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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าทางสังคม  
 “คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพ” 

 
1. ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ก าหนดให้สถาบัน 
มีวัตถุประสงค์ในการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “ข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)” เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ข้อก าหนด
กรุงเทพ” ตลอดจนสนับสนุนให้เรือนจ าและทัณฑสถานมีนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ ทัศนคติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท าผิดหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สถาบัน
ได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องตามข้อก าหนดสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง หรือ 
“ข้อก าหนดกรุงเทพ”1 ผ่านการพัฒนาเรือนจ าและทัณฑสถาน เพ่ือสร้างมาตรฐานการด าเนินงานให้เป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติ ปัจจุบันประเทศไทยมีเรือนจ า/ทัณฑสถานหญิงที่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อก าหนดกรุงเทพแล้วรวม
ทั้งหมด 12 แห่ง  

หลังจากสถาบัน ไดด้ าเนินงานตามภารกิจของ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” มาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความประสงค์
ที่จะท าการประเมินผลความคุ้มค่าทางสังคมของการด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ในด้านคุณภาพชีวิตของ
ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานตาม “ข้อก าหนด
กรุงเทพ”  

“ข้อก าหนดกรุงเทพ” มีข้อก าหนดทั้งหมด 70 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทบังคับใช้ทั่วไป ประกอบด้วย 1) หลักการพ้ืนฐาน 2) การรับตัวผู้ต้องขัง 3) การลงทะเบียน 
4) การจัดสรรสถานที่คุมขัง 5) สุขอนามัยส่วนตัว 6) การบริการด้านสุขภาพ (การตรวจอนามัยขณะรับตัว การดูแล
สุขภาพอนามัย สุขภาพจิตและการดูแล การป้องกันโรคเอดส์ การรักษา การดูแล และการช่วยเหลือ โปรแกรม 
การบ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด การป้องกันการท าร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย การบริการด้านการป้องกันโรค) 
7) ความปลอดภัยและความมั่นคง (การตรวจค้น วินัยและการลงโทษ เครื่องพันธนาการ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การร้องเรียนผู้ต้องขัง และการตรวจสอบ) 8) การติดต่อกับโลกภายนอก 9) เจ้าพนักงานเรือนจ าและการฝึกอบรม 
10) เด็กและเยาวชนหญิงที่กระท าผิด   

                                                           
1 http://www.tijbangkokrules.org/userfiles/About%20BRT%20PDF/Bangkok_Rules_Thai_FINAL.pdf 

http://www.tijbangkokrules.org/userfiles/About%20BRT%20PDF/Bangkok_Rules_Thai_FINAL.pdf
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ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดส าหรับผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ประกอบด้วย 1) การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง และ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล 2) ระบบเรือนจ า ความสัมพันธ์ทางสังคมและการดูแลหลังปล่อย 3) ผู้ต้องขัง
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่ให้นมบุตร และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด 4) ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ 5) ผู้ต้องขังที่
เป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง 

ส่วนที่ 3 มาตรการในการลงโทษที่มิใช่การคุมขัง ประกอบด้วย 1) การด าเนินการภายหลังศาลมีค า
พิพากษา 2) ผู้กระท าผิดหญิงตั้งครรภ์และผู้กระท าผิดหญิงที่มีภาระเลี้ยงดูบุตร 3) ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนหญิง 

ส่วนที่ 4 การศึกษาวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาวิจัย การวางแผน และการประเมินผล 2) การสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการฝึกอบรม  

โดยสรุป ข้อก าหนดทั้ง 70 ข้อ ใน “ข้อก าหนดกรุงเทพ” จะถูกน าไปใช้เป็นทิศทางให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน
ด าเนินการเพ่ือยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในด้านต่าง ๆ ในระหว่างที่ถูกคุมขัง อาทิ การปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี การธ ารงความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคม และการให้
โอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางสังคมในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังใน

เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” โดยศึกษาจากลักษณะความเป็นอยู่ทั้งก่อนและ
หลังจากที่เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” และมูลค่าเพ่ิมทางสังคมในประเด็นเกี่ยวกับ
การคืนคนดีกลับสู่สังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในแง่มุมต่าง ๆ  

2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันเพ่ือ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทยและเรือนจ า/ทัณฑสถานในการด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

3. กรอบคิดการประเมิน 
“คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” โดย สฤณี อาชวานันทกุล 

และภัทราพร แย้มลออ เป็นแนวคิดการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ส าหรับกิจการ
เพ่ือสังคม โดยถือเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับการประเมินความคุ้มค่าสังคมในครั้งนี้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการรวบรวม
แนวคิดไว้อย่างชัดเจนและทันสมัยที่สุดในยุคนี้ โดยคู่มือดังกล่าวได้นิยามผลลัพธ์ทางสังคมไว้ว่า คือ “คุณค่าทาง
สังคมที่เกิดจากการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งควรสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจของ
กิจการ”2  

                                                           
2 “คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน”. สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แยม้ลออ. ฉบับปรับปรุง 2560. 
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การด าเนินกิจการใด ๆ ย่อมมุ่งหวังในผลลัพธ์ซึ่งก็คือความคุ้มค่าของการลงทุน (cost effectiveness) 
ด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  การสนับสนุนการด าเนินงานตาม “ข้อก าหนด
กรุงเทพ” ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็มุ่งให้เกิดผลลัพธ์บางประการเช่นเดียวกัน โดยผลลัพธ์ที่
สถาบัน ให้ความส าคัญมากที่สุดก็คือความคุ้มค่าทางสังคม หรือคุณค่าท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมจากการลงทุนดังกล่าว 
 การประเมินครั้งนี้จะมุ่งศึกษาการด าเนินการของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ว่ามีความสอดคล้องกับประเด็น 
ที่ระบุไว้ใน “ข้อก าหนดกรุงเทพ” หรือไม่ และการด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อทัศนคติของผู้ต้องขังหญิง
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร โดยจะศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างของคุณภาพชีวิต สุขอนามัย สุขภาพทาง
กายและจิตใจ และลักษณะความเป็นอยู่ทั้งก่อนและหลังที่เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการตาม “ข้อก าหนด
กรุงเทพ” รวมถึงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการปล่อยตัวกลับคืนสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโทษคุมขังมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” เริ่มมีผลบังคับใช้ใน
เรือนจ า/ทัณฑสถานหญิงที่ก าหนด ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงครอบคลุม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” เพียงส่วนที่ 1 และ 
2 เฉพาะข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ต้องขัง และมิได้ศึกษาประเด็นที่อยู่ในส่วนที่ 3 และ 4 
นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานหญิง จึงไม่มีการศึกษาในส่วนของ
เยาวชน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การสัมภาษณ์ในรูปแบบการสนทนากลุ่มมีความต่อเนื่องและมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน จึงมีการ
พิจารณาจัดกลุ่มสาระของ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ในส่วนที่ 1 และ 2 ออกเป็น 6 ประเด็นหลัก ซึ่งแต่ละประเด็น 
มีความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ดังนี้  

1. การรับตัวเขา้เรือนจ า การจัดสถานที่และกิจกรรม การจ าแนก การให้ข้อมูลและค าปรึกษา/แนะน า  
สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 2, 4, 40, 41, 42  

2. มาตรการด้านความปลอดภัย ความม่ันคง การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย และการลงโทษท่ีค านึงถึง
ความเป็นผู้หญิง ความเป็นมารดาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติ/ชนพื้นเมือง 
สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 22, 23, 24, 53, 54, 55, 56 

3. การเยี่ยมญาติ การติดต่อและความสัมพันธ์ทางสังคมกับโลกภายนอก 
สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 26, 27, 28, 43, 44 

4. การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ สุขอนามัยของผู้ต้องขัง และเด็กติดผู้ต้องขัง 
สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 
50, 51, 52 

5. กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับคืนสู่สังคม 
สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 45, 46 

6. ประเด็นวิตกกังวลอ่ืน ๆ (ความคิด ความหวัง และความฝันต่ออนาคต หากพ้นโทษแล้ว) 
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ในส่วนของประเด็นค าถามที่มีความอ่อนไหวและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ผู้ต้องขังอาจไม่ต้องการเปิดเผย
ให้ผู้ต้องขังคนอ่ืนทราบ หรือไม่สะดวกที่จะตอบค าถามในกลุ่ม ได้มีการแยกออกมาสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  
โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. ข้อมูลเรือ่งการตรวจค้น สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 19, 20, 21 
2. การได้รับการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงจากการถูกล่วงละเมิด สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 7, 25 
3. การได้รับการคุ้มครองสิทธิในการรักษาความลับทางการแพทย์ สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ที่ 8 

4. ระเบียบวิธีการศึกษา  
 การประเมินความคุ้มค่าทางสังคม “คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานที่
ด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพ” มีการก าหนดวิธีการศึกษา ดังนี้ 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความคุ้มค่าทางสังคมนี้  มีเกณฑ์ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ดังนี้ 

1) เป็นผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างการถูกคุมขัง ได้รับโทษจ าคุกก่อนปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมี
การส่งเสริมให้ เรือนจ า/ทัณฑสถานหญิงปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังจากการปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ”  

2) กรมราชทัณฑ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ส าหรับด าเนินการเก็บข้อมูลในเรือนจ า/ทัณฑสถานหญิง
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี   

3) ส าหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มนั้นด าเนินการโดยเรือนจ า ซึ่งเรือนจ าจังหวัด
อุทัยธานีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 12 คน และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี 
คัดเลือกมาทั้งหมด 12 คน 

