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ค�าน�า

	 โฆษกรัฐบาลไทยหลายคนพูดอยู่เสมอว่า	 เงื่อนไขส�าคัญที่จะน�า

ไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้น	 จ�าเป็นต้องได้รับความเห็นพ้องจาก

สาธารณชนท่ีจะให้ยกเลกิ	นีเ่ป็นประเดน็ทีมั่กจะถกเถยีงกนัเพราะประเทศ

ส่วนใหญ่ในโลกท่ีมกีารยกเลกิโทษประหารชวีตินัน้	แท้ทีจ่รงิแล้วประชาชน

ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการสนับสนุนโทษประหารชีวิตนั้น	 

มาจากความคิดดั้งเดิมท่ีต้องการให้ผู้ท�าผิดรับกรรมแบบเดียวกัน	 ซึ่งมัก 

จะพูดกันเสมอ	 คือ	 “ตาต่อตา	 ฟันต่อฟัน”	 ความเชื่อที่ยิ่งกว่านั้นคือ	 

เช่ือว่าโทษประหารเป็นมาตรการจ�าเป็นส�าหรับควบคุมอาชญากรรม	 

ส่วนใหญ่	 ซึ่งเป็นปัญหาของความไม่รู ้ไม่มีข ้อมูล	 จากงานศึกษาที่

ส�าคัญมากของ	 Cesare	 Beccare	 (นักวิชาการด้านกฎหมายชาวอิตาลี	 

พ.ศ.	2281-2340)	 และการศึกษาวิจัยอีกหลายครั้งยืนยันข้อเสนอที่เคย 

น�าเสนอมานานแล้วว่า	โทษประหารชีวิตไม่ได้ช่วยป้องปรามอาชญากรรม

ร้ายแรง	ท่านมหาตมะ	คานธ	ีเคยเน้นย�า้เช่นกนัว่าการแก้แค้นไม่ได้เป็นการ

ตอบโต้อาชญากรรมที่ยอมรับได้

	 อย่างไรก็ตาม	 การเปล่ียนแปลงความคิดประชาชนในเรื่องเหล่านี้

เป็นสิ่งที่ยากท่ีสุด	 ความพยายามของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 นั่นคือ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 ที่เตรียมยกเลิกโทษนี้	

ท�าให้มีการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคอยู่หลายครั้ง	 แต่ได้เข้าถึงคนมาก

ทีส่ดุเพยีงหนึง่พนัคน	และประสบความส�าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงความคดิ

คนได้ไม่มากนัก



ข

การรณรงค์มุ่งเน้นยกเลิกโทษประหารชีวิตผู้หญิง 

	 คะแนนเสียงที่ เพิ่มขึ้นในการลงคะแนนเสียงในสมัชชาใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่	 19	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2559	 เพื่อให้พัก 

การประหารชีวิตไว้ชั่วคราวนั้น	 เป็นแรงเสริมให้เกิดการผลักดันครั้งใหม่

เพื่อชักจูงให้ประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนญัตติพักการประหารมากกว่า

คงนโยบายปัจจบุนัทีง่ดออกเสยีง	และเพือ่ยอมรบัการยกเลกิโทษประหาร 

เต็มรูปแบบในเวลาต่อมา	 ในการลงคะแนนครั้งนี้มี	 117	 ประเทศ	 

ที่สนับสนุนญัตติดังกล่าว	อีก	40	ประเทศคัดค้าน	ในขณะที่	31	ประเทศ

งดออกเสียง	และตัวแทน	5	ประเทศไม่เข้าประชุม			

	 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 (สสส.)	 ได้รณรงค์คัดค้าน 

การลงโทษประหารชีวิตตลอดสิบปีท่ีผ่านมา	 โดยได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ 

ในหลายแง่หลายมุม	หัวข้อแตกต่างกันไปในแต่ละปี	สสส.	ได้ร่วมถกเถียง 

แง่มุมทางกฎหมายท่ีจะให้ยกเลิกการประหารชีวิต	 แง่มุมของศาสนา		

ปัญหาเฉพาะของการลงโทษประหารชวีติทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิ	ตวัอย่างคดี 

ต่าง	ๆ	ที่มีการตัดสินประหารชีวิต	สิทธิของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย	และล่าสุด

โทษประหารชวีติทีเ่กีย่วกบัคดก่ีอการร้าย	ถงึเวลาแล้วทีต้่องให้ความส�าคญั

กับการถกเถียงกันเร่ืองวิธีการเพ่ือน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ทกุประเภท	แนวทางหนึง่คือ	ข้อเสนอให้ยกเลกิโทษประหารชวีติผูห้ญิงก่อน	 

ดังตัวอย่างของประเทศฝร่ังเศสและสหราชอาณาจักร	 วิธีการจัดการกับ

โทษประหารชวีติผูห้ญงิของประเทศทัว่โลกเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ	ในประเทศ

สหราชอาณาจักร	 Ruth	 Ellis	 เป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิต 

ในปี	 พ.ศ.	2457	 การตายของเธอน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารต่อ 



ค

ผู้หญิงอย่างไม่เป็นทางการ	 ตัวอย่างล่าสุดเกิดขึ้นที่ประเทศมองโกเลีย 

ซึ่งเป็นประเทศในเอเชียที่เริ่มมีกระบวนการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

โดยตรากฎหมายเพิ่มลงในประมวลกฎหมายอาญาในปี	 พ.ศ.	2545	 

ไม่ให้ใช้โทษประหารต่อผู้หญิง	ในที่สุดในปี	พ.ศ.	2555	ทางการมองโกเลีย

ได้ยกเลิกโทษประหารส�าหรับอาชญากรรมทั้งหมด	 และลงนามในพิธีสาร

เลือกรับฉบับท่ีสองของ	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 

Political	Rights	หรือ	ICCPR)	ประเทศอื่น ๆ	ที่ยกเลิกโทษนี้ในทางปฏิบัติ	

ตวัอย่างเช่น	รัสเซยีและกวัเตมาลา	มกีารตรากฎหมายยกเลกิโทษประหาร

ชีวิตผู้หญิงหรือระบุเป็นมาตราในรัฐธรรมนูญ	 โทษประหารชีวิตส�าหรับ 

ผู้หญิงเป็นหัวข้ออภิปรายถกเถียงระหว่างประเทศและได้รับการศึกษา 

ในหลายประเทศทั่วโลก	

	 การประหารชีวิตผู้หญิงเป็นเรื่องน่าสยองขวัญ	เธอมีภาระการดูแล

รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหญิง	 และไม่ควรต้องรับผิดชอบเต็มที่ในกรณ ี

ทีเ่ธอถกูชกัน�าจากผูช้าย	ประเทศไทยขณะนีมี้นกัโทษประหารหญิง	87	คน	

ในจ�านวนนี	้80	คน	ต้องโทษจากคดยีาเสพตดิ	(กรมราชทณัฑ์	16	สงิหาคม	

พ.ศ.	2561)	 ตามกฎหมายสากลในบริบทของ	คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาติ ประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตจะลงโทษประหารได ้

เฉพาะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมโดยเจตนาเท่านั้น	 ไม่ใช่คดีอาญาที่เกี่ยวกับ 

ยาเสพติด	 เราจะเน้นย�้าการห้ามประหารในกรณีดังกล่าวเพราะเป็นกรณ ี

ที่มีผลต่อผู ้หญิงส่วนใหญ่ที่ได้รับโทษประหารชีวิต	 นอกเหนือจากข้อ



ง

พิจารณาพิเศษเรื่องเพศและความจ�าเป็นที่จะรักษาชีวิตของผู้เป็นแม่และ

ผู้ดูแลอภิบาลที่เป็นเพศหญิงทั้งหลาย		

	 อันท่ีจริง	 ในประวัติศาสตร์ยุคหลังของโทษประหารชีวิตใน

ประเทศไทยมผีูห้ญงิเพยีง	3	คน	ทีถ่กูประหารชวีติ	แต่ผูห้ญงิยงัคงถกูตดัสนิ

ลงโทษประหารชีวิตอยู่เร่ือยมา	 พวกเธอต้องทนทุกข์กับความโดดเดี่ยว 

สิน้หวงัจากสภาพท่ีถกูคุมขงั	และจากค�าบอกเล่าผูห้ญงิทีต้่องโทษประหาร

ตกอยู ่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง	 พวกเขาได้รับความสนใจเพียง 

เล็กน้อย	และไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการฟื้นฟูใด ๆ 	ในสภาพการกักขัง

ที่ย�่าแย่ของเรือนจ�าหญิงในประเทศไทย	ที่มีจ�านวนนักโทษหญิงเมื่อเทียบ

กับจ�านวนประชากรสูงที่สุดในโลก	

	 แม้ว่าจะมคีนจ�านวนมากในประเทศไทยสนบัสนนุโทษประหารชวีติ	 

(จากการส�ารวจของ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (NIDA)	 

เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	2560	พบว่าร้อยละ	87.1	ของผู้ตอบแบบส�ารวจ

ต้องการคงโทษนี้ไว้)	 	 	 เราเชื่อว่าประเทศไทยอาจจะยอมรับการยกเลิก

โทษประหารต่อผู้หญิง	 และเมื่อเป็นเช่นนั้นจริงก็อาจจะเป็นฐานส�าหรับ 

การขยายไปสู่การไม่ประหารนักโทษชายด้วย	 ดังที่เกิดขึ้นในประเทศ 

ที่กล่าวมาข้างต้น	

	 การประหารชีวิตเมื่อไม่นานมานี้ในประเทศอินโดนีเซีย	 เดือน

มกราคม	 และเมษายน	 พ.ศ.	2559	 เป็นอีกกรณีที่ท�าให้โลกต้องจดจ�า

โศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าสลดใจ	 ค�าพิพากษาประหารชีวิตของผู ้หญิง

ฟิลิปปินส์ที่ชื่อ	แมรี่	 เจน	เวโลโซ่	(Mary	Jane	Veloso)	เป็นการตอกย�้า

ความสยองขวัญของหญิงสาวผู ้มีชีวิตติดอยู ่ในบ่วงของความยากจน	 
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และต้องโทษจากกระบวนการทางกฎหมายที่ผิดพลาด	 การประหารชีวิต

ของเธอได้รับการระงับ	แต่อาจจะถูกน�ากลับมาอีก		มันเป็นการง่ายที่ร่วม

แสดงความเห็นอกเห็นใจในกรณีนี้	 แต่ในฐานะที่เป็นผู้เรียกร้องให้ยกเลิก

โทษประหาร	เราขอร่วมค้านโทษนี้ในทุกกรณี	

	 ทราน	ท	ีบชิ	ฮานห์	(Tran	Thi	Bich	Hanh)	เป็นหญงิสาวอกีคนหนึง่ 

ที่ถูกประหารชีวิตในเดือนมกราคม	 บนเกาะแห่งความตายของประเทศ

อินโดนีเซีย	แม้จะมีการร้องขอจากรัฐบาลเวียดนามให้ไว้ชีวิตเธอ	แต่กรณี

ของเธอไม่ได้รบัการสนบัสนนุในระดบัโลกเธอจงึถกูประหารในทีส่ดุ	แต่เรา 

ได้รับรู้ถึงความกล้าหาญของเธอที่เดินเข้าสู่หลักประหาร	 โดยไม่ต้องให้

ใครพยุง	เธอไม่รับผ้าปิดตาตามพิธีกรรมปกติ	เธอขอให้ปลดกุญแจมือและ 

ยืนเผชิญหน้าเหล่าเพชฌฆาต	 ผู้หญิงหน่ึงคนยืนต่อหน้าบรรดาทหารที่ท�า

ตามค�าสั่งอันขลาดเขลาให้ลงมือยิงผู้หญิงมือเปล่า	 นี่คือความตายที่มาก

เกินไปแล้วและเป็นความป่าเถื่อนที่น่าจะหมดสิ้นไปนานแล้ว

	 เราเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมกรณีพิเศษของผู้หญิงที่ต้องโทษ

ประหารชวีติ	และศกึษาสภาพเงือ่นไขการคุมขงัพวกเธอ	ปรากฏว่าเราต้อง

รอหลายเดือนมากเพื่อให้ได้เงินทุนมา	 และการด�าเนินการโครงการนี้จะ 

เดินหน้าล�าบากภายใต้ข้อจ�ากัดทางการปกครองของทหารปัจจุบัน	 

แผนแรกของเราคือ	 การหาทุนท�าการศึกษาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเงื่อนไข

และอุปสรรคที่จะพบ	 แต่เวลาผ่านไปจนเราเห็นว่าเราต้องเริ่มท�างานโดย 

ไม่สามารถจะรอท�าการศึกษาเบื้องต้น	อันที่จริงระหว่างช่วงเวลาที่รอคอย	

เราได้ทบทวนโครงการและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง	 เราโชคดีอย่างยิ่ง 

ที่ได ้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอาสาสมัครของออสเตรเลีย	 
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Reprieve	Australia	ที่ส่งอาสาสมัครฝึกงานชื่อ	Luise	McNeil	มาช่วย

ท�างานศึกษา	 นอกจากนี้	 Lucie	Michel	 (จาก	 University	 of	 Lille	

ประเทศฝรั่งเศส)	 และ	 Tristan	 Zinck	 (จาก	 University	 of	 Liege	 

ประเทศเบลเยยีม)	กม็าช่วยให้การศึกษามคีวามคบืหน้ามากขึน้	จากความ

ช่วยเหลือของทั้งสาม	 เราสามารถจัดท�าและน�าเสนอเอกสารสรุปสะท้อน

ความเห็นฉบับนี้	 ซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นที่สนใจของผู้ที่รณรงค์ต่อต้าน

โทษประหารชีวิต	 ผู้ซ่ึงเราจะขอค�าปรึกษาในการระหว่างการด�าเนินการ

โครงการนี้

	 ผมเชื่อว่าเอกสารนี้ได้หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประหาร

ชีวิตผู้หญิงเกือบทุกประเด็น	นักโทษประหารหญิงในประเทศไทยไม่ได้ถูก

แยกจากนักโทษทั่วไป	 และอยู่คลุกคลีอย่างอิสระกับผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 

ระยะสัน้และระยะยาว	รวมท้ังผูต้้องหาทีค่อยการพพิากษาหรอืยงัไม่ได้รบั

การตัดสินคดี	บางทีเสรีภาพในการสมาคมกันแบบนี้เป็นประโยชน์ส�าหรับ

พวกเธอ	 แต่ในขณะเดียวกันมันก็ท�าให้พวกเธอไม่ได้รับการดูแลหรือการ

ปฏิบัติเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานภาพนักโทษประหารที่เลวร้ายและ 

ชะตากรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตของพวกเธอ

	 ในรายงานการศึกษาของคุณ	McNeil	และคณุ	Michel	สภาพต่าง	ๆ 	 

ของการจ�าคุกเป็นสภาพเงื่อนไขทั่ว  ๆ	 ไปส�าหรับนักโทษผู้หญิงทุกคน	 

แต่เราต้องไม่ลืมว่าในที่นี้เรามุ่งเน้นที่ผู ้หญิง	 71	 คน	 ที่เป็นกลุ่มคนที่

ต้องรับมือกับภัยคุกคามอย่างมหันต์ของโทษประหารชีวิต	 การศึกษา

เป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นบทวิจารณ์การคุมขังทั่วไปของนักโทษหญิง 

ในเรอืนจ�าไทย	ท่ีก�าลงัเผชญิสภาพสดุจะทนได้ในทณัฑสถานหญงิของไทย	



ช

สหประชาชาติมีกฎระเบียบพิเศษที่ให้ใช้ปฏิบัติต่อผู ้อยู ่ระหว่างการ

ต้องโทษประหารชีวิต	 ซึ่งประเทศไทยไม่ให้ความสนใจปฏิบัติตาม	 

ความละเลยนีอ้าจเป็นพืน้ฐานให้ร้องทกุข์ได้ว่าโทษประหารชวีติผูห้ญงินัน้

ไม่มีความชอบธรรมเลย	 ถ้าสภาพเง่ือนไขต่าง	 ๆ	 ของการจ�าคุกพวกเธอ 

ไม่ค�านึงถึงความมีมนุษยธรรม

	 สภาพของการจ�าคุกมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในช่วงหลายป ี

ที่ผ่านมา	 เรือนจ�าแต่ดั้งเดิมถูกก�าหนดเป็นสองส่วน	 คือ	 ส่วนของนักโทษ	

และส่วนผู้คุมนักโทษ	 ที่ความสัมพันธ์โดยทั่วไปมีความเป็นปฏิปักษ์กัน	 

มคีวามขดัแย้งและความกลัวซ่ึงกนัและกนั	หลายสบิปีทีผ่่านมา	มีส่วนทีส่าม

ที่เติบโตมาจากตัวแทนของภาคประชาสังคม	มาเป็นครู	บุคลากรทางการ

แพทย์	ทีป่รกึษา	ผูฝึ้กอบรม		หรือผูส้ร้างแรงจงูใจในรปูแบบต่าง	ๆ 	ตวัแทน

ของส่วนที่สามนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจ�า	 ไม่สวมชุดเครื่องแบบของ 

เรอืนจ�า	และสร้างความสมัพนัธ์กบัผูถ้กูคมุขงัในเรอืนจ�าบนพืน้ฐานวชิาชพี

แบบเดียวกันกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าในโลกภายนอก	 การมีบทบาทของ 

ภาคประชาสงัคมมผีลท�าให้สภาวะแวดล้อมของเรอืนจ�าอยูใ่นสภาพทีเ่ป็น 

ปกติสุขมากขึ้น	 และท�าให้นักโทษมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	

ซ่ึงสักวันหนึ่งพวกเขาจะต้องท�าเมื่อกลับคืนสู่สังคม	 เจ้าหน้าที่เรือนจ�าใน

ประเทศไทยไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพมหาศาลของกลุ่มประชาสังคม 

ดังกล่าวที่มาช่วยเหลือในเรือนจ�าของเขา	โดยยังคงไม่เปิดกว้างและยึดติด

กับความแบ่งแยกเรือนจ�าเป็นสองส่วนที่มีมาแต่อดีต	 การเปิดโอกาสให้มี

การพัฒนาการของปฏิบัติต่อกันในเรือนจ�าจะช่วยให้สภาพแวดล้อมของ

เรือนจ�าที่มีปัญหาอยู่แล้วมีมนุษยธรรมมากขึ้น	
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	 หลังจากการเริ่มเสนอโครงการนี้	 เรามีโอกาสอ่านรายงานการ

ศกึษาทีค่ล้ายคลงึกนัของประเทศฟิลปิปินส์ในปี	พ.ศ.	2549	การศกึษานัน้ 

มาจากแรงจูงใจเดียวกับของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 (สสส.)	

คือ	 การใช้ข้อโต้แย้งพิเศษให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับสตรีเพื่อให้

เกิดทัศนคติที่ดีในหมู่ประชาชนที่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต	 เพื่อเปิด

โอกาสปูทางให้นโยบายของรัฐบาลมีความคืบหน้า	 และเปิดทางให้ยกเลิก

โทษประหารชีวิตทั้งหมด	 ถ้าพิจารณาจากกรณีที่ประชาชนฟิลิปปินส์ 

เรียกร้องไม่ให้ประหารชีวิต	Mary	 Jane	 Veloso	 ต้องถือว่าบทเรียนนี้

ประสบความส�าเร็จท่ีด	ีความหวงัท่ีจะยกเลกิโทษประหารชวีติภายในสิน้ปี	

พ.ศ.	2557	ดงัท่ีได้เขยีนไว้ในแผนสทิธมินษุยชนฉบบัที	่3	ของประเทศไทย	

ถูกมองข้ามโดยรัฐบาลปัจจุบันท่ีมาจากรัฐประหารเม่ือปี	 พ.ศ.	2557	 

เราหวังว่าแรงผลักดันให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตจะกลับมาใหม่	 เมื่อมี

รฐัสภาทีเ่ป็นประชาธปิไตย	ขณะเดยีวกนัการรณรงค์อย่างต่อเนือ่งให้ยกเลกิ

โทษประหารชีวิตยังมีความจ�าเป็น	 เพ่ือไม่ให้ความก้าวหน้าที่ได้มาก่อน 

หน้านี้สูญเปล่า	 ไม่ให้ขอบเขตของโทษประหารชีวิตถูกขยายไปรวมถึง 

คดีอาญาทางการเมือง	 และแม้แต่ยับยั้งไม่ให้การด�าเนินการประหารชีวิต

กลับคืนมา	

	 ข้อสังเกตสุดท้าย	 คือ	 ข้อพึงระวังในการเปลี่ยนโทษประหารชีวิต

ไปเป็น	 “โทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสปล่อยตัว”	 ในแบบอย่าง 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 การลงโทษในลักษณะนี้ไร้ความหมายและ 

ไร้เหตุผลใดที่จะสามารถอธิบายได้	มุมมองของเรามองไปไกลกว่าการช่วย

ชีวติเพยีงอย่างเดยีว	เราไม่ยอมรับได้เลยทีจ่ะทดแทนการประหารชวีติด้วย
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การประหารชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง	 ซ่ึงน�าไปสู่การชราภาพก่อนวัยจากการ 

ถูกขังเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง	

	 จากการศึกษากรณีประเทศฟิลิปปินส์	 มีตัวอย่างเรื่องราวโดย

ละเอียดของผู้หญิงสี่คนท่ีถูกลงโทษประหารชีวิต	 เรื่องราวของทั้งสี่คน

เป็นกรณีที่มาจากความยากจนและการถูกละเมิดโดยบุคคลอื่นที่น่าเศร้า 

ที่สุด	 แต่ส่วนท่ีเหมือนกันคือ	 ความผูกพันของผู ้หญิงแต่ละคนที่มีให้

กับลูก ๆ	 ของพวกเธอ	 ความปรารถนาของพวกเธอที่จะปกป้องลูกจาก 

ชะตากรรมท่ีตนเคยประสบมานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าการกลัวความตาย 

ของตนเองอย่างมากมาย	ความรู้สึกต่อเด็ก	ๆ 	เช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าหวงแหนที่

เราควรรักษาไว้	และควรมีการเสนอระบบการท�าทัณฑ์บน	หรือการปล่อย

ตัวก่อนก�าหนดส�าหรับสตรีที่กล่าวมา	 ผู้ต้องขังทุกคนที่ถูกปล่อยตัวควร 

ได้รับการควบคุมดูแลและให้การสนับสนุน	 พวกเธอควรมีการดูแลเป็น

พิเศษเพื่อให้พวกเธอสามารถเลี้ยงดูและปกป้องลูก ๆ		และให้เธอสามารถ

บริบาลพ่อแม่	 หรือญาติที่สูงอายุและเจ็บป่วยได้	 เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการ 

ผ่อนปรนให้แก่อาชญากรรม	แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การให้ค่าคุณค่า

ของมนุษย์	 และยังแสดงให้เห็นวิถีทางที่ผู้ชายที่กระท�าผิดอาจได้รับการ

ช่วยชีวิตเช่นกัน	 ในการไปเยือนเรือนจ�าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อ 

ไม่นานมานี	้ผมสงัเกตเหน็ว่านกัโทษชายจ�านวนมากนัง่อยูบ่นเก้าอ้ีคนพกิาร	

หรอืต้องการความช่วยเหลอืในการเดนิ		แต่ละคนถกูห้อมล้อมด้วยนกัโทษ

รายอ่ืนทีแ่สดงความห่วงใยและความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอื	สงัคมทีเ่อาใจใส่

ซึง่กนัและกนัของนกัโทษมคีวามเป็นไปได้และเริม่ปรากฏให้เหน็ในเรอืนจ�า

ต่าง	ๆ 	ทีก่ารจ�าคกุผูค้นไม่เคยจบสิน้		มนัเป็นความฝันหรอืเปล่า?	แต่อย่างไร



แดนทอง	บรีน

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	

(สสส.)	

ก็ยังดีกว่าฝันร้ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ซึ่งเพิ่งประกาศว่า

เรือนจ�าของไทยเป็น	“ศูนย์กลางแห่งความชั่วร้าย”

ญ
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ผู้หญิง การจ�าคุก และโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
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แดนทอง บรีน, สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน

1. ข้อถกเถียงหลัก

ประเทศไทยควรยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับผู้หญิงเพราะ:
 - แนวโน้มทั้งในระดับโลกและภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงการ 

ยอมรับท่ีเพ่ิมมากข้ึนว่าการประหารชวีติสตรเีป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ 
 - ผู ้หญิงมีโอกาสถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดมากกว่า แม้ว่า 

จะไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้เกี่ยวข้องหลักก็ตาม ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ควรต้องมีโทษ
ประหารชีวิต

 - ผู ้หญิงที่ถูกลงโทษประหารชีวิตต้องใช้ชีวิตยาวนานในสภาพ 
เรือนจ�าท่ีน่าสะพรึงกลัว ซึ่งเป็นผลร้ายต่อสุขภาพร่างกาย 
และจติใจรวมถงึสภาวะทางสงัคม ในสภาพทีต่�า่กว่าเกณฑ์สากล
ขั้นต�่าสุด 

 - การตัดสินประหารชีวิต หรือจ�าคุกผู้หญิงระยะยาวส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อลกูหลาน เพราะผูห้ญงิมบีทบาทหน้าทีส่�าคญัต่อการ
เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งไม่สามารถจะท�าได้หากการถูกคุมขังถาวร และ
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 - โทษประหารชวีติเป็นโทษทีไ่ม่เหมาะสมส�าหรบัผูห้ญงิอย่างสิน้เชงิ  
มันไม่สามารถยับยั้งการท�าผิดได้ เพราะการก่ออาชญากรรม
ของผู้หญิงเกือบทั้งหมดมาจากสภาพแวดล้อม (เช่น กรณีของ
ความยากจน) และอาจถือได้ว่าเป็นการทรมานหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้าย เลวทราม และไร้มนุษยธรรม เนื่องจากบรรยากาศ 
ของความกลัวและความไม่แน่นอนตลอดเวลาเพราะอาจถูก 
เรียกตัวไปประหารเมื่อไหร่ก็ได้

2. ผู้หญิง และโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
 สถิติจากกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ประเทศไทยมีผู้ชาย 441 คน และผู้หญิง 87 คน ที่ต้องโทษประหารชีวิต 
โดยร้อยละ 92 ของผูห้ญงิท่ีถกูโทษประหารชวีติเป็นคดยีาเสพตดิ เมือ่เทยีบ
กับผู้ชายมีเพียงร้อยละ 49 เท่านั้น [1]
 ประเทศไทยยงัคงมโีทษประหารชวีติส�าหรบัความผิดทีห่ลากหลาย 
รวมถงึการฆาตกรรมทีร่นุแรง การกระท�าผดิทีท่�าให้เกดิการตาย การข่มขนื 
การลอบวางเพลิง หรือการลักพาตัวในบางสถานการณ์ การครอบครอง 
ยาเสพติด (เทียบเท่าเฮโรอีนเกินกว่า 20 กรัม) การค้ายาเสพติด  
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การกบฏ การจารกรรม ความผิด 
ทางทหารบางอย่าง การค้ามนุษย์ผู้หญิงและเยาวชน และการใช้อาวุธปืน
อย่างผิดกฎหมาย [2]
 ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยจะไม่ค่อยมีการประหารชีวิตมากนัก  
การประหารชีวิตคร้ังล่าสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 (คดีฆาตกรรม)  
และครั้งล ่าสุดท่ีผู ้หญิงคนหนึ่งถูกประหารชีวิตคือเมื่อ 19 ปีก ่อน  
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ในปี พ.ศ. 2542 เมื่อนักโทษหญิงสมัย ปานอินทร์ อายุ 53 ปี ซึ่งถูกจับกุม
ด้วยข้อหายาเสพติด ถูกประหารด้วยกระสุนเจ็ดนัดโดยมีการแจ้งให้เธอ
ทราบล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง เธอถูกห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์พูดกับลูกสาว
ก่อนตาย คุณสมัย ปานอินทร์ เป็นผู้หญิงคนที่สามที่ถูกประหารชีวิต 
ในประเทศไทย ก่อนนั้นในปี พ.ศ. 2522 คุณกิ่งแก้วเป็นอีกคนหนึ่ง 
ที่ถูกประหารชีวิตในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเด็ก (ซึ่งเธอยังคง
ปฏเิสธข้อกล่าวหาจนวาระสดุท้าย) และก่อนหน้านัน้ 37 ปี มผีูห้ญงิอกีคน
หนึ่งที่ถูกประหารชีวิต การประหารชีวิตคุณกิ่งแก้วเป็นกรณีที่สยองขวัญ
อย่างยิ่ง เพราะเธอยังมีลมหายใจอยู่หลังจากถูกกระสุนสิบนัดกระหน�่าไป
ทีห่น้าอก และผูค้มุพยายามท่ีจะเร่งการเสยีเลอืดและบบีคอเธอให้ตายสนทิ
 การท่ีประเทศไทยมีการประหารชีวิตผู ้หญิงเพียงสามครั้ ง 
นับตั้งแต่การสร้างรัฐไทยยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่อยาก
ลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ผู้หญิง 
ทกุคนทีม่โีทษประหารชวีติและผ่านขัน้ตอนทางกฎหมายทัง้หมดแล้วได้รบั 
การพระราชทานอภัยโทษโดยลดโทษมาเป็นจ�าคุกตลอดชีวิต [3]  
และ 6 เดือนต่อมา ประเทศไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับหญิง
ตั้งครรภ์จากการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2550 [4] โดยมี 
จุดประสงค์ “เพื่อว่าเด็กจะได้รับการดูแลจากแม่และเติบโตเป็นสมาชิก 
ทีด่ขีองสงัคม” [5] นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2548 ในการประชมุสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมจัดที่กรุงเทพมหานคร ตัวแทนจาก
กระทรวงยุติธรรมก็กล่าวว่า “ประเทศไทยไม่ประหารชีวิตผู้หญิง” [6]
 ในความเป็นจริง ผู้หญิงที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในประเทศไทย 
มักจะเสียชีวิตในคุกหรือต้องใช้ชีวิตอยู่หลังลูกกรงอย่างยาวนานในสภาพ 
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ที่ย�่าแย่กว่ามาตรฐานสากลขั้นต�่า (ดูหัวข้อ 4 ด้านล่าง) การที่ยังมีโทษ
ประหารชีวิตประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เสถียรของ
ประเทศไทยย่อมหมายถึงผู้หญิงที่มีโทษประหารชีวิตต้องอยู่กับความกลัว
ว่าพวกเธออาจถูกน�าตัวไปประหารชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ โดยทราบล่วงหน้า
เพียงไม่ถึงชั่วโมง การลงโทษประหารชีวิตต่อสตรีเพศจะต้องถูกยกเลิก 
ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ เพื่อให้ระบบกฎหมายสามารถให้
ความยุติธรรม โดยไม่ต้องลงโทษในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือลดทอนความเป็นมนุษย์

3. ท�าไมมุ่งเน้นผู้หญิง? 

