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บทคัดยอ 

 ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังนั้นไดรับความสนใจเพ่ิมมาข้ึน ในฐานะท่ีเปน

เคร่ืองปองกันท่ีประชาชนมีตอการใชอํานาจรัฐ การที่ผูตองขังตองถูกแยกตัวไปจากสังคมปกติ ซึ่ง

ผูตองขังจะตองถูกจํากัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดตอส่ือสารกับสังคมภายนอก 

ทําใหเกิดปญหาเร่ืองความถูกตองชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติตอผูตองขัง ความทุกข

ทรมานของผูตองขังท่ีไดรับจากการถูกจํากัดเสรีภาพตามกฎหมายตางๆ ส่ิงเหลานี้ไดมีการนําไปสู

การเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิของผูตองขังอันเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน (basic human 

rights) รวมท้ังการเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหลานั้นดวย 

ท่ีมาของการคุมครองสิทธิของผูตองขังนี้นั้น เกิดมาจากแนวคิดท่ีวาผูตองขังท่ีถูก

ลงโทษไดสูญเสียสิทธิบางสวนจากการท่ีไดรับโทษไป แตบุคคลเหลานั้นยังมีสิทธิ์ท่ียังเหลืออยูอีก

จากการถูกลงโทษนั้น มิไดหมายความวาผูกระทําความผิดท่ีถูกขังนั้นส้ินสิทธิความเปนมนุษยไป

เสียท้ังหมดแตอยางใด 

 จากการศึกษาปญหาในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทย พบวา ประเทศไทยได

มีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตรวจคนตัวผูตองขังโดยตรงอยูในกฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 โดยไดมีการ

กําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขัง และการแบงแยกประเภทของผูตองขังเอาไว ซึ่ง

กําหนดใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขังเม่ือไดรับตัวผูตองขังเขาสูเรือนจํา การตรวจคนส่ิงของท่ี

ตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจา

พนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติดตัว

มาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขังจะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด 

ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให แตก็ไมไดมีบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมาย

ใดๆ ท่ีกําหนดเก่ียวกับรายละเอียด ขอบเขตอํานาจ ข้ันตอน และวิธีการในการตรวจคนตัว

ผูตองขังเอาไว จึงทําใหเจาพนักงานราชทัณฑมีอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังอยางไมมี

กฎหมายควบคุมเอาไวเพียงพอ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ

ผูตองขังได 
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 สําหรับมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังในตางประเทศ กลาวคือ สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

ออสเตรเลีย ปรากฏวา มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศเหลานี้

ลวนแตมีบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีกําหนดรายละเอียด ขอบเขตอํานาจ และ

ข้ันตอนในการตรวจคนตัวผูตองขังเอาไวอยางละเอียดและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ

ผูตองขังและปองกันไมใหผูตองขังเกิดความอับอายในขณะตรวจคน จากสภาพปญหามาตรการ

ทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขัง ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนด

ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

ซึ่งอาจเพ่ิมเติมเขาไปในขอ 36 ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ โดยกําหนดขอบเขตอํานาจ 

หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการในการตรวจคนตัวผูตองขังใหชัดเจนและคุมครองศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยของผูตองขัง  

 

1. บทนํา 
 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการบังคับโทษจําคุกจะไมเหมือนวัตถุประสงคของ

การลงโทษท่ีมุงจะลงโทษใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนหลัก หากแต

วัตถุประสงคของการบังคับโทษเปนการพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เขามาสู

แนวคิดยุคใหมท่ีมีความเปนเสรีนิยมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตลอดท้ังศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยมากขึ้น มุงท่ีจะปรับเปลี่ยน บําบัดฟนฟูหรือแกไขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพรองในเร่ือง

ตางๆ ท่ีเปนเหตุใหกระทําผิดกฎหมายอาญาอันเปนกติกาของสังคม ถึงขนาดไมสามารถดํารงชีวิต

อยูรวมกับคนในสังคมปกติได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําคนในลักษณะดังกลาวนี้ไปปรับปรุง

ซอมแซมแกไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานคน

ปกติในสังคมนั้นๆ ได ซึ่งวัตถุประสงคของการบังคับโทษท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหมีการดํารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

2. เพ่ือเปนการคุมครองสังคม 

การลงโทษจําคุกจะตองเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจําคุก กลาวคือ 

ตองไมทําลายบุคลิกภาพของคนปกติและตองสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

รัฐธรรมนูญอยูบนพ้ืนฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอก

เรือนจํา เพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสูสังคมอีกคร้ัง หากการจําคุกทําลายบุคลิกภาพของ

คนใหเสียไป การฟนฟูก็จะทําไมไดผล สุดทายสังคมก็จะไดรับความเสียหายอีกตอไป 

ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติตอผูตองขัง ซึ่งเกิดข้ึนตั้งแตรับตัวผูตองขัง

เขาสูเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งกระทบตอสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง

เปนอยางมากนั่นก็คือ การบังคับใหผูตองขังทุกคนเปลือยกายในการคนตัวผูตองขังเพ่ือท่ีจะ 
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ทําการคนตัวผูตองขัง (strip search) เพ่ือตรวจคนอาวุธ หรือส่ิงของผิดกฎหมายจากตัวผูตองขัง 

ซึ่งการ ปฏิบัติตอผูตองขังดังกลาวนั้นกอใหเกิดความอับอายทางเพศแกผูตองขัง โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงการ เปลือยกายตอหนานักโทษหรือผูตองขังคนอ่ืนๆ นําไปสูความอัปยศอดสูและทําลาย

บุคลิกภาพของผูตองขังตั้งแตกาวแรกท่ีเดินเขาสูเรือนจํา ซึ่งโดยหลักในการคนผูตองโทษ 

คนทรัพย และการคนหองขัง สามารถทําได การคนตัวผูตองโทษชายใหกระทําโดยผูชาย  

ผูตองโทษหญิงใหกระทําโดยหญิง และตองกระทําในหองท่ีไมเปดเผย ผูตองโทษอ่ืนจะอยูรวม

ดวยมิได แตในประเทศไทยนั้นการตรวจคนท่ีตองมีการเปลือยกายในทางปฏิบัติมักจะใหนักโทษ

เปลือยกายพรอมกันเปนกลุมและตรวจคน ซึ่งกอใหเกิดความอับอายทางเพศแกผูตองขังอันเปน

การละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังแลว 

 แตอยางไรก็ตามในการเปลือยกายเพ่ือคนตัวนั้นก็เปนมาตรการท่ีจําเปนตองนํามาใช

บังคับแกผูตองขังทุกคน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของเจาพนักงาน

เรือนจําและตัวผูตองขังเอง ไมวาจะเปนผูตองขังในคดีรายแรงหรือคดีท่ีไมรายแรง ก็ไดรับการ

ปฏิบัติเชนเดียวกันท้ังส้ิน เนื่องจากมีการลักลอบนําส่ิงของตองหาม เชน ยาเสพติด หรือ

โทรศัพทมือถือ เขาไปภายในเรือนจําอยูมากโดยวิธีการซุกซอนใหพนจากสายตาของเจาพนักงาน

เรือนจําดวยวิธีตางๆ เชน ซุกซอนมาตามสิ่งของท่ีผูมาเย่ียมฝากไวใหกับผูตองขัง หรือซุกซอนใน 

รูทวารหนักตามท่ีปรากฏตามขาวในปจจุบัน สงผลใหเกิดปญหาเครือขายยาเสพติดในเรือนจํา 

บทความนี้จึงมุงศึกษามาตราการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยศึกษาถึง

ปญหาในการตรวจคนตัวผูตองขังตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการ

ตรวจคนตัวผูตองขังในตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการปรับปรุงแกไขกฎหมายและ 

แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรของราชทัณฑตอผูตองขังหรือนักโทษใหสอดคลองกันและเกิดผล

