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บทคัดย่อ
การบังคับโทษจําคุกเป็ นการแยกตัวผู้ต้องขังออกจากสังคมปกติเพื่อเป็ นการป้ องกัน
และยับยั้งการกระทําความผิดของผู้ต้องขัง และเพื่อเป็ นการป้ องกันสังคมให้ ปลอดภัยจากการ
กระทําความผิดของผู้น้ันชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่ าจะมีการแก้ ไขฟื้ นฟู พฤตินิสัยของผู้ ต้องขังให้
กลั บ ตั ว เป็ นพลเมื อ งดี ก่ อ นคื น ตั ว ผู้ น้ั น ออกสู่สัง คมปกติ อีก ครั้ ง หนึ่ ง และไม่ ก ลั บ ไปกระทํา
ความผิดซํา้ อีก ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา อย่างไรก็ตาม การบังคับโทษ
จําคุ กย่ อมเป็ นผลให้ ผ้ ู ต้องขังสูญเสียหรื อถูกจํากัดสิทธิบางประการไปจากการต้ องโทษ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันผู้ต้องขังก็ยังถือเป็ นประชาชนคนไทยที่อยู่ ภายใต้ รัฐธรรมนู ญฉบับเดียวกันมีสิทธิ
ได้ รับการรับรอง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปตามที่รัฐธรรมนูญ
ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ดั ง นี้ นอกจากกฎเกณฑ์ห รื อ ข้ อ จํา กัด ที่จํา เป็ นต่ อ การบั ง คั บ โทษทางอาญาแล้ ว
ผู้ต้องขังก็พึงได้ รับสิทธิข้นั พื้นฐานทั่วไปเช่นเดียวกับพลเมืองไทยทุกคนโดยเฉพาะสิทธิท่เี กี่ยวด้ วย
ความเป็ นส่ ว นตั ว ของผู้ ต้ อ งขั ง นั้ น ไม่ ค วรถู ก ทอดทิ้ง หรื อ จํา กัด และหากมี ค วามจํา เป็ นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษการจํากัดสิทธิในความเป็ นส่วนตัวก็ควรจะกระทําได้ แต่น้อยที่สดุ
ในประเทศไทย การให้ ความคุ้มครองสิทธิข้นั พื้นฐานในความเป็ นส่วนตัวนั้น นอกจาก
ที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งให้ การรับรองสิทธิ
พลเมืองไทยโดยทั่วไปในเรื่องต่าง ๆ แล้ ว ก็ไม่ปรากฏว่าสิทธิดังกล่าวได้ รับการรับรองคุ้มครองไว้
ในกฎหมายเฉพาะว่ าด้ วยการบังคับโทษทางอาญาของไทย ซึ่งได้ แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2479 แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของผู้ต้องขังในการอยู่หรือพักอาศัย
ในชี วิตร่ างกาย และการได้ รับการติดต่ อสื่อสารจากครอบครั ว ญาติมิตร หรื อคนใกล้ ชิดที่อยู่
ภายนอกเรือนจํา เป็ นต้ น กฎหมายดังกล่าวบัญญัติข้ ึนมาเพียงเพื่อเป็ นการจํากัดสิทธิต่าง ๆ ของ
ผู้ต้องขังอันเป็ นข้ อยกเว้ นของบทบัญญัติในรั ฐธรรมนู ญนั่นเอง โดยจะมีข้อจํากัดสิทธิ ข้ อห้ าม
ต่าง ๆ กําหนดไว้ แต่ไม่พบว่าสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของผู้ต้องขังในเรื่องดังที่กล่าวมานี้จะได้ รับ
การรับรองไว้ ในกฎหมายบังคับโทษของไทยด้ วยแต่อย่างใด
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ด้ วยเหตุผลที่ว่าผู้ต้องโทษจําคุกต้ องสูญเสียสิทธิบางประการของเขาไปเพื่อการบังคับ
โทษจําคุกและต้ องได้ รับการปรับเปลี่ยนพฤตินิสยั ของเขาเท่านั้น ดังนั้น สิทธิอ่นื ๆ ที่ผ้ ูต้องขังควร
จะได้ รับเป็ นอันดับแรกในฐานะประชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งก็คือสิทธิข้นั พื้นฐานเกี่ยวด้ วยความ
เป็ นส่วนตัวของผู้ ต้องขังนั่นเอง ทั้งนี้ การนําตัวผู้ ต้องขังเข้ าไปอยู่ ในเรื อนจําย่ อมเป็ นการทุกข์
ทรมานและก่อให้ เกิดความเครียดอย่างมากแก่ผ้ ูต้องขังอยู่แล้ ว การดําเนินกระบวนการบังคับโทษ
แก่ผ้ ูต้องขังจึงควรมีการรับรองและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ อันเป็ นสิทธิส่วนตัวให้ ผ้ ูต้องขังอย่างเต็มที่
อัน จะทํา ให้ ผ้ ู ต้ อ งขัง มี ค วามกดดั น จากการถู ก บั ง คั บ โทษน้ อ ยลง และพร้ อ มที่จ ะปรั บ เปลี่ ย น
พฤตินิสยั ให้ เป็ นคนดีและกลับสู่สงั คม เนื่องจากไม่ได้ ร้ สู กึ ว่าตนได้ รับการกดขี่หรือรังเกียจของคน