3.1 ผู้หญิงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายและกระบวนการ
ลงโทษ

 เมื่อเทียบกับประชากรแล้ว ประเทศไทยมีนักโทษผู้หญิงมากกว่า
ประเทศอื่น ๆ โดยมีการประมาณการว่ามีผู้หญิงที่ถูกคุมขัง 59 คน ต่อ
ประชากร 100,000 คน [7] ส่วนใหญ่ของนักโทษหญิงเหล่านั้นยากจน 
ไม่รู้หนังสือ และถูกจับขังในข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ใช้ความรุนแรง  
พวกเขามีความจ�าเป็นเฉพาะเจาะจงส�าหรับเพศหญิง เช่น ครอบครัว  
การดูแลสุขภาพ หรือเหตุการณ์ร้ายจนถึงความฝังใจในอดีต เป็นต้น  
ที่มักถูกละเลยในระบบท่ีควบคุมโดยผู้ชายและมุ่งเน้นไปที่ประชากรชาย
ส่วนใหญ่ ดังนั้นสตรีมีแนวโน้มที่จะได้รับการลงโทษในรูปแบบที่แตกต่าง
กันและบางครั้งรุนแรงกว่าที่ตั้งใจไว้
 สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนห้ามมิให้มีการ
ก�าหนดนโยบายและการกระท�าทีเ่ลอืกปฏิบัตต่ิอสตร ี[8] ซึง่หมายความว่า 
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รัฐทั้งหลายต้องพิจารณาแก้ไขผลกระทบที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ 
ความยุติธรรมทางอาญาต่อสตรี แม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะถูกตั้งขึ้นเพื่อ 
เป้าหมายที่ชอบธรรมก็ตาม [9] นโยบายต่าง ๆ ที่ดูเป็นกลางอาจจะส่งผล 
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติและไม่เท่าเทียมกันในการประยุกต์ใช้ หัวข้อนี ้
จะกล่าวถึงวิธีการท่ีสตรีมีส่วนเสียเปรียบอย่างยิ่งในระบบกฎหมายและ
ระบบการลงโทษของประเทศไทย และเหตุใดที่การเลือกปฏิบัติเหล่านี้
สมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ

3.2 นักโทษหญิงเป็นกลุ่มคนจ�านวนน้อย 
 โดยทั่วไป จ�านวนนักโทษหญิงจะอยู่ระหว่างร้อยละ 2 ถึง 10 ของ
จ�านวนผู้ต้องขัง [10] แม้ว่าจ�านวนนักโทษหญิงของประเทศไทยจะเป็น
ตัวเลขที่สูงมาก (ร้อยละ 13.2) [11] แต่อย่างไรก็ตามนักโทษหญิงก็ยังเป็น 
กลุ่มคนจ�านวนน้อย ท�าให้มีทัณฑสถานหญิงมีจ�านวนน้อย นักโทษหญิง
ต้องถูกคุมขังในเรือนจ�าที่ห่างไกลภูมิล�าเนาและเส่ียงต่อความแออัด 
มากยิง่ขึน้ [12] การทีเ่รอืนจ�าตัง้อยูห่่างไกลจากครอบครวัท�าให้เกดิผลเสีย 
ต่อนักโทษหญิง เพราะพวกเธอได้รับการเยี่ยมเยือนน้อยลงและมีความ
โดดเดี่ยวมากขึ้น ซ่ึงมีผลเสียต่อสุขภาพจิต [13] สัดส่วนตัวเลขที่ต�่าของ
นักโทษหญิงยังหมายถึง ความต้องการเฉพาะของพวกเธอมีแนวโน้ม 
ที่จะถูกมองข้าม เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานของคุก ความปลอดภัย และ
บุคลากร ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่นักโทษชาย นอกจากนี้การเข้าถึงกิจกรรม
ของพวกเขายังมีข้อจ�ากัดมาก เพราะโปรแกรมและกระบวนการต่าง ๆ  
จะเหมาะส�าหรับนักโทษชายมากกว่า [14]
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3.3 นักโทษหญิงมีปัญหาและความจ�าเป็นที่แตกต่าง
 นักโทษหญิงมีความต้องการทางจิตวิทยา ทางสังคม และการดูแล 
สุขภาพแตกต่างกับนักโทษชาย [15] ในมติที่ประชุมสมัชชาใหญ  ่
แห่งสหประชาชาติที่เห็นชอบต่อข้อก�าหนดกรุงเทพ (United Nation 
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial  
Measures for Women Offenders, or the Bangkok Rules)  
(ชุดมาตรฐานสากลท่ีพิจารณาลกัษณะเฉพาะของนกัโทษหญงิ) ได้ตระหนกั
ว่านักโทษหญิงเป็น “กลุ ่มท่ีอ่อนแอที่สุดกลุ ่มหนึ่งที่มีความต้องการ  
และความจ�าเป็นเฉพาะตัว” [16] ความต้องการเหล่านี้เกิดขึ้นจาก 
ความยากจน  หน้าทีใ่นการให้การดแูล ความต้องการทางสขุภาพเฉพาะด้าน 
ของเพศหญิง และการถกูข่มเหงในอดตี ภายใต้ระบบทีอ่อกแบบโดยผูช้าย 
ส�าหรับประชากรนักโทษส่วนใหญ่ที่เป็นผู ้ชาย ความต้องการเหล่านี้ 
จะไม่ค่อยได้รับการตอบสนองหรือการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่กลับเลวร้ายลง 
อย่างชัดเจนเพียงเพราะการถูกกักขัง [17] เป็นต้นว่า นักโทษหญิง 
อาจจะได้รับความอับอายอยู่เนืองนิจเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ของใช้ 
ที่ถูกสุขอนามัย หรืออาจถูกครอบครัวทอดทิ้งเนื่องจากความอัปยศที่ตน
ต้องตดิคกุ [18] สองสิง่ทีเ่น้นความแตกต่างทางเพศอย่างยิง่คอื ภาระผกูพนั
ในครอบครัวและความเจ็บช�้าในอดีต 
 ในบางครั้งการไม่สนใจความต้องการเฉพาะของผู้หญิง อาจจะ 
ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือลงโทษที่เลวร้าย ไร้มนุษยธรรม และลดทอน
ความเป็นมนุษย์ [19] ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
(CAT) และข้อ 7 ของ ICCPR [20] ในบางโอกาส การเลือกปฏิบัติในการ
เข้าถึงโครงการและบริการเฉพาะเพศ ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์
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กับครอบครัว อาจขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ (CEDAW) [21] การไม่พิจารณาและตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของนักโทษหญิงเท่าที่ควรย่อมหมายถึงผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมาน
จากผลของการถูกคุมขังที่แตกต่างจากชาย

3.4 ครอบครัว
 นักโทษหญิงมักจะมีภาระการดูแลเอาใจใส่มากกว่านักโทษชาย  
โดยมีเด็กหรือญาติผู้สูงอายุที่พึ่งพารายได้ การดูแล และการสนับสนุน
ทางความรู ้สึกจากพวกเธอ ในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเรือนจ�าหญิง
ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) เมื่อปี พ.ศ. 2556  
แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 82 ของนักโทษหญิงบอกว่าพวกเธอมีลูก โดยที่
หนึ่งในสามเป็นเด็กที่อายุต�่ากว่าหกปี [22] การกักขังผู้หญิงที่เป็นตัวหลัก
ในการดูแลครอบครัวก่อให้เกิดความเสียหายอันยิ่งใหญ่ต่อเด็กที่ยังพึ่ง 
ตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าเด็กจะถูกแยกออกจากมารดาที่คุมขังหรือจ�าคุกอยู่กับ
พวกเธอก็ตาม [23] นักโทษหญิงหลายคนบอกว่าครอบครัวและลูก ๆ  
ของเธอต้องอยู่อย่างล�าบาก เนื่องจากการที่พวกเธอถูกจ�าคุก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้หญิงเป็นผู้หารายได้สนับสนุนครอบครัวมาก่อนที่จะ
ถูกต้องโทษจ�าคุก [24] การแยกผู้หญิงจากครอบครัวของพวกเขายังอาจ
ท�าให้เกดิความเศร้าโศกเสยีใจอย่างยิง่และมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อ
สขุภาพจติของเธอ ด้วยเหตนุีน้กัโทษหญงิจงึอาจมคีวามต้องการทีไ่ม่ได้รบั
การตอบสนองในระบบทัณฑกรรมท่ีเน้นการลงโทษผูช้าย ทัง้นีร้วมถงึสทิธิ
ในการเยี่ยมเยือนในขอบเขตที่กว้างกว่า เช่น การเยี่ยมของเด็กในลักษณะ 
ที่ถูกเนื้อต้องตัวกันได้ เป็นต้น การถูกจ�าคุกยังหมายถึงการสูญเสียโอกาส
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ในการสบืพนัธุข์องผูห้ญงิและมผีลกระทบมากกว่าผูช้าย นอกจากนีผู้ห้ญงิ
ยังมีระยะเวลาในการมีลูกได้สั้นกว่าผู้ชาย

3.5 การถูกล่วงละเมิดในอดีต
 นักโทษหญิงที่เคยถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ 
ก่อนที่จะถูกลงโทษมีสัดส่วนสูง จากการส�ารวจของ สธท. ประมาณ 
ร้อยละ 40 ของนกัโทษหญงิระบวุ่าเคยถกูท�าร้ายร่างกายมาก่อน และแม้ว่า
มีรายงานนักโทษหญิงน้อยกว่าร้อยละ 5 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในอดีต 
ตัวเลขนี้น่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงอย่างมาก [25] นอกจากนี้หนึ่งในห้า
ของนักโทษหญิงท่ีถูกสัมภาษณ์ในประเทศไทยแจ้งว่าเคยพยายามท�าร้าย
ตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย [26] ตัวเลขเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับ
การศึกษาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 64 ของเด็กหญิงที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนของรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า 
เคยถกูล่วงละเมดิ [27] ในประเทศอาร์เจนตนิาร้อยละ 39 ของนกัโทษหญงิ 
ที่สัมภาษณ์รายงานว่าเคยเจอความรุนแรงจากคู ่สมรสหรือสมาชิก 
ในครอบครัวก่อนที่จะถูกจ�าคุก และร้อยละ 14 ระบุว่าพวกเธอถูกข่มขืน
อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง [28] แม้แต่ข้อก�าหนดกรุงเทพเองก็ยอมรับว่านักโทษ
หญิงมี “ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่มากเกินควร” [29]
 โอกาสท่ีจะเผชิญภยันตรายเหล่าน้ีจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
ในสถานที่คุมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่นักโทษหญิงเส่ียงต่อการ 
ถูกท�าร้ายร่างกายและจิตใจระหว่างการจับกุม การสอบสวน และเม่ืออยู่
ในเรอืนจ�า [30] จากผลของการถกูล่วงละเมดิท�าให้นกัโทษหญงิมแีนวโน้ม
ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ก่อน เกิดปัญหาสุขภาพจิต 
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ตลอดจนเผชิญกับความทรมานจิตใจในอดีตอีกครั้งเมื่อต้องมาถูกตอกย�้า
จากการจ�าคุก ขั้นตอนหรือเหตุการณ์ภายในเรือนจ�าบางอย่างที่ดูจะไม่มี
อะไรพเิศษอาจเป็นปัญหาต่อผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของความรนุแรง ตวัอย่างเช่น  
วิธีการค้นตัว การควบคุม และการหน่วงเหนี่ยวบางรูปแบบ “ถูกมองว่ามี 
ผลเสยีอย่างย่ิงส�าหรับคนท่ีมปีระวตักิารถกูข่มเหง หรอืถกูท�าร้ายทางกายใจ 
มาในอดีต ส่งผลให้ความทรงจ�าในอดีตถูกย�้าเตือนและท�าให้มีความทุกข์
ยิ่งขึ้นด้วย” [31] ดังที่ยอมรับกันในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
และสะท้อนในข้อก�าหนดกรุงเทพ ความรุนแรงต่อผู้หญิงนั้นส่งผลเฉพาะ
ต่อผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการทางอาญา ดังนั้น พวกเธอจะต้องได้รับการ
ดูแลทางการแพทย์และทางจิตใจอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องไม่ท�าให้เธอ 
รู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อขณะคุมขังด้วย [32] ตราบใดที่ปัจจัยเหล่านี้ยังไม่ได้
รับการตอบสนอง ระบบเรือนจ�ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างมากเกินควรต่อนักโทษหญิงที่เปราะบางที่สุด

3.6 ผู้หญิงเสียเปรียบจากกระบวนการทางกฎหมาย
 ผู้หญิงในประเทศไทยมักจะต้องเผชิญกับความยากล�าบากและ 
การเลือกปฏิบัติในระบบกฎหมายมากกว่าผู้ชาย ผลรวมจากความยากจน 
การขาดความรู้ด้านกฎหมาย และความช่วยเหลอืทางกฎหมายทีไ่ม่เพยีงพอ  
หมายความว่าผู ้หญิงมักได้รับโทษจ�าคุกยาวนานซึ่งมักไม่สอดคล้อง 
กับความผิด จากความมั่นใจว่าบทบาทของตนเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในคดี
ยาเสพติด หรือความไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กระท�านั้นผิดกฎหมาย ท�าให้พวกเธอ
ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและไม่ได้รับการลดโทษเหมือนกับพวก
ที่รับสารภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการพิจารณาคดีด้วยความมีอคติไม่ค�านึงถึง
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ปัจจัยประกอบต่าง ๆ เป็นต้นว่า ภาระที่พวกเธอต้องดูแลคนในบ้านหรือ
การถูกบังคับขู่เข็ญให้ท�าความผิด ล้วนแต่มีส่วนท�าให้ผู้หญิงเสียเปรียบ 
ในทางกฎหมายได1้    
 หากวัดกันตามเกณฑ์เฉพาะ ผู้หญิงเป็น “กลุ่มที่อ่อนแอที่สุด 
กลุ่มหนึ่ง” โดยทั่วไปพวกเธอมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและการช่วยเหลือน้อย 
ทางกฎหมายกว่ากลุ่มอื่น ผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในประเทศไทยมักจะยากจน 
และมอัีตราการรูห้นงัสอืและการศึกษาต�า่ ร้อยละ 41 ของผูท่ี้ถกูสัมภาษณ์
โดย สธท. ได้รับการศึกษาเพียงแค่ระดับประถมศึกษา และร้อยละ 65  
แจ้งว่ามีปัญหาในการอ่านหรือเขียน [33] ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงจ�านวนมาก 
ทีถ่กูคมุขงัในประเทศไทยมคีวามรูน้้อยหรอืไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบั 
ระบบกฎหมายและสิทธิของตนได้ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต�่า
ของผู้หญิงกย่ิ็งท�าให้พวกเขามคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูลดิรอนอสิรภาพ เพราะว่า 
ไม่สามารถจ่ายค่าปรับส�าหรับความผดิเลก็น้อย ไม่สามารถจ่ายค่าประกนัตวั  

 1คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ได้อ้างว่าในหลายกรณีที่โทษ
ประหารชีวิตเป็นโทษอย่างเดียวตามกฎหมายนั้นเป็นการละเมิดมาตรา  6 ของอนุสัญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง ที่ว่าด้วยสิทธิในการมีชีวิตอยู่ ในคดีของ Thompson  
ที่ถูกฟ้องในประเทศ St. Vincent and Grenadines จ�าเลยถูกตัดสินว่าท�าการฆาตกรรมและ 
ได้รับโทษประหารชีวิตซ่ึงเป็นโทษตามกฎหมาย แต่ UNHRC เห็นว่าการบังคับใช้บทลงโทษ
ประหารชีวิตภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นเป็นการลงโทษตามประเภทของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  
โดยไม่ได้สนใจสถานการณ์ส่วนตัวของจ�าเลยหรือสถานการณ์ของการกระท�าความผิด  
ระบบที่บังคับใช้โทษประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมทุกกรณีที่เป็น “การกระท�าที่ใช้ความรุนแรง 
โดยเจตนา ส่งผลให้บคุคลต้องเสยีชวีติ” เป็นระบบทีก่ดีกนัผูถ้กูกล่าวหาจากสทิธขิัน้พืน้ฐานทีส่ดุ 
นั่นคือ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ โดยไม่พิจารณาว่าการลงโทษในรูปแบบพิเศษเช่นนี้เหมาะสมกับ 
กรณีของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ การบังคับใช้โทษประหารชีวิตต่อผู้หญิงโดยไม่พิจารณาสภาวะ
แวดล้อมของแต่ละกรณเีป็นการลงโทษผูห้ญงิทีถ่อืว่าเป็น “กลุม่ทีอ่่อนแอทีส่ดุกลุม่หนึง่ทีม่คีวาม
ต้องการและความจ�าเป็นเฉพาะตัว” (ข้อก�าหนดกรุงเทพ) ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้
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หรือการปล่อยตัวชั่วคราว และจ่ายค่าทนาย [34] ร้อยละ 45 ของ 
นักโทษหญิงที่ส�ารวจในประเทศไทยรายงานว่าพวกเขาไม่มีทนาย 
ในระหว่างการพิจารณาคดีและร้อยละ 20 มีทนายอาสาหรือทนาย 
ที่ศาลแต่งตั้งให ้[35] ซึ่งหมายถึงว่า ผู้หญิงจ�านวนมากจะต้องด�าเนินการ
ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยได้รับการชี้แนะน้อยมาก สถานการณ์ 
ทีเ่ป็นอยูน่ีส่้งผลกระทบมากมายต่อผลของการตดัสนิคด ีโดยเฉพาะในกรณ ี
ที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต ในประเทศไทยการรับสารภาพจะลดโทษ 
ลงได้ครึ่งหนึ่ง [36] แต่ผู้หญิงมักไม่ได้รับรู้เรื่องนี้หรือได้รับค�าแนะน�า 
ที่ไม่เหมาะสม และยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง เป็นเหตุให้เธอ 
ต้องรับโทษยาวนานกว่ามาก สธท. ตั้งข้อสังเกตว่าโทษจ�าคุกของผู้หญิง
จ�านวนมากดจูะ “ยาวนานเกนิไปหรอืไม่ได้สดัส่วนกบัความผดิ” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต [37]
 ในขณะเดยีวกนัผูห้ญงิทีถ่กูด�าเนนิคดต้ีองเผชญิกบัการเลือกปฏบัิติ
ทางอ้อม สภาพก่อนการถกูจ�าคกุพวกเธอมกัจะเลวร้ายยิง่กว่านกัโทษชาย  
การเลือกปฏิบัติทางอ้อมเกิดขึ้นเมื่อกฎหมาย นโยบายหรือโครงการ 
อาจจะดไูม่เป็นการเลอืกปฏบิตั ิแต่มผีลในการเลอืกปฏบิตัเิมือ่การด�าเนนิการ 
จริงเกิดขึ้น เร่ืองเช่นนี้เกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น กรณีผู ้หญิงไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายสืบเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกัน
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว เมื่อน�ากฎหมายที่ไม่เลือกเพศมาบังคับใช้ ความเหลื่อมล�้า 
ทีม่อียูเ่ดมิกย็งัคงด�ารงอยูแ่ละบางครัง้เลวร้ายลงกว่าเดมิ เรือ่งเช่นนีเ้กดิขึน้ 
กบัผูห้ญิงทีถ่กูคมุขงั สภาพของพวกเธอยิง่เลวร้ายลง ความไม่เท่าเทยีมกนั 
ที่ด�ารงอยู่ก่อนจ�าคุกก็ยังคงอยู่และไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งหญิงและชาย 
ต่างมีความทุกข์ แต่ช่องว่างระหว่างพวกเขายังคงอยู ่ กระบวนการ 
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ทางกฎหมายเองก็ท�าให้ความแตกต่างระหว่างเพศคงอยู่และด้วยเหตุนี้ 
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ หากจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิง รัฐไม่เพียง 
จะต้องรับประกันสิทธิผู้หญิง แต่อาจต้องใช้มาตรการพิเศษที่ค�านึงถึง 
ความละเอียดอ่อนหรอืความจ�าเพาะเจาะจงทางเพศเพือ่สร้างความเท่าเทยีม 
อย่างจริงจัง  

3.7 ผลกระทบที่ไม่สมสัดส่วนที่ผู ้หญิงได้รับจากกฎหมายท่ีมีโทษ
ประหารชีวิต

 ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของไทย โทษประหารชีวิตสามารถ
น�ามาใช้กับความผิดมากกว่า 62 อย่าง ตั้งแต่ความผิดกบฏถึงความผิด 
ที่ก่อให้เกิดการตาย [38] นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 เมื่อมีการใช้วิธ ี
การยิงเป้าแทนการตัดศีรษะ มีการประหารชีวิตไปแล้วกว่า 300 คน  
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม [39] เมื่อมีการประกาศ “สงคราม 
ยาเสพติด” ในปี พ.ศ. 2546 การลงโทษประหารชีวิตถูกใช้บ่อยครั้ง 
มากขึ้นกับคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรา 65 และมาตรา 66  
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 ก�าหนดโทษประหารชีวิต
ส�าหรับ “การจัดจ�าหน่ายยาเสพติดที่เป็นอันตราย เช่น เฮโรอีน” [40]   
การประหารชีวิตที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งรวมถึงนักโทษ 2 คน ที่ถูกประหารชีวิต 
ในปี พ.ศ. 2553 และ 3 ใน 4 คนที่ถูกประหารชีวิตในปี พ.ศ. 2546  
เกิดจากความผิดฐานค้ายาเสพติด ปัจจุบันผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิต 
เกอืบครึง่หน่ึงโดนข้อหากระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด รวมถงึผูห้ญิง
จ�านวนมากเกินสัดส่วนที่ควรจะเป็น [41]
 ผู้หญิงที่ถูกคุมขังในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกตัดสินว่าท�าผิดในคดี 
ยาเสพติด ตัวเลขของกรมราชทัณฑ์แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2561  
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ร้อยละ 94 ของผู้หญิงที่ต้องโทษประหารมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   
เมื่อเทียบกับร้อยละ 50 ของผู้ชาย อาจจะมองได้ว่าผู้หญิงที่ท�าผิดกรณี
ที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงนั้น 
มสีดัส่วนน้อย นัน่คอื ร้อยละ 8 เทยีบกบัร้อยละ 48 ของผู้ชาย สัดส่วนทีสู่ง 
ของผู้หญิงที่ถูกคุมขังและถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยความผิดยาเสพติด 
ในประเทศไทยสะท้อนถงึแนวโน้มในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อต้านยาเสพตดิ 
ทั่วโลกด้วย มีรายงานในประเทศอาร์เจนตินาเขียนไว้ว่า:
 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในอเมริกาใต้ การบังคับใช้กฎหมาย
ต่อต้านยาเสพติดของประเทศอาร์เจนตินาไม่ได้ช่วยท�าลายเครือข่าย 
การค้ายาจากบนลงล่าง แต่มุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมระดับล่างซึ่งผู้หญิง 
มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเป็นหลัก... จ�านวนนักโทษหญิงที่เพิ่มขึ้น 
ในเรอืนจ�ารฐัสามารถอธบิายให้เหน็ได้ว่าเกดิจากความง่ายในการด�าเนนิคด ี
กับอาชญากรรมระดับล่าง [42] 
 การมีส่วนร่วมของสตรีในการลักลอบขนยาเสพติดมักเป็นเสมือน
ลาล่อที่ขนและส่งยาเสพติด [43] บทบาทที่ค่อนข้างไม่ส�าคัญนี้เป็นส่วนที่
ปรากฏให้เหน็ได้ง่ายท่ีสดุ ท�าให้ผูห้ญงิ “เป็นห่วงโซ่ทีเ่ปิดเผยในการค้ายา” 
และสามารถตรวจพบและจับกุมได้ง่ายกว่า [44] เมื่อเป็นเช่นนี้ คดีอาญา 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลายเป็นการเลือกจับกุมและเลือกปฏิบัติ ผู้หญิง
โดยเฉพาะผู้หญงิยากจนมกัถกูลงโทษมากกว่ากลุม่อืน่ ในขณะทีเ่ครอืข่ายยา 
ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด [45] ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับตัวเลขอื่น ๆ  
ที่ช้ีว่านักโทษหญิงในประเทศไทยยากจนเป็นส่วนมาก และโดยทั่วไป 
มักก่ออาชญากรรมด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณ์มีเพียง 
ร้อยละ 10 ที่มีรายได้ก่อนถูกจับกุม “มากพอที่จะมีชีวิตอยู่” [46] ผู้หญิง
จ�านวนน้อยมาก (ร้อยละ 2) ถูกลงโทษเพราะความผิดที่ใช้ความรุนแรง  
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เมือ่เทยีบกบันกัโทษชายร้อยละ 10 [47] แต่จ�านวนผูห้ญงิทีต้่องโทษจ�าคกุ
นานกว่า 20 ปี กลับมีมากกว่า [48] 
 ชนวนเหตุของโทษจ�าคุกยาว ๆ ก็คือ การที่ผู้หญิงอาจไม่รู้จริง ๆ  
ว่าสินค้าที่ตนถูกขอให้น�าส่งคืออะไร หรือเชื่ออย่างสนิทใจว่าพวกเธอ 
มีบทบาทที่ไม่ส�าคัญเลยในอาชญากรรมยาเสพติด ซึ่งเธอไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม 
สืบเนื่องจากการไม่ได้รับค�าแนะน�าด้านกฎหมายที่ดีพอ พวกเธอยืนยัน 
ในความบริสุทธิ์ของตน และเช่นนี้เองท�าให้เธอเสียโอกาสที่จะได้รับการ 
ลดหย่อนโทษ ในขณะที่ผู ้ชายได้รับการลดหย่อนด้วยการยอมรับผิด 
และแสดงการส�านึกผิดอย่างจริงจัง
 บทลงโทษท่ีรุนแรงต่อผู ้หญิงท่ีไม่ได้ท�าผิดโดยใช้ความรุนแรง 
หรือท�าความผิดระดับต�่าในคดียาเสพติด เป็นการละเมิดหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศซึ่งระบุว่าสัดส่วนการลงโทษทางอาญาไม่ควรเกินกว่า
ระดับความผิดของการก่ออาชญากรรม [49] การลงโทษเช่นนี้ยังฝ่าฝืน
มาตรา 6 ของ ICCPR ซ่ึงระบุว่าโทษประหารชีวิตอาจมีได้ตามกฎหมาย
เฉพาะส�าหรับ “คดีร้ายแรงที่สุด” เท่านั้น [50] ข้อความนี้ได้รับการ
ตีความโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายแห่งว่า การลงโทษ 
ประหารชวีติถกูจ�ากดัไว้เฉพาะความผดิ “ทีส่่งผลถงึชวีติหรอืส่งผลร้ายแรง
ยิง่ยวดอ่ืน ๆ” แต่ไม่สามารถใช้กบัผูก้ระท�าความผดิทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ  
[51] แท้จริงแล้ว คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) 
ได้พิจารณาความหมายของค�าว่า “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” ในคด ี
นาย Lubuto ในประเทศแซมเบีย (LUBUTO V ZAMBIA) และยืนยัน
ว่าการกระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ใช่ “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด” 
UNHRC เชื่อว่าวลี “อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด” ต้องได้รับการตีความ
อย่างจ�ากดัเพือ่ให้การลงโทษประหารชวีติเป็นกรณยีกเว้นพเิศษ ในข้อสรปุ 
การสังเกตการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2548 UNHRC  
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แสดงความห่วงใยที่โทษประหารชีวิตถูกน�าไปใช้กับการค้ายาเสพติด  
ซึง่เกนิขอบเขตของ ICCPR [51] การใช้โทษประหารชวีติต่ออาชญากรรม
เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิมผีลทีไ่ม่สมส่วนต่อผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิทีย่ากจน
และเส่ียงต่อการถูกหลอกใช้ในการหาประโยชน์ของแก๊งค้ายาเสพติด  
และยังละเมิดกฎหมายต่างประเทศมากมาย

3.8 ผู้หญิงเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติและความยากจนมากกว่า:
 ผูห้ญงิเผชญิกบัการเลอืกปฏบิตัทิางเพศในสงัคม2  ในขณะทีศ่าสนา 
เช้ือชาติ และภาษาของประเทศหนึ่งแตกต่างไปจากอีกประเทศหนึ่ง  
กลุ่มที่มีอ�านาจเหนือกว่าในประเทศเป็นเพศชายเสมอ เพื่อเสริมอ�านาจ 
การครอบง�าแบบนี ้สงัคมได้สร้างจารตีประเพณแีละตรากฎหมายทีส่ะท้อน
ค่านยิมทีม่อียู ่การสร้างเสรมิค่านยิมมาตรฐานดงักล่าวก่อให้เกดิการเลอืก
ปฏิบัติและความไม่เสมอภาคอย่างเป็นระบบต่อคนนอกกลุ่มที่มีอ�านาจ  

