของทางการในร่ปแบีบีใดก็ตามเพ่ิ�อให้่เข้าร่วิมโครงการห่ร่อมาตรการที�มิใชั้่การ 

คุมขัง ควิรดำเนินการให่้เร็วิที�สุดเท่าที�จัะทำได้ โดยมาตรการดังกลุ่าวิได้แก่:

• บี้านก้�งวิิถี 

• การปลุ่อยตัวิออกมาเพิ่�อทำงาน บีริการชัุ้มชั้น ห่ร่อเพิ่�อศั้กษา

• การปลุ่อยตัวิโดยมีเง่�อนไขก่อนครบีกำห่นดโทษ (การพิักการลุงโทษ) ในร่ปแบีบีต่าง ๆ 

• การลุดโทษ

• การอภัยโทษ

• โครงการกลุับีค่นส่่สังคม143

ผลุกระทบีของโทษจัำคุกตลุอดชั้ีวิิตควิรถ่กพิิจัารณาผ่านมุมมองทางเพิศัภาวิะ โดยการศั้กษาเร่�องห่น้�งใน  
สห่ราชั้อาณาจักัร พิบีว่ิา เครอ่ข่ายให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ผ่ห้่ญิงที�ได้รับีโทษจัำคกุตลุอดชีั้วิิตมจีัำนวินน้อยกว่ิาเคร่อข่าย 
ให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ผ่ช้ั้ายที�ได้รับีโทษจัำคกุตลุอดชั้วิีิต แลุะจัำนวินผ่ก้ระทำผดิห่ญงิที�ได้รบัีโทษจัำคกุตลุอดชั้วิีิต
ที� ‘รายงานว่ิาตั�งแต่ถ่กตดัสนิว่ิาผดิเคยทำร้ายตวัิเองห่ร่อพิยายามฆ่่าตัวิตายมาแลุ้วิ’ มจีัำนวินสง่กว่ิาผ่ก้ระทำ
ผดิชั้ายเก่อบี 6 เท่าก 

ประเทศัอลัุบีาเนยี อาเซอร์ไบีจัาน เบีลุารสุ คาซคัสถาน คร์ีกซีสถาน สาธิ์ารณรฐัมอลุโดวิา สห่พัินธิ์รัฐรัสเซยี แลุะ
อซุเบีกสิถาน ห้่ามไม่ให้่ผ่ห้่ญงิได้รับีโทษจัำคกุตลุอดชั้วิีิต ขณะที�ประเทศัอาร์เมเนยี บีลุุกาเรยี ทาจักิสิถาน แลุะ
ย่เครน ห้่ามไม่ให้่พิิพิากษาโทษจัำคกุตลุอดชั้วิีิตกบัีผ่ห้่ญงิที�ตั�งครรภ์ในขณะที�กระทำควิามผดิห่รอ่ขณะที�มกีาร
พิิพิากษาคดีข

ก
 ผ่ห้่ญงิร้อยลุะ 89 แลุะผ่ช้ั้ายร้อยลุะ 15 เคยมพีิฤตกิรรมดังกลุ่าวิ  ด ่Crewe, Hulley and Wright, “ควิามเจับ็ีปวิดทางเพิศัภาวิะของโทษจัำคกุตลุอดชั้วิีิต (The Gendered 

Pains of Life Imprisonment)”, British Journal of Criminology, Vol. 57 (2017), ห่น้า 1359–1378, 1365.
 ข

 PRI แลุะมห่าวิิทยาลัุยนอ็ตตงิแฮุม, โทษจัำคุกตลุอดชั้วิีิต: บีทสรปุนโยบีาย (Life Imprisonment: A Policy  Briefing) (2018)
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การปลุอ่ยตวัิก่อนครบีกำห่นดโทษโดยมเีง่�อนไข ห่มายถ้ง การปลุอ่ยตวัิผ่ต้้องขงัห่ญิงจัากสถานคมุขังกอ่นครบีกำห่นด

โทษภายใต้เง่�อนไขเฉพิาะสำห่รบัีแต่ลุะบุีคคลุ ซ้�งอาจัเป็นการปลุ่อยตัวิตามที�กฎห่มายบีงัคับีห่ลัุงจัากได้รบัีโทษจัำคุก

ขั�นต�ำตามที�กำห่นด ห่รอ่ปลุอ่ยตวัิตามดลุุยพิินจิัของผ่ม้อีำนาจัห่นา้ที�ห่ลุงัจัากไดร้บัีโทษไปสว่ินห่น้�งแลุว้ิ โดยการปลุอ่ย

ตวัิกอ่นครบีกำห่นดโทษโดยมเีง่�อนไขจัะชั้ว่ิยให่ผ้่ต้อ้งขงัสามารถกลัุบีคน่ส่ส่งัคมไดเ้รว็ิข้�น เจัา้ห่นา้ที�ที�เกี�ยวิขอ้งควิรแจัง้

ผ่้ต้องขังห่ญิงถ้งสิทธิ์ิที�จัะได้รับีการปลุ่อยตัวิโดยมีเง่�อนไขก่อนครบีกำห่นดโทษตั�งแต่เริ�มรับีโทษ แลุะต้องแจั้งอีกครั�ง

เม่�อผ่้ต้องขังมีคุณสมบีัติครบีถ้วินสำห่รับีการย่�นขอรับีการปลุ่อยตัวิก่อนครบีกำห่นดโทษได้ แลุะควิรให่้ผ่้ต้องขังห่ญิง

มีโอกาสที�จัะเข้าร่วิมในกระบีวินการดังกลุ่าวิด้วิย

มาตรการเฉพิาะเพิ่�อให่ค้วิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่แลุะปกปอ้งคุม้ครองผ่ห้่ญงิห่ลุงัการปลุอ่ยตวัิจัากเรอ่นจัำควิรถ่กจัดัทำข้�นเพิ่�อ

ลุดโอกาสที�จัะตกเป็นเห่ย่�ออาชั้ญากรรม ถ่กตีตรา ถ่กทอดทิ�งโดยสมาชิั้กในครอบีครัวิ แลุะลุดอุปสรรคต่อการกลัุบีคน่

ส่่สังคม นอกจัากนี� ควิรช่ั้วิยให้่ผ่้ห่ญิงได้ติดต่อกับีห่น่วิยงานสนับีสนุนแลุะบีริการของชุั้มชั้นเพ่ิ�อชั้่วิยให้่สามารถด่แลุ

ตวัิเองได้ห่ลัุงถ่กปลุ่อยตวัิออกจัากเรอ่นจัำ แลุะควิรให้่การดแ่ลุเปน็พิิเศัษกับีผ่ห้่ญิงที�มีควิามเสี�ยงที�จัะถ่กกระทำควิาม

รุนแรง โดยผ่้มีส่วินได้ส่วินเสียต่าง ๆ  (เชั้่น องค์กรพิฒันาเอกชั้นแลุะห่น่วิยงานคุมประพิฤติ) ควิรเข้ามามีส่วินร่วิมเพิ่�อ

ให่้แน่ใจัวิ่าผ่้ห่ญิงเห่ลุ่านี�จัะได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่ออย่างต่อเน่�อง

ขั้อคู่วรพิจุารณาสืำาหรับการปล�อยุติัวก�อนัคู่รบกำาหนัดโทษโดยุมื่เงื�อนัไขั  
(ขั้อกำาหนัด 63 ขั้อกำาหนัดกรุงเทพ)

• ผลุร้ายของโทษจัำคุกที�มีต่อผ่้ห่ญิง

• ข้อม่ลุเกี�ยวิกับีภาระในการด่แลุผ่้อ่�นแลุะควิามจัำเป็นที�จัะต้องติดต่อกับีครอบีครัวิของผ่้กระทำผิดห่ญิง

• ประโยชั้น์ส่งสุดของเด็กไม่วิ่าจัะเป็นเด็กที�อย่่กับีแม่ในห่ร่อนอกเร่อนจัำ

• ควิามต้องการเฉพิาะของผ่้ต้องขังห่ญิงในการกลุับีค่นส่่สังคม

ปร่ะเทศออสเติร่เลัย่ องค์กร Sisters Inside ได้จัดัทำโครงการแบีบีองค์รวิมเพ่ิ�อให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ผ่ห้่ญิงที�ถ่ก
ปลุ่อยตัวิจัากเรอ่นจัำให้่ตดิต่อกบัีห่น่วิยงานสนับีสนนุแลุะบีรกิารที�มใีนชั้มุชั้น เพิ่�อรบัีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ด้านที�อย่่
อาศััยแลุะมคีวิามสมัพัินธ์ิ์กบัีอดีตผ่ต้้องขังห่ญงิคนอ่�น ๆ

สห่พัื่นธรั่ฐรั่สเซ้่ย ได้จััดตั�งศั่นย์แก้ไขฟ้�นฟ่ทางสังคมสำห่รับีผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิงข้�นในปี พิ.ศั. 2550 เพิ่�อ 
ช่ั้วิยเห่ลุอ่ผ่ที้�ได้รบัีการปลุ่อยตัวิห่ร่อเคยเข้าร่วิมมาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงัต่าง ๆ  มาก่อน โดยศัน่ย์แก้ไขฟ้�นฟ่ของ
โครงการนี�มบีีรกิารที�ห่ลุากห่ลุายสำห่รบัีช่ั้วิยอดีตผ่ต้้องขังให้่กลุบัีคน่ส่ส่งัคมได้ด้วิยดี เช่ั้น มบีีรกิารให้่คำแนะนำ
ด้านกฎห่มาย บีรกิารให้่คำปร้กษา บีริการห่างานแลุะบีรกิารฝึึกอบีรมควิามร่ด้้านคอมพิิวิเตอร์ก

สห่ร่าชิอาณาจัักัร่ ผ่ห้่ญงิที�ถก่กกัขงัจัะถ่กส่งต่อไปยงัโครงการบีำบีดัสขุภาพิจิัตที�ดำเนินการโดยศัน่ย์ผ่ห้่ญิงเพิ่�อ
เตรยีมพิร้อมสำห่รบัีการปลุ่อยตัวิข

รัฐเพินซิลุเวิเนีย สห่ร่ัฐอเมร่ิกัา มีการจััดทำโครงการ Women’s Re-entry Assessment & Programming 
Initiative จัดัห่าบีริการที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะเพ่ิ�อลุดการกระทำผดิแลุะสนับีสนุนให้่ผ่ต้้องขังห่ญิงสามารถ
กลุบัีคน่ส่ส่งัคมได้สำเร็จัค ในขณะเดยีวิกนั กรงุนิวิยอร์กได้มีการดำเนินโครงการ Justice-Involved Supportive 
Housing เสนอให้่ที�อย่อ่าศััยแบีบีถาวิรกบัีผ่ที้�มปีระวิตัเิข้าออกกระบีวินการยุตธิิ์รรมบ่ีอยครั�ง โดยโครงการนี�เป็น 
ต้นแบีบีของโครงการที�มีห่ลัุกฐานสนับีสนุนว่ิาสามารถช่ั้วิยให้่อาชั้ญากรกลุุ่มนี�มีอัตราการกลุับีเข้าส่่เร่อนจัำ 
น้อยลุง ตลุอดระยะเวิลุา 2 ปีที�ดำเนนิโครงการดงักลุ่าวิ จัำนวินวินัที�อย่ใ่นเรอ่นจัำของผ่ก้ระทำผดิลุดลุงร้อยลุะ 40  



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     59

การพัิฒนาห่รอ่สร้างควิามเข้มแข็งให้่กบัีบีทบัีญญัตทิางกฎห่มายเกี�ยวิกับีการปลุ่อยตัวิผ่ต้้องขังก่อนครบีกำห่นดโทษ 

ที�คำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะถ่อเป็นเร่�องสำคัญ ซ้�งการขาดแคลุนโครงการแลุะโอกาสที�จัะแก้ไขฟ้�นฟ่ตัวิเองของ 

ผ่้กระทำผิดห่ญิงทำให่้พิวิกเธิ์อขาดโอกาสที�จัะได้รับีประโยชั้น์จัากโครงการดังกลุ่าวิ

2.5 การนัำาบทลงโทษท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังไปปฏิิบัติิ 
2.5.1 การใชุ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนัิกสื์ติิดติามืติัว 

การควิบีคุมโดยใช้ั้อุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวิเป็นมาตรการที�นิยมใช้ั้เพ่ิ�อสอดส่อง มาตรการที�มิใชั้่การ 

คมุขังในรป่แบีบีต่าง ๆ  โดยสว่ินให่ญ่จัะถ่กนำไปใช้ั้กบัีผ่ก้ระทำผดิห่ญิงที�มภีาระเลุี�ยงดบ่ีตุร ซ้�งการใช้ั้มาตรการดังกลุา่วิ 

ไม่ได้จัำกัดอย่่เฉพิาะขั�นตอนการกำห่นดโทษเท่านั�นแต่สามารถนำไปใชั้้กับีทุกขั�นตอนของกระบีวินการยุติธิ์รรม

อยา่งไรกต็าม มาตรการควิบีคมุโดยใชั้อ้ปุกรณอ์เิลุก็ทรอนกิสใ์นการตดิตามตวัิไมค่วิรถ่กนำมาใชั้ม้ากเกนิจัำเปน็ แลุะ

ควิรนำมาใชั้้ห่ลุังจัากได้พิิจัารณาอย่างถี�ถ้วินแลุ้วิวิ่าจัะไม่ใชั้้มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังในร่ปแบีบีอ่�นที�รุกลุ�ำน้อยกวิ่า  

การนำมาตรการดังกลุ่าวิมาใชั้้ควิรแน่ใจัว่ิาจัะเป็นมาตรการที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะเพิ่�อห่ลีุกเลุี�ยงผลุกระทบีต่อ 

ผ่เ้กี�ยวิข้อง การกำห่นดเง่�อนไขแลุะทบีทวินการฝึา่ฝึน้เง่�อนไขตา่ง ๆ  มกัไมไ่ดน้ำปจััจัยัที�มลีุกัษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะ

ของผ่ห้่ญงิมาพิิจัารณาดว้ิย  เง่�อนไขสำคญัของมาตรการนี� คอ่ การกำห่นดชั้ว่ิงเวิลุาห่า้มออกจัากบีา้นที�ไมย่่ดห่ยุ่นแลุะ

ปฏิิบีตัติามไดย้าก เน่�องจัากผ่ห้่ญงิมกัมภีาระในการดแ่ลุผ่อ้่�น การกำห่นดเง่�อนไขจัง้ควิรพิิจัารณาถ้งสถานการณเ์ฉพิาะ

ของผ่้ห่ญิงแต่ลุะคนซ้�งรวิมถ้งภาระในการด่แลุเด็กแลุะการห่ารายได้เลุี�ยงครอบีครัวิ มาตรการนี�จัะมีประสิทธิ์ิภาพิ 

มากข้�นห่ากใชั้ร้ว่ิมกบัีมาตรการอ่�นที�มอีย่่แลุว้ิในชั้มุชั้น พินกังานคมุประพิฤติห่ร่อบีรษัิทที�จัดัห่าอุปกรณ์อเิล็ุกทรอนิกส์

ในการติดตามตัวิควิรใช้ั้วิิจัารณญาณกำห่นดให้่ระบีบีไม่ต้องรายงานการฝ่ึาฝ้ึนเง่�อนไขเพิียงเลุ็กน้อยไปยังศัาลุโดย

อตัโนมติั ตลุอดจันไม่ควิรให้่ผ่ที้�กระทำผดิต้องรบัีผดิชั้อบีค่าใช้ั้จ่ัายสำห่รบัีนำอปุกรณ์อเิลุก็ทรอนกิส์ในการตดิตามตวัิ

มาใชั้้

แลุะจัำนวินครั�งที�กลัุบีเข้าไปอย่่ในเร่อนจัำลุดลุงร้อยลุะ 38 รวิมทั�งมีห่ลัุกฐานว่ิาคนกลุุ่มนี�มีสุขภาพิที�ดีข้�น 
ในช่ั้วิงเวิลุาดงักลุ่าวิ โดยจัำนวินวัินที�ผ่ต้้องขงัเข้าไปอย่ใ่นโรงพิยาบีาลุจัติเวิชั้ลุดลุงถ้งร้อยลุะ 55 ระห่ว่ิางที�อาศัยั 
อย่ใ่นที�พิกัที�โครงการจัดัห่าให้่ ผ่เ้ข้าร่วิมโครงการจัะได้รบัีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่อย่างต่อเน่�องโดยมผี่ร้บัีผดิชั้อบีดแ่ลุ 
ผ่้เข้าร่วิมโครงการแบีบีตัวิต่อตัวิเพิ่�อให้่คำแนะนำแลุะติดต่อให้่ผ่้เข้าร่วิมโครงการได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อ 
เม่�อเกิดเห่ตุวิิกฤติข้�น ตลุอดจันให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อด้านการจััดการการเงิน ช่ั้วิยให้่ได้รับีประโยชั้น์จัาก 
บีรกิารสาธิ์ารณะต่าง ๆ  ให้่คำปร้กษาเกี�ยวิกับีการติดยาเสพิติดแลุะการบีำบีดัรกัษา การจัดัการการใช้ั้ยาสำห่รับี 
รกัษาโรค แลุะการพัิฒนาทักษะในการใช้ั้ชีั้วิิตประจัำวินัผ่านบีรกิารที�ห่ลุากห่ลุายง 
ก
 PRI, ควิามต้องการที�ถ่กลุะเลุย: เด็กผ้่ห่ญงิในระบีบียุตธิิ์รรมทางอาญา (Neglected Needs: Girls in the Criminal Justice System) (2017)

ข
 Women in Prison, “กรณีศ้ักษา (Case Studies)”, 2017

ค
 เขตเชั้สเตอร์, ศัาลุเพินซิลุวิาเนยี, “โครงการ WRAP”, 19 ธัิ์นวิาคม พิ.ศั. 2561 

ง
 NYC - Health, สำนักงานยุตธิิ์รรมทางอาญาของนายกเทศัมนตรี, กรมสุขภาพิของเขตเทสเตอร์ประกาศัควิามสำเร็จัของโครงการ “Justice-involved Supportive 

Housing” ที�ช่ั้วิยให้่ผ้่ที�เข้าออกเรอ่นจัำแลุะศ่ันย์กักกันบ่ีอยครั�งมชีั้วิีิตที�มั�นคงข้�น, 19 ธัิ์นวิาคม พิ.ศั. 2561

ปร่ะเทศอาร์่เมเน่ย ได้นำมาตรการที�มใิช่ั้การคุมขงัมาใช้ั้กบัีผ่ก้ระทำผิดห่ญิงที�ตั�งครรภ์แลุะมีภาระดแ่ลุเด็กอายุ
ต�ำกว่ิา 3 ปีแทนการคมุขัง เช่ั้น การปลุ่อยตวัิก่อนครบีกำห่นดโทษโดยมีเง่�อนไข การทดแทนชั้ดเชั้ย การรอการ
กำห่นดโทษ ฯลุฯ ห่ากมกีารนำมาตรการเห่ลุ่านี�ไปใช้ั้ ห่น่วิยงานคมุประพิฤตขิองอาร์เมเนยีจัะเฝ้ึาสงัเกตผ่ที้�ได้รบัี
การยกเว้ินการลุงโทษด้วิยอุปกรณ์อเิลุก็ทรอนกิส์แลุะไปเยี�ยมผ่ก้ระทำผดิเป็นครั�งคราวิ 

ที�มา: สำนกังานองค์การเพิ่�อควิามมั�นคงแลุะควิามร่วิมมอ่ในทวิปียโุรป (OSCE) ที�เมอ่งเยเรวิาน, การสร้างระบีบีคมุประพิฤตใินสาธิ์ารณรฐัอาร์เมเนยี: ประเดน็ที�เกี�ยวิข้อง
แลุะประเด็นเฉพิาะ (Creating a Probation Service in the Republic of Armenia: Issues and Peculiarities)



60     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

การศัก้ษาในสห่ร่าชิอาณาจัักัร่ ได้ตั�งข้อสังเกตว่ิา “...แม้ศัาลุจัะมองว่ิาคำอธิิ์บีายของผ่ก้ระทำผิดห่ญงิเกี�ยวิกบัี 
สาเห่ตุที�ไม่ปฏิิบัีติตามเง่�อนไขบีางประการจัะเป็นคำอธิิ์บีายที�ยอมรับีได้ บีริษัทเอกชั้นที�จััดห่าอุปกรณ์
อเิลุก็ทรอนกิส์ในการติดตามตัวิมกัตดัสนิใจัเพิยีงแค่ว่ิาจัะแจ้ังพิฤตกิรรมฝ่ึาฝ้ึนของผ่ก้ระทำผิดอย่างเป็นทางการ
ห่รอ่ไม่ โดยด่เพีิยงว่ิาจัะแจ้ังการฝ่ึาฝ้ึนที�เกิดข้�นห่รอ่ไม่แลุะเห่ตุผลุของการฝ่ึาฝ้ึนที�ผ่ก้ระทำผิดแจ้ังมารับีฟังได้
ห่รอ่ไม่เท่านั�น...”ก ดงันั�นบีริษทัที�รบัีผิดชั้อบีจัง้มักแจ้ังการฝ่ึาฝ้ึนเง่�อนไขที�เกดิข้�นเก่อบีทั�งห่มดไปให้่ศัาลุเป็นผ่ใ้ช้ั้
วิิจัารณญาณตดัสนิเอาเอง

สห่ร่ฐัอเมร่กิัา ในปี พิ.ศั. 2554 สถาบัีนเพิ่�อควิามยุตธิิ์รรมแห่่งชั้าต ิ(National Institute of Justice) ได้สำรวิจั 
ผ่ท้ี�ถ่กควิบีคมุตวัิโดยใช้ั้อปุกรณ์อเิลุก็ทรอนกิส์จัำนวิน 5,000 คน แลุะพิบีว่ิา ร้อยลุะ 22 ของผ่ถ่้กสำรวิจักลุ่าวิว่ิา 
ตนถ่กไลุ่ออกห่รอ่ขอให้่ลุาออกจัากงานที�ทำเพิราะใช้ั้อปุกรณ์ตดิตามตวัิข   
ก
 Holdsworth and Hucklesbury, “ออกแบีบีมาสำห่รับีผ่ช้ั้ายแต่ให้่ผ่ห้่ญิงใช้ั้ด้วิย (Designed for men, but also worn by women)”, Criminal Justice Matters, Vol. 

95 (2014).
ข
 ProPublica, “คุกดิจิัทัลุ: การควิบีคุมโดยใช้ั้อปุกรณ์อิเลุก็ทรอนกิส์ในการตดิตามตวัิทำให้่จัำเลุยมหี่นี�สนิได้อย่างไร (Digital Jail: How Electronic Monitoring Drives 

Defendants Into Debt)”, 3 กรกฎาคม พิ.ศั. 2562

การใชั้้มาตรการควิบีคุมโดยใชั้้อุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวิควิรถ่กนำมาพิิจัารณาร่วิมกับีประเด็นทาง

จัริยธิ์รรม เชั้่น มาตรการนี�จัะทำให่้ผ่้ถ่กควิบีคุมร่้ส้กเครียด  อับีอาย แลุะร่้ส้กวิ่าถ่กตีตราห่ร่อไม่ แลุะบีางครั�งอาจัส่ง

ผลุกระทบีต่อครอบีครัวิห่ร่อผ่้ที�อย่่ในบี้านเดียวิกัน โดยมาตรการดังกลุ่าวิอาจัเป็นการ “ขยายขอบีเขตการลุงโทษ”  

ผ่้กระทำผิด ในกรณีที�นำอุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวิไปใชั้้ทั�งที�การกระทำผิดดังกลุ่าวิอาจัไม่ต้องถ่ก

กำห่นดโทษใด ๆ 144

2.5.2			ก�รไมุ่�ป็ฏิิบัติต�มุ่เงื�อนำไข

• พินักงานอัยการ ผ่พิ้ิพิากษาแลุะพินักงานคุมประพิฤติควิรพิิจัารณาถ้งเห่ตผุลุที�ผ่ก้ระทำผิดห่ญิงไม่ปฏิิบัีตติามเง่�อนไข

ของมาตรการที�มใิช่ั้การคุมขัง ซ้�งรวิมถ้งการพ่ิดคุยกับีกลุุม่ผ่ห้่ญิงแลุะผ่ห้่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุตธิิ์รรมรายอ่�น ๆ  เพ่ิ�อ

ให่ส้ามารถเขา้ใจัสาเห่ตกุารไมป่ฏิบิีตัติามเง่�อนไขของผ่ก้ระทำผดิห่ญงิไดด้ขี้�น แลุะไมน่ำมาตรการที�เนน้การลุงโทษมา

บีังคับีใชั้้โดยอัตโนมัติ ตลุอดจันควิรมองห่าเง่�อนไขห่ร่อมาตรการลุงโทษแบีบีอ่�น ๆ ที�นำไปปฏิิบีัติได้จัริงแลุะคำน้งถ้ง

อุปสรรคต่าง ๆ ที�ผ่้ห่ญิงที�เคยถ่กกระทำทารุณมาก่อนต้องประสบี

การลุงโทษตามลุำดบัีขั�นของควิามผดิควิรถ่กนำมาใชั้ใ้นกรณทีี�ผ่ก้ระทำผดิไมป่ฏิิบีตัติามเง่�อนไขของมาตรการลุงโทษ

ที�มิใชั้่การคุมขัง145 โดยควิรเริ�มต้นจัากการลุงโทษที�ไม่เข้มงวิดนัก (เชั้่น การให่้ทำงานบีริการชัุ้มชั้น) ไปเป็นการลุงโทษ

ระดับีกลุาง (เชั้่น ให่้ไปรายงานตัวิที�ศั่นย์รายงานตัวิห่ร่อห่ร่อการสอดส่องอย่างเข้มงวิด ฯลุฯ) ห่ร่อการลุงโทษที�รุนแรง

ข้�น (เชั้น่ การตดิกำไลุขอ้เทา้แลุะการจัำคกุระยะสั�น) ซ้�งพินกังานอยัการแลุะผ่พิ้ิพิากษาไมค่วิรสนับีสนุนให่ส้ง่ผ่ก้ระทำ

ผิดกลุับีเข้าเร่อนจัำในกรณีของการฝึ่าฝึ้นเง่�อนไขโดยไม่เจัตนา146

การใชั้้มาตรการที�รุกลุ�ำ ก้าวิลุ่วิง ห่ร่อเน้นการลุงโทษกับีผ่้ที�ไม่ปฏิิบีัติตามเง่�อนไข (เชั้่น การควิบีคุมตัวิโดยใชั้้อุปกรณ์