ในสังคมภายนอกเช่ นในปั จจุ บัน อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถให้ การรับรองและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขังตามแนวคิดดังกล่าวให้ ได้ ผลและชัดเจนที่สดุ นั้น รัฐควรมีมาตรการในการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขังดังกล่าวในรูปของสิทธิตามกฎหมาย และหากมีความจําเป็ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษการจํากัดสิทธิในความเป็ นส่วนตัวก็ควรจะกระทําได้ แต่น้อยที่สดุ โดย
ต้ องมีกฎหมายบัญญัติให้ อาํ นาจกระทําเช่นนั้นได้ เท่านั้น

1. บทนํา
เนื่องจากการที่ผ้ ูต้องขังได้ รับการบังคับโทษจําคุกนั้นเป็ นการแยกตัวผู้ต้องขังออกจาก
สังคมโดยปกติภายนอกเพื่ อเป็ นการป้ องกันและยับ ยั้ งการกระทําความผิด ของผู้ ต้ องขัง และ
เพื่อเป็ นการป้ องกันสังคมให้ ปลอดภัยจากการกระทําความผิดของผู้น้ันชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะ
มีการแก้ ไขฟื้ นฟูพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังให้ กลับตัวเป็ นพลเมืองดี ก่อนคืนตัวผู้น้ันออกสู่สงั คมปกติ
อีกครั้งหนึ่ง และไม่ กลับไปกระทําความผิดซํา้ อีก ทั้งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
ทางอาญา
อย่างไรก็ตาม การบังคับโทษจําคุกย่อมเป็ นผลให้ ผ้ ูต้องขังสูญเสียซึ่งสิทธิบางประการ
ไปจากการถูกลงโทษ การสูญเสียสิทธิบางประการดังกล่าวนี้ หมายความว่า ผู้ต้องขังในฐานะที่เป็ น
ปัจเจกชนยังมีสทิ ธิบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษ ซึ่งขอบเขตของสิทธิในส่วนที่เหลือนั้น
จะมีมากน้ อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั แนวความคิดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เลือกนํามาใช้ ใน
กระบวนการบังคับโทษทางอาญาแก่ผ้ ูต้องขังนั่นเอง กล่ าวคือ หากการลงโทษผู้กระทําความผิด
มุ่งเน้ นวัตถุประสงค์และเหตุผลหลักเพื่อการป้ องกันสังคม คือป้ องกันสังคมให้ ปลอดภัยจากการ
กระทําของผู้กระความผิดนั้น ๆ ดังนี้ การสูญเสียสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษจําคุก ก็จะเป็ นเพียง
การถู กแยกตัวออกจากสังคมเท่านั้ น และบุคคลนั้ น ก็ยังคงมีสิทธิบางประการที่เหลืออยู่ ที่รัฐ
จําต้ องตระหนักถึงการปกป้ องรักษาสิทธิท่เี หลืออยู่เหล่านั้นของผู้ท่ถี ูกจําคุกด้ วย ซึ่งในกรณีน้ ีได้ มี
ผู้เสนอว่ า การจําคุกบุคคลอันเป็ นการกระทําที่แทรกแซงความเป็ นมนุ ษย์ในเชิงลบนั้นควรเพิ่ม
ภาระความรับผิดชอบของสังคมในด้ านบวกควบคู่ไปด้ วย ภาระในด้ านบวกดังกล่ าวนี้อาจกระทํา
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โดยการให้ สิท ธิผ้ ู ต้ อ งขั ง ในการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นอาสาสมั ค ร การให้ โ อกาสในการทํา งาน หรื อ
การฝึ กอบรมวิชาชีพ เป็ นต้ น (เสริม วินิจฉัยกุล, 2514: 3) และการที่จะรักษาปกป้ องสิทธิของ
ผู้ต้องขังตามแนวคิดดังกล่ าวให้ ได้ ผลนั้น รัฐควรมีมาตรการในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
รับรองและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขังดังกล่าวในรูปของสิทธิตามกฎหมาย เพราะผู้ท่จี ะได้
สิทธิดังกล่าวมีเพียงผู้ต้องขัง สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สทิ ธิของสมาชิกอื่น ๆ ในสังคม และทั้งนี้ เนื่องจาก
คนในสังคมเห็นว่ าเป็ นสิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรมที่จะแยกผู้ต้องขังออกจากสังคม จึงเป็ น
หน้ าที่ของสังคมที่จะต้ องปกป้ องคุ้มครองบุคคลเหล่านั้น และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องการทํางาน การให้ การศึกษาอบรม การรักษาพยาบาล หรือความจําเป็ นพื้นฐาน
ทางกายที่จํา เป็ นในชี วิ ต อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ อั น เป็ นสิท ธิ โ ดยชอบธรรม