4.2 วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือสอบถามประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างของคุณภาพชีวิต  
สุขอนามัย สุขภาพทางกายและจิตใจ และลักษณะความเป็นอยู่ทั้งก่อน – หลังที่เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการ
ตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ”  
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ตารางแสดงประเด็นค าถามและวิธีการศึกษา 

ข้อก าหนดกรุงเทพ 
ประเด็นค าถาม 

ก่อน และหลังข้อก าหนดกรุงเทพ 
(ก่อนปี พ.ศ. 2558 กับหลังปี พ.ศ. 2558) 

วิธีการ 

1.การรับตั วเข้ า เรือนจ า 
การจัดสถานท่ีและกิจกรรม 
การจ าแนก การให้ข้อมูล
และค าปรึกษา/แนะน า  
(ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
“ข้อก าหนด กรุงเทพ”:  
ข้อที่ 2, 4, 40, 41, 42) 

1.1 เรือนจ านี้อยู่ใกล้บ้านหรือไม่ และเคยขอย้ายไปเรือนจ าใกล้บ้านหรือไม่ สนทนากลุ่ม 
1.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในเรือนจ ามีอะไรบ้าง  

1) เพียงพอหรือไม่  
2) ตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงหรือไม่  
3) สะอาดและถูกสุขอนามัยหรือไม่ 

สนทนากลุ่ม 

1.3 เรือนจ ามีการจัดกิจกรรมใดบ้างให้ผู้ต้องขังในการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

สนทนากลุ่ม 

1.4 เมื่อถูกตัดสินจ าคุก  
1) ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติหรือไม่ 
2) ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับกฎของเรือนจ าหรือไม่ 
3) มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือไม่ 
4) ติดต่อสถานทูต/กงสุลได้หรือไม่ 
5) กรณีที่มีลูกได้พบลูก และได้เตรียมการอะไรให้ลกูบ้างก่อนเข้าเรือนจ า 

สนทนากลุ่ม 

1.5 วิธีการจ าแนกและการดูแลผู้ต้องขังเป็นอย่างไร เช่น คนป่วย คนติดยา 
หรือแม่ที่มีลูกติด พักอยู่รวมกันหรือแยกกัน 

สนทนากลุ่ม 

1.6 เจ้าหน้าที่เรือนจ าเคยให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาทางบ้านหรือไม่ เคยเสนอ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาหรือไม่ 

สนทนากลุ่ม 

2. ม าต รก ารด้ าน ความ
ปลอดภัย ความมั่นคง การ
เข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย 
และการลงโทษที่ค านึงถึง
ความเป็นผู้หญิง ความเป็น
มารดาและการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังชาวต่างชาติ/ชน
พื้นเมือง (ความสอดคล้อง
กับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: 
ข้อที่  22, 23, 24, 53, 54, 
55, 56) 

2.1 ในเรือนจ า มีการควบคุมตัว/ลงโทษผู้หญิงที่มีครรภ์อย่างไร มีการแยกขัง
หรือไม่ 

สนทนากลุ่ม 

2.2 ในเรือนจ ามีการลงโทษไม่ให้ผู้ต้องขังหญิงติดต่อกับครอบครัวหรือไม่ สนทนากลุ่ม 
2.3 มีการควบคุมหรือลงโทษผู้ต้องขังหญิงในช่วงคลอดบุตรอย่างไร เช่น มี
การล่ามโซ่หรือไม่ 

สนทนากลุ่ม 

2.4 ในเรือนจ ามีชาวต่างชาติ/ชนพ้ืนเมืองหรือไม่  
1) เรือนจ ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรกับผู้ต้องขังดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรม

เป็นพิเศษ  
2) กรณีผู้ต้องขังมีลูก สามารถติดต่อกับลูกได้หรือไม่ อย่างไร 
3) กรณีที่ผู้ต้องขังมีลูกติด มีการแยกเด็กหรือส่งตัวกลับประเทศอย่างไร 

สนทนากลุ่ม 

2.5 เรือนจ ามีที่ปรึกษาทางกฎหมายส าหรับผู้ต้องขังหรือไม่ สนทนากลุ่ม 
3. การเยี่ยมญาติ การติดตอ่
และความสัมพันธ์ทางสังคม
กับ โลกภายนอก (ความ

3.1 เรือนจ าจัดให้มีการเยี่ยมญาติอย่างไร มีการจัดให้เยี่ยมแบบใกล้ชิดหรือไม่ สนทนากลุ่ม 

3.2 มีการจัดการให้เด็กเยี่ยมแม่อย่างไร สนทนากลุ่ม 
3.3 เรือนจ าอนุญาตให้ลากลับบ้านได้หรือไม่ เมื่อมีเหตุจ าเป็น สนทนากลุ่ม 
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ข้อก าหนดกรุงเทพ 
ประเด็นค าถาม 

ก่อน และหลังข้อก าหนดกรุงเทพ 
(ก่อนปี พ.ศ. 2558 กับหลังปี พ.ศ. 2558) 

วิธีการ 

สอดคล้องกับ “ข้อก าหนด
กรุงเทพ”: ข้อที่  26 , 27 , 
28, 43, 44, 45, 46) 
4. การดูแลสุขภาพกายและ
จิ ต ใจ  สุ ข อ น า มั ย ข อ ง
ผู้ ต้ อ ง ขั ง  แ ล ะ เด็ ก ติ ด
ผู้ต้องขัง (ความสอดคล้อง
กับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: 
ข้ อ ที่  5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 48, 49, 50, 51, 52) 

4.1 มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรือนจ าหรือไม่  
1) ตรวจสุขภาพด้านใดบ้าง  
2) มีการบังคับตรวจและมีการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ 

สนทนากลุ่ม 

4.2 สุขอนามัยและโภชนาการ 
1) การดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกายท าอย่างไร  
2) การจัดการด้านอาหารของเรือนจ าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 

สนทนากลุ่ม 

4.3 การดูแลด้านสุขภาพหลังเข้าเรือนจ า 
1) มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันด้านสุขอนามัยหรือไม่  เช่น 

โรคติดต่อต่าง ๆ และสุขอนามัยของเพศหญิง 
2) มีแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพบ่อยครั้งเท่าใด  
3) วิธีการตรวจเป็นอย่างไร  
4) ได้รับการรักษาที่จ าเป็นหรือไม่ 
5) มีการให้บริการตรวจโรคของผู้หญิงโดยเฉพาะหรือไม่ เช่น มะเร็ง 

เต้านม และมะเร็งปากมดลูก 

สนทนากลุ่ม 

4.4 การดูแลสุขภาพจิต 
1) มีจิตแพทย์มาให้ค าปรึกษาหรือไม่ 
2) ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีความเครียด 
3) มีการดูแลผู้ต้องขังที่ถูกกระท ารุนแรงอย่างไร 
4) เคยมีผู้ต้องขังพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่ และทางเรือนจ าดูแลอย่างไร 

สนทนากลุ่ม 

4.5 ในเรือนจ ามีผู้ติดเชื้อ HIV หรือไม่  
1) เรือนจ าปฏิบัติอย่างไรกับผู้ติดเชื้อ HIV  
2) เรือนจ ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ HIV อย่างไรบ้าง 

สนทนากลุ่ม 

4.6 ในเรือนจ ามีผู้ติดยาเสพติดหรือไม่  
1) ทางเรือนจ าปฏิบัติอย่างไรกับผู้ติดยา 
2) มีการบ าบัดหรือไม่ อย่างไร 

สนทนากลุ่ม 

4.7 การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง 
1) ในเรือนจ ามีผู้หญิงที่ต้องโทษและอยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ และทาง

เรือนจ ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
2) เรือนจ าดูแลผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดบุตร

สนทนากลุ่ม 
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ข้อก าหนดกรุงเทพ 
ประเด็นค าถาม 

ก่อน และหลังข้อก าหนดกรุงเทพ 
(ก่อนปี พ.ศ. 2558 กับหลังปี พ.ศ. 2558) 

วิธีการ 

อย่างไร  และมีการดูแลทารกอย่างไร 
3) เรือนจ ามีวิธีพิจารณาอย่างไรในการแยกเด็กออกจากมารดา 
4) ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงมีบุตรติดมาด้วย เด็กติดผู้ต้องขังได้รับการตรวจ

สุขภาพ และได้รับการรักษาที่จ าเป็นหรือไม่ 
5) เด็กได้รับการดูแลอย่างไร 
6) เรือนจ ามีการอ านวยความสะดวกให้ผู้ต้องขังติดต่อกับลูกหลังจากเด็ก

ถูกแยกจากผู้ต้องขังหรือไม่ อย่างไร 
5. กระบวนเตรียมความ
พร้อมส าหรับการกลับคืนสู่
สังคม (ความสอดคล้องกับ 
“ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อที ่
45, 46) 

5.1 เรือนจ ามีการจัดการอย่างไรส าหรับนักโทษท่ีก าลังได้รับการปล่อยตัว 
1) มีการให้ค าปรึกษาหรือไม่ ประเภทใดบ้าง 
2) มีการให้ไปท างานบริการสังคมเพื่อช่วยปรับตัวก่อนพ้นโทษหรือไม่ 

อย่างไร 

สนทนากลุ่ม 

5.2 เรือนจ ามีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ในเรื่องการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขัง 
อย่างไรบ้าง 

สนทนากลุ่ม 

5.3 มีการเตรยีมพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยอย่างไรบ้าง เช่น การฝึกอาชีพท่ี
เป็นประโยชน์ส าหรับการหาเลี้ยงตัวเอง และการเตรียมใจก่อนกลับบ้าน 

สนทนากลุ่ม 

6. ในฐานะที่ถูกจองจ าและ
ก าลังรับโทษ คิดว่า หากจะ
ท าให้การใช้ชีวิตในเรือนจ า
มี ค ว าม สุ ข ขึ้ น บ้ า งต าม
อัตภาพ ต้องท าอย่างไร/
ต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง? 