อเิลุก็ทรอนกิสใ์นการตดิตามตวัิแลุะการจัำคกุ) ควิรเปน็ทางออกสดุทา้ยที�จัะนำมาใชั้เ้ม่�อไมม่มีาตรการอ่�นแลุว้ิเทา่นั�น 

แลุะควิรนำมาใชั้้เฉพิาะเม่�อมาตรการเห่ลุ่านั�นจัะชั้่วิยแก้ไขฟ้�นฟ่ห่ร่อการรักษาควิามปลุอดภัยให่้แก่สังคมได้

144 รัฐบีาลุของสกอตแลุนด์, “ การควิบีคุมโดยใชั้้อุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวิ: วิิธิ์ีการ ปัญห่าแลุะควิามสำเร็จั (Electronic monitoring: uses, challenges 
and successes)”, 17 เมษายน พิ.ศั. 2562 

145 Rule 14, Tokyo Rules ข้อ 14 ของข้อกำห่นดโตเกียวิ
146 Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุกัการ 21 ขอ้สำห่รบัีพินกังานอยัการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 

for the 21st Century Prosecutor) (2018)



2. การสื�งเสืริมืคู่วามืเท�าเท่ยุมืทางเพศภาวะในัการใชุ้และการประยุุกติ์ใชุ้มืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขััง     61

147 กรณีศั้กษามาจัากองค์กรการปฏิิร่ปการลุงโทษสากลุ, “ผ่้ห่ญิงในที�คุมขัง: การอนุวิัติข้อกำห่นดกรุงเทพิ (e-course) [Women in Detention: putting the Bangkok 
Rules into practice (e-course)]”, e-learning (18 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2561)  

148 กรณีศ้ักษานี�มาจัากคดี S v M (CCT 53/06) [2007] ZACC 18 ให้่อ่านคำตัดสินของศัาลุรัฐธิ์รรมน่ญประเทศัแอฟริกาใต้ในคดีนี�เพิ่�อเปรียบีเทียบีการตัดสินใจัของ
คุณ โดยเฉพิาะย่อห่น้าที� 18 แลุะ 35 ของคำตัดสิน

2.6 แบบฝึึกหัดสืำาหรับการประเมืินัติัวเอง
1. อปุสรรคสำคญัของการนำคำพิิพิากษาโทษที�มใิช่ั้การคุมขังมาใช้ั้กบัีผ่ห้่ญิงที�เขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรมในพ่ิ�นที�

ของคุณค่ออะไรบี้าง โดยพิิจัารณาถ้งบีทบีาทที�แตกต่างกันภายใต้กระบีวินการยุติธิ์รรม เชั้่น ฝึ่ายตุลุาการ  

ฝึ่ายดำเนินคดี ฝึ่ายคุมประพิฤติ ฯลุฯ 

2. คำพิิพิากษาโทษที�มใิชั้ก่ารคุมขงัที�สามารถนำมาใช้ั้เพิ่�อตอบีสนองควิามต้องการของผ่ห้่ญิงที�เขา้ส่ก่ระบีวินการ

ยุติธิ์รรมในพ่ิ�นที�ของคุณมีอะไรบี้าง ให่้พิิจัารณาถ้งมาตรการต่าง ๆ ที�สามารถนำมาใชั้้ได้ภายใต้กรอบีของ

กฎห่มายที�มีอย่่ แลุะมีมาตรการใดบี้างที�ต้องมีการปฏิิร่ปทางกฎห่มายแลุะห่ร่อการปฏิิร่ปเชั้ิงโครงสร้าง

2.7 แบบฝึึกหัดสืำาหรับการฝึึกอบรมื

กัร่ณศ่ก้ัษาท่� 1:  Sarah ห่ญงิอาย ุ30 ป ีที�มีลุก่ 2 คน (ลุก่ชั้ายอายุ 5 ขวิบี แลุะลุก่สาวิอายุ 2 ขวิบี) ถ่กจับัีกุมห่ลัุง
จัากแอบีขโมยโทรศัพัิท์มอ่ถ่อในร้านค้า เธิ์อเป็นแม่เลุี�ยงเดี�ยวิแลุะทำงานที�รา้นทำขนมเค้กในช่ั้วิงบ่ีาย สปัดาห์่
ลุะ 3 วิัน ในวิันที�ทำงานเธิ์อจัะนำลุ่กไปฝึากไวิ้ที�ศั่นย์เลุี�ยงเด็ก Sarah อาศััยอย่่ในบี้านเชั้่าในขณะที�ครอบีครัวิ
ของเธิ์ออาศััยอย่อ่กีเมอ่งห่น้�งซ้�งตอ้งขบัีรถไปอกี 4 ชั้ั�วิโมง ในวินัที�ศัาลุนดัไตส่วินซารา่มาสายเปน็เวิลุา 30 นาที 

เม่�อคดีนี�มาถ้งศัาลุที�คุณทำงานอย่่:

1. ประเด็นใดบี้างที�คุณต้องคำน้งถ้งในการตัดสินใจัให้่ประกันตัวิแลุะในการพิิจัารณาใชั้้ทางเลุ่อกแทน
การคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี? 

2. คุณตัดสินใจัอย่างไรแลุะทำไมจั้งตัดสินใจัเชั้่นนั�น?

กัร่ณศ่ก้ัษาท่� 2:147 นาง M ห่ญงิอาย ุ35 ปแีลุะเปน็แมเ่ลุี�ยงเดี�ยวิของลุก่ชั้าย 3 คนที� อาย ุ8 ขวิบี 12 ขวิบี แลุะ 16 
ขวิบี เธิ์อถ่กตดัสนิวิา่กระทำควิามผิดในคดฉีอ้โกงบีตัรเครดติ 40 ครั�ง โดยเปน็การกระทำควิามผิดขณะรอการ 
ลุงโทษสำห่รับีควิามผดิอย่างเดยีวิกันที�กระทำข้�นก่อนห่น้านี� ครอบีครวัิของเธิ์ออาศัยัอย่่ในย่านที�มปัีญห่าเกี�ยวิกับี 
ควิามรุนแรงจัากแก๊งต่าง ๆ แลุะปัญห่ายาเสพิติด เธิ์อเคยถ่กจัำคุกเป็นเวิลุา 4 เด่อนโดย 1 เด่อนเป็นการจัำ
คุกระห่วิ่างรอการพิิจัารณาคดีก่อนจัะได้รับีอนุมัติให่้ประกันตัวิ อีก 3 เด่อนเป็นการจัำคุกตามคำพิิพิากษา
โทษก่อนจัะถ่กปลุ่อยตัวิห่ลุังจัากได้รับีอนุมัติให่้ประกันตัวิอีกครั�งห่น้�ง ควิามลุ่าชั้้าในการดำเนินคดีทำให่้เธิ์อ
มีโอกาสแสดงให่้ผ่้อ่�นเห่็นวิ่าเธิ์อสามารถสร้างธิ์ุรกิจัเพิ่�อเพิิ�มรายได้ให่้กับีตัวิเองระห่วิ่างรอการตัดสินโทษ

เม่�อคดีนี�มาถ้งศัาลุที�คุณทำงานอย่่:

1. เห่ตุบีรรเทาโทษที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะใดบี้างที�คุณควิรนำมาพิิจัารณา?
2. บีทลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังใดบี้างที�คุณควิรนำมาพิิจัารณา? 148

กัร่ณ่ศ้กัษาท่� 3:  แบี่งผ่้เข้าอบีรมออกเป็น 2 กลุุ่มเพิ่�อพิิจัารณากรณีศั้กษาต่อไปนี� ให่้กลุุ่มห่น้�งพิิจัารณาโดย
คิดวิ่า Lai เป็นผ่้ห่ญิง แลุะอีกกลุุ่มห่น้�งพิิจัารณาโดยคิดวิ่า Lai เป็นผ่้ชั้าย

Lai เป็นชั้าวิต่างชั้าติที�ถ่กจัับีในข้อห่าค้าประเวิณีแลุะเร่ร่อน เธิ์อถ่กส่งให่้เข้าร่วิมโครงการที�ใชั้้ชัุ้มชั้นเป็นฐาน
แต่ได้ฝึ่าฝึ้นเง่�อนไขที�โครงการกำห่นดถ้ง 2 ครั�ง (โดยไม่เข้าร่วิมชั้ั�นเรียนที�มีการให้่คำปร้กษา) แลุะถ่กจัับีซ�ำ
อีกครั�งในข้อห่าค้าประเวิณี



62     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

เม่�อคดีนี�มาถ้งศัาลุที�คุณทำงานอย่่:

1. ปัจัจััยอะไรบ้ีางที�คุณควิรนำมาพิิจัารณาประกอบีการตัดสินใจัเกี�ยวิกับีการไม่ปฏิิบัีติตามเง่�อนไขที�
กำห่นดของ Lai ?

2. มาตรการอะไรบี้างใดบี้างที�คุณจัะนำมาใชั้้ได้แลุะทำไมจั้งใชั้้มาตรการนั�นดังกลุ่าวิ?



3. ผู้่้หญิงกลุ�มืพิเศษ

ประเด็นัหลัก

• เน่�องจัากควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะถ่อเป็นปัจัจััยสำคัญที�นำไปส่่โทษจัำคุกของผ่้ห่ญิง ตำรวิจั 
พินักงานอัยการ ผ่้พิิพิากษา แลุะทนายควิามจัำเลุย จั้งควิรนำภ่มิห่ลุังของผ่้กระทำผิดห่ญิงมาประกอบี
การพิิจัารณา เชั้่น ควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะเป็นสาเห่ตุห่ลุักของควิามยากจันแลุะอาจั
นำไปส่่การกระทำผิดเกี�ยวิกับีทรัพิย์สิน รวิมถ้งการไม่มีเงินจั่ายค่าปรับี ห่ร่อการค้าประเวิณีของผ่้ห่ญิง  
โดยตำรวิจั พินักงานอัยการ แลุะผ่้พิิพิากษา ควิรดำเนินการให่้แน่ใจัวิ่าผ่้ห่ญิงที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงจัะ
ไม่ได้รับีอนัตรายเพิิ�มข้�นอกีห่ลุงัจัากถ่กจับัีกมุแลุะคมุขงั แลุะควิรพิิจัารณาใช้ั้บีทลุงโทษที�มใิช่ั้การคมุขงัต่าง ๆ   
ดังที�กลุ่าวิถ้งข้างต้น

• มาตรฐานระห่วิ่างประเทศัได้ผลุักดันให่้ศัาลุในประเทศัต่าง ๆ สามารถนำข้ออ้างการป้องกันตัวิของผ่้ห่ญิง
ที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงมาพิิจัารณาในขั�นตอนการดำเนินคดีแลุะพิิพิากษาคดี การปฏิิร่ปกฎห่มายแลุะ/
ห่ร่อแนวิทางการกำห่นดโทษแลุะการฝึึกอบีรมผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิในระบีบีงานยุติธิ์รรมจั้งเป็นเร่�องที�จัำเป็น 
ทั�งนี� เพิ่�อให้่แน่ใจัวิ่าบีุคคลุเห่ลุ่านี�จัะนำประวัิติการถ่กกระทำทารุณมาพิิจัารณาในคดีที�เกี�ยวิข้อง รวิมทั�ง
ต้องให่้มีการจััดระบีบีข้อแก้ต่างในการต่อส่้คดีแลุะ/ห่ร่อเห่ตุบีรรเทาโทษที�คำน้งถ้งลุักษณะเฉพิาะทางเพิศั
ภาวิะของผ่้ห่ญิง ตลุอดจันให่้ยกเลุิกคำพิิพิากษาที�บีังคับีการลุงโทษ

• ผ่ก้ำห่นดนโยบีายจัำเป็นต้องตรวิจัสอบีกฎห่มายแลุะนโยบีายเกี�ยวิกับีผ่ห้่ญิงชั้าวิต่างชั้าติที�เข้าส่่กระบีวินการ
ยตุธิิ์รรมที�มอีย่ใ่นปจััจับุีนั เพ่ิ�อให่แ้นใ่จัวิา่ผ่ห้่ญิงเห่ลุ่านั�นจัะไม่ถ่กเลุอ่กปฏิบัิีตแิลุะสามารถเข้าถ้งบีริการด้าน
ควิามยุติธิ์รรมแลุะมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังได้ รวิมทั�งได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อในด้านการตั�งถิ�นฐานห่ร่อการ
โอนย้าย

• เจัา้ห่น้าที�ผ่บ้ีงัคบัีใช้ั้กฎห่มายแลุะผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชีั้พิในกระบีวินการยุตธิิ์รรมควิรมีมาตรการสำห่รับีการระบุี
ตวัิ ปกปอ้งคุม้ครอง แลุะให่ค้วิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ผ่เ้สยีห่ายจัากการคา้มนษุยตั์�งแตร่ะยะเริ�มตน้ แลุะควิรห่ลุกีเลีุ�ยง
การดำเนนิคดีผ่ห้่ญงิเห่ลุา่นี�ในควิามผดิที�กระทำไปเพิราะถ่กบีงัคบัีห่รอ่ถ่กห่าประโยชั้นโ์ดยผ่ค้า้มนุษย ์ซ้�งผ่้
ที�ตกเป็นเห่ย่�อของกระบีวินการค้ามนุษย์ไม่ควิรถ่กดำเนินคดีในควิามผิดเกี�ยวิกับีการค้ามนุษย์ เชั้่น ควิาม
ผดิเกี�ยวิกบัีการมหี่นงัสอ่เดนิทางปลุอม การเขา้เมอ่งมาทำงานโดยไมมี่ใบีอนญุาตอยา่งถ่กตอ้ง ห่ร่อการคา้
ประเวิณี

• ผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัำคุกด้วิยข้อห่าเกี�ยวิกับียาเสพิติดมีจัำนวินเพิิ�มมากข้�นอย่างรวิดเร็วิโดยเฉพิาะในแถบีลุะติน
อเมริกาแลุะเอเชั้ียตะวิันออกเฉียงใต้ ผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัำคุกด้วิยควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดมักจัะทำงานที� 
ไดร้บัีผลุตอบีแทนต�ำแตม่คีวิามเสี�ยงสง่ เชั้น่ เปน็ผ่ค้้ายาเสพิติด ห่รอ่ปลุก่ ห่รอ่ลุกัลุอบีขนยาเสพิติดรายยอ่ย 
ไม่ใชั้่ผ่้ค้ายาเสพิติดรายให่ญ่ โดยผ่้ห่ญิงที�กระทำควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดมักเป็นผ่้ที�ติดยา ถ่กลุ่อลุวิง
ชั้ักจั่ง ถ่กบีีบีบีังคับีให่้กระทำควิามผิด แลุะ/ห่ร่อเป็นผ่้ที�มีฐานะยากจัน

63



64     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

• รัฐบีาลุของประเทศัต่าง ๆ ควิรทบีทวินกฎห่มาย แนวิทางการกำาห่นดโทษ แลุะแนวิปฏิิบีัติในคดีควิามผิด
เกี�ยวิกับียาเสพิติดที�มีอย่่ในประเทศัของตนเพ่ิ�อประเมินวิ่าเป็นไปตามมาตรฐานการลุงโทษที�สัมพิันธิ์์กับี
ระดับีควิามผิดห่ร่อไม่ กรอบีควิามคิดเกี�ยวิกับีการกำาห่นดบีทลุงโทษที�สัมพิันธิ์์กับีระดับีควิามผิดควิรแบี่ง
ประเภทของยาเสพิติดแลุะระดับีของการกระทำาผิดกฎห่มาย รวิมทั�งควิรพิิจัารณาถ้งบีทบีาทแลุะแรงจั่งใจั
ที�ทำาให่้ผ่้ห่ญิงเห่ลุ่านี�ทำาผิดกฎห่มาย

• ในลุะตนิอเมรกิา เม่�อไมน่านมานี�ไดเ้กดิการปฏิิรป่กฎห่มายเพิ่�อแกไ้ขปญัห่าควิามเปราะบีาง (แลุะการกกัขงั
ที�มากเกินจัำเป็น) ของผ่้ห่ญิงที�กระทำควิามผิดในคดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด โดยการปฏิิร่ปดังกลุ่าวิให่้ควิาม
สำคัญกับีการลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขัง ข้อเสนอให่้ลุดโทษผ่้กระทำผิดรายย่อยในคดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด การ
นิรโทษกรรม แลุะการอภัยโทษที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะของผ่้กระทำผิดรายย่อยในคดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด

• โปรแกรมการบีำบีดัรกัษาที�คำน้งถ้งลุกัษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะแลุะเห่ตกุารณก์ระทบีกระเทอ่นจัติใจัอยา่ง
รนุแรงที�ให้่บีรกิารเฉพิาะกับีผ่ห้่ญิงเทา่นั�น ไม่ควิรบีงัคบัีให่ผ้่ห้่ญงิที�ตดิยาเสพิติดตอ้งเข้ารบัีการรักษาการติด
ยาเสพิติดห่ร่อฟ้�นฟ่สมรรถภาพิขณะอย่่ในที�คุมขัง

3.1   ภาพรวมื
ในสว่ินนี�จัะมุง่เนน้ถ้งผ่ห้่ญิงกลุุม่พิิเศัษที�มคีวิามต้องการเฉพิาะดา้นอ่�น ๆ  แลุะถ่กเลุอ่กปฏิบิีตัใินห่ลุายระดบัีที�ทบัีซ้อน

กนั ซ้�งควิรนำข้อพิิจัารณาแลุะแนวิทางเฉพิาะสำห่รับีปญัห่าดังกลุ่าวิมาตรวิจัสอบีเพ่ิ�อให่แ้นใ่จัว่ิาจัะมีการนำกฎห่มาย

แลุะวิิธิ์พิีิจัารณาควิามอาญาที�ตอบีสนองตอ่เพิศัภาวิะ รวิมทั�งมาตรการที�มิใชั้ก่ารคมุขงัมาประยกุตใ์ชั้ก้บัีผ่ก้ระทำผดิ

ห่ญิงกลุุ่มดังกลุ่าวิ

3.2 ผู้่้หญิงท่�ถึ่กกระทำาคู่วามืรุนัแรงด้วยุเหติุแห�งเพศภาวะ
3.2.1 คู่วามืรุนัแรงด้วยุเหติุแห�งเพศภาวะถึือเป็นัปัจุจุัยุสืำาคู่ัญท่�นัำาไปสื่�โทษจุำาคูุ่ก 

 ขัองผู้่้หญิง 

เน่�องจัากควิามรนุแรงดว้ิยเห่ตแุห่ง่เพิศัภาวิะถ่อเปน็ปจััจัยัสำคญัที�นำไปส่โ่ทษจัำคกุของผ่ห้่ญงิ ตำรวิจั พินกังานอยัการ 

ผ่พิ้ิพิากษา แลุะทนายควิามจัำเลุย จัง้ควิรนำภ่มิห่ลุงัของผ่ก้ระทำผิดห่ญิงมาประกอบีการพิิจัารณา เช่ั้น ควิามรุนแรง

ต่อผ่้ห่ญิงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะเป็นสาเห่ตุห่ลุักของควิามยากจันแลุะอาจันำไปส่่การกระทำผิดเกี�ยวิกับีทรัพิย์สิน  

รวิมถ้งการไม่มเีงนิจัา่ยคา่ปรบัี ห่รอ่การค้าประเวิณีของผ่ห้่ญิง โดยตำรวิจั พินกังานอัยการ แลุะผ่พิ้ิพิากษา ควิรดำเนินการ 

ให่แ้นใ่จัวิา่ผ่ห้่ญงิที�ถ่กกระทำควิามรนุแรงจัะไมไ่ดรั้บีอนัตรายเพิิ�มข้�นอกีห่ลุงัจัากถ่กจับัีกมุแลุะคมุขงั แลุะควิรพิิจัารณา

ใชั้้บีทลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังต่าง ๆ ดังที�กลุ่าวิถ้งข้างต้น

3.2.2 ผู้่้หญิงท่�รอดพ้นัจุากการถึ่กกระทำาคู่วามืรุนัแรงด้วยุเหติุแห�งเพศภาวะ 
 ท่�ถึ่กติั้งขั้อหาว�าประกอบอาชุญากรรมืร้ายุแรง 

ผ่ห้่ญงิเพีิยงจัำนวินน้อยเท่านั�นที�ถ่กจัำคุกในข้อห่ากระทำควิามผิดร้ายแรง เช่ั้น ฆ่า่คนตายห่รอ่ฆ่า่คนตายโดยไม่เจัตนา 

อยา่งไรกต็าม ผ่ห้่ญงิจัำนวินมากถ่กจับัีในขอ้ห่ากระทำควิามผดิที�ใชั้ค้วิามรนุแรงซ้�งมภ่ีมหิ่ลุงัของการถ่กกระทำรนุแรง

ดว้ิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะมาก่อนแลุะถ่กตัดสนิลุงโทษในควิามผิดฐานฆ่าตกรรมสมาชิั้กในครอบีครัวิเพ่ิ�อตอบีโต้การถ่ก

กระทำทารุณแลุะถ่กข่มเห่งทำร้ายอย่างต่อเน่�อง149 

149 ควิามเห่็นต่อข้อ 61 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ ด่ UNODC, ข้อกำห่นดสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการปฏิิบีัติต่อผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำแลุะมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสำห่รับี
ผ่้กระทำผิดห่ญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary)  
พิร้อมทั�งควิามเห่็น ห่น้า 45



3. ผู้่้หญิงกลุ�มืพิเศษ     65

นบัีครั�งไดท้ี�กระบีวินการยตุธิิ์รรมจัะสามารถปกปอ้งคุม้ครองผ่ก้ระทำผิดห่ญงิกลุุม่ดังกลุ่าวิได ้เน่�องจัากกระบีวินการนี�

มักไม่ให่้ควิามสำคัญกบัีกบัีภาวิะบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอยา่งรุนแรงของผ่้ห่ญงิห่ร่อไม่สนใจัพิลุวิตัของการใชั้้ควิามรุนแรง

ระห่วิา่งค่ค่รอง ผ่ที้�ถ่กจับัีกุมแลุะตั�งขอ้ห่าห่ลัุงจัากถ่กกระทำควิามรุนแรงโดยค่่ครองมกัไมร่ายงานเห่ตุรนุแรงที�เกดิข้�น

กบัีตนเอง แลุะยอมตกอย่่ในสถานการณ์ที�เปน็อันตรายตอ่ตนเองต่อไปโดยไม่บีอกใคร ในบีางประเทศั ผ่ห้่ญิงที�รายงาน

ตำรวิจัว่ิาตนถ่กกระทำควิามรุนแรงโดยค่ค่รองอาจัถ่กตำรวิจัตรวิจัสอบีพิฤตกิรรมการกระทำผิดของผ่ห้่ญิงเสียเอง โดย

เฉพิาะในประเทศัที�กำห่นดให้่การค้าประเวิณีห่ร่อการมีชั้่้เป็นเร่�องผิดกฎห่มาย150 ซ้�งเขตอำนาจัศัาลุห่ลุายแห่่งพิบีว่ิา

แนวิทางการต่อส่ค้ดีที�ใชั้ก้นัอย่ใ่นปจััจับุีนั (ซ้�งถ่กออกแบีบีจัากประสบีการณข์องผ่ช้ั้าย) ไมส่อดคลุ้องกับีสถานการณ์

ของผ่้ห่ญิงที�เคยตกเป็นเห่ย่�อควิามรุนแรงโดยค่่ครอง แลุะผ่้ห่ญิงที�ทำร้ายห่ร่อฆ่่าสมาชั้ิกในครอบีครัวิของตนเอง151 

แม้วิ่าจัะมีตัวิอย่างของการตัดสินคดีในอดีตที�อาจัเป็นประโยชั้น์ต่อผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�อย่่บี้าง แต่เขตอำนาจัศัาลุส่วินให่ญ่

ยังไม่มีพ่ิ�นฐานทางกฎห่มาย (ห่ร่อก้�งกฎห่มาย) ที�สามารถนำมาใช้ั้กับีผ่้กระทำผิดที�มีประวิัติของการถ่กทารุณกรรม

มาก่อนได้ จั้งทำให่้มีควิามเสี�ยงส่งที�ห่ลัุกฐานของการถ่กทารุณกรรมจัะถ่กพิิจัารณาห่ร่อนำมาใชั้้อย่างไม่สอดคลุ้อง

กันในห่ลุาย ๆ คดี โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในระบีบีกฎห่มายที�ไม่ได้ตัดสินตามแนวิคำพิิพิากษาของศัาลุ  

นอกจัากนี� ผ่้ปฏิิบัีติงานด้านตุลุาการจัำนวินมากโดยเฉพิาะอย่างยิ�งทนายควิามจัำเลุยอาจัยังไม่มีควิามเข้าใจัที� 

มากพิอเกี�ยวิกับีผลุกระทบีของควิามรุนแรงต่อผ่ห้่ญงิแลุะมกัจัะมองควิามผิดในลุกัษณะนี�แบีบีเห่มารวิม เช่ั้น การที�ผ้่ห่ญงิ 

ไม่เคยบีอกผ่้อ่�นวิ่าถ่กกระทำทารุณห่ร่อไม่ห่ลีุกห่นีจัากควิามสัมพัินธิ์์ที�เลุวิร้าย ห่ร่อแสดงออกเสม่อนวิ่ามีควิามสุขดี 

(ซ้�งเป็นพิฤติกรรมที�ตรงกันข้ามกับีข้ออ้างวิ่าถ่กควิบีคุม บีีบีบีังคับีห่ร่อถ่กกระทำทารุณจั้งต้องทำควิามผิด) อาจัทำให่้

พิวิกเธิ์อถ่กมองในแง่ลุบีวิ่าขาดควิามน่าเชั้่�อถ่อ152 

เพิ่�อให้่เปน็ไปมาตรฐานระห่ว่ิางประเทศั ควิรพิิจัารณายกเลุกิคำพิิพิากษาที�บีงัคบัีการลุงโทษ ซ้�งจัะชั้ว่ิยให่น้ำการต่อส้่

คดีแลุะปัจัจััยที�เป็นเห่ตุบีรรเทาโทษที�คำน้งถ้งลัุกษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะมาพิิจัารณาด้วิยได้ แลุะควิรจััดทำกรอบี

