
 

สิทธิของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีในการพบทนายความ 
เปนการเฉพาะตัว 

 

สุภกฤต ทิพยกุล  
                                                            ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร  

          
บทคัดยอ      
 ในปจจุบันกรณีผูตองขังท่ีไมไดรับการปลอยช่ัวคราวซึ่งอยูในระหวางพิจารณาคดี

จะตองถูกคาบคุมหรือขังในเรือนจําหรือในกรณีของจําเลยท่ีไมไดรับการปลอยช่ัวคราวซ่ึงอยูใน

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลจะตองถูกควบคุมหรือขังในเรือนจําซึ่งสวนใหญจะไมมีการจัดหอง

เปนสัดสวนใหแกผูตองขังท่ีจะพบทนายความเปนการเฉพาะตัว หรือในกรณีท่ีมีการจัดหองเปน

สัดสวน เชนในเรือนจําบางแหงก็ยังมีกลองโทรทัศนวงจรปดคอยบันทึกภาพในระหวางการปรึกษา

คดี หรือในบางกรณีเม่ือผูตองขังพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีจะมีเจาหนาท่ีราชทัณฑยืนควบคุม

อยูในระยะใกลๆ โดยไมมีความเปนสวนตัว ซึ่งไมเหมาะท่ีผูตองขังจะพบทนายความเปนการ

เฉพาะตัว 

 ดังนั้นการไมมีการจัดสถานท่ีท่ีเปนสัดสวน ไมมีความเปนสวนตัว ไมมีความเปนการ

เฉพาะตัว ในการที่ผูตองขังพบและปรึกษาคดีกับทนายความ จึงสงผลกระทบสิทธิในการตอสูคดี 

ในทางที่เปนโทษแกผูตองขัง ดวยเหตุนี้ สิทธิของผูตองขังในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัว

จึงมีความสําคัญตอผูตองขังในการตอสูคดี ซึ่งในกฎหมายที่เก่ียวของกับเร่ืองสิทธิของผูตองขัง

ระหวางพิจารณาในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวนั้นก็คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม

ความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และขอบังคับกรมราชทัณฑวาดวย

การเย่ียมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการเจาดูกิจการหรือติดตอการงานกับ

เรือนจํา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

 วิทยานิพนธนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาท่ีถูก

ควบคุมไวในเรือนจําโดยศึกษากรณีสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความของผูตองขังระหวางการ

พิจารณา ซึ่งเห็นวาการอนุญาตใหผูตองขังพบทนายความ เพ่ือปรึกษาคดีท่ีถูกฟองรองอยูในศาล

ถือเปนสิทธิของผูตองขัง ท่ีเรือนจําตองเปดโอกาสใหผูตองขังไดพบทนายความไดในหองพิเศษ

แยกจากหองญาติเย่ียมโดยทั่วไป เพ่ือใหทนายความและผูตองขังไดปรึกษาหารือในเร่ืองคดีได 
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อยางสะดวก ไมถูกรบกวนจากเสียงของญาติอ่ืนๆ อยางไรก็ตามผูตองขังระหวางพิจารณาท่ีถูก 

คุมขังยังไมไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองดังกลาวเทาท่ีควร ท้ังยังไมมีกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีชัดเจนสามารถบังคับใชเฉพาะสําหรับผูตองขังระหวางพิจารณาใหไดรับการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพในการพบและปรึกษาทนายความท่ีแตกตางจากผูตองขังท่ีไดรับการประกันตัว

หรือปลอยช่ัวคราว และยังไดศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศ สหราชอาณาจักร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญ่ีปุน และ

ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบและ

ปรึกษาทนายความ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยวาสอดคลอง เหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร และไปตามเจตนารมณตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางแทจริงหรือไม รวมท้ังพิจารณาถึง

สภาพปญหาและอุปสรรคเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีราชทัณฑกับผูตองขังระหวางพิจารณาใหสอดคลองกันและเกิดผล

สัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติตอไป 

 
1. บทนํา 
 สิทธิมนุษยชนในการบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการ

มีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรืออาจกลาวไดวาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยหากกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของประเทศใดหรือท่ีใดก็ตามปราศจากการเคารพตอสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาน้ันแลวยอมไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญามีหนาท่ีตรวจสอบใหไดความจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดและผูกระทํา

ความผิด  จึงตองมีมาตรการที่เปนมาตรฐานเพื่อใหเกิดความแนนอนในความถูกตองของการ

ปฏิบัติในทุกข้ันตอนตั้งแตเร่ิมตนคดีไปจนกระท้ังเสร็จส้ินกระบวนการท้ังหมดของคดีนั้น โดย

ตั้งแตในข้ันตอนท่ีรัฐจะดําเนินคดีอาญากับผูใดก็จะตองมีหลักฐานและเหตุผลอันสมควรตาม

กระบวนการและวิธีการของกฎหมายโดยชอบ ท่ีจะรองรับการพิสูจนไดวามีการกระทําความผิด

และผูถูกดําเนินคดีเปนผูกระทําความผิด เพราะในระหวางบุคคลถูกดําเนินคดีอาญาอาจถูกจํากัด

อิสรภาพหรือเส่ือมเสียสิทธิท่ีสําคัญซึ่งอาจเปรียบเสมือนวาไมแตกตางอะไรกับการถูกลงโทษไป

แลว โดยกระบวนการดําเนินคดีอาญานั้น 

 การที่รัฐมีความจําเปนท่ีตองเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐตองมิใชเพ่ือความสะดวกใน

การปฏิบัติหนาท่ีแตตองเปนการเอาตัวไวเพราะความจําเปนตามกฎหมายเทานั้น  หลังจากพน

อํานาจการสอบสวนแลวก็จะนําไปฝากขังไวท่ีศาลก็จะนําไปฝากขังท่ีเรือนจํา การกระทําเชนนี้เปน

การนําบุคคลเขาไปอยูในเรือนจําโดยท่ียังไมไดรับการพิพากษาวากระทําความผิด ย่ิงกระบวนการ