 2กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) พยายาม 
แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมของสังคม “ทุกสังคมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมหลักทางสังคม (...)  
ค่านิยมเหล่านี้มักเน้นคนเพศชาย ไม่รักร่วมเพศ และร่างกายแข็งแรงปกติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
เชือ้ชาต ิศาสนา และภาษาหลกัของสงัคมนัน้” ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกจิ 
สังคมและวัฒนธรรม ระบุไว้ในมาตรา 3 ว่าจะต้องมีการให้หลักประกัน “ความเท่าเทียมกัน 
ของเพศชายและเพศหญงิทีจ่ะได้สทิธทิกุอย่างทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมอย่างเท่าเทยีม 
กนั” ความคดิเหน็ทัว่ไปต่อมาตรานีโ้ดยคณะกรรมการสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  
(Committee on Economics, Social and Cultutral Rights หรือ CESCR) กล่าวว่า 
ผู้หญิง “มักจะถูกปฏิเสธความเท่าเทียมทางสิทธิมนุษยชนของพวกเธอ โดยเหตุผลหลักมาจาก 
สถานะภาพที่ด้อยกว่าชายตามธรรมเนียมและประเพณี หรือเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัต ิ
ที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย” ควรย�้าอีกครั้งว่า หลักการมอนทรีออลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรมของสตรี (Montreal Principles on Women’s Economic, Social 
and Cultural Rights) ชี้ชัดว่าผู้หญิงไม่ได้มีโอกาสในชีวิตเช่นเดียวกับชาย  มันเป็นเรื่องส�าคัญ
ที่ต้องค�านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนเรื่องราวเฉพาะของพวกเธอก่อนที่จะกล่าวโทษเธอ  
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ผู้หญิงเป็นเหยื่อรายแรกของกระบวนทัศน์แห่งอ�านาจที่เหนือกว่าดังที่ 
กล่าวมา ความไม่เสมอภาคเหล่านี้อาจไม่เด่นชัดและสังคมอาจมองเป็น 
เรือ่ง “ปกติ” ท�าให้ผูห้ญงิอยูใ่นสถานะทีด้่อยกว่าและอ่อนแอกว่าผูช้าย ความ
ไม่เท่าเทียมกันแสดงออกผ่านบทบาทที่ก�าหนดให้ผู้หญิงต้องปฏิบัติตาม  
เช่น การดูแลน้องชายน้องสาวและผู้สูงอายุ การช่วยท�างานบ้าน เป็นต้น  
การศึกษาของผู ้หญิงมักจะถูกละเลย ผู ้หญิงมีโอกาสน้อยกว่าผู ้ชาย 
ซึ่งท�าให้การหลีกเลี่ยงความยากจนท�าได้ยากขึ้น เส้นทางที่น�าไปสู ่ 
ความผิดทางอาญาของผู้หญิงมีเหตุมาจากชีวิตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
มาตั้งแต่เด็ก การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมควรน�าข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาด้วย
 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมกล่าวถึงความยากล�าบากที่ผู ้หญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะ 
อย่างยิง่กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ กฎหมายเหล่านีเ้สนอแนะให้ยอมรบั
ว่าการเลอืกปฏบิตัทิางเพศมอียูจ่ริง และมคีวามจ�าเป็นทีต้่องให้หลกัประกนั
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ3 กฎหมายระหว่างประเทศระบุ

 3หลกัการมอนทรอีอลให้ความเข้าใจทีล่กึซึง้ขึน้ในค�าแถลงว่า “ระบบและสมมตฐิานต่าง ๆ
ทีก่่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมของสตรต่ีอการได้รบัสทิธิท์างเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมมกัจะ
เป็นเรื่องที่มองไม่เห็น เพราะเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายในรัฐทั้งหลาย” เพื่อถ่วงดุลความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ หลักการมอนทรีออล เสนอว่า 
“เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูห้ญงิเข้าถงึสทิธเิหล่านี ้การด�าเนนิการจะต้องค�านงึถงึสภาพชวีติความเป็นอยู่ 
ของผู้หญิง เป็นต้นว่า ประเพณีดั้งเดิมที่มอบหมายให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงท�าหน้าที่ดูแลเด็ก ๆ 
คนแก่ และคนป่วย นั้นจ�ากัดอิสรภาพของผู้หญิงในการไปไหนมาไหน ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงาน
และการศกึษา การลดมลูค่าทางเศรษฐกจิและสงัคมของงานทีผู่ห้ญงิมกัท�ามาตัง้แต่อายยุงัน้อย
ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่มีส่วนก�าหนดให้ผู้หญิงมีสถานะความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
และสงัคม ปัจจยัเหล่านีไ้ด้ลดทอนความสามารถในการหารายได้ของผูห้ญงิและความเป็นอสิระ
ทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งท�าให้อัตราความยากจนของผู้หญิงทั่วโลกอยู่ในระดับสูง”
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ชัดเจนว่าความยากจนท�าให้ผู้หญิงอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และลดโอกาส
การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของพวกเธอ
 นอกจากนี้ ความยากจนยังท�าให้ผู ้หญิงและเด็กลดการบริโภค
อาหารลง เด็กผู้หญิงเป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องหยุดการเรียน ผู้หญิงจ�านวน
มากกว่าถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน และผู้หญิงต้องเสี่ยงกับการค้ามนุษย์ 
ความรุนแรง และสุขภาพที่ไม่ดี 
 การบังคับใช้มาตราเหล่านี้และหลักประกันอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ในกลไกสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีการท�าความเข้าใจ
ประสบการณ์ของผูห้ญงิในเรือ่งความต�า่ต้อย  การถกูก�าหนดการปฏบิตัติน  
และความเสียเปรียบในเชิงโครงสร้าง การยอมรับความเท่าเทียมทางเพศ
ตามกฎหมายนั้นไม่เพียงพอ กล่าวคือ ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องมีความ 
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขความเสียเปรียบทางกายภาพและทางสังคมของผู้หญิง
อย่างจริงจัง

การยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง
 การยกเลิกโทษประหารชีวิตผู้หญิงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะน�าไปสู่
การยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศสและ
อังกฤษห้ามประหารชีวิตผู้หญิงหลายปีก่อนที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต
ผูช้าย  โดยทัว่ไปดเูหมอืนว่าสงัคมจะไม่ค่อยอยากลงมอืประหารชวีติผูห้ญงิ
อยู่แล้ว ทัศนคตินี้สามารถน�าไปใช้ระดมความเห็นประชาชนให้ค้านโทษ
ประหารได้  (อย่างน้อยก็ในบางกรณี) หลาย ๆ ประเทศรวมทั้งกัวเตมาลา 
มองโกเลีย รัสเซีย และทาจิกิสถาน ได้ระงับการใช้โทษประหารชีวิตต่อ 
ผู้หญิงในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว [52] เป็นความหวังว่าประเทศไทย
จะปฏิบัติเช่นนั้นด้วย
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4. การจ�าคุกผู้หญิงเป็นเวลายาวนาน เป็นการละเมิดมาตรฐาน
สากล 

 สภาพเงื่อนไขต่าง ๆ ในเรือนจ�าหญิงที่บันทึกไว้ในส่วนนี้มาจาก
หลายแหล่ง เหตุที่ข้อมูลถูกรวมไว้ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องมากที่สุดกับการถูกคุมขังหญิงที่ต้องโทษประหารชีวิต ในทาง
ปฏบัิติขณะนีผู้ห้ญงิจะไม่ถกูประหารชวีติ และโทษประหารชวีติได้กลายเป็น 
การจ�าคุกตลอดชีวิตในสภาพที่เลวร้ายมากแม้แต่ส�าหรับการจ�าคุกที่มีการ
จ�ากัดหรือก�าหนดเวลา แต่สภาวะเหล่านี้กลายเป็นความน่ารังเกียจและ 
ไร้เหตุผลเมื่อการจ�าคุกไม่มีเวลาสิ้นสุด ในการน�าเสนอรายงานนี้เราขอให้ 
ผู้อ่านค�านึงอย่างต่อเนื่องว่าสภาพเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีที่ส้ินสุด และการ
ตัดสินประหารชีวิตจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดไม่จบส้ิน การแก่ก่อนวัย  
และความตายในสภาพที่ถูกทอดทิ้ง ในขณะที่การลดโทษและการ 
ให้อภัยโทษนั้นจะมีความเป็นไปได้ แต่นั่นต้องขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดพฤติกรรม
และก�าหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน ซึง่ท�าให้มนัห่างไกลเกนิไปทีจ่ะเป็นความหวงั
ที่แท้จริง การท�าลายสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิงนี้เป็นพื้นฐานข้อเรียกร้อง 
ของเราที่ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับสตรีโดยทันที
 ในช่วงที่ประเทศไทยยุติการประหารชีวิตเป็นการชั่วคราวระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2552-2561 ศาลก็ยังลงโทษประหารชีวิตนักโทษประมาณ  
55 รายต่อปี [53] การประหารชีวิตมีความไม่แน่นอนว่าจะถูกใช้เม่ือไร 
และอาจจะถกูน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ทกุเมือ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ 
ที่ประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  
ชะตากรรมของผูต้้องโทษประหารชวีติคือ “ความไม่แน่นอนอย่างยิง่ยวด” 
และระยะเวลายาวนานของการถูกกักขัง [54] ส�าหรับผู้หญิง 102 คน  
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ที่ต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิตในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 โทษนี้หมายถึง
การใช้ชีวิตอยู่ในที่คุมขังที่แออัดและขาดทรัพยากร ไร้การดูแลสุขภาพ 
โภชนาการ การติดต่อกับโลกภายนอก ตลอดจนโอกาสในการฟื้นฟูชีวิต 
 มีกลไกสากลหลายอย่างที่คุ ้มครองนักโทษจากความส่ียงที่จะ
ถูกปฏิบัติมิชอบระหว่างถูกคุมขัง รวมถึง เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าของ
สหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (UN Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners, SMR) [55] และข้อก�าหนด
กรุงเทพซึ่งพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ที่พูดถึงความต้องการเฉพาะของ 
ผู้หญิงในระบบยุติธรรมทางอาญา [56]  มาตราที่ 10 ของ ICCPR ก�าหนด
เป็นพิเศษให้ทุกคนที่ถูกลิดรอนอิสรภาพมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติอย่างมี
มนุษยธรรมและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมาตราที่ 2 และ 3  
รักษาสิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเพศ [57] สนธิสัญญา 
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก [58] อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ [59] และอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน [60]  
ก็มีความเกี่ยวข้องเช่นกัน

4.1  ที่พักในเรือนจ�า
 ทัณฑสถานหญิงในประเทศไทยต้องเผชิญภาวะวิกฤตของความ
แออัดยัดเยียด เนื่องจากการใช้มาตรการกักขังก่อนพิจารณาคดีมาก 
เกินไป ความยาวนานของกระบวนการยุติธรรม นโยบายการลงโทษ  
และการขาดบุคลากรเพื่อรองรับการเพิ่มจ�านวนคนในเรือนจ�า [61]  
เรือนจ�าหญิงส่วนใหญ่มีนักโทษหญิงอยู่ระหว่างสองถึงหกเท่าของจ�านวน 
ที่ควรจะมี [62] นักโทษหญิงใช้เวลา 14 ชั่วโมงต่อวัน ถูกขังในห้อง 
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แบบหอพักร่วมกับนักโทษอีก 30 ถึง 125 คนในแต่ละห้อง [63] พื้นที่
เฉลี่ยส�าหรับนักโทษหญิงแต่ละคนมีเพียง 0.65 ตารางเมตร [64] และต้อง
นอนตะแคงข้างพร้อมงอขาอยู่ตลอดเวลา [65] นักโทษหญิงตั้งครรภ์และ
ที่มีทารกจะนอนในหอพักแยกต่างหากซึ่งมีพื้นที่มากกว่า แต่พื้นที่ต่อคน 
ก็กว้างเพียง 63-66 ซม. เทียบกับนักโทษหญิงอื่น ๆ ที่ 38 ซม. [66]  
ในเรอืนจ�าแห่งหนึง่ทางภาคเหนอืของไทย นกัโทษ 150 คน ต้องใช้ห้องน�า้
เพียงห้องเดียวร่วมกัน [67]
 การปฏิบัติต่อนักโทษหญิงแบบนี้ขัดแย้งอย่างมากกับข้อเสนอแนะ
ขององค์การระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(ICRC) และ คณะกรรมการเพือ่ป้องกนัการทรมานแหง่ยโุรป ซึ่งแนะน�าว่า
พื้นที่พักที่ใช้ร่วมกันควรมีอย่างน้อย 3.4 ตารางเมตร และ 4 ตารางเมตร 
ต่อคน ตามล�าดับ [68] ICRC ยืนยันว่าแม้แต่ “ในภาวะฉุกเฉินพิเศษ” 
พื้นที่พักในห้องขังต้องไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน และต้องเพิ่มพื้นที่ 
ให้มากขึ้นโดยเร็วที่สุด [69]
 ความแออัดยัดเยียดมีผลต่อการจัดการและการปฏิบัติในเรือน
จ�า และส่งผลให้มีมาตรฐานในหลายด้านที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู ่
ของผู ้ต ้องหาต�่าลง ในการประเมินห ้องคุมขังผู ้ลักลอบเข ้าเมือง
ของประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน  
(International Organization for Migration) พบว่าความแออัดยดัเยยีด
ท�าให้เกิด “ปัญหาทางจิต โรคผิวหนัง โรคติดต่อทางอากาศ และปัญหา
กล้ามเนื้อ” [70] ความแออัดส่งผลต่อการเข้าถึงน�้า อาหารและบริการ 
ด้านสขุภาพของนกัโทษ  เป็นสาเหตหุลกัของการทะเลาะววิาท และน�าไปสู ่
การแพร่ระบาดของเหาและวัณโรค [71] นอกจากนี้ ไม่ใช่นักโทษทุกคน
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ที่จะได้รับที่นอนแต่ต้องนอนบนผ้าห่มบาง ๆ ซึ่งหนุนร่างกายได้น้อยมาก  
ไฟในห้องจะถูกเปิดตลอดท้ังคืน ท�าให้นักโทษหลับยากและปรับตัว 
ให้เข้ากับชีวิตปกติยากเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากคุก [72]
 เรือนจ�าเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าของ
สหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งก�าหนดให้ที่พักส�าหรับ
นักโทษทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านสุขภาพ โดยต้องค�านึงถึง
สภาพอากาศและปรมิาตรอากาศ ความกว้างของพืน้ทีพ่กัขัน้ต�า่ แสงสว่าง  
ความร้อน และการระบายอากาศ [73] เกณฑ์มาตรฐานนี้ยังก�าหนดว่า
นกัโทษทกุคนจะต้องมเีตยีงแยกต่างหากและสะอาดเพยีงพอ [74] ในข้อสรปุ 
การสังเกตการณ์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการต่อต้าน 
การทรมานได้แสดงความห่วงใยอย่างมากเกี่ยวกับ “ระดับความแออัด 
ที่สูงมากและสภาวะที่เลวร้ายในเรือนจ�า” รวมทั้งการระบายอากาศ 
และแสงที่ไม่เพียงพอ [75] คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้แสดง 
ความกังวลประเด็นนี้เช่นกันในข้อสรุปการสังเกตการณ์ประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2548 [76]

4.2 การติดต่อกับโลกภายนอก 
 4.2.1 ระยะทางไกลจากบ้าน
 จากการที่เรือนจ�าหญิงมีจ�านวนน้อย และนักโทษหญิงถูกจัดสรร 
ให้ไปอยูใ่นเรอืนจ�าตามความยาวนานของโทษ หมายความว่า นกัโทษหญิง 
จ�านวนมากต้องไปอยู่เรือนจ�าห่างไกลจากบ้านเป็นเวลานาน [77]  
เกือบครึ่งหน่ึงของนักโทษไทยท่ีได้รับการส�ารวจของสถาบันเพื่อการ
ยตุธิรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) กล่าวว่าครอบครวัหรอืลกู ๆ ของพวกเธอ 
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ไม่มาเยี่ยมเยือนได้ เพราะเรือนจ�าอยู่ไกลเกินไปหรือค่าใช้จ่ายในเดินทาง
แพงเกินไป [78] ส�าหรับนักโทษต่างชาติในทัณฑสถานหญิงจ�านวนกว่า 
2,000 ราย ตัวเลขสัดส่วนนี้น่าจะสูงกว่ามาก [79] การขาดการติดต่อกับ 
ลูกและญาติเป ็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให ้นักโทษหญิงทุกข ์ทรมานใจ  
และส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและการกลับคืนสู่
สังคมในอนาคต [80]
 สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปฏิบัต ิ
ตาม ข้อก�ำหนดกรุงเทพข้อที่ 4 ที่ระบุว่านักโทษหญิงควรถูกกักขัง 
ในเรือนจ�าที่ใกล้บ ้านโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลและ 
ความต้องการของพวกเธอ [81] หากท�าเช่นนั้นไม่ได้ เจ้าหน้าที่เรือนจ�า 
ควรชดเชยท่ีผู้หญิงต้องเสียประโยชน์เพราะถูกให้ไปอยู่ในเรือนจ�าห่าง
ไกลจากบ้านของตน เช่น อนุญาตให้มีการใช้โทรศัพท์ได้มากขึ้น [82]  
มาตรการเหล่านี้ไม่ได้ถูกน�ามาใช้กับผู้หญิงจ�านวนมากที่ได้รับผลกระทบ
จากความห่างเหิน ท�าให้ปัญหาสขุภาพจติแย่ลงและลดทอนความสามารถ
ของพวกเธอที่จะรักษาความสัมพันธ์สนับสนุนจากภายในชุมชน [83]
 4.2.2 ข้อจ�ากัดในการติดต่อสื่อสาร
 ความสามารถในการตดิต่อกบัครอบครวัและเพือ่นของนกัโทษหญงิ 
มักจะถูกขัดขวางโดยนโยบายเรือนจ�าที่จ�ากัดการเยี่ยมและการติดต่อ
สื่อสารอย่างมาก เรือนจ�าหญิงส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้มีการใช้โทรศัพท์
หรือมีอย่างจ�ากัดมาก ท�าให้นักโทษหญิงที่อยู่ห่างไกลจากบ้านและไม่ค่อย 
ได้รับการเยี่ยมเยียนไม่สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารนี้ได้ [84] นอกจากนี ้
นักโทษต้องใช้โทรศัพท์บ้าน ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนเพื่อขอ 
โทรออก นักโทษโทรศัพท์ถึงครอบครัวได้เท่านั้น บ่อยครั้งค่าใช้จ่ายแพง
มากและต้องมีเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�าร่วมรับฟัง [85]
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 จ�านวนจดหมายที่ได้รับอนุญาตให้เขียนส่งได้ขึ้นอยู่กับการจ�าแนก
ประเภทของนกัโทษ จากท่ียอมให้ส่งได้สปัดาห์ละสองฉบบั (ส�าหรบันกัโทษ
ชั้นดีมาก)  ถึง 4 สัปดาห์ต่อฉบับ (ส�าหรับนักโทษชั้นเลว) [86] จดหมาย
ถูกจ�ากัดให้เขียนได้ไม่เกิน 15 บรรทัด และมีความล่าช้าอย่างมากทั้ง
จดหมายเข้าและออก เนือ่งจากจดหมายทัง้หมดต้องผ่านการตรวจเซนเซอร์  
รองผู ้อ�านวยการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ�าแห่งหนึ่งกล่าวว่า  
การตรวจเป็นสิ่งจ�าเป็น “เพราะนักโทษเขียนเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เรือนจ�าและนักโทษคนอื่น ๆ” [87] จดหมายอาจใช้เวลาถึงสองเดือนกว่า
ที่จะถึงมือผู้รับหรือไม่ได้ถูกส่งให้เลย ซึ่งท�าให้เกิดความทุกข์ใจเป็นที่สุด
ส�าหรบันกัโทษท่ีพ่ึงพาการสือ่สารทางนีห้รอืก�าลงัตดิต่อเรือ่งข่าวด่วน [88] 
ในบางกรณพีวกนกัโทษทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูลนกัโทษด้วยกนัจะสามารถ
เข้าถงึจดหมายและอาจจะอ่านข้อความสือ่สารของนกัโทษคนอ่ืน ๆ  ได้ [89]
 สิทธิในการเยี่ยมเยียนแตกต่างกันไปส�าหรับแต่ละเรือนจ�า  
และขึ้นอยู่กับการจ�าแนกประเภทของนักโทษ เรือนจ�าส่วนใหญ่อนุญาต
ให้มีการเยี่ยมแบบ “ปิด” (ไม่ให้สัมผัสตัว) ได้ตลอดสัปดาห์ นาน 15 ถึง 
30 นาที [90]  ส่วนการเข้าพบแบบ “เปิด” (สัมผัสตัวได้) ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวจะมีไม่บ่อย โดยทั่วไปเพียงปีละครั้ง และเรือนจ�าบางแห่งก็
ยกเลิกการเยี่ยมนักโทษลักษณะนี้ทั้งหมด [91]  ซึ่งท�าให้ยากยิ่งขึ้นส�าหรับ
พวกเขาที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และผิดกฎกติกาข้อที่ 28 ของ 
ข้อก�าหนดกรุงเทพท่ีระบวุ่า เรอืนจ�าควรอนญุาตและส่งเสรมิให้มารดากบั
ลกู ๆ  ได้พบกนัแบบเปิดเป็นเวลานาน เรอืนจ�าบางแห่งไม่อนญุาตให้เพือ่น 
เยี่ยมเยียนนักโทษ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ใจอย่างยิ่งส�าหรับนักโทษที่
ไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวที่ไม่สามารถมาเยี่ยมเยียนได้ [92] บ่อยครั้ง 
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เสียงในห้องเยี่ยมญาติจะดังมาก และไม่มีฉากกั้นระหว่างนักโทษ ท�าให้ 
ยากที่จะพูดคุยหรือสื่อสารเป็นการส่วนตัว [93]
 คนที่มาเยี่ยมหรือจดหมายเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับนักโทษที่พวก
เขาเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อ บางครั้งหากนักโทษไม่สามารถระบุชื่อผู้ส่ง 
จดหมาย (หรือระบุไม่ถูกต้อง) จดหมายจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง [94]  
การปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นได้ถ้านักโทษระบุชื่อของผู้มาเยี่ยมผิด  
ผูม้าเยีย่มไม่เพยีงแต่ถกูปฏเิสธการเข้าเยีย่ม แต่นกัโทษต้องลงชือ่ในบนัทกึ
เพื่อแสดงให้ผู้มาเยี่ยมทราบว่าเธอปฏิเสธการเยี่ยม [95] การปฏิบัติเช่นนี้
เป็นสาเหตุทีส่ร้างความทุกข์ใจใหญ่หลวงส�าหรบันกัโทษหญงิ และดเูหมอืน
จะไม่เกิดขึ้นในเรือนจ�าชาย
 การจ�ากัดการติดต่อกับโลกภายนอกในลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ระบุว่าผู้ต้องขัง 
ต้องได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างสม�่าเสมอ 
ทั้งโดยการติดต่อสื่อสารและการเข้าเยี่ยม [96] ในท�านองเดียวกัน 
ข้อก�าหนดกรุงเทพ ระบุว่า ควรส่งเสริมให้นักโทษได้มีการติดต่อกับ
ครอบครัวเพราะเป็นต้นตอส�าคัญในการสร้างสุขภาพจิตและการกลับคืน 
เข้าสู่สังคมของนักโทษหญิง [97] เป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องมีการรักษา 
ความสมดุลระหว่างสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวกับการค�านึง
ถึงความปลอดภัยตามมาตรา 17 แห่ง ICCPR [98] นักโทษทุกคนมีสิทธ ิ
ที่จะมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งในเรื่องชีวิตครอบครัว [99]
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4.3 สุขภาพ
 มาตรา 12 ของ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) ให้สิทธิทุกคนที่จะ “เข้าถึงมาตรฐาน 
ด้านสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้” [100] สิทธินี้ครอบคลุม
ถึงบรรดาผู้ต้องขังที่มีสิทธิเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการแพทย ์
และการรักษาพยาบาลเท่า ๆ กับที่ชุมชนได้รับ [101] โดยทั่วไปแล้ว 
ผู้ต้องขังหญิงมีความต้องการบริการสาธารณสุขพื้นฐานมากกว่าผู้ต้องขัง
ชาย และอาจจะได้พบแพทย์เป็นครั้งแรกเมื่ออยู่ในเรือนจ�า ผู้ต้องขังหญิง
มักจะมีภาวะสุขภาพที่ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือไม่ได้รับการรักษา 
ก่อนเข้าเรือนจ�า เนื่องจากสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต�่าต้อยและ 
การถูกเลือกปฏิบัติ ท�าให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ในชุมชนที่ดีพอ [102] ผู ้หญิงท่ีถูกจ�าคุกยังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา 
ทางจิตมากกว่าผู้ชาย ซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลมาจากความรุนแรงในครอบครัว
ก่อนหน้านั้น และการทารุณกรรมทางร่างกายและทางเพศ [103]
 4.3.1 โภชนาการ
 นักโทษหญิงไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ และอาหารที่พวกเขา 
ได้รับมีคุณภาพต�่ามาก [104] รายงานบางฉบับระบุว่าอาหารของ 
นักโทษหญิงเป็นข้าวขาวธรรมดาท่ีมีผัก “ใกล้เน่าเสีย” [105] นักโทษ 
ต้องเสริมอาหารด้วยอาหารจากร้านในเรือนจ�าซึ่งราคาแพงกว่าข้างนอก 
หลายเท่าและเกนิรายได้ของพวกเธอ นอกจากนีป้รมิาณอาหารทีค่รอบครวั
ส่งมาให้นกัโทษถกูจ�ากดัหรอืไม่ได้รบัอนญุาต [106]  ในเรอืนจ�าหลายแห่ง 
น�้าดื่มมีไม่เพียงพอ [107] การขาดโภชนาการที่ดีพออาจมีผลร้ายแรง
ต่อสุขภาพ และไม่เป็นไปตามกฎกติกาข้อ 20 ของเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า 
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ซึ่งก�าหนดให้การด�าเนินการของเรือนจ�าต้องมีอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เพียงพอต่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย มีคุณภาพ
และมีจัดเตรียมและบริการที่ดี  [108] โภชนาการที่ย�่าแย่อาจเป็นปัญหา
ต่อการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี [109]
 4.3.2 การเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
 นักโทษหญิงในประเทศไทยไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่เพียงพอ  
สาเหตุหลักเพราะขาดแคลนบุคลากรของเรือนจ�าที่มีความช�านาญ  
ในเรอืนจ�าจะไม่มหีมออยูป่ระจ�า (ยกเว้นโรงพยาบาลทีเ่รอืนจ�าคลองเปรม)  
และหมออาจไปเยีย่มเรอืนจ�าเดอืนละครัง้หรอืน้อยกว่านัน้ [110] จงึเป็นไป 
ไม่ได้ที่พวกเธอจะมีโอกาสเข้าถึงแพทย์ทันที และไม่มีการดูแลทางการ
แพทย์ในเวลากลางคืน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการ [111] 
พยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษานักโทษเป็นส่วนใหญ่และมีจ�านวน 
ที่ขาดแคลนอย่างหนัก ในกรุงเทพมหานคร สัดส่วนคือ พยาบาล 1 คนต่อ
นักโทษ 645 คน และแย่ยิ่งกว่านั้นในชนบท (พยาบาล 1 คนต่อนักโทษ 
1,566 คน) [112] ปกตพิยาบาลสองคนต้องรบัมอืกบัการตรวจรกัษา 70 ถงึ  
100 ครั้งต่อวัน [113] นอกจากนี้ยังแทบไม่มีนักจิตวิทยาที่ให้การดูแล
สุขภาพจิตด้วย นักจิตวิทยาหนึ่งคนที่ทัณฑสถานหญิงกลางต้องดูแล 
นกัโทษหญิง 4,517 ราย [114] ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั นกัสงัคมสงเคราะห์
และทันตแพทย์มีจ�านวนน้อยมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดกรุงเทพอย่างจริงจังและจ�ากัดความสามารถของนักโทษหญิง 
ในการเข้าถึงการรักษาและการดูแลตามที่พวกเขาต้องการ [115]
 สืบเน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร นักโทษหญิงจึงต้องรอคอย 
การรักษานาน และเนื่องจากที่ไม่มีการตรวจคัดกรองทางการแพทย์อย่าง 
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เพียงพอเมื่อแรกเข้าเรือนจ�า พวกเธอจึงอาจไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
และอาจท�าให้ผู้ต้องขังคนอื่น ๆ มีความเสี่ยงไปด้วย พวกเธอจะถูกน�าส่ง 
โรงพยาบาลต่อเมื่ออาการหนักมากแล้ว [116] นักโทษไม่สามารถได้รับ
การรักษาเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการรักษาทางจิตวิทยา 
และจิตเวชท่ีโดยท่ัวไปจ�ากัดการรักษาอยู ่ที่การจ่ายยา [117] มีการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขเชิงป้องกันอยู่บ้าง เช่น การคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกปีละครั้ง แต่ไม่น่าจะเพียงพอตามข้อก�าหนดกรุงเทพซึ่งก�าหนด
รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งทางนรีเวช ซึ่งมีความ
ส�าคัญต่อการดูแลสุขภาพในเรือนจ�า [118] การขาดแคลนยาที่เหมาะสม 
ก็เป ็นอีกประเด็นหนึ่ง เพราะนักโทษในเรือนจ�าบางแห่งได ้รับยา
พาราเซตามอลส�าหรับความเจ็บป่วยทุกกรณี [119] ในเรือนจ�าทุกแห่ง 
ยงัไม่มกีารเกบ็ความลบัส่วนตวั เรอืนจ�าบางแห่งอนญุาตให้นกัโทษทีไ่ด้รบั
มอบหมายเป็นผู้ดูแลสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ของนักโทษอื่น 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าห่วงโดยเฉพาะ 
อย่างยิง่เมือ่มีข้อกล่าวหาว่าผูต้้องขงัท่ีได้รบัมอบหมายเป็นผูด้แูลใช้อ�านาจ
เหนือผู้ต้องขังคนอื่น ๆ [120] เรือนจ�าเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกา 
ข้อ 8 ของข้อก�าหนดกรุงเทพ ซึ่งก�าหนดให้รักษาสิทธิของผู้ต้องขังหญิง 
ในเรื่องความลับทางการแพทย์ [121] 
 การบริการทางการแพทย์ส�าหรับนักโทษหญิงผิดแผกอย่างมาก
จากมาตรฐานขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ซึ่งก�าหนดให้มี
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนต่อเรือนจ�าหนึ่งแห่งที่มีความรู ้
เกี่ยวกับจิตเวชบ้าง มีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ที่นักโทษทุกคนจะสามารถ
เข้ารับการรักษาได้ มีการแยกนักโทษท่ีสงสัยว่าติดเชื้อหรือเป็นโรคติดต่อ   
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และให้นกัโทษทีป่่วยทกุคนได้พบแพทย์ทกุวนั [122] นอกจากนี ้ข้อก�าหนด
กรุงเทพ ยังระบุส่วนประกอบส�าคัญในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของ 
ผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีการด�าเนินการในระหว่างการตรวจร่างกาย
แบบลวก ๆ ในเรือนจ�าหญิง ส่วนประกอบเหล่านี้รวมถึงการตรวจโรค
ติดต่อทางเพศหรือโรคในกระแสโลหิต การประเมินการติดยาและปัญหา
ด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ประกอบกับพิจารณาว่านักโทษมีปัญหาจาก 
การล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงอื่น ๆ ที่เกิดก่อนหน้านั้นหรือไม่ 
[123] ไม่ได้มีการจัดเตรียมการดูแลสุขภาพจิตที่มีความเฉพาะตัว มีความ
ละเอียดอ่อนทางเพศ มีความเข้าใจความบอบช�้าทางจิตใจ และมีความ
ครอบคลุมไว้ให้ [124] และไม่ได้มีการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะเพศ
อย่างน้อยที่สุดเท่าที่มีอยู่ในชุมชน [125] ทัณฑสถานควรจะมีโครงการ
รักษาการติดยาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีกด้วย [126] และต้องมี
มาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายและการท�าร้ายตัวเอง [127]
 4.3.3 สุขอนามัย
 นักโทษหญิงมีอ่างน�้ายาวส�าหรับอาบน�้า แต่ตารางเวลาของคุกที ่
เข้มงวดและความแออัดในพ้ืนท่ีบริเวณห้องน�้า บ่อยครั้งท�าให้ไม่มีเวลา
มากเพียงพอท่ีจะอาบน�้าและไม่มีน�้าเพียงพอส�าหรับนักโทษทุกคน [128]  
นอกจากนี้นักโทษถูกจ�ากัดให้ใช้น�้าได้คนละเพียง 10-12 ขัน และเรือนจ�า
บางแห่งจะปล่อยน�้าออกจากถังในตอนเย็น ท�าให้ยากที่จะใช้ห้องสุขา 
ซ่ึงแปรสภาพเป็นห้องทีส่กปรกมาก [129] ห้องสขุาไม่กีแ่ห่งภายในห้องขงั  
(ที่มีฐานซีเมนต์ด้านหน้าสูงไม่เกินสองฟุตเพื่อความเป็นส่วนตัว) ท�าให้ 
บ่อยครัง้มคีวิยาวทีน่กัโทษบางครัง้ต้องรอถงึครึง่ชัว่โมงเพือ่ใช้ห้องน�า้ [130] 
ถึงแม้กรมราชทัณฑ์จะจัดหาสุขภัณฑ์ช�าระร่างกายแก่นักโทษ เช่น สบู่ 
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แชมพู และแปรงสีฟัน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอส�าหรับใช้ทั้งปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผ้าอนามัยซึ่งมีให้นักโทษหญิง 10 แผ่นต่อเดือน [131] นักโทษ
ต้องซือ้สิง่จ�าเป็นเหล่านีจ้ากร้านค้าในเรอืนจ�าในราคาทีสู่งอย่างมาก [132]  
ผู้ที่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวน�าเงินหรือสิ่งของพวกนี้มาให้กลายเป็นกลุ่มที่
ประสบความยากล�าบากอย่างยิ่ง
 เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต�า่ ก�าหนดให้มห้ีองอาบน�า้อย่างเพยีงพอส�าหรบั
นักโทษทุกคน [133] รวมถึงน�้าและสุขภัณฑ์ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและ
ความสะอาด [134] นอกจากนี้นักโทษหญิงต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
และสิ่งจ�าเป็นตามความต้องการเฉพาะทางสุขอนามัยของสตรี เช่น  
ผ้าอนามยัฟร ีและมนี�า้ประปาสม�า่เสมอ [135] เงือ่นไขเหล่านีไ้ม่ได้รบัการ
ตอบสนองในลกัษณะท่ีท�าให้นกัโทษหญงิสามารถรกัษาสขุอนามยัได้อย่าง
มีศักดิ์ศรี  

