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บทคัดยอ 
 

ประเทศไทยไดพยายามแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก มีการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เปนตนมา โดยเฉพาะการบัญญัติรับรองคุมครองเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไว
ในรัฐธรรมนูญดังกลาวของประเทศ ซ่ึงถือเปนมิติใหมแหงการคุมครองบุคคลหรือมนุษยโดยทั่วไป ที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวนอกเหนือจากการคุมครองสิทธิเสรีภาพ จนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชในปจจุบัน ก็ยังไดนําหลักการ
ดังกลาวมาบัญญัติไวเชนเดิม เพื่อเปนการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐใหเทา
เทียมกับหลักมาตรฐานสากล หรือนานาประเทศที่พัฒนาแลว รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขขึ้น
ภายในรัฐดวย  การใชมาตรการคุ มครองสิทธิดังกลาวของรัฐจึงอยู ในลักษณะของการตรา
กฎหมายลําดับรองขึ้นมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคม เพื่อคุมครองบุคคลบางกลุม 
และคุมครองสังคม เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ ตลอดทั้งกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดระเบียบใหสังคมมีความสงบ
เรียบรอย และอาศัยอยูรวมกันไดอยางปกติสุข แตทั้งนี้ รัฐหรือผูใชอํานาจปกครองจึงจําเปนจะตอง
เคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีความมุงหมายสําหรับกลุมบุคคลซึ่งกระทําความผิดทางอาญาใน
สวนของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงถูกคุมขังที่เรือนจําโดยสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ  

-  ผูตองขังระหวางสอบสวน ในขั้นตอนของตํารวจและอัยการ   
-  ผูตองขังระหวางพิจารณา-ไตสวนในขั้นตอนของศาลชั้นตน 
-  ผูตองขังระหวางอุทธรณ-ฏีกา ในขั้นตอนของศาลอุทธรณ-ฏีกา  

ซ่ึงผูตองขังระหวางพิจารณาคดีทั้ง 3 ประเภทนี้มีจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นเปนลําดับ แมวาใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะกําหนดหลักเกณฑไว โดยใหสันนิษฐานวา

ฆ 
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เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด จะปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเชนเดียวกับ
ผูกระทําผิดตามคําพิพากษาไมได ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐในการนําตัวบุคคลไวในที่คุมขัง และการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี อันไดแก สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิและ
เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร สิทธิและเสรีภาพทางดานสังคม และสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
เปนตน 

ผลจากการศึกษาพบวา ในประเทศไทยการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชกับ
บุคคลดังกลาวเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับแกไขเพิ่มเติม  
ป พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ตลอดจนกฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห และเปรียบเทียบกับหลัก
มาตรฐานสากล และมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและ ของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของตางประเทศแลว จะเห็นวา มีประเด็นปญหาทางกฎหมายทั้งใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจ ักรไทย  พุทธศักราช  2550 กฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงตางๆ เกี ่ยวของดังกลาว สงผลทําให
กระทบตอการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักมาตรฐานสากล และหลักกฎหมายตางประเทศแลว สามารถสรุปได 2 กรณี 
คือ  

1  การรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพที่สอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ไดแก 
สิทธิแลเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  กรณีของสิทธิไดรับอาหารและน้ําดื ่ม สิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาล สิทธิไดรับเครื่องนุงหมหลับนอนที่เหมาะสม แตกรณีดังกลาวเปนการสอดคลอง
ในทางปฏิบัติ แตมาตรการทางกฎหมายยังมีขอบกพรองบางประการ 

2  การรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพที่ไมสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ทั้ง
มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางปฏิบัติ ไดแก สิทธิและเสรรีภาพในชีวิตและรางกาย 
กรณีการตรวจคนรางกาย และการใสเครื่องพันธนาการ สิทธิและเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร 
เปนตน  

ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพัฒนาบทบัญญัติแหงกฎหมายและแกไขการบริหารจัดการ
ของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกหนวยงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี และเพื่อยกระดับของการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวใหดียิ่งขึ้นไป 
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ABSTRACT 
 

Thailand’s effort on searching for legal measures relating to the protections of rights 
and liberties of persons is substantially increasing. This can be evident by the drafting of the bill 
on the Constitution, B. E. 2540 (1997), especially, the provisions and recognition of the law on 
the protections of human dignities in such Constitution of the country which is considered to be a 
new dimension on the protections of persons or human beings in general which the Constitution 
has provided other than the protections of the rights and liberties and even though the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, B. E. 2550 (2007), which is in use at the present, has 
adopted such original principle on the legislation in order to recognize the protections of the 
rights and liberties of the persons in the State on an equal basis in accordance with international 
standard or other developed countries including the objective to cause the rising of peace and 
order in the State, as well. The State in exercising its measures on the protections of such rights 
and liberties shall, therefore, be in a manner of an enactment of the secondary law to limit the 
rights and liberties of the persons in the societies in order to protect some groups of persons and 
the societies; such as, Criminal Procedure Come, Correction Act as well as various related rules 
and regulations. This is for the objectives on establishing social orders within the societies for 
peaceful enjoyments and happy coexistences which, in this connection, it is necessary for the 
State or persons exercising the administrative powers to respect the rights and liberties of one 
another. 

This Thesis tends to have the objective for the group of persons committing criminal 
offences, particularly, on the part of the persons confined in the prison during the course of trying 
the case which can be classified into 3 categories as follows: 

DPU



 ฉ 

-  Persons confined during the course of investigations under the stage handled by 
Police Authority and Public Prosecutor. 

-  Persons confined during the course of considerations-taking the evidences by the 
Court of First Instance.  

-  Persons confined during the course of appeal-supreme appeal under the stage of the 
Appeal and Supreme Court. 

It is apparent that persons confined pending case trial under such 3 categories 
contributes a great and an increasing number. Nevertheless, the provisions of the Constitution of 
the Kingdom of Thailand, B. E. 2550 (2007), stipulates the rules to assume that those confined 
persons are clean hands until final judgments have been delivered that they are the offenders, 
therefore, such persons shall not be treated alike the judgment offenders. For this reason, there 
compels to be a requirement to study legal measures relating to the exercise of the powers of the 
State authorities in placing persons in confinement facilities and the protections of their rights and 
liberties in the lives and bodies, their rights and liberties in contacting and communications, their 
rights and liberties in sociality and their rights and liberties in politics, etc. 

Result of the study reveals that, in Thailand, legal measures adopted for use in the 
enforcements upon such persons in order to create peace and order in the societies which have 
been directly involved are the Constitution of the Kingdom of Thailand, B. E. 2550 (2007), 
Correction Act, B. E. 2479 (1936), as well as related rules and regulations or the rules and 
regulations having the effects on the rights and liberties of the persons. As a result of the study 
and analysis as well as comparison with international principles and legal standard on the 
protections of the rights and liberties of the persons and the persons under the period of 
confinement pending case trial of the other foreign country, it is evident that there still remains a 
legal problem issue both in the Constitution of the Kingdom of Thailand, B. E. 2550, Correction 
Act, B. E. 2479 (1936), as well as related Ministerial Regulations, thus, resulting in the effect on a 
derogation of the rights and liberties of confined persons pending the case trial and after a 
consideration and comparison with the principle of international standard and foreign laws, 
conclusion can be made into cases as follows: 

1.  Recognitions on the protections of the rights and liberties being in conformity with 
the international standard principle which are the rights and liberties in the lives and bodies, the 
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case of the rights to receive foods and drinking water, the rights for medical treatments, the rights 
to receive suitable wearing apparel and bedding requisites, however, such cases are only in the 
way of practical conformity but there still remains defectiveness in some certain legal measures. 

2.  Recognitions on the protections of the rights and liberties not being in conformity 
with the international standard principle, both of the legal measures and practical measures, which 
are the rights and liberties in lives and bodies in the case of body searches and shackles, the rights 
and liberties in contacting and communications, etc. 

For this reason, the developments on the provisions of the law and the modifications 
on the managements of the officials in the administration of justice in every organization are 
compellingly necessary in order to attain the objectives on the protections of the rights and 
liberties of confined persons during the course of the case trial and to elevate the level of the 
protections of the rights and liberties to even a better level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการที่จะสําเร็จการศึกษาไดในชั้น
ระดับบันฑิตวิทยาลัย หรือระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการศึกษางานวิจัย
ดังกลาวนี้ ผูเขียนไดใชความพยายาม และความอุตสาหะในการศึกษาคนควา จากตําราเรียน รวมทั้ง
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การสําเร็จการศึกษา และทําใหเกิดงานวิจัย
ที่ดี มีประโยชนตอสังคมมากที่สุดเทาที่จะทําได 

เมื่อพิจารณาใหดีแลว วิทยานิพนธฉบับนี้คงสําเร็จลุลวงดวยดีไปมิได หากไมไดรับ
ความกรุณาจากคณาจารย ผูเชี่ยวชาญในดานกฎหมายตางๆ รวมทั้งผูมีพระคุณทุกๆทานที่คอยให
กําลังใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะทานรองศาสตราจารย ดร.วีระ  โลจายะ ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคา
รับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คอยใหคําแนะนําแนวทางศึกษาคนควา ตลอดทั้งใหขอคิด
ตางๆ อันเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

 ผูเขียนตองขอกราบขอพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ที่กรุณาสละ
เวลารับเปนประธานกรรมการสอบ ทานอาจารย ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข ทานอาจารยนัทธี  จิตสวาง ที่
ไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งมาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งใหคําแนะนํา ช้ีแนวทางตางๆ  
เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และคณาจารยคณะนิติศาสตรทุกทาน ที่ใหวิชา
ความรูทางดานกฎหมาย ตลอดทั้งคอยอบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางที่ดีใหแกผูเขียนเสมอมา 

ทายที่สุดนี้ ผูเขียนจะมีโอกาสทางการศึกษา และสําเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร
มหาบัณฑิตไปไมได หากขาดเสียซ่ึงบุคคลผูใหกําเนิดทั้งสองทานคือ คุณพอไสว  สงเคราะห และ
คุณแมใบสี  สงเคราะห ซ่ึงทานทั้งสองเปนบิดาและมารดาที่คอยดูแลใหความรัก ความอบอุน ตลอด
ทั้งใหการอบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางที่ดีใหแกผูเขียนมาโดยตลอด และนอกจากนี้ที่ขาดเสียมิได
คือตองขอบคุณพี่นองในครอบครัวของผูเขียนทุกคนที่คอยใหกําลังใจผูเขียนเสมอมาโดยเฉพาะคุณ
สุนันทา  คุณลาวี  ทานะเวช พี่สาวและพี่เขยของผูเขียน ที่คอยใหทั้งกําลังใจ และกําลังทรัพยใน
การศึกษามาโดยตลอด 

อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคา และมีประโยชนตอผูศึกษาคนควา ผูเขียนของ
มอบความดีทั้งหมดนี้ใหกับบิดามารดา ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณทุกทาน และหากมีความผิดพลาด
บกพรองประการใด ผูเขียนกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 

     
 อุดมศักดิ์  สงเคราะห 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนมิติใหมแหงการคุมครองบุคคลหรือมนุษย
โดยทั่วไปที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวนอกเหนือจากการคุมครองสิทธิเสรีภาพ โดยที่ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่รัฐใหการรับรองคุมครองโดยทั่วไป มาตรการคุมครองของรัฐจึง
อยูในลักษณะของการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคม เพื่อคุมครองบคุคล
บางกลุม และคุมครองสังคม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดระเบียบใหสังคมมีความสงบเรียบรอย  
และอาศัยอยูรวมกันไดอยางปกติสุข แตทั้งนี้ รัฐหรือผูใชอํานาจปกครองจึงจําเปนจะตองเคารพ
สิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน แนวคิดหลักแหลงความเสมอภาคไดมีการบัญญัติรับรองไวใน
กฎหมายของนานาประเทศ จะเห็นไดวา เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ เปนเจตนารมณที่ลํ้า
ลึก ที่มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชน อันเปนการยอมรับศักดิ์ศรีและสิทธิที่เสมอกัน ซ่ึงไม
อาจโอนแกกันไดของสมาชิกทั้งปวงแหงครอบครัวมนุษย กลาวคือ รากฐานของเสรีภาพ ความ
ยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมตองมีการคุมครองภายใน
ขอบเขต หากมีการลํ้าขอบเขตแหงการคุมครองจึงจะเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
เปนที่มาของสิทธิ และเสรีภาพ หากการกระทําใดๆ เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพแลว การ
กระทํานั้น ๆ ยอมเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีความมุงหมายสําหรับกลุมบุคคลซึ่งกระทําความผิดทางอาญาใน
สวนของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซึ่งถูกคุมขังที่เรือนจําโดยสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ  

1.  ผูตองขังระหวางสอบสวน ในขั้นตอนของตํารวจและอัยการ 
2.  ผูตองขังระหวางพิจารณา-ไตสวนในขั้นตอนของศาลชั้นตน 
3.  ผูตองขังระหวางอุทธรณ-ฏีกา ในขั้นตอนของศาลอุทธรณ-ฏีกา 

 ซ่ึงผูตองขังระหวางพิจารณาคดีทั้ง 3 ประเภทนี้มีจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นเปนลําดับ    
จะเห็นไดวา การนําตัวบุคคลไปฝากขังไวในเรือนจํานั้น เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงถือเปนจุดมุงหมายของการลงโทษจําคุกเพื่อเปนการลงโทษตอผูกระทําผิดโดยตรง เปนการจํากัด
เสรีภาพทําใหเกิดความลําบาก สูญเสียอิสรภาพ และเกียรติยศชื่อเสียงฐานะทางสังคม เจาหนาที่ผูมี
หนาที่ดําเนินการลงโทษจะเปนผูอบรมแกไขใหผูถูกลงโทษไดมีโอกาสสํานึกผิดในการกระทําของ
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ตนเอง รวมถึงเปนการปองกันสังคมสวนรวมใหปลอดภัยจากการกระทําผิดของบุคคลนั้นตลอดชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งที่บุคคลเหลานั้นถูกจําคุกอยูและเปนการใหโอกาสผูกระทําผิดไดแกตัว เมื่อผูถูก
ลงโทษจําคุกหรือผูตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกและถูกนําตัวมายังเรือนจําจะเรียกบุคคลเหลานั้นวา 
“นักโทษเด็ดขาด” 
 ดังนั้น ในการควบคุมตัวของผูตองหาหรือจําเลยในระหวางสอบสวน หรือไตสวนมูล
ฟอง หรือระหวางการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงถือเปนบุคคลที่ยังไมมีความผิดจนตราบใดที่ยังไมมีคํา
พิพากษาถึงที่สุด ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ยอมมีผลกระทบตอสังคม และตัวของผูตองขังเอง 
ทําใหสูญเสียอิสรภาพ วางงาน ขาดรายได สูญเสีย โอกาสตางๆทางสังคม ครอบครัวเดือดรอน ฯลฯ 
ซ่ึงสาเหตุที่สําคัญ คือ การไมเคารพสิทธิของผูตองหา จําเลย หรือผูตองขังดังกลาว ซ่ึงมีหลาย
ประการดวยกัน เชน ทัศนคติของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐที่มีตอผูตองหา จําเลย ผูตองขัง และใน
ตัวของผูตองขังเองมิไดใชสิทธิของตนเองเพราะอาจขาดความรู หรือขอจํากัดอ่ืนๆ เชน ความ
ยากจน ฯลฯ เปนตน ทําใหไมใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผูตองหา และจําเลย
อยางเต็มที่ สงผลทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความไมเปนธรรมอยางแทจริง 
โดยเฉพาะการเปดโอกาศใหตอสูคดี โดยมีทนายความใหความชวยเหลือตั้งแตเร่ิมตน ซ่ึงถาหาก
กระบวนการยุติธรรมไมอํานวยความยุติธรรม  และเคารพสิทธิมนุษยชนยอมไมเปนธรรมตอผูถูก
ลงโทษ  โดยเฉพาะผูตองขังที่ เปนนักโทษประหารชีวิต เพราะหากกระบวนการยุติธรรมมี
ขอผิดพลาด หรือนักโทษประหารชีวิตมิไดใชสิทธิของตนเองอยางเต็มที่ หากมีการประหารชีวิตเขา
ไปแลวก็ยากที่จะเอาชีวิตเขากลับคืนมาได หรือแมแตผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษ
จําคุกโดยทั่วไป ไมวาจะอยูในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นตน  ศาลชั้นอุทธรณ  หรือศาลชั้นฎีกา 
หากคดีถูกยกฟอง  หรือพิสูจนไดวาผูตองขังดังกลาวไมมีความผิด ยอมสงผลใหสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นๆ สูญเสียไปและไมสามารถเรียกกลับคืนได แมวาปจจุบันจะมีการชดใชคาเสียหาย
ใหกับผูที่ถูกคุมขัง หรือจําเลย และภายหลังศาลมีคําสั่งยกฟอง เนื่องจากไมไดกระทําผิด แต
กฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอจํากัดอยูมาก  
 กรณีดังกลาว แมวาในปจจุบันไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 89 โดยกําหนดวา ในกรณีที่มีเหตุจําเปนระหวางการสอบสวนหรือพิจารณา หากเจาพนกังาน
ที่มีหนาที่จัดการตามหมายขังรองขอ หรือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหขังผูตองหาหรือจําเลย
ไวในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคลดังกลาวรองขอ หรือตามที่ศาลเห็นสมควร นอกจากเรือนจําก็ได โดย
ใหอยูในความดูแลของผูรองขอหรือเจาพนักงานตามที่กําหนด ในการนี้ศาลจะกําหนดระยะเวลา
ตามที่ศาลเห็นสมควร จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวกฎหมายกําหนดโดยเปดชองไว ซึ่งคําวา 
“เหตุจําเปน” ในที่นี ้ไมมีความชัดเจนวา ควรจะมากนอยเพียงใด จึงจะสามารถออกหมายขัง
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ผูตองหาหรือจําเลยได ดังนั้น จึงเปนการใหอํานาจเจาพนักงานที่เกี่ยวของสามารถใชดุลพินิจ  
นอกจากนี้ในสวนของสถานที่ที่คุมขังก็ไมมีความชัดเจน เพียงแตเปดชองไวอยางกวางๆวาอาจจะ
เปนสถานที่อ่ืนนอกจากเรือนจําก็ได ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควร นอกจากนี้ในสวนของการควบคุม
ตัวของผูตองหาระหวางการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 ซ่ึง
เปนเรื่องการควบคุมตัวผูตองหาระหวางการสอบสวน ในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
ตั้งแตสิบปขึ้นไป จะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม ศาลอาจมีคําส่ังขังหลายครั้งติดๆกันได แตละครั้งไม
เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน กรณีดังกลาวยังถือเปนปญหาที่
สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองขัง เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่เปดชองวาง
ใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลยพินิจในการควบคุมตัวไวเพื่อสอบสวนนานถึง 84 วัน ซ่ึงถือเปน
จํานวนสูงสุดที่กฎหมายกําหนดใหสามารถทําได แตโดยหลักสิทธิมนุษยชนแลว การควบคุมตัว
ผูตองหาระหวางการสอบสวน ควรทําเทาที่จําเปนเทานั้น ไมจําเปนตองควบคุมตัวไวยาวนานเกิน
ความจําเปน กรณีเหลานี้ถือเปนปญหาในทางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หรือบุคคลที่บริสุทธิ์หลายประการ อาทิเชน สิทธิในการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน แตตอง
พลัดพรากจากกัน สิทธิของการศึกษาที่ตองขาดหายไป หรือแมแตการสูญเสียสิทธิในเรื่องของการ
งานยอมมีมากขึ้น จะเห็นไดวาการนําตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐระหวางการพิจารณาคดีมากเทาไร  
ก็เปนปญหาใหกับการงานทางดานการราชทัณฑที่ตองรับภาระมากขึ้น  เนื่องจากตองขังคนโดยไมรูวา
เปนคนผิดหรือไม ผูตองขังลักษณะนี้มีจํานวนมากในปจจุบัน จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะ
ผูตองขังลนเรือนจํามาโดยตลอด 
 นอกจากนี้ วิธีปฏิบัติที่ผานมาจนถึงปจจุบันของประเทศไทยในกรณีที่สามารถประกันตัวได 
หากบุคคลนั้นไมสามารถหาหลักทรัพยหรือหลักประกันมาประกันตัวไดตามกฎเกณฑที่กําหนด
ไว ก็จะถูกคุมขังไวในระหวางการดําเนินคดีในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล เชนเดียวกับผูกระทํา
ความผิดรายแรงที่ไมอาจใหประกันตัวได ปญหาดังกลาวแมวาจะมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ไทยแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 239 กลาวคือ “คําขอประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาตองไดรับการพิจารณาโดยรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินแกกรณีมิได การ
ไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บทบัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และตองแจง
เหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว” เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 239 ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แลว จะเห็นวาไดมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องของการประกันตัว
ของผูตองหาไวชัดเจน รวมทั้งกรณีที่ไมใหมีการประกันตัวก็จะตองแจงเหตุผลใหแกผูตองหาทราบ 
แตในทางปฏิบัติแลวก็ยังคงมีการเรียกหลักประกันอยูเปนจํานวนมากทั้งที่ตามกฎหมายแลวหาไดมุงให
มีการเรียกรองหลักประกันไมทางปฏิบัติจึงผิดหลักกฎหมายและผิดมาตลอด ซ่ึงเจาพนักงานกระทํา
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การโดยไมรูวาผิดกฎหมาย และเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอยางยิ่ง 
นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีการ
รวมหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากมาตรา 237 ถึงมาตรา 247 ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญกําหนดรายละเอียดไว
ชัดเจน เกี่ยวกับการแจงสิทธิของผูตองหาที่ควรจะไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย มาบัญญัติรวมกันไวในมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันอยางกวางๆ ซ่ึงอาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยได 
 ดวยเหตุนี ้ เราได บ ัญญัต ิหลักกฎหมายอ ันแสดงถ ึงเจตนารมณอ ันแทจร ิงของ
รัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือเปนฉบับของประชาชนมาที่สุด สวนใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ ก็ไดมีการนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เชนเดียวกัน  
โดยมีหลักไววา เมื่อศาลยังมิไดพิพากษาวาบุคคลใดเปนผูกระทําความผิด ยอมเปนการมิชอบที่จะ
คุมขังบุคคลนั้นไวอันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ถือเปนการกระทําที่ขัดตอเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ที่บัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญ กลาวคือ รัฐจะมีการเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งมิได เพราะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30  
กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในกฎหมาย และไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทากัน  
นอกจากนี้ในมาตรา 39  ยังมีบทบัญญัติวาในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด และกอนที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนหนึ่งเปนผูกระทํา
ความผิดมิได สวนในเรื่องการใชอํานาจของรัฐก็ยังมีบัญญัติไวในมาตราที่ 26 ของรัฐธรรมนูญโดย
กําหนดวา การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จากกรณีดังกลาวแสดงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุง
หมายที่จะคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมใหถูกละเมิดจากการกระทําของบุคคลกลุมใดกลุม
หนึ่ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ แตตองเปนการควบคุมบุคคลตัวไวเพราะความจําเปนตาม
กฎหมายเทานั้น เพราะหากรัฐไมอาจใชมาตรการบังคับกับผูถูกกลาวหาไดเลยแลว การดําเนิน
คดีอาญาของรัฐยอมไมอาจจะกระทําได หรือยากตอการที่รัฐจะดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหานั้น  
ดังนั้นจะเห็นไดวาสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมตองไดรับ
การคุมครองตามรัฐธรรมนูญของรัฐ    
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 จากสภาพการณของประเทศที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมสูง มีจํานวนผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีเปนจํานวนมาก ประกอบกับมาตรการทางกฎหมายที่ไมชัดเจนและเปดชองของ
กฎหมายไวกวางๆ ดังจะเห็นไดจาก พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 11 เ ร่ือง
กําหนดการแยกและยายผูตองขังออกจากกันในกรณีของคนตองขังและคนฝากขัง ซ่ึงถือเปน
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ออกตางหากจากนักโทษเด็ดขาด เพราะคนตองขังดังกลาวยังไมถือวาเปน
ผูกระทําความผิดตามกฎหมาย อาจเปนผูบริสุทธิ์ก็ได ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้นจึง
ตองมีการปฏิบัติตอผูตองขังประเภทนี้ ผิดแผกแตกตางจากนักโทษเด็ดขาดออกไป ทั้งนี้เทาที่จะ
กระทําได ซ่ึงกรณีดังกลาวจะเห็นไดวากฎหมายไมไดกําหนดไวชัดเจน อาจจะเนื่องมาจากสถานที่
คุมขังผูตองขังในสมัยที่รางกฎหมายนี้ยังมีอยูอยางจํากัด ทําใหตองเปดชองวางเอาไว อันเปนผลทํา
ใหในปจจุบันยังไมมีการแยกคนตองขังและคนฝากขังออกจากนักโทษเด็ดขาดอยางจริงจัง ยิ่งระยะนี้
มีผูตองขังเพิ่มมากขึ้น ทําใหปฏิบัติไดยากยิ่งขึ้น กรมราชทัณฑตองรับภาระดานความแออัดของ
ผูตองขัง ซ่ึงเกินความจุที่รับได เจาหนาที่รับภาระหนักดานการควบคุม ทําใหการแกไขไมสามารถ
ทําไดอยางเต็มที่ รัฐสูญเสียงบประมาณ เกิดผลเสียตอผูตองขังและสังคม ดังนั้น การปฏิบัติตอ
ผูตองขังจึงควรแตกตางจากการปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดตามขอกําหนดมาตรฐานขั ้นต่ํา
สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง กับขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของกับองคการสหประชาชาติ 
กําหนดเรื่องการแยกประเภทไววา ผูตองขังตางประเภทกันพึงแยกคุมขังไวคนละแหงหรือคนละ
สวนของทัณฑสถาน คนตองขังระหวางพิจารณาคดี พึงแยกจากนักโทษเด็ดขาด 
 เมื่อพิจารณาจากประเด็นปญหาแลวจะเห็นไดวา สิทธิของผูตองขังในระหวางพิจารณา
คดี ไมวาจะอยูในชั้นพิจารณาของศาลชั้นตน หรืออุทธรณ-ฎีกา หรือแมแตสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีที่
อยูในชั้นพนักงานสอบสวน ไดถูกลิดรอนหรือถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพไปแลว ประเด็นคือ บุคคล
ดังกลาวควรที่จะไดรับการเยียวยาหรือการปฏิบัติมากนอยเพียงใด หากบุคคลเหลานั้นไมไดมีการ
กระทําความผิดจริงหรือที่เรียกวา “แพะรับบาป” เมื่อเปนเชนนี้การตรากฎหมายออกมาบังคับใชแก
ประชาชนหรือการมีรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว ก็คงจะเปนเพียงตัวอักษรที่ไมสามารถคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได 
 ดังนั้น เพื่อใหมีการพัฒนางานดานการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเปนการเอื้ออํานวยความยุติธรรม และเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหกับ
ประชาชนอยางแทจริง วิทยานิพนธนี้จึงมุงศึกษาถึง สภาพปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี ที่อาจสงผลกระทบตอการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กฎหมาย กฎ ขอบังคับ แนวทางใน
การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ ศึกษาถึง
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สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใน
ปจจุบัน เพื่อทราบถึงสภาพปญหาที่จะเกิดขึ้น  ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีโดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทาง
กฎหมายของตางประเทศ  หลักมาตรฐานขั ้นต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการ
สหประชาชาติ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ 
ใหสอดคลองตามหลักมาตรฐานสากล และเปนไปตามวัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อการ
แกไขฟนฟู และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ที่ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลหรือนักโทษ ไวหลายๆ ประการ เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิและเสรีภาพ
ในการติดตอส่ือสารหรือการเยี่ยมเยียนจากทนายความหรือญาติ สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง 
สิทธิและเสรีภาพทางสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารภารกิจของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศและสังคมไทยสืบตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศ
ไทย  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