สัมฤทธิ์ท่ีเปนจริงในทางปฏิบัติตอไป 

 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขัง 
 จากแนวความคิดท่ีวา นักโทษเด็ดขาดถือเปนพลเมืองของประเทศ แมจะถูกจํากัด

สิทธิและเสรีภาพโดยผลของกฎหมาย แตยังมีสิทธิเสรีภาพบางประการเหลืออยู อยางกรณีการ

ลงโทษจําคุก ถือเปนการกระทําตอชีวิตรางกายของบุคคลผูกระทําความผิด ท่ีจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตรางกาย ซึ่งรัฐหรือองคกรของรัฐสามารถกระทําไดตามกฎหมาย แตจะปฏิบัติอยาง

ขาดความเคารพ เปนการทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรมไมได ซึ่งในรัฐธรรมนูญปจจุบันบัญญัติ

วา “ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”สิทธิ

เสรีภาพในชีวิตและรางกาย ถือไดวาเปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีเปนสิทธิมนุษยชน ซึ่งบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดความสัมพันธระหวางการใชอํานาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพในชีวิต

และรางกายไววา การปฏิบัติตอนักโทษผูกระทําความผิด รัฐหรือองคกรของรัฐจะปฏิบัติตอ

นักโทษเหมือนมิใชมนุษย เชน ปฏิบัติเย่ียงสัตว หรืออยางทาสมิไดเพราะสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

352



และรางกาย เปนหลักข้ันพ้ืนฐานอันสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองมิใหมีการปฏิบัติตอ

เพ่ือนมนุษยเชนนั้นอันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลหรือนักโทษ

เด็ดขาดพึงไดรับการคุมครอง ดังนั้น การใชอํานาจของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวเพราะสิทธิและเสรีภาพถือเปน

ประโยชนมหาชนท่ีรัฐตองปกปองคุมครอง ใหแกเพ่ือประชาชนทุกภาคทุกคนในสังคม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงกรมราชทัณฑ ซึ่งมีหนาท่ีในการบังคับโทษแกบุคคลผูกระทําความผิดจะตองคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขัง ตองดําเนินแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ และใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยการบังคับโทษใหเปนไปใน

ลักษณะท่ีไมเปนการทารุณ โหดราย หรือไรมนุษยธรรม 

 หากพิจารณาตอมา เม่ือนักโทษเด็ดขาดมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายในฐานะท่ี

เปนมนุษยผูมีศักดิ์ศรี จึงทําใหการบังคับโทษของเรือนจําตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายท่ีใช

บังคับและแนวทางในการปฏิบัติ อันจะไดแก พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎระเบียบ

หรือคําส่ัง ขอบังคับตางๆ รวมท้ังกฎกระทรวงมหาดไทยและขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับ

ปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ โดยจะตองไมเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิต

และรางกายของนักโทษ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน วา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยหรือใชสิทธิเสรีภาพของตนได เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปน

ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและ 

เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือ

ยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” 

 ดังจะเห็นไดวาในรัฐธรรมนูญปจจุบัน ไดใหความคุมครองในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และ การใชอํานาจของรัฐหรือองคกรของรัฐไวอยางครอบคลุมทุกกรณี ไมวาจะเปนประชาชนหรือ

นักโทษ อีกท้ังยังกําหนดเคร่ืองมือตอบโตกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายไว โดย

ใหสามารถฟองรองคดีตอศาลหรือยกเปนขอตอสูคดีในศาลได อันถือเปนหลักพ้ืนฐานของความ

ยุติธรรมในการใหความคุมครองแกบุคคลหรือนักโทษไวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

 สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายตามท่ีรัฐธรรมนูญปจจุบันใหความคุมครองนั้น มีสวน

ท่ีเพ่ิมเติมจากเดิม คือสิทธิท่ีจะไมไดรับการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการ

โหดรายและไรมนุษยธรรม อันเปนไปตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 5 วา 

“บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซึ่งทารุณโหดรายไรมนุษยธรรมหรือ

หยามเกียรติมิได” และในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองยังไดใหการ
รับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย ไวในขอท่ี 7 วา “บุคคลจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ 

หรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือต่ําชามิได โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคคลจะถูกใชในการ

ทดลองทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรโดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้น

มิได” 
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 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพในชีวิต

และรางกายไวอยางกวางขวางเพิ่มข้ึนจากเดิม แตอยางไรก็ตามการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ

ดังกลาวไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น เปนการรับรองไวแตเพียงหลักการ ซึ่งรัฐจําเปนท่ี

จะตองดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือกําหนดรายละเอียดและแนวทางเพื่อใหสิทธิเสรีภาพในชีวิต

และรางกายดังกลาวเกิดผลบังคับไดจริงในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของนักโทษ

เด็ดขาด เชน การทําผิดวินัย การใชอาวุธตอนักโทษ การตรวจคน การใชเคร่ืองพันธนาการ การมี

เคร่ืองนุงหมหลับนอน การไดรับอาหาร การคุมขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย ฯลฯ 

 ในสวนของมาตรฐานสากลที่เก่ียวของกับการตรวจคนตัวผูตองขังโดยตรงนั้น ไดมีการ

บัญญัติเอาไวใน ขอกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา และ
มาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of 

Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders หรือเรียกโดยยอวา 

ขอกําหนดกรุงเทพฯ–Bangkok Rules) โดยบัญญัติไวในขอกําหนดท่ี 19 และ 20 โดยกําหนดให

การตรวจคนผูตองขังหญิงนั้นตองดําเนินการโดยเจาพนักงานหญิง และเจาพนักงานหญิงท่ีเปน

ผูดําเนินการน้ันจะตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังโดยเฉพาะมากอนดวย 

ถาเปนเจาพนักงานท่ีไมไดผานการฝกอบรมมากอนนั้นก็ไมควรจะใหทําการตรวจคน เนื่องจากเจา

พนักงานท่ียังไมไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการตรวจคนตัวผูตองขังมากอนนั้นอาจจะไมทราบ

หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีถูกตองและเหมาะสมในการตรวจคนตัวผูตองขัง ซึ่งอาจกอใหเกิดการ

ละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของผูตองขังได และยังไดกําหนดเกี่ยวกับการตรวจคนแบบถอดเสื้อผา 

(Strip search) และการตรวจคนท่ีรุกลํ้าเขาไปในรางกาย (Invasive body search) ซึ่งเปนการ

ตรวจคนท่ีอาจจะเกิดผลกระทบตอจิตใจและรางกายท่ีผูตองขังหญิง จึงกําหนดใหควรหลีกเล่ียง

การตรวจคนดวยมาตรการดังกลาวและใชเทคโนโลยีเชน เคร่ืองสแกน (scan) เปนตัวชวยในการ

ตรวจคนแทนเพ่ือลดความอับอายแกผูตองขังหญิง และตอมากรมราชทัณฑไดมีการออกหนังสือ

ถึงเรือนจําและทัณฑสถาน ดวนมาก ท่ี ยธ 0705.1/9849 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556 โดยได

กําหนดแนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา

และมาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง ขอกําหนดท่ี 19, 20 และ 21 เพ่ือใหการ

ปฏิบัติในสวนของการตรวจคนตัวผูตองขังหญิงนั้นเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว แตก็นํามาใชแต

เฉพาะผูตองขังหญิงเทานั้น ผูตองขังชายยังคงไดรับการปฏิบัติเชนเดิม 
 
3. มาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับตางประเทศ 

 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นั้นไมไดมีการบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ

และวิธีการในการตรวจคนตัวผูตองขังเอาไวโดยเฉพาะ แตก็ไดบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองของการ

จําแนกประเภทผูตองขัง โดยใหแยกเพศชายกับเพศหญิงออกจากกัน ซึ่งก็มีความเกี่ยวของกับการ
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ตรวจคนตัวผูตองขังอยูบาง เนื่องจากการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นจะตองกระทําโดยบุคคลท่ีเปน