5. วินัยและความปลอดภัย 

5.1 การลงโทษ 
 กฎหมายของประเทศไทยยอมให้มกีารลงโทษผูต้้องขงัหลายระดบั 
รวมถงึการระงบัการเยีย่มนกัโทษ การขงัเดีย่วไม่เกนิ 3 เดอืน และการคุมขงั 
ในห้องมืดที่ไม่มีเครื่องนอน [136] บทลงโทษเหล่านี้ถูกใช้ในแต่ละเรือน
จ�าแตกต่างกันไป แต่การระงับการเข้าเยี่ยมและการขังเดี่ยวหรือการ 
แยกขังบางส่วนดูเหมือนจะเกิดขึ้น “ไม่ใช่นาน ๆ ครั้ง” [137] นักโทษ 
ที่ถูกขังเดี่ยวได้รับบริการทางการแพทย์ไม่สม�่าเสมอ ขาดน�้าสะอาดที่ใช ้
ในการด่ืมหรอืท�าความสะอาดร่างกาย ซึง่บ่อย ๆ เป็นเหตใุห้เป็นโรคผวิหนงั  
และจะไม่ได้รับอนุญาตให้พบครอบครัวของพวกเขา [138] นักโทษ
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ยังรายงานว่ามีการลงโทษบ่อยมากด้วยความผิดที่เล็กน้อยมาก [139]  
พวกเขาอาจถูกลดอันดับชั้น (เช่น การเปลี่ยนสถานะจาก “ดี” เป็น  
“ไม่ดี”) ส�าหรับการท�าผิดเล็กน้อย เช่น การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นการ
ลงโทษอย่างหนกัเพราะจะเป็นเหตทุ�าให้พวกเธอไม่ได้รบัการลดโทษ [140]
บทลงโทษเหล่านี้เป็นการฝ่าฝืนท้ังเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าและข้อก�าหนด
กรุงเทพ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ 
[141] ข้อก�าหนดกรุงเทพระบุว่าการลงโทษนักโทษหญิงไม่ควรรวมถึง
การห้ามติดต่อกับครอบครัวโดยเฉพาะกับลูก ๆ [142] และการลงโทษ
โดยการขงัเดีย่วต้องไม่ใช้กบัหญงิตัง้ครรภ์ สตรทีีมี่ทารกหรอืมารดาทีใ่ห้ 
นมลูก [143] นอกจากนี้ เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ห้ามใช้การลงโทษที่ 
โหดร้ายทารุณหรือเสื่อมเสียความเป็นมนุษย์ [144] และการลงโทษที่อาจ
ส่งผลให้นักโทษเสียสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ถ้านักโทษไม่ได้รับการ
ประเมินจากแพทย์ก่อน [145]
 ในเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
กล่าวในข้อสังเกตสรุปว่า คณะกรรมการฯ มีความผิดหวังที่ทราบว่ามีการ 
ลงโทษด้วยการกักขังเดี่ยวเป็นเวลามากถึงสามเดือน “บ่อยครั้งในสภาพ
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปล่อยปละละเลย” [146] คณะผู ้แทนพิเศษ
ขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการทรมาน การกระท�าที่โหดร้าย  
ไร้มนษุยธรรม หรือการลงโทษท่ีเป็นการย�า่ยศีกัดิศ์ร ีได้ระบไุว้ว่าโดยทัว่ไป 
ในกรณีที่สภาพของการขังเดี่ยวเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปวดหรือทนทุกข์
ทรมานทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง หรือในกรณีที่การคุมขังเดี่ยว 
ถูกใช้เป็นการลงโทษระหว่างการกักขังก่อนพิจารณาตัดสินคดี โดยไม่
ก�าหนดเวลา หรือขังเป็นเวลานาน หรือใช้กับผู้ที่พิการทางจิต อาจถือ
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เป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดทอนความเป็นมนุษย์  
หรือแม้แต่เป็นการทรมาน [147] การกระท�าดังกล่าวเป็นการละเมิด 
มาตรา 16 ของ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือการลงโทษที่เสื่อมเสียความเป็น
มนุษย์ ซ่ึงก�าหนดให้รัฐต้องป้องกันไม่ให้มีการกระท�าที่ทารุณโหดร้าย 
และไร้มนุษยธรรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ [148] นอกจากนี้การใช้การ 
คุมขังเดี่ยวยังเพ่ิมความเส่ียงท่ีนักโทษจะถูกทรมานและถูกกระท�า 
อย่างไร้มนุษยธรรมโดยไม่ถูกตรวจพบและไม่มีใครขัดขวาง 

5.2 ขั้นตอนการค้นตัว
 ผู ้ต ้องขังทั้งหมดจะถูกเปลือยกายค้นตัวเมื่อแรกเข้าเรือนจ�า  
และจะถกูค้นตวัในลกัษณะทีล่กุล�า้ร่างกายเมือ่ใดกต็ามทีเ่ดนิทางออกจาก
เรือนจ�าและกลับเข้าเรือนจ�า ตัวอย่างเช่น เมื่อไปศาลหรือโรงพยาบาล 
[149] ซึ่งเป็นการละเมิดกฎกติกาข้อท่ี 20 ของ ข้อก�าหนดกรุงเทพ  
อย่างมาก กฎข้อนี้เรียกร้องให้พัฒนาวิธีการตรวจค้นรูปแบบอื่น เช่น  
การสแกน โดยค�านงึถงึข้อเท็จจริงว่า “ขัน้ตอนการค้นตวัในลกัษณะทีล่กุล�า้ 
ร่างกายถือเป็นการท�าร้ายความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของบุคคลอย่าง 
ร้ายแรง อีกท้ังยังเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกายและจิตใจ” 
[150] ขั้นตอนการค้นตัวในลักษณะที่ลุกล�้าร่างกายเป็นประจ�ายังไม่ช่วย
ปกป้องศกัดิศ์รขีองนกัโทษหญงิซึง่ได้รบัการคุ้มครองตามกฎกตกิาข้อที ่19 
ของ ข้อก�าหนดกรุงเทพ [151] รวมถึงสิทธิของทุกคนที่สูญเสียอิสรภาพ 
ที่จะ “ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม และให้เกียรติต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของทุกคน” ตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 10 ของ ICCPR [152] 
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การค้นร่างกายอาจเป็นการกระท�าที่ไร้มนุษยธรรมหรือเสื่อมเสียที่ละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศ [153] หากกระท�าเกินกว่าเหตุ ท�าให้อับอาย  
หรือสร้างความรู้สึกถูกล่วงเกินหรือต�่าด้อยไร้ค่า [154] การเปลือยกาย 
ค้นตวัผู้หญงิมผีลกระทบมากกว่าค้นตวัผูช้ายมาก เนือ่งจากนกัโทษหญงิ
เป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการถูกข่มเหงทางเพศสูงกว่าผู้ชาย [155] มีนักโทษ 
ในเรอืนจ�าแห่งหนึง่เล่าว่าบางคร้ังทางเรือนจ�าให้นกัโทษทีไ่ด้รบัมอบหมาย
เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ค้นตัวแบบลุกล�้าร่างกาย การท�าแบบนี้เป็นการละเมิด
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ซึ่งห้ามการใช้นักโทษในเรือนจ�าท�าหน้าที่ลงโทษ
นักโทษอื่น [156]

5.3 การปกครองของเรือนจ�า
 เรือนจ�าหญิงมีตารางเวลาท่ีเข้มงวดและไม่ยืดหยุ่น ท�าให้นักโทษ 
มีเวลาอาบน�้า กินอาหาร ซักเสื้อผ้าน้อยมาก ก่อนที่จะกลับไปที่หอพัก 
ในตอนเย็น [157] นักโทษตื่นเวลา 5:30 น. เพื่อท�าความสะอาดห้องนอน  
และได้รับปล่อยตัวออกจากห้องพักเวลา 6:30 น. ซึ่งพวกเขามีเวลา 
อาบน�้าและใช้ห้องสุขาครึ่งชั่วโมง และอีกครึ่งชั่วโมงส�าหรับอาหารเช้า 
ก่อนกจิกรรมประจ�าวนั (โดยปกตคืิอการท�างาน) อาหารเยน็จะกนิตอนบ่าย 
3 โมง แม้ว่าจะได้กินอาหารกลางวันก่อนหน้านั้นเพียงสามชั่วโมง นักโทษ
ท�างานอีกครั้งในช่วงบ่ายแล้วมีเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อรอคิวและใช้พื้นที ่
อาบน�้าก ่อนที่ห ้องขังจะถูกปิดล็อกอีกครั้งเวลา 16:30 น. [158]  
คิวที่ยาวและการขาดพื้นที่มากพอเนื่องจากความแออัดยัดเยียดท�าให้ 
สภาพการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น พวกเธอจึงอยู่ในสภาพที่เร่งรีบตลอดเวลา 
ซึ่งน�าไปสู ่ความเครียดอย่างยิ่งและท�าให้ความสามารถในการดูแล 
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ความต้องการขั้นพื้นฐานของตัวเองลดลง [159] ตัวอย่างเช่น พวกเธอ
มักถูกให้งดอาหารเย็นเนื่องจากไม่มีเวลามากพอและเนื่องจากช่วงเวลา
ระหว่างอาหารกลางวันและอาหารเย็นสั้นเกินไป [160] เรื่องเช่นนี้ขัดแย้ง
กฎกตกิาข้อ 20 ของเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต�า่ ทีร่ะบไุว้ว่าควรให้บรกิารอาหาร
ตามเวลาที่ก�าหนด [161] การปกครองในเรือนจ�าที่เข้มงวดมากเกินไปยัง
ไม่สอดคล้องกับ ข้อก�าหนดกรุงเทพ ที่ส่งเสริมให้มีวางแผนที่เหมาะสม
และเฉพาะตัวส�าหรับนักโทษแต่ละคน [162] รวมทั้งให้การดูแลเกื้อหนุน
นักโทษในเวลาที่พวกเธอซึมเศร้าไม่สบายใจเป็นพิเศษ [163] 

6. การท�างานและการศึกษา 

6.1 แรงงาน 
 นักโทษหญิงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกห้องขังเพื่อท�างานในโรงงาน
หรือโรงฝึกงานของเรือนจ�า ค่าตอบแทนของพวกเธอในทุกเรือนจ�าอยู่ใน
ระดับต�่ามาก โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 70 ถึง 400 บาทต่อเดือน [164]  
ซึ่งเป็นอัตราที่คนงานนอกเรือนจ�าได้รับต่อวัน แม้ว่าค่าตอบแทนจะต�่า 
เช่นนี้ บางครั้งพวกเธอยังได้รับค่าจ้างล่าช้า 2 ถึง 3 เดือน [165] จึงเป็น 
เรื่องยากที่พวกเธอจะซ้ือส่ิงจ�าเป็นจากเรือนจ�าโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีญาติ
ให้เงิน [166] นักโทษหญิงต้องได้รับค่าตอบแทนจากการท�างานเท่ากับ 
คนทัว่ไปทีท่�างานนอกเรอืนจ�า ตามค�าแนะน�าของ mandela-rules [167]  
นักโทษควรจะสามารถเลือกประเภทของงานที่ตนต้องการท�า [168]  
และควรจะเป็นงานทีถ่นดัหรอืเพิม่ศกัยภาพของพวกเขาให้สามารถมอีาชพี
สุจริตได้หลังจากได้รับการปล่อยตัว [169]
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6.2 การศึกษา
 การเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาอยู่ในระดับที่ต�่า มีเพียง
ร้อยละ 12 ถึง 22 ของจ�านวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ [170] 
อาจเป็นเพราะพวกเธอมีเวลานอกห้องขังน้อยเกินไปและมีความจ�าเป็น
ต้องท�างานมากกว่า แม้ว่าอตัราการเข้าร่วมของนกัโทษหญิงอยูใ่นระดบัต�า่ 
แต่จากการส�ารวจพบว่านักโทษหญิงร้อยละ 30 บอกว่าพวกเธอต้องการ 
ฝึกอบรมวิชาชีพในเรือนจ�าเพื่อเสริมโอกาสที่จะกลับคืนสู่สังคม [171]  
จะเห็นได้ชัดว่าระบบปัจจุบันมีความไม่สอดคล้องซึ่งต้องได้รับการ 
ตรวจสอบ ส่วนหนึง่ของปัญหาคือ การขาดโอกาสทีจ่ะมโีครงการฝึกอาชพี 
ที่ชุมชนเป็นผู้จัด เนื่องจากเรือนจ�าให้ความส�าคัญกับการรักษาความ
ปลอดภัยมาก ท�าให้ฝ่ายบริหารเรือนจ�ามักไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับ 
ภาคประชาสังคม [172] ซึ่งไม่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ที่ระบุ
ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของชุมชนควรได้รับเชิญเข้าช่วยฟื้นฟูนักโทษเพื่อให้
มั่นใจว่าพวกเธอได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่าง 
ต่อเนื่อง [173]

7. นักโทษหญิงที่มีบุตร 

 การเป็นแม่ของเด็กเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นมากของนักโทษ
หญิง4 เด็กสร้างสถานภาพและคุณค่าทางสังคมในสายตาของผู้ต้องขัง 
และเจ้าหน้าที่เรือนจ�าคนอื่น ๆ เรื่องของลูกเป็นเรื่องที่นักโทษหญิงคุยกัน
มากที่สุด แต่เด็กก็เป็นภาระและต้นตอของความห่วงใยและความทุกข์ใจ

 4ส�าหรบัเอกสารในหวัข้อนี ้ให้ด ูCorinne Rostaing, “La Relation Carcerale”, Paris, 
1997, Presses Universitaires de France
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ได้ด้วยเช่นกัน กฎกติกาข้อท่ี 49 ของ ข้อก�าหนดกรุงเทพ คุ้มครองสิทธิ
เด็กที่ยังต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ในฐานะบุคคลที่ไม่ใช่นักโทษ และก�าหนดให้การ
ตัดสินใจท�าอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก [174]  
อกีสิง่หนึง่ทีน่่าเป็นห่วงคอื ความจรงิทีว่่าถ้าหากแม่ไม่มีเงนิพอเป็นค่าใช้จ่าย 
ให้กบัเด็กได้ ความต้องการของเดก็ท่ีอาศัยอยูก่บัแม่ในเรอืนจ�าจะขึน้อยูก่บั
กรมราชทัณฑ์เท่านั้น [175]

7.1 นักโทษหญิงที่มีครรภ์ 
 นักโทษท่ีตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงให้นมลูกหรือมีทารกมาด้วย ไม่ได้รับ 
การจดัสรรพืน้ท่ีในห้องนอนท่ีเพียงพอ พืน้ทีน่อนของพวกเขามคีวามกว้าง 
เพียง 60 เซนติเมตรต่อคน [176] ไม่มีกิจกรรมทางกายภาพที่เหมาะกับ
สภาพของพวกเธอ ในขณะที่พวกเธอควรจะสามารถเข้าถึงสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกด้านสุขอนามัยได้มากขึ้น รวมถึงห้องอาบน�้าและห้องสุขา  
[177] ดูเหมือนว่าความต้องการทางการแพทย์และโภชนาการของ 
ผูต้้องขงัหญิงทีต่ัง้ครรภ์และให้นมบตุรไม่ได้ถกูน�ามาพจิารณาตามทีก่�าหนด
โดย ข้อก�าหนดกรุงเทพ 

7.2 การแยกเด็ก 
 เด็ก ๆ สามารถอยู่ในคุกกับแม่ได้จนกระทั่งพวกเขาจะมีอายุครบ
หนึ่งขวบ เมื่อเด็กอายุหนึ่งขวบแล้วพวกเขาจะถูกย้ายออกและให้ไปอยู่
กบัสมาชกิในครอบครัว ถ้าหากพ่อไม่มตีวัตนหรอืสมาชกิครอบครวัไม่ยอม 
ที่จะรับผิดชอบเด็ก ทางเลือกนี้ก็จะเป็นปัญหา หนทางเลือกอื่นคือให้มี
การอุปถัมภ์เด็ก หรือมอบให้สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า [178] การก�าหนดอาย ุ
เพือ่แยกเดก็ออกจากแม่ย่อมหมายถงึไม่มกีารประเมนิความเหมาะสมของ
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แต่ละกรณีและการไม่ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งก�าหนดไว้ใน 
ข้อก�าหนดกรุงเทพ [179] นอกจากนี้เรือนจ�ายังจัดให้เด็กที่ถูกแยกไปพบ
แม่ของเขาในเรือนจ�าเพียง 3-4 ครั้งต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอและท�าให้นักโทษ
หญิงไม่มี “โอกาสสูงสุดที่จะได้พบกับลูก ๆ ของตน” ตามที่ก�าหนดในกฎ
กติกาข้อ 52(3) ของ ข้อก�าหนดกรุงเทพ [180] นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกต 
ในเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าว่าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการดูแลและ
เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนกัโทษกบัครอบครวัของนกัโทษด้วย [181]

8. ครอบครัวของผู้ต้องขัง5  

8.1 เด็ก ๆ ต้องทนทุกข์ที่สูญเสียพ่อ/แม่
 ลกูของผูต้้องโทษประหารหรอืผูท้ีถ่กูประหารไปแล้วมกัประสบกบั 
ความบอบช�้าทางกายและใจ และเป็นบาดแผลที่สาหัสมากเนื่องจาก
เหตุการณ์ที่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คนที่ถูกฆ่าตายย่อมไม่สามารถ
กลับมามีชีวิตได้อีก เด็กเหล่านี้อาจได้รับความทุกข์ใจนานาประการ
และประสบภาวะความเครียดผิดปกติหลังเหตุสะเทือนใจไปตลอดชีวิต  
โทษประหารชีวิตไม่ได้ท�าลายชีวิตของคนคนเดียวแต่ท�าร้ายอีกหลายชีวิต
ทีต่ามมา โดยทัว่ไปคนมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สนใจในโศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้กบั 
เด็กจากความผิดของพ่อ/แม่ หรือแม้แต่ขยายความโกรธเคืองต่อผู้ใหญ่ 
ที่กระท�าผิดไปสู่เด็กโดยไม่รู้ตัว

 5บทอ้างอิงพื้นฐานส�าหรับส่วนน้ีคือ “Children of parents sentenced to death 
or executed”, child rights connect,  http://www.childrights.org/NGOGroup/ 
childrightsissues/NationalCoalitions, passim 
“Lightening  the Load of the Parental Death Penalty on Children”, Oliver  
Robertson and Rachel Brett, Quaker United Nations Office, 2013, www.quno.org
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 สาเหตุแรกของเหตุสะเทือนใจคือ พ่อ/แม่มีโอกาสที่จะถูกประหาร 
อีกเหตุผลหนึ่งคือ ความไม่สนใจหรือความคิดที่มุ่งร้ายจากสาธารณชน  
การที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับรู้ความเศร้าโศกของเด็กอาจท�าให้เด็กบอบช�้า 
เพิ่มขึ้น ลูก ๆ ของผู้ต้องหาต้องทนทุกข์กับการสูญเสียญาติ เช่นเดียวกับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม แต่สังคมไม่ถือว่าเด็กเหล่านี้เป็นเหยื่อ 
ผูเ้คราะห์ร้ายและไม่เกบ็สถติจิ�านวนเดก็ท่ีได้รบัผลกระทบ ในกรณฆ่ีากนัตาย 
ในครอบครัว (พ่อหรือแม่ฝ่ายหนึ่งฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง) บุตรของผู้กระท�า 
ความผดิกเ็ป็นบตุรของผูเ้สยีหายด้วยในเวลาเดยีวกนั6 แต่แม้กระนัน้รฐัเอง 
ก็ไม่ช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขา โดยมองพวกเขาเป็นเด็กของผู้กระท�า 
ความผิดเป็นหลัก นอกเหนือจากความเจ็บปวดและความทุกข์ใจที่เด็ก ๆ 
ต้องเผชิญ เด็กอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
การได้เหน็การตายของพ่อ/แม่ อาจท�าให้เดก็เสยีความม่ันใจในระบบของรฐั 
และท�าให้พวกเขาปฏิเสธอ�านาจปกครองของรัฐ จุดมุ่งหมายแรกของการ
ประหารชีวิตที่มีไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมนั้นอาจจะไม่บรรลุผล 
และแท้ที่จริงอาจท�าให้เกิดการกระท�าความผิดอาญาต่อ ๆ ไปอีก
 ตัวอย่างหนึ่งคือ ลูกชายของนายอับดุลเลาะห์ ฮามีน (Abdullah 
Hameen) ซึ่งถูกประหารในเมือง Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในปี  พ.ศ. 2544 กรณนีีเ้ริม่จากนายอบัดลุเลาะห์ ฮามนี ต้องโทษประหารชวีติ 
ด้วยข้อหาฆาตกรรม ขณะที่รอการประหารชีวิตเขาใช้เวลาอยู ่ในคุก 
กระท�าตัวเป็นคนดีช่วยนักโทษคนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

 6“จากการท่ีร้อยละ 40 ถึง 70 ของผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมในยุโรป ประเทศอิสราเอล 
อาฟรกิาใต้ และสหรฐัอเมรกิา เกีย่วข้องกบัความรนุแรงจากผู้มคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดหรอืสมาชิก
ของครอบครัว คนกลุ่มนี้มีจ�านวนไม่น้อย” (Robertson and Brett, op.cit.)
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พบปะกับเยาวชนผู้กระท�าผิดและชักจูงพวกเขาออกไปจากอาชญากรรม  
เขาแต่งงานในขณะท่ีอยูใ่นคุกและมลีกูชายกบัภรรยาของเขา อย่างไรกต็าม 
คณะกรรมการยังประหารชีวิตเขา ถึงแม้จะมีการร้องขอชีวิตจากภรรยา
และลูกชายตัวน้อยของเขา หลังจากการประหารชีวิตลูกชายของเขา
เสยีใจ มอีาการเหม่อลอยและซมึเศร้าไม่ไว้วางใจรฐัอกีต่อไป ไม่นานต่อมา 
ลูกชายก็มีปัญหาท�าผิดกฎหมาย และต้องโทษประหารชีวิตไปอีกคนหนึ่ง 
แม้ว่าไม่ใช่ลูกของนักโทษประหารทุกคนจะกลายเป็นนักโทษประหาร 
ไปด้วย แต่การประหารชีวิตมีผลเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อเด็ก ๆ ถ้าพ่อ
ของเขาถูกลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิต ลูกชายของนายฮามีนก็จะรู้สึกว่ายังม ี
พ่ออยู่และอาจจะไม่เข้าใกล้ปัญหา เพราะมีพ่อคอยแนะน�าอย่างที่พ่อ
ของเขาท�าให้กับคนอื่น ๆ เด็กอาจต้องทุกข์ใจจากการไม่มีคนคบหาด้วย  
และถกูตราหน้าจากเพ่ือน ๆ  ท่ีเชือ่มโยงพวกเขากบัการก่ออาชญากรรมของ
พ่อ/แม่  ขณะที่โทษประหารชีวิตดึงดูดความคิดเห็นของสื่อและประชาชน 
แต่เด็กของนักโทษประหารไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกัน และบางครั้งก็รับ
ผลพวงที่พ่อแม่ก่อด้วยการถูกท�าร้ายทางกายและวาจา เด็กไม่ได้รับการ
สนับสนุนและการดูแลอย่างเพียงพอโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 
หรือได้รับน้อยเกินไป เมื่อพวกเขาเป็นลูกของพ่อแม่ที่ก่ออาชญากรรม 
ในครอบครัว พวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม แต่กลับ
ต้องกลายเป็นเด็กก�าพร้า ซ่ึงเท่ากับถูกลงโทษซ�้าสองโดยไม่ได้ท�าอะไรผิด 
หากญาติพีน้่องไม่สามารถดแูลด้วยแล้ว พวกเขากจ็ะไม่ได้รบัการสนบัสนนุ
จากครอบครัวและอาจตกเป็นเหยื่อการกระท�าผิด เหยื่ออาชญากรรม 
เผชญิความรนุแรงทางเพศ หรอืถกูเอารดัเอาเปรยีบ เดก็เหล่านีเ้ป็นมนษุย์
เหมือนคนอื่น ๆ ที่ควรได้รับหลักประกันสิทธิในชีวิต พ่อแม่บางคนให้การ
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ยอมรับว่าเด็ก ๆ ท่ีเผชิญความทุกข์จากการเสียชีวิตของพ่อแม่หรือญาต ิ
พี่น้องมักจะยากที่จะดูแล นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งที่รัฐไม่ให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผู้บริสุทธิ์เหล่านี้
 การที่เด็กและพ่อแม่ต้องแยกกันยังเป็นชะตากรรมที่โหดร้ายต่อ 
ทั้งสองฝ่าย ไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาสุดท้ายที่พ่อแม่และลูกจะได้รับอนุญาตให้
กอดกัน ความทุกข์ที่เพิ่มพูนขึ้นเช่นนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของค�าพิพากษา 
แต่เป็นผลลัพธ์ท่ีโหดร้ายและไม่มีความจ�าเป็น เนื่องจากนักโทษประหาร
มกัถกูคมุขงัอยูใ่นเรอืนจ�าเดยีวกนั ความใกล้ชดิกบัครอบครวัไม่ได้รบัความ
สนใจเพราะโดยปกตคิรอบครวัจะอยูห่่างไกลจากพวกเขา การตดิต่อจงึเป็น
เรือ่งยากมาก ยิง่ถ้านกัโทษประหารถกูจ�าคกุในประเทศอืน่ทีไ่ม่ใช่ประเทศ
ของตน (มักจะเป็นเพราะว่าย้ายถิ่นฐานไปท�างานที่ประเทศนั้น) เช่น  
ในกรณีของ Mary-Jane Veloso ชาวฟิลิปปินส์ หรือ Sergeant Attaoui  
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสองคนถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหายาเสพติด 
ในประเทศอินโดนีเซีย ชะตากรรมของลูกของทั้งสองยิ่งน่าเศร้ากว่า 
เนื่องจากพ่อแม่อยู่ไกลจากเขาคนละประเทศ การติดต่อระหว่างเด็กกับ 
พ่อแม่ทางอ้อม เช่น จดหมายหรือโทรศัพท์ ซึ่งอย่างน้อยสามารถช่วย
บรรเทาความรู้สึกโดดเดี่ยวก็อาจจะถูกจ�ากัดหรือห้ามส�าหรับนักโทษ
ประหารที่ถูกแยกจากครอบครัวและผู้ต้องขังอื่น ๆ  
 ค�าพิพากษาลดโทษให้เป็นจ�าคุกตลอดชีวิตถือเป็นข่าวดีส�าหรับ 
เด็ก ๆ อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาบางประการยังคงอยู่และควรจะมี 
การพูดถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวถูกขัดจังหวะเมื่อ 
พ่อ/แม่ต้องโทษประหารชีวิต เมื่อมีการลดโทษเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตก็
จ�าเป็นทีเ่ดก็จะต้องมผีูด้แูลในช่วงการเปลีย่นแปลงนี ้เพือ่ช่วยให้เขารือ้ฟ้ืน