ทางกฎห่มายที�ชั้่วิยให้่พินักงานอัยการแลุะศัาลุสามารถนำข้อเรียกร้องวิ่าผ่้กระทำผิดห่ญิงตกเป็นเห่ย่�อควิามรุนแรง

ด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะจั้งต้องต่อส่้เพิ่�อป้องกันตัวิเอง โดยเฉพิาะในกรณีของผ่้กระทำผิดห่ญิงที�มีอาการของ “สภาวิะ

ควิามต้งเครียดที�เกิดข้�นภายห่ลุังการถ่กทารุณกรรม (battered woman syndrome)”153

150  UNODC, ค่่ม่อการสนองตอบีของกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาต่อควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ (Handbook for the Judiciary on 
Effective Criminal Justice Responses to Gender-Based Violence against Women and Girls) (2019) ห่น้า 127

151 PRI แลุะ Linklaters LLP, ผ้่ห่ญิงที�ฆ่่าคนเพ่ิ�อตอบีโต้ควิามรุนแรงในครอบีครัวิ: ระบีบียุติธิ์รรมทางอาญาจัะตอบีโต้กับีเห่ตุการณ์นี�อย่างไร (Women who kill in 
response to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)

152 ข้อม่ลุจัากการสัมภาษณ์ Harriet Wistrich แห่่ง Centre for Women’s Justice แลุะ Lisa Vetten เม่�อพิฤษภาคม พิ.ศั. 2562
153 บีทบีญัญติัข้อที� 15(k) ของแผนยทุธิ์ศัาสตรต้์นแบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิบัิีตขิองสห่ประชั้าชั้าติวิา่ดว้ิยการขจัดัควิามรุนแรงต่อเดก็ในสาขาการป้องกันอาชั้ญากรรม

แลุะควิามยุติธิ์รรมทางอาญาขององค์การสห่ประชั้าชั้าติ ฉบัีบีปรบัีปรงุ (United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against 
Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 65/228 ภาคผนวิก ให่้การรับีรองเม่�อ 21 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั.2553 แลุะ
ด่ UNODC, แนะนำแผนยุทธิ์ศัาสตร์ต้นแบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิิบัีติของสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการขจััดควิามรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชั้ญากรรมแลุะควิาม
ยุติธิ์รรมทางอาญา: เคร่�องม่อให่ม่สำห่รับีผ่้กำห่นดนโยบีาย เจั้าห่น้าที�แลุะผ่้ปฏิิบีัติงานในกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงอาญา (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) แลุะควิามเห่็นต่อ ข้อ 61 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิที�เร่ยกร้องให่้มีการจััดทำบีทบีัญญัติที�อนุญาตให่้ผ่้พิิพิากษาสามารถนำสถานการณ์ที�นำ
ไปส่ก่ารกระทำควิามผดิแลุะภาระในการด่แลุผ้่อ่�นของผ่ก้ระทำผดิห่ญงิมาประกอบีการพิิจัารณาคดแีลุะยงัเรยีกรอ้งให่ร้ฐัภาคยีกเลุกิบีทบีญัญตัวิิา่ดว้ิยคำพิิพิากษาที�บีงัคบัีการ
ลุงโทษเพิ่�อให่้ผ่้พิิพิากษาสามารถใชั้้วิิจัารณญาณของตัวิเองในการพิิพิากษาคดีได้ แลุะ UNODC, ข้อกำห่นดสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการปฏิิบีัติต่อผ่้ต้องขังห่ญิงในเร่อนจัำแลุะ
มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังสำห่รับีผ่้กระทำผิดห่ญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders 
with their Commentary) พิร้อมทั�งควิามคิดเห่็น, ห่น้า 45
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ปร่ะเทศเบลิัซ้: ในเดอ่นกรกฎาคมปีพิ.ศั. 2553  Lavern Longsworth ราดน�ำมันแลุะจัดุเทียนลุงบีนตัวิของ 
David White สามีของเธิ์อ ณ บ้ีานของทั�งค่ซ่้�งตั�งอย่ที่�เมอ่งเบีลิุซ โดย Longsworth กลุ่าวิว่ิาเธิ์อทำไปเพิราะกลัุวิ
ว่ิาจัะถ่กสามทีี�ชั้อบีข่มเห่งทำร้ายตนด้วิยควิามรุนแรงเป็นประจัำซ้�งกำลุงัเมายาเสพิติดอย่่ในขณะนั�นทำร้าย สอง
สปัดาห์่ต่อมา David White เสียชั้วิีิตจัากบีาดแผลุไฟไห่ม้ที�โรงพิยาบีาลุ ในชั้ั�นแรก  Longsworth ถ่กตดัสนิให้่มี
ควิามผดิในข้อห่าฆ่่าคนตายแลุะได้รับีโทษจัำคกุตลุอดชีั้วิิตเม่�อปี พิ.ศั. 2555 แลุะในปี พิ.ศั. 2557 ศัาลุอทุธิ์รณ์
รบัีฟังห่ลัุกฐานให่ม่จัากแพิทย์ห่ญิง Gillian Mezey จัติแพิทย์ที�ให้่การว่ิาในขณะกระทำควิามผิด Longsworth 
มอีาการของผ่ห้่ญงิที�ม ี“สภาวิะควิามต้งเครียดที�เกดิข้�นภายห่ลุงัการถ่กทารณุกรรม” แลุะไม่สามารถรับีผดิชั้อบี
การกระทำของเธิ์อได้ ศัาลุอทุธิ์รณ์ได้กลุบัีคำพิิพิากษาจัากโทษจัำคกุตลุอดชั้วิีิตในข้อห่าฆ่าตกรรมเป็นโทษจัำ
คกุ 8 ปีในข้อห่าฆ่่าผ่อ่้�นโดยไม่เจัตนา ปัจัจุับีนันี� Longsworth ได้รับีการปลุ่อยตวัิห่ลุงัจัากได้รบัีอนมุตัใิห้่พิกัการ
ลุงโทษ ซ้�งคดีนี�เป็นคดีแรกของประเทศัเบีลุซิที�ศัาลุยอมให้่นำข้อต่อส่ว่้ิาผ่ก้ระทำผิดมีอาการของผ่ห้่ญิงที�ม ี“สภาวิะ
ควิามตง้เครยีดที�เกดิข้�นภายห่ลุงัการถ่กทารณุกรรม” มาใช้ั้ในคดฆี่าตกรรมได้ก

ศัาลุสง่สดุของปร่ะเทศแคนาดายอมรบัี “สภาวิะควิามตง้เครยีดที�เกดิข้�นภายห่ลุงัการถ่กทารณุกรรม” ให้่เป็น
ข้อต่อส่ข้องผ่ก้ระทำผดิห่ญิงโดยต้องเป็นสภาวิะที�มอีงค์ประกอบีห่ลัุกของควิามรุนแรงในครอบีครวัิในบีรบิีทของ
กฎห่มายอาญาดงัต่อไปนี�: มคีวิามไม่สมดลุุเชั้งิอำนาจัระห่ว่ิางค่ก่รณ ี“ที�ทำให้่ผ่ถ่้กกระทำมองตวัิเองว่ิาต�ำต้อย
กว่ิาห่รอ่อย่่ภายใต้อำนาจัของผ่อ่้�น” การต้องพ้ิ�งพิาผ่ม้อีำนาจัเห่น่อกว่ิาแลุะการที�ผ่ท้ี�มอีำนาจัน้อยกว่ิามีควิามภาค
ภ่มใิจัในตวัิเองต�ำ การทารณุกรรมมลีุกัษณะของการกระทำที�เกดิข้�นเป็นครั�งคราวิแลุะเกดิข้�นเป็นพิกั ๆ  ไม่ต่อเน่�อง 
ด้วิยเห่ตุนี� เม่�อผนวิกควิามไม่สมดุลุทางอำนาจัอย่างชัั้ดเจันระห่ว่ิางผ่ห้่ญิงที�ถ่กกระทำแลุะผ่ก้ระทำเข้ากับีลุกัษณะ
ของการทารณุกรรมทางร่างกายแลุะจัติใจัที�เกดิข้�นเป็นพิกั ๆ ไม่ต่อเน่�องทำให้่เกดิผลุลุพัิธ์ิ์ที�สั�งสมมายาวินานข

ก
 Death Penalty Project, “ผ่ห้่ญิงที�อย่ใ่นสภาวิะควิามตง้เครียดที�เกดิข้�นภายห่ลุงัการถ่กทารุณกรรมที�ฆ่่าสามีได้รบัีการปลุ่อยตวัิจัากเรอ่นจัำในเบีลุซิ (Battered Woman 

who killed her husband released from prison in Belize)”, พิ.ศั. 2560 
ข
 ศัาลุสง่สดุของแคนาดา, R. v. Lavallée, แฟ้มคดีห่มายเลุข 21022, คำพิิพิากษา, 3 พิฤษภาคม พิ.ศั. 2533

ปรากฏิการณ์ทางจัิตวิทิยาที�สำคัญ 2 ประการที�ได้รับีการยอมรับีในบีริบีทของการกระทำควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญงิ ค่อ: 

ก) “สภาวะความติง้เคร่ย่ดท่�เกัดิขึ้้�นภายห่ลังักัาร่ถก้ัทาร่ณุกัร่ร่ม (battered woman syndrome)” อธิ์บิีายถ้งวิิธิ์คีดิ

ในเชิั้งจัิตวิิทยาแลุะสภาพิทางอารมณ์ของผ่้ห่ญิงที�ถ่กกระทำทารุณ แลุะอธิิ์บีายสาเห่ตุที�ผ่้ห่ญิงยังคงอาศััยอย่่กับีผ่้ที�

กระทำทารณุกรรมตนเองต่อไปภายใต้ควิามสมัพินัธ์ิ์ที�เต็มไปด้วิยการถ่กกดขี�ข่มเห่ง154 แลุะ ข) ปฏิกิริยิาแบีบี “slow burn 

reaction” ห่มายถ้ง การที�ผ่ห้่ญิงที�ถ่กกระทำทารุณมักไม่มปีฏิกิิรยิาตอบีสนองในทันที แต่จัะค่อย ๆ  สั�งสมควิามโกรธิ์แลุะ

ควิามไม่พิอใจัเพิิ�มข้�นทีลุะน้อยจันระเบีิดออกมาในที�สุด โดยอธิ์บิีายว่ิาส่วินห่น้�งของปฏิกิริิยาดังกลุ่าวิเกดิจัากเห่ตุผลุ

ทางจัติวิิทยาแลุะจัากสภาพิร่างกายที�แตกต่างกนัมากระห่ว่ิางผ่ก้ระทำแลุะผ่ถ่้กกระทำจันทำให้่ผ่ถ่้กกระทำร่ส้ก้ว่ิาการ

ตอบีสนองห่รอ่ต่อส่ใ้นทันทเีป็นสิ�งที�ไร้ประโยชั้น์ห่รอ่อาจัทำให้่ตกอย่่ในอนัตรายได้155 องค์การสห่ประชั้าชั้าติได้ปรบัีปรงุ

แผนยทุธิ์ศัาสตร์ต้นแบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิิบีตัขิองสห่ประชั้าชั้าตว่ิิาด้วิยการขจัดัควิามรนุแรงต่อเดก็ในสาขาการ

ป้องกันอาชั้ญากรรมแลุะควิามยตุธิิ์รรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures on 

the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) ซ้�งสมชัั้ชั้า

ให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าตใิห้่การรับีรองเม่�อเด่อนธิ์นัวิาคม พิ.ศั. 2553  แลุะเรยีกร้องให้่ประเทศัสมาชั้กินำไปดำเนนิการ

เพิ่�อให้่แน่ใจัว่ิา “...จัะนำปัจัจัยัการป้องกันตวัิของผ่ห้่ญิงที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงโดยเฉพิาะผ่ห้่ญิงที�มคีวิามผดิปกตจิัาก

สภาวิะควิามตง้เครยีดที�เกดิข้�นภายห่ลุงัการถ่กทารณุกรรม (battered woman syndrome) มาพิิจัารณาในขั�นตอนการ

ตรวิจัสอบีข้อเทจ็ัจัริง การดำเนนิคด ีแลุะการกำห่นดบีทลุงโทษผ่ก้ระทำผดิห่ญิงในคดดีงักลุ่าวิ”156

154 Walker, สภาวิะควิามต้งเครียดที�เกิดข้�นภายห่ลุังการถ่กทารุณกรรม (The Battered Woman Syndrome), พิิมพิ์ครั�งที� 2 (2001).
155 PRI แลุะ Linklaters LLP, ผ้่ห่ญิงที�ฆ่่าคนเพ่ิ�อตอบีโต้ควิามรุนแรงในครอบีครัวิ: ระบีบียุติธิ์รรมทางอาญาจัะตอบีโต้กับีเห่ตุการณ์นี�อย่างไร (Women who kill in 

response to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)
156 แผนยุทธิ์ศัาสตร์ต้นแบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิิบีัติของสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการขจััดควิามรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชั้ญากรรมแลุะควิามยุติธิ์รรมทาง

อาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal 
Justice) ฉบัีบีปรับีปรุงระบุีวิ่า “สภาวิะควิามต้งเครียดที�เกิดข้�นภายห่ลัุงการถ่กทารุณกรรม (battered woman syndrome)” ที�เกิดข้�นกับีผ่้ห่ญิงที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงโดย 
ค่่ครองซ�ำ ๆ กันอาจัทำให่้ผ่้ถ่กกระทำมีอาการซ้มเศัร้าแลุะไม่สามารถห่ลุบีห่นีจัากสถานการณ์การถ่กกระทำทารุณได้ด้วิยตัวิเอง ซ้�งรวิมถ้งการปฏิิเสธิ์ที�จัะแจั้งควิามห่ร่อ 
ไม่ยอมรับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อจัากผ่้อ่�น (บีทบีัญญัติข้อที� 15(k))
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คู่วามืเปล่�ยุนัแปลงเชุิงบวก

ปร่ะเทศออสเติร่เลั่ย: เกิดการแก้ไขกฎห่มายอาญาในบีางเขตอำนาจัศัาลุเพิ่�อชั้่วิยให่้ศัาลุสามารถกำห่นด
โทษสถานเบีาให้่แก่ผ่้ห่ญิงที�ประกอบีอาชั้ญากรรมด้วิยควิามรุนแรงต่อผ่้ที�ทำร้ายตนได้ ในบีางรัฐ (เช่ั้น  
ควิีนส์แลุนด์) ได้นำข้อต่อส่้คดีแบีบีให่ม่มาใชั้้กับีผ่้ที�ถ่กกระทำควิามรุนแรง แลุะบีางรัฐ (เชั้่น วิิกตอเรีย)  
ได้แก้ไขข้อต่อส่้คดีที�มีอย่่ในปัจัจัุบีันให่้เห่มาะสมกับีการดำเนินคดีกับีผ่้ที�ถ่กกระทำทารุณก

ปร่ะเทศอังกัฤษแลัะเวลัส์: ในป ีพิ.ศั 2553 มกีารนำข้อต่อส่ใ้นคดีฆ่าตกรรมที�ระบุีว่ิาผ่ก้ระทำผิดทำไปเพิราะ 
“ส่ญเสียควิามสามารถในการควิบีคุมตัวิเอง” มาใชั้้แทนข้อต่อส่้เดิมที�ระบีุวิ่าทำไปเพิราะถ่กยั�วิยุ เพิ่�อแก้ไข
การเลุ่อกปฏิิบีัติต่อผ่้ห่ญิงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะที�พิบีมากในคดีลุักษณะดังกลุ่าวิ เน่�องจัากข้อต่อส่้ที�ระบีุวิ่า
กระทำควิามผิดเพิราะถ่กยั�วิยุไม่สามารถสะท้อนให่้เห่็นสถานการณ์ที�ห่มดทางส่้ของผ่้ห่ญิงที�ต้องทนอย่่กับี 
ค่่ครองที�กดขี�ข่มเห่งแลุะถ่กกระทำทารุณอย่างต่อเน่�องยาวินานได้ อย่างไรก็ตาม ข้อต่อส่้ให่ม่อาจัทำให้่การ
ฆ่าตกรรมค่่ครองโดยผ่้ชั้ายที�มีลุักษณะขี�ห้่งแลุะต้องการควิบีคุมผ่้ห่ญิงที�กำลุังจัะทิ�งตนไป ห่ร่อผ่้ห่ญิงที�มีชั้่้ก็
สามารถนำข้อต่อส่้ดังกลุ่าวิไปใชั้้ได้ แม้วิ่าการปฏิิร่ปในปี พิ.ศั. 2553 จัะส่งผลุให่้มีการปรับีปรุงกฎห่มายเพิ่�อ
ตอบีสนองควิามแตกตา่งระห่วิา่งผ่ห้่ญงิแลุะผ่ช้ั้ายในคดฆี่าตกรรม แตย่งัมคีวิามจัำเปน็ที�จัะตอ้งทบีทวินแลุะ
ปฏิิร่ปกฎห่มายต่าง ๆ เพิิ�มเติมเพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่ามาตรการที�เบีาลุงในขั�นตอนการพิิจัารณาคดีจัะไม่ถ่กนำไปใชั้้
ในขั�นตอนการกำห่นดโทษด้วิย โดยมงีานวิิจัยัที�แสดงให้่เห่น็ว่ิาผ่พิ้ิพิากษาของอังกฤษยงัคงเห่น็ว่ิาการนอกใจั
เป็นห่ลุักฐานของการถ่กยั�วิยุให่้กระทำผิด แลุะทำให่้ผ่้กระทำผิดได้รับีโทษจัำคุกน้อยกวิ่าการฆ่าตกรรมด้วิย
สาเห่ตุอ่�นข

สห่ร่ัฐอเมร่ิกัา: กฎห่มายของรัฐแคลุิฟอร์เนียระบีุให่้นักโทษที�ถ่กจัำคุกด้วิยข้อห่ากระทำควิามผิดด้วิยควิาม
รนุแรงก่อนวินัที� 29 สงิห่าคม พิ.ศั. 2539 อาจัร้องขอให้่มหี่มายเรียกตัวิผ่ต้อ้งขงัให่ม้าข้�นศัาลุ (writ of habeas 
corpus) ด้วิยเห่ตุผลุวิ่าในการพิิจัารณาคดีก่อนห่น้านี�ยังไม่ได้นำเสนอห่ลุักฐานคำให่้การของผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญ 
เกี�ยวิกับีการถ่กกระทำทารุณด้วิยควิามรุนแรงโดยค่่ครองแลุะผลุลุัพิธิ์์ของการกระทำดังกลุ่าวิต่อศัาลุ ผ่้ต้อง
ขังต้องพิิส่จัน์ให้่เห็่นวิ่าห่ากศัาลุรับีฟังห่ลัุกฐานดังกลุ่าวิแลุ้วิจัะพิบีว่ิามีข้อม่ลุสำคัญเพีิยงพิอที�จัะก่อให่้เกิด 
ควิามสงสัยในคำตัดสินเดิม แลุะอาจัทำให้่ผลุการพิิจัารณาคดีแตกต่างออกไปจัากเดิมดว้ิยค มาตรการเยียวิยานี� 
ข้�นอย่่กับีวิิจัารณญาณของศัาลุที�จัะพิิจัารณาวิ่าควิรรับีฟังคำร้องดังกลุ่าวิห่ร่อไม่ง

ก
 PRI แลุะ Linklaters LLP, ผ่้ห่ญิงที�ฆ่่าคนเพิ่�อตอบีโต้ควิามรุนแรงในครอบีครัวิ: ระบีบียุติธิ์รรมทางอาญาจัะตอบีโต้กับีเห่ตุการณ์นี�อย่างไร (Women who kill in 

response to domestic violence ควิามรุนแรงในครอบีครัวิ: How do criminal justice systems respond?) (2016)
ข
 The Conversation, “ห่้าปีห่ลุังจัากสิ�นสุดการท้าทายยั�วิยุ, ผ่้ชั้ายที�ฆ่่าคนตายด้วิยควิามห่้งห่วิงยังได้รับีควิามปรานีให่้ผ่อนผันโทษ (Five years after the end of 

provocation, jealous male killers still receive leniency)”, 2 มิถุนายน พิ.ศั. 2558
ค
 ประมวิลุกฎห่มายอาญารัฐแคลุิฟอร์เนีย § 1473.5 (West 2014)

ง
 PRI แลุะ Linklaters LLP, ผ่้ห่ญิงที�ฆ่่าคนเพิ่�อตอบีโต้ควิามรุนแรงในครอบีครัวิ: ระบีบียุติธิ์รรมทางอาญาจัะตอบีโต้กับีเห่ตุการณ์นี�อย่างไร (Women who kill in 

response to domestic violence: How do criminal justice systems respond?) (2016)

อยา่งไรกต็าม การนำคำวิา่ ‘สภาวิะควิามตง้เครยีดที�เกดิข้�นภายห่ลุงัการถ่กทารณุกรรม (battered woman syndrome)’  

มาใช้ั้ในชั้ั�นศัาลุยังคงเป็นที�ถกเถียงกัน เน่�องจัากคำดังกลุ่าวิยังขาดควิามห่มายที�ชัั้ดเจันซ้�งอาจัก่อให่เ้กดิควิามเข้าใจัผิด

ได้ จั้งมีควิามเคลุ่�อนไห่วิในบีางเขตอำนาจัศัาลุ (เชั้่น ประเทศันิวิซีแลุนด์) ที�จัะให่้นำคำวิ่า “ห่ลุักฐานของผ่้เชั้ี�ยวิชั้าญ

ด้านควิามรุนแรงในครอบีครัวิ” มาใชั้้แทน

นอกจัากนี� ยงัมคีวิามจัำเป็นที�จัะต้องปฏิิรป่กฎห่มายแลุะ/ห่รอ่ค่่มอ่การพิิพิากษาคดีแลุะจัดัฝึกึอบีรมผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชีั้พิ

ในกระบีวินการยุตธิิ์รรมเพิ่�อให่แ้นใ่จัว่ิาผ่พิ้ิพิากษาคดีแลุะผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชั้พีิในกระบีวินการยุตธิิ์รรมจัะนำประวิตักิาร

ถ่กทารุณกรรมของผ่้กระทำผิดไปพิิจัารณาในคดีที�เกี�ยวิข้อง รวิมถ้งจัะต้องให่้มีการจััดระบีบีข้อต่อส่้คดีแลุะ/ห่ร่อเห่ตุ

บีรรเทาโทษที�คำน้งถ้งลุักษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของแต่ลุะเพิศัด้วิย



68     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

นอกจัากนี� ยงัมกีารดำเนนิงานในด้านอ่�น ๆ  ที�ช่ั้วิยให้่สงัคมตระห่นักถ้งอทิธิ์พิิลุของพิฤตกิรรมควิบีคุมห่รอ่บีบีีบัีงคบัีผ่ห้่ญิง

ที�นอกเห่น่อไปจัากพิฤตกิรรมควิามรนุแรงทางกายภาพิมากข้�น ในปี พิ.ศั. 2558 องักฤษแลุะเวิลุส์ได้กำห่นดให้่พิฤตกิรรม

การเข้าควิบีคุมห่รอ่บีบีีบีงัคบัีผ่อ่้�นให้่ปฏิิบัีตติามที�เกดิข้�นในควิามสัมพัินธ์ิ์ที�ใกลุ้ชิั้ดห่รอ่ควิามสัมพัินธ์ิ์แบีบีครอบีครัวิเป็น

ควิามผดิด้วิย157 โดยได้ให้่นิยามควิามผดิดังกลุ่าวิไว้ิดังนี�:

• พื่ฤติิกัร่ร่มบ่บบังคับ ได้แก่ การกระทำห่ร่อแบีบีแผนของการกระทำที�เป็นการทำร้าย ข่มข่่ ทำให่้อับีอาย แลุะ

การทำให่้ห่วิาดกลุัวิห่ร่อการกระทำทารุณอ่�น ๆ ที�นำมาใชั้้เพิ่�อทำร้าย ลุงโทษ ห่ร่อทำให่้ผ่้เสียห่ายต่�นตระห่นก 

• พื่ฤติิกัร่ร่มควบคุม ได้แก่ พิฤติกรรมห่ลุากห่ลุายร่ปแบีบีที�นำมาใชั้้เพิ่�อทำให่้บีุคคลุร่้ส้กวิ่าตัวิเองต�ำต้อยแลุะ

ห่ร่อต้องพ้ิ�งพิาผ่้กระทำ โดยเป็นพิฤติกรรมที�พิยายามแยกตัวิผ่้ถ่กกระทำออกจัากผ่้อ่�นที�สามารถให่้ควิามชั้่วิย

เห่ลุ่อผ่้ถ่กกระทำได้ การนำทรัพิยากรที�มีแลุะสติปัญญาควิามสามารถของผ่้ถ่กกระทำมาใชั้้เพิ่�อประโยชั้น์ของ

ตนเอง การตัดช่ั้องทางที�จัะทำให้่ผ่ถ่้กกระทำสามารถเป็นอิสระ ตอ่ต้านแลุะห่ลุกีห่นจีัากการควิบีคุมของผ่ก้ระทำ 

ตลุอดจันการเข้าไปควิบีคุมพิฤติกรรมทั�วิไปในชั้ีวิิตประจัำวิันของผ่้ถ่กกระทำ

พินักงานอยัการแลุะผ่พิ้ิพิากษาต้องนำประเดน็ต่อไปนี�ไปมาประกอบีการพิิจัารณาว่ิาพิฤตกิรรมควิบีคุมห่ร่อบีบีีบีงัคบัีให้่

ปฎบิีตัติามของผ่ก้ระทำเป็นปัจัจัยัห่น้�งที�ทำให้่ผ่ห้่ญิงเข้าส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรมห่รอ่ไม่

ในคดีที�ผ่ห้่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมเป็นผ่ต้กเป็นเห่ย่�อควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ ผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชีั้พิใน

กระบีวินการยุติธิ์รรมจัะต้องห่าข้อม่ลุที�เกี�ยวิข้องให้่ครบีถ้วิน รวิมถ้งข้อม่ลุเกี�ยวิกับีบีริบีททางสังคมที�ทำให้่จัำเลุยถ่ก

กระทำทารุณด้วิยควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ พินักงานอัยการควิรนำประเด็นดงักลุ่าวิมาพิิจัารณาเป็นพิิเศัษเม่�อ

