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บทคดัย่อ 

การบังคับโทษเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้องมีความเป็นเสรีนิยม มีความ

เป็นประชาธิปไตย และต้องกระท าเพ่ือสังคม กล่าวคือ ความเป็นเสรีนิยมน้ันจะต้องยกระดับผู้ต้องขังให้

เป็นประธานของการบังคับโทษ มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง
1
 สิทธิธรรมชาติที่

บุคคลทุกคนพึงมีเช่นเดียวกันคือสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง ซ่ึงต่อมาเรียกสิทธิประเภทน้ีว่า “สิทธิ

มนุษยชน” (Human rights) อันครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังซ่ึงเป็นมนุษย์และพลเมืองของ

ประเทศผู้หน่ึงจึงควรได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนทุกคนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เน่ืองจาก

สภาวะแห่งความศักด์ิศรีของมนุษย์เช่นน้ี ย่อมถือว่าด ารงอยู่ในมนุษย์ทุกคนและไม่อาจถูกลิดรอนหรือ

ท าลายลงได้ ไม่ว่าจะโดยรัฐหรือตัวเขาเองหมายความว่า แม้มนุษย์จะมีพฤติกรรมที่ดูไร้ศักด์ิศรีไร้คุณค่า 

(Undignified Behavior) ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเขายังคงมีอยู่มิได้ถูกลิดรอนลงด้วย ดังน้ันจึงต้อง

เคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสทิธมินุษยชนของบุคคลที่เป็นผู้ต้องขังด้วยเช่นเดียวกนั
2
 

การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าน้ันคือการกระท าหรือการด าเนินงานทุกอย่างแก่ผู้ต้องขัง ซ่ึง

มิได้มุ่งแต่เพียงการลงโทษอย่างเดียวแต่รวมถึงการฟ้ืนฟู แก้ไข ให้โอกาสทางสังคมทุกประเภทที่จะ

ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมใช้ชีวิตเช่นพลเมืองผู้เคารพกฎหมาย และท ามาหาเล้ียงชีพได้ไม่เป็น

ภาระของสังคมอีก โดยใช้เรือนจ าเป็นสถานที่คุมยังในทางการจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางอย่างตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ ซ่ึงตามแผนปฏบัิติราชการของกรมราชทณัฑใ์นปัจจุบัน
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จากการศึกษาปัญหาสิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงเพราะการ

ได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ ผู้ต้องขังพึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายบังคับโทษ สิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเด็ดขาดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
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พุทธศักราช 2479 มาตรา 33
4
 และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมและการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกจิการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจ า พ.ศ. 2555
5
 ก าหนดให้สิทธิ

ได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดทั่วไปเป็นการเย่ียมแบบผ่านสิ่งกีดขวาง ซ่ึงการเย่ียมที่เป็นสิ่งปกติของ

เรือนจ าโดยทั่วไป และเป็นรูปแบบการเย่ียมญาติของผู้ต้องขังแบบด้ังเดิมที่จะจัดให้มีห้องเย่ียม แต่มีสิ่งกีด

ขวางกั้นระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่มาเย่ียม สิ่งกีดขวางดังกล่าวอาจเป็นลูกกรงทั้งสองด้านห่างกันเวลาพูด

ต้องตะโกนคุยกัน หรือผ่านตาข่ายช้ันเดียว หรือผ่านกระจกโดยเจาะรูให้พูดถึงกันได้ นอกจากน้ียังมีการ

เย่ียมโดยน่ังคุยคนละด้านของกระจกแล้วพูดผ่านโทรศัพท์ผู้ได้รับให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้องพูด

ภาษาไทยและออกเสยีงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ ณ ที่น้ันได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และในกรณีเรือนจ าจัดให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุย

ผ่านเคร่ืองมือสื่อสาร ผู้ได้รับอนุญาตให้เย่ียมติดต่อจะต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา 

บันทกึเสยีง และตัดการสื่อสาร หากเหน็ว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม ซ่ึงการปฏิบัติดังกล่าว

ไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขัง ไม่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับและ

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขัง

สมควรในการด าเนินการส่วนบุคคล 

ส าหรับสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเด็ดขาดในต่างประเทศ กล่าวคือ สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีการเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไปซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายการบังคับโทษทางอาญา ส่วนในการเฝ้าควบคุมน้ันเป็นการควบคุมโดยเฝ้ามองทางสายตา 

หากมีการควบคุมการสนทนาต้องมีเหตุจ าเป็นและพิจารณาเป็นรายกรณีไปเท่าน้ัน ส่วนสหรัฐอเมริกาการ

เย่ียมโดยไม่มีสิ่งกดีกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไป สามารถสมัผัสตัวกนัได้แต่เป็นไปตามข้อก าหนด ใน

การเฝ้าควบคุมน้ันใช้กล้องวงจรปิดและการเฝ้าควบคุมทางสายตาของเจ้าหน้าที่ การเฝ้าควบคุมการ

สนทนาต้องเป็นเหตุจ าเป็นเทา่นั้น อนัแสดงให้เหน็ว่า สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ได้ให้

ความส าคัญสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขังในการด าเนินการส่วนบุคคลและต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายบังคับโทษ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบังคับกรมราชทณัฑ์ว่าด้วยการเย่ียมและการ

ติดต่อกบับุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกจิการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจ า พ.ศ. 2555 

ในส่วนสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดทั่วไป ให้ได้รับการเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น

และการเฝ้าควบคุมโดยการเฝ้าระวังทางสายตา ส่วนการควบคุมการสนทนาน้ันให้ใช้เมื่อจ าเป็นเท่าน้ัน

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักสากลด้วย 

 

 

                                                   
                

4
 พระราชบญัญัตริาชทณัฑ ์พุทธศักราช 2479 มาตรา33 

                
5
 ข้อบงัคบักรมราชทณัฑว่์าด้วยการเย่ียมและการตดิต่อกบับุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขงัและการเข้าดูกจิการ

หรือตดิต่อการงานกบัเรือนจ า พ.ศ. 2555 

321



 3 

1.บทน า 

ภารกจิของกรมราชทณัฑใ์นการด าเนินการบังคับโทษจ าคุก
6
ตามค าพิพากษาของศาลมิได้เป็นเพียง

การควบคุมผู้ต้องถูกบังคับโทษไม่ให้โอกาสกระท าความผิด หรือสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมได้อีกเท่าน้ัน 

แต่ภารกจิที่ส าคัญที่สดุคือการปรับปรุงแก้ไขลักษณะนิสัยของผู้กระท าผิดให้ได้อย่างถาวร เพราะการบังคับโทษ

จ าคุกเป็นมาตรการเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงเท่านั้นแต่สังคมเรียกร้องและคาดหวังความรับผิดชอบของกรม

ราชทณัฑ์ที่จะคืนสมาชิกของสังคม ผู้น าครอบครัว บิดา มารดา หรือบุตร เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบ

และไม่เป็นภาระสังคมส่วนรวมอีกต่อไปในอนาคต ภายใต้ภาระหน้าที่ดังกล่าวพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศักราช 2479 เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในส่วนการบังคับโทษจ าคุกของไทยที่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ที่

ต้องถูกบังคับโทษจ าคุกตั้งแต่แรกรับตัวผู้ต้องขังเข้าในเรือนจ าและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติตามขั้นตอน

ของการบังคับโทษจ าคุกจนถึงกระบวนการปฏิบัติในการปล่อยตัวผู้ซ่ึงต้องถูกบังคับโทษจ าคุกพ้นจากการถูก

บังคับโทษไปจากเรือนจ า ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าถ้าสังคมน ากฎหมายไปใช้เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของ

ผู้กระท าความผิดตามกระบวนการข้ันตอนเป็นที่เช่ือได้ว่าบุคคลน้ันสมควรจะแก้ไขหรือสามารถกลับตนเป็นคน

ดีที่เคารพกฎหมายได้เน่ืองจากความผิดเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึงของสังคม
7
 กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย

บุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากลอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการบังคับโทษ  

สทิธกิารได้รับการเย่ียมจากบุคคลภายนอกหรือจากญาติพ่ีน้องถือเป็นหลักส าคัญประการหน่ึง

ที่คุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเดด็ขาดเม่ือบุคคลอยู่ในระหว่างคุมขังของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เพราะญาติพ่ีน้องหรือคนในครอบครัวของผู้ต้องขังเดด็ขาดนับเป็นส่วนส าคัญในการที่จะช่วยอบรมแก้ไข

ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ต้องขังเดด็ขาด เพ่ือให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุข หากผู้ต้องขังเดด็ขาด

มีญาติหรือครอบครัวให้ความสนใจหรือห่วงใยมาเย่ียมจะสามารถท าให้ผู้ต้องขังเดด็ขาดมีที่ยึดเหน่ียวและ

ช่วยประคับประครองจิตใจทั้งยังช่วยคลายความเครียด ความกังวลที่เกิดข้ึนระหว่างถูกคุมขังเดด็ขาดใน

เรือนจ า
8
 

สิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดทั่วไปที่ผู้ต้องขังได้รับยังไม่เปิดโอกาสแก่ผู้ต้องขังหรือให้

การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังสมควรในการด าเนินการส่วนบุคคลเท่าที่ควร เน่ืองจากวิธีปฏิบัติใน

การได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดทั่วไปเป็นไปโดยผ่านสิ่งกีดกั้นและการสื่อสารระหว่างผู้เย่ียมกับผู้รับเย่ียม

เป็นไปอย่างยากล าบาก อีกทั้งระหว่างการสนทนาต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รับฟังการสนทนาและตัดการสื่อสาร

ได้หากเหน็ว่าการสนทนาน้ันไม่เหมาะสม โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงหากใช้ไปในทางกล่ันแกล้ง ถือว่าสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังถูกละเมิดอย่างร้ายแรง ในขณะเดียวกันเน้ือหาของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ

                                                   
                 

6
ธานี  วรภัทร์.(2558).  กฎหมายราชทณัฑ.์ (พิมพ์คร้ังที่1).  กรงุเทพฯ:  วิญญูชน.หน้า 54.            

                 
7
 จิตต ิตงิศภัทย์.  (2515).  ค าอธบิายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอนที่ 1.  หน้า 6. 

               
8
 นัทธ ี จิตสว่าง.  (2540).  หลักทณัฑปฎบิตัิ.  หน้า 89. 
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ยังขาดสทิธกิารได้รับการเย่ียมที่ชัดเจน ซ่ึงเป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังสมควรในการด าเนินการส่วนบุคคล

ตามหลักสากลที่ผู้ต้องขังควรจะได้รับในเร่ืองสิทธไิด้รับการเย่ียม 

 

2.หลกัการแนวคิดการบงัคบัโทษจ าคุก สิทธิไดร้บัการเยีย่มของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด 

การบังคับโทษจ าคุกหรือจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษเป็นการพัฒนาแนวคิดในอดีตในการ

ลงโทษเข้ามาสู่ยุคใหม่ที่มีแนวคิดเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์มาก มุ่งที่จะปรับเปล่ียนบ าบัดฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ืองต่างๆ เป็น

เหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคม

ปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าคนลักษณะดังกล่าวน้ีไปปรับปรุงแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิต

และพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑม์าตรฐานคนปกติในสงัคมน้ันๆได้
9
 เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีการด ารงชีวิตใน

อนาคตโดยปราศจากการกระท าผิดและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นการคุ้มครองสงัคม
10

 

ในส่วนของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาด ได้มีการ

บัญญัติเอาไว้ใน ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948: 

UDHR)
11
 ข้อ 12.บุคคลใดๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัวในครอบครัวใน

เคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและช่ือเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความ

คุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดังกล่าวน้ัน ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการ

ปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง(The Mandela rules)
12
ข้อ 1. ผู้                                                