40

ความสัมพันธ์กับพ่อ/แม่ท่ีถูกคุมขังได้อีกแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีการ
ประหารในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการประกาศนโยบาย 
ความต้องการทีจ่ะได้รบัการยอมรบัว่าเป็นประเทศทีย่กเลกิโทษประหารชวีติ  
โดยการหยุดการประหารชีวิตเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ในเดือนมิถุนายน 
ของปีนี้ มีการประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งอย่างเร่งรีบและน่าสงสัย  
การตัดสินลงโทษประหารชีวิตก็ไม่ได้ยุติลงในช่วงที่ไม่มีการประหารชีวิต  
ลกู ๆ  ของนกัโทษจงึยงัถกูกระทบจากความไม่แน่นอน เพราะการประหาร
อาจจะเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา ประโยชน์สงูสดุส�าหรบัเดก็ต้องได้รบัการค�านงึ 
ถึงเป็นเบื้องต้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นลูกของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหรือลูกของ
นักโทษประหารก็ตาม ผลกระทบต่อเด็กควรได้รับการน�าเสนอในศาล 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์แวดล้อมที่อาจบรรเทาโทษลงใน
การพิจารณาคดีโทษประหารในศาล แต่ในศาลบางแห่งการพูดถึงเด็ก 
ในลักษณะนี้จะท�าไม่ได้ “มิฉะนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องประหารใครเลย”  
ใช่แล้วหรือ! เมื่อผลจากการท่ีโทษประหารชีวิตถูกพินิจพิจารณาอย่าง 
ลึกซึ้งขึ้น ข้อโต้แย้งจะเกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ไม่ยอมรับเศษซากความ 
ป่าเถื่อนที่คงเหลืออยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่นี้ 

8.2 ครอบครัวประสบปัญหาด้วย 
 Rachel King นักกฎหมายชาวอเมริกันและนักกิจกรรมต่อต้าน 
โทษประหารชีวิตเคยกล่าวว่า โทษประหาร หมายถึง ชีวิตบางคนมีค่า
มากกว่าคนอื่น ๆ โทษประหารชีวิตท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้ที่
ตกเป็นเหยื่อ “ดี” และ “เลว” ครอบครัวของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเป็นคน  
“ดี” และครอบครัวของคนที่ถูกประหารชีวิตเป็นคน “เลว” แต่พวกเขา 
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ทั้งสองกลุ ่มประสบความสูญเสียและความเศร้าโศกที่คล้ายคลึงกัน  
โทษประหารชวีติเพ่ิมความเป็นเหยือ่อกีระดบัหนึง่คอื ครอบครวัและเพือ่น
ของผูต้้องโทษประหารชวีติ คนเหล่านีค้อื บุคคลทีไ่ม่ปรากฏในการพจิารณา
คดีในศาล น้อยครัง้ท่ีพวกเขาจะมโีอกาสบอกเล่าเรือ่งราวส่วนตวัของจ�าเลย 
หรือแม้แต่ส่ิงที่เขาก�าลังประสบและสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเขา  
ผู้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มท่ีสองนี้ก็เผชิญกับ “ความเศร้าโศกเรื้อรัง” เช่นกัน 
แต่ไม่ได้รบัการช่วยเหลือจากชมุชน ในขณะทีผู่ท้ีเ่ป็นเหยือ่ของอาชญากรรม
โดยตรงได้เบิกความและให้การในระหว่างการพิจารณาคดี แต่สมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนของจ�าเลยไม่ได้รับโอกาสที่จะบอกเล่าความเจ็บปวด
ของตน ศาลควรพิจารณาหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของ
อาชญากรรมแม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับจ�าเลยก็ตาม
 ความทุกข์ใจของครอบครัวผู ้ต้องโทษประหารจะแตกต่างจาก
ครอบครัวของผู ้เป็นเหยื่อโดยตรง พวกเขาต้องยอมจ�านนต่อสังคม 
ที่ประหารคนท่ีเขารัก ในขณะท่ีการก่ออาชญากรรมอาจเกิดจากอารมณ์
รนุแรง ซึง่บ่อยคร้ังมาจากอิทธพิลของยาเสพตดิหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
เพชฌฆาตผูด้�าเนนิการประหารมสีตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ การประหารชวีติ
มกีารเตรยีมการและคิดวางแผนเป็นเวลานานพร้อมด้วยความเหน็ชอบของ
สงัคมทัง้มวล ครอบครวัผูถ้กูประหารชวีติต้องได้รบัความเศร้าโศกไม่ใช่จาก
เพชฌฆาตเพยีงคนเดยีว แต่จากคนทัง้สงัคมทีเ่ห็นชอบให้ชวีติของคนทีเ่ขา
รักต้องจบลง รัฐไม่มีการเยียวยาส�าหรับผู้สูญเสียกลุ่มนี้ซึ่งอาจต้องสูญเสีย 
ผู้เลี้ยงดูหลักของครอบครัว บางคนไม่สามารถรับมือกับมลทินที่มีญาติ 
รอการประหารชีวิต และละทิ้งหรือปกปิดความสัมพันธ์ของพวกเขา สื่อที่
ท�าข่าวอาชญากรรมมักจะเสนอข่าวด้านเดียว และบ่อยครั้งจะเสนอภาพ 
ที่ไม่ถูกต้องของผู้ต้องหาและครอบครัวของเขาอย่างสิ้นเชิง
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 อีกประเด็นหนึ่งท่ีท�าให้โทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 
ก็คือ เป็นการสอนเด็กว่าการฆ่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยอมรับกันได้  
ยิ่งไปกว่านั้นโทษประหารชีวิตอาจท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีปัญหา 
ต่อกัน เช่น กรณีที่บางคนสนับสนุนโทษประหารชีวิตและต้องการให้ 
ผู้ต้องโทษได้รับการประหาร ขณะท่ีคนอื่น ๆ อยากให้อภัยและยกโทษ 
ผู้กระท�าผิด ตัวอย่างกรณีของ Maria Hines และพี่ชายเธอที่ชื่อ Jerry 
Hines ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา Jerry Hines ถูกฆาตกรรม
และตวัฆาตกรถกูลงโทษประหารชวีติ เมือ่ Maria เรยีกร้องขอให้ผูว่้าการรฐั 
ลดโทษคนฆ่าพี่ชายให้เป็นการจ�าคุกตลอดชีวิต เธอถูกคนในครอบครัว 
มองว่าเป็นคนทรยศต่อครอบครัวหลังจากที่มีข่าวในสื่อมวลชน ครอบครัว
ของเธอโดยเฉพาะพ่ีสะใภ้ของเธอได้หันมาต่อต้านเธอ หลังจากการ 
ประหารชีวติผ่านไปแล้วกว่า 10 ปี ครอบครัวของ Maria กย็งัคงไม่ยอมรบัเธอ 
และลงโทษเธอฐานพยายามช่วยชีวิตฆาตกรที่สังหารพี่ชายเธอ

9. สิทธิของเด็ก

9.1 เด็กและทารกที่อาศัยในหรือเข้าเยี่ยมแม่ในเรือนจ�า
 ข ้อเสนอแนะและแนวทางปฏิ บัติที่ดีของ คณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (ในวันอภิปรายทั่วไป ปี พ.ศ. 2544)  
เตือนให้เราค�านึงถึงสิทธิของเด็กที่พ่อแม่ต้องถูกคุมขัง ในทางสากลเด็ก
มีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งสองคน มีสิทธิในการพัฒนา  
และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีสิทธิท่ีความคิดเห็นจะต้องได้รับการรับฟัง  
แต่สิทธิเหล่านี้มักไม่ถูกน�ามาพิจารณา เรือนจ�ามักจะแออัดและมีสภาพ
ความเป็นอยูท่ีย่�า่แย่ การบรกิารสขุภาพและสิง่อ�านวยความสะดวกในการ
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ศึกษามีไม่เพียงพอหรือไม่มีอยู่เลย ส่งผลให้สิทธิของเด็กถูกละเมิด เด็กที่
อาศยัอยูใ่นเรอืนจ�ายงัมกีารตดิต่อกบัโลกภายนอกน้อยมากท�าให้พฒันาการ
ของพวกเขาต้องถูกจ�ากัด
 ค�าตัดสนิของศาลรัฐธรรมนญูแห่งประเทศอาฟรกิาใต้ในคดรีะหว่าง 
M กับ รัฐ (พ.ศ. 2550) ซึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักของลูก
สามคน เธอถูกตัดสินว่ากระท�าผิดฐานฉ้อโกงหลายกระทงและก�าลังเผชิญ
กับการจะถูกจ�าคุก แต่มันเป็นเร่ืองแปลกใหม่เม่ือผู้พิพากษาส่วนใหญ ่
หลีกเลี่ยงแนวคิดแคบ ๆ ที่ไม่ยอมลดโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดที่มีเด็ก
ในความดูแล แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ศาลกลับมุ่งเน้นหลักแห่งสิทธิของเด็ก
ทีต้่องได้รบัการดแูลจากผูป้กครองและหลกัประโยชน์สงูสดุของเดก็ ผูห้ญิง
คนนี้ถูกตัดสินให้เข้ารับการควบคุมดูแลรวมถึงการให้ท�างานบริการชุมชน 
และให้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายแทนการถูกคุมขังซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
ลูกของเธอ
 ค�าตัดสินนี้ยืนยันการให้เกียรติต่อสิทธิมนุษยชนของรัฐธรรมนูญ
ของประเทศอาฟริกาใต้ ซึ่งในมาตรา 28 ได้บัญญัติสิทธิของเด็กตาม 
ที่มีการก�าหนดไว้ใน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก (UN 
Conventions on the Rights of the Child หรอื CRC) และใน อนสุญัญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman 
หรือ CEDAW) รัฐธรรมนูญนี้ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “คุณภาพของความ
กรุณาปรานี” ซึ่งควรจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินคดีทุกครั้ง
 บทสรุปของค�าตัดสินครั้งนี้ได้ถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 
เล่มนี้ในภาคผนวก แม้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยจะมีสิ่งที่ให้ล�าดับ
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ความส�าคญัท่ีแตกต่างออกไปและไม่สามารถให้การสนบัสนนุสทิธขิองเดก็
ได้เหมือนประเทศอาฟริกาใต้ แต่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
ทั้งสอง คือ CRC และ CEDAW และมีหน้าที่ภายใต้สัญญาที่จะต้องดูแล
สทิธขิองเดก็ในประเทศ บทสรปุนีไ้ด้รวมข้ออ้างอิงถงึค�าตดัสินโดยละเอียด
ของศาลในคดนีี ้ซึง่ทนายของแม่ทีม่เีดก็ภายใต้การดแูลและก�าลังเผชญิกบั
ค�าตัดสินจ�าคุกควรจะให้ความสนใจและศึกษาอย่างถี่ถ้วน
 มีด้านที่เป็นประโยชน์และโทษต่อเด็กที่ได้รับอนุญาตให้อยู่กับแม่ 
ที่ถูกคุมขัง ด้านที่ดีคือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก  
และการลดจ�านวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็ก  
แต่ด้านลบ เช่น กฎของเรือนจ�าที่เข้มงวดถูกใช้กับต่อเด็กด้วย หรือความ
ขัดแย้งภายในเรือนจ�าซึ่งก็อาจมีผลกระทบต่อเด็กเช่นกัน
 วิธีการปฏิบัติในปัจจุบันในประเทศไทยซึ่งยอมให้เด็กอยู่กับแม่ 
ที่ถูกจ�าคุกเพียง 1 ปี จ�ากัดสิ่งที่เรือนจ�าต้องจัดหาให้มี ในเรือนจ�าควรจัด 
ให้มีห้องเล้ียงดูเด็กส�าหรับให้นมเด็ก บริเวณเฉพาะส�าหรับสตรีตั้งครรภ์ 
และศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เจ้าหน้าท่ีเรือนจ�าต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศและสิทธิของเด็ก สิทธิของ 
ผู้หญิงมีครรภ์ต้องได้รับการดูแลตลอดจนการดูแลรักษาก่อนและหลังการ 
คลอดลูก เรือนจ�าที่ไม่สามารถท�าเช่นนี้ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะกักขังผู ้หญิง  
ได้มีการวิจัยที่ท�ากับเด็ก ๆ ที่พ่อ/แม่ถูกจองจ�า เด็ก ๆ อาจได้รับบาดแผล
ทางใจเมื่อเห็นการจับกุมเกิดขึ้น แล้วยังเผชิญกับความไม่แน่นอนและ
การไม่ได้รับข่าวสารหลังจากพ่อ/แม่ถูกจับกุมแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที ่
ตามมา เรอืนจ�าควรมคีวามมัน่ใจว่าพนกังานของเรอืนจ�าได้รบัการฝึกอบรม
ให้ดูแลเด็กอย่างถูกต้องในระหว่างการเยี่ยมเยียนพ่อแม่ เช่น รักษาความ 
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เป็นส่วนตัวของพวกเขา เด็กควรได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเยือนผู้ต้องขัง
ได้อย่างสม�่าเสมอ เจ้าหน้าท่ีและข้าราชการเรือนจ�าต้องให้ความสนใจ 
เป็นพิเศษกับเด็ก ๆ ที่อาจต้องเผชิญความโดดเดี่ยวและการขาดข่าวสาร
เกี่ยวกับคดีของพ่อ/แม่

9.2 เด็กถูกทอดทิ้งเมื่อแม่ถูกจ�าคุก
 เพื่อไม่ให้เด็กต้องถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยว มาตรการบางอย่างควรต้อง
ได้รบัการปฏบิตั ิประการแรกดงัทีก่ล่าวก่อนหน้านี ้เดก็ ๆ  มสีทิธทิีจ่ะได้รบั 
ข้อมูลข่าวสารและมีสิทธิในการติดต่อกับพ่อแม่ของพวกเขา เพราะเด็ก 
จะได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ที่จะได้รับทราบความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
ของพ่อแม่ การบันทึกการมีอยู ่และจ�านวนเด็กที่มีพ่อแม่ที่ถูกขังเป็น 
สิ่งจ�าเป็น และควรท�าในลักษณะที่ไม่ไปท�าร้ายจิตใจเด็ก หรือเลือกปฏิบัติ
ต่อเด็ก เพราะเด็ก ๆ มีสิทธิในความเป็นส่วนตัว
 คนบังคับใช้กฎหมายควรได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิเด็ก รวมทั้ง
วธิกีารจบักมุพ่อแม่หรือผูด้แูลหลกัของเดก็ คนบงัคบัใช้กฎหมายควรได้รบั
การฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักประกันว่ามีการเคารพในสิทธิเหล่านี้เมื่อมีการ
เยีย่ม เรือ่งของเดก็ควรเป็นองค์ประกอบในการพจิารณาเม่ือมีการตดัสนิใจ 
อะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่ของพวกเขาเร่ิมตั้งแต่การถูกจับกุม ผู้พิพากษาที่
เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงภาระหน้าที่ของรัฐที่มี
ต่อบรรดาลูก ๆ ของผู้ที่ถูกพวกเขาพิจารณาคดี
 ประเดน็การเข้าถงึเรอืนจ�าทีก่กัขงักต้็องมกีารพดูถงึ ระยะทางและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ควรจะเป็นอุปสรรคกับเด็กที่อยากพบพ่อแม่
ของเขา รวมทัง้เมือ่พ่อแม่ถกูจองจ�าในประเทศอืน่ การโอนย้ายพ่อหรอืแม่ 
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ระหว่างเรือนจ�าก็ควรค�านึงถึงสิทธิของเด็กที่จะไปเยี่ยมที่เรือนจ�าด้วย 
ควรจัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่
ครอบครวัทีไ่ม่สามารถไปเยีย่มญาตท่ีิถกูคมุขงัไกลเกนิไป และควรพจิารณา
ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์หรือการคุยทางวิดีโอ เพื่อช่วย
รกัษาความสัมพันธ์ของพวกเขา ในทางกลบักนัการไปเยีย่มอาจไม่เหมาะสม 
หากพ่อ/แม่เป็นผู้กระท�าการรุนแรงหรือท�าร้ายเด็กเสียเอง อย่างไรก็ตาม 
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมไม่ควรถูกใช้เพื่อเป็นการ
กดดันในการลงโทษพฤติกรรมท่ีไม่ดีของผู้ต้องขัง เม่ือการประหารชีวิต 
จะเกิดขึ้น เด็กควรได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนวันลงมือประหาร และได้รับ
อนญุาตให้มกีารเข้าเยีย่มเป็นการใกล้ชดิส่วนตวัครัง้สดุท้าย และต้องได้รบั
ศพหลังจากการประหารชีวิต แต่ประเทศไทยไม่เคารพข้อเรียกร้องเหล่านี้
เมื่อท�าการประหารชีวิตนักโทษ
 ความยากล�าบากท่ีเกดิขึน้หลงัจากการปล่อยตวัพ่อ/แม่กต้็องมกีาร 
ค�านึงถึงด้วย เพราะเด็กต้องเผชิญกับปัญหาในการสร้างความสัมพันธ ์
ขึ้นใหม่กับพ่อแม่ท่ีได้รับการปล่อยตัวออกมา การเคยถูกจ�าคุกอาจส่งผล
ต่อสิทธิ์ที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
การพัฒนาของเด็ก เร่ืองนี้จึงต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก 
(ดูภาคผนวกที่ 2 เรื่อง สิทธิตามกฎหมายของเด็กที่จะได้รับการเลี้ยงด ู
จากแม่)

10. ยาเสพติด

 ยาเสพติดเป็นปัญหาหลักที่น�าไปสู ่การประหารชีวิตผู ้หญิงใน
ประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย และน�าไปสู่จ�านวน 
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นักโทษหญิงที่มากเกินเหตุ ประเด็นนี้ต้องมีการศึกษาเป็นพิเศษ แต่บท
สรุปกว้าง ๆ ได้ถูกรวมไว้ในการศึกษาน้ีเพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันอยู่  
แหล่งทีม่าหลกัคอื “Yaa Baa: Production, traffic และ consummation  
de mepthamphetamines en Asie du Sud-Est continentale”, 
Pierre-Arnaud Chouvy, Joel Meissonnier, IRASEC, 2545. รวมทั้ง 
World Drug Report 2558, 2559 จาก ส�านักงานสหประชาชาติด้าน 
ยาเสพติดและอาชญากรรม
 Michel Kazatchkine หัวหน้า UNAIDS ซึ่งเป็นโครงการร่วมของ
องค์การสหประชาชาติในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ กล่าวว่าสงครามยาเสพติด
คือความล้มเหลวและมักจะกลายเป็นสงครามกับผู้ใช้ยาเสพติด สงคราม 
แบบนี้มุ่งเน้นไปท่ีผู้ใช้และผู้ขายตามท้องถนนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มองเห็น 
ได้มากที่สุดในการค้ายาเสพติดท่ัวโลก แต่คนที่เป็นใหญ่ในองค์กร
อาชญากรรมยาเสพติดจะหลบซ่อนตัวได้อย่างดีและเข้าถึงตัวได้ยาก  
ในประเทศสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดี Reagan สงครามยาเสพติด 
ได้รบัการด�าเนนิการอย่างแขง็ขนัเป็นพเิศษ น�าไปสูจ่�านวนนกัโทษทีเ่พิม่ขึน้ 
เท่าตัว มันเป็นสงครามที่ไม่มีความยุติธรรมและเลือกปฏิบัติ แม้ว่าคน 
หนุ่มสาวผิวขาวจะเสพยามากกว่าคนผิวด�า แต่นักโทษในคดีเสพติดและ
ครอบครองยาเสพติดของกระบวนการยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นคนผิวด�าเกือบทั้งหมด ในเมืองชิคาโก ร้อยละ 90 ของนักโทษทั้งหมด 
เป็นคนผิวด�า ซึ่งในจ�านวนนี้ ร้อยละ 70 ถูกลงโทษเพราะครอบครองและ
เสพยาเสพติดซึ่งไม่ได้เป็นอาชญากรรมรุนแรง เม่ือนักโทษเข้าอยู่ในคุก
แล้วก็ยากที่จะออกมาได้ มีการตั้งนโยบาย “ไม่ผ่อนปรนใด ๆ ทั้งสิ้น” ขึ้น
และเป็นนโยบายที่แพร่กระจายไปยังยุโรปด้วย การลงโทษทางกฎหมาย
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ถูกใช้แทนการด�าเนินการทางการแพทย์ นโยบายแบบนี้ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง และความล้มเหลวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวพิสูจน ์
ให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าต้องหาทางออกแบบอื่น ถึงเวลาแล้วที่จะไม่ลงโทษ
การเสพยาส่วนบุคคลและการกักขังในข้อหายาเสพติดที่ตามมา การ
ลงโทษไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา มันไม่ได้ช่วยลดการใช้ยาเสพติดและท�าให้ 
ผู้เสพยาต้องอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ในทางตรงกนัข้าม  
การไม่ลงโทษนั้นสอดคล้องเข้ากับหลักการทั่วไปของกฎหมาย เพราะ
เป็นการลดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในนาม
ของสงครามยาเสพติด มันหลีกเลี่ยงความเหลื่อมล�้าในการใช้กฎหมาย 
ตลอดจนการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชุมชนที่มักจะต้อง 
กลายเป็นแพะรับบาปอย่างไม่เป็นธรรม
 นอกเหนือจากการลดความไม่เป็นธรรมแล้ว การไม่ลงโทษยังช่วย
คุ้มครองสุขภาพของผู้คนได้ และยังเป็นส่วนส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยน
นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด หนทางเดียวที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้
คือการไม่ลงโทษเมื่อท�าไปพร้อมกับการให้การศึกษา การมีกฎหมายห้าม
ยาเสพติดเป็นตัวผลักดันให้มีการใช้ยาเสพติดอย่างหลบซ่อนมากกว่าการ
ลดจ�านวนการใช้ยาเสพติด และส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรง การก่อ
อาชญากรรม และการจ�าคุกเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ทั่วไปของผู้ที่
เกีย่วข้องกบัสงครามกบัยาเสพตดิทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
เช่น ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่ง
ประเทศไทย และ UNDP ปัญหาคือนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติมักจะถูกลดทอนให้เหลือเพียงค�าถามพื้นฐานว่า เราเห็นชอบ
หรือต่อต้านยาเสพติด? ถ้าหากต่อต้านยาเสพติดก็ต้องหมายความว่าต้อง



49

สนบัสนนุการเพิม่บทลงโทษส�าหรบัการเสพยาเสพตดิ การปราบปรามการ
ใช้ยาเสพติดต้องหยุด เพราะว่า 
 1. การปราบปรามไม่ได้ช่วยลดการใช้ยาหรอืช่วยคุม้ครองสขุภาพ 
 2. การปราบปรามน�าไปสู่การเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและสร้าง

สภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาส

 3. การปราบปรามท�าให้เกิดสภาพวิกฤตของนักโทษล้นเรือนจ�า
 การห้ามดื่มแอลกอฮอล์ล้มเหลวเพราะคนทั่วไปไม่ต้องการเลิกดื่ม
แอลกอฮอล์  กระบวนการเดียวกันนี้ก�าลังเกิดขึ้นกับยาเสพติด รัฐบาล 
ต่าง  ๆ คิดว่าคนจะพอใจแล้วกับยาเสพติด “ที่ถูกกฎหมาย” เช่น 
แอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาแก้ปวด แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น  ดังนั้นจะต้อง
มีการริเริ่มนโยบายลดความเสี่ยงในระดับชุมชน เช่น การแจกเข็มฉีดยา  
การให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับผลเสียจากการใช้ยาเสพติดและ  
“การผสม” ยาเสพตดิ นโยบายเหล่านีอ้าจลดอนัตรายทีเ่กดิจากยาเสพตดิ 
ต่อประชาชน แต่ไม่สามารถลดความรุนแรง ความไม่มั่นคง การควบคุม
ของกลุ่มมาเฟีย  การทุจริต และการกระท�าผดิกฎหมายได้ เหตผุลหลกัทีใ่ช้
อ้างในการห้ามยาเสพตดิคอื การช่วยลดการเข้าถงึยาเสพตดิทีเ่ป็นอนัตราย 
เช่น เฮโรอีนหรือโคเคน แต่แท้ที่จริงแล้วการห้ามยาเสพติดท�าให้การค้า
ยาเสพติดทั่วโลกกระจายตัว ส่งผลให้ราคายาเสพติดในตลาดเพิ่มขึ้น และ
สร้างความเข้มแขง็ให้กบัขบวนการค้ายาและเครอืข่ายทีค่รอบคลมุทัว่โลก  
เส้นทางยาเสพติดเมื่อพาดผ่านไปที่ใดจะทิ้งร่องรอยบาดแผลทางสังคม
ไว้ที่นั่น คนเริ่มใช้ยาเสพติดที่มีให้ซื้อหา และเกิดกลุ่มแก๊งขึ้นที่เป็นผู้ขาย 
ผู้คนสามารถเข้าถึงยาเสพติดที่ให้โทษรุนแรงได้เมื่อเส้นสายของการแพร่
กระจายมีความหนาแน่นและซับซ้อนมากจนยากแก่การก�าจัดให้หมดสิ้น
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 คนทั่วไปกลัวยาเสพติด ความกลัวของพวกเขาเป็นเรื่องชอบธรรม 
เพราะยาเสพติดเปล่ียนการรับรู ้และความรู ้สึกผิดชอบชั่วดีของคน  
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้คนยังรับทราบยังไม่ถูกต้องอย่างมาก นั่นคือ อันตราย
ที่เกิดจากสงครามยาเสพติดไม่ใช่อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด  
ในยุโรปหลายประเทศ ประชาชนยอมรับการจ�าหน่ายเข็มฉีดยาและการ
ออกใบสัง่ยาเฮโรอนีและกญัชาทางการแพทย์ ขัน้ตอนต่อไปคอื การยอมรบั
ว่าผู้ใช้ยาเสพติดควรไปโรงพยาบาลมากกว่าการถูกคุมขัง ซึ่งจะท�าให้ 
บางด้านของสังคมอุดมคติ Utopia ของ Thomas Moore เกิดขึ้นโดย 
ไม่คาดคิด  แต่การไม่ลงโทษผู ้ใช้ยาเสพติดต้องเผชิญปัญหาส�าคัญ 
ประการหนึ่ง นั่นคือ สถาบันศาลและต�ารวจต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
ดเูหมอืนว่าการเพิม่ความเข้มแขง็ให้กบัการห้ามยาเสพตดิจะง่ายกว่าการที่
จะเริ่มต้นโครงสร้างทางสังคมใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขปรับปรุง
สงัคมมนษุย์โดยรวม พวกแรกทีไ่ด้รบัประโยชน์จากกระบวนการยาเสพตดิ 
ในปัจจุบันคือ ผู้ค้ายาที่มีวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ายาเสพติด แต่ไม่ใช่มีเพียงพวกนี้เท่านั้น บริษัท
ข้ามชาติรายใหญ่หลายแห่งได้รับการสนับสนุนจากเงินที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ทุกคนที่ผู้ค้ายาเสพติดสามารถติดสินบน เช่น ต�ารวจ นักการเมือง  
ผู้พิพากษา และนักธุรกิจ ก็มีส่วนได้เสียในระบบการห้ามยาเสพติดด้วย  
ในทางตรงกันข้าม พลเมืองสามัญชนไม่ได้ประโยชน์และจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ถ้าปราศจากระบบที่ฉ้อฉลและกดขี่นี้ แต่น่าเสียดายที่พวกเขามีก�าลังต้าน 
น้อยเกนิไปเมือ่เทยีบกบัอกีพวกหนึง่ เงนิจากยาเสพตดิยงัเชือ่มโยงโดยตรง
กับการค้าอาวุธซึ่งมีผลกระทบต่อกองทัพต่าง ๆ ของโลก กล่าวกันว่า
เงินจากยาเสพติดมีส่วนช่วยพยุงธนาคารในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 
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ค.ศ. 2008 กลุ่มพลังเหล่านี้ต่างต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและมีความ 
เข้มแข็งกว่าขบวนการคัดค้านการห้ามยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ยาเสพติดยังไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามพื้นฐานหลัก อย่างไรก็ตามประเทศ 
ในทวปีอเมรกิามกีารพฒันาดขีึน้โดยไม่พยายามขยายสงครามกบัยาเสพตดิ  
ประเทศเม็กซิโกและโคลัมเบียมีประสบการณ์ท�าสงครามโชกเลือดกับ 
ยาเสพตดิ และรูด้ว่ีามนัเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะเอาชนะพวกมาเฟียและแก๊งต่าง ๆ  
หากประเทศยังไม่มีการระดมพลังประชาธิปไตย ความปลอดภัย และการ
ปกป้องโลก  ประเทศทัง้สองขอให้มกีารปฏริปูนโยบายระหว่างประเทศและ
ก�าลังมองหาทางเลือกอื่นเพื่อแก้ปัญหา ดูเหมือนว่าประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้เรียนรู้แล้วว่าการห้ามและการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักเป็นการ
ต่อสูท้ีไ่ม่มทีางชนะ แต่กข็าดความมุง่มัน่ทีจ่ะเปลีย่นยทุธวธิ ีแต่กลบัพฒันา
ระบบเรือนจ�าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาขึ้นมาแทน