ต้องตดัสนิใจัตั�งข้อห่า แลุะอาจัพิิจัารณาตั�งข้อห่าที�ร้ายแรงน้อยลุงแลุะ/ห่รอ่ให้่นำมาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงัมาใช้ั้ในการ

ลุงโทษ พินกังานคมุประพิฤตหิ่รอ่พินกังานสงัคมสงเคราะห์่สามารถให้่ข้อมลุ่เกี�ยวิกบัีจัำเลุยแก่เจ้ัาห่น้าที�ฝ่ึายตลุุาการได้  

เช่ั้น ประวิติัการตกเป็นเห่ย่�ออาชั้ญากรรม ห่รอ่รายงานข้อมลุ่ทางสงัคมของจัำเลุย เจ้ัาห่น้าที�เรอ่นจัำ เจ้ัาห่น้าที�คลุนีกิ 

ด้านกฎห่มายของมห่าวิิทยาลุัยต่าง ๆ แลุะผ่้ช่ั้วิยทนายควิามสามารถสนับีสนุนการทำงานของศัาลุโดยจััดห่าข้อม่ลุ 

เกี�ยวิกบัีภม่หิ่ลุงัของจัำเลุยให้่ศัาลุใช้ั้ประกอบีการพิิจัารณาคดี

ประเทศอังกฤษและเวลสื์: การกลับคู่ำาติัดสืินัคู่ด่ฆาติกรรมืขัองผู้่้กระทำาผู้ิดหญิง 
ด้วยุขั้อติ�อสื่้ว�าเป็นัผู้ลมืาจุากการติกอยุ่�ในัภาวะถึ่กบ่บบังคู่ับ

Sally Challen ใช้ั้ค้อนฆ่่าสามีของเธิ์อเสียชีั้วิิตเม่�อปี พิ.ศั. 2553 แลุะถ่กพิิพิากษาโทษให้่จัำคุกตลุอดชีั้วิิตเม่�อ
ปี พิ.ศั. 2554 เธิ์อสารภาพิว่ิาฆ่่าสามีจัริงแต่กลุ่าวิว่ิาเป็นเพิราะเธิ์อตกอย่่ในภาวิะถ่กบีบีีบีงัคบัีแลุะทำให้่อบัีอาย
มาเป็นเวิลุานานถ้ง 40 ปี ระห่ว่ิางการดำเนินคดเีธิ์อถ่กสร้างภาพิให้่เป็นภรรยาที�ขี�ห่ง้แลุะห่วิาดระแวิงว่ิาสามีจัะ
นอกใจั

ในเดอ่นกมุภาพินัธ์ิ์ปี พิ.ศั. 2562 ศัาลุอทุธิ์รณ์ได้ยกเลุกิคำตดัสนิให้่มคีวิามผดิแลุะสั�งให้่มกีารพิิจัารณาคดใีห่ม่
โดยใช้ั้ห่ลุกัฐานเกี�ยวิกบัีควิามผดิปกตทิางจัติของเธิ์อที�จิัตแพิทย์ที�ปรก้ษาด้านนติจิิัตเวิชั้เคยวิินจิัฉยัไว้ิแลุ้วิ แต่
ไม่ได้นำมาใช้ั้ในการพิิจัารณาคดคีรั�งแรก

ที�มา: ห่นังสอ่พิิมพ์ิ The Guardian, “Sally Challen ชั้นะคดฆี่าตกรรมสามใีนศัาลุอทุธิ์รณ์ (Sally Challen wins appeal against conviction for murdering husband)”, 
28 กมุภาพัินธ์ิ์ พิ.ศั. 2562

157 สำนักงานอัยการ, พิฤติกรรมควิบีคุมบีังคับีห่ร่อบีีบีบีังคับี (Guidance on Controlling or Coercive Behaviour) ด่ Stark, การควิบีคุมแบีบีบีีบีบัีงคับี: ผ่้ชั้ายทำให้่ 
ผ่้ห่ญิงติดกับีดักอย่่กับีชั้ีวิิตส่วินตัวิได้อย่างไร (Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life) (2007) 
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สืหรฐัอเมืรกิา: โคู่รงการ SAFE

ร้อยลุะ 12 ของประชั้ากรผ่ห้่ญิงทั�งห่มดในสห่รัฐอเมริกาเป็นชั้าวิอเมริกนัเช่ั้�อสายแอฟริกนั ซ้�งมีถ้งร้อยลุะ 38 ของ 
ผ่ต้้องขังห่ญงิทั�วิประเทศั เป็นจัำนวินที�มากกว่ิาผ่ต้้องขงัห่ญงิผวิิขาวิเก่อบีสองเท่า นอกจัากนี� ผ่ต้้องขงัห่ญงิกลุุม่ 
ดงักลุ่าวิมปีระสบีการณ์ควิามรุนแรงในครอบีครวัิแลุะควิามรนุแรงทางเพิศัในอัตราที�สง่มากคอ่ ร้อยลุะ 77 แลุะ 
ร้อยลุะ 86 ตามลุำดับี โดย 4 ใน 10  ของผ่ห้่ญงิอเมรกินัเชั้่�อสายแอฟรกินัประสบีกบัีควิามรนุแรงในครอบีครวัิ
ตลุอดชีั้วิิต โครงการ SAFE เป็นโครงการที�จัดัตั�งข้�นโดยศ่ันย์นวิตักรรมศัาลุ (Center for Court Innovation) แลุะ
ท่านสาธิ์คุณุ Dr. Cheryl Dudley แห่่งโบีสถ์อเมริกนัแบีบ็ีตสิท์ในเมอ่งนิวิยอร์ค โดยมจีัดุมุง่ห่มายเพ่ิ�อแก้ปัญห่า
ที�เกิดจัากการทับีซ้อนกันของภาวิะบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่างรุนแรง เชั้่�อชั้าติ เพิศัภาวิะ แลุะพิฤติกรรมทางเพิศั  
โดยยอมรับีถ้งควิามต้องการที�จัำเป็นของผ่้ห่ญิงอเมริกันเชั้่�อสายแอฟริกันในกระบีวินการยุติธิ์รรมผ่านการ
พิัฒนามาตรการแลุะแนวิปฏิิบัีติที�อย่่บีนพ่ิ�นฐานของข้อม่ลุที�ถ่กต้องเกี�ยวิกับีควิามบีอบีชั้�ำทางจัิตใจัอย่าง
รุนแรงให่้ดียิ�งข้�น

ที�มา: Center for Court Innovation, “โครงการ SAFE ดำเนนิการปรบัีปรงุบีรกิารสำห่รบัีผ่ห้่ญงิผวิิดำที�มปีระวิตัอิาชั้ญากรรมแลุะที�ถ่กกระทำควิามรนุแรงโดยค่ค่รองแลุะ
ถ่กข่มขน่ (SAFE works to improve the services offered to criminalized black women who are survivors of intimate partner violence and sexual assault)”

การสร้างควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับีการใช้ั้ควิามรุนแรงกบัีบีริบีททางครอบีครวัิของผ่ท้ี�เกี�ยวิข้องมีควิามสำคญัอย่างมากในกรณี

ที�จัำเลุยมปีระวิตัถ่ิกกระทำควิามรุนแรงโดยสมาชิั้กในครอบีครัวิห่รอ่โดยค่่ครองมาก่อน ในกรณีที�มกีารจับัีกุมค่ก่รณีทั�ง

สองฝ่ึาย ผ่พิ้ิพิากษาต้องสั�งให้่พินกังานอยัการห่าห่ลุกัฐานเพิ่�อแสดงให้่เห่น็ว่ิาฝ่ึายใดเป็นตวัิการห่ลุกัที�ใช้ั้ควิามรนุแรง

แลุะฝ่ึายใดตกเป็นเห่ย่�อ ห่รอ่พิิจัารณาว่ิาการกระทำด้วิยควิามรนุแรงของจัำเลุยเกิดจัากการถ่กบีบีีบีงัคบัีห่รอ่เกิดจัาก

พิฤตกิรรมต่อต้านการถ่กกระทำ พิร้อมทั�งดำเนนิการดงัต่อไปนี�:

• ศัก้ษาข้อมลุ่นอกเห่นอ่จัากคดีที�กำลัุงพิิจัารณาแลุะห่าข้อมลุ่เกี�ยวิกับีภาพิรวิมของควิามสัมพัินธ์ิ์ทั�งห่มดระห่ว่ิาง

โจัทก์แลุะจัำเลุย

• แบีบีแผนการถ่กกระทำทารุณแลุะควิามรุนแรงที�เกิดข้�นตลุอดระยะเวิลุาของควิามสัมพิันธิ์์เป็นอย่างไร

• จัำเลุยเป็นผ่้ที�มีอำนาจัเห่น่อกวิ่าในควิามสัมพิันธิ์์ห่ร่อไม่ เชั้่น ฝึ่ายใดเป็นผ่้ควิบีคุมการใชั้้เงิน ห่ร่อมีอิทธิ์ิพิลุ

ครอบีงำร่ปแบีบีควิามสัมพิันธิ์์ 

• ฝ่ึายใดเป็นผ่้ควิบีคุมการตัดสินใจัในเร่�องต่าง ๆ เช่ั้น เพ่ิ�อนที�เลุ่อกคบี เส่�อผ้าที�สวิมใส่ ร่ปลุักษณ์แลุะลุักษณะ

ท่าทาง ร่ปแบีบีแลุะควิามถี�ของการมีเพิศัสัมพิันธิ์์ ฯลุฯ

• ฝึ่ายใดเป็นผ่้เริ�มต้นควิามรุนแรงตั�งแต่ระยะเริ�มแรกของควิามสัมพิันธิ์์ 

• มีห่ลุักฐานที�สนับีสนุนวิ่าเป็นควิามสัมพิันธิ์์ที�มีการบีีบีบีังคับีแลุะควิบีคุมห่ร่อไม่158

• พิฤติกรรมควิามรุนแรงที�เกิดข้�นมีเห่ตุมาจัากควิามห่วิาดกลุัวิ ควิามโกรธิ์ ห่ร่อมาจัากการถ่กควิบีคุมแบีบีบีีบี

บีังคับีให่้ปฏิิบีัติตามห่ร่อไม่159

• ศัาลุควิรอนญุาตให่รั้บีคำให่ก้ารของพิยานผ่เ้ชีั้�ยวิชั้าญมาประกอบีการพิิจัารณาได ้เชั้น่ คำให่ก้ารเกี�ยวิกบัีสภาพิ

จัติใจัของจัำเลุยในขณะที�กระทำควิามผิด รป่แบีบีของการถ่กกระทำทารุณแลุะกรอบีแนวิคิดที�ห่น่วิยงานใช้ั้เพิ่�อ

ย่นยนัวิา่มคีวิามรนุแรงในครอบีครวัิเกดิข้�นจัรงิ เชั้น่ ระบีใุห่เ้ห็่นถ้งควิามแตกตา่งทางกายภาพิระห่วิา่งค่ก่รณทีั�ง

ชั้ายแลุะห่ญิงในด้านร่ปร่าง ควิามส่ง แลุะลุักษณะด้านอ่�น ๆ160

158 สำนักงานอัยการ, พิฤติกรรมควิบีคุมบีังคับีห่ร่อบีีบีบีังคับี (Guidance on Controlling or Coercive Behaviour)
159 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยมาตรการตอบีสนอควิามรุนแรงต่อสตรีแลุะเด็กผ่้ห่ญิงด้านการดำเนินคดีที�มีประสิทธิ์ิภาพิ (Handbook on effective prosecution responses 

to violence against women and girls) (2014).
160 Doyle, “ควิามไม่เท่าเทียมทางเพิศัภาวิะในกฎห่มาย: ข้อบีกพิร่องของสภาวิะควิามต้งเครียดที�เกิดข้�นภายห่ลุังการถ่กทารุณแลุะทางออกให่ม่ในการอุดชั้่องวิ่างทาง

เพิศัภาวิะในกฎห่มายวิ่าด้วิยการป้องกันตนเองเอง (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, ฉบีับีที� 149 (2011). 



70     คู่่�มืือว�าด้วยุมืาติรการท่�มืิใชุ�การคูุ่มืขัังท่�ติอบสืนัองติ�อเพศภาวะ

จัากห่ลุกัฐานที�ปรากฏิ (แลุะข้อพิิจัารณาต่าง ๆ ในการกำห่นดบีทลุงโทษที�คำน้งถ้งลุกัษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของ

ผ่ห้่ญงิที�กลุ่าวิไว้ิข้างต้น) ผ่พิ้ิพิากษาควิรพิิจัารณากำห่นดบีทลุงโทษที�มใิช่ั้การคมุขงัแทนโทษจัำคกุ แลุะห่ามาตรการ

ลุงโทษที�สามารถช่ั้วิยให้่ผ่ห้่ญงิที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตแุห่่งเพิศัภาวิะสามารถเข้าถ้งบีริการสนบัีสนนุต่าง ๆ ได้ 

ปร่ะเทศย้กัันดา: ผ่พิ้ิพิากษาได้พิยายามห่ลุบีห่ลีุกอปุสรรคทางกฎห่มายในการพิิพิากษาคดีที�ผ่ห้่ญิงเป็นทั�งเห่ย่�อ
แลุะจัำเลุยของอาชั้ญากรรมที�เธิ์อกระทำ โดยผ่พิ้ิพิากษาห่ลุายคนได้ห่นัไปใช้ั้วิิธีิ์กำห่นดบีทลุงโทษที�มใิช่ั้การคุมขัง 
ให้่กบัีผ่ห้่ญิงกลุุม่นี�แทน ซ้�งรวิมถ้งคดีที�ผ่ห้่ญิงเป็นฆ่าตกรแต่ห่ลัุกฐานย่นยันได้ว่ิาจัำเลุยเป็นผ่ท้ี�เคยถ่กกระทำา 
ด้วิยควิามรุนแรงมาก่อน ในคดีห่น้�งที�ลุก่สาวิถ่กฟ้องว่ิาฆ่่าบิีดาเสยีชีั้วิติแต่มหี่ลัุกฐานที�แสดงให้่เห็่นว่ิาเธิ์อถ่กบิีดา
ข่มขน่อย่างต่อเน่�องมาตั�งแต่เลุก็จันโต แลุะเป็นพ่ิอของเดก็ห่ลุายคนที�เธิ์อให้่กำเนดิ รวิมทั�งเป็นผ่ท้ี�นำเชั้่�อ HIV มา
ตดิเธิ์อ ผ่พิ้ิพิากษาตดัสินให้่เธิ์อได้รบัีโทษเป็นเวิลุาเท่ากบัีเวิลุาที�เธิ์อถ่กคมุขงัมาแลุ้วิก ในอกีคดหี่น้�งที�เดก็ผ่ห้่ญงิ
วิยัรุน่คนห่น้�งถ่กกลุ่าวิห่าว่ิาฆ่่าสามีของเธิ์อเสียชั้วิีิตห่ลัุงจัากสามีได้ทบุีตเีธิ์อเป็นประจัำ นำเชั้่�อ HIV มาติดเธิ์อ 
แลุะเป็นชั้่กั้บีพีิ�สาวิของเธิ์อ ผ่พิ้ิพิากษากลุ่าวิว่ิาจัำเลุยในคดีนี�ต้องได้รบัีการแก้ไขฟ้�นฟ่สขุภาพิจัติแทนที�จัะได้รบัี
โทษจัำคกุแลุะตดัสนิให้่เธิ์อทำงานบีรกิารชั้มุชั้นเป็นเวิลุา 210 ชั้ั�วิโมงข

ก
 คด ีUganda v NA, MSK-CR-AA-132/2013, ศัาลุส่งของเมอ่ง Masaka ประเทศัย่กันดา

ข
 คด ีUganda v Lydia Draru Alais Atim, ศัาลุสง่ของเมอ่ง Kampala ประเทศัย่กันดา, คดีอาญาห่มายเลุข 0404 ของปี ค.ศั. 2010. ดเ่พิิ�มเตมิได้ที� สำนกัเลุขาธิ์กิาร

เคร่อจัักรภพิ, เอกสารค่่ม่อผ่้พิิพิากษาว่ิาด้วิยควิามรุนแรงต่อสตรีในเคร่อจัักรภพิแอฟริกาตะวิันออก (Judicial Bench Book on Violence against Women in 
Commonwealth East Africa) (2017)

สห่ร่ฐัอเมริ่กัา: Niki ผ่ต้้องขงัห่ญงิในกรงุนวิิยอร์ค ถ่กจัำคกุในคดฆ่ี่าสามทีี�กระทำทารณุทางร่างกายแลุะทางเพิศั 
ต่อเธิ์อมาอย่างต่อเน่�อง เธิ์อถ่กตัดสนิให้่ได้รบัีโทษจัำคกุเป็นเวิลุา 15 ปีแลุะกำลุงัอย่ใ่นช่ั้วิงรออทุธิ์รณ์คด ี เธิ์อ
ได้ศ้ักษาต่อจันได้รบัีอนปุริญญา 2 ใบี เข้าร่วิมโครงการฟ้�นฟส่มรรถภาพิห่ลุายโครงการ  แลุะเข้ารับีการบีำบีดั
รกัษาในโครงการที�จัดัทำข้�นบีนพ่ิ�นฐานของข้อมลุ่ที�ถ่กต้องเกี�ยวิกบัีควิามบีอบีชั้�ำทางจัติใจัอย่างรนุแรงระห่ว่ิาง
ที�ถ่กจัำคกุ Niki ได้รบัีข้อเสนอให้่มงีานทำแลุะมบ้ีีานอย่ห่่ลัุงถ่กปลุ่อยตวัิจัากเร่อนจัำ เธิ์อได้รับีคะแนนสง่สุดเท่า
ที�เคยมมีาสำห่รบัีการประเมิน COMPAS ซ้�งเป็นการประเมินเพิ่�อทดสอบีควิามเป็นไปได้ของผ่ท้ำแบีบีทดสอบี
ที�จัะกลุบัีไปใช้ั้ควิามรุนแรง สารเสพิติดแลุะ/ห่ร่อประกอบีอาชั้ญากรรมอีก อย่างไรก็ด ีเธิ์อไม่ได้รบัีอนุมตัใิห้่พิกั
การลุงโทษห่ลุงัจัากย่�นคำขอห่ลุายครั�งในปี พิ.ศั. 2552 พิ.ศั. 2554 แลุะ พิ.ศั. 2556 เน่�องจัากเธิ์อปฏิิเสธิ์ที�จัะ
กลุ่าวิแสดงควิามเสยีใจัต่ออาชั้ญากรรมที�เธิ์อก่อข้�นต่อคณะกรรมการพิิจัารณาการพัิกการลุงโทษ Niki ย่นยนั 
ว่ิาเธิ์อเป็นผ่เ้สยีห่ายจัากควิามรนุแรงในครอบีครวัิ ในปีพิ.ศั. 2560 ห่ลุงัจัากได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่จัากตวัิแทน
ทางกฎห่มายโดยไม่เสยีค่าใช้ั้จ่ัาย เธิ์อได้รบัีอนญุาตให้่พิกัการลุงโทษได้ห่ลุงัจัากถ่กจัำคกุนานกว่ิา 20 ปี

โครงการริเริ�มช่ั้วิยเห่ลุ่อผ่้ต้องขังที�เป็นผ่้ถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ เป็นกลุุ่มควิามร่วิมม่อ
ระห่ว่ิางองค์กรทางกฎห่มายแลุะองค์กรให่้บีริการทางสังคม สำนักงานกฎห่มาย กลุุ่มให่้การสนับีสนุน อดีต
ผ่้พิิพิากษา อดีตผ่้ต้องขังห่ญิงที�ถ่กกระทำควิามรุนแรง แลุะบีุคคลุต่าง ๆ  ที�ทุ่มเทให่้กับีการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อ
ผ่้ที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะซ้�งกำลุังรับีโทษอย่่ในเร่อนจัำของกรุงนิวิยอร์ก โครงการนี�
มีเป้าห่มายห่ลุัก 3 ประการ ค่อ:  (1) เพิ่�อจััดห่าตัวิแทนดำเนินการในเร่�องเกี�ยวิกับีการขอพิักการลุงโทษ (2) 
รว่ิมให่ก้ารสนบัีสนนุให่ร้ะบีบียติุธิ์รรมปรบัีปรงุแนวิทางการตดัสนิใจัปลุอ่ยผ่ต้วัิผ่ต้อ้งขงัดว้ิยวิิธิ์พีิกัการลุงโทษ 
แลุะ (3) ให่้การศั้กษาแลุะฝึึกอบีรมผ่้ที�มีส่วินในการตัดสินใจัพิักห่ร่อผ่อนผันการลุงโทษในประเด็นที�เกี�ยวิกับี
ควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะก

3.2.3 การพักการลงโทษ

การไต่สวินเพ่ิ�อขอพิกัการลุงโทษของผ่ต้้องขังห่ญงิควิรนำประเดน็ควิามรนุแรงด้วิยเห่ตแุห่่งเพิศัภาวิะมาพิิจัารณาประกอบี

ด้วิย แลุะควิรจัดัให้่ผ่ป้ฏิิบัีตงิานด้านตุลุาการกับีการดำเนินงานของศัาลุเข้ารับีการอบีรมเกี�ยวิกับีพิลุวัิตแลุะผลุกระทบี 

ของควิามรนุแรงด้วิยเห่ตแุห่่งเพิศัภาวิะให้่มากข้�น ในกรณทีี�ผ่ต้้องขงัเป็นเห่ย่�อของควิามรนุแรงด้วิยเห่ตแุห่่งเพิศัภาวิะ 

การที�ผ่ต้้องขงัปฏิิเสธิ์ที�จัะแสดงควิามเสยีใจัต่อการกระทำของตนไม่ควิรเป็นอปุสรรคในการอนมุตัใิห้่พิกัการลุงโทษ
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3.2.4 คู่วามืจุำาเป็นัท่�ติ้องได้รับการคูุ่้มืคู่รองขัองผู้่้หญิงท่�ถึ่กกระทำาคู่วามืรุนัแรง 
 ด้วยุเหติุแห�งเพศภาวะ 

การฝึกึอบีรมผ่ป้ฏิิบีติังานดา้นตลุุาการเกี�ยวิกบัีกระบีวินการยตุธิิ์รรมทางอาญาที�สามารถตอบีสนองตอ่ควิามตอ้งการ

ของผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ่้ห่ญิงซ้�งถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะได้อย่างมีประสิทธิ์ิภาพิถ่อเป็นเร่�องสำคัญ 

เน่�องจัากการใช้ั้มาตรการแทรกแซงเพ่ิ�อให่้ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อแต่ระยะเริ�มต้นจัะสามารถป้องกันไม่ให่้เกิดสถานการณ์ที�

ผ่้ห่ญิงจัะได้รับีบีาดเจั็บีร้ายแรงห่ร่อถ่กฆ่าตกรรมโดยค่่ครองห่ลุังจัากถ่กกระทำทารุณมาอย่างยาวินาน161

ผ่ป้ฏิิบีตังิานด้านตุลุาการควิรมีควิามเข้าใจัถ้งพิลุวัิตแลุะผลุกระทบีของควิามรุนแรง รวิมทั�งจัำเป็นตอ้งลุดควิามเสี�ยง

ลุงให่้น้อยที�สุดเพ่ิ�อให่้ผ่้ถ่กกระทำได้รับีควิามปลุอดภัยส่งสุด เพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่าผ่้ที�ถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่ง

เพิศัภาวิะ (ทั�งชั้ายแลุะห่ญิง) จัะได้รับีควิามปลุอดภัย162 ข้อควิรพิิจัารณาห่ลุักในเร่�องนี� ได้แก่:

• การทำควิามเข้าใจัแลุะสนองตอบีควิามต้องการในด้านการป้องกันตัวิเองของผ่้ถ่กกระทำควิามรุนแรงตลุอด

ระยะเวิลุาที�อย่่ในกระบีวินการยุติธิ์รรม163

• สิทธิ์ิของผ่้เสียห่ายจัากการถ่กกระทำควิามรุนแรงที�จัะได้รับีแจั้งถ้งโอกาสที�ผ่้ห่ญิงที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรม

จัะได้รับีการปลุ่อยตัวิจัากที�คุมขังห่ร่อเร่อนจัำ164

• การนำควิามเสี�ยงด้านควิามปลุอดภัยรวิมทั�งควิามเปราะบีางของผ่้เสียห่ายมาพิิจัารณาประกอบีการตัดสินใจั

ใชั้บ้ีทลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคมุขงัห่รอ่ก้�งการคมุขงั การให่ป้ระกนัตวัิ การปลุอ่ยตวัิแบีบีมเีง่�อนไข การพิกัการลุงโทษ 

ห่ร่อการคุมประพิฤติ โดยเฉพิาะในกรณีของผ่้กระทำผิดซ�ำซากที�เป็นบีุคคลุอันตราย165

• การห้่ามมใิห้่ใช้ั้กระบีวินการระงับีข้อพิิพิาททางเลุอ่กที�เป็นการบัีงคบัีห่รอ่กำห่นดให้่จัำเลุยต้องทำ  รวิมถ้งการบัีงคบัี

ให้่มกีารประนอมข้อพิิพิาทแลุะการไกลุ่เกลุี�ยในคดีที�เกี�ยวิข้องกบัีควิามรุนแรงต่อผ่ห้่ญิงแลุะเดก็ผ่ห้่ญิงทกุรป่แบีบี166

ตามมาตรา 4801 ของประมวิลุกฎห่มายอาญาของรัฐแคลิุฟอร์เนีย คณะกรรมการไต่สวินคำร้องขอพัิกการ
ลุงโทษ ไดรั้บีมอบีอำนาจัให่ต้ดัสนิใจัลุดโทษห่รอ่อภยัโทษให่แ้กผ่่ต้้องขงัไดห้่ากมหี่ลุกัฐานวิา่เปน็ผ่ท้ี�ถ่กค่ค่รอง
ทบุีตทีำรา้ยแลุะไดร้บัีผลุกระทบีจัากการกระทำดังกลุ่าวิ แลุะห่ากปรากฏิว่ิาพิฤตกิรรมอาชั้ญากรของผ่ต้อ้งขงั
เปน็ผลุมาจัากการตกเปน็เห่ย่�ออาชั้ญากรรม ในการพิิจัารณาทบีทวินควิามเห่มาะสมของพัิกการลุงโทษสำห่รบัี
ผ่้ที�ถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดก่อนวัินที� 29 สิงห่าคม พิ.ศั. 2539 คณะกรรมการไต่สวินฯ จัะให้่ “น�ำห่นักมาก” 
กับีข้อม่ลุห่ร่อห่ลุักฐานที�แสดงวิ่าผ่้ต้องขังถ่กค่่ครองทุบีตีทำร้ายในชั้่วิงเวิลุาที�กระทำควิามผิดข

ก
 Keushkerian, “ควิามคดิรเิริ�มปฏิริป่กระบีวินการไตส่วินเพิ่�อขอพิกัการลุงโทษของโครงการ Sanctuary (Sanctuary’s Initiative works to reform Parole Hearing 

Process)”, Sanctuary for Families, 20 เมษายน พิ.ศั. 2561
ข
 ประมวิลุกฎห่มายอาญารัฐแคลุิฟอร์เนีย § 4801(b) (West 2014)

161 UNODC,ค่่ม่อวิ่าด้วิยมาตรการตอบีสนองควิามรุนแรงต่อสตรีแลุะเด็กผ่้ห่ญิงด้านการดำเนินคดีที�มีประสิทธิ์ิภาพิ (Handbook on effective prosecution responses 
to violence against women and girls) (2014) ห่น้า 41-68 แลุะ UNODC, ค่่ม่อการสนองตอบีของกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญาต่อควิามรุนแรงต่อผ่้ห่ญิงแลุะเด็กผ้่
ห่ญิงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ (Handbook for the Judiciary on Effective Criminal Justice Responses to Gender-Based Violence against Women and Girls) (2019).