พิจารณาคดีนานเทาใดโอกาสที่บุคคลนั้นจะสูญเสียอิสรภาพในเร่ืองตางๆ ยอมมากข้ึนดวย กับท้ัง

เม่ือมีการนําตัวบุคคลนั้นไวในอํานาจรัฐระหวางพิจารณาคดีมากเทาไร ก็จะเปนปญหาใหกับงาน
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ราชทัณฑท่ีตองขังบุคคลท่ียังไมรูวากระทําความผิดหรือไม ซึ่งผูตองขังเหลานี้มีจํานวนมากและ

เปนสวนหนึ่งทําใหเกิดปญหาคนลนคุก เรือนจํามีความสําคัญในการดูแลควบคุมและปฏิบัติตอ

ผูตองขัง ซึ่งถือเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีตองปฏิบัติ โดยผูตองขังระหวาง

พิจารณาน้ันสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1) ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในช้ันสอบสวน 

 2) ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในช้ันไตสวนถูกฟองหรือในช้ันพิจารณา 

 3) ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในช้ันอุทธรณฎีกา 

 ผูตองขังระหวางพิจารณาท้ังสามประเภทยังไมถือวาเปนนักโทษเด็ดขาดเน่ืองจากคดี

ยังไมถึงท่ีสุดหรือมีคําพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิดซึ่งอาจเปนผูบริสุทธิ์ก็ได บุคคลเหลานี้จะ

ถูกสงเขามาอยูในความควบคุมดูแลของเรือนจํา โดยท่ีชีวิตความเปนอยูในระหวางท่ีรอการพิสูจน

ความบริสุทธิ์ของตนเองนั้นจะตองอยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของกรมราชทัณฑ

สําหรับผูตองขังระหวางพิจารณาเกิดเปนปญหาในการพบและปรึกษาทนายความเปนการ

เฉพาะตัว ปญหาดานความเปนสวนตัวในการพูดคุยกันระหวางทนายความกับผูตองขังระหวาง

พิจารณา ปญหาดานมาตรฐานในการปฏิบัติท่ีไมเหมือนกันของแตละเรือนจํา เชน กําหนดวันเวลา 

ในการพบและปรึกษาทนายความที่แตกตางกัน เปนตน 

 ในปจจุบันกรณีผูตองขังท่ีไมไดรับการปลอยช่ัวคราวซึ่งอยูในระหวางพิจารณาคดี

จะตองถูกคาบคุมหรือขังในเรือนจําหรือในกรณีของจําเลยท่ีไมไดรับการปลอยช่ัวคราวซึ่งอยูใน

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลจะตองถูกควบคุมหรือขังในเรือนจําซึ่งสวนใหญจะไมมีการจัดหอง

เปนสัดสวนใหแกผูตองขังท่ีจะพบทนายความเปนการเฉพาะตัว หรือในกรณีท่ีมีการจัดหองเปน

สัดสวน เชนในเรือนจําบางแหงก็ยังมีกลองโทรทัศนวงจรปดคอยบันทึกภาพในระหวางการปรึกษา

คดี หรือในบางกรณีเม่ือผูตองขังพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีจะมีเจาหนาท่ีราชทัณฑยืนควบคุม

อยูในระยะใกลๆ โดยไมมีความเปนสวนตัว ซึ่งไมเหมาะท่ีผูตองขังจะพบทนายความเปนการ

เฉพาะตัว 

 ดังนั้นการไมมีการจัดสถานท่ีท่ีเปนสัดสวน ไมมีความเปนสวนตัว ไมมีความเปนการ

เฉพาะตัว ในการที่ผูตองขังพบและปรึกษาคดีกับทนายความ จึงสงผลกระทบสิทธิในการตอสูคดี 

ในทางที่เปนโทษแกผูตองขัง ดวยเหตุนี้ สิทธิของผูตองขังในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัว

จึงมีความสําคัญตอผูตองขังในการตอสูคดี ซึ่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยสวนท่ี 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

 ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมุงท่ีจะศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาท่ี

ถูกควบคุมไวในเรือนจําโดยศึกษากรณีสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความของผูตองขังระหวาง

การพิจารณา ซึ่งเห็นวาการอนุญาตใหผูตองขังพบทนายความ เพ่ือปรึกษาคดีท่ีถูกฟองรองอยูใน

ศาลถือเปนสิทธิของผูตองขัง ท่ีเรือนจําตองเปดโอกาสใหผูตองขังไดพบทนายความไดในหอง

พิเศษแยกจากหองญาติเย่ียมโดยทั่วไป เพ่ือใหทนายความและผูตองขังไดปรึกษาหารือในเร่ืองคดี
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ไดอยางสะดวก ไมถูกรบกวนจากเสียงของญาติอ่ืนๆ อยางไรก็ตามผูตองขังระหวางพิจารณาที่ถูก

คุมขังยังไมไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองดังกลาวเทาท่ีควร ท้ังยังไมมีกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีชัดเจนสามารถบังคับใชเฉพาะสําหรับผูตองขังระหวางพิจารณาใหไดรับการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพในการพบและปรึกษาทนายความท่ีแตกตางจากผูตองขังท่ีไดรับการประกันตัว

หรือปลอยช่ัวคราว และยังไดศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญ่ีปุน และ

ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบและ

ปรึกษาทนายความ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยวาสอดคลอง เหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร และไปตามเจตนารมณตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางแทจริงหรือไม รวมท้ังพิจารณาถึง

สภาพปญหาและอุปสรรคเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีราชทัณฑกับผูตองขังระหวางพิจารณาใหสอดคลองกันและเกิดผล

สัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติตอไป 

 

2. แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการพบทนายความ 
 สิทธิในการพบทนายความของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีถือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ของมนุษยท่ีพึงมี และไดรับการคุมครองอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันในการตอสูคดีโดยทั่วๆ 

ไป ผูตองขังจะไมมีความรูทางกฎหมายจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีทนายความชวยเหลือย่ิงถาคดี

รายแรงมากเทาไรความจําเปนในการมีทนายความย่ิงสูงข้ึนเปนเงาตามตัวบทบาทของทนายความจึง