10.1 สถานการณ์ในประเทศไทย
 ประเทศไทยไม่ได้ผลิตหรือเพาะปลูกยาเสพติดอีกแล้ว แต่กลาย
เป็นจุดผ่านของการขนส่งยาเสพติด การค้าและการใช้ยาเสพติดยังคงเป็น
ปัญหา ยาเสพติดที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ยากระตุ้นประเภทแอมเฟตามีน 
(Amphetamine) ตลอดจนยาหรือสารเสพติดที่ใช้ในสถานบันเทิง เช่น 
Ectasy (ยาอี) หรือโคเคน เป็นต้น เฮโรอีนและแอมเฟตามีนผลิตมาจาก
ประเทศพม่าหรือประเทศลาว และถูกใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
หรือเพื่อการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ การผลิตยาเหล่านี้ 
มีความส�าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงาน World Drug  
Report 2559 ปริมาณยาเมทแอมเฟตามีนที่ยึดได้ในเอเชียตะวันออก 
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และตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าในช่วง ปี พ.ศ. 2552-2557 
ประเทศไทยเป็นภาค ีอนสุญัญาว่าด้วยยาเสพตดิขององค์การสหประชาชาติ 
พ.ศ. 2531 อนุสัญญาเดี่ยวขององค์การสหประชาชาต ิ พ.ศ. 2504 และ
อนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวกับสารเสพติด พ.ศ. 2514 การจับกุม 
ยาเสพตดิเกดิขึน้บ่อยในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นยาเมด็เมทแอมเฟตามนี 
ปริมาณสารต�่า ซึ่งท�ามาจากเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนที่เรียกว่า   
“ยาบ ้า” ซึ่ ง เป ็นยาเสพติดผิดกฎหมายที่ ใช ้แพร ่หลายมากที่สุด  
ส่วน Crystal methamphetamine หรือ “ยาไอซ์” เป็นยาเสพติด 
อีกอย่างหนึ่งท่ีใช้ในประเทศไทย แม้ว ่าประเทศพม่าซึ่งเป็นแหล่ง 
ต้นก�าเนิดยาของประเทศไทยจะสัญญาว่าจะก�าจัดการเพาะปลูกฝิ ่น 
ภายในปี พ.ศ. 2548 แต่ไม่สามารถจะหยุดการเพาะปลูกได้จริง และเพื่อ
ทดแทนการลดลงของการผลติฝ่ินการผลติยากระตุน้ประเภทแอมเฟตามีน 
จึงเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่กลางเอเชีย มีเขตแดนที่ลักลอบ
ผ่านเข้าออกได้ง่าย และมีเศรษฐกิจเฟื่องฟู ท�าให้กลายเป็นประเทศ
ที่ดึงดูดผู้ค้ายาเสพติด แม้ว่ารัฐบาลไทยจะประกาศต่อต้านคอร์รัปชัน  
แต่การคอร์รปัชนัยงัคงมอียูท่ัว่ไปในสงัคม และการคอร์รปัชนัทีเ่กีย่วข้องกบั
ยาเสพติดน่าจะมีอยู่เมื่อพิจารณาปริมาณและมูลค่าของยาเสพติดที่ทะลัก
เข้าประเทศ ในแต่ละปียาบ้าหลายร้อยล้านเม็ดถูกผลิตออกมาในประเทศ
พม่า ส่วนใหญ่ของปริมาณยานี้มีปลายทางที่ประเทศไทย
 รัฐบาลไทยเริ่มมีมาตรการให้การรักษาผู้ติดยาแทนการจ�าคุก 
หากปริมาณยาของผู้ต้องหามีน้อยพอท่ีจะเชื่อได้ว่ามีไว้เพื่อเสพส่วนตัว 
อย่างไรก็ตามจ�านวนคนที่เข้าโครงการดังกล่าวมีมากเมื่อเทียบกับจ�านวน 
ผู้ถกูคมุขัง การกระจายยาบ้าในประเทศไทยมห่ีวงโซ่ทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บั 
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สถานการณ์ ตวัแทนจ�าหน่าย และความต้องการของพวกเขา เป้าหมายแรก 
ของพวกเขาคือการผ่านชายแดน โดยผู้ได้รับมอบหมายให้ลักลอบขนยา
มักจะเป็นคนในเขตภูเขาที่รู้สภาพพื้นท่ีและเส้นทางอย่างดี บ่อยครั้งที่
พวกเขาไม่ลังเลท่ีจะข้ามเขตแดนระหว่างประเทศเนื่องจากพื้นที่ที่พวก
เขาอาศัยอยู่ถูกแบ่งโดยเส้นเขตแดนสมมุติที่ประเทศต่าง ๆ ขีดขึ้นมา  
เป็นผลให้พวกเขามักต้องเผชิญกับนโยบายที่เลือกปฏิบัติของประเทศ   
ซึ่งอาจน�าไปสู่การลงโทษได้   เมื่อขนยาเข้าประเทศได้ส�าเร็จยาจะถูกซ่อน
และขายโดยส่งต่อไปยงัลูกค้าผา่นทางจดุนัดพบทีต่กลงตดัสนิใจกนัในช่วง
เวลาสุดท้าย ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้องค์กรค้ายาเสพติดสามารถป้องกัน 
ตัวเองได้ เพราะเมื่อมีการจับกุมและยึดยาได้ก็จะกระทบเพียงระดับเดียว  
ต�ารวจไทยประเมินว่าในแต่ละวัน มีรถบรรทุกพม่าประมาณ 5,000 คัน
ออกจากพม่าเพือ่ลกัลอบขนยาเสพตดิเข้ามาไทย (“Yaa Baa : Prodution, 
traffic และ consommation de mepthamphetamines en Asie du 
Sud-Est continentale”,  o.cit. p.105)
 เนื่องจากกรุงเทพฯ มีประชากรจ�านวนมากและหนาแน่น ท�าให้ 
ต้องใช้เครอืข่ายตวักลางทีซ่บัซอ้น ผูค้้าส่งเพียงไม่กี่รายแบง่กนักระจายยา 
ผูค้้าส่งมกีารกระจายขายตัง้แต่ 100,000 เมด็ต่อสปัดาห์ ถงึ 100,000 เมด็
ต่อวัน ส�าหรับการซื้อขายรายใหญ่ที่ส�าคัญ ผู้ค้าส่งมักเป็นผู้มีอิทธิพลและ
เป็นที่เคารพนับถือ โดยมีความสัมพันธ์พิเศษกับต�ารวจและนักการเมือง
บางคน ตามปกตจิะไม่สามารถเอาผดิกบัคนพวกนีไ้ด้เนือ่งจากเขาใช้วธิผีสม 
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายกับกิจกรรมไม่ผิดกฎหมายเข้าด้วยกัน ผู ้ค้าส่ง 
ขนาดใหญ่แต่ละรายมอีาณาเขตทีต่นเองเป็นผูแ้จกจ่ายยาแต่ผูเ้ดยีวเท่านัน้ 
ดงันัน้พวกเขาจงึไม่ค่อยขดัแย้งกนัเอง คนกลุม่นีม้กัจะถกูเรยีกว่า “เจ้าพ่อ” 
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เจ้าพ่อยาเสพติดท�าตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจกว้าง และคอยอุปถัมภ์ดูแลคน 
ภายใต้อิทธิพลของตนเอง ซ่ึงเจ้าพ่อคาดหวังว่าคนของตนต้องตอบแทน 
ด้วยการเชื่อฟังอย่างเบ็ดเสร็จ มีความจงรักภักดีและเหนือสิ่งอื่นใดต้อง
ปิดปากเงียบกับการกระท�าที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ
 เจ้าพ่อไม่เพยีงแต่ควบคมุธรุกจิยาเสพตดิเท่านัน้ แต่ยงัเป็นทีป่รกึษา
ให้ผู้คนในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ศ. ดร.ผาสุก พงศ์ไพจิตร เคยเขียนถึงเรื่องนี้ 
เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 ว่า คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพ่อจะขอความ 
ช่วยเหลือจากเจ้าพ่อเมือ่เจอความล�าบากอะไรกต็าม เช่น การตัง้ครรภ์ของ
ภรรยา หรือค่าใช้จ่ายให้ลูกตอนต้นปีการศึกษา เจ้าพ่อมีอิทธิพลมหาศาล
และลกูน้องกเ็ป็นหนีบ้ญุคณุต่อเจ้าพ่อ พวกเจ้าพ่อยงัต้องการอย่างยิง่ทีจ่ะ
มข้ีอตกลงกบับรรดานกัการเมอืง เพราะพวกเขาต้องการให้พรรคทีย่อมให้
เขาท�าธุรกิจผิดกฎหมายต่อไปได้รับการเลือกตั้ง พวกเขาท�าเช่นนั้นได้โดย
การซือ้คะแนนเสยีงจากประชาชนทีต้่องการเงนิ ในอดตีเคยมีความขดัแย้ง 
ระหว่างเจ้าพ่อยาเสพติดแต่ดูเหมือนว่าข้อพิพาทดังกล่าวได้หมดไป 
เพราะตลาดยาเสพติดก�าลังขยายตัวและไม่มีความจ�าเป็นต้องแย่งลูกค้า 
กันอีก โดยปกติผู้ค้าส่งรายย่อยมักจะอยู่ภายใต้ผู้ค้าส่งรายใหญ่ พวกเขา 
บางรายอาจจะพยายามท�าธุรกิจอย่างอิสระ แต่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์
จากเครือข่ายท่ีมีอยู่และการคุ้มครองจากผู้ค้าส่งรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม 
การแข่งขันระหว่างผู้ค้าส่งรายใหญ่บางรายช่วยท�าให้ราคายาเสพติดต�่า  
ในประเทศไทยการลงโทษเป็นไปตามบทบาทของแต่ละคนทีม่อียูใ่นองค์กร  
ทุกคนพยายามท่ีจะลดบทบาทตัวเองให้น้อยไว้ ผู้ค้าส่งได้รับการคุ้มครอง
จากอ�านาจของตน ส่วนผู ้บริโภคสามารถอ้างความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หากไม่ได้มียาเสพติดปริมาณเกินการบริโภค พวกผู้ค้าปลีกต่างหากที่ต้อง
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เผชิญกบัโทษหนกัมากท่ีสดุ เพราะไม่มอี�านาจมากพอทีจ่ะป้องกนัตวัเองได้ 
แต่มีปริมาณยาเสพติดที่มากเกินกว่าการบริโภคเอง ผู้ส่งยาเสพติดเป็น
ผู้ที่เปิดเผยตัวและเสี่ยงมากท่ีสุด บางครั้งพวกผู้ค้าส่งใช้เด็กอายุต�่ากว่า  
7 ขวบ ในการส่งยาเสพติด เพราะกฎหมายไทยเอาผิดเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้   
ตัวเจ้าพ่อเองจะอยู่ห่างจากปฏิบัติการพวกนี้เนื่องจากอันตรายสูงเกินไป  
ผู้ค้าปลีกและผู้ค้ารายย่อยเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดในห่วงโซ่การ 
กระจายยาดังกล่าว ผู้ขายยาตามท้องถนนเองก็ต้องเผชิญกับการแข่งขัน 
ที่รุนแรงเนื่องจากงานแบบนี้ต้องอาศัยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยปกติ
ลูกค้าจะมีผู ้ขายประจ�าตัวเนื่องจากต้องการรักษาความลับ ผู ้ขายยา 
ตามท้องถนนใช้วิธีทางการตลาดเพ่ือสร้างความภักดีของลูกค้าเพื่อจะได้
เป็นผู้ขายประจ�าตัว เช่น แจกตัวอย่างยาฟรีในตอนแรก เป็นต้น
 ผู ้ใช้ยาเสพติดมักซ้ือยามากกว่าที่เขาต้องการ เพราะนอกจาก 
จะได้ประโยชน์จากส่วนลดแล้วยังสามารถขายส่วนเกินให้กับผู้เสพยา
รายอื่น ๆ ขบวนการค้ายาเสพติดจึงเป็นระบบการเลื่อนฐานะขึ้น โดยที่ 
ผู้บรโิภคสามารถผนัตวัมาเป็นผูค้้ารายย่อยหลงัหนึง่หรอืสองปี และบางครัง้ 
ก็สามารถขยับเป็นผู้ค้าปลีกหลังสามปีส�าหรับคนที่โชคดี หนทางไปสู่การ
เป็นเหมอืนผูค้้าส่งเป็นเร่ืองยากมากเพราะต้องใช้เงนิลงทนุสงู  แต่เป็นการ
ยากที่จะป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคผันตัวไปเป็นผู้ค้ารายย่อย ผู้เสพยาเสพติด 
มักจะอยู ่ในสภาพที่ไม่ดีทางเศรษฐกิจและสังคม พวกเขาไม่มีโอกาส
มากมายในชีวิตนอกเหนือจากการขยับตัวเองมาเป็นผู้ขายยาเสพติด    
 การเริ่มขายยาเสพติดช่วยให้พวกเขามีรายได้เพียงพอที่จะเป็น
ค่ายาที่ใช้เอง และท�าให้มีรายได้มั่นคงขึ้นบ้าง ผู้ค้าส่งขายยาให้ผู้ค้าปลีก 
ในราคาเม็ดละ 20-25 บาท ผู้บริโภคจ่ายระหว่าง 70 ถึง 120 บาท ท�าให้
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มีส่วนต่างที่สามารถท�าก�าไรได้ ผู้ขายยาจะเริ่มขายที่โรงเรียน ในละแวก
บ้าน หรือหมู่บ้านของตัวเอง พวกเขาพยายามที่จะท�าก�าไรให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการต่อรองโดยตรงกับลูกค้า แต่สถานภาพ
ของพวกเขาเทียบไม่ได้กับของผู้ค้าส่ง แม้ว่าการเลื่อนฐานะเป็นไปได ้
แต่ก็มีขีดจ�ากัด เมื่อใดก็ตามที่ตัวกลางสามารถท�าก�าไรได้มากพอ เขาก็จะ
ได้รบัเลือ่นฐานะโดยมคีนอืน่มาแทนทีต่น ซึง่หมายความว่าทกุขัน้ตอนของ
กระบวนการมีผู้ร่วมสองฝ่ายเสมอนั่น คือ ผู้มียาเสพติดอยู่ในครอบครอง
และคนที่เป็นเจ้าของยาตัวจริง
 การขยายตัวของยาเสพติดในประเทศแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่อง 
ยากมากที่จะเข้าถึงผู้ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง เนื่องจากการคุ้มครองคนที่
ท�างานให้พวกเขา และการคุม้ครองจากต�ารวจและจากนกัการเมอืงบางคน 
นอกจากนี้ คนเหล่านี้ก็ไม่เคยน�าตัวเข้าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาแม้ว่า
จะเป็นผู้ควบคุมมันก็ตาม พวกเขาซ่อนตัวอยู่หลังกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย
และสถานะทางสังคมเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากอันตราย ส่วนที่ปรากฏ
ให้เห็นมากที่สุดในห่วงโซ่นี้คือพวกที่อ่อนแอที่สุด ซึ่งได้แก่ ผู้เสพยาและ 
ผู้ค้ารายย่อย การจับกุมพวกเขาจะไม่สามารถหยุดการค้ายาเสพติดได้เลย
เพราะจะมีคนมาแทนที่พวกที่ถูกจับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 ยากระตุ ้นประเภทแอมเฟตามีนจะใช้มากในหมู ่หญิงบริการ  
แรงงานผิดกฎหมาย ชาวประมงที่ตกงาน และกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกัน 
เด็กนักเรียนหรือคนหนุ ่มสาวที่ตกงานก็มีแนวโน้มที่จะบริโภคยานี้   
สถานที่ซ่ึงมีการใช้ยาเสพติดจ�านวนมากคือ สถานที่ของงานหนักซึ่งมี
แรงงานผิดกฎหมายจากประเทศพม่าหรือที่อื่น ๆ  มาท�างาน เช่น การกรีด 
น�้ายางในจังหวัดนราธิวาส อายุเฉลี่ยของผู ้เสพยากระตุ ้นประเภท 
แอมเฟตามีนอยู่ระหว่าง 16 ถึง 23 ปี 
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 ลักษณะหลักของผู้เสพยาบ้า คือ
 1. คนขับรถ ผู้ขับขี่รถบรรทุกมักใช้ยาบ้าเพราะจะช่วยกระตุ้น
ร่างกายและช่วยให้ขับรถได้นานขึ้น 
 2. คนหนุ่มสาวในปัจจุบันก็ใช้ยาด้วย คนกลุ่มนี้ไม่จ�าเป็นต้องมี
ปัญหาในชีวิตและมาจากครอบครัวที่ร�่ารวย 
 3. คนงานท่ีใช้แรงงานหนักแทบทั้งหมดใช้ยาบ้า พวกเขาใช้ 
เครื่องดื่มชูพลังเป็นประจ�า แต่ร้อยละ 20 ของคนกลุ่มนี้เปิดเผยว่า  
ถ้าพวกเขาถูกกดดันจากนายงานหรือครอบครัวเพื่อเพิ่มอัตราการท�างาน 
เขาก็จะใช้ยาบ้า ครอบครัวของพวกเขาไม่เห็นยาบ้าเป็นยาเสพติด 
เพื่อความสุขส่วนตัว แต่เห็นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนท�างานมากขึ้นและ
ได้รับเงินมากขึ้น นี่คือความแตกต่างกับยาอื่น เช่น เฮโรอีน ซึ่งเป็นยา 
ที่ครอบครัวไม่ยอมรับ คนไทยไม่เห็นว่ายาบ้าเป็นยาอันตรายเพราะถือว่า
การใช้ยาบ้าเป็นการกระท�าที่กล้าหาญ คนงานส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึง 
ผลร้ายของยาดังกล่าวเมื่อการเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่โลกอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คนงานไม่ได้มีเวลาในการปรับตัว การใช้ยาบ้าจึงเป็น
วธิเีพิม่ประสทิธภิาพทีค่รอบครวัคาดหวงัจากพวกเขา และยงัเป็นทางหนึง่ที่
ท�าให้นายจ้างยอมรับ นายจ้างยอมให้ลกูจ้างใช้ยาและสนบัสนนุให้กนิยานี ้
เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตของลูกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทางสังคม 
เพิม่ขึน้ บางคร้ังนายจ้างซือ้ยาจ�านวนมากเพือ่ขายในราคาถกูให้กบัลกูจ้าง 
(บางกอกโพสต์ 16 มีนาคม 2540)
 คนงานอตุสาหกรรมไม่ได้เป็นพวกเดยีวทีใ่ช้ยาบ้า คนในชนบทกเ็ป็น
ลูกค้ายาบ้านี้ด้วย บริเวณชายแดนพม่า ร้อยละ 80 ของผู้ชายอายุระหว่าง 
14 ถึง 35 ปีจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ขายยาบ้า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
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ประเทศไทย (TDRI) ประมาณการว่าร้อยละ 82 ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
เห็นว่ายาบ้าเป็นทางหนึ่งที่ท�าให้เขาได้ค่าจ้างเพิ่ม แต่ร้อยละ 89 ของผู้ใช้
ยาบ้าคาดว่าพวกเขาจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุน้อยลงถ้าไม่ได้ใช้ยาบ้า 
 ยาบ้ายังช่วยให้ลืมชีวิตที่น่าสังเวชได้บ้างส�าหรับบางคน คนกลุ่ม 
เดียวกันนี้เป็นเป้าหมายโดยตรงของผู ้ค ้ายาเสพติด ย่านคลองเตย 
ในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการกระจายยาบ้า คนกลุ่มใหญ่ที่ยากจนและ 
ไม่ได้รับการศึกษาช่วยการขายยาเสพติดให้นักค้ายาในพื้นที่ เด็กชายและ
เด็กหญิงท�าหน้าท่ีส่งยาเสพติด เด็กผู้หญิงถูกใช้งานเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ต�ารวจจะสงสัยน้อยกว่าเด็กผู้ชาย บางครั้งพวกเขาพกยานี้เดินทางไกล  
เช่น จากเชียงใหม่ไปถงึกรงุเทพฯ ระหว่างทางเดก็หญงิเหล่านีอ้าจถกูข่มขนื
โดยผูค้้ายาเสพตดิและตดิเชือ้เอชไอว ี เมือ่ถงึในคลองเตยพวกเธอกจ็ะได้รบั
สิ่งตอบแทนมากมายซึ่งส่งเสริมให้เด็กคนอื่น ๆ  เข้ามาร่วมด้วย เมื่อผู้ค้ายา
เสพตดิต้องการทีจ่ะก�าจดัเหล่าสาวน้อยนกัขนยาเหล่านี ้พวกเขากข็ายพวก
เธอให้สถานค้าประเวณีต่าง ๆ
 เพือ่หนจีากความยากจนข้นแค้น ชาวคลองเตยกช็อบเล่นการพนนั
อีกด้วย เมือ่พวกเขาไม่มเีงนิช�าระหนี ้เขาจะถกูทาบทามจากผูค้้ายาเสพตดิ
และถูกบังคับให้ขายบ้านกับผู้ค้ายา หากการขายบ้านไม่เพียงพอส�าหรับ
การจ่ายหนี้ พวกเขาอาจยอมให้บุตรหลานของตนไปเป็นผู้ขนยาเสพติด 
หากไม่มีเด็กท่ีจะท�างานดังกล่าว ผู้หญิงจะต้องถูกใช้งานแทนโดยเป็น 
ผู้ส่งยาเสพติดหรือค้าประเวณีเพื่อช�าระหนี้ของสามี  สัญญากู้ยืมเงินที่ 
พวกเขาท�าไว้โยงลกูหนีเ้ข้ากบัผูค้้ายาเสพตดิ และท�าให้มัน่ใจได้ว่าทกุห่วงโซ่ 
ยาเสพติดเป็นหนี้สินผู้ค้าด้วย พวกเขาจึงหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อม 
เช่นนี้ได้ยากมาก
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เด็กข้างถนนตกเป็นเหยื่อโดยตรงของการค้ายาเสพติด หากพ่อแม่มีการ
ศึกษาต�่าและอยู่ไกลจากถิ่นฐาน พวกเขาจะเริ่มขาดความรู้สึกผิดชอบ 
ช่ัวดี โดยยอมให้ผู้ค้ายาเสพติดใช้ลูกของพวกเขาเป็นผู้ส่งยาเสพติด และ
ในเวลาเดยีวกนัตวัเขาเองกเ็ร่ิมเสพยา หญงิบรกิารทางเพศมกัใช้ยาเสพตดิ 
หรือขายตัวเองเพื่อจ่ายค่ายา สิ่งนี้เป็นวงจรอุบาทว์ ขบวนการค้ามนุษย์
ท�าให้เกิดทาสในไร่มันส�าปะหลังหรือสร้างทาสทางเพศ  มีการประมาณว่า
หญิงชาวพม่าประมาณ 10,000 คน ถูกบังคับให้ออกมาท�างานเป็นโสเภณี
ในประเทศไทยทุกปี พวกเธอจะถกูคุมขงัจนกว่าเจ้าของพวกเธอจะจ่ายเงนิ
ให้กับผู้ค้ามนุษย์ครบถ้วน พวกเธอมักพูดภาษาไทยไม่ได้และมักถูกข่มขืน
อย่างรนุแรงต่อเนือ่ง และพวกเธอไม่สามารถเรยีกร้องสทิธิใ์ด ๆ  ในประเทศ
ได้ เนือ่งจากเป็นแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย เพือ่ช่วยให้พวกเธออยูร่อดพวกเธอ
จึงหันมาใช้ยาบ้าเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ
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ภาคผนวก 1:  
รูปแบบนโยบายยาเสพติดของประเทศโปรตุเกส

Lucie Michel and Tristan Zinc

การยกเลิกโทษอาญาของการใช้ยาเสพติดในประเทศโปรตุเกส

  1.   สถานการณ์ในประเทศโปรตุเกสก่อนนโยบายยาเสพติดใหม่
 ประเทศโปรตุเกสเหมือนประเทศไทย คือ เป็นประเทศที่ล้อมรอบ
ด้วยประเทศผู้ผลิตยาเสพติด1  และเชื่อมกับทะเล ประเทศโปรตุเกสมีการ
ขนยาเสพติด2 โดยยาเสพติดจากประเทศโมร็อกโก ทวีปแอฟริกา และ 
ทวปีอเมรกิาใต้ จะถกูส่งผ่านอย่างง่ายดายก่อนทีจ่ะกระจายไปสูเ่ครอืข่าย
ค้ายามหึมาไปในยุโรป3 ผลก็คือในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 และทศวรรษ
ที่ 90 โปรตุเกสมีประชาชนจ�านวนมากที่ติดยาเสพติด และเป็นโรค 
อื่น ๆ (เอชไอวี ตับอักเสบ) ท่ีติดต่อจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วย4  
ปี พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ผู้เสียชีวิตในประเทศโปรตุเกสจากการใช้ยาเสพติด 
มียอดสูงสุดถึง 369 คน จากรายงานของนิตยสาร The New Yorker  

 1DOVERT Stéphanie, CHOUVY Pierre- Arnaud, MEISSONNIER Joêl, “YAA BAA: 
production, trafic et consommation de méthamphétamine en Asie du sud est 
continentale, L’harmattan, 2002, p.46
 2COPPEL Anne, DOUBRE Olivier, “Drogues: sortir de l’impasse, expérimenter 
des alternatives à la prohibition”, La découverte, 2012, p.196
 3STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, British Journal of 
Criminology, p. 1001.
 4loc.cit
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ในช่วงปลายทศวรรษ 90 ประชากรประเทศโปรตเุกสร้อยละ 1 ตดิเฮโรอนี  
ซึ่งหมายความว่ามีผู้ใช้ยาเสพติดนี้ระหว่าง 50,000 ถึง 100,000 คน   
ยอดผู ้ เสียชีวิตจากโรคเอดส์ในประเทศโปรตุเกสสูงที่สุดในยุโรป  
ในปี พ.ศ. 2540 จ�านวนผู้ป่วยใหม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบมีถึง 2,000 
รายในแต่ละปี โดยร้อยละ 45 ของจ�านวนนี้เป็นผู้ใช้ยาเสพติด การต่อสู ้
ทั้งเอชไอวีและยาเสพติดกลายเป็นมาตรการที่จ�าเป็นทางสาธารณสุข 
นอกจากนี้ การละเลยและความไม่เข้าใจต่อคนที่โยงใยกับยาเสพติดส่งผล 
กระทบด้านลบในทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด5 
 เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์นี้ จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงว่าประเทศ
โปรตุเกสอยู ่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของ Salazar จนถึง 
ปี พ.ศ. 2517 เป็นประเทศทีถ่กูโดดเดีย่วและไม่มีวฒันธรรมเรือ่งยาเสพตดิ 
เนื่องจากไม่เคยมีการเคลื่อนไหวต่อต้านวัฒนธรรมเช่นที่ เคยมีใน
สหรฐัอเมรกิาหรอืบางประเทศในยโุรป  ประชาชนจงึยงัไร้เดยีงสาและไม่รูจ้กั 
ปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อระบอบการปกครองของ Salazar สิ้นสุด
ลงในตอนกลางทศวรรษที่ 70 ประเทศโปรตุเกสเริ่มมีการปลดปล่อยจาก
วัฒนธรรมและศีลธรรมเดิม ท�าให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในประเทศได้ 
ประชาชนไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างการสูบกัญชาและการฉีดเฮโรอีน   
ผลทีต่ามมาไม่ต่างกบัการท่ีชนเผ่าอเมซอนต้องเผชญิหน้ากบัความเลวร้าย
ของอารยธรรมสมัยใหม่อย่างทันทีทันใด 
 ช่วงกลาง ปี พ.ศ. 2523 มีผู ้เสพติดเฮโรอีนหลายหมื่นคนและ
ครอบครวัชาวโปรตเุกสทุกครอบครัวประสบภยัจากการระบาดนีไ้ม่ทางใด 

 5 loc.cit.
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ก็ทางหนึ่ง6 รัฐบาลโปรตุเกสจึงตัดสินใจรณรงค์โครงการแลกเปลี่ยน 
เข็มฉีดยาที่เรียกว่า “ปฏิเสธเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว” มีร้านขายยา 2,500 แห่ง
ในประเทศโปรตเุกสท่ีผูใ้ช้ยาเสพตดิสามารถแลกเขม็ฉดียาทีใ่ช้แล้วมาเป็น
เข็มใหม่ได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2542 มีการแจกจ่ายเข็มฉีดยา 
3 ล้านเข็มต่อปี แต่ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ รัฐจึงจ�าเป็นต้องหาทางออก
อื่น ๆ ที่ดีกว่า
 ก่อนปี พ.ศ. 2544 การบริโภค การซื้อ การครอบครอง หรือ 
การเพาะปลูกยาเสพติด ถือเป็นการท�าผิดกฎหมายอาญาโดยต้องระวาง
โทษปรับหรือจ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หากปริมาณเกินจ�านวนที่จ�าเป็น
ส�าหรับ “ปริมาณเฉลี่ยเพื่อบริโภคส่วนตัว 3 วัน” แต่อย่างไรก็ตาม  
ในอารัมภบทของกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับกับยาเสพติดฉบับที่ 15/2536 
ปี พ.ศ.25367 ระบุว่ากฎหมายนี้มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์มากกว่าเพื่อ
การใช้ลงโทษ และเจตนารมณ์หลักคือให้เป็นการรักษา “ผู้ติดยาเสพติด 
ถูกลงโทษด้วยกฎหมายปัจจุบันในลักษณะกึ่งสัญลักษณ์ โดยที่ปฏิสัมพันธ์
กับระบบยุติธรรมถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้เขาหรือเธอไปรับการ
รักษา” (15/2536, 2536) กฎหมายปี พ.ศ. 2536 มีบทบัญญัติที่ชัดเจน
ส�าหรบัการไม่เอาผดิผูใ้ช้ยาเป็นคร้ังคราว (มาตรา 40 (3)) และยอมให้ระงบั
การฟ้องร้องหรือระงับการพิพากษาลงโทษในกรณีบุคคลที่ถูกพิจารณา
ว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการบ�าบัด (มาตรา 44)  
กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื กฎหมายปี พ.ศ. 2536 ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่วกบั 

 6 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=186&tabela
=leis&ficha=1&pagina=1&
   7 www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/english/drugs-doc-dl-15-93.htk