162 UNODC, ค่ม่อ่วิา่ดว้ิยมาตรการตอบีสนองควิามรนุแรงตอ่สตรแีลุะเดก็ผ่ห้่ญงิดา้นการดำเนนิคดทีี�มปีระสทิธิ์ภิาพิ (Handbook on effective prosecution responses 
to violence against women and girls) (2014) ห่น้า 52-59

163 UNODC, ค่ม่อ่ว่ิาด้วิยมาตรการตอบีสนองควิามรุนแรงต่อสตรีแลุะเด็กผ่ห้่ญิงดา้นการดำเนินคดีที�มปีระสิทธิิ์ภาพิ (Handbook on effective prosecution responses 
to violence against women and girls) (2014) ห่น้า 52 ค่่ม่อนี�ให่้ข้อม่ลุเกี�ยวิกับีควิามต้องการด้านการป้องกันแลุะข้อควิรพิิจัารณาที�ควิรคำน้งถ้ง

164 UNODC, แนะนำแผนยทุธิ์ศัาสตรต์น้แบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิบิีตัขิองสห่ประชั้าชั้าตวิิา่ดว้ิยการขจัดัควิามรนุแรงตอ่เดก็ในสาขาการปอ้งกันอาชั้ญากรรมแลุะควิาม
ยุติธิ์รรมทางอาญา: เคร่�องม่อให่ม่สำห่รับีผ่้กำห่นดนโยบีาย เจั้าห่น้าที�แลุะผ่้ปฏิิบีัติงานในกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงอาญา (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) ย่อห่น้าที� 17(c)

165 UNODC, แนะนำแผนยทุธิ์ศัาสตรต์น้แบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิบิีตัขิองสห่ประชั้าชั้าตวิิา่ดว้ิยการขจัดัควิามรนุแรงตอ่เดก็ในสาขาการปอ้งกันอาชั้ญากรรมแลุะควิาม
ยุติธิ์รรมทางอาญา: เคร่�องม่อให่ม่สำห่รับีผ่้กำห่นดนโยบีาย เจั้าห่น้าที�แลุะผ่้ปฏิิบีัติงานในกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงอาญา (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) ย่อห่น้าที� 15(j)

166 คณะกรรมาธิ์กิารสถานภาพิสตร ี(Commission on the Status of Women), ขอ้สรปุที�ตกลุงรว่ิมกนัวิา่ดว้ิยการขจัดัแลุะปอ้งกนัควิามรนุแรงตอ่สตรทีกุรป่แบีบี (Agreed 
conclusions on the elimination and prevention of all forms of violence against women) (E/2013/27)], ย่อห่น้า 34 (g) 
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3.3   ผู้่้หญิงชุาวติ�างชุาติิ
ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมต้องเผชั้ิญกับีปัญห่าที�ห่ลุากห่ลุาย เชั้่น ไม่สามารถเข้าถ้งควิาม 

ชั้ว่ิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายไดเ้พิราะมอีปุสรรคดา้นภาษา ไมส่ามารถเขา้ถ้งเครอ่ขา่ยสนบัีสนนุของชั้มุชั้น เปน็ผ่ด้้อยโอกาส

ทางเศัรษฐกิจั เผชั้ิญกับีควิามโดดเดี�ยวิแลุะมีปัญห่าด้านสุขภาพิจัิตเน่�องจัากไม่ได้อาศััยอย่่กับีครอบีครัวิ นอกจัากนี�  

ผ่ห้่ญิงชั้าวิต่างชั้าติยงัมโีอกาสเข้าร่วิมมาตรการที�มใิชั้ก่ารคุมขงัในขั�นตอนก่อนการพิิจัารณาคดีแลุะการพิิพิากษาคดี 

น้อยกวิ่าผ่้กระทำผิดกลุุ่มอ่�นเน่�องจัากไม่สามารถทำตามเง่�อนไขของมาตรการเห่ลุ่านั�นได้ การเข้าถ้งบีริการด้าน 

ควิามยุติธิ์รรมแลุะได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อโดยการระงับีข้อพิิพิาทห่ร่อย้ายสถานที�กักขัง ผ่้กำห่นดนโยบีายจัำเป็นต้อง

ศ้ักษากฎห่มายแลุะนโยบีายต่าง ๆ เกี�ยวิกับีผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมเพิ่�อให่้แน่ใจัวิ่าพิวิกเธิ์อ

จัะไม่ถ่กเลุ่อกปฏิิบีัติแลุะสามารถเข้าถ้งบีริการด้านควิามยุติธิ์รรม ตลุอดจันได้รับีควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อในด้านการระงับี 

ข้อพิิพิาทห่ร่อย้ายสถานที�กักขัง สิทธิ์ิห่ลุัก ๆ ที�ผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�ควิรได้รับีได้แก่: 

• สิทธิ์ิที�จัะมีลุ่ามแปลุภาษา

• สิทธิ์ิที�จัะได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มาย

• สิทธิ์ิที�จัะได้รับีบีริการจัากสถานกงสุลุ

• สิทธิ์ิที�จัะได้ติดต่อกับีครอบีครัวิ

• สิทธิ์ิที�จัะปฏิิบีัติตามควิามเชั้่�อทางศัาสนาแลุะวิัฒนธิ์รรมของตน

นอกจัากนี� ควิรศัก้ษาเอกสารของ UNODC เพิิ�มเตมิ เพ่ิ�อศ้ักษาถ้งรายลุะเอียดเกี�ยวิกบัีขอ้ควิรพิิจัารณา ที�ตอ้งคำน้งถ้ง

ในการดำเนนิการกบัีผ่ต้อ้งขงัที�เปน็ชั้าวิตา่งชั้าติ167 ในห่มวิดนี�จัะไมก่ลุา่วิถ้งชั้าวิตา่งชั้าตทิี�ขอลุี�ภยัซ้�งตามห่ลุกักฎห่มาย

ระห่วิ่างประเทศัระบีุวิ่าไม่ควิรถ่กควิบีคุมตัวิ ยกเวิ้นในสถานการณ์พิิเศัษต่าง ๆ ที�อาจัมีข้อยกเวิ้นให่้ควิบีคุมตัวิได้168

ผ่ห้่ญงิตา่งชั้าติที�อย่่ในกระบีวินการค้ามนุษยม์กัจัะถ่กจับัีกุมในข้อห่าประกอบีอาชั้ญากรรมในด้านต่าง ๆ  เช่ั้น การค้า

ประเวิณี การฝึ่าฝึ้นกฎระเบีียบีวิ่าด้วิยการเข้าเม่อง ห่ร่อควิามผิดต่อศัีลุธิ์รรมอันดีงามของสังคม การที�ห่ลุายประเทศั

ใชั้้แนวิปฏิิบัีติที�เน้นการลุงโทษกับีผ่้ค้ายาเสพิติดรายย่อยห่ร่อผ่้เข้าเม่องโดยผิดกฎห่มายทำให้่มีผ่้ห่ญิงที�เป็นชั้าวิ 

ต่างชั้าติจัำนวินมากต้องเข้าส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรม อย่างไรกด็ ีผ่ห้่ญงิกลุุม่นี�จัำนวินมากเช่ั้นกนัที�กระทำควิามผิดดงักลุ่าวิ 

เน่�องจัากควิามยากจัน การตกเป็นเห่ย่�อของการถ่กบีีบีบีังคับี แลุะถ่กผ่้อ่�นแสวิงห่าประโยชั้น์โดยไม่ถ่กต้อง169

167 UNODC, ค่่ม่อวิ่าด้วิยผ่้ต้องขังที�มีควิามต้องการพิิเศัษ (Handbook on Prisoners with Special Needs) (2009).
168 สำนักงานข้าห่ลุวิงให่ญ่ผ่้ลุี�ภัยแห่่งสห่ประชั้าชั้าติ (UNHCR), แนวิปฏิิบัีติวิ่าด้วิยห่ลัุกเกณฑ์์แลุะมาตรฐานต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับีการควิบีคุมตัวิผ่้ขอลุี�ภัย ฉบัีบี

ปรับีปรุง(Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention of Asylum Seekers) (1999)
169 Prison Reform Trust, ยังไม่มีทางออก: ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติแลุะผ่้ห่ญิงที�เป็นเห่ย่�อการค้ามนุษย์ในระบีบียุติธิ์รรมทางอาญา (Still No Way Out: Foreign national 

women and trafficked women in the criminal justice system) (2018).

มืาติรฐานัระหว�างประเทศท่�เก่�ยุวข้ัอง

อนุสญัญาสห่ประชั้าชั้าตเิพิ่�อต่อต้านอาชั้ญากรรมข้ามชั้าตทีิ�จัดัตั�งในลุกัษณะองค์กรแลุะพิิธิ์ศีัาลุเพิ่�อป้องกนั 
ปราบีปราม แลุะลุงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพิาะสตรีแลุะเด็ก (The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children)

ห่ลุกัการแลุะแนวิทางว่ิาด้วิยสทิธิิ์มนุษยชั้นแลุะการค้ามนุษย์ขององค์การสห่ประชั้าชั้าติ (United Nations Human 
Rights Principles and Guidelines on Human Trafficking) 

อนสุญัญาของคณะมนตรีแห่่งสห่ภาพิยุโรปว่ิาด้วิยการดำเนินการเพ่ิ�อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Convention of the 
Council of Europe on Action against Trafficking in Human Beings)
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ข้อกำห่นดกรุงเทพิแลุะมาตรฐานระห่วิ่างประเทศัต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้องได้เรียกร้องให่้ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติที�เป็นเห่ย่�อของ

การค้ามนุษย์ได้รับีการปกป้องคุ้มครองในระดับีส่งสุดเพิ่�อห่ลุีกเลุี�ยงการตกเป็นเห่ย่�ออาชั้ญากรรมโดยอ้อม170

• เจั้าห่น้าที�ผ่้บีังคับีใชั้้กฎห่มายแลุะผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิในกระบีวินการยุติธิ์รรมควิรห่าวิิธิ์ีสำห่รับีการปกป้อง 

คุ้มครองแลุะให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อผ่้ที�ตกเป็นเห่ย่�อการค้ามนุษย์ตั�งแต่เริ�มต้น แลุะห่ลุีกเลุี�ยงการดำเนินคดีกับี

ผ่้ห่ญิงที�กระทำควิามผิดเน่�องจัากตกเป็นเห่ย่�อของผ่้ค้ามนุษย์171 โดยผ่้ที�ตกเป็นเห่ย่�อการค้ามนุษย์ไม่ควิรถ่ก

ดำเนินคดีใด ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับีการค้ามนุษย์ เชั้่น การมีห่นังส่อเดินทางปลุอม การทำงานโดยไม่มีใบีอนุญาต 

ห่ร่อการค้าประเวิณี

• ดำเนินการให้่แนใ่จัวิา่ผ่ห้่ญิงที�เปน็ชั้าวิต่างชั้าติไดร้บัีควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายแลุะได้รบัีคำแนะนำเกี�ยวิกับี

การเข้าเม่องตั�งแต่ระยะแรกของการจัับีกุมโดยต้องดำเนินการให่้เร็วิที�สุดเท่าที�จัะสามารถทำได้172

• จััดห่าบีริการลุ่ามให่้ 

• กำห่นดเวิลุาขั�นต�ำ (เช่ั้น อย่างนอ้ย 30 วินั) แก่ผ่ที้�ตกเป็นเห่ย่�อของการค้ามนษุยส์ำห่รบัีการพัิกฟ้�นแลุะห่ลีุกห่นี

จัากอิทธิ์ิพิลุของกลุุ่มผ่้ค้ามนุษย์ก่อนจัะตัดสินใจัวิ่าจัะให่้ควิามร่วิมม่อกับีตำรวิจัห่ร่อไม่

• ผ่ท้ี�ตกเป็นเห่ย่�อของการค้ามนษุยค์วิรได้รบัีการปกป้องคุม้ครองจัากการแก้แคน้ของผ่ค้้ามนษุยท์ั�งกอ่นแลุะห่ลัุง

ข้�นให้่การในชั้ั�นศัาลุ โดยออกใบีอนญุาตให่พ้ิกัอาศัยัอย่ใ่นประเทศัแลุะจัดัห่ามาตรการปอ้งกนัตา่ง ๆ  เชั้น่ ปกปดิ

ข้อม่ลุไม่ให่้สามารถระบีุตัวิบีุคคลุได้

• ทนายควิามจัำเลุยควิรได้รับีการฝึึกอบีรมเกี�ยวิกับีควิามต้องการเฉพิาะของผ่้ห่ญิงที�เป็นชั้าวิต่างชั้าติแลุะยก

ระดับีการรับีร่้เกี�ยวิกับีการถ่กกระทำทารุณแลุะการค้ามนุษย์ในขั�นตอนเริ�มแรกของกระบีวินการยุติธิ์รรม

• จััดฝึึกอบีรมแลุะให่้แนวิทางในการปฏิิบีัติงานเกี�ยวิกับีเร่�องดังกลุ่าวิกับีผ่้พิิพิากษาแลุะพินักงานอัยการ

170 Rule 66, Bangkok Rules. แลุะด่ UNODC ค่่ม่อว่ิาด้วิยการต่อส่้กับีการค้ามนุษย์: โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Toolkit to Combat Trafficking in Persons: 
Global Programme against Trafficking in Human Beings) (2008) 

171 บีทบีัญญัติข้อที� 18(k) ของยุทธิ์ศัาสตร์ต้นแบีบีแลุะมาตรการในทางปฏิิบัีติของสห่ประชั้าชั้าติวิ่าด้วิยการขจััดควิามรุนแรงต่อสตรีแลุะเด็กผ่้ห่ญิงในสาขาการป้องกัน
อาชั้ญากรรมแลุะควิามยุติธิ์รรมทางอาญา ฉบีับีปรับีปรุง มติสมัชั้ชั้าให่ญ่แห่่งสห่ประชั้าชั้าติที� 65/228 ภาคผนวิก รับีรองเม่�อ 21 ธิ์ันวิาคม พิ.ศั. 2553

172 ห่ลุักการที� 10, “ควิามเท่าเทียมกันในการเข้าถ้งควิามชั้่วิยเห่ลุ่อทางกฎห่มาย (Equity in access to legal aid)” แลุะแนวิปฏิิบีัติที� 3 “สิทธิ์ิอ่�น ๆ  ของผ่้ที�ถ่กกักขัง จัับีกุม 
สงสัยห่ร่อกลุ่าวิห่าห่ร่อถ่กตั�งข้อห่าวิ่ากระทำควิามผิดทางอาญา (Other rights of persons detained, arrested, suspected or accused of, or charged with a criminal 
offence)”, ห่ลุกัการแลุะแนวิปฏิิบัีตวิิา่ด้วิยการเข้าถ้งควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มายในระบีบียุตธิิ์รรมทางอาญาของสห่ประชั้าชั้าต ิ(United Nations Principles and Guidelines 
on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)

173  Prison Reform Trust, ยังไม่มีทางออก: ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติแลุะผ่้ห่ญิงที�เป็นเห่ย่�อการค้ามนุษย์ในระบีบียุติธิ์รรมทางอาญา (Still No Way Out: Foreign national 
women and trafficked women in the criminal justice system) (2018)

ปร่ะเทศอังกัฤษแลัะเวลัส์: เน่�อห่าบีางห่มวิดของห่นังสอ่ค่่มอ่ผ่พิ้ิพิากษาว่ิาด้วิยการปฏิิบัีตอิย่างเท่าเทยีมกนั 
กลุ่าวิถง้การค้าทาสในสังคมสมัยให่ม่ แลุะในสกอตแลุนด์มหี่นงัสอ่ค่ม่อ่ของ Lord Advocateข ที�กลุ่าวิถ้งการไม่
ดำเนินคดีกบัีเห่ย่�อของการค้ามนษุย์แลุะผ่ท้ี�ถ่กแสวิงห่าผลุประโยชั้น์โดยไม่ถ่กต้อง รวิมทั�งนำเสนอแนวิปฏิิบีติั 
ที�ดแีลุะควิามโปร่งใสในการดำเนินคดปีระเภทดงักลุ่าวิ 
ก
 Judicial College, การปฏิิบีัติอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment Bench Book) (2018)

ข 
สำนักงานดำเนินคดีแลุะจััดห่างบีประมาณของสกอตแลุนด์, ข้อแนะนำสำห่รับีพินักงานอัยการในการดำเนินคดีกับีผ่้เสียห่ายจัากการค้ามนุษย์แลุะผ่้ที�ถ่กการ

แสวิงห่าผลุประโยชั้น์โดยไม่ถ่กต้องของ Lord Advocate (Lord Advocate’s Instructions for Prosecutors when considering Prosecution of Victims of 
Human Trafficking and Exploitation).

• การตดัสนิใจัใด ๆ  ของผ่ป้ระกอบีวิิชั้าชีั้พิในระบีบีงานยุตธิิ์รรมควิรคำน้งถ้งผลุประโยชั้น์สง่สุดของเดก็เปน็สำคญั

• ไมค่วิรให้่นโยบีายคนเข้าเมอ่งต่าง ๆ  เช่ั้น การยกเลิุกควิามผิดเกี�ยวิกับีการเข้าเมอ่งมาเป็นอุปสรรคโดยอัตโนมัติ

ต่อการดำเนินการ/การแก้ไขปัญห่าโดยชัุ้มชั้น173 
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• ผ่้ห่ญิงที�เป็นชั้าวิต่างชั้าติควิรสามารถเข้าถ้งทางเลุ่อกแทนการลุงโทษอ่�น ๆ ในชุั้มชั้นได้อย่างเท่าเทียมกันกับี

จัำเลุยกลุุ่มอ่�น แลุะควิรได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อเม่�อไม่สามารถปฏิิบีัติตามเง่�อนไขที�กำห่นดไว้ิได้ เชั้่น ไม่มีที�อย่่

อาศััยในประเทศั แลุะยังสามารถกำห่นดเง่�อนไขอ่�น ๆ เพิิ�มเติมได้ เชั้่น การให่้ผ่้ต้องห่ามอบีเอกสารระบีุตัวิตน

ไวิ้กับีเจั้าห่น้าที�ที�เกี�ยวิข้อง การให่้มารายงานตัวิกับีตำรวิจัห่ร่อพินักงานคุมประพิฤติ ห่ร่อการให่้อย่่ภายใต้การ

ควิบีคุมสอดส่องโดยชัุ้มชั้น

• สำรวิจัร่ปแบีบีให่ม่ ๆ ของการลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังเพิ่�อเป็นทางเลุ่อกแทนการจัำคุกที�ออกแบีบีมาเพิ่�อสนอง

ตอบีควิามต้องการเฉพิาะของผ่้ห่ญิงที�เป็นเห่ย่�อของการค้ามนุษย์

สห่ร่ัฐอเมริ่กัา: ผ่ท้ี�เกิดในห่รอ่นอกประเทศัจัำนวินมากในกรุงนิวิยอร์กถ่กใช้ั้กำลัุงบีงัคบัีให้่เข้าส่ธ่ิ์รุกจิัการค้า
ประเวิณี กรุงนิวิยอร์กจั้งได้จััดตั�งศัาลุสำห่รับีคดีค้ามนุษย์ (Human Trafficking Intervention Courts) ข้�น 
เป็นจัำนวิน 11 แห่่ง เพิ่�อเป็นโครงการนำร่องในการห่าทางออกที�เป็นธิ์รรมแลุะเห่น็อกเห่น็ใจัให้่กบัีผ่ต้้องห่าใน
คดลีุกัษณะนี� คดีลุหุ่โทษเกี�ยวิกับีการค้าประเวิณีทั�งห่มดที�มีการนำตัวิจัำเลุยมาข้�นศัาลุแลุ้วิจัะถ่กส่งต่อไปยัง
ศัาลุที�ตั�งข้�นให่ม่เห่ลุ่านี� โดยเจ้ัาห่น้าที�ประจัำศัาลุจัะประเมนิจัำเลุยที�ถ่กส่งตวัิมาก่อนจัะส่งต่อให้่เข้ารบัีบีริการ
ให้่คำปร้กษาแลุะพิบีกับีเจ้ัาห่น้าที�ที�ได้รับีมอบีห่มายให้่ด่แลุคดีของจัำเลุยแต่ลุะราย โครงการมีบีริการที� 
ห่ลุากห่ลุายให้่กบัีจัำเลุย ตั�งแต่การส่งตัวิไปยังศัน่ย์พิกัพิิงแลุะสถานที�ดแ่ลุสุขภาพิไปจันถ้งการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุอ่
ด้านการเข้าเมอ่ง การบีำบีดัรกัษาแลุะให้่คำปรก้ษาผ่ต้ดิยาเสพิตดิ ทั�งนี� ผ่ใ้ห้่คำปร้กษา/นกัสงัคมสงเคราะห์่จัะ
ทำการคัดกรองเพ่ิ�อระบุีตวัิผ่ต้้องห่าที�เป็นเห่ย่�อของการค้ามนุษย์ ศัาลุสำห่รับีคดค้ีามนุษย์เห่ลุ่านี�ยงัช่ั้วิยให้่จัำเลุย 
เข้าร่วิมโครงการได้รบัีการศ้ักษาแลุะการฝึึกอาชั้พีิเพิ่�อป้องกนัไม่ให้่กลุบัีเข้าส่ธุ่ิ์รกิจัการค้าประเวิณีอกี อาจัให้่มี
การยกฟ้องห่รอ่ลุดระดับีควิามรุนแรงของข้อกลุ่าวิห่าได้โดยมีเง่�อนไขว่ิาจัำเลุยจัะต้องเข้ารบัีบีริการห่รอ่เข้าร่วิม
โครงการต่าง ๆ ตามที�ศัาลุสั�ง ลุกัษณะเด่นอย่างอ่�น ๆ ของโครงการนี�ได้แก่ การเน้นให้่มคีวิามร่วิมมอ่แลุะการ
ตดิต่อส่�อสารระห่ว่ิางศัาลุกบัีห่น่วิยงานภาคใีนกระบีวินการยตุธิิ์รรมทางอาญา ตลุอดจันผ่ใ้ห้่บีรกิารในท้องถิ�น
แลุะผ่มี้ส่วินได้ส่วินเสยีอ่�น ๆ ที�มากข้�น

ที�มา: Center for Court Innovation, ภาพินิ�งของศัาลุแห่่งรัฐ: ศัาลุเพิ่�อแทรกแซงการค้ามนุษย์ของรัฐนิวิยอร์ค (State Court Snapshot: New York State’s Human 
Trafficking Intervention Courts), ห่าด่ได้ที�: https://cjinvolvedwomen.org/wp-content/uploads/2016/12/HTIC-1pager.pdf. 
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3.4   ผู้่้หญิงท่�ถึ่กจุับในัคู่ด่คู่วามืผู้ิดเก่�ยุวกับยุาเสืพติิด174  
ผ่ต้้องขังห่ญงิในคดคีวิามผดิเกี�ยวิกบัียาเสพิตดิมจีัำนวินเพิิ�มข้�นอยา่งชั้ดัเจัน โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในลุะตนิอเมรกิาแลุะ

เอเชั้ียตะวิันออกเฉียงใต้ ผ่้ต้องขังห่ญิงกลุุ่มนี�มักจัะเป็นผ่้กระทำผิดที�ทำงานระดับีลุ่างที�ไม่สำคัญแต่มีควิามเสี�ยงส่ง 

เชั้่น เป็นผ่้ค้ายาเสพิติดรายย่อย เป็นผ่้ปลุ่กห่ร่อลุักลุอบีนำเข้ายาเสพิติด ห่ร่อแอบีนำยาเสพิติดเข้าไปให่้ญาติที�เป็น 

ผ่ต้อ้งขังชั้ายในเรอ่นจัำ ผ่ห้่ญิงที�เป็นผ่ป้ฏิิบัีตกิารรายให่ญ่ในธุิ์รกิจัคา้ยาเสพิติดมจีัำนวินน้อยมาก สว่ินให่ญ่แลุว้ิผ่ห้่ญิง

ที�กระทำควิามผดิเกี�ยวิกบัียาเสพิตดิจัะทำไปเพิราะตดิยา ถ่กลุอ่ลุวิงชั้กัจัง่ ถ่กบีบีีบีงัคบัี แลุะ/ห่รอ่เพิราะควิามยากจัน175

สิ�งสำคัญที�ควิรนำมาพิิจัารณาในทุกขั�นตอนของกระบีวินการยุติธิ์รรม ค่อ ภ่มิห่ลุังโดยรวิมของผ่้กระทำผิดห่ญิง แลุะ

ควิรพิิจัารณารวิมถ้งปัจัจััยอ่�น ๆ ดังต่อไปนี�:

• ควิามยากจันแลุะการถ่กกีดกันทางสังคม

• การเป็นแม่คนแลุะเป็นผ่้ให่้การด่แลุบีุคคลุอ่�นที�ตนมีภาระเลุี�ยงด่ 

• การเป็นห่ัวิห่น้าครอบีครัวิ

• การไม่ร่้ห่นังส่อ

• ระดับีการศั้กษา

• ขาดการฝึึกอาชั้ีพิ

• สถานภาพิการเข้าเม่อง

• ปญัห่าในการเขา้ถ้งควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ทางกฎห่มาย (เชั้น่ ถ่กมองวิา่ไดรั้บีเงนิช่ั้วิยเห่ลุอ่จัากครอบีครวัิแตใ่นควิาม

เป็นจัริงแลุ้วิไม่มีเงินจั้างทนายควิาม) 

• มีประสบีการณ์ถ่กกระทำรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะ

• มีควิามบีกพิร่องทางร่างกายห่ร่อจัิตใจัซ้�งอาจัทำให่้เข้าไปมีส่วินร่วิมในพิฤติกรรมผิดกฎห่มาย176

สิ�งสำคญัที�ตอ้งคำนง้ถ้งอกีประการห่น้�ง คอ่ ภ่มิห่ลัุงที�คลุา้ยคลุง้กนัของผ่ห้่ญงิที�ถ่กจับัีในคดคีวิามผดิเกี�ยวิกับียาเสพิติด  

ได้แก่:

ก. โดยทั�วิไปแลุว้ิผ่ช้ั้ายจัะใชั้กั้ญชั้า โคเคน แลุะฝึิ�นมากกวิา่ผ่ห้่ญงิ ในขณะที�จัำนวินชั้ายแลุะห่ญงิที�ใชั้ส้ารสกดั

จัากฝึิ�นแลุะยาระงับีควิามปวิดค่อนข้างใกลุ้เคียงกัน โดยผ่้ใชั้้ที�เป็นห่ญิงอาจัมีจัำนวินมากกวิ่าเลุ็กน้อย

ข. ผ่ห้่ญงิมกัระบีวุิา่ควิามบีอบีชั้�ำทางจัติใจัอยา่งรนุแรง ปญัห่าดา้นควิามสมัพินัธิ์ก์บัีผ่อ้่�น ควิามเครยีดจัากภาวิะ

แวิดลุ้อม แลุะปัญห่าทางครอบีครัวิเป็นสาเห่ตุที�ทำให่้เริ�มใชั้้ห่ร่อยังคงใช้ั้สารเสพิติดอย่างต่อเน่�องมากกว่ิา

ผ่ช้ั้าย สิ�งที�กระตุน้ควิามเครยีดทางอารมณ ์ไดแ้ก ่ประสบีการณเ์ลุวิรา้ยที�ไดร้บัีในวิยัเดก็ มรีายงานวิา่ผ่ห้่ญงิ

ที�มีประสบีการณ์ดังกลุ่าวิมีโอกาสเริ�มใชั้้ยาเสพิติดแลุะมีควิามผิดปกติจัากการใชั้้ยาเสพิติดที�เร็วิกวิ่าผ่้ชั้าย

ค. ควิามเปราะบีางที�เพิิ�มข้�นเน่�องจัากควิามผิดปกติทางอารมณ์ที�เกิดข้�นร่วิมกับีควิามวิิตกกังวิลุ โดยเฉพิาะ

อย่างยิ�งควิามเปราะบีางที�เกิดจัากภาวิะผิดปกติทางจัิตใจัห่ลุังผ่านเห่ตุการณ์ร้ายแรงแลุะมีควิามเชั้่�อมโยง

กับีปัญห่าควิามผิดปกติที�เกิดจัากการใชั้้ยาเสพิติดของผ่้ห่ญิง

174 นอกจัากนี�ให่ด่้ห่มวิดที� 3.1 ควิามผดิเกี�ยวิกบัียาเสพิตดิในฐานะที�เปน็ปจััจัยัที�อย่เ่บี่�องห่ลุงัการถ่กจัำคกุของผ่ห้่ญงิ แลุะห่มวิดที� 4.2.1 การลุดทอนควิามเปน็อาชั้ญากรรม/
การลุดทอนการลุงโทษ แลุะห่มวิดที� 4.2.4 การห่ันเห่คดี

175 ควิามเห่น็ตอ่ข้อ 61 ด ่UNODC, ขอ้กำห่นดสห่ประชั้าชั้าตวิิา่ดว้ิยการปฏิิบัีตติอ่ผ่ต้้องขงัห่ญิงในเรอ่นจัำแลุะมาตรการที�มใิช่ั้การคมุขังสำห่รับีผ่ก้ระทำผดิห่ญิง (United 
Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary) พิร้อมทั�งควิามเห่็น, ห่น้า 45

176 ค่่ม่อนโยบีายระดับีประเทศัของ IDPC ที�เน้นแสดงให่้เห่็นถ้งภ่มิห่ลุังของผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในข้อห่าควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดในประเทศัอินโดนีเซีย ฟิลุิปปินส์แลุะไทย
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ง. ในขณะที�ผ่้ห่ญิงเริ�มใชั้้สารเสพิติดชั้้ากวิ่าแลุะในปริมาณที�น้อยกวิ่าผ่้ชั้าย แต่ห่ลุังจัากเริ�มต้นใช้ั้สารเสพิติด

แลุ้วิอัตราการเสพิสุรา กัญชั้า โคเคน แลุะสารสกัดจัากฝึิ�นของผ่้ห่ญิงจัะเพิิ�มข้�นอย่างรวิดเร็วิมากกวิ่าผ่้ชั้าย

จั. แม้วิ่าการประเมินผลุกระทบีของควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะที�มีต่อผ่้ห่ญิงที�ใชั้้ยาเสพิติดจัะม ี

ข้อม่ลุค่อนข้างจัำกัด แต่การศั้กษาทางคลุินิกในกลุุ่มตัวิอย่างผ่้ห่ญิงที�ใช้ั้ยาเสพิติดในห่ลุายชัุ้มชั้นของ

สห่รฐัอเมริกาแสดงให้่เห็่นว่ิากลุุม่ผ่ห้่ญิงที�ใชั้ย้าเสพิติดมีอตัราการตกเป็นเห่ย่�ออาชั้ญากรรมที�ใช้ั้ควิามรุนแรง

ด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะส่งกวิ่ากลุุ่มผ่้ห่ญิงที�ไม่ใชั้้ยาเสพิติดที�ระห่วิ่าง 2 - 5 เท่า177

เจั้าห่น้าที�ผ่้บีังคับีใชั้้กฎห่มาย พินักงานอัยการ แลุะเจ้ัาห่น้าที�ในกระบีวินการยุติธิ์รรมที�เป็นเจ้ัาห่น้าที�ชั้ั�นต้นที�ติดต่อ

กบัีผ่ต้อ้งห่าควิรได้รบัีการอบีรมอย่างเห่มาะสมถ้งแนวิปฏิิบัีตทีิ�ดทีี�สดุสำห่รับีรับีมอ่กับีผ่ห้่ญิงที�ใช้ั้ยาเสพิติดโดยปฏิิบัีติ

ร่วิมกับีผ่้ประกอบีวิิชั้าชั้ีพิด้านการด่แลุสุขภาพิ

อนุสัญญาระห่วิ่างประเทศัวิ่าด้วิยการควิบีคุมยาเสพิติดฉบีับีต่าง ๆ ได้อนุญาตไวิ้ชั้ัดเจันวิ่า ให่้นำบีทบีัญญัติวิ่าด้วิย

มาตรการตา่ง ๆ  เชั้น่ การบีำบัีดรักษาแลุะการให้่ควิามร้่มาใช้ั้เพิ่�อเปน็ทางเลุอ่กแทนการพิิพิากษาโทษ ห่รอ่การลุงโทษ

ผ่ก้ระทำผดิในขอ้ห่ามยีาเสพิติดไวิเ้พ่ิ�อเสพิเอง แลุะควิามผดิอ่�นทั�งห่มดที�จัดัเป็น “ควิามผดิเลุก็นอ้ย” เชั้น่ การให่ต้ำรวิจั

ห่ร่อผ่้ดำเนินคดีใชั้้วิิจัารณญาณของตนเองตัดสินใจัเบีี�ยงเบีนคดีที�ไม่ร้ายแรงออกจัากกระบีวินการยุติธิ์รรมห่ร่อใชั้้

มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังมาเป็นทางเลุ่อกแทนการคุมขังก่อนการพิิจัารณาคดีห่ร่อการจัำคุก178

177 UNODC, รายงานยาเสพิติดทั�วิโลุก ปี ค.ศั. 2018, ผ่้ห่ญิงแลุะยาเสพิติด: การใชั้้ยาเสพิติด การจััดห่ายาเสพิติดแลุะผลุที�ตามมา (World Drug Report 2018, Women 
and Drugs: Drug use, drug supply and their consequences) ห่น้า 11-15

178 คณะทำงานประสานระบีบีของสห่ประชั้าชั้าติด้านการอนุวิัติระบีบีร่วิมในเร่�องที�เกี�ยวิกับียาเสพิติด, เราได้เรียนร่้อะไรบี้างในชั้่วิงเวิลุา 30 ปีที�ผ่านมา: บีทสรุปควิามร่้
ที�ได้รับีแลุะที�จััดทำโดยองค์การสห่ประชั้าชั้าติวิ่าในเร่�องที�เกี�ยวิกับียาเสพิติด (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, แลุะ The Justice Collaborative, ห่ลุกัการ 21 ขอ้ สำห่รับีพินักงานอัยการในศัตวิรรษที� 21 (21 Principles 
for the 21st Century Prosecutor) (2018)

ปร่ะเทศออสเติร่เลัย่: รายงานฉบัีบีห่น้�งที�ศัก้ษาควิามเช่ั้�อมโยงระห่ว่ิางสขุภาพิกบัีโทษจัำคกุพิบีว่ิา การบีำบัีด 
ผ่ติ้ดยาเสพิตดิในที�อย่อ่าศัยัมปีระสทิธิ์ภิาพิมากกว่ิาการจัำคกุผ่ต้ดิยาเสพิตดิเพิราะมค่ีาใช้ั้จ่ัายรายวินัต�ำกว่ิา
การจัำคุกเกินคร้�งห่น้�ง แลุะได้ผลุคุ้มค่ามากกว่ิาในกรณีของการบีำบีัดรักษาผ่้ติดยาเสพิติดที�เป็นชั้นพิ่�นเม่อง 
การบีำบีัดรักษาในที�อย่่อาศััยช่ั้วิยลุดค่าใช้ั้จ่ัายให้่กับีครอบีครัวิแลุะสังคมได้มาก รวิมทั�งช่ั้วิยลุดปัญห่า 
ด้านสขุภาพิแลุะเพิิ�มโอกาสที�ผ่ติ้ดยาจัะเลิุกยาเสพิตดิได้ในอตัราที�สง่กว่ิาการจัำคกุก 

การศั้กษาในลุักษณะเดียวิกันในปร่ะเทศมาเลัเซ้่ยพิบีว่ิา การทำให้่การใช้ั้ยาเสพิติดเป็นอาชั้ญากรรมมี
ประสทิธิ์ภิาพิน้อยกว่ิาการรกัษาผ่ต้ดิใช้ั้ยาเสพิติดในสถานบีำบีดั แลุะยงัพิบีอีกด้วิยว่ิาการทำให้่การใช้ั้ยาเสพิติด
เป็นอาชั้ญากรรมอาจัทำให้่เกดิการแพิร่ระบีาดของโรคตดิต่อในกลุุม่ผ่ต้้องขงั แลุะกลุุม่ผ่ต้ดิยาเสพิตดิที�ถ่กคมุขงั
มคีณุภาพิชั้วิีิตที�ต�ำกว่ิาผ่ติ้ดยาเสพิตดิที�เข้ารบัีการรักษาในสถานบีำบีดัข

ก
 คณะกรรมการยาเสพิติดแลุะสุราพิ่�นเม่องแห่่งชั้าติ (National Indigenous Drug and Alcohol Committee), สะพิานแลุะสิ�งกีดขวิาง: การแก้ไขปัญห่าการกักขัง

แลุะสุขภาพิของชั้นพิ่�นเม่อง (Bridges and Barriers: Addressing Indigenous incarceration and health) (2013), ห่น้า 10
ข
 USM, ต้นทุนการทำให่้การใชั้้ยาเสพิติดเป็นอาชั้ญากรรมในมาเลุเซีย (Cost of Criminalizing Drug Use in Malaysia).

ไมค่วิรให่ม้คีำพิิพิากษาที�บีงัคับีการลุงโทษขั�นต�ำกบัีผ่ที้�กระทำผดิซ�ำจันเปน็นสิยัในขอ้ห่ามยีาเสพิตดิไว้ิในครอบีครอง 

ดังที�กลุ่าวิไวิ้ข้างต้น ควิรให่้มีการลุดทอนควิามเป็นอาชั้ญากรรมของการใชั้้ยาเสพิติดแลุะการมียาเสพิติดไวิ้เสพิเอง

เพิ่�อให่้เป็นไปตามกฎห่มายแลุะแนวิปฏิิบีัติที�ดีระห่วิ่างประเทศั

ไมค่วิรดำเนินคดีกบัีผ่ที้�แจัง้ตำรวิจัเกี�ยวิกับีการเสพิยาเสพิติดมากเกินขนาด แลุะไม่ควิรดำเนินคดีในข้อห่าฆ่า่คนตาย

กบัีผ่ท้ี�แบีง่ปนัยาเสพิติดกนัใชั้จ้ันเปน็เห่ตุให่ม้กีารเสพิยามากเกนิขนาดโดยไมต่ั�งใจัที�จัะให่ม้ผีลุรา้ยห่รอ่มกีารเสยีชั้วิีิต

เกิดข้�น179
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180 ข้อ 64 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ
181 ข้อ 62 ของข้อกำห่นดกรุงเทพิ

ปร่ะเทศอนิเดย่: มกีารนำมาตรการแทรกแซงที�นา่จัะได้ผลุมาใช้ั้เพ่ิ�อลุดการถ่กกระทำควิามรุนแรงโดยค่ค่รอง
แลุะควิามเสี�ยงที�จัะติดเชั้่�อ HIV ในกลุุม่ผ่ห้่ญิงที�ใชั้ย้าเสพิติดดว้ิยวิิธีิ์ฉดี โครงการนี�มชีั้่�อวิา่ ‘WINGS’ (Women 
Initiating New Goals for Safety) เริ�มดำเนินการโดยองค์กร India HIV/AIDS Alliance เม่�อเด่อนพิฤษภาคม 
พิ.ศั. 2561 ส่วินห่น้�งของมาตรการที�นำมาใช้ั้ได้แก่การให้่ผ่้ห่ญิง 200 คนในเม่องป่เน มห่าราษฎระ นิวิเดลีุ 
อิมฟาลุแลุะมณีปุระเข้ารับีบีทเรียนด้านจัิตวิิทยาแบีบีตัวิต่อตัวิเพิ่�อนำควิามร่้ไปพิัฒนาทักษะในการวิางแผน 
ด้านควิามปลุอดภัยของตนเอง ผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�จัะถ่กส่งต่อให้่เข้ารับีการทดสอบีแลุะบีำบัีดรักษาโรค HIV  
คำแนะนำดา้นสขุภาพิทางเพิศั การเจัรญิพินัธ์ุิ์แลุะการห่ลุกีเลุี�ยงอนัตราย รวิมทั�งควิามชั้ว่ิยเห่ลุอ่ดา้นกฎห่มาย
แลุะด้านควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะก

ปร่ะเทศอินโดน่เซ้่ย: องค์กร PEKA ใชั้้แนวิทางการให่้บีริการสุขภาพิที�ให่้ผ่้ใชั้้บีริการเป็นศั่นย์กลุางแลุะ
ออกแบีบีมาเฉพิาะตัวิบีุคคลุตามควิามต้องการของผ่้ที�เสพิยาเสพิติดด้วิยวิิธิ์ีฉีด ผ่้เข้ารับีบีริการสามารถใช้ั้
บีริการทั�งห่มดของ PEKA ได้ตามควิามสมัครใจัแลุะสามารถออกจัากโครงการได้ทุกเวิลุาโดยไม่มีผลุกระทบี 
เชั้ิงลุบีต่อผ่้ใช้ั้บีริการแต่อย่างใด บีริการบีำบัีดรักษาของ PEKA มีทั�งแบีบีเข้าพัิกในสถานที�ที�จััดไว้ิให่้แลุะ 
แบีบีที�ใชั้้ชัุ้มชั้นเป็นฐานในการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อ ผ่้ที�สมัครเข้ารับีบีริการบีำบีัดรักษายาเสพิติดสามารถเลุ่อก
ใชั้้บีริการบีำบีัดแบีบีเข้มข้นที�ใชั้้เวิลุา 2 เด่อน ซ้�งมีบีริการลุ้างพิิษ ให่้คำปร้กษาโดยผ่้ที�เคยติดยาเสพิติด ให่้
ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อด้านจัิตวิิทยาสังคม บีริการฝึึกอบีรมทักษะการใชั้้ชั้ีวิิต บีริการป้องกันแลุะจััดการเพิ่�อไม่ให่้
กลุับีไปใช้ั้ยาเสพิติดอีก รวิมทั�งจััดกิจักรรมทางสังคมแลุะอาชั้ีพิให่้ ห่ร่ออาจัเลุ่อกใชั้้บีริการแบีบีไม่เข้มข้นที�
ใชั้้เวิลุา 4 เด่อน ซ้�งประกอบีด้วิยบีริการให้่คำปร้กษา ฝึึกอบีรมทักษะการใช้ั้ชั้ีวิิต บีริการป้องกันแลุะจััดการ
เพิ่�อไมใ่ห่ก้ลุบัีไปใชั้ย้าเสพิตดิอกี รวิมทั�งจัดักิจักรรมทางสงัคมแลุะอาชั้พีิให่ร้อ้ยลุะ 14 ของผ่ใ้ชั้บ้ีรกิารทั�งห่มด
ของ PEKA เป็นผ่้ห่ญิง  แลุะ PEKA จััดให่้มีเจั้าห่น้าที�แลุะผ่้ให่้คำปร้กษาที�เป็นผ่้ห่ญิงประจัำอย่่ที�สำนักงาน
เพิ่�อวิางแผนการบีำบีดัรกัษายาเสพิติดที�ออกแบีบีมาให้่สนองตอบีควิามต้องการของผ่เ้ขา้รว่ิมโครงการที�เปน็
ผ่้ห่ญิง PEKA ให่้ควิามสำคัญกับีการให่้ผ่้ใชั้้ยาเสพิติดมีส่วินร่วิมในการให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อแลุะจััดทำกิจักรรม
ของโครงการ รวิมทั�งอำนวิยควิามสะดวิกให้่ผ่้ใชั้้บีริการได้เข้ามามีส่วินร่วิมอย่างแข็งขันในการพัิฒนา นำไป
ปฏิิบีัติแลุะประเมินโครงการข

ก 
IDPC, 10 ปีของนโยบีายยาเสพิติดในเอเชั้ีย: เรามาไกลุแค่ไห่นกันแลุ้วิ? (10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?) รายงานการติดตาม

องค์กรภาคประชั้าสังคม, (2019).
ข
 Harm Reduction International, ตน้แบีบีการบีำบีดัรกัษาผ่ติ้ดยาเสพิติดที�ใชั้ช้ั้มุชั้นเปน็ฐานสำห่รับีผ่ท้ี�ใชั้ย้าเสพิติด: 6 ประสบีการณ์ในการสร้างทางเลุอ่กแทนศัน่ย์

กักกันแบีบีบีังคับีเอเชั้ีย (Community-based drug treatment models for people who use drugs: Six experiences on creating alternatives to compulsory 
detention centres in Asia) (2015).

นอกจัากนี� ควิรนำคำพิิพิากษาโทษที�มิใช่ั้การคุมขังมาใช้ั้ให่้มากข้�นโดยเฉพิาะในกรณีของผ่้กระทำผิดห่ญิงที�มีภาระ

เลุี�ยงด่บีุตร180 แลุะควิรให่้ควิามสำคัญในลุำดับีต้นกับีโครงการบีำบีัดรักษาผ่้ต้องขังห่ญิงที�ติดยาเสพิติดที�คำน้งถ้ง

ลุกัษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของผ่ห้่ญงิให่ต้ั�งอย่บ่ีนพ่ิ�นฐานของขอ้มลุ่ที�ถ่กตอ้งเกี�ยวิกบัีควิามบีอบีชั้�ำทางจัติใจัอยา่ง

รุนแรงแลุะเป็นโครงการสำห่รับีผ่้ห่ญิงโดยเฉพิาะ181 โดยไม่ควิรนำมาตรการที�บีังคับีให้่ผ่้ต้องขังต้องเข้ารับีการแก้ไข

ฟ้�นฟ่ในที�คุมขังมาใชั้้

การขจัดัอุปสรรคทางกฎห่มายห่รอ่ทางปฏิบัิีตขิองการนำคำพิิพิากษาโทษที�มใิช่ั้การคุมขงัมาใช้ั้กบัีผ่ห้่ญิงที�ถ่กจับัีในคดี

ควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดเป็นเร่�องสำคัญซ้�งจัำเป็นต้องมีการทบีทวินกฎห่มาย แนวิทาง การกำห่นดโทษ แลุะแนวิ

ปฏิิบัีติในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดเพิ่�อประเมนิวิา่สอดคลุ้องกับีมาตรฐานเกี�ยวิกับีควิามสัมพัินธิ์ที์�เห่มาะสมของ

บีทลุงโทษแลุะควิามผิดที�มอีย่ใ่นปจััจุับีนั กรอบีควิามสัมพินัธิ์ที์�เห่มาะสมดังกลุ่าวิควิรให้่มกีารแบ่ีงแยกระห่ว่ิางประเภท

ของยาเสพิติดแลุะระดับีควิามรุนแรงของกิจักรรมที�ผิดกฎห่มาย รวิมทั�งแบี่งแยกระห่ว่ิางบีทบีาทแลุะแรงจั่งใจัของ 
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ผ่ห้่ญงิในการทำผดิกฎห่มาย ซ้�งไดแ้ก ่การทำผิดกฎห่มายในลุกัษณะขององค์กรคา้ยาเสพิตดิขนาดให่ญห่่รอ่เป็นเพิยีง 

กลุุ่มผ่้ค้ายาระดับีลุ่าง (ผ่้ค้าห่ร่อผ่้ลุักลุอบีขนยารายย่อย) ระห่วิ่างผ่้ห่ญิงที�ติดยาเสพิติดแลุะผ่้ห่ญิงที�ใชั้้ยาเสพิติด 

นาน ๆ  ครั�ง (ใช้ั้เพ่ิ�อการสนัทนาการ) ควิามผิดเกี�ยวิกบัียาเสพิตดิที�กระทำเพิราะเปน็ผ่ต้ดิยาห่รอ่เพิราะยากจันจัง้ตอ้งการ

ห่ารายได้ ควิรจััดห่าบีริการต่าง ๆ เชั้่น ให่้การบีำบีัดรักษา การศั้กษา บีริการด่แลุห่ลุังการแก้ไขฟ้�นฟ่เพิ่�อให่้ได้รับีการ

ยอมรับีให่้กลุับีค่นส่่สังคมด้วิยควิามเห่็นอกเห่็นใจัมีมนุษยธิ์รรมต่อกัน รวิมทั�งจััดให่้มีทางเลุ่อกที�มีประสิทธิ์ิผลุแลุะมี

สัดส่วินที�เห่มาะสมกับีควิามผิดแทนการลุงโทษ182

นอกจัากนี� ยงัมกีารปฏิิรป่อ่�น ๆ  ที�เกดิข้�นเม่�อไม่นานมานี�ในประเทศัแถบีลุะตนิอเมริกา โดยเปน็การปฏิิรป่ที�นำมาแก้ไข

ปัญห่าควิามเปราะบีาง (แลุะการถ่กคุมขังเป็นเวิลุานานเกินไป) ของผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด

ซ้�งรวิมถ้งการห่ันเห่ไปใชั้้มาตรการลุงโทษที�มิใชั้่การคุมขังให่้มากข้�น การเสนอให่้ลุดโทษผ่้ต้องขังที�เป็นผ่้กระทำผิด

รายย่อยในคดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด การนิรโทษกรรมแลุะอภัยโทษที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะให่้กับีผ่้ต้องขังรายย่อยใน

คดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด 

182 IDPC, ยาเสพิติด อาชั้ญากรรมแลุะการลุงโทษ – ควิามสัมพิันธิ์์ที�เห่มาะสมระห่วิ่างบีทลุงโทษกับีควิามผิดในคดียาเสพิติด (Drugs, crime and punishment - 
proportionality of sentencing for drug offences) (2012). 