เพศเดียวกันกับผูตองขัง แตก็บัญญัติไวอยางกวางๆ ในมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติวา “รัฐมนตรีมีอํานาจ

กําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือส่ังใหจัดอาณาเขตภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ให

คํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศ ของผูตองขังหรือความประสงคในการอบรมผูตองขังดวย” ซึ่งก็

สอดคลองกับกฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษขององคการสหประชาชาติ ขอท่ี 8 

 แตอยางไรก็ดี ตอมาก็ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน 

มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซึ่งไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 

2480 โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขัง และการแบงแยกประเภทของ

ผูตองขังเอาไว ซึ่งกําหนดใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขังเม่ือไดรับตัวผูตองขังเขาสูเรือนจํา การ

ตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขัง

เปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเองแสดง

ส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขังจะไมแสดง

ส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให ซึ่งก็สอดคลองกับหลัก

สากลคือขอกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการ
ท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง หรือขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ขอกําหนดท่ี 

19  

 นอกจากนี้ยังมีขอบังคับของกรมราชทัณฑท่ี 15/2486 ซึ่งออกโดยกรมราชทัณฑ 

กระทรวงมหาดไทย โดยออก ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2486 โดยเปนขอบังคับในเร่ืองของการ

ตรวจคนผูตองขังท่ีนําเขาและนําออกจากหองขัง ซึ่งกําหนดใหเจาพนักงานจะตองทําการตรวจคน

ตัวผูตองขังทุกคนทุกคร้ังกอนนําผูตองขังเขาในหองขังในเวลาเย็น และเม่ือจะนําผูตองขังออกมาก

จากหองขังในเวลาเชา ก็ใหเจาพนักงานเรือนจําผูนําออกทําการตรวจคนผูตองขังท่ีนําออกนั้น โดย

เครงครัดทุกคนเชนเดียวกัน  ขอบังคับดังกลาวก็ไมไดกําหนดรายละเอียดข้ันตอนวิธีการและ

ขอบเขตอํานาจในการตรวจคน มีเพียงขอบังคับใหเจาพนักงานจะตองทําการตรวจคน ซึ่งก็ได

บัญญัติไวอยางกวางๆเทานั้น 

 จากท่ีไดศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ผูตองขังจากการตรวจคนตัวผูตองขังของประเทศไทยนั้น จะเห็นไดวามีการบัญญัติคุมครอง

ผูตองขังในการตรวจคนตัวผูตองขังอยูบาง กลาวคือ กฎหมายไทยไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหการ

คนตัวผูตองขังนั้นจะตองกระทําโดยเจาพนักงานซึ่งเปนบุคคลท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูตองขัง แตก็

ไมไดกําหนดขอบเขตอํานาจ ระเบียบและข้ันตอนในการตรวจคนตัวผูตองขัง ซึ่งอาจยังไมเพียงพอ

ตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพที่ผูตองขังพึงจะมี  

 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแลวจะเห็นไดวา ในสหรัฐอเมริกาไดมี

การบัญญัติกฎหมายในการวางหลักเกณฑและข้ันตอนในการตรวจคนผูตองขังไวอยางละเอียด 

โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิของผูตองขังในการท่ีจะไมไดรับการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความอับอาย
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ทางเพศ โดยเฉพาะการในตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผา (Strip Search) และการตรวจคน

ส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายผูตองขัง (Cavity Search) ซึ่งเปนการคนท่ีมีความเส่ียงตอการ

ละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในรางกายของผูตองขัง แตก็มีความจําเปนจะตองนําวิธีการตรวจคน

ดังกลาวมาใชเพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน

เรือนจํา เนื่องจากผูตองขังอาจลักลอบนําอาวุธหรือส่ิงของตองหามเขามาในเรือนจํา ซึ่งจะ

กอใหเกิดอันตรายตอเจาพนักงานเรือนจําและผูตองขังคนอ่ืนๆ จึงไดมีการบัญญัติกฎหมาย

ออกมาในรูปแบบของแนวนโยบายในการตรวจคนตัวผูตองขัง (Search Policy) โดยไดกําหนดให

การตรวจคนแบบถอดเสื้อผาและการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายผูตองขังนั้นถือเปน