ขั้นพื้นฐานที่มนุ ษย์ทุกคนพึงมีพึงได้ และเป็ นสิทธิท่ีเกี่ยวด้ วยความเป็ นส่วนตัวของผู้ต้องขังนั้น
ไม่ควรถูกทอดทิ้งหรือจํากัดสิทธิเหล่ านี้ และหากมีความจําเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับ
โทษการจํากัดสิทธิในความเป็ นส่วนตัวก็ควรจะกระทําได้ แต่น้อยที่สดุ ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการ
ที่ผ้ ูต้องขังไม่มีความเป็ นอิสระทําให้ ต้องได้ รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ นั่นเอง
เนื่องจากสังคมในเรือนจําของผู้ต้องขัง เป็ นสังคมที่มีลักษณะพิเศษแตกต่ างไปจาก
สังคมภายนอกอยู่หลายประการ ที่สาํ คัญก็คือสังคมของผู้ต้องขังเป็ นสังคมของการถูกจํากัดสิทธิ
เสรีภาพ และเต็มไปด้ วยกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ข้ อห้ ามต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นสังคมที่ถูกตัด
ความสัมพั น ธ์กับ สังคมภายนอก ซึ่ งสิ่ง เหล่ า นี้ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อผู้ ต้ อ งขัง ในการดํา รงชี วิ ต
ประจําวัน ซึ่งนับเป็ นสิ่งจําเป็ นและมีความสําคัญอย่ างยิ่งต่ อกระบวนการบังคับโทษทางอาญา
โดยเฉพาะการที่จะกระทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษจําคุกนั้น การดูแล คุ้มครอง และ
รับรองการให้ สทิ ธิข้นั พื้นฐานในการดํารงชีวิตของผู้ต้องขัง ให้ สามารถปรับปรุงแก้ ไขพฤตินิสยั และ
ทัศนคติท่ไี ม่ดี และได้ รับการขัดเกลาให้ เป็ นบุคคลที่สามารถใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมปกติ
ได้ อย่ างมีความสุขนั้น การให้ ความคุ้มครองและรับรองสิทธิข้ันพื้นฐานในความเป็ นส่วนตัวแก่
ผู้ต้องขังนั้นย่อมเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญยิ่งอย่างหนึ่ง เพราะลักษณะพิเศษของสังคมผู้ต้องขัง
ดังกล่าว จะมีผลกระทบทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง ซึ่งนักทัณฑวิทยาและนักสังคม
วิทยาหลายคนเชื่อว่า ผลกระทบดังกล่ าวจะนําไปสู่การปรับตัวของผู้ต้องขังในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และแบบพฤติกรรมของผู้ต้องขังในเวลาต่อมาด้ วย
จากแนวคิดที่ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน (All men are created equal)
อันเป็ นที่มาของบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญในประเทศต่าง ๆ โดยมีการนําไปบัญญัติเพื่อให้ การ
รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในประเทศของตน ซึ่งในแต่ ละประเทศจะมี
ลักษณะที่คล้ ายกัน ได้ แก่ มีบทบัญญัติท่ใี ห้ การรับรองว่าบุคคลทุกคนมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมและ
เสมอภาคกัน และนอกจากนี้ แนวความคิดดังกล่าวยังนํามาซึ่งหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานในความเป็ นส่วนตัวของพลเมืองที่อยู่ในสถานะเป็ นผู้ต้องขัง ด้ วยเงื่อนไขที่ว่า ผู้ต้องขังก็
ถือเป็ นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศด้ วยเช่นกันจึงย่อมมีสทิ ธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคล
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ทั่ว ๆ ไปที่ได้ รับความคุ้มครองนั่นเอง ส่วนในการนําบทบัญญัติดังกล่าวไปบังคับใช้ แก่พลเมืองที่
อยู่ ในสถานะเป็ นผู้ต้องขังหรื อนั กโทษของแต่ ละประเทศก็จะมีความแตกต่ างกันออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ กับการให้ ความสําคัญแก่สิทธิผ้ ูต้องขัง และกฎหมายลําดับรองที่ใช้ บังคับโดยเฉพาะแก่
กระบวนการบังคับโทษทางอาญาของแต่ละประเทศเป็ นสําคัญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้ วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้ อ 7 และ ข้ อ 10 (1) ได้ วางหลักเกณฑ์สากลไว้
