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บทคดัย่อ 

การบังคับโทษจาํคุกเป็นการแยกตัวผู้ต้องขังออกจากสังคมปกติเพ่ือเป็นการป้องกัน

และยับย้ังการกระทาํความผิดของผู้ต้องขัง และเพ่ือเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการ

กระทาํความผิดของผู้น้ันช่ัวระยะเวลาหน่ึงจนกว่าจะมีการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้ 

กลับตัวเป็นพลเมืองดี ก่อนคืนตัวผู้น้ันออกสู่สังคมปกติอีกคร้ังหน่ึง และไม่กลับไปกระทํา

ความผิดซํา้อกี ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา อย่างไรกต็าม การบังคับโทษ

จาํคุกย่อมเป็นผลให้ผู้ต้องขังสูญเสียหรือถูกจํากัดสิทธิบางประการไปจากการต้องโทษ ซ่ึงใน

ขณะเดียวกันผู้ต้องขังกยั็งถือเป็นประชาชนคนไทยที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันมีสิทธิ

ได้รับการรับรอง คุ้มครองสทิธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปตามที่รัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติไว้ ดังน้ี นอกจากกฎเกณฑ์หรือข้อจํากัดที่จําเป็นต่อการบังคับโทษทางอาญาแล้ว 

ผู้ต้องขงักพึ็งได้รับสทิธขิั้นพ้ืนฐานทั่วไปเช่นเดียวกบัพลเมืองไทยทุกคนโดยเฉพาะสทิธทิี่เกี่ยวด้วย

ความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังน้ัน ไม่ควรถูกทอดทิ้ งหรือจํากัด และหากมีความจําเป็นเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษการจาํกดัสทิธใินความเป็นส่วนตัวกค็วรจะกระทาํได้แต่น้อยที่สดุ  

ในประเทศไทย การให้ความคุ้มครองสทิธขิั้นพ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัวน้ัน นอกจาก

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงให้การรับรองสิทธิ

พลเมืองไทยโดยทั่วไปในเร่ืองต่าง ๆ แล้ว กไ็ม่ปรากฏว่าสทิธดิังกล่าวได้รับการรับรองคุ้มครองไว้

ในกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการบังคับโทษทางอาญาของไทย ซ่ึงได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ ์ 

พ.ศ. 2479 แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นสทิธใินความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในการอยู่หรือพักอาศัย 

ในชีวิตร่างกาย และการได้รับการติดต่อสื่อสารจากครอบครัว ญาติมิตร หรือคนใกล้ชิดที่อยู่

ภายนอกเรือนจาํ เป็นต้น กฎหมายดังกล่าวบัญญัติขึ้นมาเพียงเพ่ือเป็นการจาํกดัสทิธิต่าง ๆ ของ

ผู้ต้องขังอันเป็นข้อยกเว้นของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญน่ันเอง โดยจะมีข้อจาํกัดสิทธิ ข้อห้าม 

ต่าง ๆ กาํหนดไว้ แต่ไม่พบว่าสทิธใินความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในเร่ืองดังที่กล่าวมาน้ีจะได้รับ

การรับรองไว้ในกฎหมายบังคับโทษของไทยด้วยแต่อย่างใด 

                                                        

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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 ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ต้องโทษจาํคุกต้องสญูเสยีสทิธิบางประการของเขาไปเพ่ือการบังคับ

โทษจาํคุกและต้องได้รับการปรับเปล่ียนพฤตินิสยัของเขาเท่าน้ัน ดังน้ัน สทิธอิื่น ๆ ที่ผู้ต้องขังควร

จะได้รับเป็นอนัดับแรกในฐานะประชาชนพลเมืองไทยคนหน่ึงกค็ือสทิธขิั้นพ้ืนฐานเกี่ยวด้วยความ

เป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังน่ันเอง ทั้งน้ีการนําตัวผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในเรือนจําย่อมเป็นการทุกข์

ทรมานและก่อให้เกดิความเครียดอย่างมากแก่ผู้ต้องขังอยู่แล้ว การดาํเนินกระบวนการบังคับโทษ

แก่ผู้ต้องขงัจึงควรมีการรับรองและคุ้มครองสทิธต่ิาง ๆ อนัเป็นสทิธส่ิวนตัวให้ผู้ต้องขังอย่างเตม็ที่ 