- สนทนากลุ่ม 

7. ความหวังและความฝัน
ถึงอนาคตของตนเอง เป็น
อย่างไร และมีแผนที่จะท า
ตามความหวัง/ความฝัน
อย่างไรบ้าง? 

- สนทนากลุ่ม 

8. ข้อมูลเรื่องการตรวจค้น 
(ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
“ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อที่ 
19, 20, 21) 

8.1 วิธีการตรวจค้นของเรือนจ าเปน็เช่นใด สัมภาษณ์เชิงลึก 
8.2 ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจคน้ท าอย่างไร สัมภาษณ์เชิงลึก 

8.3 เจ้าหน้าท่ีสุภาพ ให้เกียรติหรอืไม่ อย่างไร (ท้ังการสัมผัสรา่งกายและ 
การใช้ค าพูด) 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

8.4 มีความคิด/รู้สึกอย่างไรต่อการตรวจค้น สัมภาษณ์เชิงลึก 
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ข้อก าหนดกรุงเทพ 
ประเด็นค าถาม 

ก่อน และหลังข้อก าหนดกรุงเทพ 
(ก่อนปี พ.ศ. 2558 กับหลังปี พ.ศ. 2558) 

วิธีการ 

8.5 เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นเด็กท่ีเข้ามาเยี่ยมแม่ หรือเด็กติดผู้ต้องขัง อย่างไร สัมภาษณ์เชิงลึก 
9. การได้รับการคุ้มครอง
ผู้ต้องขังหญิ งจากการถูก
ล่วงละเมิด (ความสอดคล้อง
กับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: 
ข้อที่ 7, 25) 

เมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศก่อนหรือระหว่างอยู่ในเรือนจ า 
9.1 ได้รับความช่วยเหลือหรือค าปรึกษาโดยทันที หรือไม่ 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

9.2 ได้รับการดูแลจากแพทย์/จิตแพทย์ หรือไม่ สัมภาษณ์เชิงลึก 
9.3 มีการสืบสวนสอบสวน หรือไม่ สัมภาษณ์เชิงลึก 
9.4 มีการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ต้องขัง/คนแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการแก้
แค้น หรือไม่ 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

9.5 ได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย หรือไม่ สัมภาษณ์เชิงลึก 
10. การได้รับการคุ้มครอง
สิทธิในการรักษาความลับ
ท างก ารแ พ ท ย์  (ค ว าม
สอดคล้องกับ “ข้อก าหนด
กรุงเทพ”: ข้อที่ 8) 

เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่ต้องการเปิดเผยกับผู้อื่น 
10.1 ได้รับค าปรึกษาจากแพทย์ หรือไม่ 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

10.2 เรือนจ ามีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
จากประเด็นค าถามที่ก าหนดขึ้นจากข้อก าหนดกรุงเทพและวิธีการศึกษา สถาบันได้น ามาสร้างแนวค าถาม

สนทนากลุ่มและแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

4.3 ตัวช้ีวัด 
การประเมินความคุ้มค่าทางสังคมครั้งนี้มุ่งวัดเฉพาะผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการ

คัดเลือก ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” โดยจะเป็นการ
วัดจากความคิดเห็น/ทัศนคติ ในประเด็นการเห็นคุณค่า การได้รับประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือ
ผู้ต้องขังคนอ่ืน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเรือนจ า/ทัณฑสถานได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม 
“ข้อก าหนดกรุงเทพ” หรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”  

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการสนทนากลุ่ม 

และการสัมภาษณ์ควบคู่กับการสังเกตสภาพแวดล้อมและบริบทของเรือนจ า รวมทั้งพฤติกรรมและปฏิกริยาของ
ผู้ต้องขังขณะที่ให้ข้อมูล และการให้ข้อมูลบางส่วนจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจ า หลังจากนั้นจะน าผลการวิเคราะห์มา
อภิปรายด้วยตารางเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยังไม่มีข้อก าหนดกรุงเทพและหลังจากปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีข้อก าหนดกรุงเทพแล้ว เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าทางสังคมท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามข้อก าหนดกรุงเทพ  
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5. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษา “คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดกรุงเทพ” โดยด าเนินการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายคือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า 2 แห่งคือ เรือนจ าจังหวัด
อุทัยธานี และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

 5.1 บริบทท่ัวไปของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
 เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเรือนจ าชายและเรือนจ าหญิง เป็นเรือนจ าที่มีอายุการใช้งานมา
นานและไม่ได้มีการขยายขนาดอาคารเรือนจ าเพ่ือรองรับนักโทษที่เพ่ิมขึ้น อาคารนอนของผู้ต้องขังหญิงมีการ
แบ่งเป็นสองชั้น จึงท าให้ดูไม่โปร่งสบาย อากาศไม่ถ่ายเทและร้อนอบอ้าว เมื่อมีจ านวนผู้ต้องขังมากขึ้นจึงเป็นความ
แออัด ไม่มีพ้ืนที่กิจกรรมและความเป็นส่วนตัวมากนัก เพราะทุกพ้ืนที่ถูกใช้ในการท ากิจกรรมด้านฝึกอาชีพเป็นส่วน
ใหญ ่

ส่วนทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ค่อนข้างใหม่กว่ามีลักษณะการก่อสร้างที่
โปร่งสบาย อีกทั้งเป็นเรือนจ าปิดที่จ ากัดเฉพาะนักโทษโอนย้ายที่มีอายุโทษไม่เกิน 10 ปี จึงมีความแออัดน้อยกว่า  
ทัณฑสถานแห่งนี้ไม่รับผู้ต้องขังท่ีมีบุตรติดมา จึงไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนั้นยังมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ออกเป็นสัดส่วน อาทิ อาคารพยาบาล โรงอาหาร และอาคารกิจกรรมอ่ืน  ๆ รวมทั้งมีภาคเอกชนมา
ลงทุนต่อเติมอาคารใช้ส าหรับผลิตสินค้าและประกอบกิจการถึง 12 ประเภท เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (AIS) ได้จัดตั้ง Call center ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะและรายได้ให้กับผู้ต้องขังได้
เป็นอย่างดี ท าให้บางคนมีเงินเก็บเพียงพอที่จะน าไปเป็นเงินทุนในการเริ่มกิจการส่วนตัวหลังพ้นโทษ และบางคน
น ารายได้ดังกล่าวส่งไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ 

จากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของเรือนจ ามีผลต่อการจัดการพ้ืนที่ได้ตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
ไม่มากนัก โดยเฉพาะในเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี แต่ทางเรือนจ าได้พยายามจัดการเท่าที่สามารถท าได้ จะเห็นได้
จากการที่มีผู้ต้องขังที่คลอดบุตรในเรือนจ าและขณะนี้อายุประมาณ 1 ปีกว่า ทางเรือนจ าได้จัดให้ลูกได้อยู่กับแม่ 
และมีพ้ืนที่ทีเ่ด็กได้ออกมาอยู่บริเวณด้านนอกห้องพยาบาล รวมทั้งเมื่อมีเด็กมาเยี่ยมมารดาก็ได้มีการจัดเตรียมห้อง
ทีต่กแต่งให้ไม่อึดอัด เพ่ือเป็นพื้นที่ที่จะสร้างภาพจ าที่ดีให้กับเด็กได้พบกับแม่ เป็นต้น  

 5.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลทั่วไป เรือนจ าอุทัยธาน ี
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง 

จังหวดัปทุมธาน ี
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 12 12 
2. อาย ุ 20-51 ปี  

อายุเฉลี่ย 32 ป ี
26-40 ปี  

อายุเฉลี่ย 33 ปี 
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ข้อมูลทั่วไป เรือนจ าอุทัยธาน ี
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง 

จังหวดัปทุมธาน ี

3. ภูมิล าเนา จังหวัดอุทัยธานี 9 คน 
ต่างจังหวัด 3 คน 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวดัใกล้เคียง 

4. สถานะครอบครัว มีบุตรแล้ว 9 คน  มีบุตรแล้ว 9 คน และหย่าร้างกับสาม ี
5. งานท่ีท าก่อนต้องโทษ ค้าขาย และรับจ้าง พนักงานบริษัท, ผู้สื่อข่าว, ขายของในห้าง, 

ช่วยกิจการที่บ้ าน , มีกิจการของตัวเอง , 
พนักงานโรงงาน   

6. สาเหตุที่ต้องโทษ คดียาเสพติด คดียาเสพติด 

7. ระยะเวลาต้องโทษ (โดยเฉลี่ย) 4 ปี – ตลอดชีวิต 3 – 10 ปี 

 
จากข้อมูลทั่วไปพบว่า จ านวนกลุ่มเป้าหมายจากเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีมีทั้งหมด 12 คน มีอายุระหว่าง 