ถือเปนกลไกที่มีความสําคัญมากในการดําเนินคดีท้ังเปนหลักประกันเพ่ิมเติมวาผูตองขังมีสิทธิท่ีจะ

ตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้โดยถือ “หลักอาวุธเทาเทียมกัน” กลาวคือ คูพิพาทจะตองมีสิทธิและ

ความสามารถตอสูคดีเทาเทียมกันอยางแทจริงในการดําเนินคดีอาญา ไมเพียงแตผูตองขังท่ีจะมี

สิทธิตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีเทานั้น ศาลและอัยการก็ยังมีหนาท่ีปกปองสิทธิอันชอบธรรมของผูตองขัง

ดวย แตกลไกเหลานี้ยังไมเพียงพอตอการปกปองจําเลยซึ่งไมมีความรูทางกฎหมายและสภาพ

จิตใจกําลังไมปกติ เนื่องจากถูกกลาวหาวากระทําผิด จึงจําเปนท่ีจะตองมีท่ีปรึกษาชวยตอสูคดี

แทนและในกระบวนการยุติธรรมตัง้แตช้ันสอบสวนและช้ันพิจารณาของศาลจะตองอาศัยทนายความ

ผูมีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินคดี ซึ่งหากผูตองขังไมมีสิทธิในการพบทนายความเพ่ือตอสู

คดียอมจะเสียเปรียบอยางมาก จึงนับไดวา สิทธิในการพบทนายความเปนสวนหนึ่งท่ีของ

กระบวนการยุติธรรมท่ีจะชวยผดุงความยุติธรรมใหตั้งม่ันอยูดวยความสันติและเรียบรอย โดยถือวา

สิทธิในการพบทนายความของผูตองขังไดรับการยอมรับวาเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่งในการตอสู

คดีซึ่งองคกรของรัฐจะตองใหความคุมครอง เพราะฉะนั้นในการท่ีจะศึกษาวา สิทธิของผูตองขัง

ระหวางการพิจารณาคดีในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวมีมากนอยเพียงใด จึงมีความ

จําเปนตองศึกษาถึงประวัติความเปนมาแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
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 สําหรับในกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิสวนบุคคลไดถูกกําหนดเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในการที่จะตองไดรับความคุมครองโดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขององคการ

สหประชาชาติไดกําหนดไวในขอท่ี 12 วา “บุคคลใดๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปน

สวนในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือจะถูกหลบหลูในเกียรติยศและช่ือเสียง

ไมได  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกสอดหรือหลบหลูนั้น” 

 ขอตกลงระหวางประเทศในสวนท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีผลตอ

ผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัว ไดแก 

 1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rightsof 

1948: UDHR)  

 2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights, 1966: ICCPR) 
 3) กฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules For the 

Treatment of Prisoners 1955) 

 4) หลักการเพ่ือการคุมครองบุคคลทุกคนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุก (Body of Principles 

for the Protection of All Persons under Any Form of Detention of Imprisonment 1988) 

 5) มาตรการคุมครองสิทธิผูตองขังขององคการสหประชาชาติ 

 ในสวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเร่ืองสิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบ

ทนายความเปนการเฉพาะตัวนั้นก็คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และขอบังคับ

กรมราชทัณฑวาดวยการเย่ียมการติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขังและการเจาดูกิจการหรือ

ติดตอการงานกับเรือนจํา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

 ในมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑไดบัญญัติวา “ใหผูตองขังไดรับการเย่ียม

เยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอยางย่ิงจากทนายตามความท่ีบัญญัติไวในมาตรา 8 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีวางไว” 

 ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีวางไวและเห็นวาเปนการจํากัดเสรีภาพของผูตองขังระหวาง

พิจารณาคือขอท่ี 13 ท่ีวา “....ตองพูดภาษาไทย และออกเสียงไดดังพอท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผู

ควบคุมอยู ณ ท่ีนั่นไดยิน จะพูดภาษาอ่ืนไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี” 

 จากการมีกฎหมายตางๆ เหลานี้จึงเปนการสะทอนใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมยังมี

ชองวางในการอํานวยความยุติธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเขาถึงความรูดานกฎหมาย และการ

ตอสูในระหวางพิจารณาคดีของผูตองขังท่ีเปนคนอยากจน ไมมีความรู หรือไมสามารถท่ีจะจาง

ทนายหรือผูรูผูชํานาญทางกฎหมายมาตอสูคดีใหได ซึ่งปญหาเหลานี้จะเพ่ิมมากข้ึนหากตองมาถูก

จองจําในเรือนจํา เพราะการถูกคุมขังจํากัดเสรีภาพจะทําใหการเขาถึงกฎหมาย ถูกจํากัดไปอีก

ระดับหนึ่ง ทําใหการศึกษาหาความรูทางกฎหมาย การปรึกษาผูรูทางกฎหมาย ตลอกจนการจัดหา
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ทนายความ ถูกจํากัดมากกวาบุคคลท่ัวไป ท่ีสําคัญปญหาทางกฎหมายของบุคคลท่ีถูกจําคุกเหลานี้ 

ไมไดมีแตเพียงปญหาทางคดีเทานั้น ยังมีปญหาขอกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกมากมาย 

ตลอดจนปญหาสิทธิของผูตองขังและการปฏิบัติระเบียบกฎเกณฑภายในเรือนจํา  

 
3. สิทธิของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีในการพบทนายความเปนการ
เฉพาะตัวตามกฎหมายตางประเทศ 
 สิทธิของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวตาม

กฎหมายตางประเทศนั้นในการศึกษานี้ จะศึกษาเก่ียวกับสิทธิของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี

ในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวตามกฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราช

อาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุน  

 ในประเทศสหรัฐอเมริการัฐไดเขามาคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในการพบ

ทนายความเปนการเฉพาะตัวอยางเครงครัด ซึ่งรัฐจะกระทําการรบกวน แทรกแซงสิทธิผูถูก

กลาวหาในการพูดคุยสนทนากับทนายความนั้นไมไดเลย โดยเจาพนักงานของรัฐจะตองจัดสถานท่ี

ใหมีความเปนสวนสัด มีความเปนสวนตัว มีความเปนการเฉพาะตัวใหกับผูถูกกลาวหาไดพูดคุย

สนทนากับทนายความ เพราะสิทธิของผูถูกกลาวหาในการพูดคุยสนทนากับทนายความเปนหลัก

แหงความเสมอภาคกันในการตอสูคดี ซึ่งผูถูกกลาวหามีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือ

จากทนายความอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) ของผูถูกกลาวหาท่ีรัฐจะตองให

การรับรองและคุมครอง 

 ในประเทศสหราชอาณาจักร ถือวาเปนตนกําเนิดของเอกสิทธิคุมกันความลับในการ

ติดตอส่ือสารระหวางลูกความกับทนายความ (Attorney–Client Privilege) วางเปนหลักคุมครอง

สิทธิผูถูกกลาวหาในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัว เม่ือผูถูกกลาวหาตองการที่จะพูดคุยกับ

ทนายความ รัฐจะตองจัดเตรียมสถานท่ีใหมีความเปนสวนตัว มีความเปนการเฉพาะตัวใหกับ         

ผูถูกกลาวหาพบทนายความ ซึ่งประเทศสหราชอาณาจักรใหความสําคัญ กับสิทธิดังกลาวนี้ไมวาจะ

มีการจัดเตรียมหาทนายความใหผูถูกกลาวหา ใหสิทธิผูถูกกลาวหาตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีและหอง

ใหผูถูกกลาวหาพบทนายความเปนการเฉพาะตัว 

 สําหรับในประเทศฝร่ังเศสนั้น สิทธิการมีทนายความเปนสวนสําคัญของกระบวนการ

พิจารณาคดี ซึ่งประเทศสวนใหญในภาคพ้ืนยุโรปนั้นถือวาสิทธิการมีทนายความเปนสวนหนึ่งของ 

“วิธีพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม” (procèséquitable) ตามมาตรา 6 แหง Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales ประเด็น เ ร่ือง สิทธิการมี

ทนายความนั้นอาจสะทอนผลสองดาน กลาวคือ ผลทางดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน  

หากรัฐหรือหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนตํารวจ อัยการ หรือศาล ไดเคารพสิทธิการมีทนายความ

ของจําเลยและปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวอยางเครงครัด อยางไรก็ตามประเด็น

เร่ืองสิทธิการมีทนายความอาจถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือถวงความยุติธรรมโดยการย่ืนอุทธรณและ
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ฎีกาในประเด็นดังกลาวในทางเทคนิคท้ังๆท่ีจําเลยก็ไดรับการชวยเหลือจากทนายความตลอด

กระบวนพิจารณา ศาลยังคงมีบทบาทสําคัญในการรับรองและรักษาสิทธิการมีทนายความของผูถูก

ดําเนินคดีอาญาและปองกันมิใหนําประเด็นดังกลาวมาขัดขวางความยุติธรรมดวยไปพรอมๆ กัน 

 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันใชระบบไตสวน เพราะเปนประเทศท่ีใชระบบ

ประมวลกฎหมาย การไตสวนเบื้องตนกอนการพิจารณาคดีทําโดยตํารวจและอาจถูกนําเขาสูการ

ดําเนินคดีหรือถอดถอนโดยอัยการ,ในกรณีท่ีอัยการพิจารณาแลวเห็นวาสมควรส่ังฟอง โดยที่

ตํารวจเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานและทําการสอบสวนผูตองหา/จําเลย ผลของการสอบสวนจะ

ถูกบันทึกอยูในสํานวนและจะสงสํานวนดังกลาว ใหกับอัยการเพ่ือปดสํานวน และอัยการก็สามารถ

ทําการสอบสวนผูตองสงสัย/จําเลยได ซึ่งทนายมีสิทธิท่ีจะอานทุกสํานวนของอัยการและศาล

รวมถึงบันทึกการสอบสวนของตํารวจและอัยการซึ่งเปนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการ

พิจารณาคดีอยางเต็มท่ี บทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมันไดใหสิทธิทนายจําเลยในการเขาถึงพยานหลักฐานได แสดงใหเห็นวา “ทนาย

จําเลยเปนผูมีสิทธิรองขอตอศาลเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานได” แตการเขาสูสํานวนดังกลาว

สามารถถูกปฏิเสธไดหากวาการสอบสวนยังไมเสร็จสมบูรณและการเขาสูสํานวนกอนเวลาท่ีอาจทํา

ใหเปนอันตรายตอการเสร็จสมบูรณของการสอบสวนนั้น และสิทธิในการเขาถึงพยานหลักฐาน

ดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากพนักงานอัยการโดยท่ีการอนุญาตจะมี 2 ชวง คือ 1. ระหวางเตรียม

คดีอนุญาตโดยอัยการ และ 2. หลังพนจากการเตรียมคดีจะอนุญาตโดยผูพิพากษารวมถึงการ

ปฏิเสธไมใหฝายจําเลยเขาถึงพยานหลักฐานดวยและการเขาถึงพยานหลักฐานโดยฝายผูเสียหาย 

ท่ีใหสิทธิทนายความของผูเสียหายมีสิทธิรองขอตรวจดูแฟมสํานวนคดี ซึ่งเปนสิทธิผูเสียหายมี

สิทธิไดรับแจงขอมูลเก่ียวกับสํานวนคดีพรอมสําเนาในกรณีท่ีพนักงานอัยการตั้งขอหาซ่ึงพนักงาน

อัยการจะมีดุลยพินิจในการส่ังอนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวแตทนายผูเสียหายไมไดรับ

อนุญาตใหนําพยานหลักฐานท่ีเปนของกลางออกไปตรวจสอบนอกศาลได 

 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญในเร่ืองสิทธิการมีทนายของผูตองหา

หรือจําเลยในคดีอาญา โดยถือวาเปนสิทธิข้ันมูลฐานในการตอสูคดีอาญาของผูตองหาหรือจําเลย

ประการหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งประชาชนทุกคนควรไดรับ

โดยเสมอภาคกัน และเปนประเทศท่ีใชระบบซีวิลลอว (Civil Law หรือ ระบบประมวลกฎหมาย) 