อันจะทาํให้ผู้ต้องขังมีความกดดันจากการถูกบังคับโทษน้อยลง และพร้อมที่จะปรับเปล่ียน 

พฤตินิสยัให้เป็นคนดีและกลับสู่สงัคม เน่ืองจากไม่ได้รู้สกึว่าตนได้รับการกดขี่หรือรังเกยีจของคน

ในสังคมภายนอกเช่นในปัจจุบัน อย่างไรกต็ามการที่จะสามารถให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ต้องขงัตามแนวคิดดังกล่าวให้ได้ผลและชัดเจนที่สดุน้ัน รัฐควรมีมาตรการในการรับรองและ

คุ้มครองสทิธต่ิาง ๆ ของผู้ต้องขงัดังกล่าวในรูปของสทิธติามกฎหมาย และหากมีความจาํเป็นเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของการลงโทษการจาํกดัสทิธใินความเป็นส่วนตัวกค็วรจะกระทาํได้แต่น้อยที่สดุโดย

ต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อาํนาจกระทาํเช่นน้ันได้เท่าน้ัน 

 

1. บทนาํ 

เน่ืองจากการที่ผู้ต้องขังได้รับการบังคับโทษจาํคุกน้ันเป็นการแยกตัวผู้ต้องขังออกจาก

สังคมโดยปกติภายนอกเพ่ือเป็นการป้องกันและยับย้ังการกระทาํความผิดของผู้ต้องขัง และ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัสงัคมให้ปลอดภัยจากการกระทาํความผดิของผู้น้ันช่ัวระยะเวลาหน่ึงจนกว่าจะ

มีการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสยัของผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี ก่อนคืนตัวผู้น้ันออกสู่สงัคมปกติ

อีกคร้ังหน่ึง และไม่กลับไปกระทาํความผิดซํา้อีก ทั้งน้ี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 

ทางอาญา 

อย่างไรกต็าม การบังคับโทษจาํคุกย่อมเป็นผลให้ผู้ต้องขังสญูเสยีซ่ึงสทิธิบางประการ

ไปจากการถูกลงโทษ การสญูเสยีสทิธบิางประการดังกล่าวน้ี หมายความว่า ผู้ต้องขังในฐานะที่เป็น

ปัจเจกชนยังมีสทิธิบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษ ซ่ึงขอบเขตของสทิธิในส่วนที่เหลือน้ัน 

จะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบัแนวความคิดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เลือกนาํมาใช้ใน

กระบวนการบังคับโทษทางอาญาแก่ผู้ต้องขังน่ันเอง กล่าวคือ หากการลงโทษผู้กระทาํความผิด

มุ่งเน้นวัตถุประสงค์และเหตุผลหลักเพ่ือการป้องกันสังคม คือป้องกนัสงัคมให้ปลอดภัยจากการ

กระทาํของผู้กระความผดิน้ัน ๆ ดังน้ี การสญูเสยีสทิธขิองผู้ต้องขงัที่ถูกลงโทษจาํคุก กจ็ะเป็นเพียง

การถูกแยกตัวออกจากสังคมเท่าน้ัน และบุคคลน้ันกยั็งคงมีสิทธิบางประการที่เหลืออยู่ ที่รัฐ

จาํต้องตระหนักถึงการปกป้องรักษาสทิธิที่เหลืออยู่เหล่าน้ันของผู้ที่ถูกจาํคุกด้วย ซ่ึงในกรณีน้ีได้มี

ผู้เสนอว่า การจาํคุกบุคคลอันเป็นการกระทาํที่แทรกแซงความเป็นมนุษย์ในเชิงลบน้ันควรเพ่ิม

ภาระความรับผิดชอบของสังคมในด้านบวกควบคู่ไปด้วย ภาระในด้านบวกดังกล่าวน้ีอาจกระทาํ
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โดยการให้สิทธิผู้ต้องขังในการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร การให้โอกาสในการทาํงาน หรือ 

การฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นต้น (เสริม วินิจฉัยกุล, 2514: 3) และการที่จะรักษาปกป้องสทิธิของ

ผู้ต้องขังตามแนวคิดดังกล่าวให้ได้ผลน้ัน รัฐควรมีมาตรการในการจัดหาสิ่งอาํนวยความสะดวก 