20-51 ปี อายุเฉลี่ย 32 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี 9 คน และต่างจังหวัด 3 คน ในจ านวนนี้ไม่เคยมีใคร
ขอย้ายกลับบ้าน ทั้งหมดต้องโทษคดียาเสพติด โดยต้องโทษจ าคุก ระหว่าง 4 ปี – ตลอดชีวิต และรับโทษมาแล้ว
เฉลี่ย 3-6 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง มีผู้ต้องขังที่มีบุตรแล้ว 9 คน และบางคนยังมีบุตรอยู่ 
ในเรือนจ าเพราะคลอดบุตรในเรือนจ า  
 ส่วนกลุ่มเป้าหมายจากทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีมีทั้งหมด 12 คน มีอายุระหว่าง  
26-40 ปี อายุเฉลี่ย 33 ปี เนื่องจากเป็นทัณฑสถานแบบปิด รับเฉพาะนักโทษโอนย้ายจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
แห่งอ่ืน ซึ่งเหลือเวลาต้องโทษอีกไม่เกิน 10 ปี ท าให้ผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานแห่งนี้ มีภูมิล าเนามาจากหลายจังหวัด  
แต่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งหมดต้องโทษคดียาเสพติด โดยต้องโทษจ าคุก
ระหว่าง 3 – 10 ปี หลายคนได้รับการอภัยโทษแล้ว และเหลือเวลาต้องโทษเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 ปี มีผู้ต้องขังที่มี
บุตรแล้ว 9 คน และส่วนใหญ่หย่าร้างกับสามีแล้ว ส่วนบุตรอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ต้องขัง อาชีพของผู้ต้องขัง
ก่อนได้รับโทษค่อนข้างหลากหลาย เช่น พนักงานบริษัท, ผู้สื่อข่าว, ขายของในห้าง, ช่วยกิจการที่บ้าน, มีกิจการ
ของตัวเอง, พนักงานโรงงาน   

 โดยสามารถวิเคราะห์จากข้อมูลทั่วไปได้ว่า  
1. อายุเฉลี่ยของผู้ต้องขังส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานและหลายคนมีอาชีพและการงานที่ดี ก่อนต้องโทษ  

โดยส่วนหนึ่งต้องโทษพร้อมแฟน/สามี และบางคนเม่ือต้องโทษแฟน/สามี ก็เลิกไปโดยทอดทิ้งบุตรให้ครอบครัวฝ่าย
หญิงเลี้ยงดู  

2. ส าหรับความแตกต่างด้านอาชีพของผู้ต้องขังที่เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีและทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
หญิงจังหวัดปทุมธานีพบว่า ผู้ต้องขังที่เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีมีอาชีพรับจ้าง ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ และการศึกษา
ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี หลายคนจึงมาเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน .) เพ่ือให้จบระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ขณะที่ผู้ต้องขังจากทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ  
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ที่หลากหลาย มีการศึกษา เป็นชนชั้นกลางในเมืองที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีกิจการของตนเอง/กิจการของครอบครัว  
มีรายได้ม่ันคง แต่มาเก่ียวข้องกับยาเสพติดทั้งการเสพยาและการขายจนเป็นสาเหตุให้ต้องโทษ  

3. ระยะเวลาการต้องโทษ ส่วนใหญ่ในเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมสนทนากลุ่มต้องโทษจ าคุก ระหว่าง 
4 ปี – ตลอดชีวิต ขณะที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นทัณฑสถานปิดที่รับนักโทษโอนย้ายมา
จากเรือนจ า/ทัณฑสถานแห่งอ่ืนที่เหลือเวลาต้องโทษอีกไม่เกิน 10 ปี และหลายคนก าลังจะพ้นโทษ อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีนักโทษบางส่วนที่ท าผิดซ้ าและต้องโทษมาแล้วถึง 3 ครั้ง ซึ่งมีทั้งผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีและ
และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี โดยเหตุผลที่กลับมาต้องโทษใหม่เพราะกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกั บ
ยาเสพติดอีก เพราะอยากมีเงินมากขึ้น อยากรวย ขณะที่บางคนถูกจับเข้ามาเพราะถูกสอดส่องและพบว่ายัง
วนเวียนอยู่กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด จึงเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและรับโทษอีกครั้ง ทั้งท่ีเพ่ิงพ้นโทษไปได้ไม่ถึง 6 เดือน  

 5.3 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
 เนื่องจากผู้ต้องขังจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั้งสองแห่ง ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันเกือบทุกประเด็น ดังนั้นจึง
ขออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็นข้อมูลช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 หรือก่อนการด าเนินงานตาม 
“ข้อก าหนดกรุงเทพ” และหลังปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ตารางแสดงความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างก่อนและหลังมีข้อก าหนดกรุงเทพ 
(ก่อนปี พ.ศ. 2558 และหลังปี พ.ศ. 2558) 

คุณภาพชีวิต  ก่อนปี พ.ศ. 2558 หลังปี พ.ศ. 2558 

1. อาหาร ครบ 3 มื้อ กับข้าว 1 อย่าง ครบ 3 มื้อ กับข้าว 2 อย่าง 
2. สภาพแวดล้อม การจัดการของ
เรือนจ า 

- มีความเป็นระเบียบและมีความ
สะอาดน้อย 
- มีห้องพยาบาลน้อย มีแพทย์เข้ามา
ตรวจน้อยกว่าปัจจุบัน ตรวจสุขภาพ
มีเพียงการตรวจพื้นฐาน 
ไม่มีตรวจเลือดและ x-ray ปอด   
- วิทยากรเข้ามาให้ความรู้และฝึก
ทักษะอ่ืน ๆ น้อย 
- ไม่มีโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย  
- ไม่มีศูนย์ CARE 

การรับตัวเข้าเรือนจ า  
- มีการอ านวยความสะดวกแรกเข้า 
การได้รับข้อมูลและค าชี้แจงแรกเข้า
จาก เจ้ าหน้ าที่ เรือนจ า เกี่ ย วกับ
ระเบียบการปฏิบัติตัวในเรือนจ า
อย่างครบถ้วน 
- การตรวจค้น เป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบการตรวจค้นตามขั้นตอน
โดยใช้เจ้าหน้าที่หญิง และใช้เครื่อง
สแกน 
- ทุ กคน ได้ รั บ เสื้ อ ผ้ า  เค รื่ อ งใช้
ส่วนตัวเพียงพอ สะอาด ถูกสุขอนามัย 
- ห าก ต้ อ งก ารสิ่ งข อ ง เพ่ิ ม เติ ม
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คุณภาพชีวิต  ก่อนปี พ.ศ. 2558 หลังปี พ.ศ. 2558 

สามารถขอจากเจ้าหน้าที่หรือหาซื้อ
ได้จากร้านค้าในเรือนจ า ผู้ต้องขังที่
ไม่มีเงิน ทางเรือนจ า/ทัณฑสถานจะ
มีสงเคราะห์ให้ 
การจ าแนก  
- ทุกคนจะถูกส่งไปอยู่ตามกองงาน
และท ากิจกรรมตามที่ตัวเองถนัด 
หรือสนใจ 
- แบ่ งกิ จกรรมที่ ให้ ผู้ ต้ อ งขั งท า
ออกเป็นมากกว่า 10 กองงาน 
- เจ้าหน้าที่จะประเมินความถนัด
ทักษะหรือข้อจ ากัด  
การจัดสถานที่ กิจกรรม  
- สถานที่ส าหรับอ่านหนังสือ จัด
กิจกรรมทางศาสนา และมีผู้แทน
ทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม 
เข้ า ม า เท ศ น์ ห รื อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ 
ค าปรึกษา ทุกสัปดาห์ 
- จัดให้ผู้ต้องขังมีโอกาสได้เรียนและ
มีเจ้าหน้าที่พาไปสอบนอกสถานที่ 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ เศ ษ  เช่ น  วั น
สงกรานต์ และวันปีใหม่  
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
- เจ้ าห น้ าที่ ดู แ ลดี เห มื อน ญ าติ 
สามารถให้ค าปรึกษาและได้รับ
ค าแนะน า 
- นั กสั งคมสงเคราะห์ เข้ ามาให้
ค าปรึกษา 

3. การติดต่อญาติ - ต้องแจ้งล่วงหน้านาน มีขั้นตอน
มาก และต้องรอนาน  

- ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเขียนจด
หมายถึงบ้านได้ แต่ความถี่ของการ
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คุณภาพชีวิต  ก่อนปี พ.ศ. 2558 หลังปี พ.ศ. 2558 

- มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายน้อยกว่า เขียนแบ่งออกตามระดับชั้นผู้ต้องขัง 
- ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ยุติธรรมจังหวัดมาให้ค าปรึกษา และ
สามารถเขียนบันทึกส่งเจ้าหน้าที่ได้
หากต้องการ 
- อนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมได้ตลอด
โดยไม่ได้จ ากัดจ านวนครั้ง 
- อนุญาตให้ เด็กเยี่ยมแม่ได้ทุก 3 
เดือน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
- ล าก ลั บ บ้ าน ได้ ก รณี ที่ มี ญ าติ
เสียชีวิต (พ่อ แม่ คนในครอบครัว)     

4. การท าโทษในเรือนจ า ลงโทษโดยให้แต่งชุดที่แตกต่างจาก
คนอ่ืน ให้ท างานหนัก หากมีการ
กระท าผิดซ้ าให้งดเยี่ยมญาติ 

- ค านึ งถึงสิทธิของผู้ ต้องขั งตาม
ข้อก าหนดกรุงเทพ 

  
จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
5.3.1 ก่อนการด าเนินงานตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” 
กลุ่มเป้าหมายได้เปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนการด าเนินงานตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” หรือก่อนปี พ.ศ. 2558 