เป็ นหลักประกันแก่ผ้ ูต้องขังว่าเมื่อรัฐทําให้ บุคคลเสียอิสรภาพก็ถือว่าเป็ นหน้ าที่ของรัฐในการดูแล
ให้ บุคคลเหล่านั้นมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ปี ลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของคนเหล่านั้นด้ วย ผู้ถูกคุม
ขังจะต้ องไม่ ถูกทําให้ มีความยากลําบากอื่นใดมากไปกว่าถูกจํากัด อิสรภาพ นอกจากนี้ยังมีการ
สะท้ อนให้ เห็นถึงมาตรการเหล่านี้ในสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ด้ วย เช่น ในอนุสญ
ั ญาสิทธิ
มนุษยชนแห่งยุโรป และอนุสญ
ั ญาอเมริกาว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก
การใช้ อาํ นาจปกครองของเจ้ าพนักงานเรือนจําที่เป็ นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในเรื่องความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ต้องขังอันถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
ปั ญหาการคุ้มครองรับรองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของผู้ต้องขังนั้น ผู้เขียนเห็นว่ามี
สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากความไม่ ชั ด เจนของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ ซึ่ ง ได้ แก่
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายลําดับรองอันเป็ นกฎหมาย
เฉพาะในการบังคับโทษจําคุก เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ตลอดจนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของ
กรมราชทัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นบทบัญญัติท่กี าํ หนดหลักเกณฑ์วิธีการที่เป็ นการจํากัดสิทธิและ
การลงโทษผู้ต้องขังที่กระทําความผิดวินัย มิได้ มุ่งเน้ นให้ ความสําคัญแก่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองป้ องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังด้ วยแต่อย่างใด ซึ่งทําให้ พบปัญหา
เกี่ยวกับการคุ้มครองรับรองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของผู้ต้องขัง ดังนี้
1. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลหรือข้ อมูลส่วนตัว
ไม่ ปรากฏว่ าได้ มีการบัญญัติรับรองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ แต่
อย่างใด ทั้งในส่วนที่ควรให้ ความคุ้มครองข้ อมูลอันเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติอาชญากรรม
และเรื่องที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ควรเปิ ดเผยต่อสาธารณชนนอกจากจะใช้ เพื่อประโยชน์ใน
การบังคับโทษแก่บุคคลผู้น้ัน และทั้งในส่วนของการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูต้องขังใหม่ในเรื่องการรับรู้ถึง
สิทธิอนั พึงมีพึงได้ ตามกฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองในการเข้ าสู่กระบวนการบังคับโทษทั้งหมดแก่
เขาด้ วย
2. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย แม้ จะมีบทบัญญัติห้ามมิให้
ใช้ เครื่ องพั นธนาการแก่ ผ้ ู ต้องขัง แต่ กม็ ีข้อยกเว้ น และยังมีการบัญญัติให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงาน
เรือนจําอาจใช้ อาวุธแก่ผ้ ูต้องขังในระหว่างถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจําได้ ในบางกรณี และกรณี
ดังกล่าวนี้กฎหมายยังให้ ความคุ้มครองแก่การกระทําของเจ้ าพนักงานเรือนจําผู้ใช้ อาํ นาจที่ได้ ให้ ไว้
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ตามกฎหมายนี้โดยสุจริตและตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาในผลแห่ง
การกระทําของตน
3. การคุ้มครองสิทธิในการติดต่อสื่อสาร ตามข้ อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยการเยี่ยม
การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง และการเข้ าดูกจิ การหรือติดต่อการงานกับเรือนจํา พ.ศ.