1.2.2  เพื่อศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นในปจจุบัน 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีในประเทศไทย และหาวิธีการเยียวยา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรการทาง
กฎหมายตางประเทศ 

1.2.4  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันวา มีบทบัญญัติที่คุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีเพียงใด โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับกฎหมายตางประเทศ และมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ตลอดถึงหลักปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน 

1.2.5  เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในปจจุบันใหเหมาะสม
และเปนธรรมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน   
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 ปจจุบันประเทศไทยใชมาตรการในการคุมตัวคนตองขัง หรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตอบุคคลดังกลาว เสมือนเปนผูกระทําความผิดตามคําพิพากษา ซ่ึงไมสอดคลองกับ
เจตนารมณอันแทจริงของรัฐธรรมนูญวาดวยการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุงจะ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสงผลกระทบตอการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพหลายประการ อาทิเชน สิทธิเสรีภาพทางดานรางกาย สิทธิเสรีภาพทางดาน
สังคม  หรือสิทธิทางดานการสื ่อสาร เปนตน ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีใหไดรับสิทธิอันพึงมีตามหลักการสากล จึงควรหามาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาเพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของไทยใหมีความชัดเจนรัดกุม เหมาะสม และเปนธรรมมากกวา
ปจจุบัน เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีการเยียวยาที่
เหมาะสม  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมาตรการทางกฎหมายที่มีบัญญัติไวในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตลอดจนถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําหรือการใชอํานาจของเจาหนาที่
ของรัฐในการนําตัวผูกระทําความผิดมาไวในอํานาจรัฐ โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่เรียกวา ผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงอยูระหวางการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง ตลอดทั้งผูตองขังที่อยูระหวาง
การพิจารณาในศาลชั้นตน ช้ันอุทธรณหรือช้ันฎีกา จนศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด โดยศึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญและมาตรการ
ทางกฎหมายของตางประเทศ   
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ บทความทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซดตางๆ 
ทางอินเตอรเน็ตทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1  ทําใหทราบถึงสภาพปญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศ

ไทย  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

1.6.2  ทําใหทราบถึงสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นในปจจุบัน 

1.6.3  ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทย และหาวิธีการเยียวยา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรการ
ทางกฎหมายตางประเทศ 

1.6.4  ทําใหทราบถึงผลการวิเคราะหกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันวา มีบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีเพียงใด  โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ และมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ตลอดถึงหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน 

1.6.5  ทําใหสามารถนํามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสทิธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในปจจุบันใหเหมาะสม
และเปนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน   
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บทที่ 2 
 

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง 
ระหวางพิจารณาคด ี

 
2.1  ความเปนมาและแนวความคิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีวิวัฒนาการมาเปนเวลาชานาน  นับแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงบรรดานักปราชญสมัยกรีกและสมัยโรมันไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลสืบตอกันเรื่อยมา การศึกษาที่มาของแนวความคิดวาดวยสิทธิเสรีภาพดูไดจากอิทธิพลของ
คริสตศาสนาเปนประการแรก สํานักกฎหมายฝายธรรมชาติ และนักปรัชญากฎหมายทั้งหลายเปน
ประการที่สอง และที่มาจากกฎหมายลายลักษณอักษรเปนประการที่สาม1 กรณีดังกลาวนี้จะเห็นได
วาแตเดิมนั้นความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพนี้จะเปนไปเพื่อการจํากัดอํานาจของกษัตริยหรือผูใชอํานาจ
ปกครอง เพราะในยุคนั้นกษัตริยหรือผูปกครองใชอํานาจของบุคคล ที่บุคคลตองไดรับจากรัฐ
อยางเสมอภาคกัน และเพื่อแสดงใหปรากฏถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย จึงมีการกลาวอางของ
นักปราชญเสมอวาสิทธิของบุคคลนั้นเปนสิทธิตามธรรมชาติ ที่มีมาจากกฎหมายธรรมชาติ มีอยู
ตามธรรมชาติ อันเปนกฎหมายที่อยูเหนืออํานาจรัฐ โดยใชไดอยางไมเลือกเวลาและสถานที่ ซ่ึง
กฎหมายธรรมชาติจะประกอบไปดวยลักษณะอันสําคัญคือ เปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดเวลา 
ไมมีการสูญสิ้นและใชไดทุกแหงไมจํากัดวาจะเปนรัฐใด2 ดังจะเห็นวามีลักษณะเชนเดียวกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กฎหมายจะขัดหรือแยงไมได 
  ดังนั้น ในประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย ตางก็ยึดมั่นในลัทธิปจเจกชนนิยม3หรือ
เฉพาะบุคคลทั้งสิ้น ซ่ึงลัทธิดังกลาวนี้ไดสอนไววา มนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี และศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษย (Human Dignity) ซ่ึงมีลักษณะที่เปนนามธรรม จะปรากฏออกมาใหเห็นอยางเปน
รูปธรรมในรูปของความสามารถของมนุษยในอันที่จะกําหนดชะตากรรมของตนเอง  (Self-Determination)  
อนึ่ง มนุษยแตละคนจะสามารถกําหนดชะตากรรมไดก็ตอเมื่อแตละคนมี “แดนแหงเสรีภาพ” และ

                                                 
1 เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน.  (2547).  หลักกฎหมายวาดวยสิทธิเสรีภาพ.  หนา  36. 
2 หยุด  แสงอุทัย.  (2512).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา  170-174. 
3 Pierre Wigny.  (1952).  Droit constitutional : Principe et droit posit if, Tome premier, Bruxelles. 

pp.257-258. (อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538)  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 15. 
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ภายในแดนแหงเสรีภาพนี้ บุคคลแตละคนสามารถที่จะคิดหรือกระทําการใดๆก็ไดอยางอิสระตาม
อําเภอใจปราศจากการแทรกแซงของบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชอํานาจปกครอง4 ซึ่ง
แนวความคิดดังกลาวถือเปนที่มาของการใหการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดย
การที่บุคคลจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยูนั้นไปพัฒนาบุคลิกภาพของตน ไมวาทางรางกาย
หรือจิตใจ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “เสรีภาพในขั้นพื้นฐาน” โดยท่ีรัฐเสรีประชาธิปไตยจะใหการ
รับรองสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตจะมากหรือนอยนั้นก็ขึ้นอยูกับ
พื้นฐานในการทางเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และความกาวหนาในทางวิชาการหรอื
เทคโนโลยีในของแตละประเทศ5 อาทิ กรณีของประเทศไทยนั้น สิทธิเสรีภาพของบุคคลไดมีการ
นํามากําหนดไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเปนการใหการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
และนับไดวาเปนหลักเกณฑที่สําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงไดมีการพัฒนา
ตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน 
  ปจจุบันจากที่มีกระแสเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น เปนเหตุ
ใหรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆ มีการรางรัฐธรรมนูญของประเทศตนเองไดพยายามบรรจุหรือบัญญัติ
เรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด โดยการนําแนวความคิด
หรือหลักเกณฑตางๆไมวาทางปฏิบัติหรือทางหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตลอดถึงแนวทางหรือแนวความคิด
ที่เปนสากล เชน หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หลักลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักความ
เสมอภาค หรือหลักนิติธรรม และในเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองเปน
มาตรฐานเดียวกันอยางเปนสากล อันจะกอใหเกิดพัฒนาการที่ทันตอกระแสเรียกรองในระดับประเทศ
หรือประชาคมโลก เพราะหากมิไดมีการพัฒนาใหเปนไปตามความกาวหนาในทางวิชาการหรือ
พัฒนาการในทางสังคมของประเทศแลว ยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาในดานตางๆของประเทศดวย 
  ดังนั้น สิทธิเสรีภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรจะตองคํานึง เนื่องจากมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับการดําเนินชีวิตของประชาชนพลเมืองทุกสังคมโลก ซ่ึงประเทศไทยไดมีการกลาวถึงสิทธิ
เสรีภาพไวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลาย ๆ ฉบับ โดยจะประกอบไปดวยสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลผูกระทําความผิด อาทิ สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย เสรีภาพในดานความคิดหรือ
ดานสติปญญาและความเชื่อ เสรีภาพในทางการเมือง เสรีภาพในทางสังคม และเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจตาง ๆ เหลานี้ เปนตน เพราะในปจจุบันถือกันวาการที่ประชาชนจะมีความอยูดีกินดี
ไดนั้น มิใชเพราะมีการปกครองที่ดีเทานั้น ทั้งนี้จะตองมีองคประกอบตางๆหลายประการดวยกัน  

                                                 
4 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา 17.  
5 ทวีศักดิ์  รอดโรคา.  (2543).  สิทธิเสรีภาพของนักโทษเด็ดขาด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ.2540.  หนา 9.  
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อาทิ การที่แตละประเทศมีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณและเปนประชาธิปไตย มีขอกําหนดถึงเรื่องการ
รับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพไวอยางชัดเจน ซ่ึงถือเปนหลักการขั้นพ  ื้นฐานที่สําคัญของ
ประชาชนดวย 
 2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   
  ในสังคมทุกยุคทุกสมัยแมกระทั่งปจจุบัน  บุคคลตางแสวงหาเรียกรองสิทธิเสรีภาพเมื่อ
ทุกคนใฝหาและตองการสิทธิเสรีภาพ ยอมตกเปนหนาที่ของรัฐที่จักตองดําเนินการใหสิ่งนี้แก
ประชาชนโดยเสมอหนากัน ซ่ึงส่ิงที่เรียกวา “สิทธิเสรีภาพ” ที่ทุกคนแสวงหาเปนอยางไรนั้น กอนที่
จะศึกษาถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพตอไป ในที่นี้จะศึกษาถึงความหมายของสิทธิ (Rights) และ
เสรีภาพ (Liberty) ซ่ึงทั้งสองคํานี้มีความผูกพันซึ่งกันและกันจนไมอาจจะแยกกลาวถึงคําใดคําหนึ่งไว
โดยเฉพาะได ดังที่ไดมีผูใหความเห็นไวแตกตางกันออกไป  ดังนี้ 
  ศาสตราจารย ดร.หยุด  แสงอุทัย ไดกลาวถึงสิทธิเสรีภาพไว ดังนี้6 
  “ความหมายของคําวา “สิทธิ” มีความเห็นอยู 2 ประการ คือ 
  ประการแรก เห็นวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจที่กฎหมายใหแกบุคคลในอันที่จะมี
เจตจํานง” (Willensmacht) เชน ในการที่บุคคลใดมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย บุคคลนั้นยอมมีอํานาจที่
จะมีเจตจํานงที่จะครอบครองที่จะใชสอยหรือที่จะจําหนายทรัพยนั้นโดยเขาจะใชอํานาจนั้นหรือไมก็ได  
หรือจะใชอํานาจดังกลาวแตเพียงบางประการก็ไดแลวแตเจตจํานง (Will)  ของเขา  ผูที่มีความเห็น
ประการที่ 1 นี้ ไดเห็นวาความสําคัญอยูที่ “อํานาจ” (Macht) ที่กฎหมายใหแกบุคคล และผูที่คิด
ความเห็นดังกลาวนี้ไดแก วินดไซด (Windscheid) นักกฎหมายชาวเยอรมัน 
  ประการที่สอง เห็นวา “สิทธิ” คือ “ประโยชนที่กฎหมายคุมครองให” ผูที่ใหความเห็น
ในประการนี้ไดแก เยียร่ิง (Jhering) นักกฎหมายชาวเยอรมัน เปนผูคิดขึ้น โดยผูที่มีความเห็น
ประการที่สองนี้ เนนหนักไปที่ “วัตถุประสงค” (Zweek) ของสิทธิ กลาวคือ การที่กฎหมายให
อํานาจแกบุคคลที่จะมีเจตจํานง (Willensmacht) ก็เพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่งซึ่งบุคคลมุง
ประสงค ฉะนั้นจึงควรจะถือวา “สิทธิ” เปน “ประโยชน” ที่กฎหมายรับรองคุมครองมากกวาที่จะ
เปน “อํานาจ” สวนบุคคลที่ไมเห็นดวยกับความเห็นที่ 2 นี้ เห็นวา การที่จะถือวา “สิทธิ” เปน
ประโยชนที่กฎหมายคุมครองใหนั้นแคบไปเพราะมี “สิทธิ” เปนจํานวนมากที่ไมเปนประโยชนแก
เจาของสิทธินั้นๆ” 
  กรณีดังกลาว ศาสตราจารย ดร.หยุด  แสงอุทัย ไดวิจารณความเห็นทั้งสองวาเปนการ
มองความหมายของสิทธิไปคนละแง โดยความเห็นที่ 1 เห็นวา เปนการมองสิทธิในแงของเนื้อหา 
(Inhalt) สวนความเห็นที่ 2 เปนการมองความหมายของสิทธิไปในลักษณะของจุดประสงคของสิทธิ  
                                                 

6 ไพศาล  วัตตธรรม.  (2549).  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการออกหมายจับ.  หนา 6.  
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(Week) ซ่ึงในความเห็นของศาสตราจารย ดร.หยุด เห็นวา ควรจะหมายถึง “สิทธิ” ประโยชนที่
กฎหมายรับรองและคุมครองให7 
  ศาสตราจารย  ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ไดใหความหมายของคําวา “สิทธิ” คือ อํานาจที่
จะใหผูอ่ืนตองกระทําหรืองดเวนกระทําการบางอยางตามที่เรามีสิทธิอันเปนการบังคับใหคนอื่น
ตองกระทําตามสิทธิของเรา8 
  ศาสตราจารยวิชา มหาคุณ ไดกลาวถึง “สิทธิ” ไววา การที่บุคคลจะพึงกระทําไดภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย กลาวอีกนัยหนึ่ง สิทธิของบุคคลจะตองมีกฎหมายรับรอง หรือยอมบังคับให9  
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคําวา “สิทธิ” แตกตาง
กันออกไป อาทิ อํานาจที่จะกระทําการใดๆไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย10 หรือ
ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให11 หรืออํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันที่จะ
กระทําการเกี่ยวของกับทรัพยหรือบุคคลอื่น12 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา สิทธิ คือ ประโยชนที่
กฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีมอบใหแกบุคคลหนึ่งหรือกลุมหนึ่งซึ่งรัฐยอมรับรองและใหการ
คุมครอง และรัฐจะตองไมใชอํานาจที่จะทําใหสิทธินั้นเสียไป อันถือเปนสิทธิหรือประโยชนแก
ประชาชนทุกคนในการที่จะกระทําการใดหรือมีนิติสัมพันธใดๆ หรือละเวนกระทําการใดๆ ที่เปน
กิจวัตรเพื่อการดําเนินชีวิตในสังคม ไมวาจะเปนสิทธิในทรัพยสิน สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิในการ
เลือกถิ่นที่อยู สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติตามความเชื่อในทางศาสนา สิทธิในการเลือกตั้ง 
ฯลฯ  ตางๆเหลานี้  เปนสิทธิทางมหาชนที่อยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และปจจุบันในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดให
การรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพไวเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางนาชื่นชม 

 ดังนั้น จากความหมายของคําวา “สิทธิ” ที่ไดกลาวมาแลวขางตนสามารถแยกพิจารณา
เปน 2 นัย คือ สิทธิทางกฎหมาย (Positive Rights) และสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) 
  สิทธิทางกฎหมาย ไดแกอํานาจหรือประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครอง ดังเชนใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่เปนเจาของ

                                                 
7 หยุด  แสงอุทัย.  (2529).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา 206. 
8 บวรศักดิ์  อุวรรณโน.  (2538).  กฎหมายมหาชน  เลม  3  ท่ีมาและนิติวิธี.  หนา 348. 
9 วิชา  มหาคุณ.  (2524).  ผลกระทบของกฎหมายที่ไมเปนธรรม ตอสิทธิของประชาชนในกระบวนการ

ยุติธรรม.  หนา 564. 
10 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (2538).  หนา 838. 
11 วิษณุ  เครืองาม.  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา 852. 
12 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา 21.  
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ทรัพยสิน ซ่ึงสิทธินี้สามารถพิสูจนใหเห็นจริงได คือ ถาหากบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิดีกวาเจาของ
กรรมสิทธิในทรัพยสินมายื้อแยงทรัพยสินนั้น เจาของทรัพยสินก็ยอมมีสิทธิยื่นฟองตอศาลและศาล
ยอมจะพิจารณาไปในทางรับรองหรือคุมครองสิทธินั้นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สิทธิเชนนี้เรา
เรียกวา Positive Rights คือ เปนสิทธิที่ไดรับการรับรองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึง
เรียกวา Positive Law 
  สิทธิทางศีลธรรม หมายถึง สิทธิซ่ึงเกิดจากความรูสึกนึกคิดทั่วๆ ไปวาวิถีทางที่ถูกตอง
และเปนธรรมในกรณีหนึ่งกรณีใดควรจะเปนไปอยางนั้นอยางนี้ แตวิถีทางที่ถูกตองและเปนธรรม
นั้น อาจจะยังไมมีกฎหมายรับรองคุมครอง หรือบังคับใหการเปนไปตามสิทธิดังกลาว เชน สมมติ
วาประชาชนทั่วไปตางมีความรูสึกคิดเห็นวาประชาชนทุกคนควรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลของรัฐโดยไมตองเสียคาบริการใดๆ ทั้งส้ิน สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาล
ดังกลาวอาจเรียกวาเปนสิทธิทางศีลธรรมได ทั้งนี้ เนื่องจากวาตามความเปนจริงแลวยังไมมี
กฎหมายใดรับรองใหประชาชนมีสิทธิดังกลาวได13  
  สวนคําวา “เสรีภาพ” (Liberty) ตามตําราธรรมศาสตรของอังกฤษไดแยก “เสรีภาพ” 
ออกจากคําวา “สิทธิ” ซ่ึงตามกฎหมายภาคพื้นยุโรปไมไดแยกเสรีภาพออกไปตางหากโดยจัดเขาอยู
ในจําพวกสิทธิตามกฎหมายมหาชน แตตามกฎหมายอังกฤษ เสรีภาพอาจเปนเรื่องกฎหมายเอกชนก็
ได แซลมอนด (Salmond) ไดใหความหมายของคําวา “เสรีภาพ” ไววาเปนประโยชนซ่ึงบุคคลไดมา
โดยปราศจากหนาที่ในทางกฎหมายใดๆ ตอตนเอง กลาวคือ เปนส่ิงที่บุคคลอาจกระทําได โดยจะ
ไมถูกปองกันขัดขวางโดยกฎหมาย เปนประโยชนที่บุคคลจะกระทําใดๆไดตามชอบใจ14  
  นอกจากนี้ยังมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับคําวา “เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง สถานะภาพ
ของมนุษยเราที่ไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของใคร หรือหมายถึง อํานาจที่จะกระทําการอยาง
ใดหรือไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด15 ซ่ึงเมื่อพิจารณาความหมายทั้งสองประการของคําวา 
เสรีภาพ ตามที่กลาวมานี้ จะเห็นวา เสรีภาพก็คือ อํานาจของคนเราที่จะตัดสินใจดวยตนเองที่จะ
เลือกดําเนินพฤติกรรมของตนเองโดยไมมีบุคคลอื่นใดมีอํานาจสอดแทรกเขามาเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจนั้น  แตความหมายของเสรีภาพตามที่กลาวมานี้  เปนเพียงความหมายในทางปรัชญา
เทานั้น คนเราจําเปนตองคํานึงถึงกฎเกณฑของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎเกณฑของสังคมที่เปน
กฎหมาย (กฏเกณฑของสังคมบางประการมีฐานะเปนเพียงศีลธรรมเทานั้น) ดังนั้น คําวา เสรีภาพ 

                                                 
13 วีระ  โลจายะ.  (2531).  เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายมหาชน  เลม  2  หนวยท่ี  8-15.  หนา 462. 
14 หยุด  แสงอุทัย.  (2529).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา  210-211. 
15 Jean  Rivero.  In Les libertes Pubiques, Presse Universitaire de France.  Paris.  P 14 .  (อางถึงใน  วีระ        

โลจายะ,  2531 : 462)   
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ตามความหมายในทางกฎหมายจึงหมายความถึงอํานาจของคนเราที่จะตัดสินใจดวยตนเองที่จะ
กระทําการหรือไมกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไมเปนการฝาฝนกฎหมาย16 เปนสภาวะที่ปราศจาก
การถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวาง17 มีความเปนอิสระเสรี ในการที่จะกระทําหรืองดเวนไมกระทําการสิ่ง
ใด เปนอํานาจที่จะกระทําการอะไรก็ได คือ มีอํานาจที่จะเลือกประพฤติหรือไมประพฤติอยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงกอใหเกิดหนาที่เชิงปฏิเสธแกผูอ่ืนที่จะไมเขามารบกวนการใชอํานาจเลือกประพฤติ
ของเรา และในทํานองเดียวกันก็กอหนาที่ใหเราไมสามารถเขาไปรบกวนการใชอํานาจเลือก
ประพฤติของผูอ่ืน18  

 กลาวโดยสรุป เสรีภาพ คือ สภาพการณที่บุคคลมีอิสระที่จะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ตามความประสงคของตน โดยไมอยูภายใตการครอบงําหรือการขัดขวางจากบุคคลอื่น โดย
อํานาจนี้บุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเอง   เสรีภาพจึงเปนอํานาจที่บุคคลมีอยู
เหนืออํานาจตนเอง19 จะเห็นไดวา เสรีภาพ นั้น แมวาจะเปนอํานาจอิสระที่จะกระทําการหรืองด
เวนกระทําอยางใดอยางหนึ่งแลว ทั้งนี้ ความอิสระดังกลาวจะตองไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  ให
สามารถใชเสรีภาพของแตละบุคคลภายใตขอบเขตหรืออาณาบริเวณของตน มิใชเปนการใช
เสรีภาพไปกล้ํากรายหรือกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นได เพราะเสรีภาพดังกลาว
อาจถูกจํากัดลงโดยผลของกฎหมาย 
  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สิทธิและเสรีภาพนั้นมีความแตกตางกัน เนื่องจาก
สิทธิเปนอํานาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกรอง หรือใชในความสัมพันธระหวางตนกับผูอ่ืน โดยการ
เรียกรองใหกระทําหรือละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหเปนประโยชนแกตน กลาวคือ เปนสิ่ง
ที่กฎหมายกําหนดใหมีขึ้น เพื่อประโยชนโดยรวมของประเทศและบุคคลในการดําเนินชีวิต แตทั้งนี้  
การใชสิทธิดังกลาวนั้น จะตองไมเปนการไปละเมิดหรือกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลอื่น
หากวาไดใชสิทธิไปอยางไมระมัดระวังหรือเกินขอบเขต อาจตองรับโทษ โดยอาจจะเปนโทษ
ในทางแพงหรือโทษในทางอาญา ซ่ึงโทษในทางแพงจะไดแก การชดใชคาเสียหาย หรือในทาง
อาญาก็จะมีบทลงโทษตามฐานความผิด เชน ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ฯลฯ เพราะการใชสิทธิของ
บุคคลทุกประเภทจะมีกฎหมายรองรับเสมอ ไมวาจะเปนสิทธิประเภทใด สวนเสรีภาพ จะมี
ความหมายที่ชัดเจนอยูในตัวเอง คือ การที่บุคคลมีเสรีภาพในการกระทําหรือไมกระทําส่ิงใดๆ อยาง

                                                 
16 วีระ  โลจายะ.  เลมเดิม.  หนา  463.   
17 D.D. RAOHSRL.  (1976 ).  Problem of political Philosophy. (อางถึงใน  วรพจน  วิศรุตพิชญ, 

2538 : 22) 
18 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  เลมเดิม.  หนา  348.  
19 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา  22.  
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อิสระ แตก็มิใชวาบุคคลทุกคนจะทําส่ิงใดไดตามอําเภอใจโดยไมตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น จึงตองกระทําพอสมประโยชนของตน ถึงแมวาเสรีภาพนั้นจะเปนอํานาจที่มีอยูในแตละ
บุคคล อันกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่นหรือรัฐ ในการที่จะตองปฏิบัติหรือใชความเคารพในเสรีภาพ
ของตนก็ตาม นอกจากนี้แลวเสรีภาพใดเมื่อมีกฎหมายรับรองและคุมครองให เสรีภาพนั้นก็อาจเปน
สิทธิดวย จึงมักนิยมเรียกรวมกันไปวา สิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ทั้งสิทธิและเสรีภาพ
เปนสิ่งสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองออกกฎหมายเพื่อมารับรองคุมครองไว โดยไมเพียงแตจะ
เปนพันธะของรัฐในการปกปองดูแลรักษาสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองของตนเทานั้น แต
เรื่องดังกลาวยังถือวา องคกรระดับประเทศจําเปนจะตองเขามาสอดสองดูแลดวย 
  กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวา สิทธิกับเสรีภาพ แมวาจะเปนอํานาจที่ราษฎรทุกคนใน
สังคมของรัฐเสรีประชาธิปไตยบัญญัติรับรองหรือคุมครองใหไวในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ 
อยางไรก็ตาม การใชสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตางก็ตองมีขอบเขตหรือมีเงื่อนไขในการใช ซ่ึงจะ
ขึ้นอยูกับสภาพหรือสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี และจากการที่บุคคลทุก
คนยอมมีความเสมอภาคกันภายใตบังคับกฎหมายเดียวกัน ผูมีอํานาจปกครองหรือรัฐจําเปนจะตอง
กําหนดนโยบายหรือดําเนินการบริหารราชการแผนดิน เพื่อประโยชนในอันที่จะคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของราษฎรหรือในอันที่จะธํารงรักษาไวซึ่งประโยชนสวนรวม หรือประโยชนมหาชน  
(Pubic Interest)20 เชน องคกรตางๆ ของรัฐสามารถใชอํานาจหนาที่บังคับใหราษฎรแตละคน
กระทําการบางอยางหรือหามมิใหกระทําการบางอยางได เพื่อใหการใชสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลหรือพลเมืองของประเทศเกิดผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติสมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
  2.1.2  แนวความคิดในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
   สิทธิเสรีภาพของบุคคลมีวิวัฒนาการมายาวนาน และถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองใหความ
สนใจ ทั้งนี้ เนื่องจากวาสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละคนนั้น ถือเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต
ประจําวัน เพราะหากวาบุคคลขาดเสียซ่ึงสิทธิเสรีภาพแลวก็จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่หรือกระทํา
การใดๆได ดังนั้น แตละคนจึงตองมีสิทธิและเสรีภาพ ไมวาจะโดยธรรมชาติหรือโดยกฎหมาย
กําหนดใหมีขึ้น โดยถือเปนหนาที่ของรัฐจะตองใหการรับรองในเรื่องนี้โดยการออกกฎหมายมารองรับ
และคุมครอง เพราะมิเชนนั้นแลว สิทธิและเสรีภาพก็จะดูเปนความวางเปลา ไมสามารถบรรลุผลที่เปน
จริงได หรืออาจกลาวไดวาไมเปนประโยชนอันใดเลยที่จะมีสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้เพราะสิทธิและ
เสรีภาพ ถือเปนประโยชนอันพึงมีพึงไดของบุคคลหรือผูกระทําความผิดในฐานะพลเมืองของประเทศ 
ไมวาจะเปนเสรีภาพในชีวิตรางกาย เสรีภาพในชีวิตสวนตัว เสรีภาพในทางสติปญญาและความเชื่อ  

                                                 
20 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา  16. 