ท่ีมีวิธีพิจารณาความอาญาตามแบบของฝร่ังเศสและเยอรมัน การพิจารณาคดีอาญาของญี่ปุนเร่ิม

โดยการดําเนินคดีของพนักงานอัยการซึ่งเปนผูมีอํานาจในการฟองรองคดีแตไมมีบทบาท

ดําเนินการพิจารณาเพราะผูพิพากษาเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 

อัยการและทนายเปนเพียงผูเขารวมการพิจารณาคดี การดําเนินคดีอาญาเร่ิมตนโดยการกลาวหา

ตามคําฟองของอัยการและพิจารณาคนหาความจริงในคดี โดยการไตสวนของศาล ในการ

ดําเนินคดีอาญาของญี่ปุนถือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ หากปรากฏวาเปนผูกระทํา

ความผิดก็ไมควรไดรับโทษเกินสมควรและการท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดก็ควรจะมีการ
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ดําเนินคดีอาญาอยางถูกตองตามกระบวนการยุติธรรม ฉะนั้นผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจึง

ตองมีสิทธิในการปองกันตัวตามสมควร การท่ีใหผูตองหาหรือจําเลยซึ่งไมมีความรูดานกฎหมาย

ตอสูคดีโดยตนเอง ยอมเปนการปองกันตัวท่ีไมเพียงพอ จึงตองมีทนายเปนผูแทนในการ

ดําเนินคดีอาญาเพื่อคอยควบคุมการดําเนินคดีตามข้ันตอนของกฎหมาย 

 

4. วิเคราะหสิทธิของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีในการพบทนายความเปนการ
เฉพาะตัว 
 สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ (presumption of innocenece)   

และความเสมอภาคในการตอสูคดี ตามรัฐธรรมนูญ 2550หลักในเร่ืองผูตองขังระหวางพิจารณา

จะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะไดพิจารณาวาเปนผูกระทํา

ความผิดและตองไดรับโทษทางอาญา ในระหวางนั้นเจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติตอผูตองขังเย่ียง

นักโทษผูตองคําพิพากษาวากระทําความผิดมิได สงผลใหในขณะท่ีเจาหนาท่ีของรัฐควบคุมตัว

ผูตองขังอยูนั้น การกระทําอยางใดท่ีกระทบกระเทือนตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเชน ใช

เคร่ืองพันธนาการ ปฏิบัติตอผูตองขังเย่ียงนักโทษ แมกระท่ังการนําไปคุมขังอยูในหองขังเดียวกับ

นักโทษเด็ดขาดยอมกระทําผิดมิได ถือเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมิชอบ ซึ่งตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมาหลายฉบับก็ไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาวในเร่ืองนี้ 

ไวแลว สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนท่ี 4 สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม มาตรา 39 “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา

ท่ีกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ี

กําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

 ในการวิเคราะหสิทธิของผูตองขังในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวของประเทศ

ไทยนั้น การพบทนายความเปนการเฉพาะตัวก็เพ่ือใหทนายความไดติดตอกับลูกความ ซึ่งโดย

ปกติเปนการพูดจากันสองตอสอง การกระทําดังกลาวนี้ก็เพื่อใหทนายความไดรูจักลูกความและ

ทราบขอเท็จจริงของเร่ืองตลอดถึงโอกาสที่จะนําพยานหลักฐานไปตีแผในศาลพอประโยชนของ 

ลูกความ นอกจากนี้โดยการติดตอตังกลาวจะทําใหทนายความไดมีโอกาสที่จะแจงใหลูกความ

ทราบฐานะในทางคดีท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายของเร่ืองท่ีกลาวหา รวบรวมพยานหลักฐาน

และ เสนอพยานหลักฐาน ซึ่งเปนหนาท่ีของทนายความท่ีจะตองนําพยานหลักฐานท่ีเปนประโยชน

ตอ ลูกความมาตีแผเหตุนี้ทนายความจึงมีสิทธิและหนาท่ีในการท่ีจะคนควาหาพยานหลักฐานท่ี

เปน ประโยชนตอลูกความของตน มีโอกาสการนําพยานหลักฐานและหาทางท่ีจะพิสูจนดวยพยาน 

หลักฐานนั้น อีกท้ังทนายความยังมีสิทธิท่ีจะแนะนําในเร่ืองอุทธรณ–ฎีกา แกจําเลยอีกดวย 

 การวิเคราะหสิทธิของผูตองขังในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวของตางประเทศ

นั้น ในประเทศสหรัฐอเมริการัฐจะใหความคุมครองอยางเครงครัดในการท่ีผูตองขังจะพบ

906



 

ทนายความภายในเรือนจํา ผูตองขังจะไดรับความคุมครองที่เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกมลรัฐ

สวนในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอังกฤษไดมีการคุมครองเอกสิทธิ์ของผูตองขัง ผูถูกจับ 

ผูตองหาหรือจําเลย ภายในเรือนจํา เม่ือผูถูกกลาวหาถูกกักขังในเรือนจําในระหวางการถูก

ดําเนินคดีทางอาญา หากผูถูกกลาวหาตองการพบทนายความ หรือทนายความตองการพบผูถูก

กลาวหาแลวภายในเรือนจําจะมีหองท่ีมีความเปนสวนตัวเพ่ือใหทนายความไดพูดคุยสนทนา

ปรึกษาคดีกับลูกความของตนซ่ึงทนายความสามารถเขาพบผูถูกกลาวหาในเรือนจําไดบอยเทาท่ี

จําเปน 

 ซึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศสไดมีการคุมครองเอกสิทธิ์ของ

ผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลย ภายในเรือนจํา เม่ือผูถูกกลาวหาถูกกักขังในเรือนจําใน

ระหวางการถูกดําเนินคดีทางอาญา หากผูถูกกลาวหาตองการพบทนายความ หรือทนายความ

ตองการพบผูถูกกลาวหาแลวภายในเรือนจําจะมีหองท่ีมีความเปนสวนตัวเพ่ือใหทนายความได

พูดคุยสนทนาปรึกษาคดีกับลูกความของตนซ่ึงทนายความสามารถเขาพบผูถูกกลาวหาในเรือนจํา

ไดบอยเทาท่ีจําเปน ดังนั้นภายในเรือนจํา จะถูกออกแบบใหมีหองท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนพิเศษมี

ความเปนสวนตัว มีความเปนการเฉพาะตัวใหกับผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งตกเปนผูตองขังใน

ระหวางการพิจารณาคดี ท่ีจะไดพูดคุยสนทนากับทนายความในหองท่ีมีความเปนสวนตัว โดยไมมี

กลองวงจรปดคอยบันทึกภาพในการสนทนากันระหวางผูตองขังกับทนายความเปนการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งตกเปนผูตองขังในระหวางการพิจารณาคดีซึ่งถูก

ควบคุมกักขังภายในเรือนจํา  

 สําหรับในรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนีไดมีการ

คุมครอง เอกสิทธิ์ของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลย ภายในเรือนจํา เม่ือผูถูกกลาวหาถูก

กักขังในเรือนจําในระหวางการถูกดําเนินคดีทางอาญา หากผูถูกกลาวหาตองการพบทนายความ 

หรือทนายความตองการพบผูถูกกลาวหาแลวภายในเรือนจําจะมีหองท่ีมีความเปนสวนตัวเพ่ือให

ทนายความไดพูดคุยสนทนาปรึกษาคดีกับลูกความของตนซ่ึงทนายความสามารถเขาพบ                 

ผูถูกกลาวหาในเรือนจําไดบอยเทาท่ีจําเปน ซึ่งผูถูกกลาวหาจะถูกควบคุมตัวภายในเรือนจํา

ตลอดเวลาในการถูกดําเนินคดีภายหลังจากศาลไมใหผูถูกกลาวหาไดประกันตัวดังนั้นผูตองหา

หรือจําเลยท่ีตกเปนผูตองขังในระหวางถูกดําเนินคดีจะมีเวลาท่ีจะพบกับทนายความเพ่ือปรึกษา

คดีภายในเรือนจํามากท่ีสุด 

 สําหรับในรัฐธรรมนูญของญี่ปุนไดมีการคุมครองเอกสิทธิ์ของผูตองขัง ผูถูกจับ 

ผูตองหาหรือจําเลย ภายในเรือนจํา เม่ือผูถูกกลาวหาไมไดรับการประกันตัวจากศาลระหวางการ

ดําเนินคดีอาญานั้น ศาลจะมีคําส่ังและออกหมายใหนําผูตองหาไปควบคุมไวในเรือนจํากลาง      

การสอบสวนโดยเจาพนักงานตํารวจท่ีเรือนจํานั้นไมสะดวกดังเชนท่ีสถานีตํารวจ เพราะเจาหนาท่ี

เรือนจํามักจะเขามาเก่ียวของกับการสอบสวนอยูดวย นอกจากนั้นในบางคร้ังเจาหนาท่ีเรือนจําก็

อาจอยูรวมใน การสอบสวนนั้นๆ ดวยเพื่อปองกันไมใหเจาพนักงานตํารวจทําการสอบสวน
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ผูตองหาโดยไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุผลนี้ผูถูกกลาวหา จะถูกควบคุมตัว ภายในเรือนจํา

ตลอดเวลาในการถูกดําเนินคดีภายหลังจากศาลไมใหผูถูกกลาวหาไดประกันตัวดังนั้นผูตองหา

หรือจําเลยท่ีตกเปนผูตองขังในระหวางถูกดําเนินคดีจะมีเวลาท่ีจะพบกับทนายความเพ่ือปรึกษา

คดีภายในเรือนจํามากท่ีสุด 

 ในสวนการวิเคราะหบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขังในการพบ

ทนายความเปนการเฉพาะตัวสิทธิผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลยในการพบทนายความเปน

การเฉพาะตัว ไดถูกบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วา เหตุผลท่ีสําคัญในการพบ

ทนายความเปนการเฉพาะตัวก็เพ่ือปองกันถอยคําของผูตองหาไมใหบุคคลภายนอกไดยินการ

พูดคุยสนทนากันระหวางผูตองหากับทนายความ ประกอบกับหากผูตองหาไดกลาวถอยคําออกมา 

ซึ่งเปนปฏิปกษตอตนเองแลว ศาลไมอาจใชดุลพินิจรับฟงถอยคําของผูตองหาได ถือไดวาเปน

ถอยคําท่ีผูตองหาไดกลาวออกมาโดยไมสมัครใจ เชนนี้ศาลจะใชดุลพินิจรับฟงถอยคําของ

ผูตองหาไดอยางไร ดวยเหตุนี้จากหลักกฎหมายดังกลาวจะ ระบุไวอยางชัดเจนวา ผูถูกจับหรือ

ผูตองหามีสิทธิไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและจําเลยมีสิทธิปรึกษา

ทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวในกรณีดังกลาว หากผูตองหาหรือจําเลย

ตองการปรึกษาคดีหรือพบทนายความ ไมวาผูตองหาหรือจําเลยจะถูกควบคุมขัง ณ ท่ีทําการของ

พนักงานสอบสวน ในสถานท่ีอ่ืนนอกจากเรือนจํา ในเรือนจํา หรือในท่ีทําการของศาล หากเจา

พนักงานของรัฐไมจัดสถานท่ีหรือหองพบทนายความ โดยไมมีความเปนสัดสวน ไมมีความเปน

สวนตัว ไมมีความเปนการเฉพาะตัว ใหผูตองหาหรือจําเลยไดพูดคุยสนทนากับทนายความแลวจะ

ไมสงผลถึงการพิจารณาคดีในช้ันศาลซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนไมแจง

สิทธิหรือไมดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บัญญัติสภาพบังคับ (Sanction) ไวโดยชัดแจงในการหามไมใหรับฟง “ถอยคํา” ของผูตองหา 