2547 ยังมีลักษณะเป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในความเป็ นส่วนตัวของผู้ต้องขังในการที่จะ
ติด ต่ อสื่อสารกับบุ คคลอื่นเกินสมควร เนื่องจากการที่บุ คคลภายนอกจะเข้ า เยี่ยมผู้ ต้องขัง ได้
จะต้ อ งผ่ า นกระบวนการตรวจสอบโดยเจ้ า หน้ า ที่อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เกิน ไป นอกจากนี้ การเยี่ ย ม
ผู้ต้องขังป่ วยก็ยังมีลักษณะเป็ นข้ อกําหนดที่มีความเคร่ งครัดมากเกินไป กล่ าวคือ ผู้ท่ีจะได้ รับ
ประโยชน์ตามข้ อบังคับฉบับนี้ให้ สิทธิเฉพาะผู้ต้องขังที่เจ็บป่ วยอาการหนักเท่านั้นที่จะได้ รับการ
เยี่ยมอย่างใกล้ ชิด ทั้งยังกําหนดเวลาเยี่ยมได้ เพียงครั้งละไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
ระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอสําหรับการเยี่ยมผู้ต้องขังที่อยู่ในอาการเจ็บป่ วย
4. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเรื่องการอยู่หรือพักอาศัย กฎหมายไทยส่วน
ใหญ่ ก ็มี ค วามสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกั บ ข้ อกํา หนดมาตรฐานขั้ น ตํ่า ของ
สหประชาชาติ แต่กเ็ ป็ นพียงการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการสากลเท่านั้น
ในทางปฏิบัติกลับพบว่าไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ให้ เป็ นไปตามหลักการสากลได้ อย่างแท้ จริง
โดยเฉพาะในเรื่ อ งการให้ ความคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผ้ ู ต้ อ งขั ง ตามข้ อ กํา หนดมาตรฐานขั้ น ตํ่า ของ
สหประชาชาติ ทั้งที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ กต็ าม ทั้งนี้เนื่องมาจากข้ อจํากัดด้ านอาคารสถานที่
5. การคุ้ มครองสิทธิใ นความเป็ นส่ วนตัวเรื่ องการเก็บรั กษาทรั พย์ สิน ส่ วนตัวของ
ผู้ต้องขัง จากการศึกษาพบว่ากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่ใช้ บังคับอยู่ในปัจจุบันของไทยยังไม่มีความ
ชัดเจนและยังไม่สอดคล้ องกับข้ อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังคดีอาญา ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งของทุกชนิดของผู้ต้องขังที่นาํ เข้ ามาในเรือนจําจะต้ องผ่านเข้ า
มาทางเจ้ าพนักงานเรือนจําซึ่งหากเป็ นของที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ นาํ เข้ ามาก็อาจถูกริบเสียหรือถูก
ทําลาย และไม่มีท่สี าํ หรับให้ ผ้ ูต้องขังเก็บรักษาทรัพย์ใด ๆ ได้ อย่างปลอดภัย
6. กฎหมายของไทยมิได้ มีการกล่าวถึงเรื่องการกําหนดให้ ผ้ ูต้องขังได้ มีเวลาว่างหรือ
เวลาพักผ่อนทํากิจกรรมส่วนตัวไว้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ปล่อยให้ เป็ นไปตามรูปแบบของผู้ต้องขังแต่ละ
คนในการดํารงชี วิตประจําวันภายในเรื อนจํานั้น ๆ ซึ่งต้ องอยู่ ภายในกรอบกําหนดเวลาที่ทาง
เรือนจําแต่ละแห่งกําหนดให้ ทาํ กิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น
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2. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากที่ได้ ทาํ การศึกษามาแล้ วขอสรุปแนวทางเพื่ อให้ ผ้ ู ต้ องขังได้ รับการรั บรองและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้นและใกล้ เคียงกับหลักการสากลและนานาอารยะประเทศเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ดังนี้
1. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลหรือข้ อมูลส่วนตัว
ควรมีบทบัญญัติให้ ความคุ้ มครองสิทธิผ้ ูต้องขังในด้ านคุ้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง
ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติท่หี ้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ยอมเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของผู้ต้องขังต่อบุคคลทั่วไป
ภายนอกหรือนําไปใช้ ในการอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ในการบังคับโทษ
2. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย ต้ องไม่มีกฎหมายให้ อาํ นาจ