 

DPU



 16 

หรือเสรีภาพทางความคิด และเสรีภาพในทางเศรษฐกิจสังคมตางๆ เหลานี้ เปนตน21 และจากการที่
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดกําหนดใหมีขึ้นในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนประโยชนอันสูงสุดที่มีคา
สมควรแกการปกปกษรักษา ดังนั้น องคกรของรัฐทุกองคกรจะตองใหความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพ และการที่รัฐธรรมนูญไดใหหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนั้นมิใชเปนเพียงคํา
กลาวอางลอยๆหรือเปนแคบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษร เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ที่มีคาและกอใหเกิดผลในการใชบังคับโดยตรง (Self - executing) แกทุกองคกรหรือทุกหนวยงาน
ของรัฐ22จําตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพในสิทธิเสรีภาพและคํานึงถึงประโยชนของสังคม
โดยรวมเปนประการสําคัญ 
  ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด เปนที่มาหรือบอเกิดของสิทธิเสรีภาพทั้ง
ปวง และเปนรากฐานในการปกครองประเทศ ตลอดทั้งเปนบอเกิดของกฎหมาย เพราะกฎหมายตาง 
ๆ จะมีที่มาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  แมกระทั่งคําพิพากษาของศาล หรือคําสั่งของเจาพนักงานฝาย
ปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ออกมาใชกับราษฎรภายในรัฐของตนเอง โดยรัฐธรรมนูญจะ
เปนตัวกําหนดถึงการกระทํา หรือการปฏิบัติที่เปนการแสดงเจตนาของเจาพนักงานหรือองคกรของรัฐ
นั้นๆ ที่แสดงออกมาใหปรากฏถึงความมุงหมาย หรือวัตถุประสงคในการบริหารภารกิจของ
รัฐ23 ขณะเดียวกันรัฐก็ตองใหความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอยูภายใตการปกครองหรือ
ประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญไดใหการรับรองและคุมครองไว โดยจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตปกครอง มิเชนนั้นแลวการใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพไว
ในรัฐธรรมนูญก็จะไรความหมายหรือขาดความศักดิ์สิทธิ์ อยางเชน กรณีที่รัฐตองจัดทําบริการ
สาธารณะอันเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนซึ่งตองใชที่ดินดําเนินการ เชน การสรางถนน  
ดังนี้ รัฐตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนหรือตามกระบวนการของที่กฎหมายในเรื่องการ
เวนคืน  ตามหลักนิติธรรม เพราะหากรัฐจะเขาถือเอาประโยชนในที่ดินของประชาชนโดยพลการ โดย
อางวาตนเปนผูใชอํานาจปกครองนั้นไมสามารถที่จะกระทําได เพราะตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
ประชาชนยอมมีสิทธิในทรัพยสินของตนในการที ่จะไมใหบุคคลใดมาทําการละเมิดใน
ทรัพยสินดังกลาว ประชาชนผูเปนเจาของทรัพยหรือท่ีดินสามารถที่จะทําการเรียกรองเยียวยาจาก
การกระทําของรัฐที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นไมได 

                                                 
21 ทวีศักดิ์  รอดโรคา.  (2543).  สิทธิเสรีภาพของนักโทษเด็ดขาด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ.  2540.  หนา 13. 
22 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 9.  (อางถึงในทวีศักดิ์  รอดโรคา, 

2543 : 14) 
23 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  เลมเดิม.  หนา 25-26. 
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  ดังนั้น แนวความคิดในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือประชาชน จึงเปน
หลักการพื้นฐานที่สําคัญที่จะไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ และมีอํานาจเหนือผูปกครองและ
ผูอยูใตปกครองอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับวาจะกําหนดใหการคุมครองอยางไรใน
รัฐธรรมนูญ เพราะหากรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพประการใด หรือเร่ืองใดแลว  
ก็ตองกําหนดหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอสิทธิเสรีภาพนั้น อันเปนผลพวงตามมาที่จะตองปฏิบัติโดยให
ความเคารพในสิทธิเสรีภาพนั้น ๆ  
  แนวคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของมนุษยนี้มีกําเนิดหรือที่มาจากแนวความคิดใน
เรื่องสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ซึ่งเปนแนวความคิดในทางการเมืองหรือปรัชญาทาง
การเมืองของชาวตะวันตก สาระสําคัญโดยยอของแนวความคิดในเรื่อง สิทธิตามธรรมชาตินี้มี
วา มนุษยทั ้งหลายเกิดมาเทาเทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิด
จนกระทั ่งถึงแกความตาย  สิทธิดังกลาวไดแก สิทธิในชีวิต  เสรีภาพในรางกาย  สิทธิใน
ทรัพยสิน และความเสมอภาค ซึ่งเปนสิทธิที่ไมสามารถโอนใหแกกันไดและใครจะลวงละเมิด
มิได24 ดังนั้นจึงถือไดวาสิทธิเสรีภาพมีพัฒนาการมาอยางยาวนานและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพลเมืองตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เชน เสรีภาพใน
การศึกษาวิจัย  สิทธิของสตรี  สิทธิของเด็ก  สิทธิของคนชรา  เสรีภาพในการสื่อสาร25 อันถือเปน
หลักการขั้นพื้นฐานของบุคคลหรือผูกระทําความผิด อันเปนสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองหรือ
คุมครอง แนวความคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ ถือเปนกําเนิดที่มาอันสําคัญยิ่งของสิทธิมนุษยชน  
หรือสิทธิของมนุษย สาระสําคัญตามแนวความคิดดังกลาวนี้มีวา มนุษยทั้งหลายเกิดมาเทา
เทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนินจนกระทั่งถึงแกความตาย สิทธิ
ดังกลาวไดแกสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความเสมอภาคซึ่งเปนสิทธิที่ไมอาจโอน
ใหแกก ันไดและใครจะลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิดอันตราย หรือ
กระทบกระเทือนเสื่อมเสียตอสภาพของความเปนมนุษยได  
  แนวความคิดเรื่อง สิทธิตามธรรมชาตินั้น มีที่มาจากแนวความคิดในเรื่องกฎหมาย 
ธรรมชาติ มีความมุงหมายที่แทจริงเพื่อจํากัดอํานาจของรัฐ หรือผูมีอํานาจปกครอง กลาวคือนัก
คิดในทางการเมืองเห็นวามีการขัดแยงกันอยูตลอดเวลาระหวาง ผูอยูใตอํานาจปกครอง ฝาย
หนึ่งกับผูมีอํานาจปกครองอีกฝายหนึ่ง ซึ่งผูอยูใตอํานาจปกครอง พยายามดิ้นรนที่จะมีสิทธิ
เสรีภาพใหมากที่สุดเทาที่จะมีได ในขณะเดียวกันผูมีอํานาจปกครองก็จะมีแนวโนมที่จะใช

                                                 
24 วีระ  โลจายะ.  เลมเดิม.  หนา  465.   
25 วิษณุ  เครืองาม.  (2535).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, สูสิทธิมนุษยชน สิทธิหรือหนาที่ในประเทศ

ไทยปจจุบัน.  หนา 28-44. 
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อํานาจอยางเต็มที่เสมอ ดวยเหตุนี้นักคิดในทางการเมืองจึงหาหนทางที่จะจํากัดอํานาจของรัฐ 
หรือผูมีอํานาจปกครอง โดยการอางถึงสิทธิตามธรรมชาติวา เปนสิทธิที่มนุษยมีติดตัวมาแต
กําเนิด อันรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองจะลวงละเมิดมิได ซึ่งตอมาแนวความคิดในเรื่องสิทธิตาม
ธรรมชาติไดมีการขยายความจนกลายเปนแนวความคิดในการจํากัดอํานาจของรัฐ เชน สิทธิที่
จะไดรับการคุมครองปองกันใหพนจากการถูกจับกุม คุมขัง โดยอําเภอใจ สิทธิที่จะไมถูกลวง
ละเมิดในเคหสถาน สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนยายที่อยู สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ฯลฯ  
เปนตน หรือทําใหเกิดสิทธิโตแยงคัดคานการใชอํานาจของรัฐในบางกรณี ซึ่งรัฐไมอาจลวงลํ้า
เขาไปใชอํานาจรัฐได เพราะเนื่องจากผูอยูภายใตอํานาจปกครองหรือประชาชนคงมีสิทธิที่จะ
ใชวิธีการบางประการเพื่อคัดคานโตแยงในกรณีที่ไมเห็นดวยกับการใชอํานาจของรัฐ หรือเมื่อ
รัฐใชอํานาจรุนแรงเกินขอบเขต   สิทธิดังกลาวไดแกสิทธิในการพิมพ เสรีภาพในการรวม
ชุมนุม เสรีภาพในการเดินขบวน และเสรีภาพในการกอตั้งสมาคมเปนตน26 

 2.1.2.1  แนวความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติ  
  แนวความคิดในเรื่อง กฎหมายธรรมชาติ (Droit nature) ไดแกแนวความคิดที่

เชื่อวา นอกเหนือไปจากกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นแลว ยังมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มนุษยไมไดเปนผูสรางขึ้น เปนกฎหมายที่ใชบังคับไดโดยไมจํากัดกาลเวลาและ
สถานที่ กฎหมายธรรมชาติมีสิทธิเหนือรัฐ กลาวคือรัฐตองเคารพกฎธรรมชาติ กฎหมายที่รัฐบัญญัติ
ขึ้นจะมีสภาพบังคับก็ตอเมื่อสอดคลองกับกฎหมายธรรมชาติ และไรสภาพบังคับลงหากวาขัดแยง
กับกฎหมายธรรมชาติ27 แนวคิดทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ มีกําเนิดมาจากสมัยกรีกและสมัยโรมัน
กอนคริสตกาล สืบเนื่องมาจากประชาชนในสมัยนั้นถูกปกครองแบบกดขี่ขมเหงโดยกษัตริยหรือ     
ผูมีอํานาจปกครอง จึงทําใหเกิดแนวความคิดในการจํากัดอํานาจของกษัตริยและผูมีอํานาจปกครอง
ดังกลาว ในขณะเดียวกันไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิตางๆ ขึ้นมา ซ่ึงสิทธิดังกลาวนั้นก็คือ สิทธิ
ธรรมชาติ (Natural Right) ทั้งนี้ กฎหมายธรรมชาติจะมีลักษณะอยางเดียวกัน คือใชไดทุกยุคทุก
สมัยไมจํากัดเวลา สถานที่ และจะออกกฎหมายใดๆมาขัดแยงกับกฎหมายธรรมชาติไมได28  

  จะเห็นไดจากในสมัยกรีกมีนักปราชญที่สําคัญหลายคนที่ไดวางรากฐาน
ในทางปรัชญากฎหมายธรรมชาติ เชน Heraclitus ไดใหความเห็นวา แกนสารของชีวิตเปนส่ิงที่มี
อยูในธรรมชาติอันประกอบดวยจุดหมายปลายทาง ระเบียบและเหตุผล โดยถือวาธรรมชาติคือ
ความสัมพันธของสรรพส่ิง จากแนวความคิดดังกลาวจึงทําใหนักปราชญที่สําคัญของกรีกอีกหลาย

                                                 
26 วีระ  โลจายะ.  (2523).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา 1-3 
27 วีระ  โลจายะ.  เลมเดิม.  หนา 467. 
28 ไพศาล  วัตตธรรม.  เลมเดิม.  หนา 10. 
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คนตอๆ มา เชน Socrates, Plato และAristotle ซ่ึงมีแนวความคิดเดียวกันโดยอาศัยหลักเหตุผลตาม
ธรรมชาติของมนุษยวาภายใตกฎเกณฑเดียวกันแหงโลกและจักรวาล มนุษยมีสติปญญารูผิดชอบชั่วดี
เหมือนๆ กัน29 จากแนวคิดดังกลาว มนุษยจึงมีเหตุผล (Ratio Reason) อยูในตัวเองเปนหลัก 
นอกจากนี้ยังมีสํานัก Stoicism ไดใหความคิดเห็นวา มนุษยมีสิทธิเสรีภาพที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
เปนสากล มนุษยไมอาจเปนทรัพยสินดวยกันได30 ดวยเหตุนี้การปกครองของกรีกจึงมีลักษณะเปน
ประชาธิปไตย โดยใหการยอมรับสิทธิและเสรีภาพของเอกชน ตลอดทั้งใหการยกยองศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เชน เปดโอกาสใหประชาชนไดเลือกผูปกครองบานเมืองเอง มีการพบประสนทนา
โตเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางมีเหตุผล ดังนั้น การกระทําดังกลาวเปนพื้นฐานทีช่วย
ผลักดันใหโอกาสประชาชนไดมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยางเต็มที่ ซ่ึงเปนการนําหลักกฎหมาย
ธรรมชาติมาใชกับพลเมืองของตน 

  หลักเกณฑและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไดมี
การพัฒนาและถายทอดไปสูยุคโรมัน โดยนําแนวความคิดเกี่ยวกับหลักมนุษยธรรมมาปรับใชกับทาส
ในยุคนั้น ซ่ึงอาศัยแนวความคิดของนักปราชญชาวกรีกที่วามนุษยมีความเสมอภาคกัน และไมอาจ
เปนทรัพยสินของมนุษยดวยกันไดเปนหลัก  จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันลมสลายลง  ตอมา
แนวความคิดดังกลาวไดเกิดขึ้นอีกในยุคกลางตอนปลายโดย Saint Thomas Aquinas ซ่ึงไดให
ความสําคัญกับธรรมชาติและเหตุผลมากโดยเนนวากฎหมายมนุษยจะตองสอดคลองกับ
กฎหมายธรรมชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได31 จึงมีแนวความคิดวา ผูปกครองบานเมืองนั้นควร
ไดรับเลือกมาจากประชาชน  และประชาชนตองมีสิทธิมีเสียงในการปกครองบานเมืองดวย ซ่ึง
แนวความคิดนี้ไดเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติในศตวรรษที่ 17  
และ 18 เพื่อจํากัดอํานาจรัฐ และคุมครองสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย เพราะจุดที่สําคัญ
ที่สุดในกฎหมายธรรมชาติก็คือ เชื่อวาเหนืออํานาจสูงสุดของมนุษยยังมีส่ิงสําคัญอ่ืนอีกคือ  
“ธรรมชาติ"” และ “เหตุผล” เมื่อส่ิงใดเปนสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยอยูแลว ใครก็ตาม
หาอาจมาใชอํานาจลบลางไมได32 

  ในศตวรรษที่ 18 ซ่ึงเปนยุคสมัยใหม หรือเรียกวายุค Enlightenment เปนยุค
แหงความคิดทางกฎหมายธรรมชาติ มีการอาศัยเหตุผลทางธรรมชาติมาเปนหลัก นักปราชญที่
สําคัญในยุคนี้ไดแก John Locke, Montesquieu, Christian Thomasius และ Jean Jacques Rousseau 

                                                 
29 ปรีดี  เกษมทรัพย.  (2541).  นิติปรัชญา.  หนา  100-116. 
30 แหลงเดิม.  หนา  116-126  
31 แหลงเดิม.  หนา  153. 
32 ไพศาล  วัตตธรรม.  เลมเดิม.  หนา  11. 
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ซ่ึงมีแนวความคิดวามนุษยในสภาวะตามธรรมชาติ เปนสภาวะแหงสันติภาพและความเสมอภาค 
และในสภาวะตามธรรมชาตินี้มนุษยทุกคนก็รูจักกฎหมายธรรมชาติ อันเปนสิ่งที่สอนใหมนุษยรูจัก
เคารพความเสมอภาคและความเปนอิสระตอกัน รูวาแตละคนไมควรจะลวงละเมิดชีวิตรางกาย 
เสรีภาพและทรัพยสินของกันและกัน ในสภาวะตามธรรมชาตินี้เมื่อเกิดขอขัดแยงพิพาทกันขึ้น 
มนุษยแตละคนยอมมีอํานาจที่จะบังคับการตามสิทธิที่ตนมีตามธรรมชาติ และลงโทษผูกระทําผิด
ดวยกําลังของตน ซ่ึงในสภาวะตามธรรมชาติเชนนี้ยอมมีอันตราย มีขอเสียและความไมสะดวก
หลายประการ คือ  การใชสิทธิในรางกาย เสรีภาพและทรัพยสินที่แตละคนมีตามธรรมชาตินั้น 
ขาดความแนนอนชัดเจนมักจะมีการลวงลํ้าขอบเขต และกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืนไดเสมอ 
การบังคับตามสิทธิและการลงโทษเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายธรรมชาติหรือลวงละเมิดกันขึ้น เพราะ
การที่ทุกคนตางทําหนาที่พิพาทของตนเอง ยอมอาจมีอคติทําการแกแคนทดแทนจนเกินสมควรแก
เหตุหรือทําใหเกิดความรุนแรงได เพื่อยุติความยุงเหยิงและความไมสงบเรียบรอยตางๆที่มีอยูใน
สภาวะตามธรรมชาติมนุษยจึงเขาทําสัญญากันอยูรวมกันเปนสังคม และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นทําหนาที่
ปกครองรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยในรูปของสัญญาประชาคม (Social Contract) 
กลาวคือ ราษฎรทั้งหลายยอมสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
ธรรมชาติของมนุษยไว โดยโอนอํานาจบังคับการตามกฎหมายธรรมชาติใหแกรัฐที่ไดตั้งขึ้นตาม
สัญญานี้ ดวยเหตุนี้  รัฐจึงเปนรัฐที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย และอํานวยความยุติธรรม มี
อํานาจจํากัดไมใชรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยที่มีอํานาจเด็ดขาด สัญญาประชาคมตามความคิดของ 
John Lock จึงเรียกวา เปนสัญญาสหภาพ (Pactum Unionis) เปาหมายหลักที่สําคัญของการที่เอกชน
มาเขาทําสัญญาประชาคมและอยูภายใตบังคับของรัฐบาลคือ การดํารงไวซ่ึงเสรีภาพ ชีวิต และ
ทรัพยสินของตน ซ่ึงการดํารงสิ่งเหลานี้เรียกวาเปนการดํารงซึ่งความดีงามรวมกัน (The  Common 
Good) ดวยเหตุนี้ อํานาจรัฐที่จัดตั้งขึ้นจากสัญญาประชาคมนี้จึงไมอาจกาวลวงจากการรักษาสิ่งนี้ได 
เมื่อใดที่รัฐฝาฝนเงื่อนไขขอนี้ กลาวคือ เมื่อรัฐละเมิดตอเสรีภาพ ชีวิต และทรัพยสินของราษฎรแลว 
การกระทําของรัฐเชนนั้นยอมเปนการฝาฝนความไววางใจของราษฎรตามสัญญา คือ ฝาฝนเงื่อนไข
สําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนยอมมีสิทธิปฏิวัติเพื่อปองกันการลวงละเมิดหนาที่และฝา
ฝนกฎหมายธรรมชาติของรัฐ John Lock ไดเสนอแนวความคิดในการปองกันการใชอํานาจของรัฐที่
เกินขอบเขต โดยเสนอหลักการแบงแยกอํานาจซึ่งเปนที่ยอมรับกันในเวลาตอมาวาเปนหลักพื้นฐาน
สําคัญของหลักการปกครองโดยกฎหมาย ตามหลักดังกลาวนี้ ผูออกกฎหมายจะตองอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายเชนเดียวกับราษฎร แนวความคิดนี้เนนวารัฐมีอํานาจจํากัด เพราะมีความมุงหมาย
สําคัญเพื่อธํารงไวซ่ึงความดีรวมกัน อันไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของราษฎรเปน
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สิทธิตามธรรมชาติที่ไมอาจจําหนายจายโอนกันได และเปนสิทธิที่อยูควบคูกับความเปนมนุษยจึง
นับเปนสิทธิขึ้นพื้นฐานของมนุษยและเปนรากฐานของการจัดทํารัฐธรรมนูญในสมัยตอมา33 

  จากแนวความคิดเกี่ยวกับ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ของ
นักปรัชญากฎหมายธรรมชาติในยุคตางๆ  ที ่ผ านมาจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติยังมีความสําคัญและสามารนํามาพัฒนาใหกับผูปกครองของประเทศ เพื่อ
ไมใหทําเกินขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑซึ่งเกิดขึ้นดวยความ
สมัครใจของรัฐและของประชาชนทั้งหลาย ใหประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของหลักเกณฑ
เดียวกัน จะเห็นไดวา การประกาศรับรองสิทธิเสรีภาพของมนุษยโดยองคการสหประชาชาติ ซ่ึง
บัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) อัน
เปนการแสดงออกถึงการคุมครองสิทธิของมนุษยที่ถือวาเปนเอกสารสําคัญที่รับรองสิทธิเสรีภาพ
ของมนุษย ทั้งนี้ลวนเปนเรื่องที่มีอยูในกฎหมายธรรมชาติทั้งส้ิน 

2.1.2.2   แนวความคิดวาดวยกฎหมายบานเมือง34   
   แนวความคิดทฤษฎีกฎหมายบานเมืองเกิดขึ้นและมีบทบาทที่เดนชัดเมื่อปลาย
สมัยกลางที่ศาสนจักรเร่ิมเสื่อมอํานาจลง บรรดารัฐตางๆเริ่มตั้งตนเปนอิสระที่ไมตองการอยูภายใต
อาณัติของ ศาสนจักรอีกตอไป เนื่องจากประชาชนถูกกดขี่ขมเหงมานาน จึงไดมีนักปราชญของฝาย
อาณาจักรคิดหาหลักการมาสนับสนุนใหรัฐแยกตัวออกจากฝายศาสนจักร โดยไมถือวาเปนความผิด
หรือเปนบาปอีกตอไป 
   นักปราชญที่สําคัญของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองไดแก Nicolo Machiavelli 
ชาวอิตาลี  ซ่ึงตองการเห็นรัฐไมตกอยูภายใตอํานาจของศาสนจักร โดยใหความเห็นวา รัฐมีคุณคา
อยูในตัวเองการรักษาอํานาจของรัฐใหคงอยูตลอดไปสามารถทําไดทุกวิถีทาง แมวาวิธีการนั้นจะ
ไมไดยึดถือคุณธรรมก็ตาม ซ่ึงเปนความเห็นที่มาจากความคิดวามนุษยนั้นไมเคยรักษาสัจจะ มนุษย
จะทําดีไดก็ตอเมื่อถูกบังคับ มิฉะนั้นมนุษยก็จะทําชั่วอยางหลีกเล่ียงไมพน ดังนั้น การจะรวบรวม
บานเมืองไดจึงไมควรอาศัยหลักธรรม35 นอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสชื่อ Jean Bodin ไดให
แนวความคิดวา รัฐจะดํารงอยูและดําเนินตอไปไดนั้นจะตองมีอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) ซ่ึงเปน
อํานาจสูงสุดเหนือประชาชนในรัฐ อันไมถูกจํากัดหรือยับยั้งโดยกฎหมายใดๆ (Legibus Soluta) 
ดวยอํานาจดังกลาวรัฐยอมมีอํานาจบัญญัติกฎหมายใหประชาชนของตนตองปฏิบัติตาม โดยไม

                                                 
33 ปรีดี  เกษมทรัพย.  (2539).  นิติปรัชญา(โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน        