ขอหามมิใหปฏิบัติ แตสามารถนํามาใชไดตอเม่ือเขาขอยกเวนและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑใน

ขอยกเวนนั้นอยางครบถวน โดยใหความสําคัญกับการเคารพตอสิทธิของผูตองขังท่ีจะไมถูกเจา

พนักงานทําการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาและตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายตาม

อําเภอใจ โดยไมมีเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือวาผูตองขังไดนําอาวุธหรือส่ิงของตองหาม

เขามาในเรือนจําซุกซอนไวในรางกายโดยเฉพาะการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายที่ตอง

มีการสัมผัสหรือลวงลํ้าเขาไปในรางกายผูตองขังนั้นจะตองดําเนินการโดยแพทยผูเช่ียวชาญซ่ึงมี

ใบอนุญาตใหดําเนินการไดเทานั้น และกําหนดใหการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นตองกระทําโดยเจา

พนักงานท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคนเพ่ือปองกันมิใหผูตองขังเกิดความอับอาย

ทางเพศเม่ือตองเปลือยกายตอหนาบุคคลซึ่งเปนเพศตรงขามรวมท้ังในการตรวจคนแบบถอด

เส้ือผาหรือการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังในกรณีท่ีมิไดเขาหลักเกณฑท่ี

กฎหมายอนุญาตใหกระทําไดนั้นจะตองไดรับการอนุมัติจากผูบัญชาการเรือนจําหรือเจาพนักงาน

ระดับสูงและตองมีการจดบันทึกการตรวจคนและจัดทําเปนรายงานเอาไวและตองสงสําเนา

รายงานดังกลาวใหแกผูตองขังอีกดวย ซึ่งเปนมาตรการท่ีสามารถปองกันไมใหเจาพนักงานทําการ

คนไดอยางตามอําเภอใจซึ่งเส่ียงตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองขังได และในบางมลรัฐซึ่งมี

กฎหมายรับรองสถานภาพทางเพศของบุคคลแปลงเพศเอาไว โดยเฉพาะมลรัฐซานฟรานซิสโก 

โดยผูตองขังแปลงเพศทุกคนในเรือนจําเขตซานฟรานซิสโกจะไดรับการพิจารณาสถานท่ีท่ีจะถูกสง

ตัวไปจองจําอยูนั้นโดยข้ึนอยูกับอัตลักษณทางเพศของบุคคลนั้น อีกท้ังในการตรวจคนตัวผูตองขัง

แปลงเพศน้ันไดใหสิทธิผูตองขังแปลงเพศในการท่ีจะเลือกเพศของเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีจะทําการ

ตรวจคนแบบถอดเสื้อผาได 

 การตรวจคนตัวผูตองขังตาม Prison Rules ของเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นก็ไดกําหนดใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขังทุกคร้ังท่ีมีการรับตัว

ผูตองขังเขามาในเรียนจําเพ่ือปองกันการลักลอบนําอาวุธหรือส่ิงของตองหามเขามาในเรือนจํา 

เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของเจาพนักงาน และผูตองขังคนอ่ืนๆ และรักษา

กฎระเบียบของเรือนจําเชนเดียวกับมาตรการบังคับโทษจําคุกตามกฎหมายไทย แตมาตรการทาง

กฎหมายเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ
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และวิธีการตรวจคนตัวผูตองขังไวโดยละเอียดเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองขังโดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมและเคารพตอผูตองขัง และมีการกําหนดใหผูตองขังจะตองไมถูกถอดเสื้อผาและคน 

ตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ เวนแตเจาหนาท่ีระดับสูงนั้นจะเห็นวาเปนส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนใน

การรักษาความปลอดภัยของเรือนจําและความปลอดภัยของบุคคล ซึ่งเปนการปองกันการ

กอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขัง 

 สวนมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจคนตัวผูตองขังของออสเตรเลียนั้นได

วางหลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจคนผูตองขังแบบถอดเสื้อผาเอาไวอยางชัดเจน ซึ่งโดยหลักแลวถือ

เปนขอหามไมใหใชวิธีการตรวจคนแบบถอดเสื้อผา เวนแตผูบัญชาการเรือนจําจะไดมีคําส่ังให

อนุญาตใหกระทําได โดยจะตองจัดทํารายงานคํารองขอเปนหนังสือเสนอไปยังผูบัญชาการเรือนจํา

เพ่ืออนุมัติการตรวจคนดังกลาว และในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผานั้นจะตองไมกระทําการตอ

หนาบุคคลซึ่งมิใชเพศเดียวกันกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคนโดยเจาพนักงานท่ีกระทําการตรวจคนนั้น

จะตองไมเกิน 2 คนเวนแตผูบัญชาการเรือนจําจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนเพ่ือประโยชนในการรักษา

ความปลอดภัยของเรือนจํา หรือเพ่ือปองกันการตอสูขัดขวางในการดําเนินการตรวจคน และ

จะตองไมถูกเปลือยกายตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ เพ่ือปองกันมิใหผูตองขังท่ีถูกตรวจคนตัวนั้นเกิด

ความอับอายทางเพศในขณะท่ีถูกตรวจคนตัว 

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดบัญญัติ

รับรองเร่ือง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยบัญญัติไวในมาตรา 4 วา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

สิทธิ และเสรีภาพบุคคลยอมไดรับการคุมครอง” มาตรา 26 บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกร

ของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้” และมาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือ

ใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอ

รัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งตอมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดนํา

หลักการดังกลาวมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย ซึ่งแมบุคคลเหลานั้นจะถูกจํากัด

อิสรภาพแตก็ยังก็ถือวาผูตองขังนั้นยังคงเปนมนุษยพลเมืองคนหน่ึงของรัฐ ยอมมีศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย มีสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีทุกคนมีเหมือนกันและเทาๆ กัน ยอมตองเคารพ

และใหเกียรติในความเปน “บุคคล” เปน “มนุษย” นั้น ดังนั้นมนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิ

ในตนเอง สามารถปกปองตนเองอยางมีศักดิ์ศรี ไมสมควรท่ีบุคคลอ่ืนจะถือสิทธิ ครอบครอง ซื้อ

ขาย ใชแรงงานกดข่ี ทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติหรือลงโทษดวยวิธีการท่ีโหดรายทารุณ ซึ่งการ

ทําใหอับอายนั้นก็ถือเปนการกระทําท่ียํ่ายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังอยางหนึ่ง 
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 จากการที่ไดศึกษาคนควาและพิจารณาถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ

รางกาย และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง ประกอบกับหลักสากลและมาตรการทาง

กฎหมายเก่ียวกับการตรวจคนตัวผูตองขังของตางประเทศ ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. เนื่องจากตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 35 และ 36 ซึ่งเปนบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจคนตัว

ผูตองขังนั้น ไมไดบัญญัติถึงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจคน

ตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผาและการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังเอาไว 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในและประโยชนในการคุมครองผูตองขัง จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติม

ขอกําหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว ซึ่งอาจเพ่ิมเติมเขาไปในขอ 36 ของ

กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนี้ 

 “ขอ 36 การตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชาย

เปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ให

ผูตองขังนั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัย

วาผูตองขังจะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให  

 ในการตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น เจาพนักงานจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

  (1) ในการตรวจคนทุกประเภทนั้นจะตองกระทําโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจเทานั้น 

และจะตองดําเนินการตรวจคนโดยใชวาจาและวิธีการที่สุภาพและกระทําอยางระมัดระวังเพ่ือไมให

ผูตองขังเกิดความรูสึกอับอาย 

  (2) ในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเสื้อผานั้น อาจนํามาปฏิบัติไดในเฉพาะกรณี

ท่ีมีการสงตัวผูตองขังเขาหรือออกจากเรือนจํา หรือในกรณีอ่ืนๆซึ่งผูบัญชาการเรือนจําเห็นวามี