ในป ีพิ.ศั. 2554 สห่ร่าชิอาณาจัักัร่ไดป้ฏิิร่ปแนวิทางการพิิพิากษาโทษในคดคีวิามผดิเกี�ยวิกบัียาเสพิตดิเพิ่�อ 
ให่แ้นใ่จัวิา่บีทลุงโทษนั�นเห่มาะสมกบัีระดบัีควิามผดิ ผ่พิ้ิพิากษาตอ้งประเมนิวิา่ผ่ต้อ้งห่าในคดคีวิามผดิเกี�ยวิกบัี 
ยาเสพิติดเป็นผ่้ที�มีบีทบีาทสำคัญในฐานะ “ผ่้นำ” ห่ร่อ “ห่ัวิโจัก” ห่ร่อมีบีทบีาทเพิียงเลุ็กน้อยในขบีวินการค้า
ยาเสพิติดแลุะต้องนำสถานการณ์ควิามเปราะบีางแลุะปริมาณยาเสพิติดที�เกี�ยวิข้องมาพิิจัารณา การปฏิิร่ป
ในสห่ราชั้อาณาจัักรส่งผลุให้่มีการกำห่นดบีทลุงโทษที�สัมพิันธ์ิ์กับีควิามผิดมากข้�น โดยเฉพิาะบีทลุงโทษต่อ 
ผ่้ห่ญิงที�มีควิามเปราะบีางแลุะเป็นเพิียงผ่้ลุำเลุียงยาเสพิติดเท่านั�นก

ในป ีพิ.ศั. 2561 ปร่ะเทศเมย่นมาร์่ไดน้ำนโยบีายยาเสพิติดแห่่งชั้าตซ้ิ�งเปน็นโยบีายให่ม่ที�อา้งอิงมาจัากแนวิ
ปฏิิบีติัที�ดีระห่ว่ิางประเทศัมาใช้ั้ นโยบีายนี�เสนอให่ใ้ชั้แ้นวิทางที�ตั�งอย่่บีนพ่ิ�นฐานของการดแ่ลุสขุภาพิแลุะให่้
ควิามสำคัญกับีการป้องกันแลุะลุดผลุเสียของยาเสพิติด แลุะสนับีสนุนแนวิคิดที�วิ่า “จัำเป็นต้องมีการปฏิิร่ป
เชั้ิงโครงสร้างเพิ่�อลุดผลุกระทบีด้านลุบีจัากการใชั้้ยาเสพิติด รวิมทั�งเพิ่�อส่งเสริมให่้มีทางเลุ่อกแทนการจัำคุก
สำห่รับีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด” นโยบีายนี�ระบีุวิ่าจัำเป็นต้องขยายขอบีเขตของการให่้บีริการต่าง ๆ ออก
ไปเพิ่�อให้่สามารถแก้ไขปัญห่าการใชั้้เมตแอมเฟตามีน แลุะผลุร้ายจัากการใชั้้ยาเสพิติด นโยบีายนี�แนะนำ
ให่้เพิิ�มการบีำบัีดรักษาที�ใชั้้ชัุ้มชั้นเป็นฐานแลุะบีริการต่าง ๆ สำห่รับีผ่้ใช้ั้ยาเสพิติดให้่มากข้�น แลุะยังเสนอ
ให่้เปลุี�ยนแนวิปฏิิบีัติจัากการบีังคับีให่้เข้าบีำบีัดรักษามาเป็นระบีบีที�ให่้เข้ารับีการบีำบีัดรักษายาเสพิติดโดย
สมัครใจัแทนข

ก
 WOLA, เพิศัภาวิะแลุะนโยบีายยาเสพิติด: การสำรวิจัแนวิทางให่ม่สำห่รับีนโยบีายยาเสพิติดแลุะการกักขังผ่้กระทำผิด (Gender and Drug Policy: Exploring 

Innovative Approaches to Drug Policy and Incarceration) (ไม่ปรากฏิปีที�ตีพิิมพิ์)
ข
 UNODC, WHO แลุะ UNAIDS, การป้องกัน HIV การบีำบีัดรักษา ด่แลุแลุะให่้ควิามชั้่วิยเห่ลุ่อผ่้ที�ใชั้้ยาเสพิติดประเภทกระตุ้นประสาท: ค่่ม่อทางวิิชั้าการ (HIV 

Prevention, Treatment, Care and Support for People Who Use Stimulant Drugs: Technical Guide) (2019)
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ปร่ะเทศโบลัิเว่ย ได้นำการนิรโทษกรรมแลุะอภัยโทษที�ตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะมาใชั้้กับีผ่้ต้องขังรายย่อย
ในคดีเกี�ยวิกับียาเสพิติดภายใต้ร่ปแบีบีของมาตรการเชั้ิงบีวิกเพ่ิ�อจััดการกับีปัญห่าการกักขังผ่้ห่ญิงในคดี 
ยาเสพิติดเป็นเวิลุานานเกนิไป อย่างไรก็ตาม มาตรการเห่ลุา่นี�จัะต้องจัดัทำควิบีค่่ไปกับีการปฏิริป่ในด้านอ่�น ๆ   
ที�กวิ้างมากกวิ่านี�ก

ปร่ะเทศคอสติาร่ิกัา ได้มีการแก้ไขกฎห่มายเพิ่�อให่้ผ่้ห่ญิงที�ถ่กตัดสินวิ่าทำผิดในข้อห่าลุักลุอบีนำยาเสพิติด 
เข้ามาในเร่อนจัำระห่ว่ิางเข้าเยี�ยมสมาชิั้กในครอบีครัวิที�ถ่กคุมขังอย่่ จัากจัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงในควิามผิด
เกี�ยวิกับียาเสพิติดทั�งห่มด 551 คน ประมาณ 150 คน (ห่ร่อ 1 ใน 4 ของผ่้ต้องขังห่ญิงทั�งห่มด) เป็นผ่้ที�ทำผิด
ในคดลีุกัลุอบีนำยาเสพิติดเขา้มายงัเรอ่นจัำ สว่ินให่ญ่ของผ่ห้่ญงิที�ถ่กจัำคกุดว้ิยขอ้ห่านี�เปน็ผ่ห้่ญงิที�อายนุอ้ย  
นอกจัากนี� ร้อยลุะ 95 ของผ่้ต้องขังห่ญิงกลุุ่มนี�รายงานวิ่ามีลุ่กแลุ้วิแลุะต้องเลุี�ยงด่ลุ่กโดยไม่ได้รับีควิาม 
ชั้่วิยเห่ลุ่อใด ๆ จัากพิ่อของเด็ก  โทษจัำคุกเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการด่แลุครอบีครัวิแลุะการมีส่วินร่วิม 
ในชัุ้มชั้นของพิวิกเธิ์อ

กฎห่มายฉบีับีนี�อนุญาตให่้ผ่้ห่ญิงที�ยากจัน ผ่้ห่ญิงที�เป็นห่ัวิห่น้าครอบีครัวิห่ร่อเป็นผ่้ปกครองของบีุตรที�ยังไม่
บีรรลุุนิติภาวิะ ผ่้ห่ญิงที�ต้องด่แลุผ่้ส่งอายุห่ร่อผ่้พิิการให่้ได้รับีโทษโดยการถ่กกักขังในที�อย่่อาศััย การปลุ่อย
ตัวิชั้ั�วิคราวิภายใต้การสอดส่อง การเข้าไปอย่่ในบ้ีานก้�งวิิถีห่ร่อการถ่กควิบีคุมโดยใช้ั้อุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์
ในการติดตามตัวิแทนโทษจัำคุกข  ด่เห่ม่อนวิ่ากฎห่มายฉบีับีนี�ห่ร่อกฎห่มายที�เรียกกันวิ่า “มาตรา 77 ทวิิ” จัะ
สามารถบีรรลุุเป้าห่มายที�ตั�งไวิ้ได้อย่างเป็นร่ปรรม ดังจัะเห่็นได้จัากการปลุ่อยตัวิผ่้ห่ญิง 120 คน ซ้�งช่ั้วิยแก้
ปัญห่าควิามแออัดในเร่อนจัำห่ญิงได้ในทันทีค

ผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�ทั�งห่มดมีประวิัติทางสังคมแลุะการศั้กษาอย่างเดียวิกัน (กลุ่าวิค่อ ส่วินให่ญ่เป็นผ่้ที�ได้รับีการ
ศั้กษาน้อยห่ร่อไม่ได้รับีการศั้กษาเลุย) ซ้�งสะท้อนถ้งสถานภาพิที�เปราะบีางแลุะฐานะที�ยากจันของพิวิกเธิ์อ

ผ่้ห่ญิงกลุุ่มนี�มักเป็นคนชั้ายขอบี มีโอกาสทางการศั้กษาแลุะการมีงานทำน้อยมากจันแทบีจัะพ่ิดได้วิ่าพิวิก
เธิ์อจัะไม่มโีอกาสได้ทำงานดี ๆ  เลุย ผ่ห้่ญงิที�ไดร้บัีประโยชั้น์จัากการปฏิริป่กฎห่มายฉบัีบีนี�ไดร้บัีการปลุ่อยตวัิ
ออกจัากเร่อนจัำ แลุะในจัำนวินนี�มีห่ลุายคนได้รับีข้อเสนอให้่เข้าร่วิมงานในโครงการให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อทาง
สังคมร่ปแบีบีให่ม่ ๆ ผ่านทางเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อระห่วิ่างสถาบีัน โครงการนี�กำลุังห่าทางแก้ไขปัญห่าการ
ลุะเมิดสทิธิ์มินษุยชั้นที�เกิดข้�นกบัีผ่ก้ระทำผิดห่ญิงกลุุม่นี�ในขั�นตอนต่าง ๆ  ของกระบีวินการยุตธิิ์รรมทางอาญา

การปฏิิร่ปกฎห่มายดังกลุ่าวิเป็นตัวิอย่างที�ดีว่ิาจัะนำห่ลุักการกำห่นดบีทลุงโทษให้่สัมพัินธิ์์กับีควิามผิดมาใช้ั้
กับีผ่้กระทำผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดโดยคำน้งถ้งเพิศัภาวิะแลุะควิามเปราะบีางของผ่้กระทำผิดมากกวิ่าจัะเน้น
การลุงโทษตามปริมาณห่ร่อประเภทของยาเสพิติดที�ได้จัากการจัับีกุม

ในป ีพิ.ศั. 2557 ปร่ะเทศเอกัวาดอร์่ไดแ้กไ้ขกฎห่มายให่ลุ้ดโทษให่ก้บัีผ่ก้ระทำผดิรายยอ่ยในควิามผดิเกี�ยวิกบัี 
ยาเสพิติดโดยให่้สามารถลุดโทษย้อนห่ลุังได้ ซ้�งทำให่้จัำนวินผ่้ห่ญิงที�ถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดทั�วิประเทศั 
ลุดจัากร้อยลุะ 80 เห่ลุ่อเพีิยงร้อยลุะ 43 แม้วิ่านโยบีายนี�จัะถ่กยกเลิุกไปในภายห่ลุัง แต่มาตรการดังกลุ่าวิ
กไ็ดแ้สดงให่เ้ห่น็แลุว้ิวิา่การลุดทอนควิามเปน็อาชั้ญากรรมของควิามผดิเกี�ยวิกบัียาเสพิตดิมผีลุกระทบีอยา่ง
มากต่อจัำนวินผ่้ต้องขังห่ญิงง

ก
 WOLA, การส่งเสริมนโยบีายยาเสพิติดที�คำน้งถ้งมิติทางเพิศัภาวิะในโบีลุิเวิีย (Promoting Gender-Sensitive Drug Policies in Bolivia) (2018)

ข
 องค์กรแห่่งรัฐอเมริกา สำนักงานเลุขานุการของคณะกรรมาธิ์ิการวิ่าด้วิยควิามปลุอดภัยในมิติที�ห่ลุากห่ลุายแลุะการควิบีคุมการใชั้้ยาเสพิติดระห่วิ่างรัฐอเมริกา, 

รายงานทางวิิชั้าการวิ่าด้วิยทางเลุ่อกแทนการคุมขังในควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด (Technical Report on Alternatives to Incarceration for Drug-Related 
Offenses), คณะทำงานทางวิิชั้าการวิ่าด้วิยทางเลุ่อกแทนการกักขังของสำนักงานเลุขานุการ (2015).
ค
 WOLA, “การปฏิิร่ปทะเบีียนประวิัติอาชั้ญากรในคอสตาริกา: การเพิิ�มโอกาสที�เห่มาะสมให่้กับีชั้ีวิิตห่ลุังพิ้นโทษของผ่้ห่ญิง (Criminal Record Reform in Costa 

Rica: A Step toward Proportionality and Improved Prospects for Women’s Lives after Prison)”, 29 มิถุนายน พิ.ศั. 2560 
ง
 WOLA, ผ่้ห่ญิง นโยบีายยาเสพิติดแลุะการกักขัง: ค่่ม่อสำห่รับีการปฏิิร่ปนโยบีายในลุะตินอเมริกาแลุะคาริบีเบีียน (Women, Drug Policies and Incarceration: 

A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean) (ไม่ปรากฏิปีที�พิิมพิ์)  
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ข้อตกลุงระห่วิ่างประเทศัที�เกี�ยวิข้องต่างเห่็นตรงกันวิ่าไม่ควิรให่้มีโทษประห่ารชั้ีวิิต ยกเวิ้นในกรณีของ “อาชั้ญากรรม

ที�ร้ายแรงห่ร่อคดีอุกฉกรรจั์” เท่านั�น183 ซ้�งเป็นที�เข้าใจักันวิ่าห่มายถ้งควิามผิดเชั้่นการฆ่่าคนตาย แต่ไม่ใชั้่ควิามผิด

เกี�ยวิกับียาเสพิติด184 นอกจัากนี� ไม่ควิรมีคำพิิพิากษาที�บีังคับีให่้ต้องลุงโทษด้วิยการประห่ารชั้ีวิิตเท่านั�นเพิราะเป็น 

คำพิิพิากษาที�ไม่อนุญาตให่้นำสถานการณ์พิิเศัษที�นำไปส่่การกระทำผิดแลุะเห่ตุบีรรเทาโทษที�คำน้งถ้งควิาม 

แตกต่างทางเพิศัภาวิะของผ่้กระทำผิดมาพิิจัารณาด้วิย185 ควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติดเป็นสาเห่ตุลุำดับีที�สองที�ทำให่้

ผ่้กระทำผิดห่ญิงได้รับีโทษประห่ารชั้ีวิิตรองลุงมาจัากสาเห่ตุลุำดับีแรก ซ้�งได้แก่ การฆ่่าคนตาย ควิามผิดเกี�ยวิกับี 

ยาเสพิติดเป็นอาชั้ญากรรมของผ่้ห่ญิงที�พิบีมากในแถบีตะวิันออกกลุางแลุะเอเชั้ีย เชั้่น เม่�อปี พิ.ศั. 2561 มีรายงาน

วิ่าผ่้ต้องขังห่ญิง 76 จัาก 83 คนที�กำลุังรอการประห่ารชั้ีวิิตในประเทศัไทยเป็นผ่้ที�มีควิามผิดในคดีเกี�ยวิกับียาเสพิติด 

ในประเทศัมาเลุเซยีส่วินให่ญ่ของผ่ต้้องขงัห่ญงิ 143 คนที�กำลุงัรอการประห่ารชั้วิีิตกเ็ป็นผ่ก้ระทำผดิในคดค้ีายาเสพิตดิ186  

ผ่ต้อ้งขังห่ญิงในกลุุม่นี�จัำนวินมากได้รับีโทษประห่ารชีั้วิิตเพิราะเปน็ผ่ลัุ้กลุอบีนำยาเสพิติดเขา้ประเทศั (โดยมชีั้่�อเรียก

กนัทั�วิไปว่ิา “ลุอ่”) แลุะมักเปน็ผ่ห้่ญงิที�มสีถานภาพิทางสังคมแลุะเศัรษฐกิจัต�ำ รวิมทั�งมภ่ีมหิ่ลุงัเปน็สมาชั้กิชั้นกลุุม่นอ้ย 

ทางชั้าติพิันธ์ุิ์ ผ่้ห่ญิงเห่ลุ่านี�เป็นผ่้ปฏิิบีัติการในระดับีลุ่างสุดของธิ์ุรกิจัการค้ายาเสพิติด แต่ในขณะเดียวิกันก็เป็นผ่้ที�

ได้รับีโทษส่งสุดด้วิย ผ่้ห่ญิงจัำนวินมากเข้าไปเกี�ยวิข้องกับีการค้ายาเสพิติดเพิราะถ่กบีังคับีข่่เข็ญห่ร่อเพิราะต้องการ

ห่ารายได้มาเลุี�ยงด่ครอบีครัวิ ห่ร่อเพิราะถ่กลุ่อลุวิงชัั้กจั่งห่ร่อบีีบีบัีงคับีโดยค่่รัก สถาบัีนปีนังในประเทศัมาเลุเซีย 

พิบีว่ิาผ่้ห่ญิงจัำนวินมากที�ถ่กตัดสินว่ิากระทำผิดในคดีค้ายาเสพิติดมีโอกาสที�จัะได้รับีการทบีทวินแลุะยกฟ้องคดี 

น้อยกวิ่าผ่้ชั้ายที�ถ่กจัับีในคดีอย่างเดียวิกันมาก ซ้�งแสดงวิ่าอาจัจัะมีอคติทางเพิศัเข้ามาเกี�ยวิข้องในขั�นตอนการ 

อทุธิ์รณโ์ทษประห่ารชีั้วิิตด้วิยกไ็ด้ ผ่ก้ำห่นดนโยบีายควิรให้่ควิามสำคญัในลุำดบัีต้นกับีการปกปอ้งคุ้มครองสวัิสดิภาพิ

มากกวิ่าลุงโทษผ่้ห่ญิงที�ถ่กบีังคับีให่้เข้าร่วิมกระบีวินการค้ายาเสพิติด187

183 มาตรา 6 (2) ของกติการะห่วิ่างประเทศัวิ่าด้วิยสิทธิ์ิ พิลุเม่องแลุะสิทธิ์ิทางการเม่อง (International Covenant on Civil and Political Rights). 
184 คณะมนตรีสิทธิิ์มนุษยชั้น, ควิามเห่็นทั�วิไปข้อ 36 (2018), CCPR/C/GC/36, ย่อห่น้า 35; แลุะคณะกรรมการควิบีคุมยาเสพิติดระห่ว่ิางประเทศั (INCB), รายงาน

ประจัำปี 2018 ห่น้า 111
185 คณะมนตรีสิทธิ์ิมนุษยชั้น, ควิามเห่็นทั�วิไปข้อ 36 (2018), CCPR/C/GC/36, ย่อห่น้า 37
186 Harm Reduction International, โทษประห่ารสำห่รับีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด: ผลุกระทบีต่อผ่้ห่ญิง (The Death Penalty for Drug Offences: The Impact on 

Women) (2019).
187 เร่�องเดียวิกัน

ปร่ะเทศมาลัาว่เป็นตัวิอย่างที�แสดงให่้เห่็นวิ่าทนายควิามสามารถมีบีทบีาทสำคัญในการชั้ี�ให่้ศัาลุตระห่นัก
ถ้งประสบีการณ์ที�เลุวิร้ายในมิตทิางเพิศัภาวิะของผ่ห้่ญิงที�ไดรั้บีโทษประห่ารชีั้วิิต ในเดอ่นพิฤษภาคม ป ีพิ.ศั. 
2551 ศัาลุส่งของมาลุาวีิตัดสินว่ิาคำพิิพิากษาที�บีังคับีให้่ลุงโทษด้วิยการประห่ารชีั้วิิต เป็นคำพิิพิากษาที�ขัด
ต่อรัฐธิ์รรมน่ญ แลุะมอบีอำนาจัให่้ผ่้พิิพิากษาใช้ั้วิิจัารณญาณของตนเองพิิพิากษาโทษประห่ารชั้ีวิิตสำห่รับี
คดฆี่า่คนตายได้ห่ลัุงจัากได้พิิจัารณาถ้ง “รป่แบีบีแลุะวิิธีิ์การที�ใช้ั้ในการฆ่าตกรรม สถานการณ์เฉพิาะตวัิของ
เห่ย่�อ สถานการณเ์ฉพิาะตวัิของผ่ต้อ้งห่า แลุะแรงจัง่ใจัที�ทำให่ป้ระกอบีอาชั้ญากรรม” ศัาลุอนญุาตให่ท้ำการ
ไต่สวินผ่้ห่ญิงทั�ง 4 คนที�ถ่กตัดสินให่้ได้รับีโทษประห่ารชั้ีวิิตไปแลุ้วิเป็นรายบีุคคลุเพิ่�อให่้ได้รับีการกำห่นด
โทษให่ม่ กรณีนี�จััดเป็นครั�งแรกที�ทนายควิามจัำเลุยสามารถนำเสนอห่ลุักฐานที�แสดงให่้เห่็นถ้งควิามยากจัน 
ประวิัติการถ่กกระทำทารุณ อาการป่วิยทางจัิต การเข้าโครงการฟ้�นฟ่สมรรถภาพิ แลุะเห่ตุบีรรเทาโทษต่าง ๆ 
ของผ่้กระทำผิดให้่ศัาลุเห่็น ซ้�งห่ลัุงการไต่สวินไม่มีผ่้ห่ญิงคนใดได้รับีถ่กพิิพิากษาให้่ได้รับีโทษประห่ารชีั้วิิต
ห่ร่อจัำคุกตลุอดชั้ีวิิต

ที�มา: The Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, ถ่กตัดสินให่้ได้รับีโทษที�ส่งเกินกวิ่าควิามผิด: ภาพิรวิมของผ่้ห่ญิงที�ได้รับีโทษประห่ารชั้ีวิิตทั�วิโลุก 
(Judged for More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty) (2018).
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3.5 แบบฝึึกหัดสืำาหรับการประเมืินัติัวเอง
1. ประเทศัของคุณสามารถปรับีปรุงการตอบีสนองต่อเพิศัภาวิะในกระบีวินการเม่�อปฏิิบีัติต่อบีุคคลุต่อไปนี�ได้

อย่างไรบี้าง:

ก. ผ่้ถ่กกระทำควิามรุนแรงด้วิยเห่ตุแห่่งเพิศัภาวิะโดยเฉพิาะผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในข้อห่าทำร้ายร่างกายห่ร่อ 

ฆ่่าค่่ครองที�กระทำทารุณตน

ข. ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติที�อาจัเป็นเห่ย่�อของการค้ามนุษย์

ค. ผ่้ห่ญิงที�ถ่กจัับีในคดีควิามผิดเกี�ยวิกับียาเสพิติด 

3.6 แบบฝึึกหัดสืำาหรับการฝึึกอบรมื
กัร่ณ่ศ้กัษาท่� 1: Linh เติบีโตมาในครอบีครัวิชั้าวินาของประเทศัเวิียดนามแลุะมีลุ่ก 3 คน เธิ์อห่นีจัากสามีที�
ชั้อบีข่มเห่งทำร้ายเธิ์อแลุะใชั้้เธิ์อ “ขนยาเสพิติด” Linh ทำงานเป็นลุ่กจั้างที�ร้านอาห่ารในกรุงฮุานอยแลุะได้
รบัีคำมั�นสญัญาจัากลุก่คา้ขาประจัำบีางคนวิา่จัะห่างานที�ดกีวิา่นี�ให่ท้ำในตา่งประเทศั เธิ์อไดเ้ดนิทางไปรสัเซยี
พิรอ้มกบัีผ่ห้่ญงิแลุะเดก็ผ่ห้่ญงิอกี 6-7 คน กอ่นจัะถ่กพิาเดนิเทา้ไปตามพ่ิ�นที�ในเขตชั้นบีทของรสัเซยีเพิ่�อไปที�
ประเทศัสโลุวิาเกยี แลุว้ิจัง้ข้�นเร่อเดนิทางตอ่ไปที�สาธิ์ารณรฐัเชั้ก็ในเวิลุากลุางคน่ ที�นั�นพิวิกผ่ห้่ญงิถ่กบีงัคบัีให่้
มอบีห่นังสอ่เดนิทางแลุะเงนิให้่กบัีผ่น้ำทาง พิวิกเธิ์อถ่กนำตวัิไปที�บีา้นห่ลัุงห่น้�งแลุะถ่กบีงัคบัีให่ม้เีพิศัสมัพัินธิ์์
กับีผ่้ชั้ายที�มาซ่�อบีริการ ห่ลุังจัากนั�น Linh ถ่กพิาข้�นห่ลุังรถบีรรทุกเพิ่�อเดินทางไปยังสห่ราชั้อาณาจัักร เธิ์อถ่ก
นำไปทิ�งไวิข้า้งทางรถไฟแห่ง่ห่น้�งแลุะได้พิบีกับีผ่ห้่ญิงคนห่น้�งที�สญัญาวิา่จัะห่างานให่ท้ำแต่กลุบัีถ่กพิาไปขาย
แลุะบีงัคบัีให่ค้า้ประเวิณอีกี รวิมทั�งตอ้งทำงานในโรงงานผลุติกญัชั้า ตอ่มาเธิ์อถ่กจับัีแลุะถ่กคมุขงัในเรอ่นจัำ
เพิ่�อรอการพิิจัารณาคดีในข้อห่าผลุิตกัญชั้า

1. ในฐานะพินกังานอยัการ คณุจัะนำปจััจััยอะไรบีา้งมาพิิจัารณาเพิ่�อตดัสนิวิา่ใจัวิา่จัะดำเนนิการอยา่งไร
ต่อไป

2. ในฐานะผ่้พิิพิากษา คุณจัะนำมาตรการที�มิใชั้่การคุมขังอะไรบี้างมาพิิจัารณา

ห่มายเห่ตุ: กรณีศั้กษานี�เป็นเร่�องที�เกิดข้�นจัริงแลุะเป็นคดีที� Hibiscus ซ้�งเป็นองค์กรการกุศัลุในสห่ราชั้
อาณาจัักรที�ให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อผ่้ห่ญิงที�ตกเป็นเห่ย่�อการค้ามนุษย์ให้่ควิามช่ั้วิยเห่ลุ่อแก่ Linh ตลุอดเวิลุา 5 
เด่อนที�เธิ์ออย่่ในเร่อนจัำแลุะได้ทำงานร่วิมกับีทนายควิามแลุะทนายควิามด้านการเข้าเม่องเพิ่�อชั้่วิยเห่ลุ่อ
เธิ์อ คดีนี�ถ่กยกฟ้องในที�สุดแลุะ Linh ได้รับีการปลุ่อยตัวิให่้ไปอย่่ในเซฟเฮุ้าส์ที�เธิ์อได้รับีควิามชั้่วิยเห่ลุ่อด้าน
อ่�น ๆ ด่เพิิ�มเติมได้ที�   Prison Reform Trust, ยังไม่มีทางออก: ผ่้ห่ญิงชั้าวิต่างชั้าติแลุะผ่้ห่ญิงที�เป็นเห่ย่�อการ
ค้ามนุษย์ในระบีบียุติธิ์รรมทางอาญา (Still No Way Out: Foreign national women and trafficked women 
in the criminal justice system) (2018)