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร).  หนา  196-198.  
34 ไพศาล  วัตตธรรม.  เลมเดิม.  หนา  14-15. 
35 ปรีดี  เกษมทรัพย.  เลมเดิม.  หนา  158-159. 
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ตองขึ้นอยูกับใคร อํานาจบัญญัติกฎหมายของรัฐจึงถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญในการแสดงออกซึ่ง
การมีอํานาจอธิปไตยเปนเด็ดขาดและนิรันดรของรัฐ 
   ความคิดวาดวยรัฐตองมีอํานาจอธิปไตยดังกลาวขางตน ไดมีการพัฒนา
ตอไปอีก โดยนักปราชญชาวอังกฤษที่ช่ือ Thomas Hobbes ซ่ึงเห็นวา อํานาจอธิปไตยของรัฐ
เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนในรัฐตกลงเขาทําสัญญาตอกันไว โดยมีความคิดวา มนุษยมีธรรมชาติที่
มีความเห็นแกตัว โหดราย และตองตอสูกันตลอดเวลา ดวยสัญชาตญานในการเอาตัวรอดของ
มนุษย และความมีสติปญญาของมนุษย ทําใหมนุษยสามารถคิดไดวา การมีชีวิตอยูในสภาวะ
ธรรมชาติเปนทุกขยิ่งกวาการยอมสละประโยชนตามธรรมชาติของมนุษย ดังนั้น มนุษยจึงเขาทํา
สัญญาตอกัน เพื่อยอมสละสิทธิทั้งปวงอันตนมีอยูตามธรรมชาติ และยกสิทธิดังกลาวนี้ใหแกบุคคล
หนึ่งที่เปนผูปกครอง ผูทรงไวซ่ึงอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดโดยไมจํากัด และไมตองตกอยูภายใต
บังคับของสิ่งอื่นใด  ความคิดนี้จึงเปนที่มาของการเกิด“ทฤษฎีสัญญาสวามิภักดิ์” (Pactum 
Subjectiones) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่ทําใหรัฐาธิปตยมีอํานาจสมบูรณเด็ดขาดเหนือประชาชน ดวยการออก
กฎหมายใหประชาชนตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ โดยไมตองคํานึงวากฎหมายนั้น
จะถูกตองดีงามและชอบธรรมหรือไม เพราะกฎหมายบานเมือง (Civil Law) คือ คําสั่งของรัฐาธิ
ปตย36 
   ตอมาไดมีนักปราชญชาวอังกฤษชื่อ John  Austin ไดใหแนวความคิดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความคิดที่วากฎหมายคือ คําสั่งของรัฐาธิปตย คือตองมีสภาพบังคับ (Sanction) กลาวคือ  
เมื่อไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ ดังนั้น รัฐจึงสามารถใชกฎหมายเปนเครื่องมือปราบปรามผูแข็ง
ขอ หรือทําลายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได Austin ยังใหความเห็นวา 
ศีลธรรม และเหตุแวดลอมทั้งหลายจะมีอิทธิพลอยางยิ่งเหนือกฎหมายก็เฉพาะกรณีกอนที่จะมี
การตรากฎหมายออกมาใชบังคับเทานั้น แตเมื่อรางและประกาศใชเปนกฎหมายแลว ศีลธรรมและ
เหตุแวดลอมทั้งหลายไมอาจสรางอิทธิพลเหนือกฎหมายได โดยนัยนี้ Austin จึงปฏิเสธกฎหมาย
ธรรมชาติโดยส้ินเชิง37 แตเห็นวากฎหมายเปนเรื่องของเจตจํานง (Will) ของคน เปนเรื่องของอํานาจ
ที่จะเลือกใชจึงมีผลใหกฎหมายนั้นยอมเปลี่ยนแปลงไดตามอําเภอใจของผูมีอํานาจสั่ง ดังนั้น  
ปรัชญากฎหมายบานเมืองจึงไมคํานึงถึงความยุติธรรมความถูกตอง38 
   จะเห็นไดวา ตามแนวความคิดทฤษฎีกฎหมายบานเมืองของนักปราชญสํานัก
กฎหมายบานเมือง ตางตองการใหรัฐเปนผูมีอํานาจอธิปไตยสูงสุด เพราะอํานาจอธิปไตยของรัฐ

                                                 
36 แหลงเดิม.  หนา  160-163. 
37 วิษณุ  เครืองาม.  (2540).  “ปรัชญากฎหมายบานเมือง.”  บทบัณฑิตย, เลมท่ี 34, ตอนที่ 2.  หนา 440. 
38 ปรีดี  เกษมทรัพย.  เลมเดิม.  หนา 78. 
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เปนอํานาจที่สมบูรณเด็ดขาด ซ่ึงอํานาจดังกลาวของรัฐทําไดดวยการออกกฎหมายเพื่อมาบังคับใช
กับประชาชนใหปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือคําสั่งตางๆตามที่รัฐกําหนด โดยสํานักกฎหมายบานเมือง
นี้ไมไดสนใจในเรื่องของคุณธรรมหรือจริยธรรม แตยึดถือเพียงกฎหมายของรัฐเทานั้น ที่จะ
สามารถบังคับใชไดจริง โดยไมตองพิจารณาวาจะมีกฎหมายธรรมชาติอยูหรือไม และไมสนใจวา
กฎหมายที่รัฐใชบังคับอยูในขณะนั้นจะมีความยุติธรรมหรือชอบธรรม และสอดคลองกับกฎเกณฑทาง
ศีลธรรมหรือไม เพราะวัตถุประสงคของสํานักกฎหมายบานเมืองนี ้เห็นวา กฎหมายมีความ
แนนอนตายตัว สามารถเปนหลักประกันที่สําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภายในรัฐได และสามารถรูลวงหนาวาผลในทางกฎหมายแหงการประกอบกิจการของตนจะเปน
อยางไร 

  2.1.2.3  แนวความคิดวาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   
ในทางตําราของกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ได

พยายามอยางยิ่งที่จะใหความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” (Menschen - wuerde) แต
อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันนี้ยังไมมีนิยามใดที่ไดรับการยอมรับเปนการทั่วไป ดังนั้น การที่จะทํา
ความเขาใจเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จึงจําเปนที่จะตองยอนกลับไปศึกษาความเปนมาใน
ประวัติศาสตรของคําวา “ศักดิ์ศรี” (Wuerde) ซ่ึงในทางประวัติศาสตรไดมีการนิยามความหมายของ 
“ศักดิ์ศรี” ไวแตกตางกันออกไป 
   “ศักดิ์ศรี” (dinitas) ในความหมายของชาวโรมัน หมายถึง เกียรติในทางสวน
บุคคลที่ปรากฏตอสาธารณะ ดังนั้น ศักดิ์ศรีในความหมายของชาวโรมันจึงไมใชเร่ืองของบุคคลทุก
คน หากแตหมายเฉพาะบุคคลที่ไดรับเกียรติจากสาธารณะเทานั้น39 แต “ศักดิ์ศรี” ในความเขาใจของ
ศาสนาคริสต หมายถึงความเมตตาของพระเจาซ่ึงเกี่ยวกับขอเท็จจริงในทางศาสนาคริสตวา มนุษย
นั้นถูกสรางขึ้นตามความประสงคของพระผ ู เปนเจา ดังนั้น ศักดิ์ศรีของมนุษยมิอาจถูกทําลายหรือ
ถูกพรากไปไดโดยการกระทําของบุคคลอื่น หากแตถูกทําลายไดโดยบาปของตนเอง ศักดิ์ศรีใน
ความหมายของคริสตศาสนา จึงเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระผูเปนเจาคําสอน
วา  มนุษยทุกคนมีความเสมอเสมือนกันในสายตาของพระผูเปนเจา เพราะตางเปนบุตรของพระผู
เปนเจาทุกคน คําสอนในเรื่องศักดิ์ศรีหรือความเปนมนุษยในความหมายที่มนุษยคือ สัตวโลกท่ี
มนุษยสรางขึ้นตามรูปแบบฉายาของพระองค (Image of God) มนุษยจึงไมอาจยอมใหอํานาจรัฐอยู
เหนือมนุษยชนิดที่ปราศจากเงื่อนไข โดยนัยดังกลาวเมื่อถือวามนุษยคือฉายาของพระเจา มีศักดิ์ศรี
                                                 

39 Albert Bleckmann,Staatsrecht II-Die Grundrechte.  (1997).  pp.542. (อางถึงใน บรรเจิด            
สิงคะเนติ, 2547:104)  
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อันศักดิ์สิทธิที่ไดรับจากพระเจา ความเปนมนุษยจึงเปนสิ่งสูงสง มนุษยเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง 
มนุษยจึงไมอาจปฏิบัติตอมนุษยเหมือนไมใชมนุษย หรือไมมองมนุษยดวยกันเหมือนเปนสัตว 
(หรือส่ิงธรรมชาติอ่ืนใดที่พระเจาสรางขึ้นเพื่อประโยชนมนุษย) ตรงกันขามมนุษยจักตองมีความ
เคารพตอกันหรือรูจักรับใชกันและกัน ในศตวรรษที่ 18 ปรัชญาของ Kant ซ่ึงไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายตามความเขาใจของปรัชญา Kant นั้น เขาใจคําวา “ศักดิ์ศรี” หมายถึง ความอิสระของ
มนุษย แตความเปนอิสระอันเปนพื้นฐานของมนุษย มิไดมีวัตถุประสงคหลักอยูที่ตัวมนุษย หากแต
มีวัตถุประสงคเพื่อมนุษยจะสามารถบรรลุสูคุณคาอันดีงามได Kant มีความเชื่ออันมั่นคงตอศักดิ์ศรี
อันมีมาแตกําเนิด (Inherent Dignity) ของบุคคล ดังโยงไปถึงคําสอนของ คานท ที่วา ไมมีมนุษยคน
ใดมีสิทธิที่จะใชมนุษยดวยกันเองใหเปนดั่งเครื่องมือคน จะตองปฏิบัติตอมนุษยดวยกันในฐานะที่
เปนจุดหมายในตัวเองเสมอ โดยเหตุนี้การใชมนุษยเปนเครื่องมือเพื่อจุดหมายภายนอก จึงเปน
อาชญากรรมตอศักดิ์ศรีที่มีอยูของเขาในฐานะที่เปนมนุษย สวนในทางพระพุทธศาสนาถึงแม
จะมิไดมีการพูดถึงคําวา “ศักดิ์ศรี” ไวโดยตรง แตพระพุทธองคเคยตรัสไวในอัคคัญสูตรวา วรรณะ
ทั้งส่ีอันประกอบดวย กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร นั้น สามารถประพฤติไดทั้งในทาง “กรรม” 
ที่ดําและขาว ดังนั้น วรรณะหรือชนช้ันจึงไมใชเครื่องวัดความผิดถูกดีช่ัวของบุคคลและไดตรัสวา  
ทั้งพราหมณ แพศย และศูทร ยอมเกิดจากพวกนั้นมิใชพวกอ่ืน  เกิดจากคนเสมอกันมิใชเกิดจากคน
ที่ไมเสมอกัน เกิดขึ้นโดยธรรมมิใชเกิดขึ้นโดยอธรรม40  
   จะ เห็นไดว าการใหคํ านิ ย ามคํ าว า  “ศักดิ์ ศ รี” จากการศึกษาในทาง
ประวัติศาสตร หลักปรัชญาและความเชื่อทางศาสนา การศึกษาความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” บนพื้นฐานดังกลาวยังไมเพียงพอตอการทําความเขาใจในทางหลักกฎหมาย เพราะใน
ความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในทางกฎหมาย นักกฎหมายของเยอรมันไดให
คําอธิบายวา มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหงจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจาก
ความเปนอยูในสภาวธรรมชาติที่ปราศจากความเปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมาย
ภายในขอบเขตสวนบุคคล  นั้น ยอมขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในการที่จะกําหนด
ตนเองและการสรางสภาพแวดลอมของตนเอง Klaus Stern ไดสรุปสาระสําคัญของ “ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย” วาหมายถึง คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มีความผูกพันอยูกับความเปน
มนุษย ซ่ึงบุคคลใน,ฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคาดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอ่ืนๆของบุคคล ในความหมายนี้ “ศักดิ์ศรี” จึงหมายถึง ลักษณะบาง
ประการที ่สรางออกมาเปนคุณคาเฉพาะตัวของมนุษย อันเปนสารัตถะในการกําหนดความ
รับผิดชอบของตนเอง และเปนสารัตถะที่มนุษยแตละคนไดรับเพื่อเห็นแกความเปนมนุษยของ
                                                 

40 แหลงเดิม.  หนา 105. 
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บุคคลนั้น สวนศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน ไดเคยวินิจฉัยในคดีเกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย” โดยอธิบายวา เปนการเรียกรองการสรางอิสระของปจเจกบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย  
ถือวามีคุณคาสูงสุดที่ไมอาจลวงละเมิดได จึงเปนสิ่งที่ตองใหความเคารพและตองไดรับการ
คุมครองจากตนเอง ดังนั้น เพื่อเห็นแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคล รัฐจึงจําเปนจะตอง
ทําใหเกิดความมั่นคงแกปจเจกบุคคลในการพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได นอกจากนี้ คําวินิจฉัยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันไดวินิจฉัยวา มาตรา 141ของ
รัฐธรรมนูญ (Grundgesestz) ไดใหหลักประกันในทางคุณคาซ่ึงปจเจกบุคคลไดรับหลักประกัน
ดังกลาว เพราะความเปนบุคคล การไมอาจลวงละเมิดไดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น เปนการ
รับรองถึงการคุมครองจากการแทรกแซงในปริมณฑลสวนบุคคล 
   จากการใหความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ของนกันติศิาสตร  และโดยคาํ
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมัน นั้น อาจสรุปไดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
นั้นเปนคุณคาที่มีลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความเปนมนุษยและเปนคุณคาที่ผูกพันอยูเฉพาะ
กับความเปนมนุษยเทานั้น  ทั้งนี้  ไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขอื่นใดทั้งสิ้น เชน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา คุณคา
ของมนุษยดังกลาวนี้ มีความมุงหมายเพื่อใหมนุษยมีความเปนอิสระในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ
สวนตัวของบุคคลนั้นๆ ภายใตความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
เปนคุณคาที่มิอาจจะลวงละเมิดได การละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของ
ปจเจกบุคคลหรือละเวนการกระทําใดๆ ที่จะเปนละเมิดตอส่ิงดังกลาว รัฐมีภาระหนาที่ที่จะดําเนินการ
ใด ๆ ในทางที่จะทําใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลเอื้อตอการดํารงชีวิต
อยูของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรี หรือเอ้ือตอการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรอง
คุมครองไว 
   ความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ตามแนวคิดปฏิญญาสากลของ
องคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน ถือเปนแบบแผนหนึ่งของหลักการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพที่เปนรูปธรรม ที่อยูเหนือความเปนสวนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะ ใน
ทรรศนะของ Jack Donnelly ไดแสดงความเห็นวา42 แหลงที่มาของสิทธิมนุษยชนคือ ธรรมชาติเชิง
ศีลธรรมของมนุษย (Man s moral nature) สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งจําเปนมิใชเพียงเพื่อการมีชีวิตอยู  
แตเพื่อการดํารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรี กลาวคือ เพื่อชีวิตที่มีคุณคาสมกับความเปนมนุษย (life worthy of a 
human being) สิทธิมนุษยชนจึงเกิดขึ้นจากศักดิ์ศรีอันมีมาโดยกําเนิดของบุคคล อันเกี่ยวโยงไปถึง
                                                 

41  แหลงเดิม.  หนา 106-107. 
42 จรัญ  โฆษณานันท.  (2544).  รัฐธรรมนูญ 2540 : จากศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสูธัมมิกสิทธิมนุษยชน.

หนา 65-66.  
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จิตภาพทางศีลธรรมแหงศักยภาพของมนุษย (Moral vision of human potentiality) แมอาจเปนสิ่งที่
ยากตอการพิสูจนเชิงประจักษ แตจริงๆแลวส่ิงนี้ก็ดูเหมือนเปนการสืบเนื่องมาจากความพยายาม
ของ “คณะกรรมการวาดวยรากฐานทางทฤษฎีสิทธิมนุษยชน” (A Committee on the Theoretical  
Bases of Human Rights) ขององคการดานการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNESCO) ตั้งแตป ค.ศ.1947 ที่มุงมั่นแสวงหาหลักการรวม (Common  Principles) โดยการมี
หนังสือสอบถามความเห็นในปญหาทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังนักวิชาการปญญาชน
คนสําคัญๆของโลกไดแก มหาตมคานธี (Gandhi) ฮัคลีย (Aldous Huxley) มาริแตง (Jacques 
Maritain) และลาสกี้ (Harold J. Laski) ตางมีจดหมายตอบกลับมา คือการเนนย้ํารากฐานทางทฤษฎี
สิทธิมนุษยชนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความเปนมนุษย ในศักดิ์ศรีอันติดมาแตกําเนิดของชายและ
หญิงเหมือนกัน พรอมๆกับที่ศรัทธารากฐานรวมกันของสหประชาชาติอันมีตอเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย ซ่ึงในความเชื่อมั่นนี้ตอสิทธิมนุษยชนกอใหเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ในป ค.ศ.1948 นั่นเอง 
   แมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไมกอใหเกิดผลผูกพัน
ในทางกฎหมายระหวางประเทศใหประเทศสมาชิกที่ไมไดลงนามรับรองตองปฏิบัติตาม แตการ
นําเอาหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเปนแนวทางปฏิบัติเร่ือยมาเปนระยะเวลานานกวา 50 ป ทําให
หลักการดังกลาวไดกลายมาเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศไปแลว เมื่อพิจารณาจาก
เนื้อหาจะเห็นวา ส่ิงที่ปฏิญญาสากลมุงที่คุมครองก็คือ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยการอาง
ถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) ในฐานะที่เปนวัตถุประสงค (Object) อันหนึ่งในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยในระหวางสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
นั้น หากพิจารณาในดานเนื้อหาหรือเปาหมายสุดทายของเรื่องแลว สามารถกลาวไดวาทั้งสองเรื่อง
ตางก็มุงที่จะสรางความสงบและสันติสุขใหเกิดขึ้นและดํารงอยูในสังคมของมนุษยตลอดไป ใน
กรณีเชนนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิมนุษยชนจึงไมมีความแตกตางกับความเชื่อในทาง
ศาสนาที่ตางก็สอนใหคนเปนคนดี และมุงใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนั้น43  
   ตามที่กลาวมายอมสะทอนความศรัทธาตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  อันหมายถึง
ความเชื่อมั่นในคุณคาของมนุษย ในความมีมโนธรรม ในศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสูความเปน
มนุษยอันสมบูรณ ตราบเทาที่ยังมีลมหายใจอยู มนุษยทุกคนยอมมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตัวเขาเองจากสภาพที่เปนอยู การที่เรายืนหยัดวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีไมอาจถูกใชเพื่อเปน

                                                 
43 อุดม  รัฐอมฤต , นพนิธิ  สุริยะ และ บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2544).  การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

หรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  (อางถึงใน ณัฐนันท  
รัตนเจริญ, 2546 : 6-7)   
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เครื่องมือเพื่อส่ิงใดๆ มิใชเพราะเราเชื่อวามนุษยเปนสิ่งสมบูรณ แตเพราะความศรัทธาเชื่อมั่นวา 
มนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงได (Ability of Becoming) ตางหากที่ทําใหเราตองเคารพตอความเปน
มนุษยของเขา หรือหลักเรื่องศักดิ์ศรีของบุคคลหรือมนุษย (The Principle of the Person) ซ่ึงเนนการ
เคารพในคุณคาของมนุษยโดยปฏิบัติตอมนุษยดวยการยอมรับตอการตัดสินใจ รวมถึงการ
แสดงออกที่เปนไปโดยความสมัครใจของมนุษยดวยกัน อีกทั้งการที่จะสงเสริมสิทธิมนุษยชน
จะตองมีภารกิจอยางหนึ่งของธรรมชาติมนุษยก็คือการตอสูกับธรรมชาติที่เปนอยูจริง (A Task of 
human nature against nature) ซึ่งหากไมมองโลกอยางสิ้นหวังมากนัก ตราบเทาที่จุดมุงหมายเชิง
คุณคาเหลานี้เปนสิ่งที่มนุษยชาติไมอาจปฏิเสธได ฉันใด ศรัทธาในความเปนมนุษยก็ยอมกลายเปน
ส่ิงที่เรายากจะปฏิเสธไดฉันนั้น44 
 
2.2  ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวาง 
      พิจารณาคดี  
 2.2.1  วิวัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพของนักโทษในประเทศไทย 
  กฎหมายถือเปนเครื่องมือที่สําคัญของการใชอํานาจของรัฐในการปกครองประเทศ
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม โดยกฎหมายนั้น มีบทลงโทษที่เปนเครื่องมือใน
การสงเสริมกฎหมายใหมีความศักดิ์สิทธิและสัมฤทธิผลในการบังคับใช ดังนั้น วัตถุประสงคของ
กฎหมายจึงเปนไปเพื่อการควบคุมบุคคลในสังคม ใหสามารถอยูรวมกันไดดวยความสงบสุขและ
เพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนนั้นๆ เมื่อบุคคลใดมีการฝาฝนกันก็จะไดรับผลราย
โดยการถูกลงโทษ ทําใหถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพอันเนื่องจากการกระทําความผิดนั้น ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
ทั้งนี้ เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรูสํานึกในความผิดที่ไดกระทําลงหรือเกิดความเกรงกลัวไมกลาที่
จะกระทําการฝาฝนกฎหมายอีก นอกจากนี้การลงโทษยังถือไดวาเปนการปรับปรุงแกไขผูกระทํา
ความผิด โดยการแยกออกจากสังคมชั่วคราวหรือตลอดไป อันเปนการปองกันภัยอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมไดอีกประการหนึ่ง แตอยางไรก็ตามในการลงโทษบุคคลผูกระทําความผิด 
ไมวาจะทางแพงหรือทางอาญาก็ตาม ยอมกอใหเกิดผลกระทํากระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล
หรือนักโทษในหลายๆประการ อาทิ สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิเสรีภาพในทางสังคม สิทธิ
เสรีภาพในทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในทางการศึกษา สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพ
ทางครอบครัว ฯลฯ ตางๆเหลานี้ซ่ึงงานราชทัณฑถือเปนหนวยงานหนึ่งที่มีสวนในการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดหรือนักโทษที่อยูในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ และเปนหนวยงานที่
ใชในการบังคับโทษใหเปนไปตามกฎหมาย  ซึ่งวิธีการที ่ใชในการบริหารงานแกผูกระทํา
                                                 

44 จรัญ  โฆษณานันท.  เลมเดิม.  หนา 69-71 
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ความผิด โดยกรมราชทัณฑยึดถือแนวทางในการปฏิบัติที่ เปนแนวคิดทฤษฎีทางอาญาวิทยา
และทัณฑวิทยา และตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันไดแกรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติราชทัณฑ  
พุทธศักราช 2479 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักมาตรฐานขั้นต่ําสํารับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการ
สหประชาชาติ ในหลายรูปแบบ ซ่ึงเดิมการบังคับโทษของกรมราชทัณฑมีวิวัฒนาการเรื่อยมา   
ดังกลาว ถึงวิวัฒนาการของสิทธิเสรีภาพของนักโทษในประเทศไทยเปนลําดับตอไป ดังนี้ 
  การลงโทษบุคคลผูกระทําความผิดของประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึง
กอนสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 5)  ไดมีการนํานักโทษไปคุมขังไวในสถานที่ซ่ึง
เรียกชื่อตางๆกันไป เชน ตรุ เรือนจํา ขุม คุก ตะราง ทิม สนม เปนตน ดังจะเห็นไดจากการบันทึกไว
ในกฎมณเทียรบาล ซ่ึงโดยทั่วไปแลวมักจะนิยมเรียกกันเฉพาะคําวา คุก กับ ตะราง  ซ่ึงการที่
นักโทษจะถูกจําคุกหรือตะรางนั้นจะขึ้นอยูกับขอหาหรือฐานความผิดที่นักโทษนั้นไดกระทําลง  
อีกทั้งระยะเวลาในการจองจํา แตเดิมนั้นการลงโทษจําคุกนั้นมิไดมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและ
ไมมีการใหสิทธิเสรีภาพใดๆ แกนักโทษ โดยจะปลอยใหอยูในคุกตามยถากรรมหรือหากโชคดีก็
อาจไดรับพระบรมราชโองการใหปลอยตัวไป  หรือจนกวาผูพิพากษาจะกราบบังคมทูลขอใหปลอย
ตัวนักโทษนั้นไป  ซ่ึงการลงโทษในยุคนี้มิใชจะมีโทษจําคุกเพียงอยางเดียว แตจะมีโทษอ่ืนๆ พวง
ไปดวย เชน การทวนดวยลวดหนัง การปรับไหม อีกทั้งสภาพของคุกและความเปนอยูของนักโทษ
ในยุคนั้นมีความเปนอยูที่นาเวทนา เนื่องจากคุกสรางดวยไมไผเปนคอก หรือกรง ถูกลมถูกฝนพัด
ผานตลอดเวลา ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุของลาลูแบร อัคราชทูตกรุงฝรั่งเศสในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชในป ค.ศ.168845 
  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จากสมัยรัชกาลที่ 1 จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2325-
2411) การบริหารงานราชทัณฑยังคงมีรูปแบบเดิม เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเรือนจํา
ขณะนั้นจะมีการแยกออกเปนกรุงเทพฯ และหัวเมืองชั้นนอก โดยมีช่ือเรียกวาคุกกับตะราง คุกนั้น
จะเปนสถานที่ที่ใชคุมขังนักโทษที่มีอัตราโทษตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป  สวนตะรางจะใชคุมขังนักโทษ
ที่มีอัตราโทษต่ํากวา 6 เดือนลงมา ซ่ึงในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ไดทรง
จัดใหมีการสรางคุกขึ้นแหงหนึ่ง เรียกวา คุกหนาวัดโพธิ์ อยูในการกํากับดูแลของกระทรวงนครบาล 
มีหัวหนาพัศดีกลางเปนผูรับผิดชอบ มีขุนพัศดีขวาและซายเปนผูชวย และมีเลขไพรหลวงเปนผูคุม  
หากใครมาเขาเวรไมไดตองชําระเงินคนละหกบาท เพื่อจางผูคุมแทน เจาพนักงานเรือนจําในยุคนั้น
จะไมมีเงินเดือนหรือเบี้ยหวัด แตจะไดรับผลประโยชนจากการใชใหนักโทษทํางาน ซ่ึงในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาจะมีการนํานักโทษออกไปทํางานภายนอกเรือนจํา เชน ทําถนนหลวง และทําประโยชน
                                                 

45 สมภพ  จันทรประภา และคณะ.  (2525).  ประวัติการราชทัณฑ 200 ป.  หนา 207,263. อางถึงใน 
ทวีศักดิ์  รอดโรคา, 2543 : 26) 
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แกหนวยงานราชการตางๆ สวนในสมัยรัตนโกสินทรนั้น การใชแรงงานนักโทษเปนไปเพื่อการบริการ
สาธารณะประโยชนแกทางราชการนั้นนอยมาก แตจะใชแรงงานนักโทษเพื่อประโยชนสวนตัวของ
บรรดาเจาพนักงานเรือนจําเสียมากกวา ในสมัยนั้นความเปนอยูของนักโทษไดรับการปฏิบัติอยาง
ขาดเมตตา ไรมนุษยธรรม ไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตรางกายแตประการใด46 
 สําหรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของนักโทษในปจจุบันของประเทศไทย จะเห็นได
วา นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  247547 ซึ่ง
นับเปนจุดเริ่มตนของการประกาศใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับแรกและอีกหลายฉบับ ตอ ๆ 
มา โดยเฉพาะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 ซ่ึงถือเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก ที่บัญญัติรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวสมบูรณกวาฉบับที่ผานมาในอดีต 
โดยยึดถือหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนแนวทางในการราง ซ่ึงไดกําหนดใหมีการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวในรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 จะพบวามีการบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ไวในหมวด 3 และนับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 254048 ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก และฉบับเดียวที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพไวอยางมาก และไมเคยปรากฏมากอน อัน
สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณของผูรางที่ตองการสงเสริมใหมีการคุมครองและรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยการบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
หลักความเสมอภาค ซ่ึงจะครอบคลุมถึงสิทธิและเสรีภาพประเภทตาง ๆ ของบุคคลในสังคม  
ตลอดทั้งบุคคลที่ตองถูกจํากัดสิทธิบางประการ อาทิ ผูตองขัง หรือนักโทษ ได นอกจากนี้ใน
ปจจุบันรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดพยายามแสวงหามาตรการทางกฎหมายตางๆ หรือแสวงหา
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เปนผูตองขังหรือนักโทษเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ซ่ึงรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมไดในบทที่ 3 
 
 

                                                 
46 แหลงเดิม.  หนา 26-27. 
47 พินัย  ณ นคร.  (2540).  “ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญในประเทศไทย : จากสมัยการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาสูสมัยปฏิรูปการเมือง.”  วารสารกฎหมายปกครอง เลม 16 ฉบับพิเศษ.  หนา 
212. 