    มี     ธรรม                                                                              

                      ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของผู้ต้องขังและ               เป็น

จุดประสงค์หลักเสมอ ข้อ 3. การจ าคุก หรือบทลงโทษอื่นที่ใกล้เคียงกัน เป็นการตัดขาดผู้ต้องขังจากโลก

ภายนอก ซ่ึงรวมถึงความเป็นความจริงที่ผู้ต้องขังน้ันถูกดึงออกมาจากโลกที่เคยอาศัยอยู่ ทางเรือนจ า

จะต้องไม่ท าการแทรกแซง หรือ กระท าซ่ึงเป็นการซ า้เติมผู้ต้องขังในกรณีดังกล่าว ข้อ 58 (1)ผู้ต้องขังควร

ที่จะได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเพ่ือนและครอบครัวภายใต้การควบคุม a)ควรสื่อสารด้วยการเขียน พูดคุย 

และทางอื่นๆ b)การเข้าเย่ียม (2)การเย่ียม สิทธิน้ีควรได้รับและผู้ต้องขังหญิงควรได้รับสิทธิเท่ากับ

ผู้ต้องขังชาย ทัณฑสถานและสถานที่ควรเตรียมพร้อมเร่ืองความปลอดภัย หลักการเพ่ือการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ าคุก (Body of Principles for the Protection of All Form Detention or 

                                                   
                

9
 ธานี  วรภัทร์.   (2553).  กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก. (พิมพ์คร้ังที่ 1)  

กรงุเทพมหานคร:  วิญญูชน. หน้า37. 

                
10

 กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษและบงัคบัวิธเีพ่ือความปลอดภัยที่จ ากดัเสรีภาพ ค.ศ. 1976 สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนัณ ีมาตรา 2. 

                
11

 Universal Declaration of Human Rights. 1948:UDHR 

                
12

 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Mandela Rules) 2015.  
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Imprisonment 1988)
13
 ข้อ 19 ผู้ที่ถูกคุมขังหรือจ าคุกพึงมีสทิธไิด้รับการติดต่อเย่ียมเยือน โดยเฉพาะจาก

คนในครอบครัวของตนและพึงได้รับโอกาสอย่างพอเพียงในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกตามเง่ือนไข

และข้อบังคับที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายก าหนดไว้ เมื่อ

พิจารณาสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดของไทยยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลดังกล่าว ปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948:UDHR) ข้อก าหนดมาตรฐาน

ขั้นต ่าส าหรับการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง (the mandela rules) และหลักการเพ่ือการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูก

คุมขังหรือจ าคุก (Body of Principles for the Protection of All Form Detention or Imprisonment 

1988) จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากประเทศไทยน าหลักสากลดังกล่าวมาเป็นแนวหลักในการปฏิบัติใน

เร่ืองสทิธไิด้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาด 

 

3.สิทธิการได้รับการเยี่ยมของผู ้ต้องขังเด็ดขาด ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ 

สิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาด ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 

มาตรา 33 ได้ก าหนดว่าให้ผู้ต้องขังได้รับการเย่ียมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จากทนาย ตามที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งน้ีภายใต้

ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้  และภายใต้ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมและการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจ า พ .ศ. 2555 การเย่ียมแบบ

ผ่านสิ่งกดีขวางการเย่ียมแบบน้ีเป็นการเย่ียมที่เป็นสิ่งปกติของเรือนจ าโดยทั่วไป และเป็นรูปแบบการเย่ียม

โดยจัดให้มีห้องเย่ียม แต่มีสิ่งกีดขวางกั้นระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่มาเย่ียม ต้องพูดภาษาไทยและออก

เสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ ณ ที่น้ันได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ และในกรณีเรือนจ าจัดให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเคร่ืองมือ

สื่อสาร ผู้ได้รับอนุญาตให้เย่ียมติดต่อจะต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา บันทกึเสียง และ

ตัดการสื่อสาร หากเหน็ว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม ในส่วนของการเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น