กับหลังปี  พ .ศ. 2558 โดยกล่าวว่า ก่อนปี พ .ศ. 2558 มีอาหารน้อยกว่าปัจจุบัน ได้รับอาหารครบ 3 มื้อ  
แต่มีกับข้าวเพียง 1 อย่าง ปัจจุบันมี 2 อย่าง เรือนจ ามีระเบียบและความสะอาดน้อยกว่าปัจจุบัน มีห้องพยาบาล
น้อยกว่าและมีแพทย์เข้ามาตรวจน้อยกว่าปัจจุบัน การตรวจสุขภาพมีเพียงการตรวจพ้ืนฐาน ไม่มีตรวจเลือด  
และ x-ray ปอด มีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้และฝึกทักษะอ่ืน ๆ น้อย ด้านการติดต่อญาติต้องแจ้งล่วงหน้านาน  
มีข้ันตอนมาก และต้องรอนาน มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายน้อยกว่า เมื่อมีการกระท าผิดในเรือนจ าก็มีการลงโทษโดย
ให้แต่งชุดที่แตกต่างจากคนอ่ืน ให้ท างานหนัก และหากมีการกระท าผิดซ้ าให้งดเยี่ยมญาติ นอกจากนี้ ก่อนปี พ.ศ. 2558 
ไม่มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และไม่มีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (Center for 
Assistance to Reintegration and Employment : CARE)  
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5.3.2 หลังการด าเนินงานตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ”  
1) การรับตัวเข้าเรือนจ า การจ าแนก การจัดสถานที่ กิจกรรม การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และการได้รับ

ข้อมูล ค าปรึกษา แนะน า 
ผู้ต้องขังทั้งหมดมีความพึงพอใจในเรื่องของการอ านวยความสะดวกแรกเข้า การได้รับข้อมูลและค าชี้แจง

แรกเข้าจากเจ้าหน้าที่เรือนจ าเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติตัวในเรือนจ าอย่างครบถ้วน เมื่อแรกเข้าผู้ต้องขังทุกคน
ได้รับเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัวเพียงพอ สะอาด ถูกสุขอนามัย และตอบสนองความต้องการของผู้หญิง หากมีความ
ต้องการสิ่งของบางอย่างเพ่ิมเติมสามารถขอจากเจ้าหน้าที่หรือหาซื้อได้จากร้านค้าในเรือนจ า ส าหรับผู้ต้องขังที่ไม่มี
ญาติช่วยเรื่องเงิน ทางเรือนจ า/ทัณฑสถานก็จะมีสงเคราะห์ให้  

เมื่อเข้ามาในเรือนจ า/ทัณฑสถานแล้ว ทุกคนจะถูกส่งไปอยู่ตามกองงานและท ากิจกรรมตามที่ตนเองถนัด 
หรือสนใจ โดยทั้งสองแห่งมีการแบ่งกิจกรรมที่ให้ผู้ต้องขังได้ท ามากกว่า 10 กองงาน ยกตัวอย่างเช่น ซักรีด นวด
แผนไทย โภชนาการ งานประดิษฐ์ เสริมสวย สถานพยาบาล เป็นต้น ผู้ต้องขังแต่ละคนสามารถขอเปลี่ยนกองงาน
ได้เมื่ออยู่ในกองงานนั้น ๆ ตามเวลาที่เรือนจ า/ทัณฑสถานก าหนด หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าผู้ต้องขังคน
ดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือมีทักษะ ข้อจ ากัดบางอย่างที่ท าให้ไม่สามารถอยู่ในกองงานนั้นได้ ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ทางเรือนจ า/ทัณฑสถานได้จัดสถานที่ส าหรับอ่านหนังสือ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือมีผู้แทนทางศาสนา
พุทธ คริสต์ และอิสลาม เข้ามาเทศน์หรือให้ความรู้ ค าปรึกษา ทุกสัปดาห์ ส่วนผู้ต้องขังคนใดต้องการศึกษาต่อก็จะ
ได้รับอนุญาตให้เรียนและมีเจ้าหน้าที่พาไปสอบนอกสถานที่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันส าคัญ เช่น 
วันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ให้ผู้ต้องขังร่วมกันท ากิจกรรมด้วย  

ส าหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และการให้ค าปรึกษา ผู้ต้องขังให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ดูแลดีเหมือนญาติ 
สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง โดยทั่วไปจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ประจ ากองงาน นอกจากนี้ ทางเรือนจ า/ทัณฑสถานยัง
มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาให้ค าปรึกษา  

2) มาตรการด้านความปลอดภัย ความม่ันคง การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย และการลงโทษที่ค านึงถึง
ความเป็นผู้หญิง ความเป็นมารดาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติ/ชนพื้นเมือง 
 เรือนจ า/ทัณฑสถานทั้งสองแห่งปฏิบัติตามระเบียบการตรวจค้นตามข้ันตอนโดยใช้เจ้าหน้าที่หญิง และใช้
เครื่องสแกน ไม่พบการเปิดเผยข้อมูลของผู้ต้องขัง ในส่วนของการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึง
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานยุติธรรมจังหวัดมาให้ค าปรึกษา และสามารถเขียนบันทึกส่ง
เจ้าหน้าที่ได้หากต้องการ  
 ในเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีผู้ต้องขังที่มีเด็กติดท้องและคลอดในเรือนจ านั้น ทางเรือนจ าไม่ได้แยกแม่
และเด็กออกจากกัน และไม่พบว่ามีการควบคุมหรือลงโทษผู้ต้องขังที่อยู่ในช่วงคลอดบุตรแต่อย่างใด    
 ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติหรือชนพ้ืนเมืองนั้น ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจาก 
ไม่มีผู้ต้องขังชาวต่างชาติหรือชนพ้ืนเมืองต้องโทษอยู่  ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เคยถูกล่วง
ละเมิดมาก่อน ก็ไม่ปรากฏข้อมูลเช่นกัน เนื่องจากไม่มีกลุ่มเป้าหมายคนใดเคยถูกล่วงละเมิด 
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3) การเยี่ยมญาติ การติดต่อ และความสัมพันธ์ทางสังคมกับโลกภายนอก 
 ตามระเบียบของเรือนจ า/ทัณฑสถานทั้งสองแห่ง ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเขียนจดหมายถึงบ้านได้  
แต่ความถี่ของการเขียนแบ่งออกตามระดับชั้นผู้ต้องขัง กล่าวคือ ผู้ต้องขังแบ่งออกเป็น 5 ระดับชั้น ได้แก่ ผู้ต้องขัง
ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี ชั้นกลาง และต้องปรับปรุง โดยผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมสามารถเขียนจดหมายถึงบ้านได้สัปดาห์
ละ 2 ฉบับ ขณะที่ผู้ต้องขังชั้นรองลงมา สามารถเขียนจดหมายถึงบ้านได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
 ส าหรับการเยี่ยมญาติ เรือนจ า/ทัณฑสถานทั้งสองแห่งอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมได้ตลอดโดยไม่ได้จ ากัด
จ านวนครั้ง แต่เป็นการเยี่ยมโดยการพบปะผ่านห้องกระจกโดยพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ส่วนการเยี่ยมแบบใกล้ชิดปกติ
มีข้ึน 6 เดือน/ครั้ง การอนุญาตให้เด็กเยี่ยมแม่ได้ทุก 3 เดือน ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีจัดพ้ืนที่
ให้เด็กเยี่ยมแม่เป็นสัดส่วนมากกว่า เพราะใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เด็กเล็กซึ่งมีอยู่แล้ว  และทางเรือนจ ามีการจัดของ
เล่นให้เด็กเล่น ขณะที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีไม่มีพ้ืนที่เด็กเล็กจึงใช้พ้ืนที่โรงอาหาร  
นอกจากนี้ ทั้งสองแห่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังลากลับบ้านได้กรณีที่มีญาติเสียชีวิต           

4) การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ สุขอนามัยของผู้ต้องขัง และเด็กติดผู้ต้องขัง 
เรือนจ า/ทัณฑสถานทั้งสองแห่ง มีการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังทุกคนก่อนเข้าเรือนจ า ตั้งแต่การตรวจ

แผลเป็น ตรวจการตั้งครรภ์ และโรคประจ าตัวอ่ืน ๆ ไม่พบการเปิดเผยความลับของผู้ต้องขัง นอกจากนี้มีแพทย์
และพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด และโรคติดต่อ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ต้องขังได้รับ
การตรวจสุขภาพเป็นประจ า โดยให้ผู้ต้องขังไปลงชื่อเข้ารับการตรวจตามเวลาที่ก าหนด ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัว
ให้ตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง ส่วนการตรวจโรคเฉพาะอ่ืน ๆ มีการตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจ HIV และทันตกรรม
ปีละ 1 ครั้ง เมื่อป่วยกะทันหันสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีที่อาคารพยาบาล หากป่วยหนักจะส่งต่อ
โรงพยาบาลใกล้เคียงก่อน และหากโรงพยาบาลดังกล่าวไม่สามารถรักษาได้ก็จะส่งตัวไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
ในการรักษาต่อไป นอกจากนี้ ไม่พบว่ามีผู้ต้องขังมีอาการติดยาเสพติด 