48 ยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2549. 
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 2.2.2  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการลงโทษ 
 มนุษยเปนสัตวสังคม ในสังคมมนุษยยอมมีขนบธรรมเนียมประเพณี มีศาสนา มีกฎ
ศีลธรรมและกฎหมาย เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกของแตละสังคม เพื่อใหอาศัยอยูรวมกัน
อยางมีความสงบสุข เมื่อสมาชิกฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอหามที่กําหนดไวในขนบธรรมเนียม 
หรือคําสอนของศาสนา กฎศีลธรรม หรือกฎหมาย สังคมยอมจะมีปฏิกิริยาตอสมาชิกผูฝาฝน หรือผู
ที่ไมปฏิบัติตามขอหามนั้น ปฏิกิริยาดังกลาวอาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความรุนแรงของความ
เสีย  หายท่ีเกิดขึ้นแกสมาชิกคนอื่นๆในสังคม ดังนั้น ปฏิกิริยาของสังคมที่มีผลกระทบตอผูฝาฝน
หรือผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ถือเปนปฏิกิริยาที่มุงตอการลงโทษ49 ซ่ึงการลงโทษดวยวิธีการอยาง
ใดอยางหนึ่งนั้น ยอมแตกตางกันออกไปในแตละสังคมหรือแตละสม ัย ตัวอยางเชน ในสังคมไทย
กอนสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรมีวิธีการกําหนดโทษ
ไว 5 ประการ คือ 
 -  การลงโทษทางรางกาย 
 -  การลงโทษทางทรัพยสิน 
 -  การลงโทษโดยลดฐานะทางสังคม 
 -  การลงโทษภาคทัณฑ 
 -  การลงโทษโดยการเนรเทศ 
 จะเห็นไดวาในการกําหนดโทษตอผูกระทําความผิดนั้น ยังตองพิจารณาถึงลักษณะของ
การกระทําวามีความรายแรงเพียงใด โดยแบงแยกออกเปนแตละประเภท ซ่ึงจะมีความแตกตางกัน
ออกไป อาทิ การลงโทษทางรางกาย ซ่ึงแบงออกเปนการลงโทษประหารชีวิต, การลงโทษจําคุก 
และการลงโทษทางกายดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การตัดอวัยวะแขนขา เปนตน50 
  โทษ ถือเปนมาตรการบังคับในทางอาญาอยางหนึ่ง เปนมาตรการบังคับทางอาญาที่ดั้งเดิม
ที่สุด  และจนบัดนี้ยังไมมีส่ิงอื่นใดมาทดแทน51โทษถูกกําหนดขึ้นโดยผูที่มีอํานาจในการลงโทษ 
และทําใหไดรับผลรายในทางกฎหมาย จะกําหนดวาอะไรบางเปนโทษ ซ่ึงหากนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติแลวก็จะไมสามารถบังคับโทษได นอกจากนี้แลวผูมีอํานาจในการลงโทษจะตอง
เปนรัฐเทานั้นที่จะเปนผูลงโทษ ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดดวย52 ซ่ึงปจจุบันใน

                                                 
49 เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หนา 9. 
50 แหลงเดิม. 
51 คณิต  ณ  นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 333 
52 นคร  วัลลิภากร.  (2549).  โทษประหารชีวิตในประเทศไทย : ศึกษาแนวคิดในการยกเลิก.  หนา 7. 
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กฎหมายของไทยมีการกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  18  โดยแบงออกเปน  5  
ประเภท  คือ 

1. ประหารชีวิต 
2. จําคุก 
3. กักขัง 
4. ปรับ 
5. ริบทรัพย  

 โทษ ถือเปนมาตรการบังคับอยางหนึ่งที่รัฐกําหนดภาวะอยางใดอยางหนึ่งอันเปนผลราย
หรือ  ไมพึงปรารถนาตอผูกระทําความผิด โดยมีสาเหตุเนื่องจากบุคคลนั้นไดกระทําการฝาฝนกฎหมาย
ที่บังคับใชในขณะที่กระทําความผิดข ึ น และไดกําหนดโทษไว ซ่ึงการกระทําดังกลาวของรัฐถือเปน
การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางกลุม แตเพื่อการปกปองคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนบางสวนหรือจํานวนมาก หรือเพื่อเปนการรักษาความสงบเรียบรอยของ
รัฐแลว  จําเปนจะตองกระทําการดังกลาว เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายใหมีผลใช
บังคับกับประชาชนภายในรัฐได ดังนั้น ในการลงโทษผูกระทําความผิดของรัฐ จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่
รัฐพึงจะตองระมัดระวัง เนื่องจากบางกรณีรัฐอาจจําเปนจะตองใชดุลพินิจในการลงโทษ ซ่ึงหาก
ปราศจากการระมัดระวังในการใชอํานาจแลว อาจสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนผูบริสุทธิ์ได ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่รัฐจะพิจารณา ทั้งนี้มีหลักทฤษฎีวาดวยการลงโทษ
ซ่ึงอาจสรุปได 2 ทฤษฎี ดังนี้53 

  2.2.2.1  ทฤษฎีเด็ดขาด  
  ทฤษฎีเด็ดขาด เปนทฤษฎีที่มีความประสงคในการลงโทษบุคคลก็เพื่อเปน
การทดแทนความผิดที่บุคคลนั้นไดกอข้ึน อีกทั้งยังเปนการรักษาความยุติธรรมของสังคมไว การ
ลงโทษจึงไมตองคํานึงถึงกาลเทศะหรือพฤติการณแวดลอมใดๆ ทั้งสิ้น กลาวกันวาทฤษฎีเด็ดขาดนี้
เปนทฤษฎีที่สามารถจะใชไดเสมอไปและตลอดไปไมวาในสถานที่ใด ทฤษฎีเด็ดขาดจึงเปนทฤษฎีของ
การลงโทษเพื่อทดแทนความผิดหรือการลงโทษใหสาสมกับความผิดของบุคคลนั้นๆ ที่ไดกอข้ึน 
ความประสงคของการลงโทษตามแนวความคิดนี้ จึงเปนเรื่องของการรักษาความยุติธรรมและตั้งอยู
บนฐานของศีลธรรม ที่สําคัญจะตองมิใชเพื่อเปนการแกแคนเปนการตอบสนองตอสัญชาตญาณ
ความโกรธ ตั้งอยูบนความรูสึกทางอารมณของบุคคล  เหตุที่ตองมีการลงโทษเพื่อเปนการทดแทน
ความผิดหรือใหสาสมกับความผิดนี้ ไดมีอธิบายในทางปรัชญาใหการสนับสนุนดังนี้ 

                                                 
53 แหลงเดิม.  หนา 8-10 
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  คานท (KANT) ไดใหความเห็นวา เหตุที่ตองลงโทษก็เนื่องจากผูนั้นกระทํา
ความผิด การลงโทษ จึงเปนการรักษาความยุติธรรมเอาไว โดยถือวาความยุติธรรมที่ถูกละเมิด
จะตองไดรับการทดแทนเพราะสิทธิของมนุษยถูกทําลายลง ชีวิตของมนุษยก็จะไมมีคุณคาอะไร
เหลืออยูในโลกเลย การลงโทษผูกระทําความผิดจึงไมควรคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในประการอื่นๆ 
ไมวาจะเปนผลที่เกิดขึ้นกับตัวอาชญากรหรือตอสังคม แตคํานึงเพียงวาเมื่อมีการกระทําผิดก็ตองมี
การลงโทษเพราะกฎหมายอาญาเปนคําสั่งเด็ดขาด (THE PENAL LAW IS A CATEGORICAL 
IMPERATIVE) ในความหมายของคานท โทษจึงเปนสิ่งที่จําเปนในทางความรูสึกผิดชอบ โทษเปน
การตอบแทนความยุติธรรมที่ถูกประทุษราย  
   เฮเกล (HEGEL) เห็นวา ผลของการลงโทษใหสาสมกับความผิดก็เพื่อนําเอา
ความถูกตองกลับคืนมา เพราะเขาเห็นวาการกระทําความผิดเปนการปฏิเสธสิ่งที่ถูกตอง ดังนั้นการ
ลงโทษจึงเปนสิ่งที่ผูกระทําผิดจะไดรับเนื่องจากการกระทําผิดของเขาเอง นอกจากนี้ยังมีนักปรัชญา
อีกหนึ่งคนที่ช่ือ สตาล (STAHL) ซ่ึงเปนผูที่นับถือคริสตศาสนาโดยเครงครัดและเห็นวาจุดประสงค
ของการลงโทษก็เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของพระเจา 
   จะเห็นไดวา ตามทฤษฎีเด็ดขาดนี้ มองวาการลงโทษมีจุดประสงคที่จะตอบ
แทนแกแคนผูกระทําความผิด ซ่ึงในทางปฏิบัติถาจะนําทฤษฎีเด็ดขาดมาใชก็จะตองลงโทษใหเปน
การตอบแทนแกแคนการกระทําความผิด ซ่ึงหมายความวา จะตองลงโทษใหไดสัดสวนตอผลรายที่
เกิดจากการกระทําความผิด กลาวคือ การกระทําความผิดกอใหเกิดผลรายแรงมากหรือนอยเพียงใด  
ก็ตองจัดหามาตรการการลงโทษมาบังคับใชกับผูกระทําความผิดใหไดสัดสวนกันกับผลรายที่
เกิดขึ้น  อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความยุติธรรมกับความผิดนี้มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณแลว คือ
ความคิดของ อริสโตเติ้ล (ARISTOTLE) ที่วาการลงโทษตองยุติธรรมไดสัดสวนกับการกระทํา
ความผิด ในสมัยโรมันตามหลักฐานที่ปรากฏในกฎหมาย 12 โตะ เร่ือง LEX TALIONIS ก็จํากัด
การลงโทษไมใหมากเกินไปกวาความเสียหายที่ตนไดรับ 
   2.2.2.2  ทฤษฎีสัมพันธ   
  เปนทฤษฎีที่ขึ้นอยูกับเหตุผลและเหตุการณ ความประสงคของการลงโทษ ซ่ึง
ตามทฤษฎีนี้ไมไดพิจารณาในแงการกระทําความผิดแบบทฤษฎีเด็ดขาด แตไดพิจารณาในแงที่วา
ควรจะลงโทษอยางไรจึงจะเกิดประโยชน ดวยเหตุนี้การลงโทษจึงตองคํานึงถึงตัวผูกระทําความผิด
กับเพื่อนมนุษยอ่ืน ๆ เปนสําคัญกลาวคือ การลงโทษนั้นควรจะคํานึงถึงประโยชนในแงที่จะมีผลทํา
ใหผูกระทํานั้นเกิดความหวาดกลัวไมกลากระทําผิดอีก ในขณะเดียวกันก็จะทําใหบุคคลทั่วไปเกิด
ความกลัวไมกลากระทําความผิดเชนกัน การลงโทษตามทฤษฎีสัมพันธนี้จึงเทากับวาเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดอีก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จุดประสงคของการลงโทษตาม
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แนวความคิดนี้เปนการปองกันบุคคลที่ทําผิดนั่นเองไมใหกระทําความผิดซ้ําอีกเรียกวา เปนการ
ปองกันพิเศษ ในขณะ เดียวกันก็เปนการปองกันบุคคลทั่วไปไมใหกระทําความผิดดวยเรียกวา เปน
การปองกันทั่วไป เหตุผลของการลงโทษตามแนวความคิดนี้มีพื้นฐานมาจากแนวความคิด
อรรถประโยชน54 ซ่ึงถือวาการที่จะตัดสินการกระทําใดอยางหนึ่งวาเปนการกระทําที่ถูกตองชอบ
ธรรมหรือไม ตองพิจารณาดูกอนวาการกระทํากอใหเกิดผลดีตอสังคมตามหลักอรรถประโยชนหรือไม 
ดังนั้น การกระทําความผิดที่เกิดขึ้นผลดี หรือประโยชนที่จะไดรับจากการลงโทษก็คือเปนการปองกัน
ไมใหเกิดความผิดเชนนั้นอีก ไมวาจะเปนการปองกันบุคคลนั้นไมใหกระทําความผิดซ้ําอีกที่เรียกวา
การปองกันพิเศษ หรือเปนการปองกันบุคคลทั่วๆไปใหเกิดความเกรงกลัวตอการลงโทษและไมกลา
ที่จะกระทําผิดเชนนั้นอีกโดยปกติการลงโทษตามความผิดนี้จึงมักจะเปนไปโดยรุนแรงทําใหผูกระทํา
ความผิดไดรับโทษหนัก 
   ดังนั้น หากพิจารณาถึงการใชอํานาจของรัฐในสวนของการบังคับโทษ ควร
จะตองใชความระมัดระวังหรือพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการลงโทษเปนสําคัญ โดยพิจารณาถึงผลที่
จะไดรับวาจะมีประโยชนตอสังคมมากนอยเพียงใด เพราะกรณีดังกลาวเปนเรื่องที่กระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงหากรัฐใชอํานาจโดยดุลยพินิจแลว อาจจะกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการ
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ขณะเดียวกันรัฐก็จะตองใชมาตรการในการลงโทษที่
ชัดเจน และเด็ดขาด  เพื ่อใหเกิดความเกรงกลัวตอโทษที่ไดรับหากไดมีการกระทําความผิด 
ดังนั้น ทฤษฎีสัมพันธดังกลาวนี้ จึงถือวาเปนทฤษฎีที่เหมะสมที่รัฐเสรีประชาธิปไตยควรนํามาใช
เกี่ยวกับการกําหนดโทษตอบุคคลที่ไดกระทําความผิดในสังคม 
 2.2.3 แนวความคดิการคุมครองสทิธิและเสรีภาพของผูตองขงัระหวางพิจารณาคด ี
   2.2.3.1  ความหมายของผูตองขงัระหวางพิจารณาคด ี
  ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ตามความหมายของ พระราชบัญญัติราชทัณฑ  
พ.ศ. 2479 หมายถึง บุคคลตองขังตามหมายขัง ซ่ึงหมายขัง เปนหมายอาญาชนิดหนึ่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (9) ซ่ึงผูมีอํานาจออกหมายขังดังกลาวนี้ คือ ศาล โดยอาจ
ออกหมายขังไดในกรณี ดังนี้ 

                                                 
54 หลักทั่วไปของทฤษฎีอรรถประโยชน 1) ลักษณะที่เพงอนาคตเปนใหญ หรือเปนผลอันจะเกิดตามมา

โดยสะทอนจากการประเมินคุณคาของการกระทําเพียงที่การพิจารณาถึงผลลัพธอันนาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม
คํานึงถึงเหตุการณในอดีต เวนแตเหตุการณนั้นจะมีผลลัพธอันนาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไมคํานึงเหตุการณใน
อดีต เวนแตเหตุการณนั้นจะมีผลสนับสนุนตออนาคต  2) ลักษณะที่มองความสุขหรือสวัสดิสุขในแงดีเสมอ ซึ่ง
สมควรจัดเพิ่มเรื่อยๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 3) ลักษณะเอกนิยม คือ การยึดมั่นความถูกตองทางศีลธรรม
นั้นวางอยูบนหลักการสูงสุดอันเดียว ดู จรัญ  โฆษณานันท.  (2541).  นิติปรัชญา.  หนา 203. 
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   1)  พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ขอใหศาลออกหมายขัง ส่ังขัง
ผูตองหาไวระหวางสอบสวน ซ่ึงมีระยะเวลากําหนดไวสําหรับคดีประเภทตางๆ ที่เรียกกันทั่วๆไป
วา  นําไปฝากขัง ซ่ึงกรณีดังกลาว จะใชหมายอาญา (49) หรือหมายขังระหวางสอบสวน 
   2)  ศาลสั่งขังจําเลย ไวระหวางไตสวนมูลฟองหรือระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงศาล
จะใชหมายอาญา (50) หรือหมายขังระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา กรณีนี้ศาลจะสั่งขังนาน
เทาใดก็ไดจนกวาศาลจะสั่งใหปลอยตัวช่ัวคราว หรือจําเลยถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก โดย
ศาลจะออกหมายปลอยหรือหมายจําคุกมาแทนแลวแตกรณี  
   กรณีตาม 1 และ 2 ขางตน เปนอํานาจของศาลในการออกหมายขัง ที่กําหนด
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา55 ซ่ึงมีอํานาจอยางกวางขวางมาก แมวาจะมีการ
แกไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 มาตรา 89/1 โดย
เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานที่อ่ืนนอกจากเรือนจํา แตทัง้นี ้ 
ยอมขึ้นอยูกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่
จัดการตามหมายขังรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร จะมีคําส่ัง ใหขังผูตองหาหรือจําเลยไวใน
สถานที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด56 ดังนั้นการใชอํานาจดังกลาวยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจา
พนักงานตามกฎหมาย หรือดุลยพินิจของศาล ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ 
ของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีได 
   นอกจากนี้ในสวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการ
กําหนดไวชัดเจนขึ้น สําหรับเหตุที่ศาลจะออกหมายขังบุคคล ในมาตรา 237 วรรค 2 กลาวคือ  
   “หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ  
   (1)  มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มี
อัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 
   (2)  มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําทําผิดอาญา และมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่นดวย” 
   แตในกรณีดังกลาว เมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น (พ.ศ. 2550) ได
ยกเลิกมาตรา 237 – มาตรา 247 ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยนําไปรวบรวมไวใน มาตรา 40 
แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ในสวนของสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเปนการคุมครองสิทธิ
ของบุคคลดังกลาวไวอยางกวางๆ ไมไดระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดังนั้น ในการคุมครองสิทธิและ

                                                 
55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89.  
56 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/1 วรรค 1. 
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เสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยในทางปฏิบัติอาจกอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ เนื่องจาก
มาตรการในการคุมครองสิทธิดังกลาวยังเปดชองใหอํานาจของฝายรัฐใชดุลยพินิจเปนสวนใหญ  
   นอกจากผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่กลาวมาขางตนแลว  ยังมี
ผูตองขังอีกกรณีหนึ่ง คือ  ผูกระทําความผิดซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกแตคดียังไมถึง
ที่สุด  และยังอยูระหวางอุทธรณ หรืออยูระหวางฎีกา ซ่ึงบุคคลดังกลาวเหลานี้จะไมมีคําจํากัดความ
ในภาษากฎหมายไวชัดเจน แตจะมีเพียงแตพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 23 วรรค 2  
และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ขอ 53 และ
ขอ 69 เรียกคนเหลานี้วา คนตองขังระหวางอุทธรณฎีกา ฉะนั้น หมายอาญา (51 ตรี) หากจะเรียกวา 
หมายขังระหวางอุทธรณฎีกา ก็จะทําใหเขาใจไดดีขึ้น 
   สรุป ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
   1. ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ ขอใหศาลออกหมายขัง กรณีดังกลาวอาจเรียกวา ผูตองหาในคดี ก็ได 
   2. ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในชั้นไตสวนมูลฟองหรือในชั้นพิจารณา  
กรณีนี้ศาลเปนผูมีอํานาจในการออกหมายขัง ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะมีสถานเปน จําเลยในคดี 
   3. ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณฎีกา บุคคลดังกลาวถือวาเปน
ผูตองขังที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกเรียบรอยแลวในศาลชั้นตน แตเนื่องจากคดียังไมถึงที่สุด
ในชั้นอุทธรณหรือช้ันฎีกา  จึง ถือไดว า เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี เชนเดียว  ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ 2479 มาตรา 23 วรรค 2  
   จะเห็นไดวา ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีทั้งสามกลุมนี้ ยังไมถือวาเปน
นักโทษเด็ดขาด  เพราะเนื่องจากคดียังไมถึงที่สุด หรือมีคําพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด ซ่ึงอาจ
เปนผูบริสุทธิ์ได  ดังนั้น ในการปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเหลานี้  จึงจําเปนจะตองใชความระมัดระวัง 
และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากมีการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตลอดทั้ง
จะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลดวย  

2.2.3.2  แนวคดิในการปฏิบตัิอยางมีมนุษยธรรมของผูตองขงัระหวางพิจารณาคด ี
  การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ควรเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ โดยใหมีการสรางแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจาณาคดี  ตลอด
ทั้งการใหสิทธิที่พึงไดรับในระหวางถูกควบคุมหรือถูกคุมขัง เพื่อใหการปฏิบัติที่แตกตางกับ
นักโทษเด็ดขาดรวมทั้งสถานที่ในการควบคุมที่ควรแยกออกจากนักโทษเด็ดขาดอยางชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการทัณฑะปฏิบัติ และเพื่อความปลอดภัยในการปองกันและควบคุม เนื่องจาก
ผูตองขังระหวางพิจาณาคดีนั้นถือวาคดียังไมเสร็จเด็ดขาด เราควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
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ตอบุคคลเหลานั้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบถึงหลักประกันคุมครองสิทธิของผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดี  จึงจําเปนจะตองมีการกําหนดมาตรฐานตามบทบัญญัติขององคการ
สหประชาชาติ มาเปนหลักเกณฑหรือแนวทางในการเปรียบเทียบ เพื่อจะไดเปนบรรทัดฐานในการ
กําหนดสิทธิพื้นฐานของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีได เนื่องจากเกณฑดังกลาวไดกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําไวอยางชัดเจน  จะเห็นไดจาก  การรับรองสิทธิมนุษยชนทางอาญาไวเปน
มาตรฐานสากล โดยบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Right 1948) และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 
1966) ตอมามาตรฐานดังกลาวไดรับการบัญญัติรับรองสิทธิของภูมิภาคและองคกรตางๆของ The 
American Convention on Human Right 1969 เปนตน สาระสําคัญของมาตรฐานสากลในการ
คุมครองสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตอง โทษ ถือเปนหลักในการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการ
ปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การจับกุม คุมขัง ตรวจคนบุคคลจะกระทําโดยพลการไมได 

  กรณีดังกลาวถือเปนหลักการที่สําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงเจาหนาที่ของรัฐจะกระทําโดยพลการไมได สิทธิดังกลาวไดมี
บัญญัติรับรองคุมครองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงกําหนดมาตรฐานเรื่องนี้ไวใน  
ขอ 9 วา “บุคคลใดจะถูกจับขัง หรือเนรเทศโดยพลการไมได” นอกจากนี้ในสวนของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางแพง(พลเมือง) และสิทธิทางการเมืองไดรับรองสิทธิดังกลาวไวในขอ 9 ซ่ึง
กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการใชอํานาจจับหรือกักขังโดยพลการไวหลายประการ อาทิ บุคคลทุก
คนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน บุคคลใดจะถูกจับหรือถูกคุมขังโดยพลการมิได  
บุคคลใดจะถูกริดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวน โดยเหตุและอาศัยกระบวนการตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมาย (ขอ 9.1) นอกจากนี้ในกติการะหวางประเทศดังกลาวยังไดกําหนดคุมครองใหบุคคลผู
ถูกจับกุมยอมไดรับการแจงถึงเหตุผลในการจับกุม และการแจงขอหาอันเปนปฏิปกษตอตน โดย
พลัน ในเวลาที่มีการจับกุม (ขอ 9.2) และบุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา  
ยอมตองถูกนําตัวไปศาลหรือเจาหนาที่อ่ืนผูมีอํานาจตามกฎหมายโดยพลัน เพื่อใหศาลไดตรวจสอบ
และไดรับการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร หรือไดรับการปลอยตัว มิใหถือวาเปนหลักทั่วไปวา 
ระหวางรอการพิจารณาคดีบุคคลจะตองถูกคุมขังอยู แตการปลอยช่ัวคราวจะกระทําเฉพาะที่มี
หลักประกันวาจะมีตัวผูนั้นอยูในการพิจารณาหรือการบังคับตามคําพิพากษา (ขอ 9.3) กรณีบุคคล
ใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุม หรือควบคุมยอมมีสิทธิรอขอตอศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัยโดย
ไมชักชา คือ ความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น หรือหากมีการควบคุมโดยไมชอบดวย
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กฎหมายจะมีคําสั่งปลอยตัวผูนั้น (ขอ 9.4) หรือแมแตบุคคลใดที่ตกเปนผูถูกจับหรือควบคุมโดยไม
ชอบดวยกฎหมายยอมมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน (ขอ 9.5) 
   กรณีดังกลาวขางตนถือเปนมาตรการควบคุมการใชอํานาจของรัฐที่จะจับกุม
หรือคุมขังบุคคลไวในอํานาจของตนเอง57โดยจําเปนจะตองดําเนินการภายในขอบเขตที่กฎหมาย
กําหนด และไดรับการตรวจสอบโดยองคกรศาล ตลอดทั้งการใหสิทธิแกบุคคลดังกลาวสามารถ
รองขอตอศาลใหตรวจสอบความชอบดวยการจับหรือควบคุมได และมีสิทธิไดรับคาสินไหม
ทดแทนในกรณีการควบคุมกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
   นอกจากนี้ในการคุมครองสิทธิดังกลาว ในThe European Convention of 
Human Right ขอ 5 ไดรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีเสรีภาพและความมั่นคงของตนเองในทํานอง
เดียวกันกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง ขอ 9 และไดเพิ่มเติมการจับ
และควบคุมที่อนุญาตใหทําไดตามกฎหมายไวในขอ 5.1 (a)-(f) สวนการตรวจสอบการจับและ
ควบคุมโดยศาลหรือโดยพนักงานเจาหนาที่และการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการจับหรือ
ควบคุมโดยมิชอบนั้นไดมีบทบัญญัติไวในขอ 5.2 , 5.3 , 5.4 และ 5.5 ซ่ึงมีเนื้อหาในทํานองเดียวกัน
กับกติกาสากลฯ ขางตน58 
   2)  สิทธิไดรับการปฏิบตัิท่ีเปนธรรมในระหวางการดาํเนินคดี และสิทธิท่ีจะตอสู
คดีไดอยางเตม็ท่ี 
    ในกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอที่ 10,11  
ไดกําหนดรับรองสิทธิผูตองหาและจําเลยซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาใหไดรับการปฏิบัติ
ที่เปนธรรมในระหวางการดําเนินคดีอาญาหลายประการ อาทิ บุคคลชอบที่ไดรับความเทาเทียมกัน
อยางบริบูรณในอันที่จะไดรับพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผยโดยศาล ซ่ึงเปนอิสระและไร
อคติในการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาที่ ตลอดจนขอที่ตนถูกกลาวหาใดฯ ทางอาญา สิทธิไดรับ
การสันนิษฐานไวกอนวาจะมีการพิสูจนวา ผูนั้นกระทําความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดย
เปดเผย  และผูนั้นมีหลักประกันที่จําเปนในการตอสูคดี  สิทธิไดรับการลงโทษตามบทบัญญัติใน
กฎหมายที่ใชอยูในขณะที่ทําผิดและโทษที่จะลงจะตองไมหนักไปกวาการที่บัญญัติอยูในขณะ
กระทําผิด  
 