หรือการเย่ียมแบบสัมผัสเป็นไปตามนโยบายและข้อก าหนดของกรมราชทณัฑ์ เป็นไปในโอกาสพิเศษ ใน

การเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกดีกั้นน้ันจะจัดเป็นเพียงในรูปแบบงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดข้ึน ซ่ึงหน่ึงปีจะเกิดข้ึน

ไม่กี่คร้ังและก าหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับการเย่ียมแบบไม่มีส่งกีดกั้นไว้ด้วย การเย่ียมแบบ

สุดท้ายคือการเย่ียมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงโครงการหรือข้อบังคับ สามารถใช้ได้กับ

เรือนจ า หรือ ทณัฑสถานที่มีความพร้อมในทุกองค์ประกอบที่ท  าการเย่ียมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ ์

เม่ือเทียบอัตราส่วนกับเรือนจ าทั่วประเทศซ่ึงถือว่าน้อยมากกับการได้รับการเย่ียมโดยครอบครัวและมี

                                                   
                

13
 Body of Principles for the Protection of All Form Detention or Imprisonment 1988 
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เพศสมัพันธ ์ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่าปัญหาในเร่ืองสทิธไิด้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดน้ันยังไม่สอดคล้องกับ

หลักมาตรฐานสากล 

ในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี เย่ียมโดยไม่มีสิ่งกดีกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไปซ่ึงเป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 23 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญาควรที่จะ “ผู้ต้องขังจะได้รับการการันตี

สทิธพ้ืินฐานในการติดต่อ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เรือนจ ามีอ านาจที่จะควบคุมข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการบังคับโทษภายใต้เหตุผลที่จ าเป็น นอกจากน้ี เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนผู้ต้องขังในการรักษา

ความสัมพันธ์ที่เป็นการสนับสนุนความมุ่งหมายในการบังคับโทษ”
14
 ในส่วนของการเฝ้าควบคุมระหว่าง

การเย่ียม ใช้การควบคุมทางสายตา จะใช้การควบคุมฟังการสนทนากต่็อเม่ือมีความจ าเป็นอย่างย่ิงยวด

และต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ส่วนการเย่ียมแบบผ่านสิ่งกีดกั้นกต่็อเม่ือมีเหตุผลที่ชัดแจ้งว่าการจะเกิด

ผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาปรับปรุงผู้ต้องขังหรืออาจมีผลเสียต่อความมั่นคงหรือความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยภายในเรือนจ า ในทางกฎหมายอ านาจในการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ในการประเมิน

เหตุผลความจ าเป็นในการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นรายกรณีด้วยความระมัดระวัง
15
 การเย่ียมแบบสุดท้าย

คือการเย่ียมแบบครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์ มีสองประเภท ประเภทแรกการบังคับโทษแบบเปิด ใช้การ

พักโทษ หรือ การปล่อยตัวช่ัวคราว  ซ่ึงเป็นการกระท าผิดเล็กน้อยตามกฎหมายอาญาของผู้ต้องขัง 

ประเภทที่สองคือการบังคับโทษแบบปิด ใช้การเย่ียมระยะยาว ส าหรับผู้ต้องขังที่กระท าผิดกฎหมายอาญา 

ที่มีอัตราโทษสูง ซ่ึงไม่สามารถการบังคับโทษแบบเปิดได้ ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้รับการเย่ียมจาก

ครอบครัว การเย่ียมจึงจัดให้มีห้องพิเศษที่มีทางเข้าเฉพาะและผู้มาเย่ียมจะไม่ถูกพบเหน็โดยผู้ต้องขังอื่น 

มุมมองของการเปิดโอกาสให้มีความสัมพันธ์ทางเพศในพ้ืนที่เรือนจ ามีผลที่อ่อนไหวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ

สถานการณ์ ดังน้ัน การเย่ียมระยะยาวควรจะถูกก าจัดส าหรับผู้ต้องขังภายในการบังคับโทษแบบปิด ซ่ึงจะ

เหน็ได้ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ันเคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
16
เป็นอย่างมาก ในเร่ืองสิทธิ