เหตุจําเปนอันสมควรท่ีจะตองทําการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเสื้อผา โดยไดรับคํารองขอจาก

เจาพนักงานเรือนจําใดๆท่ีเก่ียวของในการตรวจคนดังกลาว ซึ่งจะตองจัดทํารายงานเปนลาย

ลักษณอักษรและสงตอไปยังผูบัญชาการเรือนจํา 

  2.1)  ในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเสื้อผาตองดําเนินการในหองท่ีปด

มิดชิด โดยใหมีเพียงเจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการตรวจคนไมเกิน 2 คนและเปนเพศเดียวกันกับ

ผูตองขังเทานั้น ท่ีจะไดรับอนุญาตใหอยูดวยขณะดําเนินการตรวจคน  

  2.2)  ในการตรวจคนตัวผูตองขังแปลงเพศแบบถอดเสื้อผา ใหถามผูตองขังกอน

วามีความประสงคใหเจาพนักงานเพศใดเปนผูทําการตรวจคนตัวก็ใหเจาพนักงานท่ีเปนเพศท่ี

ผูตองขังนั้นเลือกเปนผูดําเนินการตรวจคน หากผูตองขังไมสามารถเลือกเพศของเจาพนักงานได 

ใหเจาพนักงานชาย 1 คน และ เจาพนักงานหญิง 1 คน ดําเนินการตรวจคน   

  2.3) หามมิใหนักโทษคนอ่ืนๆ อยูในหองดวยในขณะที่มีการตรวจคนหรือถา 

ไมสามารถกระทําไดก็จะตองมีฉากกั้นไวขณะท่ีดําเนินการตรวจคน 
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  (3) ในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังนั้นจะกระทําได

ตอเม่ือปรากฏวามีเหตุอันควรเช่ือไดวาผูตองขังไดมีการซุกซอนส่ิงของตองหามเอาไวภายใน

รางกาย โดยเจาพนักงานท่ีทําการตรวจคนนั้นจะตองแสดงเหตุอันควรเช่ือและบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษรตอผูบัญชาการเรือนจําและไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบัญชาการ

เรือนจํา และตองทํารายงานการตรวจคนเสนอตอผูบัญชาการเรือนจําและแจงผลการดําการตรวจ

คนใหแกผูตองขังทราบดวย 

  3.1) การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายทุกคร้ังนั้นจะตองดําเนินการ

โดยแพทยหรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตเทานั้น 

       3.2) หามมิใหทําการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายกับผูตองขัง โดย

ใหใชเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในการตรวจคนแทนวิธีการดังกลาว เวนแตมีเหตุอันควร

เช่ือวาผูตองขังไดมีการซุกซอนส่ิงของตองหามเอาไวในรางกายและเจาหนาท่ีทางการแพทยท่ีทํา

การตรวจคนเห็นวามีความจําเปนและไดรองขอเปนลายลักษณอักษรตอผูบัญชาการเรือนจํา” 

 2.  ควรหาแนวทางในการลดจํานวนผูตองขังภายในเรือนจําลง ซึ่งอาจใชมาตรการ

ลงโทษแบบอ่ืนๆแทนการใชโทษจําคุกแกผูกระทําความผิด พรอมท้ังเพ่ิมจํานวนและพัฒนา

บุคลากรเจาหนาท่ีราชทัณฑใหเหมาะสมและมีความสัมพันธกับจํานวนของผูตองขังเพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติตอผูตองขังโดยคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดได 

 3. ควรมีการพัฒนาและนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเปนตัวชวยใน

การตรวจคนตัวผูตองขัง เชนการใชเคร่ืองเอ็กซเรยมาใชในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายใน

รางกายแทนการตรวจคนส่ิงขอท่ีซุกซอนภายในรางกายดวยวิธีการที่ตองลวงเขาไปในทวารของ

ผูตองขัง เพ่ือลดผลกระทบตอความอับอายและความปลอดภัยของผูตองขัง 
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