 

                                                 
57 รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมไดที่ ณรงค  ใจหาญ และคณะ.  (2540).  โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง สิทธิของ

ผูตองหา จําเลยและผูตองโทษในคดีอาญา.  หนา 10. 
58 แหลงเดิม.  หนา 10. 
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   สําหรับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง(พลเมือง) และสิทธิทางการ
เมือง ขอ 14 ยังไดรับรองคุมครองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะไดรับการพิจารณาของศาลในคดีอาญา
ไว เชน บุคคลจะไดรับการพิจารณาคดีอาญาอยางเสมอภาคและเปนธรรมโดยเปดเผยในศาลที่มี
อํานาจอิสระและเปนกลาง ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หนังสือพิมพและสาธารณาชนอาจถูกหามการ
รับฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวนได ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอย หรือความ
มั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือดวยเหตุผลดานความเปนอยูของคูกรณี หรือกรณีในศาล
เห็นวาความจําเปนอยางยิ่งวาเปนพฤติการณพิเศษ ซ่ึงการเปนขาวอาจทําใหกระทบตอความ
ยุติธรรม แตคําพิพากษาในคดีอาญายอมเปนที่เปดเผย เวนแตจําเปนเพื่อประโยชนของเด็กและ
เยาวชน หรือบุคคลทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ยอมมีสิทธิไดรับการสันนิษฐาน
วาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดพิสูจนวากระทําตามกฎหมาย เปนตน 
   นอกจากนี้ The European Convention of Human Rights ไดกําหนดใหสิทธใิน
เร่ืองการไดรับการพิจารณาที่เปนธรรมและโดยเปดเผยในคดีแพงหรือคดีอาญา บุคคลผูถูกฟองจะ
ไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม และโดยเปดเผยในเวลาที่สมควรโดยศาลหรือองคกรที่ทํา
หนาที่พิจารณาคดีตามกฎหมายคําพิพากษาจะตองอานโดยเปดเผย แตอาจมีการหามลงขาว
หนังสือพิมพหรือเปดเผยขาวตอสาธารณะเพื่อประโยชนของศีลธรรมอันดี หรือรักษาความลับของ
ทางราชการในสังคมประชาธิปไตย หรือเพื่อประโยชนของการปกปองสิทธิสวนบุคคลของคูความ 
หรือในกรณีที่ศาลเห็นวามีความจําเปนที่จะตองหามการเปดเผยเพื่อประโยชนของความเปนธรรม
แหงการดําเนินคดี หรือบุคคลที่ถูกฟองเปนคดีอาญาจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์อยู
จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิด หรือสิทธิจะไดรับคาชดเชยความเสียหายจากการที่ไดรับการ
พิจารณาคดีโดยมิชอบใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ถาเปนกรณีที่ความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรมนั้น มิไดเกิดจากความผิดของผูถูกลงโทษนั้น59 
  3)  สิทธิไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมระหวางถูกควบคุมหรือจําคุก 
   “การปฏิบัติที่ไรมนุษยธรรมนั้น” หมายถึง การกระทําที่มีผลเสียหายตอ
รางกาย หรือจิตใจของบุคคลโดยไมชอบ สวนคําวา “ทรมาน” มักจะไดนํามาใชเปนกรณีหนึ่งของ
การปฏิบัติที่ไรมนุษยธรรม เชน การบังคับใหรับสารภาพหรือใหการอยางใดๆหรือการลงโทษตอ
รางกาย ซ่ึงมักจะเปนกรณีที่ถือวาเปนการปฏิบัติที่ไรมนุษยธรรมอยางรายแรง สวนการปฏิบัติหรือ
ลงโทษบุคคลอยางหยามเกียรตินั้น เปนกรณีที่ปฏิบัติตอบุคคลในลักษณะที่ทําใหผูนั้นตองกระทํา
การที่ขัดตอเจตจํานงคหรือจิตสํานึกของตน 
                                                 

59 รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมไดที่ จิรวุฒิ  ลิปพันธ และ ธานี  วรภัทร.  (2548).  รายงานการวิจัยเร่ือง สิทธิ
ของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี.  หนา 33-35. 
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   ดังนั้น เมื่อพิจารณาแลวบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงถือเปน
มนุษยโดยทั่วไปที่อาศัยอยูในสังคม ก็ควรไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป ซ่ึงกรณีดังกลาว ตามหลักมาตรฐานสากลก็ไดตระหนักถึงการคุมครองสิทธิของบุคคล
เหลานั้นไวอยางเหมาะสม และสมควรที่นานาอารยประเทศพึงนําไปปฏิบัติ เพื่อไมใหเกิดการ
ละเมิด หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล60 
  4)  การใชอาวธุปนตอผูถูกจับหรือนักโทษ 
     กรณีดังกลาวมีหลักเกณฑที่กําหนดไวใน Basic Principles of Force and 
Firearms by Law Enforcement Officials, 1990 โดยมีหลักเกณฑทั่วไป  ดังนี้  
   (1)  เกณฑทัว่ไป 
    ในการปฏิบัติตามหนาที่ของเจาพนักงานจําเปนจะตองพยายามใชวิธีการที่
ปราศจากความรุนแรงหรืออาจเปนการประทุษรายตอผูถูกจับหรือนักโทษ แตหากถาจําเปนจะตอง
ใชกําลังในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และเปนไปตามกฎหมายกําหนด ก็ควรคํานึงถึง
หลักเกณฑ ดังนี้ 
  -  เปนการกระทําให เหมาะสมกับความรายแรงของความผิดและ
วัตถุประสงคที่ชอบ 
    -  พยายามใหไดรับอันตรายนอยที่สุด และรักษาไวซ่ึงชีวิตของมนุษย 
    -  ตองใหการักษาพยาบาลโดยดวนหลังจากมีการใชกําลัง 
    -  รัฐบาลจะตองบัญญัติโทษทางอาญาสําหรับเจาพนักงานผูใชกําลังโดย
พลการหรือ 
    -  ใชอํานาจเกินขอบเขตในกรณีสถานการณฉุกเฉิน หรือ เพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ ซ่ึงอาจยกเวนมาตรการดังกลาวได  
  (2)  เกณฑการใชอาวุธปนโดยเฉพาะ 
   -  การใชอาวุธปนของเจาหนาที่ของรัฐ จะตองกระทําเฉพาะกรณีที่จําเปน
เพื่อปองกัน 
   -  สิทธิของผูกระทําของผู อ่ืนหรือเพื่อปองกันชีวิตหรือภยันตรายตอ
รางกายของผูอ่ืน และตองเปนการกระทําโดยวิธีทางนอยที่สุดที่จะปองกันผลดังกลาว 
   - เจาพนักงานตองแสดงตัวและเตือนผูถูกจับหรือนักโทษกอนทุกครั้ง ที่
จะมีการใช 
   - อาวุธ เวนแตกรณจีําเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
                                                 

60 แหลงเดิม.  หนา 36-40 
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   (3)  การใชกําลังของตํารวจกับผูถูกควบคมุหรือผูถูกกักขัง 
   - หามใชอาวุธปนตอสูผูถูกควบคุมหรือผูตองขัง เวนแตกรณีจําเปนเพื่อ
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือมีการขมขูตอชีวิตเกิดขึ้น 
   - หามใชอาวุธปน เวนแตใชปองกันตัวเองหรือปองกันอันตราย 
  เมื่อพิจารณาจากหลักมาตรฐานตามบทบัญญัติขององคการสหประชาชาติขางตน จะ
เห็นไดวา  บทบัญญัติดังกลาวไดใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
เปนอยางมาก  ทั้งนี้  ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคในการควบคุมบุคคลไวในอํานาจรัฐ  เพื่อใหเกิด
ประโยชนในกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด  ดังนั้น  แตละประเทศควรที่จะนําไปใชเปนบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตอผูที่ตองถูกควบคุมตัวโดยเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
หรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  สําหรับประเทศไทยแลว  ก็ไดมีการปรับปรุงระบบกฎหมาย 
กฎระเบียบ  และ ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเพิ่มมากขึ้น  เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติ  โดยเฉพาะในสวนของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน  ที่มีการบัญญัติเร่ืองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  โดยคํานึงถึงหลัก
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลักสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ  แตก็ยังมีบางกรณีที่ยังเกิดขาดตก
บกพรองหรือมีการปฏิบัติตอผูถูกควบคุมตัวโดยเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไมเหมาะสม 
เนื่องจากมีปญหาบางประการที่จําเปนจะตองแกไข เชน  ปญหาทางดานกฎหมายที่ไมชัดเจน  
ปญหาการใชดุลพินิจของเจาหนาที่  ปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรม   เปนตน  ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  
ที่รัฐควรจะตองตระหนักและแสวงหามาตรการในการแกไข เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลหรือ
หลักสิทธิมนุษยชนตอไป 
  2.2.3.3  แนวคิดในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
   จากการศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวขางตน
แลว  จะเห็นไดวา บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตรางกายและทรัพยสิน ในฐานะมนุษยผู
มีศักดิ์ศรี  อันถือเปนหลักการสําคัญขั้นพื้นฐานของการมีสภาพความเปนมนุษย ซ่ึงเรื่องของสิทธิ
เสรีภาพไดถูกกลาวถึงและมีการถกเถียงกันอยูเสมอมาในวงวิชาการ ตลอดจนการเรียนการสอนและ
การเผยแพรตําราเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพไวอยางหลากหลาย อันเปนปฐมกําเนิดสําคัญใน
การศึกษาวิชากฎหมาย เพราะในการศึกษานั้น จะเปนการศึกษาถึงสิทธิเสรีภาพในการที่จะมีชีวิตอยู 
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการมีสวนรวมและอีกหลายๆ ประการ ดังจะเห็นไดวาสิทธิ
และเสรีภาพ คือ ตัวจักรสําคัญในการกําหนดหนาที่แกรัฐในการที่ตองกระทําหรืองดเวนกระทํา 
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ทั้งนี้เพื่อการรับรองหรือคุมครองไวซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิเสรีภาพจึงเปนหนาที่ของรัฐที่จําตอง
อํานวยประโยชนหรือดําเนินการเพื่อใหสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้น ไมวาจะโดยวิถีทางใดตามครรลองแหง
ประชาธิปไตย เพราะส่ิงตางๆที่รัฐจัดหาหรืออํานวยประโยชนใหแกพลเมืองนั้น ถือเปนการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย61 สําหรับประเทศไทยเรา เมื่อพิจารณาแนว 
ความคิดดังกลาวขางตน หากจะถามวาบุคคลหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีควรมีสิทธิเสรีภาพ
มากนอยเพียงใด ในขณะที่ถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําที่รอระหวางการพิจารณาคดี ซ่ึงเปนสิ่งที่จะ 
ตองหาคําตอบ เพราะในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหการรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ดังกลาวไวหลายประการ โดยมีรายละเอียดที่จะตองนํามาพิจารณา ดังนี้ 
   1)  การใหการรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ถือเปนการ
รับรองหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐ ซ่ึงรวมทั้งผูที่เปนผูตองหา         
หรือจําเลย ตลอดทั้งผูที่ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาดวย ดังนั้น กฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาว ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนตามหลักการที่
สําคัญของรัฐธรรมนูญนี้ 
   2)  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 26 กรณีดังกลาวนี้หมายความรวมถึงงานราชทัณฑ กรม
ราชทัณฑ หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมในการนําตัวบุคคลไวในอํานาจ
รัฐ ซ่ึงจําเปนจะตองใชความระมัดระวังในการดําเนินงาน เพื่อไมใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
บุคค 
   3)  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
ไดเทาที่ไม ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และในกรณีที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวนั้น สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูใน
ศาลได  ตามมาตรา 28 สิทธิดังกลาวนี้ก็หมายความรวมถึงผูตองขังในเรือนจําที่ไดรับผลกระทบจาก
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนดวย 
   4)  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพนั้น กฎหมายตามวรรคหนึ่งใหตราไดเทาที่จําเปน และตองมีผลใชบังคับเปน
การทั่วไปโดยไมเจาะจงหรือมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
                                                 

61 ทวีศักดิ์  รอดโรคา.  เลมเดิม.  หนา 15-16. 
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เปนการเจาะจง และในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตรากฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพเฉพาะ
เพื่อการใด ใหตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพไดเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จะเหน็ไดวา 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจนมากขึ้นจากรัฐธรรมนูญแหงราชอา
จักรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อใหสอดคลองกับการตัดขอความเดิมที่วา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
ออก ซ่ึงรัฐยังคงมีหนาที่ตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนการใชสิทธิอยู แตกฎหมายนั้นจะตองไม
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพดวย ดังนั้น ในสวนของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี ซ่ึงถือวาเปนบุคคลที่ยังไมตองคําพิพากษาถึงที่สุด แตตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
บางประการ ยอมตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของรัฐที่ตองแสวงหา
แนวทางและมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญในการคุมครอง
สิทธิของบุคคลดังกลาว 
   5)  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันทั้งชายหญิง  ตามมาตรา 30 และการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุความ
แตกตางกันในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได  
   6)  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในทางรางกาย ตามมาตรา 32 ถือเปน
บทบัญญัติที่สําคัญเกี่ยวกับงานบังคับโทษหรืองานราชทัณฑที่จะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงในบทบัญญัติดังกลาวไดมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนจากรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณจักรไทย พ.ศ. 2540 ในเรื่อง การรับรองการใชสิทธิทางศาลเพื่อใหการดําเนินคดีอาญาของ
เจาหนาที่ของรัฐ เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย จะเห็น
ไดวา บทบาทของงานราชทัณฑ โดยเฉพาะการลงโทษจําคุกตองเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญอยาง
หลีกเลี่ยงไมได กฎหมายตางๆและแนวการปฏิบัติตอผูตองขังของเจาพนักงานเรือนจําที่เคยทํามา 
หรือขัดแยงกับบทบัญญัติมาตราดังกลาวนี้จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ 
   7)  การควบคุมตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ เพื่อใหรับโทษทางอาญาหรือเพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกในกระบวนการยุติธรรม ปจจุบันไดมีการรับรองสิทธิของบุคคลดังกลาวไว
ในมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน กรณีนี้จะกระทบตองานราชทัณฑในสวนของผูตองขัง
ระหวางพิจารณาโดยตรง ซ่ึงถือเปนบุคคลที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดทาง
อาญา แตบุคคลดังกลาวเหลานี้ตองถูกคุมขังอยูในเรือนจํา และไดรับการปฏิบัติที่ไมตางกันมากนัก
กับนักโทษเด็ดขาดที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแลว ซ่ึงถือเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทย ดังนั้น ถือ
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เปนหนาที่ที่จําเปนของรัฐจะตองแสวงหามาตรการในการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ 
   8)  การใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู ซ่ึง
โดยปกติบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยและสวัสดิภาพของ
ประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว  
   9)  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง ขอมูลสวนบุคคลตลอดจน
ความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง ตามมาตรา 35 จากบทบัญญัติดังกลาว ยอมครอบคลุม
ถึงผูตองขังระหวางพิจารณาคดี เนื่องจากสิทธิดังกลาวถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนรวมถึง
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีพึงไดรับ ดังนั้น หากมีความจําเปนจะตองจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ดังกลาวแลว รัฐควรใชความระมัดระวังอยางเพียงพอ โดยคําถึงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลใหมากที่สุด 
   10)  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การ
ตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใด
เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นในสวนของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ยอม
จะตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย 
   11)  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา 40 ซ่ึงกรณีดังกลาว
ไดมีการปรับปรุงจากมาตรา 237 ถึงมาตรา 247 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ทั้งนี้ ไดมีการบัญญัติถึงสาระสําคัญของสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะไดรับในกระบวนการยุติธรรม
โดยทั่วไป แตไมไดบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขังระหวาง
การสอบสวนหรือผูตองขังระหวางพิจาณาคดีไวในรัฐธรรมนูญ  ดังเชนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงถึงแมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการออกหมายขังบุคคลดังกลาว แตกรณีนี้
กฎหมายก็ยังคงเปดชองวางใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลยพินิจ ตามอําเภอใจได  
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บทที่ 3 
สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของไทย และสิทธขิองผูตองขังระหวาง

พิจารณาคดีของตางประเทศ 
 
3.1  สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ประเทศไทย ที่ไดบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนหลักพื้นฐานของสิทธิและ
เสรีภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมาและเปนเรื่องใหมที่ไมเคยมีปรากฏในรัฐธรรมนูญใดมากอน ซ่ึงปรากฏอยู
ในหมวด 1 บททั่วไปของรัฐธรรมนูญ อันจะทําใหเร่ืองดังกลาวสามารถนําไปใชไดกับทุกเรื่องใน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักความ
เสมอภาค  ซ่ึงถือเปนหลักพื้นฐานของความยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหการรับรองไว
วา ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด  ยอมอยูในความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน บุคคลหรือพลเมืองทุกคนของประเทศจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางเสมอและเทาเทียมกัน หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญยังมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการใช
เปนเครื่องมือควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจเกินขอบเขต หรือ เปนไปตามอําเภอใจ เพราะการใชอํานาจ
ของรัฐจะเกี่ยวของกับประชาชน หากรัฐกระทําการอันสงผลหรือใหประโยชนแกบุคคลกลุมใด
กลุมหนึ่ง รัฐตองสามารถอธิบายเหตุผลของการใชอํานาจนั้นได มิเชนนั้น อาจแสดงใหเห็นไดวา  
การใชอํานาจของรัฐดังกลาวเปนไปอยางมิชอบ ซ่ึงสามารถนํามาใชในการตรวจสอบการกระทํา
ทั้งหลายของรัฐได ไมวาจะเปนการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ การกระทําของฝายปกครอง  
รวมทั้งการวินิจฉัยคดีของศาล ดังนั้น อาจกลาวไดวา การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การ
เคารพตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และหลักความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ถือเปนกฎการณใหมที่จะสามารถนํามาใชเพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี อันเปนหลักการที่สําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ตอมาแมไดมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองและไดรางรัฐรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น ก็ยังคงทําให
บทบัญญัติในสวนของการคุมครองสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาคและการเคารพตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของบุคคลและของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีก็ยังคงมีไวเหมือนเดิม แตอาจมี
บทบัญญัติบางสวนที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไดถูกยกเลิกไป ซ่ึงจะได
อธิบายตอไป 
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3.1.1  สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
   ผู ต องขังระหวางพิจารณาคดี  ถือเปนบุคคลที ่บริสุทธิ ์และยังไมเปนผู กระทํา
ความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 มาตรา 
39  ดังนั้นการปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได แตในทางปฏิบัติของ
กระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้ง แตกระบวนการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงจนกระทั่งมีคําพิพากษา
ถึงที่สุด จําเปนตองใชเวลาในการควบคุมผูถูกกลาวหาไวกอน ซ่ึงอํานาจในการควบคุมผูถูกกลาวหา
วาไดกระทําความผิดของพนักงานสอบสวนมีขอจํากัดเพียง 48 ช่ัวโมงและจะตองขออํานาจฝากขัง
ยังเรือนจํา  อยางไรก็ตามในขั้นตอนของตํารวจ  อัยการ  ศาล  ผูตองหามีสิทธิยื่นประกันตัวได สวน
ผูตองหาที่ไมมีหลักทรัพยในการประกันตัว หรือ ผูมีอํานาจไมพิจารณาอนุมัติ ก็จะถูกนําตัวไปคุม
ขังในเรือนจํา ซึ ่งกรมราชทัณฑเป นหนวยงานสุดทายในกระบวนการย ุต ิธรรมที ่ม ีหนาที่
ควบคุมดูแลผูตองขังในระหวางพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาด 
  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ถือเปนสิทธิขั้น
พื้น ฐานที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะผูตองขังระหวางพิจารณาคดีนั้นถือวาเปนมนุษยจึงไดรับ
การปฏิบัติจากผูคุมขังหรือเจาพนักงานที่เกี่ยวของ อยางที่มนุษยปฏิบัติตอกันถึงแมวาบุคคลดังกลาว
จะเปนบุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด ซ่ึงจะตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ   
โดยผลของกฎหมาย แตทั้งนี้ ก็ไมสามารถกระทําหรือดําเนินการปฏิบัติกับบุคคลดังกลาวเชนเดียว 
กับผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาดได เนื่องจากยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดจริง  ดังนั้นการนําตัวบุคคลดังกลาวฝากขังที่เรือนจําจึงเปนการทําลายหรือลดคุณคาความ
เปนมนุษยใหนอยลงไป เพราะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพทางดานรางกาย ซ่ึงในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญไดใหการรับรองไววา การจับกุม คุมขัง หรือคนตัวบุคคลไมวากรณีใด ๆ จะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
2550 มาตรา 30 ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา สิทธิและเสรีภาพในดานรางกายนี้ถือเปน
พื้นฐานที่สําคัญและเปนการใหหลักประกันแกผูตองขังระหวางพิจารณาคดีหรือนักโทษที่ถูกคุมขัง
อยูในเรือนจํา  จึงไดกําหนดกรอบแกเจาพนักงานเรือนจําผูทําหนาที่ควบคุมผูตองขังดังกลาวที่
ตองใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อยางเสมอภาคและชอบธรรม อันจะสอดคลองกับสิทธิมนุษยชน   
ซ่ึงหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติไดมีการรับรองสิทธิของนักโทษ
หรือผูตองขังในเรื่องนี้วา บุคคลใด ๆจะถูกทรมานหรือไดรับผลการปฏิบัติหรือการลงโทษที่
ทารุณโหดราย ผิดมนุษยธรรม หรือต่ําชามิได1 อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูตองขังวา  
รัฐ หรือเจาพนักงานของรัฐจะใชลงโทษที่เปนการทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรมมิได มิเชนนั้น
                                                 

1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  มาตรา  5. 
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จะเปนการขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีขอสังเกตในเรื่องการปฏิบัติในการลงโทษของผูตองขังวา  
กรณีใดที่จะถือวาเปนการลงโทษที่ทารุณโหดราย เนื่องจากไมมีหลักเกณฑหรือ มาตรฐานวัด ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติที่ถือวาเปนการทารุณโหดรายจะครอบคลุมถึงลักษณะใน  3  
ประการ ดังจะกลาวตอไปนี้2 

1)  การใชเครื่องพันธนาการ หรือเปนการลงโทษเพื่อประจาน หรือทําใหไดรับความ
ทุกขเวทนา   
  2)  การใชวัตถุที่เปนของแข็งหรือ อาวุธทํารายนักโทษ 
  3)  การลงโทษทางวินัยแกนักโทษโดยการกระทําตอรางกายเพื่อใหไดรับความเจ็บปวด
ทรมาน 
  ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีจะถูกปฏิบัติดังเชนกรณีดังกลาวขางตน 
มิได ตลอดทั้งการนําตัวไปคุมขังอยูในหองขังเดียวกับนักโทษเด็ดขาด ยอมกระทําไมไดเชนเดียวกัน 
ถือเปนกระบวนการทางอาญาที่มิชอบ และเปนการกระทําที่กระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดมีการรับรองสิทธิของผูตองขังไวตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 วรรค 5 วา กอนที่ศาลประทับรับฟองมิใหถือ
วาผูตองขังอยูในฐานะจําเลย แตอยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา กรณีที่ตองมีการควบคุมตัวผูตองหาไว
เพื่อรอศาลพิจารณาคดี หลังจากที่ถูกจับกุมไวในหองขังของสถานีตํารวจครบ 48 ช่ัวโมงแลว 
ปรากฎวามีผูตองขังบางสวนที่ตองนําไปฝากขังไวในเรือนจํา เนื่องจากหองขังของศาลมีเนื้อที่ไม
เพียงพอที่จะรับผูตองขังที่อยูในระหวางพิจารณาของศาล จึงเปนเหตุจําเปนที่ผูตองขังที่ยังมิใชจาํเลย
ตองถูกนําตัวไปขังในเรือนจําเชนเดียวกับนักโทษเด็ดขาด ถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ทางดานรางกายของบุคคล ถึงแมวาทางราชทัณฑหรือ เรือนจําจะไดพยายามใหมีการแยกแดนของ
ผูตองขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาด และเจาหนาที่ราชทัณฑก็ไมสามารถปฏิบัติตอผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดีเยี่ยงนักโทษได เวนแตการใชแรงงานในเรื่องการจัดการสุขอนามัยเล็กนอย
ภายในเรือนจํา การฟนฟูสมรรถภาพและการฝกอาชีพ ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479  แตอยางไรก็ตาม อาจจะเนื่องมาจากสถานที่คุมขังผูตองขังสมัยที่รางกฎหมายนี้ยังมีอยู
จํากัด ทําใหตองเปดชองเอาไวทายมาตรา 11 นี้วา ใหแยกคนตองขังและคนฝากขังออกจากนักโทษ
เด็ดขาด “เทาที่จะทําได” อันเปนผลทําใหแมในปจจุบันนี้ก็ยังไมมีการแยกคนตองขังและคนฝากขัง
ออกจากนักโทษเด็ดขาดไดอยางจริงจัง ยิ่งในระยะนี้มีผูตองขังเพิ่มมากขึ้น ทําใหปฏิบัติไดยากยิ่งขึ้น3