ด้านการตรวจสุขภาพจิต มีโครงการตรวจสุขภาพจิต หากมีอาการมากก็จะส่งโรงพยาบาล ไม่มีการแยก
ผู้ป่วยทางจิตออกจากผู้ต้องขังปกติ และผู้ต้องขังก็ช่วยกันดูแล ส่วนใหญ่ป่วยจากความเครียด และไม่พบว่ามี
ผู้ต้องขังพยายามฆ่าตัวตาย  
  ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี มีผู้ติดเชื้อ HIV และทุกคนทราบแต่สามารถอยู่ร่วมกับคน
ปกติได้ ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคที่มีอยู่ 6 คน ทางเรือนจ าแยกให้อยู่ในเรือนพยาบาล โดยไม่ให้เข้ามาท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้ต้องขังอ่ืนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
 ส าหรับการดูแลผู้ต้องขังมีครรภ์ ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีนั้น ไม่มีการแยกขังผู้ต้องขังมี
ครรภ์ และทางเรือนจ าพาไปฝากครรภ์และท าคลอดที่โรงพยาบาล มีการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเด็กแรกเกิดให้
พร้อม ระหว่างนอนโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ดูแล หลังจากคลอดก็อนุญาตให้แม่อยู่ดูแลลูกได้ โดยเรือนจ าได้จัดห้อง
เด็กเล็กไว้เฉพาะส าหรับผู้ต้องขังที่มีเด็กติดท้องและคลอดในเรือนจ า ในส่วนของการดูแลเด็ก ทางเรือนจ าให้การ
ดูแลเป็นอย่างดี เช่น การพาเด็กไปฉีดวัคซีนเป็นประจ า ตอนกลางวันมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเด็กให้ ส่วนกลางคืนให้
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เด็กนอนกับแม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบของเรือนจ า เด็กสามารถอยู่กับแม่ได้จนถึงอายุ 3 ขวบ จากนั้นต้องส่งออกไปให้
ญาติของผู้ต้องขังดูแลแทนกรณีที่ผู้ต้องขังยังไม่พ้นโทษ  

5) กระบวนเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับคืนสู่สังคม 
 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจะจัดขึ้น 6 เดือน – 1 ปี ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง ในช่วงเวลานี้ ผู้ต้องขัง
จะต้องเข้าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องอาชีพ เรื่องสุขภาพ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับทัศนคติ การเลิกพ่ึงพายาเสพติด และการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ นอกจากนี้   
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ยังมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (Center for Assistance to Reintegration 
and Employment : CARE) ซึ่งดูแลเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยช่วยให้ค าปรึกษาเรื่องการหาอาชีพ 
การสมัครขอเงินทุนตั้งตัว และติดตามความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหลังได้รับการปล่อยตัว มีเทศบาลเข้ามาให้ความรู้ 
เรื่องการเลือกตั้ง บริการท าบัตรประชาชน มีบริษัทเอกชนมาฝึกทักษะอาชีพพร้อมให้ค าแนะน าในการริเริ่มกิจการ
ของตัวเอง ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่วางแผนว่าเมื่อพ้นโทษแล้วจะออกไปประกอบอาชีพค้าขาย 

ส าหรับการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีไม่มโีครงการให้ไปท างานบริการสังคมเพ่ือช่วย
ปรับตัวก่อนพ้นโทษ ขณะที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีมีโครงการดังกล่าว 

6) ประเด็นวิตกกังวลอ่ืน ๆ ของผู้ต้องขัง 
 ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลในประเด็นที่คล้ายกัน คือ เป็นห่วงครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องลูก  
พ่อและแม่ บางคนกังวลว่าเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เพราะสภาพแวดล้อมพาไป 
และตัวเองใจไม่แข็งพอ อีกทั้งเกรงว่าเมื่อกลับออกไปแล้วครอบครัวและสังคมไม่ยอมรับ และไม่ให้โอกาส โดยมี
ความเห็นว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้กลับไปใช้ชีวิตข้างนอกได้คือ ก าลังใจจากครอบครัว ความเข้มแข็งของตนเอง 
โอกาสที่ครอบครัวและสังคมให้ และเงินทุนที่จะใช้ในการตั้งตัว  

6. บทวิเคราะห์ 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ต้องขังมีทัศนคติต่อสภาพความเป็นอยู่หลังปี พ.ศ. 2558 ดีกว่าก่อนปี พ.ศ. 2558 
อย่างเห็นได้ชัดในหลายประเด็น เช่น หลังปี พ.ศ. 2558 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โภชนาการ และการดูแล
สุภาพที่ดีขึ้น รวมถึงมีการริเริ่มโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัว ตลอดจนมีกิจกรรมใน
เรือนจ าที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มีการน า “ข้อก าหนดกรุงเทพ” มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ท าให้เรือนจ า/ทัณฑสถานมีการปรับปรุงการบริหารจัดการในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวไม่เพียงแต่ท า
ให้ทัศนคติของผู้ต้องขังดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางสังคมได้ในหลายมิติ ยกตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

6.1 การปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อม การบริการด้านสุขภาพอนามัย และภาวะโภชนาการ ด้วยการมี
โภชนาการที่ดีและมีความหลากหลายมากขึ้น การรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกหลักอนามัย การตรวจสุขภาพ
แรกเข้าและการตรวจสุขภาพเป็นประจ าเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงหรือเกิดการระบาด
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ของโรค ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ต้องขังทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจแล้วยังช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่
และภาระด้านงบประมาณในการรักษาพยาบาลอีกด้วย 

6.2 การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมระหว่างต้องโทษให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ต้องขัง เช่น การฝึกอาชีพ การศึกษาต่อ อ่านหนังสือ ฟังบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มอ่ืน ๆ นั้นนอกจากเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันแล้ว 
ความรู้และทักษะดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังมองเห็นโอกาส ความหวัง และมี
ทางเลือกที่จะน าไปปรับใช้หลังจากพ้นโทษ นอกจากนี้ การที่เรือนจ า/ทัณฑสถานเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหารายได้
จากการท างานในรูปแบบของเงินปันผลยังช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถเก็บออมไว้ส าหรับเป็นเงินทุนในการเริ่มต้นชีวิต
ใหม่เมื่อพ้นโทษ หรือส าหรับผู้ที่มีภาระครอบครัวสามารถส่งเงินไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อีกแรงหนึ่ง  
ประเด็นครอบครัวถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน และส่วนใหญ่มีครอบครัว
ที่ต้องดูแล การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเป็นที่พ่ึงให้กับครอบครัวได้เท่ากับเป็นการช่วยลดความวิตกกังวล ช่วยรักษา
ศักดิ์ศรี และเสริมพลังให้กับผู้ต้องขังทีพ่ร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้อีกทางหนึ่ง 

6.3 การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัว เป็นโครงการที่ผู้ต้องขังทุกคนเห็นตรงกันว่า
มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ค าปรึกษาแนะน า และเตรียมความพร้อม 
ในการกลับเข้าสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังเป็นเวลานานจนยากท่ีจะจินตนาการได้ว่าโลก
ภายนอกเรือนจ าเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด นอกจากนี้ เรือนจ า/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมด าเนินการตาม “ข้อก าหนด
กรุงเทพ” ยังมีศูนย์ CARE ที่พร้อมจะให้ค าปรึกษาผู้ต้องขังที่ก าลังจะพ้นโทษ และติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว
ในเรื่องของอาชีพ และการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นที่พ่ึงและช่วยประคับประคองผู้ต้องขังที่ยังมีปัญหาในการปรับตัว
เข้ากับสังคมหลังจากพ้นโทษ  

อย่างไรก็ตามจากข้อกังวลของผู้ต้องขังทั้ง 2 แห่ง ทั้งด้านการยอมรับของชุมชน สังคม และความกลัวที่จะ
กระท าผิดซ้ า ซึ่งจะท าให้ต้องกลับมาต้องโทษอีก ในเรื่องนี้จ าเป็นที่ต้องท าให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้าใจต่อ
ความเป็นผู้ต้องโทษ เปิดใจยอมรับและให้โอกาส โดยอาจมีกิจกรรมการเปิดให้หน่วยงานชุมชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มาสะท้อนความรู้ถึงสถานการณ์ชุมชนและท้องถิ่นในพ้ืนที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมทั้ง
การแจ้งถึงสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ครอบครัวของผู้ต้องขังได้รับหรือสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการเหล่านั้นได้ 
กิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างมาก และจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้เข้าใจ เป็นการให้โอกาสกับผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษให้ได้รับการยอมรับของ
ชุมชน สังคม ซึ่งจะเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ไม่เกิดการกระท าผิดซ้ าอีก  

นอกจากนั้นจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ต้องขังทั้ง 2 แห่ง มีความกังวลที่จะพ้นโทษ
และกลับมากระท าผิดซ้ าอีก รวมทั้ง กังวลว่าจะไปประกอบอาชีพใดที่คนจะยอมรับได้ เพราะบางอาชีพไม่เปิดรับผู้
ที่พ้นโทษ ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังและเพ่ิมคุณค่าในตัวเองให้แก่ผู้ต้องขังจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น เพราะจากการสังเกตในการสนทนากลุ่ม จะเห็นถึงความสุขจากการพูดคุย การแลกเปลี่ยน การรับฟัง 
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สามารถเป็นกระบวนการที่สร้างพลังและความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองของผู้ต้องขังได้มากขึ้นและเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมาก 

โดยสรุป ในแง่ของความคุ้มค่าทางสังคมจึงค่อนข้างชัดเจนว่าการด าเนินงานตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” 
ช่วยท าให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
เป็นบวกซึ่งถือเป็นความคุ้มค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งในขณะที่ผู้ต้องขังถูกจองจ า และความคุ้มค่าทางสังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ผู้ต้องขังพ้นโทษ กล่าวคือ ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ต้องขังต่อการใช้ชีวิตใน
เรือนจ า ช่วยลดภาวะความเครียด และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมองเห็นอนาคตของตนเอง เพราะได้รับเครื่องมือใน
การใช้ชีวิตติดตัว และมีความหวังที่จะใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมีคุณค่า ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างคนที่พร้อมที่จะท าดี
ให้กลับคืนสู่สังคม นอกจากนี้ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังยังช่วยสร้างห่วงโซ่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกต่อ
ครอบครัวของผู้ต้องขังอีกด้วย 

7. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 7.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน “ความคุ้มค่าทางสังคม” และมูลค่าเพ่ิมทาง
สังคมในประเด็นเกี่ยวกับการคืนคนดีกลับสู่สังคม ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอดีตผู้ต้องขังที่เคยได้รับ
โทษในช่วงการส่งเสริมให้เรือนจ าด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ซึ่งพ้นโทษและได้กลับคืนสู่สังคมแล้ว  
เพ่ือศึกษาว่า การด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ในเรือนจ าสามารถช่วยเพ่ิมคนดีและลดการกระท าผิดซ้ า
ได้หรือไม ่
 7.2 ส าหรับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ควรศึกษา
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับเรือนจ าทั้งหมด เช่น เจ้าหน้าที่เรือนจ า และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มี
ภารกิจในเรือนจ า 

 
 

------------------------------------------------ 



 

 

ภาคผนวก 



แนวการสนทนากลุ่มผู้ต้องขังหญิง  
“โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงท่ีถูกคุมขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพ” 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (จากการสังเกต/เอกสาร/สอบถาม) 
1. จ านวนผู้ร่วมสนทนา ……………………………………… คน 
2. ภูมิล าเนา  

1) ในพื้นที่ที่ถูกจองจ า ………………………………………………………………………………………… 
2) อยู่จังหวัดอื่น คือ…………………………………………………………………………………………….. 
3) อื่นๆระบุ ………………………………………………………………………………………………………. 