84

ความต้ังใจและบทบญัญตัส่ิวนใหญ่ในกฎหมายว่าด้วยการยกเลกิโทษอาญา  
ในปี พ.ศ. 2543 และในที่สุด ในต้นปี พ.ศ. 2543 ประเทศโปรตุเกส 
ก็ได้เริ่มใช้นโยบายยาเสพติดฉบับใหม่ กฎหมายใหม่ถือว่ายาเสพติด
และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับผู ้ติดยาได้กลายเป็นปัญหาทางสังคมที่ 
ไม่สามารถควบคุมได้ และถูกซ�้าเติมจากการลงโทษทางอาญา มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบปัญหาข้ึนชุดหนึ่งที่เรียกว่า คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ต้านยาเสพติดแห่งชาติ (Commission for a National 
Anti-drug Strategy) “เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในปี พ.ศ. 2533 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใช้เฮโรอีน แต่ไม่ใช่เฉพาะเฮโรอีน
เท่านัน้” กรอบทางกฎหมายถกูเปลีย่นไปเพือ่เริม่ใช้ “แนวทางลดอันตราย
อย่างมั่นคง” การจะท�าให้ยาเสพติดเป็นเรื่องถูกกฎหมายนั้นเป็นไปไม่ได้  
เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศก�าหนดให้มี “พันธสัญญาในการ 
ออกกฎหมายในประเทศเพื่อห้าม” การใช้ยาเสพติด การท�าให้ยาเสพติด 
ถูกกฎหมายนั้นจะต้องมีการออกกฎหมายอีกหลายฉบับที่อนุญาตให้มี 
และให้รัฐบังคับควบคุมการผลิต การขาย และการใช้ยาเสพติด ดังนั้น  
ดเูหมอืนว่าทางออกท่ีเป็นไปได้คือให้ยกเลกิโทษอาญา (Decriminalization)  
(แหล่งที่มา: สถาบัน CATO ในกรุงวอชิงตัน)

  2.   นโยบายใหม่ยาเสพติดของประเทศโปรตุเกส 
 ประการแรก จ�าเป็นท่ีจะต้องก�าหนดแนวความคิดบางอย่าง 
เพื่อท�าความเข้าใจนโยบายนี้อย ่างถ่องแท้ การยกเลิกโทษอาญา  
(Decriminalization) แตกต่างจาก การท�าให้ถูกกฎหมาย (Legaliza-
tion) หรือการไม่ลงโทษ (De-penalization) “การท�าให้ถูกตามกฎหมาย  
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หมายถึง การยกเลิกมาตรการบังคับอย่างสมบูรณ์ ท�าให้พฤติกรรม 
ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช้มาตรการบังคับทางอาญาหรือ
ทางการปกครอง”8 การไม่ลงโทษ คือ การไม่ปฏิบัติต่อผู้ท�าผิดเยี่ยง
อาชญากร เช่น การจับกุม9 เป็นต้น แนวคิดหลักในประเทศโปรตุเกสคือ
การยกเลิกโทษอาญา โดยยกเลกิมาตรการบงัคบัทางอาญาและหากจ�าเป็น
แทนที่ด้วยมาตรการบังคับทางปกครอง ประเทศโปรตุเกสออกกฎสองข้อ  
ข้อแรกเป็นการยกเลิกโทษอาญากับผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปี พ.ศ. 2543  
และอกีข้อหนึง่ในปี พ.ศ. 2541 เป็นการวางระเบียบการด�าเนนิการเพือ่ลด
ภัยอันตราย10 การใช้ยาเสพติดในประเทศโปรตุเกสจึงยังเป็นสิ่งต้องห้าม
ตามกฎหมายโปรตุเกส แต่ได้รับ “การยกเลิกโทษอาญา” การลงโทษทาง
อาญายังใช้กับคนขายยาเสพติด ผู้ปลูก และผู้ค้ายาเสพติด การแยกแยะ
ระหว่างการท�าให้ถูกตามกฎหมาย และการยกเลิกโทษอาญา จึงเป็น 
สิ่งส�าคัญ
 กฎหมายฉบับนี้ยังให้ความส�าคัญกับความแตกต่างระหว่างการ
ขายยาเสพติด การค้ายาเสพติด การผลิตยาเสพติด และการใช้ยาเสพติด  
กฎหมายนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของแนวโน้มในยโุรปทีเ่ริม่ออกกฎหมายให้ลดการ
ลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด ศูนย์เฝ้าสังเกตยาเสพติดและการ 
ตดิยาของสหภาพยโุรป (European Monitoring Center for Drugs and 
Drug Addiction, EMCDDA) ระบวุ่า กฎหมายนีเ้ป็น “แนวทางทีแ่ยกแยะ

 8 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, op.cit., p. 999.
 9 loc.cit.
   10 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION, « 
Drug policy profile: Portugal », 2011, p. 9
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ระหว่างผู้ค้ายาเสพตดิ ซึง่ถอืว่าเป็นอาชญากร และผูใ้ช้ยาเสพตดิซึง่ถกูมอง
ว่าเป็นคนป่วยที่ต้องการการรักษา” ทั้งประเทศสเปนและอิตาลีได้หยุด 
การใช้มาตรการลงโทษทางอาญากับผู้ครอบครองสารออกฤทธิ์ทางจิต 
เพียงเล็กน้อย ประเทศเม็กซิโกได้มีมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
 ในประเทศเบลเยี่ยม หลักการส�าคัญคือการห้าม11 การค้ายา  
การบริโภค และการครอบครองวัตถุที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้าม 
อย่างไรก็ตาม มาตรการบางอย่างมีแนวโน้มที่จะมีการผ่อนปรนโดยม ี
นโยบายพิเศษส�าหรับผู้ติดยาเสพติด (ซึ่งถูกน�าส่งไปสู่การรักษา)12 หรือ
นโยบายเกี่ยวกับการใช้และครอบครองกัญชาซึ่งได้รับโทษสถานเบา  
(เตือนด้วยวาจา ใบเตือนจากต�ารวจ เสียค่าปรับต�่า)13  .
 ยุทธศาสตร์ยาเสพติดใหม่มีพื้นฐานอยู่บนหลักการ 8 ประการ คือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายลดความเสียหาย การคืนสู่สังคม
และกลบัสูอ่าชพี การขยายการรกัษาและลดอนัตรายในคกุ การใช้กฎหมาย
ทางเลือกแทนการจ�าคุก การวิจัยท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ การประเมินผล  
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การต่อสู้กับการค้ายาเสพติด  
และการลงทุนของภาครัฐ14 วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือ ให้ถือว่าผู้ใช้ 

 11STEVEN, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABEETH (2010), “What Can We 
Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?” op.cit., p. 999.
 12 Loc.cit.
 13 SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, «  Drogues : Cannabis », Consultable 
à l’URL suivante :https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/securite_et_
criminalite/drogues/cannabis
 14 VAN BEUSEKORN Ineke, VAN HET LOO Mirjiam, KAHAN P. James,  
«Guidelines for implementing and evaluating the Portuguese Drug strategy», 
February 2002, Kindley book, (New strategy 38%)
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ยาเสพติดเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม นโยบายนี้ไม่ได้น�าไปสู้การไม่ผ่อน
ปรนใด ๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างน้อยจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น15   
 ตามกฎหมายฉบับที่ 30/254316 ที่ยกเลิกโทษอาญาของการ 
ครอบครองและการใช้ยาเสพตดินัน้ รฐัจะพจิารณาผูใ้ช้ยาเสพตดิเป็นผูป่้วย 
และไม่เป็นอาชญากรอีกต่อไป กฎหมายฉบับนี้ “ยังด�ารงสถานภาพที่ 
ผิดกฎหมายของการใช้หรือครอบครองยาเสพติดใด ๆ  เป็นการส่วนตัวโดย
ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ความผิดเปลี่ยนจากความผิดทางอาญาที่
อาจถูกลงโทษด้วยการจ�าคุกไปเป็นความผิดทางการปกครอง”17 การใช้
และครอบครองยาเสพตดิยงัคงเป็นสิง่ต้องห้ามโดยหลกัการ แต่ไม่ถอืว่าเป็น
อาชญากรรมอีกต่อไป ดังนั้น การครอบครองยาเสพติดถูกยกเลิกโทษทาง
อาญา ซึ่งไม่ใช่การไม่ลงโทษ การจ�าคุกส�าหรับกรณีการใช้ยาเสพติดยังคง
เป็นไปได้แต่เกิดขึ้นน้อยมาก ข้อก�าหนดการยกเลิกโทษอาญาในมาตรา 2  
ของกฎหมายยาเสพติดปี พ.ศ. 2543 ยกเลิกมาตรการลงโทษทางอาญา 
ต่อการใช้ยาเสพติดทั้งหมด โดยระบุว่า “การบริโภค การได้มา และการ
ครอบครองเพ่ือบริโภคเองซึ่งพืช สาร หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ตามที ่
ระบุไว้ในตารางที่อ้างถึงในมาตราก่อนหน้านี้ ให้ถือเป็นความผิดทาง 
การปกครอง” (มาตรา 2 (1))
 นิยามของค�าว่า “เพ่ือบริโภคเอง” หมายถึงปริมาณที่ “ไม่เกิน
จ�านวนที่ต้องการส�าหรับการบริโภคของคนทั่วไปในช่วงเวลา 10 วัน” 

 15 loc.cit.
 16 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION, 
“Drug policy profile: Portugal”, 2011, p.16
 17 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION, 
”Drug policy profile: Portugal”, 2011, p.16



88

(มาตรา 2 (2)) เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายปี พ.ศ. 2543 นี้ ครอบคลุม 
กว้างมาก นั่นคือ รวมยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ทางจิตทั้งหมด และไม่ได้แยก
ระหว่างการใช้ยาในท่ีสาธารณะหรือใช้ในที่รโหฐาน ปริมาณดังกล่าวคือ 
กัญชา 5 กรัม เฮโรอีน 1 กรัม และ โคเคน 2 กรัม ส�าหรับปริมาณที่มาก 
กว่านั้นให้ถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดเป็นผู้ขาย ซึ่งมีโทษจ�าคุก  กฎหมายนี้ไม่ได้มี
นัยว่ายาเสพติดไม่มีอันตราย แต่มีนัยว่าการลงโทษปราบปรามยาเสพติด 
ไม่ได้ส่งผลลัพธ์ท่ีดีกว่า และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน ผู้ใช้ 
ยาเสพติดที่มียาในครอบครองปริมาณท่ีน้อยกว่าที่ก�าหนดข้างต้นจะต้อง 
แสดงตัวต่อหน้า คณะกรรมการยับยั้งการติดยา (Commission for  
Dissuasion of Drug Addiction, CDT) ชุดหนึ่งภายใน 72 ชั่วโมง  
คณะกรรมการลักษณะนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อขัดขวางการใช้ยาเสพติด โดยอยู่ 
ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขมิใช่กระทรวงยุติธรรม และ
ด�าเนนิการกบัผูใ้ช้ยาเสพตดิท่ีถกูส่งมาพบทัง้หมด คณะกรรมการแต่ละชดุ 
ประกอบด้วยแพทย์ นักกฎหมาย และนักจิตวิทยา ที่ท�าการประเมิน 
การบริโภคยาทั้งในอดีตและปัจจุบันของผู้ใช้ยาเสพติด บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการคือ ก�าหนดว่าใครบ้างที่ต้องการการรักษาเป็นพิเศษ   
ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ใช้ยาเสพติดที่มาแสดงตัวต่อคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยบริการสุขภาพ คณะกรรมการแต่ละชุด 
ยังสามารถสั่งลงโทษได้ เช่น บังคับให้ท�าการบริการชุมชน จ่ายค่าปรับ  
ระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตส�าหรับประกอบอาชีพ
ทนายความ หมอ หรือคนขับแท็กซี่ และบังคับห้ามไปสถานที่ตามที่
ก�าหนด18 .

 18 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 
(EMCDDA), “Drug policy  profile: Portugal”, op.cit.,  p. 17
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ผูใ้ช้ยาเสพตดิไม่จ�าเป็นต้องรับการรักษาหรอืปฏบิตัติามค�าสัง่เหล่านี ้ แต่ต้อง 
ไม่ถูกน�าตัวส่งไปยังคณะกรรมการอีกภายในหกเดือน มิฉะนั้นเขาจะ
ถูกลงโทษทางอาญาและสามารถถูกปรับได้ถึง 600 ยูโร ผู้ใช้ยาเสพติด 
ประมาณ 7,000 ราย ได้พบกบัคณะกรรมการดงักล่าวทกุปี คณะกรรมการ
เดียวกันนี้มีบทบาทในการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้กระท�า 
ความผิดที่มีอายุน้อย เป้าหมายหลักคือเพื่อลดการกระท�าผิดซ�้า ส�าหรับ
มาตรการที่คณะกรรมการ CDT ใช้นั้น การวิเคราะห์ในปี พ.ศ. 2552  
พบว่ามาตรการส�าคญั (ร้อยละ 68) คอื “การระงบักระบวนการชัว่คราว”19  
ส�าหรับบรรดาผู้ใช้ที่ไม่ถือว่าติดยาเสพติด “อีกร้อยละ 15 ถูกระงับ
กระบวนการชัว่คราวโดยมข้ีอตกลงทีจ่ะรบัการรกัษา”20  ส่วนกลุ่มสุดท้าย
ร้อยละ 14 สุดท้ายถูกแบ่งเป็นการลงโทษที่ไม่มีผลทางเศรษฐกิจ เช่น  
การจ�ากดัการไปสถานท่ีตามท่ีก�าหนด (ร้อยละ 4) หรอืปรบั (ร้อยละ 10)21    
คณะกรรมการ CDT ที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศโปรตุเกสรับการบริหาร
จัดการผู้ใช้ยาเสพติดต่อจากต�ารวจและศาล โดยเป็นผู้ใช้กัญชาร้อยละ 62  
เฮโรอีนร้อยละ 18 และโคเคนร้อยละ 5 มีเพียงร้อยละ 6.1 ของกรณ ี
เหล่านี้เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อย โดยที่ร้อยละ 60 
มอีายนุ้อยกว่า 20 ปี การสนบัสนนุจากส่วนกลางเพือ่ช่วยให้คณะกรรมการ 
CDT สามารถขยายการรักษาการใช้ยาเสพติดได้มากขึ้น คือ
 - คนที่ได้รับการรักษาโดยใช้สิ่งทดแทนเพิ่มจาก 6,040 คน  

ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 14,877 คน ในปี พ.ศ. 2546 (เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 147)

 19 Loc.cit.
 20 Loc.cit
  21 Loc.cit.
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 - เพิ่มจ�านวนโรงเรียนที่ให้การศึกษาด้านยาเสพติด
 - เน้นความพยายามท�างานของต�ารวจเพือ่สกดักัน้การค้ายาเสพตดิ 

ขนาดใหญ่
 มาตรการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของคณะกรรมการ 
ที่พยายามลดการประณามผู้ติดยาเสพติดและกระตุ้นให้เกิดการรักษา  
สถิติช่วยอธิบายว่านโยบายใหม่นี้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติต่อผู ้ใช ้
ยาเสพติดจากวิธีการทางอาญาไปสู ่วิธีการเฉพาะบุคคลและทางการ
ปกครองอย่างไร
 องค์ประกอบที่สองของนโยบายยาเสพติดฉบับใหม่ของประเทศ
โปรตุเกส คือ กฎหมายฉบับที่ 183/254422 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
ยาเสพติดส่วนนี้คือ ให้มีมาตรการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เป็น
ภัยจากการใช้ยาเสพติด23  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้เสพที่มีปัญหา  
(การฉีดยาเข้าเส้นเลือด) กฎหมายฉบับนี้เสนอให้มีการขยายการป้องกัน 
การรณรงค์ การรักษา ฯลฯ24  
 จุดส�าคัญสุดท้ายที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด คือ ขณะนี ้
การใช้ยาเสพติดเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข  “สภา 
แห่งชาตเิพือ่การต่อต้านยาเสพตดิ การตดิยาเสพตดิ และการใช้แอลกอฮอล์
ที่เป็นอันตราย  (National Council for the Fight Against Drugs, Drug 
Addiction and the Harmful Use of Alcohol) เป็นหน่วยงานทีป่รกึษา

 22 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 
(EMCDDA), « Drug policy profile: Portugal », op.cit., p.18
 23 VAN BEUSEKORN Ineke, VAN HET LOO Mirjiam, KAHAN P. James, «Guidelines 
for implementing and evaluating the Portuguese Drug strategy», op.cit. (Kindley 
40-41%)
 24 Loc.cit.



91

ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน”25 สถาบันแห่งนี้ 
ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาลเกี่ยวกับวิธีการน�านโยบายด้านยาเสพติดมาใช้  
และแจ้งให้รฐัทราบถงึสถานการณ์ในการใช้นโยบายดงักล่าว26 มันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนกันเลย

  3.   ผลของนโยบายนี้ 
 เป้าหมายของหัวข้อนี้ไม่ได้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์สถานการณ ์
ในประเทศโปรตุเกสอย่างละเอียด แต่ต้องการแสดงถึงพลวัตที่ส�าคัญของ
นโยบายใหม่ด้านยาเสพตดิ โดยวเิคราะห์ผลกระทบทีต่ามมา 3 ประการ คอื
 1) ผลกระทบของนโยบายใหม่ด้านสุขภาพ 
 การยกเลิกโทษอาญาต่อผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศโปรตุเกสท�าให้
จ�านวนผู้ใช้กัญชาเพิ่มขึ้น แต่ผู้ใช้เฮโรอีนลดลง การศึกษาหลายครั้งแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อกัญชาไม่ได้อยู่ภายใต้โทษอาญา การใช้ยาเสพติดอื่น ๆ จะม ี
แนวโน้มลดลง27 เมื่อมีการยกเลิกโทษอาญา ในขณะที่การใช้ยาเสพติด 
โดยรวมและจ�านวนผู้ใช้ตลอดชีพเพิ่มขึ้น28 จ�านวนของคนหนุ่มสาวอายุ
ตั้งแต่ 16 ถึง 18 ปี ที่ใช้ยาเสพติดชนิดรุนแรง เช่น เฮโรอีนลดลง29 

 25 EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 
(EMCDDA), « Drug policy profile: Portugal », 2016, p.19
 26 Loc.cit.
 27 UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) (2014), « World 
Drug Report 2014 », p.45.
 28 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, British Journal of 
Criminology, p. 1005
 29 HUGHES, CAITLIN ELIZABETH and STEVENS, ALEX (2007), «The effects of 
the decriminalization of drug in Portugal, discussion paper », op.cit., p.2-3
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 เมื่อกฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้ ฝ่ายตรงข้ามอ้างว่าการบริโภค 
ยาเสพตดิและการค้ายาจะเพ่ิมขึน้ แต่ผลทีต่ามมามคีวามซบัซ้อนมากกว่า
นัน้ และสะท้อนถึงสภาวะทางสังคมและความยุ่งยากของธรรมชาติการใช ้
ยาเสพติด แต่ในทางปฏิบัติเราพอจะหวังได้ว่าแนวทางนี้ก�าลังจะแทนที่
ความล้มเหลวอันน่าเศร้าท่ีผ่านมาด้วยความหวังที่จะพบทางออกที่ปฏิบัติ
ตามได้จรงิของวกิฤตครัง้ใหญ่สดุครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร์  ในปี พ.ศ. 2538 
ยาเสพติดเป็นเรื่องน่าห่วงที่สุดของชาวโปรตุเกส มากกว่าปัญหาการ 
ว่างงานและทีอ่ยูอ่าศยั ปัจจบุนัปัญหายาเสพตดิเป็นเรือ่งทีน่่าห่วงอนัดบัที่ 
13 หรอื 14 แม้ว่าสดัส่วนของผูใ้ช้ยาในประชากรผูใ้หญ่จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
แต่ก็น้อยกว่าแนวโน้มในที่อื่น ๆ ในยุโรป นโยบายนี้มีเป้าหมายหลักมุ่งที ่
ผู้ใช้ยาซึ่งก่อให้เกิดปัญหา เช่น คนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและแพร่กระจาย
เชื้อโรคออกไป  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ตัวเลขลดลงแต่ไม่มากนัก การค้นพบ 
ที่น่าทึ่งคือ ความแพร่หลายของการฉีดยาเสพติดมีค่าประมาณการลดลง 
(ค่าเฉลี่ยผู้ใช้วิธีฉีดยาเสพติดจาก 3.5 เป็น 2.0 คนต่อประชากร 1,000 คน 
ที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี หรือพิสัยของ 23.-4.6 เป็น 1.8-2.2 คน)30   
อุบัติการณ์ของโรคท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง จ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิธีฉีดยาเสพติดซ่ึงสูงสุดในปี พ.ศ. 2542 ลดลงร้อยละ 
17 เมื่อถึงปี พ.ศ. 254631 “นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ C 
และ B ที่มีการติดตามประวัติในศูนย์บ�าบัดมีจ�านวนลดลง แม้จะมีจ�านวน
ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาเพิ่มขึ้นก็ตาม”32  

 30 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, op.cit. p. 1006.
 31 HUGHES, CAITLIN ELIZABETH and STEVENS, ALEX (2007), «The effects of 
the decriminalization of drug in Portugal, discussion paper », op.cit., p.3
 32 HUGHES, CAITLIN ELIZABETH and STEVENS, ALEX (2007), «The effects of 
the decriminalization of drug in Portugal, discussion paper », op.cit., p.
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 จ�านวนผู้ป่วยจากการเสพยาเกินขนาด โรคติดต่อทางเพศ และ 
โรคเอดส์ลดลงอย่างมาก เช่น ในปี พ.ศ. 2544 มีผู้ติดยาเสพติดเสียชีวิต  
80 คน เนือ่งจากเสพยาเกนิขนาด เมือ่เทยีบกบัในปี พ.ศ. 2555 ทีเ่สียชวีิต 
เพียง 16 คน33 “ตัวเลขการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผล 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ยาเสพติด”34 การบริโภคเฮโรอีนและยาเสพติดรุนแรงอื่น ๆ 
ลดลง มีผลท�าให้การตายท่ีเชื่อมโยงกับสารอันตรายเหล่านี้ลดลงเช่นกัน  
หนึ่งในค�าอธิบายของการลดลงนี้คือ การรักษาผู้ใช้เฮโรอีนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น35 การรักษาส่วนใหญ่เป็นไปตามความเต็มใจของผู้ใช้ยาเสพติด 
และสถิติแสดงให้เห็นว่าจ�านวนคนท่ีรับการรักษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จาก
ปี พ.ศ. 254236 
 2) ผลกระทบต่อระบบยุติธรรม 
 ทัศนะต่อผู้เสพยาเสพติดว่าเป็นอาชญากรไม่ได้เป็นผลดีต่อสังคม
หรือต่อผู้ติดยาเสพติด37 กรณีศึกษาของประเทศโปรตุเกสเป็นเรื่องที่ 
น่าสนใจมากเมือ่เทยีบกบัประเทศไทยซึง่ผูต้้องขงัส่วนใหญ่ถกูตดัสนิลงโทษ
ด้วยข้อหายาเสพติด นโยบายยาเสพติดของประเทศโปรตุเกสที่น�ามาใช้ 

 33 DRUG POLICY ALLIANCE (DPA), « Drug Decriminalization in Portugal: A 
health centered approach », February 2015, p.2.
 34 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, op.cit., p.1014.
 35 HUGHES, CAITLIN ELIZABETH and STEVENS, ALEX (2007), «The effects of 
the decriminalization of drug in Portugal, discussion paper », op.cit.,  p.3
 36 DRUG POLICY ALLIANCE (DPA), « Drug Decriminalization in Portugal: A 
health centered approach », op.cit., p.2
 37 VAN BEUSEKORN Ineke, VAN HET LOO Mirjiam, KAHAN P. James,  
«Guidelines for implementing and evaluating the Portuguese Drug strategy», 
February 2002, Kindley book, Préface.
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ในตอนต้นศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวทางใหม่ และมกีารศกึษาแสดงให้เหน็ถงึ
ผลดีต่อระบบยุติธรรมและความผิดทางอาญา    
 กฎหมายฉบับที่ 30/2543 ท�าให้ต�ารวจไม่จับกุมผู้ใช้ยาเสพติด 
อีกต่อไป แต่ต�ารวจจะบนัทกึข้อมลูพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิของ
พวกเขาและส่งต่อไปยงัคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ 38 การเปลีย่นแปลง
ระเบียบของต�ารวจดังกล่าวท�าให้ต�ารวจสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่
อาชญากรรมท่ีร้ายแรงมากกว่า เช่น การค้ายาเสพติด39 และขบวนการ
อาชญากรรม40 การยกเลิกโทษอาญาท�าให้ต�ารวจตรวจสอบตลาดยาได ้
ง่ายขึ้น41  มีผลให้ปริมาณการยึดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น42 
 กฎหมายปี พ.ศ. 2543 คาดหวงัให้ต�ารวจยงัคงท�าหน้าทีห่ลกัในการ
ตรวจพบและส่งต่อคดี กฎหมายนี้มีความจ�าเพาะเจาะจงในการให้อ�านาจ
ต�ารวจค้นหายาเสพติด ยึดยาเสพติดที่พบ และ “ควบคุมตัวผู้บริโภคเพื่อ
ให้แน่ใจว่าเขาหรอืเธอจะปรากฏตวัต่อหน้าคณะกรรมการ” (มาตรา 4 (2)) 
อนุญาตให้แพทย์ของรัฐและเอกชนแจ้งคณะกรรมการทราบหากสงสัยว่า
ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด (มาตรา 3) ต�ารวจสร้างความเชื่อมโยง
ที่ส�าคัญระหว่างผู้ใช้ยา ผู้ท�างานด้านสุขภาพ กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และ
ใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการท�าลายการขนยาและอาชญากรรมขนาดใหญ่ 

 38 Ibid. p. (36-37% Kindley book)
 39 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, op.cit., p.1008.
 40 COPPEL Anne, DOUBRE Olivier, “ Drogues: sortir de l’impasse,  
expérimenter des alternatives à la prohibition”, op.cit., p.195
 41 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, op.cit., p.1011.
 42 HUGHES, CAITLIN ELIZABETH and STEVENS, ALEX (2007), «The effects of 
the decriminalization of drug in Portugal, discussion paper », op.cit.,  p.3.
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 การใช้กลยุทธ์ด้านกฎหมายยาเสพติดนี้ส่งผลให้เกิด
การยึดยาเสพติดเพิ่มขึ้นตามจ�านวนที่แจ้งดังนี้ ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศ
โปรตุเกสประสบความส�าเร็จในการยดึโคเคนสงูสดุเป็นอนัดบัทีห่กของโลก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
 ผลกระทบท่ีส�าคัญอกีประการหนึง่กค็อื จ�านวนผูใ้ช้ยาทีถ่กูจบักมุได้ 
ลดลงอย่างมนียัส�าคญัเนือ่งจากการยกเลกิโทษอาญา “จากผูก้ระท�าผดิกว่า  
14,000 คน ในปี พ.ศ. 2543 ลดลงเหลือจ�านวนเฉลีย่ 5,000-5,500 คนต่อปี  
(สถาบันยาเสพติดและการติดยาเสพติด Instituto da Droga e da  
Toxicodependencia 2552)”43 ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าการยกเลิก
โทษอาญาตามนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศโปรตุเกส อาจท�าให้
ประสิทธิภาพของระบบตุลาการดีขึ้น โดยท�าให้กระบวนการยุติธรรม
สามารถมุ่งเน้นไปที่คดีอาญาอื่น ๆ นอกเหนือจากคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพ
ยาเสพติด44 
 จ�านวนนักโทษที่ถูกจ�าคุกก็ได้รับผลจากนโยบายยาเสพติดของ
ประเทศโปรตเุกสด้วย แม้ว่าการลงโทษจ�าคกุจะยงัคงมอียูก่ต็าม เช่น ในกรณ ี
การลักลอบขนยาเสพติด45 จ�านวนนักโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 
ความผิดด้านยาเสพติดลดลง จ�านวนการจับกุมที่ลดลงร้อยละ 60 และ
จ�านวนนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ลดลงจากร้อยละ 44 ในปี  
พ.ศ. 2542 เป็นร้อยละ 24 ในปี ค.ศ. 2013 แสดงให้เห็นว่าการยกเลิก 
โทษอาญาได้ส่งผลอย่างมากมายต่อระบบตุลาการ

 43 STEVENS, ALEX and HUGHES, CAITLIN ELIZABETH (2010), « What can we 
learn from the Portuguese decriminilazation of Illicit Drugs?”, op.cit., p.1008.
 44 Ibid.p. 1009.
 45 COPPEL Anne, DOUBRE Olivier, “ Drogues: sortir de l’impasse, expéri-
menter des alternatives à la prohibition”, op.cit., p.194.
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 3)  ผลกระทบทางสังคม
 ผลลพัธ์ทีส่�าคญัจากการเปลีย่นแปลงนโยบายยาเสพตดิคอื ทศันคติ
ต่อประเด็นยาเสพติดในประเทศโปรตุเกส ในปัจจุบันชาวโปรตุเกสห่วง
กังวลกับปัญหาการว่างงานเป็นหลัก ในขณะที่ในช่วงทศวรรษที่ 90 ความ
ห่วงใยหลักคือ ปัญหายาเสพติด46 การค้าและการบริโภคยาเสพติดมีอยู่
ทัว่ไป และผูค้นสามารถเหน็ปัญหาได้โดยตรง47 ในระยะแรกชาวโปรตเุกส
มีความเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหามีทางเดียวเท่านั้น คือ การห้ามยาเสพติด
อย่างสิ้นเชิง48 ยุทธศาสตร์ใหม่ด้านยาเสพติดนี้มีพื้นฐานอยู่บนหลักการ
มนษุยนยิมและปฏบิตันิยิม ซึง่ยอมรบัว่าผูต้ดิยาเสพตดิและผูเ้สพยาเสพตดิ 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นกัน และการปราศจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิงนั้น 
เป็นไปไม่ได4้9 เป้าหมายที่เป็นไปได้คือการท�าให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยการ
เปลี่ยนทัศนคติ และเร่ิมใช้วิธีแก้ปัญหาบางอย่างที่ช่วยให้ผู้ใช้ยาเสพติด
สามารถกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง การยกเลิกโทษอาญาต่อผู้กระท�าผิดด้าน
ยาเสพติดมีผลท�าให้ทัศนะต่อสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น กัญชา50  
และการใช้ยาภายใต้ความการควบคุม เปลี่ยนแปลงไป การยกเลิกโทษ
อาญามีผลแบบจิตวิทยาย้อนกลับ เมื่อไม่มีการห้ามใช้ยาเสพติด ผู้คนมี
แนวโน้มที่จะเห็นยาเสพติดน่าสนใจน้อยลงและเริ่มตระหนักถึงผลร้าย  
ข้อสรุปของมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด (Transform Drug 