                                                 
2  ทวีศักดิ์   รอดโรคา.  เลมเดิม.  หนา  64. 
3  วิสัย  พฤกษะวัน.  (2544).  คําอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ.  หนา 113.  
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สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพทางรางกายของบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาไดถูกจํากัด
ลง จึงเปนหนาที่ของรัฐจะตองแสวงหาแนวทางแกไขใหชัดเจนขึ้น  
  สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ถือเปนสิทธิขั้นมูล
ฐานที่พึงไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนมนุษยและพลเมืองของประเทศ ซ่ึงไดมีการบัญญัติรับรอง
และคุมครองไวในกฎหมายตางๆ ที่สําคัญคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
ระเบียบและขอบังคับกรมราชทัณฑที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
  3.1.1.1  สิทธิไดรับอาหารและน้ําดื่ม 
   การจัดบริการอาหารแกผูตองขังถือเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิต
และผลสําเร็จในการอบรมแกไขผูตองขังและความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา ทั้งยังเปนส่ิงที่
เกี่ยวเนื่องกับมนุษยธรรมที่ควรปฏิบัติตอผูตองขัง4 กฎหมายไทยปรากฎหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงอาหารแกผูตองขังไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 75-80 และขอ 128 และระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หนังสือกรมราชทัณฑเพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารใหแกผูตองขังใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกันโดยในการจัดบริการอาหารแกผูตองขัง กรมราชทัณฑไดเนนใหจัดอาหารที่มี
คุณคาตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู โดยจัดทํารายการอาหารประจําวันเพื่อใหผูตองขังไดทราบ 
ตามตัวอยางรายการอาหารสําหรับผูตองขังในรอบ 31 วัน ที่กรมราชทัณฑกําหนดขึ้นเปนแนวทาง
ใหเรื่อนจําและทัณฑสถานตางๆ นําไปประกอบอาหารใหผูตองขังรับประทานโดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายการอาหารไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ วัฒนธรรมของทองถ่ินและ
วัตถุดิบที่เรือนจําไดรับ เพื่อปรับเปลี่ยนรายการอาหารใหมีความหลากหลายในประเภท และชนิด
ของอาหาร รวมทั้งรายการอาหารที่ตองการรับประทานดวย และหากพิจารณาแลวเห็นวา สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดใหมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ
และความเหมาะสมแกสภาพการบริหารภายในเรือนจํา5 นอกจากนี้ในปจจุบันผูตองขังสามารถซื้อ
อาหารปรุงสําเร็จจากรานสงเคราะหผูตองขังซ่ึงเปนสถานที่ซ่ึงเรือนจําจัดใหมีขึ้น เพื่ออํานวยความ

                                                 
4  ณรงค  ใจหาญ และคณะ.  (2540).  โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง สิทธิของผูตองหา จําเลย และผูตองโทษ

ในคดีอาญา.  หนา 171. 
5  หนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ.0705/ว.49 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารเลี้ยงผูตองขัง ลง

วันที่ 14 สิงหาคม 2546 และหนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ.0708/2227 เรื่องการจัดทํารายการอาหารสําหรับเลี้ยง
ผูตองขัง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546. 
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สะดวกแกผูตองขังในการดํารงชีวิตอยูในเรือนจํา6 และในสวนของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่
ตองไปศาล กรมราชทัณฑก็ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดอาหาร เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ
ผูตองขังที่จะไดรับอาหารอยางเพียงพอ โดยกําหนดใหเรือนจําจัดเตรียมอาหารกลางวันใหผูตองขังนํา
ติดตัวไปรับประทานที่ศาลและจัดเตรียมชอนพลาสติกใหผูตองขังไวสําหรับรับประทานอาหาร
เพื่อปองกันมิใหมีการดัดแปลงเปนอาวุธ ทั้งนี้ เนื่องจากแตเดิมเมื่อผูตองขังไปศาลจะไมมีการนํา
อาหารติดไปดวย ทําใหผูตองขังจะตองอดอาหารกลางวัน และกวาจะเดินทางกลับถึงเรือนจําตองใช
เวลานานหลายชั่วโมง ทําใหเลยกําหนดเวลาอาหารเย็น ผูตองขังดังกลาวก็ตองอดอาหารเย็นดวย ซ่ึง
เปนการละเมิดสิทธิผูตองขัง กรมราชทัณฑจึงออกหนังสือกรมราชทัณฑดังกลาว เพื่อใหมีการยึดถึง
ปฏิบัติในการจัดอาหารใหแกผูตองขังครบถวนตามสิทธิที่เขาควรไดรับ7 แสดงใหเห็นวาใน
ปจจุบันเรือนจําใหความสําคัญกับสิทธิของผูตองขังในดานอาหารโดยใหผูตองขังไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของรางกายและใหอิสระใน
การเลือกอาหารที่จะรับประทานไดตามความตองการมากขึ้น 
   ในสวนของการประกอบอาหารกฎกระทรวงขอ 80 กําหนดใหอาหารที่จะให
ผูตองขังรับประทานใหปรุงขึ้นในเรือนจํา โดยใหจัดเจาพนักงานเรือนจําและผูตองขังดําเนินการ
ปรุงอาหารเปนการเฉพาะ ผูปรุงอาหารตองผานการตรวจโรคและความเห็นชอบของแพทย และมี
การกําหนดขอบังคับที่ 18/2486 ในเรื่องอัตราสวนผูตองขังประกอบอาหารและจัดการเลี้ยงไว
เพื่อใหมีอัตราสวนของผูตองขังที่จะประกอบอาหาร และทําการเลี้ยงผูตองขังในแตละเรือนจํามี
อัตราที่เปนระเบียบเดียวกัน8 นอกจากนี้กรมราชทัณฑยังไดออกหนังสือกรมราชทัณฑกําหนดใหมี

                                                 
6  หนังสือกรมราชทัณฑที่ มท.0904/ว.104 เรื่อง การจัดสวัสดิการสงเคราะหผูตองขัง ลงวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2539. 
7  หนังสือกรมราชทัณฑที่ มท.1005/ว.80 เรื่อง อาหารกลางวันผูตองขังระหวางถูกเบิกตัวไปพิจารณาคดี

ที่ศาล ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2528 และหนังสือกรมการราชทัณฑที่ มท.0905/ว.64 เรื่อง กําชับการจัดอาหาร
สําหรับผูตองขังไปศาล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2540. 

8  ขอบังคับที่ 18/2486 เรื่อง อัตราผูตองขังประกอบอาหารและผูจัดการเลี้ยงผูตองขัง 
 “ขอ 1 ผูตองขังประกอบอาหารและจัดการเลี้ยงใหมีอัตรา ดังนี้ คือ 
 (1)  ผูตองขังประกอบอาหารตองไมเกินรอยละ 4 ของจํานวนผูตองขังทั้งหมด เศษของรอยตํ่ากวา 50 
คน เพิ่มไปอีกไมเกิน 2 คน ต้ังแต 50-89 คน เพิ่มอีกไมเกิน 3 คน ต้ังแต 90 คน ขึ้นไปเพิ่มไดไมเกิน 4 คน ถา
เรือนจําใดจํานวนผูตองขังไมถึงรอยคน ก็ใหมีไดไมเกิน 4 คน 
   (2)  ผูตองขังทําการเลี้ยงอาหาร ตองไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนผูตองขังทั้งหมด เศษของรอยไมเพิ่ม
ให ถาเรือนจําใดมีผูตองขังทั้งหมดไมถึงรอย ก็ใหมีไดไมเกิน 2 คน และถาผูตองขังทําการเลี้ยงอาหารตามอัตรา
ดังกลาวขางตนไมพอแกความจําเปน ก็ใหใชผูตองขังประกอบอาหารชวยเหลือไดตามสมควร” 
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การตรวจสุขภาพผูตองขังที่ปฏิบัติงานในหมวดสูทกรรมหรือการประกอบอาหารทุกคน โดยเฉพาะผู
ปรุงอาหาร ดวยการจัดทําประวัติและสมุดสุขภาพประจําตัวผูตองขังที่ทํางานในหมวดนี้ทุกคน และ
ใหมีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสุขภาพผูตองขังกลุมนี้ โดยเฉพาะผูปรุง
อาหารและใหตรวจช้ําทุก 6 เดือน หากตรวจสอบพบวามีโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งโรดติดตอใหหยุด
ปฏิบัติงานในหมวดสูทกรรมและสงใหแพทยทําการบําบัดรักษา อีกทั้งใหเจาหนาที่เรือนจําผู
ควบคุมสูทกรรมกวดขันในเรื่องความสะอาดของรางกายผูตองขังที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับอาหาร เชน
ใหตัดเล็บสั้น ตัดผม สวมเครื่องแตงกายที่สะอาด ซ่ึงเปนการรักษาสุขนิสัยที่ดีในการประกอบ
อาหาร9  ดังนั้น ผูตองขังที่ทําหนาที่ประกอบอาหารตองเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไมมีโรคติดตอ 
ไมเปนโรคผิวหนัง และตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบไดดวย ทั้งนี้ เพื่อให
อาหารที่ผู ตองขังไดรับมีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งในทางปฏิบัติก็มีการดําเนินการ
ตรวจสอบสุขภาพสําหรับผูตองขังแดนสูทกรรมที่ปฏิบัติงานหุงตมอาหารสําหรับเล้ียงผูตองขังราย
อ่ืน โดยการตรวจรางกาย เอ็กซเรยปอด ตรวจเลือด พรอมใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจรักษา
และใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
   การตรวจสอบอาหารที่จะใหผูตองขังรับประทานนั้น ไดมีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงขอ 79 วา อาหารที่ผูตองขังจะรับประทานนั้น ตองใหแพทยตรวจสอบกอนในกรณีที่
แพทยมาตรวจไมไดใหจัดเจาพนักงานเรือนจําเปนผูตรวจสอบ และเมื่อตรวจพบวามีอาหารที่เนา
เสีย ไมเปนที่พึงจะรับประทานนั้น หามมิใหนําไปใหผูตองขังรับประทาน เพราะอาหารจะกอใหเกดิ
การเจ็บปวย เชน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทองรวง อยางไรก็ดีในความเปนจริงในทางปฏิบัติ
นายแพทยสาธารณสุข มิไดปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบงคุณภาพอาหารตามที่กฎกระทรวง
กําหนดไวเลย เนื่องจากปญหาขาดแคลนบุคคลากร10 กรมราชทัณฑจึงกําหนดใหผูบัญชาการ
เรือนจํา ผูอํานวยทัณฑสถาน ตรวจสอบและชิมอาหารที่ปรุงเลี้ยงผูตองขังอยางนอยสัปดาหละ 1 มื้อ 
และใหหัวหนาสูทกรรมตรวจสอบและชิมอาหารที่ปรุงเลี้ยงผูตองขังเปนประจําทุกวัน โดยผู
บัญชาการเรือนจํา อาจตั้งใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทน ซ่ึงอาจเปนพยาบาลโดยจะทําหนาที่ชิมอาหาร
ผูตองขัง หรือบางเรือนจําตั้งเวรผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่นี้11 นอกจากนี้ ปจจุบันกรมราชทัณฑได
รวมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขในการประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในเรือนจํา 
โดยใหเรือนจําหรือทัณฑสถานตางๆ ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารโดยใชหลักเกณฑที่กําหนดในขอ

                                                 
9  หนังสือกรมราชทัณฑที่ มท.0908/ว.38 เรื่อง การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร ลงวันที่ 25 เมษายน 2540. 
10  ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ.  (2548).  หลักประกันสิทธิผูตองขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการดํารงชีวิต.  หนา 62. 
11  หนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ.0705/ว.49 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารเลี้ยงผูตองขัง ลง

วันที่ 14 สิงหาคม  2546. 
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ปฏิบัติตามแบบสํารวจมาตรฐานสูทกรรมหรือโรงอาหารของอนามัยเปนแนวทางในการพัฒนา 
หากเรือนจําใดสามารถพัฒนาจนไดมาตรฐานเปนไปตามขอปฏิบัติแลว ใหประสานงานกับ
สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดในพื้นที่ และใหประเมินระดับมาตรฐานโรงอาหารเปนประจําทุกป
อยางตอเนื่อง12 และในปจจุบันก็คือนโยบาย Clean Food Good Test ของกรมอนามัยนั้นเอง กรม
ราชทัณฑ จึงมีความพยายามใหเรือนจําตางๆ ปรับปรุงโรงครัวและโรงอาหารใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหกรมอนามัยเขาไปตรวจและใหการรับรองอาหารสะอาดรสชาติอรอยในเรือนจํานั้นๆ ดวย 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย “พัฒนาคุกไทยสูความเปนเลิศ กินอิ่มนอนอุน”13 
   จะเห็นไดวา ในสวนของกฎหมายไทยไดมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิไดรับ
อาหารของผูตองขังไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 77 กําหนดใหเปนหนาที่ของเรือนจําในการจัดอาหารใหแกผูตองขังอยาง
นอย 2 มื้อ คือเชากับเย็น ซ่ึงไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพราะมีปริมาณที่ไมเพียงพอกับความ
ตองการของรางกายคนโดยทั่วไป  แตในทางปฏิบัติปจจุบันกรมราชทัณฑไทยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหเรือนจําตางๆ จัดอาหารใหผูตองขังรับประทานวันละ 3 มื้อ แสดงวาในทางปฏิบัติของ
เรือนจําไทยไดใหความคุมครองสิทธิในเรื่องดังกลาวของผูตองขังไวสอดคลองกับขอกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําฯ แลว14 ฉะนั้นควรมีการแกไขบทบัญญัติของกฎกระทรวงฯ ในขอนี้ใหสอดคลอง
กับทางปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและแสดงใหเห็นถึงการเคารพตอสิทธิของผูตองขงั
อยางสมบูรณ อีกทั้งเพื่อมิใหเกิดชองวางของกฎหมายใหเจาหนาที่ของรัฐใชอางในทางปฏิบัติวา 
กฎหมายกําหนดใหจัดอาหารแกผูตองขังวันละ 2 มื้อได ซ่ึงถือเปนการละเมิดสิทธิผูตองขัง 
   ในสวนของน้ําดื่ม มีการกําหนดใหติดตั้งเครื่องกรองน้ําที่โรงเล้ียงอาหารและ
เรือนนอน พรอมทั้งมีภาชนะจัดเก็บน้ําดื่มที่สะอาดมิดชิด และมีปริมาณเพียงพอ15 นอกจากนี้ยัง
กําชับใหจัดน้ําดื่มพรอมภาชนะสะอาดใสน้ําดื่มไวบนเรือนนอนภายในหองนอนใหเพียงพอกับ
ความตองการของผูตองขังโดยเฉพาะในชวงฤดูรอนหากเรือนจําใดสามารถจัดหาน้ําเย็นหรือน้ําแข็ง
ใหผูตองขังเปนครั้งคราวไดก็ควรจัดเตรียมใหแกผูตองขัง เพื่อเปนการบรรเทาความรอนที่จะไดรับ

                                                 
12  หนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ.0708/461 เรื่องการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารเรือนจํา ลงวันที่ 4 มีนาคม 

2546. 
13  http://www.correct.go.th/temp_image/sleep.him 
14  ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ.  เลมเดิม.  หนา 161. 
15  หนังสือกรมราชทัณฑที่ มท.0904/ว.67 เรื่องการจัดสวัสดิการผูตองขัง ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2540. 
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และปองกันการเกิดโรดระบาดเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เชน อหิวาตกโรค โรคทองรวง16 ซ่ึงเปนสิ่งที่
เหมาะสมแลวที่มีการกําหนดใหจัดน้ําดื่มไวในเรือนนอน เพราะเปนการสะดวกที่จะใหผูตองขังซึ่ง
ตองถูกควบคุมอยูภายในเรือนนอนเปนเวลานานมีน้ําดื่มไดตลอดเวลาตามความตองการของรางกาย 
  3.1.1.2  สิทธิในการไดรับเคร่ืองนุงหมหลับนอน 
   การจัดใหบริการเครื่องนุงหมหลับนอนแกผูตองขังเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน
ตอการรักษาความสะอาดและอนามัยของผูตองขัง ตลอดจนเปนการฝกฝนใหมีการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการแตงการและวินัย 
   กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479 กําหนดเกี่ยวกับสิทธิไดรับเครื่องนุงหุมหมหลับนอนไว ดังนี้ 
   “ขอ 69 โดยปกตินักโทษเด็ดขาด และคนตองขังระหวางอุทธรณฏีกา ตองแตง
เครื่องแตงกายตามที่อธิบดีกําหนด 
   ขอ 70 โดยปกติในปหนึ่งๆ ใหจายเครื่องนุงหมหลับนอนแกนักโทษเด็ดขาด 
และคนตองขังระหวางอุทธรณฏีกา ดังนี้ 
     1)  ถาเปนชายใหจาย 
     (1)  เสื้อและกางเกง 2  สํารับ 
     (2)  ผาอาบน้ํา  1  ผืน 
     (3)  ผาหมนอน  1  ผืน 
     (4)  เสื่อปูนอน  1   ผืน 
     2)  ถาเปนหญิงใหจาย 
     (1)  เสื้อและเครื่องนุง 2   สํารับ 
     (2)  ผาหมนอน  1   ผืน 
     (3)  เสื่อปูนอน  1   ผืน 
      (4)  ส่ิงใชเฉพาะหญิงตามที่อธิบดีเห็นจําเปน 
     ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย เครื่องแตงกายสําหรับผูตองขัง พ.ศ.
2538 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1)  เครื่องแตงกายสําหรับนักโทษเด็ดขาด เวนแตผูไดรับการ
แตงตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ชวยเหลือพนักงานเรือนจํา นักโทษเด็ดขาด ไดแก เส้ือคอกลมแขนสัน้แค

                                                 
16  หนังสือกรมราชทัณฑดวนมากที่ มท.0905/ว.3 เรื่องการกําหนดมาตรการปองกันภัยแลงในเรือนจํา 

และทัณฑสถาน ลงวันที่ 11 มกราคม 2536 และหนังสือกรมราชทัณฑที่ มท.0905/ว.46 เรื่อง การปฏิบัติตอ
ผูตองขังในชวงฤดูรอน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2537. 
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ศอก และกางเกงขาสั้นเหนือเขา สวนนักโทษเด็ดขาดหญิง ไดแก เส้ือคอกลมผาหนาเล็กนอย แขน
ส้ันแคศอกและผาถุง 
     2)  นักโทษเด็ดขาดที่อยูในชั้นดีขึ้นไป ใหใชเครื่องแตงกายเสื้อสี
ฟากางเกงหรือผาถุงสีกรมทา สํารับผูที่อยูในชั้นกลางลงมา ใหใชเครื่องแตงกายเสื้อสีน้ําตาลออน 
กางเกงหรือผาถุงสีน้ําตาลเขม 
     3)  คนตองขัง หรือคนฝากขัง ใหใชเครื่องแตงกายสวนตัวของ
ผูตองขังนั้นๆ หากไมมีและจําเปนใหจายเฉพาะเสื้อ กางเกง หรือผาถุง ที่กําหนดไวสําหรับนักโทษ
เด็ดขาดชั้นกลางตามความจําเปนของผูตองขังชายหรือผูตองขังหญิงนั้น 
   สําหรับผูตองขังที่ตองออกไปศาลกําหนดวา กรณีเปนผูตองขังทั่วไปใหใสเส้ือ
สีน้ําตาลตามปกติ สวนผูตองขังคดียาเสพติดที่มีของกลางยาบาตั้งแต 1,000  เม็ดขึ้นไป ใหใสเสื้อทีม่ี
แถบผาสีเขียวติดที่แขน และหากเปนผูตองขังที่เปนผูรายรายสําคัญในคดีอื่นๆ ใหใสเส้ือท่ีมีแถบผา
สีแดงติดที่แขน โดยไมใหนําเสื้อผาและสิ่งของอื่นที่ไมไดรับอนุญาตติดตัวไป17 เพื่อใหเจาพนักงาน
เรือนจําสามารถแยกแยะไดวาผูใดเปนผูตองขังคดีอุกฉกรรจที่ตองใหความสนใจและระมัดระวังใน
การควบคุมเปนพิเศษ เพราะเสี่ยงตอการหลบหนีและกอเหตุราย 
   ในปจจุบันมีการกําหนดใหเรือนจําจายเครื่องแตงกายที่จําเปนใหผูตองขัง
มากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยนอกจากเครื่องแบบผูตองขัง 2 ชุดตอคนตอปแลว ยังมีการ
แจกผาผลัดอาบน้ํา 1  ผืน ตอคนตอป  กางเกงชั้นใน 2  ตัว  ตอคนตอป และผาเช็ดตัว 1  ผืน ตอคน
ใช 2 ป ดวยเพ่ือเปนประโยชนแกผูตองขังที่จะใชในอนามัยสวนตัว18 แตความเปนจริงกรม
ราชทัณฑไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับเครื่องนุงหมของผูตองขังไวไมเพียงพอกับจํานวน
ผูตองขังที่มีอยูจริง จึงอนุโลมใหผูตองขังโดยเฉพาะอยางยิ่งผูตองขังระหวางพิจารณาคดี สามารถนํา
เครื่องนุงหมสวนตัวเขามาใชในเรือนจําได และมีนโยบายใหเรือนจํากวดขันดูแลในเรื่องความ
สะอาดของเสื้อผาใหมีการซักลางเปนประจํา19 ตามที่กฎกระทรวงขอ 67 ไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของผูตองขังทุกคนจะตองรักษาความสะอาดของเครื่องนุนหม 

                                                 
17  หนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ.0705/ว.75 เรื่องมาตรการในการควบคุมและการปฏิบัติตอผูตองขังกรณี

ไปศาล และกรณีรับตัวเขาใหม ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546. 
18  หนังสือกรมราชทัณฑที่ นร.0714/09398 เรื่อง ขอปรับปรุงมาตรฐานคาใชจาย ผูตองขัง ลงวันที่ 19 

มีนาคม  2546.  
19 กองแผนงาน กระทรวงมหาดไทย.  (2545).  สรุปผลการดําเนินงานของกรมราชทัณฑประจําป 2545. 

หนา 34. 
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   ในสวนของเครื่องหลับนอนกฎกระทรวง ไดกําหนดใหแจกเสื่อปูนอน และผา
หมใหผูตองขังคนละผืน แตปจจุบันกรมราชทัณฑกําหนดใหจายเส่ือปูนอน 2  ตารางเมตร ผาหม
นอน 1 ผืน และหมอนพลาสติก 1 ใบ20 แกผูตองขัง แตในทางปฏิบัติเรือนจําสวนใหญจะไมมีการ
แจกเสื่อปูนอนใหแกผูตองขังคนละผืน แตจะใชเสื่อน้ํามันผืนใหญปูพื้นที่ทั้งหอง21 เพราะเรอืนจาํจดั
ใหผูตองขังนอนรวมบนพื้นหองขังโดยใชเส่ือปูนอน จึงนับวาเหมาะสมกับสถานการณในประเทศ
ที่มีการใชหองขังรวมมิไดมีการแยกขังเปนหองขังเดี่ยวอยางชาติตะวันตก 
  3.1.1.3  สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล 
   การรักษาพยาบาลเปนสิ่งจําเปนที่ปจเจกชนพึงไดรับ หากกรณีตองเจ็บปวยหรือ
เกิดโรคตางๆ ขึ้น ซ่ึงในขณะเดียวกันผูตองขังระหวางพิจารณาคดี หรือตลอดทั้งผูตองขังที่เปน
นักโทษเด็ดขาดทุกคน ยอมตองไดรับการคุมครองสิทธิในเรื่องดังกลาวเชนกัน ซ่ึงเรือนจํามีหนาที่
ตองจัดใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกผูตองขัง ทั้งในดานการตรวจวินิจฉัยโรค การปองกันโรค
ระบาด การรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อผลในการปองกันปญหาสุขภาพของผูตองขัง
และโรคระบาดตางๆที่อาจเกิดขึ้น  สําหรับประเทศไทยมีการบัญญัติ รับรองสิทธิในการ
รักษาพยาบาลของบุคคล ตลอดทั้งผูตองขังไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2550 มาตรา 
50 โดยมีสาระสําคัญคือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน 
และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
และรัฐตองจัดใหทุกคนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันและขจัด
โรคติดตออันตรายนั้น รัฐจะตองทําการรักษาใหแกประชาชนโดยไมคิดคาบริการ และตองกระทํา
ในทันทีที่พบวาประชาชนนั้นเปนโรคติดตอรายแรง ซ่ึงอาจเปนอันตรายแกบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้มี
การตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อใชจัดระบบการใหบริการสา
ธารณที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมาตรา 5 
กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ผูตองขังคือประชาชนคนหนึ่งจึงควรไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานจากรัฐ 
   ในสวนของการคุมครองสิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ตลอดทั้ง
ผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาด เกี่ยวกับการไดรับการรักษาพยาบาลดังกลาวนี้ มีบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  กฏกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือกรมราชทัณฑ 

                                                 
20 หนังสือกรมราชทัณฑที่ นร.0714/09398 เรื่องขอปรับปรุงมาตรฐานคาใชจาย ผูตองขัง ลงวันที่ 19 

มีนาคม 2546. 
21 ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ.  เลมเดิม.  หนา 66. 
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เพื่อกําหนดรายละเอียดในการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพผูตองขัง ซ่ึงสามารถแบงแยกเปน 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1)  ขั้นตอนการตรวจแรกรับ 
   ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 10 กําหนดใหแพทยตองตรวจ
อนามัยผูตองขังที่ถูกรับตัวเขาไวใหม ผูตองขังใหมที่เพิ่มรับตัวเขามาควบคุมในเรือนจําทุกคนจึง
ไดรับการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะผูที่เจ็บปวยหรือนาสงสัยวาจะเปนโรคซึ่งติดตอได การวางหลัก
เชนนี้เปนการปองกันโรคติดตอที่ผูตองขังอาจเปนมากอนถูกควบคุมในเรือนจํา มิฉะนั้นอาจเกิดการ
แพรระบาดในกลุมผูตองขังโดยงายและรวดเร็ว เพราะในเรือนจําเปนสถานที่ที่แออัดและมีผูตองขัง
จํานวนมาก อีกทั้งยังเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังและบุคคลทั่วไปในเวลาเดียวกัน
อีกดวย22  
   2)  ขั้นตอนในการตรวจรักษาผูตองขังปวย 
    กฎกระทรวง ขอ 73 กําหนดใหแพทยหรือเจาพนักงานเรือนจําที่พบ
ผูตองขังเจ็บปวย ใหปฏิบัติตามขอ 38 และ39 คือ การใหแพทยตรวจรักษาผูตองขัง และภายหลังรับ
ตัวแลวหากกรณีจําเปนจึงสงออกไปรักษาภายนอกเรือนจํา หรือถาหากเห็นวาเปนโรคติดตอให
จัดแยกออกจากผูตองขังรายอื่น ในสวนของแพทยประจําเรือนจํา ขอกําหนดในกฎกระทรวง ขอ 23 
กําหนดใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีแพทยประจําการ โดยเฉพาะเรือนจําที่ไมมีแพทยประจําการให
แพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา และกฎกระทรวงขอ  72 กําหนดให
เรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาผูตองขังปวย และจัดใหมีผูมีความรู
พอสมควรทําหนาที่ประจําสถานพยาบาลนั้น 
  ในความเปนจริงประเทศไทยมีปญหาการขาดแคลนแพทย ทําใหมีปริมาณ
แพทยไมเพียงพอกับจํานวนผูตองขัง และไมคอยมีแพทยอยากเขาไปทํางานประจําในเรือนจํา 
นอกจากนี้ปจจุบันปรากฎวาเรือนจําที่มีแพทยประจําอยูมีเพียง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 
ซ่ึงเปนสถานที่รับรักษาผูตองขังปวยที่ เรือนจํา หรือทัณฑสถานทั่วประเทศสงมารักษา และ
สถานพยาบาลสวนกลาง 4 แหงซึ่งเปนสถานพยาบาลขนาดใหญ ไดแก เรือนจํากลางบางขวาง 
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจําพิเศษธนบุรี และทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง23  ฉะนั้นแม
ในปจจุบันเรือนจําทุกแหงไดจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย แต
ไมมีแพทยประจําอยูทุกแหง ดังนั้น จึงมีการแกปญหาดวยการจัดจางแพทยหวงเวลาเขาตรวจ และ
ใหการบําบัดรักษาผูตองขังปวยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 2 ช่ัวโมง และจัดใหมีการหมุนเวียนแพทย-