ได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดโดยให้ตัวผู้ต้องขังเป็นประธานในการบังคับโทษน่ันเองเป็นไปตามสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังสมควรในการด าเนินการส่วนบุคคล
17
ตามหลักสากลที่ผู้ต้องขังควรจะได้รับในเร่ือง

สทิธไิด้รับการเย่ียม 

ในสหรัฐอเมริกา การเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไปส่วนใหญ่ที่ได้รับ

การเย่ียม การเข้าเย่ียมอนุญาตให้นักโทษที่จะน่ังร่วมกับผู้เข้าเย่ียมได้ แต่มีการจ ากัดการสัมผัส การเย่ียม

เหล่าน้ีเกดิข้ึนในห้องเย่ียมขนาดใหญ่ใช้ร่วมกนักบัผู้ต้องขังอื่นๆอกีมากมาย และผู้เข้าเย่ียมคนอื่นๆด้วย มี

การเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง ห้องเย่ียมจะมีกล้องเฝ้าระวังโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจ าให้บริการ โดยปกติกาย

ควบคุมอย่างน้อยเจ้าหน้าที่หน่ึงคนจะน่ัง ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จะเดินไปทั่วห้อง ซ่ึงมักจัดให้แก่ผู้ต้องขัง

                                                   
                

14
 BT-Drs. 7/918, S .57. 

                
15

 Vgl. Calliess/Müller-Dietz  2002 , § 27 Rn. 3 sowie oben § 6 Rn. 21 ff.; problematisch  LG  

Regensburg  ZfStrVo 1981, 58: zum  Kennenlernen  eines  Gefangenen  mit  ,,neurotischer  Charakterstruktur” 

                   16 Rosenhayn, 2004, S. 167 ff. 
                

17
 BVerfG, ZtStrVo  1996. S. 175 
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ได้เข้าเย่ียมเป็นส่วนตัวและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรือนจ าน้อยที่สุด
18
โดยสมาคมการราชทณัฑ์แห่ง

สหรัฐอเมริกา ก าหนดมาตรฐานสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังไว้ ว่าข้อจ ากัดในการติดต่อสื่อสาร

ของผู้ต้องขังควรถูกจ ากัดเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งของเรือนจ าและ

ความปลอดภัยหรือเพ่ือปกป้องสาธารณะ
19
 ส่วนรูปแบบการเย่ียมผ่านสิ่งกีดกั้น หรือ ผ่านกระจกกั้น

ระหว่างผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษที่สูงและผู้เข้าเย่ียมในเรือนจ าความม่ันคงสูงเพ่ือควบคุมความปลอดภัยใน

เรือนจ าและควบคุมผู้ต้องขังในส่วนของการฟังการสนทนาก าหนดมาตรฐานสิทธิในการเย่ียมผู้ต้องขังไว้ว่า

เจ้าหน้าที่เรือนจ าอาจมีอ านาจในการฟังการสนทนาเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะการสนทนาที่

อาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือความมั่นคงและปลอดภัยของเรือนจ า ส่วนการเย่ียม

โดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์จะเกิดข้ึนในเรือนจ าเอกชน ซ่ึงผู้ต้องขังได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับ

โทษทางกฎหมายอาญา และมีความสมัครใจที่จะใช้เรือนจ าเอกชน เพราะเรือนจ าดังกล่าวต้องเสียค่าใช่จ่าย 

ซ่ึงจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนอพาร์ทเมนต์แต่อยู่ในบริเวณเรือนจ า เหน็ได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกาน้ัน

ให้ความส าคัญกับเร่ืองสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่

ผู้ต้องขังสมควรจะได้รับเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาสิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศักราช 2479 มาตรา 33 และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่า ด้วยการเ ย่ียมและการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจ า พ .ศ. 2555  จะเหน็ปัญหา

ในทางปฏบัิติในเร่ืองสิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดอย่างชัดเจน ผ่านการเย่ียมแบบมีสิ่งกีดกั้น 

การเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือการเย่ียมแบบสัมผัส และ การเย่ียมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์น้ัน 