เจ้ าพนักงานเรือนจําใช้ ดุลพินิจในการที่จะปฏิบัติการลงโทษผู้ต้องขังได้ เอง
3. การคุ้มครองสิทธิในการติดต่อสื่อสาร ผู้เขียนเห็นว่าการทําหน้ าที่ตรวจตราของเจ้ า
พนักงานเรือนจําก็ถือว่ าเป็ นการอันจําเป็ น แต่ ท้ังนี้จะต้ องไม่ เป็ นการกระทบกระเทือนต่ อสิทธิ
เสรีภาพของผู้ต้องขังโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ส่วนในเรื่องการเยี่ยมผู้ต้องขังป่ วยนั้นควรมีการ
แก้ ไขปรับปรุงข้ อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้ วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง
และการเข้ าดูกจิ การหรือติดต่อการงานกับเรือนจํา พ.ศ. 2547 ในข้ อ 30 โดยใช้ คาํ ว่า “ผู้ต้องขังที่
เจ็บป่ วย” แทน คําว่า “ผู้ต้องขังที่เจ็บป่ วยอาการหนัก” และการกําหนดเวลาให้ เข้ าเยี่ยมผู้ต้องขัง
ป่ วยตามข้ อ 31 ควรกําหนดว่าให้ เป็ นดุลพินิจของผู้อาํ นวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
หรือผู้บัญชาการเรือนจําโดยกําหนดตามควรแก่กรณีแห่ งความจําเป็ นและพิจารณารายงานของ
แพทย์หรือเจ้ าหน้ าที่พยาบาลประจําสถานพยาบาลนั้นประกอบ น่ าจะทําให้ เกิดความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
4. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเรื่องการอยู่ หรือพักอาศัย ปั ญหาประการ
สําคัญในการให้ ความคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเรื่องการอยู่หรือพักอาศัยแก่ผ้ ูต้องขังนั้น
ยังมีสาเหตุหลักมาจากความคับแคบ สถานที่มีไม่เพียงพอที่จะรองรับจํานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้ จึงควรนํามาตรการลงโทษอย่างอื่นแทนการลงโทษจําคุกมาใช้ เพื่อลดปริมาณ
ผู้ต้องขังในเรือนจํา นอกจากนี้ การตรวจตราสถานที่คุมขังอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ทําให้ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจเยี่ยมอย่างเป็ นระยะ ๆ นั้น ย่อมจะเป็ นการสร้ างมาตรการที่
มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งในการต่อต้ านการกระทําละเมิดหรือการอันมิชอบจากเจ้ าหน้ าที่ได้ อกี
ด้ วย
5. การคุ้ มครองสิทธิใ นความเป็ นส่ วนตั วเรื่ องการเก็บรั กษาทรั พย์ สิน ส่วนตัวของ
ผู้ต้องขัง ในประเทศไทยควรจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ว่าหากเป็ นสิ่งของมีค่าที่ผ้ ูต้องขังได้ นาํ
ติดตัวมาด้ วยในเวลาแรกรับเจ้ าพนักงานเรือนจําจะจัดเก็บไว้ ให้ โดยทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะถูกเก็บ
รักษาไว้ ในที่ปลอดภัยและมีการจัดทํารายการทรัพย์สนิ ของผู้ต้องขังในเวลาแรกรับตัวหรือมีการนํา
ทรัพย์สินใด ๆ เข้ ามาภายในเรือนจําโดยให้ ผ้ ูต้องขังนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ จนกว่ าจะมีการ
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ปล่ อยตัวผู้ต้องขังเมื่อพ้ นโทษ ซึ่ง เป็ นมาตรการที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม อันจะเป็ นการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิส่วนตัวเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของผู้ต้องขังได้ ดีย่งิ ขึ้นอีกระดับหนึ่ง
6. การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวเรื่องการใช้ เวลาว่างส่วนตัว ในเรือนจําบาง
แห่งก็ยังอาจให้ การรับรองสิทธิแก่ผ้ ูต้องขังได้ อย่างไม่เต็มที่เช่ นในเรือนจําที่ได้ รับการพัฒนาแล้ ว
จึงสมควรให้ ผ้ ูต้องขังในเรือนจํา ทัณฑสถานทุกแห่งได้ รับโอกาสและการรับรองสิทธิอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาคกัน โดยการจัดให้ มีส่ิงบริการสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการใช้ เวลาว่างของ
ผู้ต้องขังให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่จี ะเกิดแก่ผ้ ูต้องขังในระยะยาว ตลอดจน
ภายหลังเมื่อพ้ นโทษแล้ วสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างปกติสขุ และเป็ นพลเมืองที่ดีในสังคมต่อไป
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