3. อายุเฉลี่ยของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม …………………………………………………………………………… ป ี
4. สถานะครอบครัว  

 มีครอบครัว และ มีบุตร จ านวนผู้ที่ตอบว่ามีบุตร ………………….คน  
 มีครอบครัว ไม่มีบุตร จ านวน ………………….คน 
 ไม่มีครอบครัว มีแต่พ่อแม่ พี่น้อง จ านวน …………. คน 
 อื่นๆ ……………………………………………………………………………  

5. งานที่ท าก่อนต้องโทษ  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. สาเหตุที่ต้องโทษ  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ระยะเวลาต้องโทษ (โดยเฉลี่ย) …………………………………………………………… ป/ีเดือน 
8. ขณะนี้ต้องโทษมาแล้ว …………………………………………………. (เฉลี่ยกี่ปี/เดือน) 
9. ความวิตกกังวลของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 เรื่องบุตร …………………………………………  เรื่องสามี ………………………………………………………………………………………… 
 เรื่อง พ่อ แม่ …………………………………………  เรื่องสุขภาพ/โรคประจ าตัว…………….……………………………………………………… 
 เรื่อง อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงท่ีถูกคุมขังในเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีด าเนินการตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
 

1. การรับตัวเข้าเรือนจ า การจัดสถานท่ีและกิจกรรม การจ าแนก การให้ข้อมูลและค าปรึกษา/แนะน า  
(ความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อที่ 2, 4, 40, 41, 42) 

ค าถาม 
 

ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 

1.1 เรือนจ าน้ีอยู่ใกล้บ้านหรือไม่ และเคยขอย้ายไป
เรือนจ าใกล้บ้านหรือไม่ 
 

  ใกล้บ้าน จ านวน …… คน  ไกลบา้น….. คน 
 เคยขอ จ านวน …… คน   ไม่เคยขอ….. คน  

  ใกล้บ้าน จ านวน ……คน  ไกลบ้าน….. คน 
 เคยขอ จ านวน …… คน   ไม่เคยขอ….. คน 

1.2 ภายในเรือนจ ามีสิง่อ านวยความสะดวก
อะไรบ้าง? 
1) เพียงพอหรือไม่  
2) ตอบสนองต่อความต้องการของผูห้ญิง

หรือไม ่
3) สะอาดและถูกสุขอนามัยหรือไม่ 

 
 
1) ……………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………… 
 
3) ………………………………………………………………… 

 
 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
 
3) …………………………………………………………… 

1.3 เรือนจ ามีการจัดกิจกรรมใดบ้างให้ผู้ต้องขังใน
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 
 

1)…………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 

1)…………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 

1.4 เมื่อถูกตัดสินจ าคุก  
1) ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติหรือไม่ 
2) ได้รับการช้ีแจงเกี่ยวกับกฎของเรือนจ าหรือไม่ 
3) มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือไม่ 
4) ติดต่อสถานทูต/กงสุลได้หรือไม่ 
5) กรณีที่มีลูกได้พบลูก และได้เตรียมการอะไรให้

ลูกบ้างก่อนเข้าเรือนจ า 
 

 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
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ค าถาม 
 

ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 

1.5 วิธีการจ าแนกและการดูแลผู้ต้องขังเป็นอย่างไร 
เช่น คนป่วย คนติดยา หรือแม่ที่มลีูกติด พักอยู่
รวมกันหรือแยกกัน 
 
1.6 เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ าเคยให้ค าปรกึษาเมื่อมีปญัหา
ทางบ้านหรือไม่ เคยเสนอให้ความช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหาหรอืไม ่
 

1) คนป่วย ……………………………………………… 
2) คนติดยา …………………………………………… 
3) แม่ที่มีลกูติด ……………………………………… 
4) ผู้ป่วยทางจิต ……………………………………… 

เคย ……………………………  ไม่เคย …………….. 
ระบุ ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

1) คนป่วย ……………………………………………… 
2) คนติดยา …………………………………………… 
3) แม่ที่มีลกูติด ……………………………………… 
4) ผู้ป่วยทางจิต ……………………………………… 

เคย ……………………………  ไม่เคย  
ระบุ ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
2. มาตรการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย และการลงโทษท่ีค านึงถึงความเป็นผู้หญิง ความเป็นมารดาและการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติ/ชนพ้ืนเมือง (ความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อท่ี 22, 23, 24, 53, 54, 55, 56) 
 

ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
2.1 ในเรือนจ า มีการควบคุมตัว/ลงโทษผู้หญิงที่มี
ครรภ์อย่างไร มีการแยกขังหรือไม่ 

1) การควบคุมตัว ………………………………………….. 
2) การลงโทษ ………………………………………………. 
3) การแยกขัง ……………………………………………… 
 

1) การควบคุมตัว …………………………… 
2) การลงโทษ ……………………………….. 
3) การแยกขัง ……………………………….. 

2.2 ในเรือนจ ามีการลงโทษไม่ให้ผู้ต้องขังหญิงติดต่อ
กับครอบครัวหรือไม่ 
 

 มี ระบุเหตผุล …………………………. 
 ไม่มี ระบเุหตผุล …………………….. 

 มี ระบุเหตผุล …………………………. 
 ไม่มี ระบเุหตผุล …………………….. 

2.3 มีการควบคุมหรือลงโทษผู้ต้องขังหญิงในช่วง
คลอดบุตรอย่างไร เช่น มีการล่ามโซ่หรือไม่ 

 มี ระบุเหตผุล …………………………. 
 
 ไม่มี ระบเุหตผุล …………………….. 
 
 

 มี ระบุเหตผุล …………………………. 
 
 ไม่มี ระบเุหตผุล …………………….. 
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ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
2.4 ในเรือนจ ามีชาวต่างชาติ/ชนพื้นเมืองหรือไม่  

1) เรือนจ ามี วิ ธีปฏิบัติอย่าง ไรกับผู้ต้องขัง
ดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมที่เป็นพิเศษ  

2) กรณีผู้ต้องขังมีลูก สามารถติดต่อกับลูกได้
หรือไม่ อย่างไร 

3) กรณีที่ผู้ต้องขังมีลูกติด มีการแยกเด็กหรือ
ส่งตัวกลับประเทศอย่างไร 

มี ……………………….  ไม่มี  
1) ………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………… 
 
3) ……………………………………………….. 

 มี ……………………….  ไม่มี  
1) ………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………… 
 
3) ……………………………………………….. 

2.5 เรือนจ ามีที่ปรึกษาทางกฎหมายส าหรับผู้ต้องขัง
หรือไม่ 
 

มี ……………………….  ไม่มี  
หากไม่มสี่งผลกระทบหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………… 

มี ……………………….  ไม่มี  
หากไม่มสี่งผลกระทบหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………… 

 
3. การเยี่ยมญาติ การติดต่อและความสัมพันธ์ทางสังคมกับโลกภายนอก (ความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อที่ 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46) 

ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
3.1 เรือนจ าจัดให้มีการเยี่ยมญาติอย่างไร มีการจัด
ให้เยี่ยมแบบใกล้ชิดหรอืไม ่

1) การจัดใหญ้าติมาเยี่ยม ………………………. 
…………………………………………………………… 
2) การจัดเยี่ยมแบบใกล้ชิด/ไม่ใกล้ชิด 
………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

1) การจัดใหญ้าติมาเยี่ยม ………………………. 
…………………………………………………………… 
2) การจัดเยี่ยมแบบใกล้ชิด/ไม่ใกล้ชิด 
…………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

3.2 มีการจัดการให้เด็กเยี่ยมแมอ่ย่างไร 
 

1) การจัดใหเ้ด็กเยี่ยมแม่ ……………………… 
…………………………………………………………… 
2) สถานที่ในการทีเ่ด็กมาเยี่ยมแม่ 
……………………………………………………………………… 

1) การจัดใหเ้ด็กเยี่ยมแม่ ……………………… 
…………………………………………………………… 
2) สถานที่ในการทีเ่ด็กมาเยี่ยมแม่ 
………………………………………………………………… 
 

3.3 เรอืนจ าอนญุาตใหล้ากลบับ้านไดห้รือไม่ เมื่อมี
เหตุจ าเป็น 

ได้ ……………………………………………… 
ไม่ได้ …………………………………………… 

 ได้ ……………………………………………… 
 ไม่ได้ …………………………………………… 
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4. การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ สุขอนามัยของผู้ต้องขัง และเด็กติดผู้ต้องขัง (ความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อที่ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52) 

 
ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 

4.1 มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรือนจ าหรือไม่  
1) ตรวจสุขภาพด้านใดบ้าง  
2) มีการบังคับตรวจและมีการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ 

มี …………………  ไม่มี ………………….. 
1)……………………………………………………… 
2) ……………………………………………………… 

มี ……………………….  ไม่มี ………………….. 
1) ……………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………. 