เป็นการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ต้องขังในเร่ืองสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดและยังไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในเร่ืองสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาด ผู้เขียนขอ

เสนอแนะในการให้ความคุ้มครองสิทธิเร่ืองได้รับการเย่ียมตามกฎหมายของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้มี

ความเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเกิดผลจริงขึ้ นในทางปฏิบัติ เพ่ือให้

ผู้ต้องขังสามารถได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการได้รับการเย่ียมตามศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ช่วยให้

ความสัมพันธ์ของครอบครัวยังคงแนบแน่นมากย่ิงข้ึน และ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะมีผลต่อการกลับเข้าสู่

สงัคมของผู้ต้องขัง 

การแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติและมาตรฐานสากลเพ่ือให้มีการ

ก าหนดหลักประกนัในการคุ้มครองสทิธขิองผู้ต้องขังในเร่ืองได้รับการเย่ียมไว้อย่างชัดเจน เพราะบางกรณี

                                                   
                   18 Norman  A  Carlson , Karen  M . Hessbb  and  Christine  M . H . Orthmann.  (1998). Corrections  in the 

21 Century. P . 360. 
                

19
 John  W . Palmer.  (1985). Constitutional Rights of Prisoners.  Pp. 181-182 
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กฎหมายบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในเร่ืองได้รับการเย่ียมไว้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือไม่มี

การบัญญัติ รับรองสทิธบิางประการของผู้ต้องขังในเร่ืองการได้รับการเย่ียมจึงควรแก้ไข ดังน้ี  

1.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด โดยให้สิทธิกับ

ผู้ต้องขังเดด็ขาด ที่ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาไม่เกนิ 10 ปี กระท าความผิดคร้ังแรกคดีเดียว ให้มีสิทธิ

ได้รับการเย่ียมแบบสมัผัส 

2.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด ควรได้รับการเย่ียม

โดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือการเย่ียมแบบสัมผัสโดยผ่านเรือนจ าดังต่อไปน้ี เรือนจ าพิเศษ เป็นเรือนจ าที่รับ

ผู้ต้องขังประเภทเดียวกบัเรือนจ าส่วนภมิูภาค ซ่ึงในพ้ืนที่น้ันไม่มีเรือนจ าส่วนภมิูภาคต้ังอยู่ เรือนจ าพิเศษมี

อ านาจคุมขัง ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี จนถึงจ าคุกไม่เกิน 15 ปี เรือนจ าจังหวัด  ผู้ต้องขังที่

ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 15 ปี และ เรือนจ าอ าเภอ เป็น ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี จนถึง

จ าคุกไม่เกนิ 15 ปี  

3.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด ควรได้รับการเย่ียม

โดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือการเย่ียมแบบสัมผัส โดยมีเกณฑ์พิจารณาส าหรับผู้ต้องขังเดด็ขาดดังต่อไปน้ี เป็น

ผู้ต้องขังตั้งแต่ช้ันดีขึ้ นไป ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาไม่เกิน 10 ปี กระท าความผิดคร้ังแรกคดีเดียว 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยได้รับสิทธิในการเย่ียมแบบสัมผัส

เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง  

4.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด ควรได้รับการเย่ียม

โดยไม่มีสิ่งกดีกั้นหรือการเย่ียมแบบสมัผัส โดยการเฝ้าควบคุมระหว่างการเย่ียมเป็นแบบสัมผัสน้ันควรใช้การ

ควบคุมแบบ การเฝ้าควบคุมทางสายตา และใช้ระบบกล้องวงจรปิด หากมีความจ าเป็นหรืออาจจะ

กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของเรือนจ าสามารถควบคุมการเย่ียมโดยการฟังการสนทนา โดยพิจารณาเป็น

รายกรณีไป   

5. ให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ปฏบัิติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามข้อเสนอแนะข้างต้น เพ่ือ

เป็นการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ต้องขังที่ควรจะได้รับในเร่ืองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังใน

เร่ืองการได้รับการเย่ียมดังกล่าว  
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