กัร่ณ่ศ้กัษาท่� 2:  Sally มีอายุได้เพิียง 16 ปี เม่�อเธิ์อพิบีกับี Richard ซ้�งขณะนั�นอายุ 22 ปี ในชั้่วิงแรก ๆ 
Richard ด่เป็นผ่้ชั้ายที�มีเสน่ห่์แลุะอบีอุ่น แต่ไม่นานนัก Sally ก็เริ�มถ่กกระทำทารุณ เขาข่มข่่แลุะด่ถ่กเห่ยียด
ห่ยามเธิ์อเป็นประจัำ ตลุอดจันควิบีคุมการใชั้้เงินแลุะการคบีเพิ่�อนของเธิ์อแลุะไม่อนุญาตให่้ Sally พิบีปะ
สังสรรค์กับีใครโดยไม่มีเขาไปด้วิย ขณะที� Richard ตั�งกฎเกณฑ์์ที�เข้มงวิดให่้เธิ์อปฏิิบีัติตาม แต่เขาเองกลุับี
ใชั้้เงินอย่างฟุ่มเฟ้อย คบีชั้่้ห่ลุายครั�ง แลุะไปเที�ยวิซ่องโสเภณี  ห่ากเธิ์อต่อวิ่าห่ร่อโต้เถียงกับีเขา Richard จัะ
กลุา่วิห่าต่อวิา่เธิ์อบีา้งแลุะทำให้่ร่ส้ก้วิา่เธิ์อกำลัุงจัะเปน็บีา้ แม้วิา่ครั�งห่น้�งเธิ์อทิ�งเขาไปไดส้ำเร็จัแลุะถ้งกับีเริ�ม
ย่�นฟ้องเพิ่�อขอห่ย่า แต่เน่�องจัาก Sally ตกอย่่ในภาวิะที�ร่้ส้กเห่ม่อนเธิ์อไม่สามารถขาด Richard ได้จันกระทั�ง
ในที�สุดเธิ์อก็กลุับีมาอย่่กับีเขาให่ม่ แลุะยอมลุงนามใน ‘ข้อตกลุงห่ลุังสมรส’ ที� Richard เขียนข้�น ในข้อตกลุง
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ดงักลุา่วิ Sally รบัีรองวิา่เธิ์อไมม่สีทิธิ์ิ�ไดรั้บีเงนิใด ๆ  ในกรณีที�ห่ยา่รา้งกนั ขอ้ตกลุงนี�ยงัห่า้มไม่ให่เ้ธิ์อพ่ิดขดัคอ 
Richard แลุะห่้ามพิ่ดกับีคนแปลุกห่น้าอีกด้วิย

การกระทำผิดของ Sally เกิดข้�นห่ลุังจัากทั�งสองคนกลุับีมาอย่่ด้วิยกันได้ไม่นานนัก เน่�องจัากเธิ์อต้องพ้ิ�งพิา 
Richard เป็นอย่างมากเธิ์อจัง้ต้องการจัะเช่ั้�อวิา่ทั�งสองสามารถจัะอย่่ร่วิมกนัไดอ้กี แต่เขากลัุบีเยาะเย้ยถากถาง
เธิ์อมากข้�นเร่�อย ๆ ฟางเส้นสุดท้ายที�ทำลุายควิามสัมพิันธิ์์ของคนทั�งสองเกิดข้�นเม่�อเขาสั�งให่้เธิ์อออกไปซ่�อ
อาห่ารกลุางวัินมาให้่ขณะที�ฝึนกำลัุงตก เพ่ิ�อเขาจัะได้โทรศััพิท์ห่าผ่้ห่ญิงอีกคนที�เขาวิางแผนว่ิาจัะไปห่าผ่าน
บีรกิารนดัพิบี เม่�อกลัุบีมาถ้งบีา้นเธิ์อเริ�มร้่สก้สงสัยแลุะสอบีถามเขา แต่เขากลุบัีสั�งเธิ์อไม่ให่ซั้กถามอะไร Sally 
จั้งใชั้้ค้อนทุบีตี Richard ซ�ำ ๆ กันห่ลุายครั�ง 

Sally มีลุ่กชั้าย 2 คน

เธิ์อถ่กตั�งข้อห่าวิ่าฆ่่าผ่้อ่�นแลุะคดีของเธิ์อกำลุังจัะข้�นส่่การพิิจัาณาของศัาลุที�คุณประจัำอย่่

มีปัจัจััยที�คำน้งถ้งลัุกษณะเฉพิาะทางเพิศัภาวิะของผ่้ห่ญิงอะไรบ้ีางที�คุณจัะนำมาพิิจัารณาเพิ่�อกำห่นดบีท
ลุงโทษ

ห่มายเห่ตุ: กรณีศั้กษานี�นำมาจัากคดีที�เกิดข้�นจัริงในสห่ราชั้อาณาจัักร Sally Chalen ถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดในข้อห่าฆ่่าคนตายแลุะถ่กพิิพิากษาให่้ได้รับีโทษ 
จัำคุกตลุอดชั้ีวิิต โดยต้องถ่กจัำคุกอย่างน้อย 18 ปีก่อนจัะขอพิักการลุงโทษได้
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กัาร่ปลั่อยติัวเด็ดขึ้าด: ในทางกฎห่มายห่มายถ้ง การดำเนินการทางตุลุาการให้่คดีทางอาญาห่ร่อคดีทางแพ่ิงบีาง

ประเภทเปน็โมฆ่ะ คำจัำกดัควิามของการปลุอ่ยตวัิในลุกัษณะนี�แตกตา่งกนัไปตามเขตอำนาจัศัาลุแตลุ่ะแห่ง่ สำห่รบัี

คดอีาญาในเขตอำนาจัศัาลุห่ลุายแห่ง่การปลุอ่ยตัวิเดด็ขาด ห่มายถ้ง การที�ศัาลุสั�งยกฟ้องในคดทีี�จัำเลุยเป็นผ่บ้ีรสิทุธิ์ิ�

แต่ถ่กตัดสินไปแลุ้วิวิ่ามีควิามผิด ผลุของการปลุ่อยตัวิเด็ดขาดได้แก่ การลุบีลุ้างคำตัดสินให่้มีควิามผิดทางอาญา

ทั�งห่มดให้่เห่ม่อนกับีว่ิาคดีนี�ไม่เคยเกิดข้�นมาก่อน คดีดังกลุ่าวิจัะถ่กลุบีออกจัากทะเบีียนประวิัติอาชั้ญากรทั�งห่มด

ของจัำเลุยราวิกับีว่ิาจัำเลุยไม่ถ่กตัดสินว่ิาทำควิามผิดมาก่อน เขตอำนาจัศัาลุบีางแห่่งให้่นิยามคำว่ิาการปลุ่อยตัวิ

เด็ดขาดในคดีอาญาแตกต่างกันไป เช่ั้น สห่ราชั้อาณาจัักรอนุญาตให้่ศัาลุตัดสินให้่จัำเลุยมีควิามผิดจัริงได้รับีการ

ปลุ่อยตัวิเด็ดขาดได้เพิราะการลุงโทษบีุคคลุนั�นไม่ก่อให่้เกิดประโยชั้น์ต่อสังคมแต่อย่างใด ในกรณีนี�การปลุ่อยตัวิยัง

คงปรากฏิในทะเบีียนประวิัติอาชั้ญากรของบีุคคลุนั�น

กัาร่ติักัเติือน: ได้แก่คำเต่อนที�จัำเลุยได้รับีห่ลัุงจัากยอมรับีว่ิาได้กระทำควิามผิดจัริงซ้�งเป็นทางเลุ่อกห่น้�งแทนการ

ดำเนินคดี การตักเต่อนอาจัเป็นคำเต่อนทั�วิไปห่ร่อคำเต่อนแบีบีมีเง่�อนไข ‘การตักเต่อนทั�วิไป’ เป็นคำเต่อนที�ใช้ั้กับี

ผ่้กระทำควิามผิดที�ไม่ร้ายแรงแลุะไม่ใช่ั้ควิามผิดทางอาญาซ้�งจัะถ่กบัีนท้กไว้ิบีนฐานข้อม่ลุของตำรวิจั สำห่รับี ‘การ

ตักเต่อนแบีบีมีเง่�อนไข’ บีุคคลุที�ได้รับีการตักเต่อนจัะต้องปฏิิบัีติตามเง่�อนไขบีางอย่างเพ่ิ�อให้่ได้รับีการตักเต่อนแลุะ

เพิ่�อห่ลีุกเลุี�ยงการถ่กดำเนินคดีในควิามผิดที�กระทำ ทั�งการตักเต่อนทั�วิไปแลุะการตักเต่อนแบีบีมีเง่�อนไขไม่ถ่อเป็น

คำตัดสินวิ่ากระทำผิด

คำสั�งให้่ทำงานบริ่กัาร่ชุิมชิน: บีทลุงโทษที�ให่้ผ่้เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมทำงานในชัุ้มชั้นภายใต้การสอดส่องโดย

ไม่ได้รับีค่าตอบีแทน เพิ่�อประโยชั้น์ของชัุ้มชั้น

กัาร่จั่ายค่าทดแทน: เป็นบีทลุงโทษห่ร่อมาตรการที�กำห่นดให่้บีุคคลุต้องจั่ายค่าทดแทนให่้กับีผ่้เสียห่าย

กัาร่ปลั่อยติัวโดยม่เงื�อนไขึ้: การปลุ่อยตัวิบุีคคลุที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมโดยไม่มีตัดสินโทษภายใต้เง่�อนไขวิ่า

บีุคคลุนั�นจัะต้องไม่กระทำผิดซ�ำอีกภายในระยะเวิลุาที�กำห่นด ห่ากมีการกระทำควิามผิดซ�ำในช่ั้วิงเวิลุานั�นบีุคคลุที�

เขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรมอาจัถ่กตดัสนิโทษสำห่รบัีควิามผดิเดมิที�ไดร้บัีอนญุาตให่ป้ลุอ่ยตวัิโดยมเีง่�อนไขไปกอ่นห่นา้นี�
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กัาร่ปลั่อยตัิว: ผ่้ที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมแลุะพิบีว่ิามีควิามผิดจัริงตามข้อกลุ่าวิห่าแลุะคำตัดสินว่ิากระทำผิดจัะ

ปรากฏิอย่่ในทะเบีียนประวิัติอาชั้ญากรของบีุคคลุนั�น แต่อาจัจัะไม่มีการดำเนินคดีใด ๆ อีก (การปลุ่อยตัวิเด็ดขาด) 

ห่ร่ออาจัจัะไม่มีการดำเนินคดีใด ๆ ตราบีเท่าที�บีุคคลุนั�นไม่ได้กระทำควิามผิดอีกภายในระยะเวิลุาที�กำห่นด (การ

ปลุ่อยตัวิโดยมีเง่�อนไข)

กัาร่เบ่�ยงเบนคด่: กระบีวินการของฝ่ึายปกครองที�อนุญาตให้่ผ่้ที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมก้าวิข้ามขั�นตอนตาม

กระบีวินการยตุธิิ์รรมทางอาญาปกตเิพิ่�อห่ลุีกเลุี�ยงการดำเนนิคดแีลุะการตดัสนิวิา่กระทำผดิโดยให่บ้ีคุคลุนั�นเขา้ร่วิม

ในมาตรการอ่�น ๆ  เช่ั้น กระบีวินการประนอมข้อพิิพิาทห่ร่อโครงการบีำบัีดรกัษาห่รอ่การจ่ัายค่าทดแทนให้่กบัีผ่เ้สียห่าย

คำพื่ิพื่ากัษาให่้ร่อกัาร่กัำห่นดโทษ: การตัดสินใจัไม่พิิพิากษาลุงโทษจัำเลุยโดยมีเง่�อนไขว่ิาผ่้ที�เข้าส่่กระบีวินการ

ยตุธิิ์รรมต้องกระทำการบีางอยา่ง เชั้น่ เขา้รับีการบีำบีดัรักษาโรคพิิษสรุาเร่�อรงั ตดิยาเสพิตดิห่รอ่เขา้รับีคำปรก้ษาทาง

จัิตวิิทยา แลุะบุีคคลุนั�นอาจัไม่ได้รับีคำพิิพิากษาโทษอย่างเป็นทางการโดยข้�นอย่่กับีผลุของการกระทำข้างต้น แลุะ

อาจัจัะไม่มีการบีันท้กควิามผิดไวิ้อย่างถาวิรในทะเบีียนประวิัติอาชั้ญากรของบีุคคลุนั�นโดยให่้ข้�นอย่่กับีการตัดสิน

ใจัของแต่ลุะเขตอำนาจัศัาลุ

กัาร่ควบคุมโดยใช้ิอุปกัร่ณ์อิเลั็กัทร่อนิกัส์ในกัาร่ติิดติามตัิว: เป็นวิิธิ์ีห่น้�งของการควิบีคุมห่ร่อติดตามตัวิบีุคคลุที�

ได้รบัีการปลุ่อยตัวิระห่ว่ิางรอข้�นศัาลุ ห่ร่อเป็นวิธีิิ์ที�ใช้ั้บีงัคบัีเพ่ิ�อให้่ปฏิบิีตัติามมาตรการลุงโทษในชุั้มชั้นรป่แบีบีต่าง ๆ 

ตลุอดจันใช้ั้กับีผ่้ที�ได้รับีการปลุ่อยตัวิก่อนครบีกำห่นดโทษ ผ่้ต้องห่าห่ร่อบุีคคลุที�เข้าส่่กระบีวินการยุติธิ์รรมจัะต้อง

สวิมป้ายห่ร่อกำไลุอิเลุ็กทรอนิกส์ไวิ้ที�ข้อเท้าห่ร่อข้อม่อ ห่ากบุีคคลุนั�นไม่อย่่ในสถานที�ที�กำห่นดในช่ั้วิงเวิลุาที�กำห่นด

อุปกรณ์นี�จัะแจั้งให่้ทราบี

คา่ปร่บั: คำพิิพิากษาของศัาลุที�กำห่นดให้่ผ่ที้�เขา้ส่ก่ระบีวินการยุตธิิ์รรมชั้ำระคา่ปรับีให้่กบัีศัาลุเป็นการลุงโทษสำห่รับี

การกระทำควิามผิด

บ้านก้ั�งวิถ่: พ่ิ�นที�สำห่รับีอย่่อาศััยภายใต้การดำเนินงานของฝ่ึายคุมประพิฤติห่ร่อเร่อนจัำที�ถ่กออกแบีบีมาเพ่ิ�อเติม

เต็มชั้่องวิ่างระห่วิ่างการใชั้้ชั้ีวิิตในเร่อนจัำกับีการใชั้้ชั้ีวิิตในสังคมภายนอก

กัาร่ไกัลั่เกัลั่�ยร่ะห่ว่างผ้้เส่ยห่ายกัับผ้้กัร่ะทำผิด: เป็นมาตรการห่น้�งของกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์ที�อาจั

เป็นมาตรการทางตรงห่ร่อทางอ้อมที�เปิดโอกาสให้่ผ่้เสียห่ายแลุะผ่้ที�มีปัญห่ากับีกฎห่มายได้พ่ิดคุยร่วิมกันเกี�ยวิกับี

อาชั้ญากรรมที�เกดิข้�นแลุะผลุกระทบีที�ตามมา โดยมีบีคุคลุที�สามที�มีควิามเปน็กลุางซ้�งไดรั้บีการฝึกึอบีรมมาโดยเฉพิาะ

ทำห่น้าที�อำนวิยควิามสะดวิกในการพิบีปะพ่ิดคุยนั�น ซ้�งอาจัจัะเป็นการพิบีกันซ้�งห่น้าห่รอ่ผ่านวิิธีิ์การทางอ้อมอย่างอ่�น

กไ็ด ้ทั�งนี�จัะมีฝึา่ยคมุประพิฤติห่รอ่องค์กรภาคประชั้าสังคมห่รอ่องค์กรให่ค้วิามช่ั้วิยเห่ลุอ่ผ่เ้สียห่ายจัากอาชั้ญากรรม

เป็นผ่้ดำเนินการ

มาติร่กัาร่ท่�มใิชิก่ัาร่คมุขัึ้ง: ขอ้กำห่นดโตเกยีวิกลุา่วิถ้งมาตรการที�มใิชั้ก่ารคมุขงัไวิอ้ยา่งกวิา้ง ๆ  โดยให่ห้่มายรวิมถ้ง

มาตรการแลุะบีทลุงโทษที�นำมาใชั้ใ้นขั�นตอนกอ่นการพิิจัารณาคดี ระห่ว่ิางการพิิพิากษาคดีแลุะห่ลัุงการพิิพิากษาคดี 

ซ้�งเปน็ควิามห่มายเดียวิกนักบัีที�ใชั้ใ้นค่ม่อ่นี� มาตรการที�มใิช่ั้การคมุขงัเปน็คำที�นยิมใชั้ม้ากกว่ิาคำวิา่ทางเลุอ่กแทนการ

จัำคุกซ้�งมีนัยยะที�บี่งว่ิามาตรการนี�เป็นมาตรการระดับีรองห่ร่อมีควิามสำคัญน้อยกวิ่าการจัำคุก สำห่รับีควิามห่มาย

อยา่งแคบีของคำว่ิามาตรการที�มใิช่ั้การคุมขัง ห่มายถ้งข้อกำห่นดต่าง ๆ  ที�จัำเลุยตอ้งปฏิิบัีตติามเพิ่�อห่ลีุกเลุี�ยงการถ่ก

คุมขังก่อนการพิิจัารณาคดี มาตรการที�มิใชั้่การคุมขังอาจัห่มายรวิมถ้ง: การดำเนินการต่าง ๆ เพิ่�อให่้ได้มาปรากฏิตัวิ

ต่อห่น้าศัาลุเม่�อจัำเป็นห่ร่อเม่�อกำห่นดให่้ต้องมา การไม่ไปยุ่งเกี�ยวิกับีพิยาน การรายงานตัวิกับีตำรวิจัห่ร่อเจั้าห่น้าที�

ด้านอ่�นเป็นระยะ ๆ การยอมให่้ควิบีคุมตัวิโดยใชั้้อุปกรณ์อิเลุ็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวิแลุะ/ห่ร่อการไม่ออกจัาก

บี้านในเวิลุาที�กำห่นดห่้ามห่ร่อการยอมให่้ย้ดห่นังส่อเดินทางไวิ้
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กัาร่ลังโทษท่�มใิชิก่ัาร่คมุขึ้งั: ไดแ้กค่ำพิิพิากษาของศัาลุที�กำห่นดให่ผ้่ที้�เขา้ส่ก่ระบีวินการยตุธิิ์รรมยงัอย่ใ่นชั้มุชั้นของ

ตนตอ่ไปมากกวิา่จัะให้่เขา้ไปอย่่ในเรอ่นจัำ การลุงโทษที�มใิชั้ก่ารคุมขังอาจัได้แก่ขอ้กำห่นดที�จัำกดัห่รอ่ลิุดรอนเสรีภาพิ

บีางอย่างของบุีคคลุผ่านการกำห่นดเง่�อนไขแลุะข้อผก่มัดที�จัะตอ้งปฏิิบัีตติาม เช่ั้น การเข้าร่วิมโครงการให้่คำปรก้ษา

แนะนำห่ร่อโครงการบีำบัีดรักษาแลุะทดสอบีสารเสพิติด การลุงโทษที�มิใช่ั้การคุมขังเป็นคำที�นิยมใช้ั้มากกว่ิาคำว่ิา

ทางเลุ่อกแทนการจัำคุกซ้�งมีนัยยะที�บี่งวิ่ามาตรการนี�เป็นมาตรการระดับีรองห่ร่อมีควิามสำคัญน้อยกวิ่าการจัำคุก

กัาร่พัื่กักัาร่ลังโทษห่ร่อืกัาร่ปล่ัอยติวัก่ัอนคร่บกัำห่นดโทษโดยม่เงื�อนไขึ้: การปลุ่อยตวัิผ่ต้อ้งขงัที�ได้รบัีคำพิิพิากษา

โทษแลุ้วิก่อนครบีกำห่นดโทษภายใต้เง่�อนไขห่ลัุงการปลุ่อยตัวิที�กำห่นดไว้ิเฉพิาะตัวิบุีคคลุ โดยเป็นมาตรการที�

กฎห่มายบีงัคบัีให่น้ำมาใชั้ก้บัีผ่ต้อ้งขงัโดยอตัโนมตัหิ่ลุงัจัากผ่ต้อ้งขงัไดร้บัีโทษจัำคกุครบีตามระยะเวิลุาขั�นต�ำที�กำห่นด

ไวิ ้ห่รอ่ตามสัดส่วินที�ระบีไุว้ิของระยะเวิลุาที�ได้รบัีโทษจัำคกุไปแลุ้วิ ห่รอ่อาจัให้่ข้�นอย่่กบัีวิจิัารณญาณของศัาลุในการ

ตัดสินใจัว่ิาจัะปลุ่อยผ่้ตัวิต้องขังโดยมีเง่�อนไขเม่�อครบีระยะเวิลุาที�กำห่นดไว้ิแลุ้วิห่ร่อไม่ การปลุ่อยตัวิโดยมีเง่�อนไข

ห่รอ่การพิกัการลุงโทษมกัจัะทำควิบีค่ไ่ปกับีเง่�อนไขทั�วิไปที�กำห่นดไวิว่้ิาผ่ต้อ้งขังจัะต้องลุะเว้ินไม่เขา้ร่วิมกจิักรรมที�ผดิ

กฎห่มาย อยา่งไรก็ตาม ศัาลุอาจักำห่นดเง่�อนไขอ่�น ๆ  เพิิ�มเตมิได้ตามควิามเห่มาะสมแลุะตอ้งเปน็มาตรการที�ชั้ว่ิยให้่

ผ่้ต้องขังสามารถกลุับีค่นส่่สังคมได้อย่างประสบีควิามสำเร็จั

กัาร่ลัดห่ย่อนโทษ: เป็นร่ปแบีบีห่น้�งของการปลุ่อยตัวิโดยไม่มีเง่�อนไขซ้�งผ่้ต้องขังมักจัะได้รับีโดยอัตโนมัติห่ลุังจัาก 

ไดรั้บีโทษจัำคกุตามคำพิิพิากษาไปส่วินห่น้�งแลุว้ิตามสดัสว่ินที�สมัพินัธิ์ก์บัีบีทลุงโทษ ห่รอ่อาจัจัะเป็นระยะเวิลุาตายตัวิ

ที�นำไปห่กัออกจัากระยะเวิลุาที�ตอ้งไดร้บัีโทษจัำคกุทั�งห่มด บีางครั�งการลุดห่ย่อนโทษอาจัข้�นอย่กั่บีการประพิฤตติวัิดี

ของผ่ต้อ้งขังระห่ว่ิางที�ถ่กคุมขังอย่ใ่นเรอ่นจัำซ้�งอาจัจัะจัำกัดห่รอ่ยกเลิุกการลุดห่ย่อนผอ่นโทษได้ ห่ากผ่ต้้องขงัประพิฤติ

ตัวิไม่เห่มาะสมห่ร่อมีควิามผิดทางวิินัย

ความยุติธิร่ร่มเชิงิสมานฉันท์ : กระบีวินการที�ผ่เ้สียห่ายแลุะผ่ท้ี�เขา้ส่ก่ระบีวินการทางกฎห่มาย (แลุะในบีางกรณีอาจั

รวิมถ้งบีคุคลุอ่�นห่รอ่สมาชั้กิคนอ่�นของชุั้มชั้นที�ได้รบัีผลุกระทบีจัากอาชั้ญากรรมที�เกดิข้�น) มารว่ิมกนัห่าทางแก้ไขเร่�อง

ต่าง ๆ ที�เป็นผลุมาจัากอาชั้ญากรรมที�เกิดข้�น โดยทั�วิไปแลุ้วิกระบีวินการนี�จัะจััดข้�นด้วิยควิามชั้่วิยเห่ลุ่อของผ่้อำนวิย

ควิามสะดวิก ทั�งนี� อาจันำกระบีวินการยุติธิ์รรมเชั้ิงสมานฉันท์มาใชั้้เป็นส่วินห่น้�งของกระบีวินการยุติธิ์รรมทางอาญา

ที�ใชั้ก้นัอย่่ตามปกตกิไ็ด ้เชั้น่ ใชั้เ้ปน็รป่แบีบีห่น้�งของการเบีี�ยงเบีนคดหี่รอ่เปน็ทางเลุอ่กแทนการเบีี�ยงเบีนคด ีแลุะอาจั

นำมาใชั้้ในขั�นตอนใดขั�นตอนห่น้�งของกระบีวินการยุติธิ์รรมได้เชั้่นกัน

คำพื่พิื่ากัษาให้่ร่อกัาร่ลังโทษ: การที�ศัาลุมคีำพิิพิากษาให่ไ้ดร้บัีโทษจัำคกุแลุว้ิแตใ่ห่ร้ะงบัีการดำเนนิการที�เกี�ยวิขอ้ง

ไวิ้ก่อนภายใต้เง่�อนไขที�ศัาลุกำห่นด คำพิิพิากษาให่้รอการลุงโทษมี 2 ร่ปแบีบี ค่อ ผ่้พิิพิากษาอาจัสั�งให่้ปลุดปลุ่อย

จัำเลุยจัากข้อผก่มัดแลุะแลุะข้อจัำกัดทั�งห่มดโดยไม่มีเง่�อนไข ซ้�งเป็นการยุตบิีทบีาทของระบีบีศัาลุในคดีนั�นแลุะจัำเลุย

ไม่ต้องทำตามบีทลุงโทษที�ได้รับี อย่างไรก็ดี คำตัดสินวิ่าจัำเลุยมีควิามผิดในคดีอาญาจัะยังคงปรากฏิอย่่ในทะเบีียน

ประวัิตอิาชั้ญากรของจัำเลุย ห่รอ่ผ่พิ้ิพิากษาอาจัสั�งให่ร้อการลุงโทษไว้ิโดยมีเง่�อนไข แลุะจัะยังไม่ลุงโทษจัำเลุยตราบี

เท่าที�จัำเลุยแสดงให่้เห่็นวิ่าเป็นผ่้ที�มีควิามประพิฤติดี ตัวิอย่างเชั้่น ห่ากบีุคคลุใดถ่กตัดสินวิ่ามีควิามผิดตามข้อกลุ่าวิ

ห่าวิ่าลุักทรัพิย์จัากร้านค้าเป็นครั�งแรก ผ่้พิิพิากษาสามารถตัดสินให่้ได้รับีโทษจัำคุกเป็นเวิลุาสามสิบีวิันแลุ้วิจั้งสั�งให่้

รอการลุงโทษนั�นไวิ้โดยมีเง่�อนไขวิ่าจัำเลุยจัะต้องไม่กระทำควิามผิดใด ๆ อีกเป็นเวิลุา 1 ปีห่ลุังจัากนั�น เม่�อเวิลุาผ่าน

ไปห่น้�งปีโดยจัำเลุยไม่ได้กระทำผิดอีก ศัาลุกม็สีทิธิิ์�ที�จัะยกเลิุกบีทลุงโทษที�ตดัสินไป แต่ถา้จัำเลุยกระทำควิามผิดทาง

อาญาอย่างอ่�นอีกศัาลุก็มสีทิธิิ์�ที�จัะยกเลิุกคำพิิพิากษาให้่รอการลุงโทษนั�นเสียแลุะให้่จัำเลุยถ่กจัำคุกเป็นเวิลุา 30 วินั

ตามคำพิิพิากษาเดิม
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