รับรองและคุ้มครองสทิธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขังดังกล่าวในรูปของสทิธติามกฎหมาย เพราะผู้ที่จะได้

สทิธดิังกล่าวมีเพียงผู้ต้องขงั สทิธดิังกล่าวไม่ใช่สทิธขิองสมาชิกอื่น ๆ ในสงัคม และทั้งน้ี เน่ืองจาก

คนในสังคมเห็นว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรมที่จะแยกผู้ต้องขังออกจากสังคม จึงเป็น

หน้าที่ของสงัคมที่จะต้องปกป้องคุ้มครองบุคคลเหล่าน้ัน และจัดหาสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ 

ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการทาํงาน การให้การศึกษาอบรม การรักษาพยาบาล หรือความจาํเป็นพ้ืนฐาน

ทางกายที่จําเป็นในชีวิตอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง สิทธิต่าง ๆ อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรม 

ขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้และเป็นสิทธิที่เกี่ยวด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังน้ัน  

ไม่ควรถูกทอดทิ้ งหรือจาํกัดสิทธิเหล่าน้ี และหากมีความจาํเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ของการบังคับ

โทษการจาํกดัสทิธใินความเป็นส่วนตัวกค็วรจะกระทาํได้แต่น้อยที่สดุ ซ่ึงกล่าวอกีนัยหน่ึงกค็ือการ

ที่ผู้ต้องขงัไม่มีความเป็นอสิระทาํให้ต้องได้รับสทิธพิิเศษต่าง ๆ น่ันเอง 

เน่ืองจากสังคมในเรือนจาํของผู้ต้องขัง เป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก

สงัคมภายนอกอยู่หลายประการ ที่สาํคัญกค็ือสังคมของผู้ต้องขังเป็นสังคมของการถูกจาํกัดสิทธ ิ

เสรีภาพ และเตม็ไปด้วยกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อห้ามต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังเป็นสังคมที่ถูกตัด

ความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังในการดํารงชีวิต

ประจําวัน ซ่ึงนับเป็นสิ่งจาํเป็นและมีความสาํคัญอย่างย่ิงต่อกระบวนการบังคับโทษทางอาญา 

โดยเฉพาะการที่จะกระทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษจาํคุกน้ัน การดูแล คุ้มครอง และ

รับรองการให้สทิธขิั้นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตของผู้ต้องขงั ให้สามารถปรับปรงุแก้ไขพฤตินิสยัและ

ทศันคติที่ไม่ดี และได้รับการขัดเกลาให้เป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมปกติ

ได้อย่างมีความสุขน้ัน การให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัวแก่

ผู้ต้องขังน้ันย่อมเป็นปัจจัยที่มีความสาํคัญย่ิงอย่างหน่ึง เพราะลักษณะพิเศษของสงัคมผู้ต้องขัง

ดังกล่าว จะมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง ซ่ึงนักทณัฑวิทยาและนักสงัคม

วิทยาหลายคนเช่ือว่า ผลกระทบดังกล่าวจะนาํไปสู่การปรับตัวของผู้ต้องขังในรูปแบบต่าง ๆ 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทศันคติ และแบบพฤติกรรมของผู้ต้องขงัในเวลาต่อมาด้วย 

จากแนวคิดที่ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสทิธเิท่าเทยีมกนั (All men are created equal) 

อนัเป็นที่มาของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ โดยมีการนาํไปบัญญัติเพ่ือให้การ

รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในประเทศของตน ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมี

ลักษณะที่คล้ายกนั ได้แก่ มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองว่าบุคคลทุกคนมีสทิธเิสรีภาพเท่าเทยีมและ

เสมอภาคกัน และนอกจากน้ี แนวความคิดดังกล่าวยังนาํมาซ่ึงหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้น

พ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัวของพลเมืองที่อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องขัง ด้วยเง่ือนไขที่ว่า ผู้ต้องขังก็

ถอืเป็นพลเมืองคนหน่ึงของประเทศด้วยเช่นกนัจึงย่อมมีสทิธเิสรีภาพเสมอภาคเท่าเทยีมกบับุคคล
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ทั่ว ๆ ไปที่ได้รับความคุ้มครองน่ันเอง ส่วนในการนาํบทบัญญัติดังกล่าวไปบังคับใช้แก่พลเมืองที่

อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องขังหรือนักโทษของแต่ละประเทศกจ็ะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งน้ี 

ขึ้ นอยู่กับการให้ความสาํคัญแก่สิทธิผู้ต้องขัง และกฎหมายลําดับรองที่ใช้บังคับโดยเฉพาะแก่

กระบวนการบังคับโทษทางอาญาของแต่ละประเทศเป็นสาํคัญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง (ICCPR) ข้อ 7 และ ข้อ 10 (1) ได้วางหลักเกณฑส์ากลไว้

เป็นหลักประกนัแก่ผู้ต้องขังว่าเม่ือรัฐทาํให้บุคคลเสยีอสิรภาพกถ็ือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการดูแล

ให้บุคคลเหล่าน้ันมีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภยัและดูแลสวัสดิภาพของคนเหล่าน้ันด้วย ผู้ถูกคุม

ขังจะต้องไม่ถูกทาํให้มีความยากลาํบากอื่นใดมากไปกว่าถูกจาํกัด อิสรภาพ นอกจากน้ียังมีการ

สะท้อนให้เหน็ถึงมาตรการเหล่าน้ีในสนธิสญัญาสทิธิมนุษยชนต่าง ๆ ด้วย เช่น ในอนุสญัญาสทิธิ

มนุษยชนแห่งยุโรป และอนุสญัญาอเมริกาว่าด้วยสทิธมินุษยชน เป็นต้น ปัญหาส่วนหน่ึงเกดิจาก

การใช้อาํนาจปกครองของเจ้าพนักงานเรือนจาํที่เป็นการกระทบต่อสทิธเิสรีภาพในเร่ืองความเป็น

ส่วนตัวของผู้ต้องขงัอนัถอืว่าเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ปัญหาการคุ้มครองรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังน้ัน ผู้เขียนเหน็ว่ามี

สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ ใช้บังคับ ซ่ึงได้แก่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายลาํดับรองอันเป็นกฎหมาย

เฉพาะในการบังคับโทษจาํคุก เช่น พระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย

ที่ออกโดยอาศัยอาํนาจตามพระราบัญญัติราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ตลอดจนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของ

กรมราชทณัฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบทบัญญัติที่กาํหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่เป็นการจาํกัดสิทธิและ

การลงโทษผู้ต้องขังที่กระทาํความผิดวินัย มิได้มุ่งเน้นให้ความสาํคัญแก่การคุ้มครองสทิธเิสรีภาพ

และการคุ้มครองป้องกนัการละเมิดสทิธิเสรีภาพของผู้ต้องขังด้วยแต่อย่างใด ซ่ึงทาํให้พบปัญหา

เกี่ยวกบัการคุ้มครองรับรองสทิธใินความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขงั ดังน้ี 

1. การคุ้มครองสทิธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว 

ไม่ปรากฏว่าได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้แต่

อย่างใด ทั้งในส่วนที่ควรให้ความคุ้มครองข้อมูลอันเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรม 

และเร่ืองที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนนอกจากจะใช้เพ่ือประโยชน์ใน

การบังคับโทษแก่บุคคลผู้น้ัน และทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังใหม่ในเร่ืองการรับรู้ถึง

สทิธิอนัพึงมีพึงได้ตามกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในการเข้าสู่กระบวนการบังคับโทษทั้งหมดแก่

เขาด้วย 

2. การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย แม้จะมีบทบัญญัติห้ามมิให้

ใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง แต่กมี็ข้อยกเว้น และยังมีการบัญญัติให้อาํนาจเจ้าพนักงาน

เรือนจาํอาจใช้อาวุธแก่ผู้ต้องขังในระหว่างถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจาํได้ในบางกรณี และกรณี

ดังกล่าวน้ีกฎหมายยังให้ความคุ้มครองแก่การกระทาํของเจ้าพนักงานเรือนจาํผู้ใช้อาํนาจที่ได้ให้ไว้
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ตามกฎหมายน้ีโดยสจุริตและตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาในผลแห่ง

การกระทาํของตน 

3. การคุ้มครองสทิธใินการติดต่อสื่อสาร ตามข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยการเย่ียม 

การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขงั และการเข้าดูกจิการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจาํ พ.ศ. 