4.2 สุขอนามัยและโภชนาการ 
1) การดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกายท าอย่างไร  
2) การจัดการด้านอาหารของเรือนจ าเพียงพอและ
เหมาะสมหรือไม่ 

1) ………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 

1) ………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………… 
…………………………………..…………………………… 

4.3 การดูแลด้านสุขภาพหลังเข้าเรือนจ า 
1) มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันด้านสุขอนามัย
หรือไม่ เช่น โรคติดต่อต่างๆ และสุขอนามัยของเพศ
หญิง 
2) มีแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพบ่อยครั้งเท่าใด  
3) วิธีการตรวจเป็นอย่างไร  
4) ได้รับการรักษาที่จ าเป็นหรือไม่ 
5) มีการให้บริการตรวจโรคของผู้หญิงโดยเฉพาะ
หรือไม่ เช่น มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 

1)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
2)…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
4)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
5)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

1) ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 
4) …………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
5) …………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

4.4 การดูแลสุขภาพจิต 
1) มีจิตแพทย์มาให้ค าปรึกษาหรือไม่ 
2) ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีความเครียด 
3) มีการดูแลผู้ต้องขังที่ถูกกระท ารุนแรงอย่างไร 
4) เคยมีผู้ต้องขังพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่ และทาง
เรือนจ าดูแลอย่างไร 

 
1)…………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

 
1)…………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
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ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
4.5 ในเรือนจ ามีผู้ติดเช้ือ HIV หรือไม่  
1) เรือนจ าปฏิบัติอย่างไรกับผู้ติดเช้ือ HIV  
2) เรือนจ ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ HIV อย่างไรบ้าง 

มี …………………  ไม่มี ………………….. 
1)……………………………………………………… 
2) ……………………………………………………… 

มี …………………  ไม่มี ………………….. 
1)……………………………………………………… 
2) ……………………………………………………… 

4.6 ในเรือนจ ามีผู้ติดยาเสพติดหรือไม่  
1) ทางเรือนจ าปฏิบัติอย่างไรกับผู้ติดยา 
2) มีการบ าบัดหรือไม่ อย่างไร 

มี …………………  ไม่มี ………………….. 
1)……………………………………………………… 
2) ……………………………………………………… 

มี …………………  ไม่มี ………………….. 
1)……………………………………………………… 
2) ……………………………………………………… 

4.7 การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง 
1) ในเรือนจ ามีผู้หญิงที่ต้องโทษและอยู่ระหว่าง
ตั้งครรภ์หรือไม่ และทางเรือนจ ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
2) เรือนจ าดูแลผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
หรือหลังคลอดบุตรอย่างไร  และมีการดูแลทารก
อย่างไร 
3) เรือนจ ามีวิธีพิจารณาอย่างไรในการแยกเด็กออก
จากมารดา 
4) ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงมีบุตรติดมาด้วย เด็กติด
ผู้ต้องขังได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับการรักษา
ที่จ าเป็นหรือไม่ 
5) เด็กได้รับการดูแลอย่างไร 
6) เรือนจ ามีการอ านวยความสะดวกให้ผู้ต้องขัง
ติดต่อกับลูกหลังจากเด็กถูกแยกจากผู้ต้องขังหรือไม่ 
อย่างไร 

 
1) …………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
6) ………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
1) …………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
7) ………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
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5. กระบวนเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับคืนสู่สังคม (ความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อท่ี 45, 46) 

ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
5.1 เรือนจ ามีการจัดการอย่างไรส าหรับนักโทษที่
ก าลังได้รับการปล่อยตัว 

1) มีการให้ค าปรึกษาหรือไม่ ประเภทใดบ้าง 
2) มีการให้ไปท างานบริการสังคมเพื่อช่วย

ปรับตัวก่อนพ้นโทษหรือไม่ อย่างไร 

 
 
1) มี ……  ไม่มี ………………………………. 
2) มี ……  ไม่มี ………………………………. 
ต้องการใช้มี หรือไม่? อะไรบ้าง 
 ต้องการ 
 ………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
 
 

 
 
1) มี ………     ไม่มี ……………………………. 
2) มี ………     ไม่มี ……………………………. 
ต้องการใช้มี หรือไม่? อะไรบ้าง 
 ต้องการ 
 ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

5.2 เรือนจ ามีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หรือ
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม 
ในเรื่องการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังอย่างไรบ้าง 

1) โครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
……………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผู้ต้องขังสู่
ชุมชน/สังคม 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

1) โครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
…………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผู้ต้องขังสู่
ชุมชน/สังคม 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

5.3 มีการเตรียมพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยอย่างไร
บ้าง เช่น การฝึกอาชีพที่เป็นประโยชน์ส าหรบัการหา
เลี้ยงตัวเอง  และการเตรียมใจก่อนกลับบ้าน 
 

1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครอบครัว ชุมชน 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
2) การฝึกทักษะอาชีพ 

1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครอบครัว ชุมชน 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
2) การฝึกทักษะอาชีพ 
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ค าถาม ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
3) การฝึกทักษะชีวิต 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
3) การฝึกทักษะชีวิต 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

5.4 มีการเตรียมการอื่นๆ ก่อนปลอ่ย หรอืไม่ 
อย่างไร 

มี ………………  ไม่มี………………………. 
ระบุ 
 …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

มี ………………  ไม่มี………………………. 
ระบุ 
 …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
6. ในฐานะที่ถกูจองจ าและก าลังรับโทษ คิดว่า หากจะท าให้การใช้ชีวิตในเรือนจ ามีความสุขข้ึนบ้างตามอัตภาพ ต้องท าอย่างไร/ต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7.  ความหวังและความฝันถึงอนาคตของตนเอง เป็นอย่างไร และมีแผนที่จะท าตามความหวัง/ความฝันอย่างไรบ้าง ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

-------------------------------------------------- 



แนวค ำถำมผู้ต้องขังหญิง 
เกี่ยวกับข้อมูลเฉพำะบุคคลเรื่องกำรตรวจค้นและกำรคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงจำกกำรถูกล่วงละเมิด 

 
ค ำชี้แจง 
 เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องเฉพาะและละเอียดอ่อน จึงจัดท าเป็นแบบสอบถามเพ่าอให้ท่านได้ตอบด้วยความ
สบายใจ และขอแจ้งว่าข้อมูลเหลา่น้ีจะเป็นความลับเฉพาะผู้ตอบและผู้วิจัยเท่านั้น หลังจากการวิเคราะห์เรียบร้อย
แล้วจะมีการท าลายเพื่อป้องกันข้อมูลที่ท่านแสดงความคิดเห็น 
 หมำยเหตุ ปี พศ.2558 เป็นปีที่เริ่มด าเนินการตาม “ข้อก าหนดกรุงเทพ” (Bangkok rules)  

1. ข้อมูลเรื่องกำรตรวจค้น (ความสอดคล้องกับ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”: ข้อที่ 19, 20, 21) 
ประเด็น ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 

1.1 วิธีการตรวจค้นของเรือน
จ าเป็นเช่นใด  
 

  

1.2 ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจ
ค้นท าอย่างไร 

  
 
 

1.3  เจ้าหน้าที่สุภาพ ให้เกียรติ
หรือไม่ อย่างไร(ทั้งการสัมผัส
ร่างกายและการใช้ค าพูด) 
 

  

1.4  มีความคิด/รู้สึกอย่างไรต่อ
การตรวจค้น 
 
 

  

1.5  เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเด็กที่เข้า
มาเยี่ยมแม่ หรือเด็กติดผู้ต้องขัง 
อย่างไร 
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2. กำรได้รับกำรคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงจำกกำรถูกล่วงละเมิด (ควำมสอดคล้องกับ “ข้อก ำหนดกรุงเทพ”: 
ข้อท่ี 7, 25) 

ประเด็น ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 
เมื่อเกิดกำรล่วงละเมิดทำงเพศ
ก่อนหรือระหว่ำงอยู่ในเรือนจ ำ 

  

2.1 ได้รับความช่วยเหลือหรือ
ค าปรึกษาโดยทันที หรือไม่ 
 
 

  

2.2 ได้รับการดูแลจากแพทย์/
จิตแพทย์ หรือไม่ 

 
 
 

 

2.3 มีการสืบสวนสอบสวน 
หรือไม่ 
 
 

  

2.4 มีการรักษาความลับ และ
คุ้มครองผู้ต้องขัง/คนแจ้งเหตุเพื่อ
ป้องกันการแก้แค้น หรือไม่ 
 

  

2.5 ได้รับความช่วยเหลือตาม
กฎหมาย หรือไม่ 
 

 
 

 

 

 
3. กำรได้รับกำรคุ้มครองสิทธิในกำรรักษำควำมลับทำงกำรแพทย์ (ควำมสอดคล้องกับ “ข้อก ำหนด

กรุงเทพ”: ข้อท่ี 8) 
ประเด็น ก่อนปี พศ.2558 หลังปี พศ.2558 

เมื่อมีปัญหำด้ำนสุขภำพท่ีไม่
ต้องกำรเปิดเผยกับผู้อ่ืน 

  

3.1 ได้รับค าปรึกษาจากแพทย์ 
หรือไม่ 
 

  

3.2 เรือนจ ามีการเปิดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ 

 
 
 

 

------------------------------------------------- 