ประกอบกับกฎเกณฑ ก็ไมมีผลบังคับใชในการหามรับฟง “ถอยคํา” ของผูตองหาหรือจําเลย หาก

เจาพนักงานของ รัฐไมจัดสถานท่ีหรือหอง พบทนายความ โดยไมมีความเปนสัดสวน ไมมีความ

เปนสวนตัว ไมมีความเปนการเฉพาะตัว ใหกับผูตองหาหรือจําเลยไดพบกับทนายความ 

 วิเคราะหแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิของผูตองขังในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัว

จะเห็นไดวาท้ังกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีฯ และขอบังคับ

อธิบดีกรมราชทัณฑฯ ตางก็สอดคลองกันกับมาตรฐานสากล แตขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ กับไม

สอดคลองกัน กลาวคือความเปนจริงในปจจุบันในทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวน หากสถานี

ตํารวจหรือหนวยราชการใดยังไมมีหองควบคุมท่ีจัดข้ึนเปนพิเศษโดยแบงเปนสัดสวนตองใหผูถูก

คุมขังพบและปรึกษาทนายความท่ีหองควบคุมทํานองการเย่ียมอยางธรรมดา แตพยายามเปด

โอกาสใหพบและปรึกษากันเปนสวนตวัเทาท่ีจะกระทําได ซึ่งในสภาพความเปนจริงในปจจุบนัก็คอื 

พนักงานสอบสวนจะใหทนายความยืนพูดคุยกับผูตองหาอยูหนาหองขังนั้นเอง ซึ่งไมมีความเปน

สัดสวน ไมมีความเปนสวนตัว ไมมีความเปนการเฉพาะตัว เพราะบริเวณดานในหองขังนั้นก็ยังมี
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ผูตองขังอ่ืนๆ รวมปะปนอยูดวย อีกท้ังบริเวณดานนอกหองขังก็ยังมีเจาพนักงานตํารวจหรือ

บุคคลภายนอกอ่ืนๆ เดินผานไปมาตลอดเวลา นี้คือความเปนจริงในปจจุบันเชนนี้แลวการพบ

ทนายความของผูตองหาจะมีความเปนการเฉพาะตัวไดอยางไรในกรณีของเรือนจํา ภายในเรือนจํา

บางแหงจะไมมีหองผูตองขังพบทนายความท่ีเปน หองท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในทางปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีราชทัณฑจะใหผูตองขังพบทนายความในหองเย่ียมญาติเหมือนบุคคลท่ัวไป ดวยเหตุนี้

การพบทนายความของผูตองขังในปจจุบันจึงไมมี ความเปนการเฉพาะตัว 

 เปรียบเทียบสิทธิของผูตองขังในการพบทนายความเปนการเฉพาะตัวของประเทศไทย

กับตางประเทศ สําหรับสิทธิของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลยในการพบทนายความเปน

การเฉพาะตัวในคดีอาญาไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ตั้งแตเร่ิมคดีอาญาจนกระท่ังศาลตัดสินคดี ซึ่งสิทธิของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลยใน

การพบทนายความเปนการเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุน และไทย       

มีหลักการปฏิบัติคลายคลึงกัน โดยสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองตามขอ, กฎขององคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเยาวชนท่ีถูกจํากัด

อิสรภาพ (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 

1990) กฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษ ค.ศ. 1955 (Standard Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners) หลักการเพ่ือการคุมครองบุคคลทุกคนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุก ค.ศ. 

1988. (Body of Principles for the Protection of all Persons under any form of Detention or 

Imprisonment) และหลักการพ้ืนฐานวาดวยบทบาทของนักกฎหมาย ค.ศ. 1990 (Basic 

Principles on the Role of Lawyers) 

 ซึ่งสิทธิของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลย ในการพบทนายความเปนการ

เฉพาะตัว ในคดีอาญาไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต

การถูกควบคุมตัว การถูกกักขังในเรือนจํา และการกักขังภายในท่ีทําการศาล โดยในขั้นตอนการ

ถูกควบคุมตัวภายในสถานีตํารวจ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ญี่ปุน และไทย เม่ือผูถูกควบคุมตัวถูกนําตัวมาท่ีสถานี

ตํารวจ และผูถูกควบคุมตัวตองการปรึกษาทนายความภายในสถานีตํารวจจะมีหองท่ีมีลักษณะ 

เฉพาะเปนพิเศษ มีความเปนสวนตัวโดยหามไมใหบุคคลอื่นเขาไปยุงเก่ียวกับการปรึกษาคดี

ระหวางผูถูกควบคุมตัวกับทนายความ สวนในกรณีท่ีผูถูกจับหรือผูตองหามีฐานะยากจนไม

สามารถจางทนายความเอกชนได เม่ือ ผูถูกจับหรือผูตองหารองขอทนายความเจาพนักงานของรัฐ

จะตองจัดทนายความใหแกผูถูกจับหรือผูตองหาในบางคร้ัง 
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5. บทสรุป 
 จากการศึกษาหลักการแนวคิด หลักกฎหมายและการปฏิบัติในการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบและปรึกษาทนายความของประเทศไทย และ

ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ กฎหมายประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุนพบวา 

 ในกรณีสิทธิของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลยในการพบทนายความเปนการ

เฉพาะตัวในคดีอาญาไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต

เร่ิมคดีอาญาจนกระท่ังศาลตัดสินคดี ซึ่งสิทธิของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลยในการพบ

ทนายความเปนการเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุน และไทย      

มีหลักการปฏิบัติคลายคลึงกัน กลาวคือเม่ือผูถูกควบคุมตัวถูกนําตัวมาท่ีสถานีตํารวจ และ               