2547 ยังมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในการที่จะ

ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นเกินสมควร เน่ืองจากการที่บุคคลภายนอกจะเข้าเย่ียมผู้ต้องขังได้

จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเกินไป นอกจากน้ีการเย่ียม

ผู้ต้องขังป่วยกยั็งมีลักษณะเป็นข้อกาํหนดที่มีความเคร่งครัดมากเกินไป กล่าวคือ ผู้ที่จะได้รับ

ประโยชน์ตามข้อบังคับฉบับน้ีให้สิทธิเฉพาะผู้ต้องขังที่เจบ็ป่วยอาการหนักเท่าน้ันที่จะได้รับการ

เย่ียมอย่างใกล้ชิด ทั้งยังกาํหนดเวลาเย่ียมได้เพียงคร้ังละไม่เกนิ 30 นาทเีท่าน้ัน ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่า

ระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอสาํหรับการเย่ียมผู้ต้องขงัที่อยู่ในอาการเจบ็ป่วย 

4. การคุ้มครองสทิธใินความเป็นส่วนตัวเร่ืองการอยู่หรือพักอาศัย กฎหมายไทยส่วน

ใหญ่ก็มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อกําหนดมาตรฐานขั้ นตํ่ าของ

สหประชาชาติ แต่กเ็ป็นพียงการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสากลเท่าน้ัน 

ในทางปฏบิัติกลับพบว่าไม่สามารถดาํเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักการสากลได้อย่างแท้จริง 

โดยเฉพาะในเร่ืองการให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังตามข้อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่ าของ

สหประชาชาติ ทั้งที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้กต็าม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากข้อจาํกดัด้านอาคารสถานที่ 

5. การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเร่ืองการเกบ็รักษาทรัพย์สินส่วนตัวของ

ผู้ต้องขงั จากการศึกษาพบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของไทยยังไม่มีความ

ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องกบัข้อกาํหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกบัการปฏบิัติต่อ

ผู้ต้องขังคดีอาญา ทั้งน้ี เน่ืองจากสิ่งของทุกชนิดของผู้ต้องขังที่นาํเข้ามาในเรือนจาํจะต้องผ่านเข้า

มาทางเจ้าพนักงานเรือนจาํซ่ึงหากเป็นของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นาํเข้ามากอ็าจถูกริบเสียหรือถูก

ทาํลาย และไม่มีที่สาํหรับให้ผู้ต้องขงัเกบ็รักษาทรัพย์ใด ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

6. กฎหมายของไทยมิได้มีการกล่าวถึงเร่ืองการกาํหนดให้ผู้ต้องขังได้มีเวลาว่างหรือ

เวลาพักผ่อนทาํกจิกรรมส่วนตัวไว้แต่อย่างใด ทั้งน้ี ปล่อยให้เป็นไปตามรปูแบบของผู้ต้องขงัแต่ละ

คนในการดํารงชีวิตประจาํวันภายในเรือนจาํน้ัน ๆ ซ่ึงต้องอยู่ภายในกรอบกาํหนดเวลาที่ทาง

เรือนจาํแต่ละแห่งกาํหนดให้ทาํกจิกรรมในแต่ละช่วงเวลาเท่าน้ัน 
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2. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากที่ได้ทาํการศึกษามาแล้วขอสรุปแนวทางเพ่ือให้ผู้ต้องขังได้รับการรับรองและ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากย่ิงขึ้นและใกล้เคียงกับหลักการสากลและนานาอารยะประเทศเท่าที่จะ

เป็นไปได้ ดังน้ี  

1. การคุ้มครองสทิธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว 
ควรมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง 

ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องขงัต่อบุคคลทั่วไป

ภายนอกหรือนาํไปใช้ในการอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกบัประโยชน์ในการบังคับโทษ 

2. การคุ้มครองสทิธิในความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย ต้องไม่มีกฎหมายให้อาํนาจ

เจ้าพนักงานเรือนจาํใช้ดุลพินิจในการที่จะปฏบิัติการลงโทษผู้ต้องขงัได้เอง 

3. การคุ้มครองสทิธใินการติดต่อสื่อสาร ผู้เขียนเหน็ว่าการทาํหน้าที่ตรวจตราของเจ้า
พนักงานเรือนจาํกถ็ือว่าเป็นการอันจาํเป็น แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ต้องขังโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ส่วนในเร่ืองการเย่ียมผู้ต้องขังป่วยน้ันควรมีการ

แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับกรมราชทณัฑ์ ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง

และการเข้าดูกจิการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจาํ พ.ศ. 2547 ในข้อ 30 โดยใช้คาํว่า “ผู้ต้องขงัที่

เจบ็ป่วย” แทน คาํว่า “ผู้ต้องขังที่เจบ็ป่วยอาการหนัก” และการกาํหนดเวลาให้เข้าเย่ียมผู้ต้องขัง

ป่วยตามข้อ 31 ควรกาํหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของผู้อาํนวยการทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์

หรือผู้บัญชาการเรือนจาํโดยกาํหนดตามควรแก่กรณีแห่งความจาํเป็นและพิจารณารายงานของ

แพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจาํสถานพยาบาลน้ันประกอบ น่าจะทาํให้เกิดความเหมาะสม

มากย่ิงขึ้น 

4. การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเร่ืองการอยู่หรือพักอาศัย ปัญหาประการ

สาํคัญในการให้ความคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเร่ืองการอยู่หรือพักอาศัยแก่ผู้ต้องขังน้ัน 

ยังมีสาเหตุหลักมาจากความคับแคบ สถานที่มีไม่เพียงพอที่จะรองรับจาํนวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมมาก

ขึ้นเร่ือย ๆ ดังน้ี จึงควรนาํมาตรการลงโทษอย่างอื่นแทนการลงโทษจาํคุกมาใช้ เพ่ือลดปริมาณ

ผู้ต้องขังในเรือนจาํ นอกจากน้ี การตรวจตราสถานที่คุมขังอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือ

ทาํให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการตรวจเย่ียมอย่างเป็นระยะ ๆ น้ัน ย่อมจะเป็นการสร้างมาตรการที่

มีประสทิธภิาพรูปแบบหน่ึงในการต่อต้านการกระทาํละเมิดหรือการอนัมิชอบจากเจ้าหน้าที่ได้อกี

ด้วย 

5. การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเร่ืองการเกบ็รักษาทรัพย์สินส่วนตัวของ
ผู้ต้องขัง ในประเทศไทยควรจะมีการกาํหนดหลักเกณฑไ์ว้ว่าหากเป็นสิ่งของมีค่าที่ผู้ต้องขังได้นาํ

ติดตัวมาด้วยในเวลาแรกรับเจ้าพนักงานเรือนจาํจะจัดเกบ็ไว้ให้ โดยทรัพย์สนิดังกล่าวจะถูกเกบ็

รักษาไว้ในที่ปลอดภัยและมีการจัดทาํรายการทรัพย์สนิของผู้ต้องขงัในเวลาแรกรับตัวหรือมีการนาํ

ทรัพย์สินใด ๆ เข้ามาภายในเรือนจาํโดยให้ผู้ต้องขังน้ันลงลายมือช่ือรับรองไว้ จนกว่าจะมีการ

696



 

ปล่อยตัวผู้ต้องขังเม่ือพ้นโทษ ซ่ึง เป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม อันจะเป็นการ

รับรองและคุ้มครองสทิธส่ิวนตัวเกี่ยวกบัทรัพย์สนิของผู้ต้องขงัได้ดีย่ิงขึ้นอกีระดับหน่ึง 

6. การคุ้มครองสทิธิในความเป็นส่วนตัวเร่ืองการใช้เวลาว่างส่วนตัว ในเรือนจาํบาง

แห่งกยั็งอาจให้การรับรองสทิธิแก่ผู้ต้องขังได้อย่างไม่เตม็ที่เช่นในเรือนจาํที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 

จึงสมควรให้ผู้ต้องขงัในเรือนจาํ ทณัฑสถานทุกแห่งได้รับโอกาสและการรับรองสทิธอิย่างเท่าเทยีม

และเสมอภาคกัน โดยการจัดให้มีสิ่งบริการสาํหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการใช้เวลาว่างของ

ผู้ต้องขังให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ต้องขังในระยะยาว ตลอดจน

ภายหลังเม่ือพ้นโทษแล้วสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างปกตสิขุและเป็นพลเมืองที่ดีในสงัคมต่อไป 
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