 46 ibid. p. 192.
 47 Loc.cit.
 48 COPPEL Anne, DOUBRE Olivier, “Drogues: sortir de l’impasse,  
expérimenter des alternatives à la prohibition”, op.cit., p.193
 49 VAN BEUSEKORN Ineke, VAN HET LOO Mirjiam, KAHAN P. James,  
«Guidelines for implementing and evaluating the Portuguese Drug strategy», 
February 2002, Kindley book, (9%)
 50 p.5.
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Policy Foundation) ที่ท้ายบทนี้ แสดงให้เห็นว่าจ�านวนผู้เสียชีวิตลดลง
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมาย ปัจจบุนั สงัคมถอืว่าผูใ้ช้ยาเป็นผูป่้วยและ
ไม่ใช่อาชญากร
 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจกับผู้ใช้ยาเสพติดได้เปลี่ยน 
ไปด้วย51 ขณะนี้ต�ารวจยอมให้มีการค้ายาเสพติดอย่างจ�ากัด และการ
บริโภคยาตราบใดท่ีไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม52 ต�ารวจให้ความ
ส�าคัญกับผู้ใช้ยาท่ีอายุน้อยและพยายามให้ค�าแนะน�าแก่พวกเขาในการ 
เข้ารับการบ�าบัดรักษา53 ความสัมพันธ์นี้ได้มีวิวัฒนาการอย่างมาก  
ต�ารวจไม่ใช้เวลาไล่ตามผู้ใช้ยาเสพติด แต่ตรงกันข้ามบางครั้งต�ารวจก็ไป
พร้อมกับผู้ใช้ยาในโครงการเมธาโดน (Methadone) เงินที่ต้องใช้ลงทุน
ด้านสขุภาพถกูชดเชยโดยเงนิทีป่ระหยดัได้จากการจบักมุ การรกัษาความ
ยตุธิรรม และค่าใช้จ่ายในการคุมขงัผูใ้ช้ยาเสพตดิ  เดีย๋วนีเ้จ้าหน้าทีต่�ารวจ
มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ปรึกษาแทนที่จะเป็นนักล่าอาชญากรซึ่งมุ่งเน้นที่จะ
ดักจับผู้ใช้ยาเสพติด
 ทัศนคติต่อการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
ในการให้สัมภาษณ์ของนาย Joao Goulao ผู้ออกแบบนโยบายยาเสพติด
ของประเทศโปรตุเกสที่มีขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 เขากล่าวว่า “มันยากมาก
ที่จะเชื่อมโยงว่าการยกเลิกโทษอาญา ท�าให้เกิดแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างที่เรา 
เห็นอยู่... มันมีส่วนเสริมกันทั้งหมด ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดคือการท�าให้
ตราบาปของการติดยาเสพติดมันน้อยลง เปิดโอกาสให้คนพูดเรื่องนี้กัน

 51 COPPEL Anne, DOUBRE Olivier, “ Drogues: sortir de l’impasse,  
expérimenter des alternatives à la prohibition”, op.cit., p.195
 52 Loc. cit..
 53 Loc cit.
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ได้อย่างเปิดเผยและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องกลัว”  
เมื่อศูนย์ผู ้ ติดยาเสพติดแห่งแรกเปิดขึ้นในประเทศโปรตุเกส ในปี  
พ.ศ. 2529 ผู้ใช้ยาเสพติดไม่กล้าเข้าไป เพราะกลัวถูกต�ารวจจับและ 
ตั้งข้อหาทางอาญา54 นโยบายยาเสพติดของประเทศโปรตุเกสที่น�ามาใช้ 
ในปี พ.ศ. 2544 มอบสิทธิ์ให้ผู ้ใช้ยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา 
โดยสมัครใจ เป็นผลให้ผู ้ใช้ยาไม่ต้องกลัวที่จะเข้าไปในศูนย์ผู ้ติดยา 
เสพติดอีกต่อไป

  4.   ข้ออภิปรายและบทสรุป
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เสนอว่ารัฐบาลไทย 
ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับตัวอย่างของประเทศโปรตุเกส ไม่ต้องสงสัย
เลยว่านโยบายทีป่ระเทศไทยก�าลงัด�าเนนิอยูใ่นปัจจบัุนล้มเหลวอย่างสิน้เชงิ  
น�าไปสู ่ความเสียหายทางสังคมอันใหญ่หลวง และน�าไปสู ่ประชากร 
ในเรือนจ�ามากเป็นอันดับท่ีหกของโลก และนักโทษหญิงจ�านวนมากที่สุด
ของโลก นอกจากนีเ้รายงัถอืว่าบทลงโทษประหารชวีติส�าหรบัอาชญากรรม
ยาเสพติดเป็นอุปสรรคส�าคัญของสิ่งที่ควรเกิดขึ้นมานานแล้ว นั่นคือการ
ยกเลิกของโทษประหารชีวิตซ่ึงเป็นตราบาปของกระบวนการยุติธรรม 
เช่นเดียวกับทุกคร้ังท่ีสังคมต้องเผชิญกับความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
ระบบยุติธรรมอย่างมีนัยส�าคัญ ก็จะมีการเลี่ยงพูดความจริงและการ
หาข้อโต้แย้งเพื่อท�าลายความน่าเชื่อถือของบทเรียนประสบการณ์ของ
ประเทศโปรตเุกส จะม ี“ค�าแนะน�าทีฉ่ลาด” ทีเ่สนอให้ประเทศไทยรอและ  

 54 ibid. p.194.



99

“ดวู่าเกดิอะไรขึน้”  จรงิอยู ่แบบอย่างของประเทศโปรตเุกสไม่ได้ยตุปัิญหา
ยาเสพตดิ แต่ข้ออ้างนีต้้องไม่ถกูใช้เพือ่ต้านวธิกีารทีมี่ศักยภาพสูง และต้อง
ไม่ถูกใช้เพือ่หลกีเลีย่งการเข้าร่วมการค้นหาทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกเพือ่หาทางออก
เพื่อแก้ปัญหาให้คนทั้งโลก
 ตัวอย่างของประเทศโปรตุเกสมีความส�าคัญต่อสถานการณ์ไทย 
อย่างยิ่ง “เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีประชากร  
208,391 คน (หรือร้อยละ 72 ของจ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด) ที่ถูกคุมขัง 
ด้วยความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอจาก 
ปี พ.ศ. 2554 ยกเว้นในปี พ.ศ. 2559 ผู้ต้องขังชายร้อยละ 70 และมี 
ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 82 ถูกจ�าคุกในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”55   
การครอบครองยาเสพติดและการค้ายาเสพติดถือเป็นความผิดทางอาญา
ทั้งคู่ ซ่ึงสามารถถูกลงโทษโดยการจ�าคุกหรือแม้แต่การประหารชีวิต56  
แม้ว่าโทษประหารชีวิตจะถือเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้ผล57  
แต่ราชอาณาจักรไทยยังคงลงโทษประหารชีวิตต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติด   
“ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ร้อยละ 51 ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
ทั้งหมดถูกลงโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด”58 ในแทบทุกกรณี  
นักโทษคดียาเสพติดไม่ใช่ระดับเจ้าพ่อยาเสพติด แต่เป็นพวกขนยาและ 

 55 FIDH, «Behind the walls - A look at condition in Thailand’s prisons after 
the coup », February 2017, n°688a, p.13
 56 Ibid. p.15.
 57 EDWARDS GRIFFITH, BABOR TOM, DARKE SHANE, HALL WAYNE, MARSDEN 
JOHN, MILLER PETER, WEST ROBERT, « Drug trafficking: time to abolish the death 
penalty », The Authors, Journal Compilation, 2009, p.1
 58 FIDH, «Behind the walls - A look at condition in Thailand’s prisons after 
the coup », op.cit., p.14
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พวกกระจายยา59 ในหมู่ผู้ต้องขังทั้งหมด พวกเขาเป็นผู้ด้อยโอกาสที่สุด 
เพราะไม่มีโอกาสได้รับการลดโทษ การฟื ้นฟูชีวิตเป็นเรื่องเพ้อฝัน 
นอกเหนอืไปจากการถกูทบุตอีย่างโหดร้าย เมือ่ไม่มกีารช่วยเหลอืให้พวกเขา 
กลับคืนสู่สังคม พวกเขาก็จะกลับไปท�าสิ่งเดิม ๆ ที่เขาท�าเป็น คือ ขายยา
เสพติด และกลับเข้าสู่นรกของเรือนจ�ากันอีกครั้ง นโยบายยาเสพติดเป็น
ความล้มเหลวที่สุด และบรรดาศูนย์ต่าง ๆ ที่เรียกว่า ศูนย์ฟื้นฟูนักโทษ 
ล้วนเป็นสถานที่ซึ่งมีไว้อวดและถูกใช้จริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วิธีอื่นนั้น 
มอียู ่ดังจะเหน็ได้จากความคดิริเร่ิมของประเทศโปรตเุกสและประเทศอืน่ ๆ   
ที่กล้าหาญพอท่ีจะรู้ว่าสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นไปได้ไม่ควรจะถูกท�าลายในนาม
ของความมุง่หวงัทางศาสนาหรือของประเทศซึง่ตัง้อยูบ่นความละเลยและ
การปฏิเสธความจริง ในขณะเดียวกันสภาพอันน่ากลัวของการคุมขังที่
แออดัยดัเยยีดและโหดร้ายเป็นการตอกย�า้ความน่าสะพรงึกลวัของเรอืนจ�า
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นการตอบสนองเพียงอย่างเดยีวต่อการท�าผดิกฎหมาย
ในยุคอดีตแห่งความไม่รู้และความดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ตกยาก ทางเลือก
หนึ่งก็คือนโยบายท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของรูปแบบของประเทศโปรตุเกส 
ทีก่�าลังน�าไปสูผ่ลกระทบเชงิบวกต่าง ๆ  เช่น การลดปัญหาสขุภาพทีเ่ชือ่มโยง 
กับยาเสพติด การลดความผิดทางอาญา การลดการจับกุม และการลด
นกัโทษยาเสพตดิ รวมถงึการเปลีย่นแปลงความคดิคนในสงัคม สถานการณ์
ในประเทศโปรตุเกสมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากจากความชุลมุนวุ่นวาย

 59 EDWARDS GRIFFITH, BABOR TOM, DARKE SHANE, HALL WAYNE, MARSDEN 
JOHN, MILLER PETER, WEST ROBERT, « Drug trafficking: time to abolish the death 
penalty », op.cit., p.2.
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ของยุคทศวรรษที่ 9060 แม้ว่าปัญหายาเสพติดจะยังคงมีอยู่ แต่กรณีนี้ 
น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าหน้าที่ไทยได้ แม้ว่าแนวทางนี้จะ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างหมดจด แต่ก็เป็นนโยบายซึ่งสามารถด�าเนิน
การได้ที่ท�าให้ประเทศโปรตุเกสสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่เลวร้าย 
ในอดีตและช่วยรักษาสุขภาพของผู้ใช้ยาเสพติดได้ นโยบายนี้ได้ช่วย 
บรรเทากระบวนการมอมเมาผูค้นให้น้อยลง การให้ความส�าคญักบัสขุภาพ 
และการป้องกันได้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการโดยเน้นที่คนหนุ ่มสาว  
แม้กระทั่งชนชั้นนักการเมืองที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมมากที่สุดก็ไม่กล้า
ที่จะตั้งค�าถามถึงรูปแบบและความก้าวหน้าทางสังคมที่ตามมา ประเทศ
โปรตุเกสได้แสดงให้เห็นว่าการยกเลิกโทษอาญาต่อการใช้ยาเสพติดไม่ได้
เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเป็นภยัอันตราย และไม่ได้ท�าให้คนเสพยาเสพตดิมากขึน้
 ในอดตีประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าทีจ่ากกรมราชทณัฑ์ไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือศึกษาเทคนิคการประหารชีวิตด้วยการฉีดยา ซึ่งท�าให้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยสามารถส่งคณะเจ้าหน้าที่ไปยังประเทศโปรตุเกสเพื่อ
ศกึษาเทคนคิการให้ชวีติแก่คนทีอ่ยูอ่ย่างไร้ความหวงั ในเรอืนจ�าแห่งความ
ทุกข์และความตาย 
 เพือ่เป็นข้อเสนอสดุท้าย เราเสนอผลประเมนิสรปุประสบการณ์ของ
ประเทศโปรตุเกสที่จัดท�าโดยหนึ่งในผู้ต่อสู้ต้านหายนะจากยาเสพติด
 “ผลสมัฤทธิห์นึง่ทีป่รากฏว่ามกีารถกเถยีงกนัมากสดุของการปฏริปู
ในประเทศโปรตุเกส คือ ผลกระทบต่อระดับการใช้ยา การโต้แย้งกัน 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้ยาหลังจากปี ค.ศ. 2001  

 60 COPPEL Anne, DOUBRE Olivier, “Drogues: sortir de l’impasse, experimenter 
des alternatives ala prohibition”, p[.cit., p.196
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มักจะเป็นเพราะชุดข้อมูลที่ต่างกัน กลุ่มอายุ หรือตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใช้ยาที่ใช้อยู่ แต่ภาพของสถานการณ์หลังยกเลิกโทษอาญา
แสดงให้เห็นชัด ดังนี้คือ
 - ระดับการใช้ยาต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป   
 - การใช้ยาลดลงในผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี  ซึ่งเป็นประชากร
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเริ่มใช้ยาเสพติดมากที่สุด   
 -  การใช้ยาเสพติดตลอดชีพในประชากรทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
โดยสอดคล้องกับแนวโน้มในประเทศใกล้เคียง อย่างไรก็ตามความคิดเห็น
โดยทั่วไป เห็นว่าการใช้ยาเสพติดตลอดชีพเป็นหน่วยการวัดที่ไม่แม่นย�า
ที่สุดส�าหรับสถานการณ์การใช้ยาของประเทศในปัจจุบัน    
 - ตัวบ่งชี้แนวโน้มพัฒนาการใช้ยาเสพติดที่ดีที่สุดคือ อัตราการใช้
ยาเสพติดในปีและเดือนที่ผ่านมาในประชากรทั่วไป ตัวบ่งชี้นี้มีค่าลดลง 
 -  ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2548 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูล) อัตราการใช้ยา
ที่มีปัญหาและยาที่ใช้วิธีการฉีดลดลง 
 - การใช้ยาในวัยรุ่นลดลงเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่ยกเลิกโทษ
อาญา แต่เริ่มเพิ่มขึ้นพอ ๆ กับระดับที่ใช้ในปี พ.ศ. 2546
 - อตัราการใช้ยาต่อเนือ่ง (นัน่คือ สดัส่วนของประชากรทีเ่คยใช้ยา
ผิดกฎหมายและยังคงใช้อยู่) มีอัตราลดลง มูลนิธิเพื่อการปฏิรูปนโยบาย 
ยาเสพติด61  

 61 www.tdpf.org.uk, Drug decriminalization in Portugal : setting the record 
straight
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ภาคผนวก 2

สิทธิตามกฎหมายของเด็กที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่
ค�าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใต้ ปี พ.ศ. 2550

 เนื้อหาต่อไปนี้เป็นค�าตัดสินของศาลประเทศแอฟริกาใต้ในเรื่อง
สิทธิของเด็กท่ีจะได้รับการเล้ียงดูจากแม่ แม้ว่าแม่จะเป็นผู้กระท�าความ
ผิดที่มีบทลงโทษโดยการติดคุก เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปค�าตัดสินที่
โดดเด่นของศาลประเทศแอฟริกาใต้ที่ให้ความส�าคัญเบื้องต้นต่อสิทธิของ
เด็กที่จะได้รับการเล้ียงดูจากแม่ของเขา ยิ่งไปกว่าสิทธิของประเทศที่จะ
ลงโทษผูก้ระท�าความผดิ ความเกีย่วข้องกบัประเทศไทยนัน้มมีากเหลอืเกนิ 
เนื่องจากร้อยละ 82 ของนักโทษหญิงในประเทศไทยเป็นแม่ ศาลได้รักษา
แนวทางความยุติธรรมแบบแอฟริกาโดยได้ตัดสินว่า ในการคืนโอกาสให้
แก่แม่เพื่อให้เลี้ยงดูเด็กนอกคุกนั้น จะต้องมีการชดใช้ให้กับผู้เสียหายด้วย  
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมักจะถูกมองข้ามในกรณีที่มีการลงโทษจ�าคุก
 ค�าตดัสนินีไ้ด้รบัแรงบนัดาลใจจากรฐัธรรมนญูอนัโดดเด่นทีเ่กดิขึน้
หลังจากระบบการเหยียดผิว ตามท่ีได้อธิบายไว้ใน อัญพจน์ต่อไปนี้ที่ได้
กล่าวถงึการพฒันาประเทศแอฟริกาใต้ท่ีเป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิว่า 
“ประเทศแอฟริกาใต้ในยุคหลังการเหยียดผิวได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ซึ่งมีคุณค่าต้ังอยู่บนรากฐานของกฎแห่งประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม และ
การให้เกียรติต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพพื้นฐาน (การประชุม 2539) 
รัฐธรรมนูญได้ก่อให้เกิดการยกเลิกและทดแทนกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซึ่ง
สร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลเหยียดผิว กฎหมายพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม
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กฎแห่งความยตุธิรรมตามธรรมชาตแิละมโนธรรมทีด่”ี (https://doi.org/ 
10.1080/09744053.2014.990769) ต่อจากนี้เป็นการน�าเสนอข้อสรุป
ของค�าตัดสิน การอ่านค�าพิพากษาฉบับเต็ม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก URL 
ที่ได้ให้ไว้ เป็นการแสดงอย่างชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญที่มีรากฐานอยู่บน 
สิทธิมนุษยชนสามารถสร้างค�าตัดสินทางกฎหมายอันเลอเลิศ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาระส�าคัญในการศึกษานี้

ประเทศแอฟริกาใต้
คดี: M v The State
ศาล: ศาลรัฐธรรมนูญแห่งแอฟริกาใต้
วันที่ 26 กันยายน 2550  

ข้อบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อ 3: ประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ข้อบทตามกฎบัตรภูมิภาค
 ข้อ 30(1) กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก 
(African Charter on the Rights and Welfare of the Child) ส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “บุตรของแม่ที่ถูกคุมขัง”

สรุปเนื้อหาคดี
ข้อมูลพื้นฐาน
 เอ็มเป็นแม่เดี่ยววัย 35 ปี มีบุตรชายที่ เป ็นผู ้ เยาว์สามคน  
เอ็มถูกด�าเนนิคดแีละต่อมาศาลพิพากษาว่ามีความผดิฐานฉ้อโกง 38 กรรม  
โดยเกิดขึ้นสามครั้งต่างกรรมต่างวาระกัน เอ็มได้รับโทษจ�าคุกโดย 
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ไม่รอลงอาญาสี่ปี เอ็มเป็นบุคคลเดียวที่ดูแลบุตรชายทั้งสาม และเป็น 
ผู้ให้การดูแลหลกักบัเดก็ท่ีเป็นผูเ้ยาว์เหล่านี ้เธอได้อทุธรณ์ค�าตดัสนิลงโทษ
ของศาล โดยอ้างว่าการคุมขังเธอไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดบุตรที่เป็น
ผู้เยาว์

ประเด็นและผลการพิจารณา
 ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางอ้อม 
เป็นเหตุให้ศาลก�าหนดโทษให้รอลงอาญา และแม่ของเด็กไม่ต้องเข้า 
เรือนจ�า แต่ให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้คุมประพฤติ

เหตุผลของศาล
 ประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องถือเป็นข้อพิจารณาที่ส�าคัญสุดใน
กระบวนการยุติธรรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า เพื่อ
ประโยชน์ของบุตรซ่ึงเป็นผู้เยาว์ พวกเขาควรจะยังคงได้รับการดูแลเป็น
หลกัจากแม่ของตน หากเอม็ถกูส่งเข้าเรอืนจ�า เดก็จะต้องทกุข์ทรมานจาก
การขาดความสนบัสนนุของแม่และความสนบัสนนุด้านอารมณ์ ต้องสญูเสยี
บ้านและชุมชน ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรและการเดินทางไปโรงเรียน และ
เสี่ยงจะต้องพลัดพรากจากพ่ีน้องท้องเดียวกัน ทั้งหมดย่อมส่งผลกระทบ
ทางลบต่อพัฒนาการของเด็ก

บางส่วนของค�าพิพากษาที่อ้างถึงข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชน
 [16] ประการที่สอง ต้องมีการพิจารณามาตรา 28 ในแบบกว้าง 
โดยค�านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Rights of 
the Child - CRC) เนื้อหาตามมาตรา 28 มาจากกฎบัตรระหว่างประเทศ
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ขององค์การสหประชาชาติ นับแต่มีการน�ามาใช้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กได้กลายเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศส�าหรับกฎหมายและนโยบาย  
และเป็นกฎบัตรที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบสอดคล้องกับสิทธิเด็ก  
ซึง่เป็นพืน้ฐานของทฤษฎโีดยทัว่ไปว่าด้วยความยตุธิรรมต่อผู้เยาว์ ข้าพเจ้า
ไม่ได้ก�าลังเสนอแนะว่า แม่แบบของสิทธิเด็กตามกระบวนการยุติธรรม
ส�าหรับผู้เยาว์ ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นผู้กระท�าผิดกฎหมาย จะสามารถน�ามา
ใช้ได้โดยตรงต่อการก�าหนดโทษในคดีที่เด็กได้รับผลกระทบในทางอ้อม
เท่านั้น เนื่องจากผู้ให้การดูแลหลักกับพวกเขาก�าลังจะถูกตัดสินลงโทษ  
แต่สิ่งที่เราควรพิจารณาจากข้อบทเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค�านึงถึงวิสัยทัศน์ทางรัฐธรรมนูญใหม่
 [17] เราจึงควรให้ความส�าคัญอย่างเหมาะสมต่อการน�าหลักการ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาใช้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อเนื้อหาตามมาตรา 28  
ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดโทษส�าหรับบุคคลซึ่งเป็นผู ้ให้การดูแลหลัก  
หลักการส�าคัญสี่ประการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งกลายเป็น
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ และเป็นหลักการชี้น�าแนวนโยบายต่าง ๆ  
ในแอฟริกาใต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ ความอยู่รอด การพัฒนา  
การคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม สิ่งที่ร้อยรัดหลักการเหล่านี้เข้าด้วยกัน
และถอืเป็นหวัใจของมาตรา 28 ตามความเหน็ของข้าพเจ้าคอื สทิธขิองเดก็ 
ที่จะได้เป็นเด็ก และสิทธิที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
 [21] การพิจารณาเช่นนี้สะท้อนถึงแนวโน้มระดับโลกเกี่ยวกับสิทธิ 
การคุ้มครอง และการเข้าถึง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีการจ�าแนกและมอบให้กับเด็ก
ตามนยัของมาตรา 28 มคีวามหมายทีค่รอบคลมุและชดัเจน มาตรา 28(1) 
ก�าหนดสิทธิท่ีเป็นสารบัญญัติท่ีบังคับใช้ได้ ครอบคลุมนอกเหนือจากสิทธิ
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ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายในยุคก่อนประชาธิปไตย 
เพื่อเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ�าเป็นต้องเน้นย�้าว่า มาตรา 28(1)
(b) ระบวุ่า “เดก็ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการดแูลจากครอบครวัหรอืการดแูล
จากพ่อแม่ หรือได้รบัการดแูลในทางเลอืกอืน่ กรณทีีไ่ม่ได้อยูก่บัครอบครวั”
 [23] เป็นที่สังเกตได้ว่า ความส�าคัญของหลักการที่ตีความได้อย่าง
กว้างขวาง ท�าให้เกิดความเส่ียงท่ีดูเหมือนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ใน
ทุกกรณี แต่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงไม่มากนัก ด้วยเหตุดังกล่าว แนวคิด 
“ประโยชน์สงูสดุ” จงึมกัถกูโจมตว่ีาไม่อาจจ�าแนกได้อย่างชดัเจน ไม่ได้เป็น
ข้อชี้แนะที่ดีพอหากต้องมีการน�ามาบังคับใช้ Van Heerden ใน Boberg 
กล่าวว่า 
 “รฐัธรรมนญูแอฟรกิาใต้และอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ พ.ศ. 2532 

ขององค์การสหประชาชาต ิและอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืก
ปฏบิตัใินทกุรปูแบบต่อสตร ีพ.ศ. 2532 ชององค์การสหประชาชาติ 
(Convention on the Elimination of All Forms of  
Discrimination Against Women) ก�าหนดให้มาตรฐาน 
‘ประโยชน์สูงสุดของเด็ก’ เป็น 

 “ข้อพจิารณาท่ีส�าคัญสดุ” ในทุกประการทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ อย่างไร
ก็ดี มีการโต้แย้งว่า มาตรฐาน ‘ประโยชน์สูงสุด’ อาจมีปัญหา  
อย่างเช่น (i) ไม่สามารถจ�าแนกได้ (ii) บุคลากรจากสาขาอาชีพ 
ต่าง ๆ  ทีท่�างานเกีย่วข้องกบัเดก็ (ทัง้ในด้านกฎหมาย สงัคมสงเคราะห์ 
และจิตวิทยา) ต่างมีมุมมองท่ีแตกต่างกันว่าด้วยแนวคิดของ 
‘ประโยชน์สงูสดุของเดก็’ และ (iii) แนวทางการตคีวามหลกัเกณฑ์ 
‘ประโยชน์สงูสดุ’ และผูต้ดัสนิใจในประเทศ ได้รบัอิทธพิลโดยหลัก
จากประวัติศาสตร์ความเป็นมา และเงื่อนไขทางวัฒนธรรม สังคม 
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การเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศนัน้ ๆ  รวมทัง้ได้รบัอิทธพิลจาก
ระบบคุณค่าของผู้ตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง”

 [31] ผูอ้นบุาลและผูใ้ห้การโดยสมคัรใจต่อศาลต่างชีว่้า แอฟรกิาใต้ 
มีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นถึงข้อก�าหนดพิเศษที่จะ
ต้องคุ้มครองประโยชน์ของเด็กให้มากสุดเท่าที่จะท�าได้ ข้อ 30(1) ของ
กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กก�าหนดอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับ “บุตรของแม่ที่ถูกคุมขัง” ว่า
 “รฐัภาคขีองกฎบตัรนี”้ จะต้องด�าเนนิการให้มกีารปฏบิตัเิป็นพเิศษ
ต่อแม่ทีต่ัง้ครรภ์และแม่ท่ีมลีกูอ่อน และมบีตุรในวยัเยาว์ ซึง่เป็นผูถ้กูกล่าว
หาหรือศาลตัดสินว่ามีความผิดละเมิดกฎหมายอาญา และรัฐมีหน้าที่ดังนี้
 (ก) ประกันว่าในการก�าหนดโทษต่อแม่เช่นนั้น ให้ค�านึงถึง 
บทลงโทษที่ไม่ใช่การคุมขังเป็นเบื้องต้น
        (ข) ก�าหนดและส่งเสรมิมาตรการทีเ่ป็นทางเลอืกอืน่นอกเหนอืจาก
การควบคุมตัว กรณีที่ต้องปฏิบัติต่อแม่เช่นนั้น
        (ค) ก�าหนดให้มีหน่วยงานพิเศษในการดูแลแม่เช่นนั้น
        (ง) ประกันว่าแม่จะไม่ถูกคุมขังพร้อมบุตรของตน
        (จ) ประกนัว่าจะไม่มกีารก�าหนดโทษประหารชวีติต่อแม่ในลกัษณะ
เช่นนั้น
      (ฉ) เป้าหมายพื้นฐานของระบบทัณฑสถานคือการเปล่ียนแปลง
ตนเอง การปรับตัวของแม่เข้าสู่ครอบครัวและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ 
ทางสังคม
 [43] คดี Howells เป็นตัวอย่างของการพิจารณาที่มีการค�านึงถึง
ประโยชน์ของเด็กอย่างจริงจัง ผู้ร้องถูกศาลภาคพิพากษาว่ามีความผิด
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ฐานฉ้อโกงนายจ้างของตน คิดเป็นเงินมากถึงประมาณ 100,000 แลนด์ 
โดยศาลภาคก�าหนดโทษจ�าคุกให้กับเธอสี่ปี ตามมาตรา 276(1)(i) ของ
กฎหมาย CPA ผู้ร้องได้หย่าขาดจากสามีแล้ว และมีบุตรที่ต้องพึ่งพาตน
สามคน ปัจจัยสองประการที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ร้องได้แก่ เธอได้ใช้เงินที่ได้มา
จากการกระท�าความผิดเกือบทั้งหมดไปกับการพนัน และเธอเคยถูกศาล
พพิากษาว่ามคีวามผดิฐานฉ้อโกงมาก่อน  Van Heerden AJ ได้น�ามมุมอง
ด้านรัฐธรรมนูญมาใช้พิจารณาประเด็นนี้ดังนี้
 “ข้าพเจ้าค�านงึถงึอย่างจริงจงัต่อผลกระทบทีม่ต่ีอบตุรทีเ่ป็นผูเ้ยาว์ 

เนื่องจากการก�าหนดโทษของศาล โดยเมื่อค�านึงถึงข้อบทตาม
รฐัธรรมนญูท่ีระบวุ่า ‘ประโยชน์สงูสดุของเดก็ถอืว่าเป็นข้อพจิารณา
ที่ส�าคัญสุดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก’ รวมทั้งสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญของเด็กทุกคนที่จะมี ‘การดูแลจากครอบครัวหรือ
พ่อแม่ หรือได้รับการดูแลทางเลือกที่เหมาะสม กรณีที่ไม่อยู่กับ
ครอบครัว’”

 Van Heerden AJ มข้ีอสงัเกตเพิม่เตมิว่า หลกัการว่าด้วยประโยชน์
สูงสุดของเด็ก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายจารีตประเพณีและ
มีพัฒนาการมาจากค�าสั่งศาล มีความส�าคัญในระดับสากล โดยเป็นผล 
มาจากการที่แอฟริกาใต้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ซึ่งในข้อ 3(1) ก�าหนดว่า
 “ในการกระท�าทั้งปวงท่ีเกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท�าโดยสถาบัน

สังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงาน 
ฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
เป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก”
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