ผูถูกควบคุมตัวตองการปรึกษาทนายความภายในสถานีตํารวจจะมีหองท่ีมีลักษณะเฉพาะเปน

พิเศษ มีความเปนสวนตัวโดยหามไมใหบุคคลอ่ืนเขาไปยุงเก่ียวกับการปรึกษาคดีระหวางผูถูก

ควบคุมตัวกับทนายความ สวนในกรณีท่ีผูถูกจับหรือผูตองหามีฐานะยากจนไมสามารถจาง

ทนายความเอกชนได เม่ือผูถูกจับหรือผูตองหารองขอทนายความเจาพนักงานของรัฐจะตองจัด

ทนายความใหแกผูถูกจับหรือผูตองหาในบางคร้ัง ซึ่งความเปนจริงของไทยในปจจุบันก็คือ 

พนักงานสอบสวนจะใหทนายความยืนพูดคุยกับผูตองหาอยูหนาหองขังนั้นเอง ซึ่งไมมีความเปน

สัดสวนไมมีความเปนสวนตัว ไมมีความเปนการเฉพาะตัว เพราะบริเวณดานในหองขังนั้นก็ยังมี

ผูตองขังอ่ืนๆ รวมปะปนอยูดวย อีกท้ังบริเวณดานนอกหองขังก็ยังมีเจาพนักงานตํารวจหรือ

บุคคลภายนอกอื่นๆ เดินผานไปมาตลอดเวลา  

 ในกรณีข้ันตอนการถูกกักขังในเรือนจําตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุน 

และไทย เม่ือผูถูกกลาวหาถูกกักขังในเรือนจําในระหวางการถูกดําเนินคดีทางอาญา หากผูถูก

กลาวหาตองการพบทนายความ หรือทนายความตองการพบผูถูกกลาวหาแลวภายในเรือนจําจะมี

หองท่ีมีความเปนสวนตัวเพ่ือใหทนายความไดพูดคุยสนทนาปรึกษาคดีกับลูกความของตนซ่ึง

ทนายความสามารถเขาพบผูถูกกลาวหาในเรือนจําไดบอยเทาท่ีจําเปนภายในเรือนจําจะถูก

ออกแบบใหมีหองท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนพิเศษมีความเปนสวนตัว มีความเปนการเฉพาะตัวใหกับ

ผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งตกเปนผูตองขังในระหวางการพิจารณาคดี ท่ีจะไดพูดคุยสนทนากับ

ทนายความในหองท่ีมีความเปนสวนตัว โดยไมมีกลองโทรทัศนวงจรปดคอยบันทึกภาพในการ

สนทนากันระหวางผูตองขังกับทนายความเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือ

จําเลย ซึ่งตกเปนผูตองขังในระหวางการพิจารณาคดีซึ่งถูกควบคุมกักขังภายในเรือนจํา ซึ่งใน

สภาพความเปนจริงของไทยในปจจุบันก็คือ ภายในเรือนจําบางแหงจะไมมีหองผูตองขังพบ

ทนายความท่ีเปน หองท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีราชทัณฑจะใหผูตองขังพบ
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ทนายความในหองเย่ียมญาติเหมือนบุคคลทั่วไป ดวยเหตุนี้การพบทนายความของผูตองขังใน

ปจจุบันจึงไมมี ความเปนการเฉพาะตัว 

  สวนในกรณีของการกักขังภายในท่ีทําการศาลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝร่ังเศสเยอรมันญี่ปุน และไทยไดมีการคุมครองเอก

สิทธิ์ของผูตองขัง ผูถูกจับ ผูตองหาหรือจําเลยภายในท่ีทําการศาลเมื่อผูตองหาหรือจําเลยมา

ปรากฏตัวในศาล ตามกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน หากผูตองหาหรือจําเลยตองการท่ีจะ

ปรึกษาคดีหรือพูดคุยสนทนากับทนายความ ภายในท่ีทําการของศาลจะถูกออกแบบใหหองท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ มีความเปนสวนตัว โดยไมมีกลองโทรทัศนวงจรปดคอยบันทึกภาพ ในการสนทนา

กันระหวางผูถูกกลาวหากับทนายความ การมีหองท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีความเปนสวนตัวในท่ี 

ทําการของศาล ก็เพ่ือเตรียมไวใหกับผูตองหาหรือจําเลยไดพูดคุยสนทนาหรือพบทนายความเปน

การเฉพาะตัวเชนกัน ซึ่งในสภาพความเปนจริงของไทยในปจจุบันก็คือ ภายในที่ทําการศาลไมมี

หองผูตองขัง พบทนายความท่ีเปน หองท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดวยเหตุนี้การพบทนายความของ

ผูตองขังในปจจุบันจึงไมมีความเปนการเฉพาะตัว 
 

6. ขอเสนอแนะ 
 จากบทสรุปขางตนจะเห็นไดวา ตามท่ีไดมีการกําหนดตัวกฎหมาย และขอปฏิบัติใน

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบและปรึกษาทนายความ ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับของกรมราชทัณฑของประเทศ

ไทย นั้น ยังไมมีการบังคับใชท่ีเขมงวด และใหสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยเทาท่ีควร เนื่องจากใน

ประเทศไทย ไมมีการจัดสถานท่ีใหเหมาะสม เปนสัดสวน เพ่ือใหเกิดความเปนเฉพาะตัว ซึ่งก็คือ

การติดตอส่ือสารท่ีตองเปนความลับ สําหรับวัตถุประสงคของการไดรับคําแนะนําทางกฎหมาย

หรือความชวยเหลือทางกฎหมาย และฝายทนายความก็จะไดรับทราบขอเท็จจริงโดยละเอียดอยาง

ครบถวนเชนกันดวยเหตุนี้หากผูตองหาหรือจําเลยพบทนายความโดยไมมีความเปนสวนตัวยอม

เปนการรบกวนแทรกแซงเขาไปในการติดตอส่ือสารระหวางผูตองหาหรือจําเลยกับทนายความใน

การปรึกษาคดีถือไดวาเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 สิทธินี้และในสภาพความเปนจริงของไทยในปจจุบันก็คือ ภายในเรือนจําบางแหงจะ 

ไมมีหองผูตองขังพบทนายความที่เปนหองท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ี

ราชทัณฑจะใหผูตองขังพบทนายความในหองเย่ียมญาติเหมือนบุคคลท่ัวไป ดวยเหตุนี้การพบ

ทนายความของผูตองขังในปจจุบันจึงไมมี ความเปนการเฉพาะตัวรัฐควรแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติราชทัณฑฯ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดใหเรือนจําทุกแหงมีการจัด

หองท่ีมีลักษณะเฉพาะสําหรับผูตองขังระหวางพิจารณาในการพบและปรึกษาทนายความเปนการ

เฉพาะตัว 
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