                                                 
22  วิสัย  พฤกษะวัน.  เลมเดิม.  หนา 109. 
23  ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ.  เลมเดิม.  หนา 72. 
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ทันตแพทย จากทัณฑสถานโรงพยาบาลไปชวยบําบัดรักษาผูตองขังปวยในเรือนจํา และทัณฑสถาน
ใกลเคียง และจัดหนวยแพทย-ทันตแพทยเคลื่อนที่ออกไปตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขังใน
เรือนจํา หรือทัณฑสถานตางๆ ในสวนภูมิภาคเปนครั้งคราว24  
   นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง ขอ 23 ในทางปฏิบัติจึงตองอาศัย
แพทยกระทรวงสาธารณสุขเขามาทําหนาที่เปนแพทยประจําเรือนจํา ทั้งนี้โดยกระทรวงสาธารณสุข
ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจํา พ.ศ. 2544 กําหนดอํานาจ
หนาที่ของแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนแพทยประจําเรือนจํา ซ่ึงอยูในเขตรับผิดชอบ และกําหนด
หนาที่รับผิดชอบและการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน แตโดยความเปนจริงการปฏิบัติใหไดครบถวน
ตามที่กําหนดไวคงเปนการยาก เพราะแพทยเหลานั้นตางมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมากอยูแลว25 
อยางไรก็ดีในปจจุบัน เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และมีโครงการ
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา “30 บาทรักษาทุกโรค” กรมราชทัณฑไดเขารวมโครงการ
ดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาล และเพื่อใหผูตองขังไดรับสิทธิที่พึงไดรับเทา
เทียมกับประชาชนทั่วไป ซ่ึงกรมราชทัณฑดําเนินการใหเรือนจําหรือทัณฑสถานทั่วประเทศจัดทํา
ขอมูลผูตองขังเพื่อใชในโครงการสรางหลักประกันสุขภาพ โดยมีขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ช่ือ นามสกุล วัน เดือน ป เกิด ฯลฯ พรอมจัดทําแผนงานดานสุขภาพอนามัย
ใหแกผูตองขังตามสิทธิที่พึงไดรับ แตกรณีดังกลาวก็พบปญหาคือ การรับสิทธิตามโครงการนี้จะ
ครอบคลุมเฉพาะประชาชนคนไทยที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักเทานั้น สวนผูตองขังที่เปน
คนตางดาว หรือผูตองขังคนไทยที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนยอมไมไดรับการคุมครองตาม
โครงการดังกลาว ดังนั้น ควรแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น เพื่อทําใหผูตองขังทุกคนไดรับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลจากรัฐเชนเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวมาขางตน 
   3)  ขั้นตอนการปองกันโรคติดตอ 
   นอกจากการที่เรือนจําจะตองใหการรักษาพยาบาลแกผูตองขังปวยแลว 
เรือนจําจะตองมีมาตรการในการปองกันโรคติดตอหรือโรคระบาด เชน โรคเอดส โรคผิวหนังหรือ
วัณโรค เปนตน 
   นอกจากนี้แลวการจะเห็นไดวา ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกายของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทย ยังมีปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองขังดังกลาว ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 

                                                 
24  บันทึกสํานักทัณฑวิทยา ที่ มท.0905/409 เรื่อง รายงานสถานะสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจําป 

2542  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2543. 
25  วิสัย  พฤกษะวัน.  เลมเดิม.  หนา 171. 
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   1. ปญหาเกี่ยวกับการตรวจคนรางกาย 
    ตามที่กฎกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในมาตรา  58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 35 และ36 กําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนรางกาย
ผูตองขัง ซ่ึงไมวาจะเปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี หรือผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาดวา เมื่อ
ไดรับตัวผูตองขังไวแลวใหตรวจคนส่ิงของที่ผูตองขังไว โดยกําหนดวา เมื่อไดรับผูตองขังเปนชาย 
ใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจา
พนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเองแสดงสิ่งของที่ตนมีติดตัวมาตอหนาพนักงานที่มีหนาที่ตรวจ 
แตหากวายังเปนที่สงสัยวาผูตองขังจะไมแสดงสิ่งของที่มีอยูทั้งหมด ก็ใหเชิญหญิงอื่นที่เชื่อถือ
มาชวยตรวจ นอกจากนี้       กรมราชทัณฑไดกําหนดมาตรการในการตรวจคนไววา ใหมีการตรวจ
คนตัวบุคคลซึ่งผานเขาหรือออกเรือนจําและทัณฑสถานโดยไมมีขอยกเวน รวมถึงเจาพนักงาน 
บุคคลภายนอกและผูตองขัง มีการตรวจคนรางกาย และสิ่งของที่ติดเขามากับตัวอยางละเอียด การ
ตรวจคนใหกระทําดวยความสุขภาพ เหมาะสม ตามสมควรแกกรณี มิใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินที่ตรวจคน หรือเปนการกลั่นแกลงระหวางเจาหนาที่กับผูตองขัง ประเด็นที่ควรพิจาณาคือ 
กฎกระทรวงและมาตรการดังกลาวใหความคุมครองสิทธิของผูตองขังในการถูกตรวจคนไวเพียงพอ
หรือไม เพราะจะเห็นวากฎกระทรวงบัญญัติแตเพียงหลักเกณฑในการตรวจคนไวเทานั้น แตใน
รายละเอียดของวิธีการตรวจคนมิไดบัญญัติไว ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการ
ตรวจคนรางกายของผูตองขังไดอยางกวางขวาง และไมมีการตรวจสอบการใชอํานาจของเจา
พนักงานดังกลาว โดยเฉพาะการตรวจคนภายในรางกายซึ่งอาจกระทําโดยวิธีที่รุนแรง หรือกระทํา
โดยเปดเผยตอผูอ่ืน เชน การใหเปลือยกาย การตรวจคนโดยการลวงทวาร การตรวจคนภายใน
กระทําตอทุกคนเหมือนกัน  ส่ิงเหลานี้หากเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมายของเจา
พนักงานแลว ยอมถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในรางกายของบุคคลได26 
   2. ปญหาการใชเคร่ืองพันธนาการ 
    ปจจุบันในประเทศไทยไดกําหนดบทบัญญัติ เกี่ยวกับการใช เครื่อง
พันธนาการแกผูตองขังไวใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 โดยกําหนดไววา 
“หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
 
    (1)  เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตรางกายของตนเองและผูอ่ืน 
    (2)  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
    (3)  เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
                                                 

26 ทวีรัตน  นาคเนียม.  (ม.ป.ป.)  เอกสารการสอนวิชารัฐธรรมนูญใหม และสิทธิมนุษยชน. 
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    (4)  เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ควบคุม
เห็นสมควรที่จะใชเครื่องพันธนาการ 
    (5)  เมื่อรัฐมนตรีส่ังการวาเปนการจําเปนตองใชเครื่องพันธนาการ เนื่องแต
สภาพเรือนจําหรือสถานการณของทองถ่ิน 
    จะเห็นไดวา ในทางปฏิบัติบางเรือนจําไดมีการใชเครื่องพันธนาการแก
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี โดยเฉพาะผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ-ฎีกา หรือ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษสูง หรือโทษประหารชีวิต เชน คดียาเสพติด โดยอาง
มาตรา 14 (3) ของพระราชบัญญัติขางตน กําหนดใหผูตองขังดังกลาวตองถูกใสตรวจตลอด 24 
ช่ัวโมง ซ่ึงเปนการปฏิบัติตอผูตองขังเยี่ยงมิใชมนุษย ถือเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
เปนการทรมาน เพราะผูตองขังระหวางพิจารณาคดีจะไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดอยาง
ปกติ ไมวาจะเขาหองน้ํา หรือนอนตองอยูกับตรวนตลอดเวลา27 กรณีดังกลาว นักสิทธิมนุษยชนมี
ความเห็นวา การกระทําดังกลาวกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เนื่องจากการตีตรวนควรจะ
กระทําเฉพาะกรณีที่จําเปน เชนการออกไปนอกเรือนจํา การใสเครื่องพันธนาการตลอด 24 ช่ัวโมง 
กอใหเกิดความยากลําบากอยางแสนสาหัส ซ่ึงมนุษยไมสมควรปฏิบัติตอกันเชนนี้28 เพราะถือวาเปน
การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน ซ่ึงบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของบุคคลไว
อยางชัดแจงวา ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ผิดไมได บทบัญญัติดังกลาวนี้ เปนการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลไวอยางชัดแจงวา
เปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนความผิด 
 3.1.2  สิทธิเสรีภาพทางดานการสื่อสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 

สิทธิในการไดรับการเยี่ยม และเสรีภาพในการติดตอส่ือสารจากญาติพี่นอง ตลอดทั้ง
สิทธิในการตรวจรักษาจากแพทยกรณีเจ็บปวย ถือเปนหลักสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่พิทักษศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี เมื่อบุคคลอยูในระหวางคุมขังของเจาหนาที่ของ
รัฐ ดังนั้น เจาหนาที่ตองเปดโอกาสใหญาติของผูตองขังสามารถเยี่ยมไดตามสมควร แตอาจ
จําเปนตองตั้งขอบังคับบางประการ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย เชน กําหนดเวลาเยี่ยม หรือการ
จะนําจดหมาย โทรศัพทหรือส่ิงของใหแกผูตองขัง จะตองไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของรัฐ

                                                 
27 สมาคมสิทธิเสรภีาพของประชาชน(สสส.).  (2550).  กอนวันประหาร การใชสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของนักโทษประหารชีวิต.  หนา 84. 
28 ณัฐนันท  รัตนเจิรญ.  เลมเดิม.  หนา 120. 
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เสียกอน เพื่อปองกันการที่ผูตองขังจะติดตอบุคคลภายนอกใหมีการชวยเหลือการหลบหนีจากที่คุม
ขัง หรือขมขูพยานฝายผูเสียหายหรือมีการสงอาวุธเพื่อใชทํารายพนักงานสอบสวน เปนตน29 
  ในสวนของประเทศไทยมีการบัญญัติ รับรองสิทธิในการติดตอส่ือสารไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 วา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน 
รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอ
ถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” จะเห็นไดวา 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหความคุมครองบุคคลทุกคน รวมถึงผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงถือ
เปนพลเมืองคนหนึ่งที่จะตองไดรับการคุมครองใหมีสิทธิในการติดตอส่ือสารเชนเดียวกันกับ
พลเมืองคนอื่นตามรัฐธรรมนูญฯ กําหนดไวโดยอยูภายใตขอจํากัดที่กรมราชทัณฑกําหนดขึ้น 

สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑไดบัญญัติรับรองคุมครองไวในมาตรา 33 โดยใหผูตองขังไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอ
จากบุคคลภายนอกได โดยเฉพาะทนายความตามที่บัญญัติไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  ทั้งนี้ภายใตขอบังคับที่อธิบดีกรมราชทัณฑไดวางไว  มีขอสังเกตวา กฎหมาย
บัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหา มีหนาที่แจงสิทธิให
ผูนั้นทราบ ดังนั้นในกรณีที่นําตัวบุคคลนั้นมาขังไวในเรือนจํา จึงตกเปนหนาที่ของพัศดีซ่ึงเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหา ที่จะตองแจงสิทธิดังกลาว
เพราะกฎหมายกําหนดไวใหมีหนาที่ อยางไรก็ตามอธิบดีกรมราชทัณฑ ไดกําหนดขอบงัคบัเกีย่วกบั
การเยี่ยมเยียนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ในฉบับที่ 1 วา30 อนุญาตใหทนายความสามารถเขาพบ
กับผูตองขังไดทุกวันและทุกเวลาตั้งแต 8.00 ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ในกรณีพิเศษยังอาจขออนุญาต     
ผูบัญชาการเรือนจํา เขาพบผูตองขังนอกเวลานี้ไดอีกดวย ยกเวนเวลาที่นําตัวผูตองขังเขาหองเก็บตัว
ในเรือนนอนแลว เพราะในเวลาเชนนั้นนอกจากจากจะไมสะดวกแลว ยังอาจไมปลอดภัยในการ
ควบคุมดวย และในกรณีที่ทนายตองการเจรจาหรือพูดคุยเปนความลับกับผูตองขังก็ทําได โดยการ
ใหเจาพนักงานที่ควบคุมออกไปคุมเชิงอยูไกลๆ เทาที่จะไมไดยินการสนทนา ปจจุบันเรือนจําบาง
แหงไดจัดสถานที่ไวใหผูตองขังไดพบและพูดคุยกับทนายความเปนเฉพาะ ดังนั้น จะเห็นไดวา สิทธิ
และเสรีภาพในดานการสื่อสารกับทนายความของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ไดรับการคุมครอง
เพิ่มมากขึ้น 

                                                 
29 จิรวุฒิ  ลิปพันธ และ ธานี วรภัทร.  เลมเดิม.  หนา 85.  
30 ขอบังคับอธิบดกีรมราชทัณฑ ฉบับที่ 1 เรื่อง การเยื่ยมเยียนและติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง. 
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แตสําหรับสิทธิและเสรีภาพในการติดตอกับบุคคลภายนอกรวมถึงญาติพี่นองของ
ผูตองขัง ยังคงมีขอจํากัดสิทธิอยูหลายประการ เชน กําหนดวันและเวลาที่เขาเยี่ยม หรือกําหนด
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเขาเยี่ยม เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
มาตรา 45 และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับที่อธิบดีกรมราชทัณฑไดกําหนด  และประกาศไวแลว
อยางเปดเผย ซ่ึงขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ  เกี่ยวกับการติดตอเยี่ยมเยียนผูตองขังมี 2 ฉบับ โดยมี
รายละเอียดมากพอสมควร และมีขอสังเกตคือ ขอบังคับดังกลาว ไดใหอํานาจเจาพนักงานเรือนจํา
ขัดขวางจนกระทั่งใชกําลังพอสมควรแกผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับนี้ได31 ดังนั้น จึงสงผล
ทําให เจาพนักงานเรือนจําสามารถใชดุลพินิจและใชกําลังเกินสมควรได  

สําหรับการติดตอส่ือสารระหวางผูตองขังระหวางพิจารณาคดีกับบุคคลภายนอกที่ใช
เปนวิธีปกติคือ การติดตอส่ือสารทางจดหมาย ซ่ึงกรมราชทัณฑไดออกขอบังคับที่ 1/2499 เร่ือง 
แกไขขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 กําหนดใหไดรับ
อนุญาตใหสงจดหมายถึงญาติมิตรไดโดยไมจํากัดจํานวน แตการอนุญาตใหติดตอส่ือสารในทาง
จดหมายนี้จําเปนจะตองจํากัดขอบเขตการติดตอไวบางประการเชน จํากัดประเภท เนื้อหา หรือ
ถอยคําในจดหมาย โดยตองไมใหมีขอความที่คลุมเครือ ขอความที่เกี่ยวกับการพยายามชวยเหลือ
ผูตองขังใหหลบหนี หรือขอความอันเปนปฏิปกษตอการสอบสวนดําเนินคดี หรือความปลอดภัย
และการรักษาความสงบเรียบรอยของสถานที่ควบคุม ขอความอันเปนอนาจาร ขัดตอศีลธรรมอันดี 
ขอความวิพากษวิจารณการเมือง ศาล การบริหารงานขององคการแหงรัฐ รวมตลอดถึงขอความยาว
ของจดหมายแตละฉบับและระยะเวลาการติดตอทางจดหมายไดดวย32 ดังนั้น กรณีที่เจาพนักงาน
เรือนจําจะทราบถึงขอความในจดหมายที่ผูตองขังสงใหแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลภายนอกจดัสง
ใหแกผูตองขัง จึงตองเปดและตรวจสอบขอความหรือเนื้อหาในจดหมาย โดยมีการอางเหตุผลใน
การตรวจสอบจดหมายที่ไดรับหรือสงออกไปนอกเรือนจําไวตางกัน โดยเหตุผลในการตรวจสอบ
เนื้อหาของจดหมายนั้น เพื่อตองการสืบคนขอความเกี่ยวกับการหลบหนี ส่ิงของตองหาม ขอความ
ลามก และสารเสพติดตางๆ สวนการตรวจสอบจดหมายที่สงออกไปนอกเรือนจํา มีความจําเปนเพื่อ
ปกปองสาธารณะจากแผนการที่ผิดกฎหมาย หรือจากจดหมายที่มีขอความหมิ่นประมาท ขมขู หรือ
ลามก และเพื่อใหทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดของแผนการหลบหนี และความไมพอใจหรือ
อุปสรรคตางๆของผูตองขัง ซ่ึงการกําหนดขอบเขตการติดตอส่ือสารไวเชนนี้ ถือไดวาเปนมาตรการ
ในการรักษาระเบียบวินัย และความสงบเรียบรอยของเรือนจําประการหนึ่ง33 

                                                 
31  วิสัย  พฤกษะวัน.  เลมเดิม.  หนา 51. 
32  ขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 1 เรื่อง การเยื่ยมเยียนและติดตอของบุคคลภายนอกตอผูตองขัง 
33  Sheldon  Krantz.  (1983).  Corrections and Prisoners’ Rights.  P.134. 
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นอกจากนี้ปจจุบันเมื่อเทคโนโลยีพัฒนากาวหนาไปมากขึ้น ทําใหสามารถติดตอส่ือสาร
กันไดภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในเรือนจํา หรือทัณฑสถาน เชน 
โทรศัพท เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูตองขังในการติดตอกับบุคคลภานนอกไดรวดเร็วและ
บอยครั้งขึ้น แตอยางไรก็ดีการติดตอส่ือสารดวยวิธีการดังกลาวก็จะตองมีการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่เรือนจําไดในบางกรณีที่จะไมกระทบสิทธิของผูตองขังมากนัก เพื่อประโยชนในดาน
ความปลอดภัย ความมั่นคง และความเปนระเบียบเรียบรอยของเรือนจํา 
 3.1.3 สิทธิและเสรีภาพทางดานสังคม 
  ดังที่ไดกลาวมาแลววาสิทธิเสรีภาพเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา และจําเปนอยางยิ่ง
ในการดํารงชีวิต หากมนุษยปราศจากแลวซ่ึงสิทธิเสรีภาพก็เปรียบเสมือนไรแลวซ่ึงลมหายใจ ไม
สามารถที่จะกระทําสิ่งใดๆ ได เพราะสิทธิและเสรีภาพเปนสิ่งที่จะเอื้อหรืออํานวยประโยชนใหแก
บุคคลทุกคน ทุกชนชั้น ไมวาหญิงหรือชาย เด็กหรือผูใหญ หรือแมกระทั่งบุคคลผูตองไดรับโทษที่
อยูในเรือนจํา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวาจะมีการยอมรับหรือบังคับใหมีการใชสิทธิและเสรีภาพนั้นไดมาก
นอยเพียงใด สําหรับกรณีของบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดีก็เชนเดียวกัน แมวาจะเปน
บุคคลที่ไดกระทําการอันมีลักษณะเขาขายวาเปนความผิด ตองถูกลงโทษตามกฎหมาย ก็ยังมีความ
ตองการที่จะแสวงหาสิทธิและเสรีภาพใหกับตัวเอง เพราะบุคคลดังกลาวอาจเปนผูบริสุทธิ์ได ตราบ
ใดที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด 
  สิทธิเสรีภาพในทางสังคม เปนสิทธิของประชาชนหรือบุคคลในการไดรับประโยชน
อันรัฐเปนผูจัดหาให โดยเปนหนาที่ของรัฐในการที่ตองดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชน
โดยรวม ซ่ึงบางกรณีรัฐตองบังคับใหบุคคลตองกระทําหรืองดเวนกระทําการบางอยาง เพื่อการที่จะ
ใชอํานาจในการบริหารรัฐกิจใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ซ่ึงอาจมีการละเมิดตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในดานตางๆ แตก็เทาที่จําเปน เหตุนี้รัฐที่มีการปกครองภายใตกฎหมาย ยอม
จะตองมีความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับประชาชน ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย อันเปน
รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทที่สําคัญยิ่ง
ในการบริหารประเทศ 
  สําหรับประเทศไทย ไดพยายามพัฒนาแกไขบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการรับรอง
คุมครองถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทางสังคมไวหลายประการ  ดังจะเห็นไดจาก 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจากอดีตจนถึงปจจุบัน อยางกรณีของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีการ
บัญญัติรับรองไว เชน สิทธิของบุคคลในการไดรับการศึกษา34 สิทธิในการไดรับบริการทาง

                                                 
34 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 48. 
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สาธารณสุข35สิทธิในการไดรับการคุมครองจากรัฐ36 สิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจาก
รัฐ37 สิทธิในการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ38 สิทธิคนพิการหรือทุพพลภาพ39 สิทธิในการรับทราบ
ขอมูลขาวสารหรือขาวสาธารณะ40 สิทธิทางการเมือง41 อันถือเปนสิทธิและเสรีภาพในทางสังคมที่
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองใหแกพลเมืองของประเทศไทย 
  สําหรับกรณีของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของไทย จะเห็นไดวา การคุมครองสิทธิ
ทางสังคมยังไมชัดเจนบางประการ เชน สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทาง
การเมือง เปนตน ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดถูกจํากัดลงเนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันไดกําหนดใหบุคคล
เหลานี้ เปรียบเสมือนผูที่กระทําความผิดโดยปริยาย ทั้งที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด ตัวอยางเชน 
กรณีกระทําความผิดขณะที่กําลังศึกษาอยู  หากขั้นตอนดําเนินสูกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะเปน
ในชั้นของพนักงานสอบสวน หรือช้ันการพิจารณาของศาลก็ตาม สถาบันการศึกษาเกือบทุกสถาบัน
ยอมตองใชมาตรการในการตัดสิทธิในการศึกษาทันที ไมวาจะเปนการใหพักการศึกษา หรือใหออก
จากสถาบันการศึกษา โดยไมไดพิจารณาหรือไตรตรองแตอยางใดวาบุคคลดังกลาวมีการกระทําเขา
ขายความผิดหรือหรือมีเจตนากระทําความผิดหรือไม ทั้งนี้ โดยอางเหตุเพียงไดมีการกระทําผิด
กฎระเบียบของสถาบัน กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวา สภาพสังคมปจจุบันยังไมใหการคุมครองแก
สิทธิทางการศึกษาของผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาแตอยางใด ซึ่งกรณีดังกลาวไม
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย หรือแมแต
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 27 ก็ไดกําหนดใหอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑใน
การออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและอบรมผูตองขังหรือนักโทษ และในมาตรา 28 ไดกําหนด
เกี่ยวกับการใชอุปกรณในการศึกษาอบรม เชน เครื่องมือเครื่องใช สมุด หนังสือ โดยใหรัฐหรือกรม
ราชทัณฑเปนผูจัดหาให แตหากกรณีที่ผูตองขังหรือนักโทษจะจัดหามาเองจะตองไดรับอนุญาต   
ซ่ึงเปนการสอดคลองกับหลักมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขังหรือนักโทษที่กําหนดใหเรือนจํา

                                                 
35 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 50. 
36 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51. 
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จะตองจัดใหนักโทษทุกคนไดรับการศึกษาหรือศึกษาตอ เทาที่นักโทษนั้นจะสามารถรับประโยชน
จากการศึกษาได  
  ดังนั้น สิทธิทางการศึกษาจึงเปนสิทธิทางสังคมที่สําคัญ และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยาง
หนึ่งที่บุคคลในสังคมพึงไดรับ โดยเฉพาะผูตองหาหรือผูตองขัง ที่สวนใหญแลวจะมีการศึกษาอยู
ในระดับที่ต่ํา การศึกษาจะเปนประโยชนในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในการที่จะกลับ
ตัวเปนพลเมืองดี และไมไปกระทําความผิดอีกครั้ง รัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จําเปนจะตอง
ตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับ และควรแสวงหามาตรการในการคุมครองสิทธิดังกลาว ให
สอดคลองกับระบบการศึกษาของชาติใหมากทีสุดเทาที่จะทําได เพราะจะประโยชนทั้งตอตัวผูตองหา
หรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดี และตอประเทศชาติดวย 
  นอกจากนี้ ในเรื่องของสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลที่เคยมีประวัติอยูใน
หนวยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ เรือนจํา หรือทัณฑสถาน 
หรือบุคคลที่เคยเปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ในสังคมไทยปจจุบัน หลังจากที่กระบวนการ
ยุติธรรมสิ้นสุดลง  ไมวาดวยกรณีใด ยังประสบปญหาในเรื่องของการยอมรับในสังคม เพราะ
เนื่องจากสังคมเขาใจและถือวาบุคคลดังกลาวนั้น เคยตองขังหรือตองโทษอยูในเรือนจํา ถือเปนผูที่
เคยกระทําความผิดมากอน ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยางมากเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
การเขาสมัครงานในหนวยงานตางๆ ที่ไดกําหนดหลักเกณฑไวเปนบรรทัดฐานเกือบทั้งส้ิน 
โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ ที่ไดกําหนดไวชัดเจน ในกรณีรับบุคคลเขาทํางานวา “ตองไมเปนผูที่
เคยเกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางอาญา” ซ่ึงจะเห็นได มาตรการดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลอยางกวางขวาง ทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาหลาย
ประการ หรืออาจทําใหบุคคลดังกลาวนั้น กลับไปกระทําความผิดอีกครั้ง เพราะเนื่องจากสังคมไม
ยอมรับที่จะใหตนเองสามารถประกอบอาชีพได กรณีดังกลาวจึงถือเปนปญหาที่สําคัญที่สังคมหรือ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจําเปนตองหามาตรการในการแกไขปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตลอดทั้งการคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และหลักแหงความเสมอภาค  
  สรุป ปญหาทางในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางสังคมของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  
ในสภาพสังคมปจจุบัน ยังจําเปนจะตองแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อนํามาใช
แกไข โดยเฉพาะสิทธิในการศึกษาและสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลดังกลาว ที่ถือเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยูตอไปในสังคม ขณะเดียวกันการสรางบรรทัดฐานในการ
ยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลในสังคมใหยอมรับบุคคลที่เคยเปนผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี ถือเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวดวย 
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3.1.4 สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
  ในประเทศระบอบประชาธิปไตยที่มีการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทาง การเมืองเปนส่ิงที่สําคัญยิ่ง เนื่องจากจะทําใหประชาชนหรือบุคคลสามารถใชสิทธิ
เสรีภาพในทางการเมือง  ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง เชน การใชสิทธิเลือกตั้ง การ
สมัครรับเลือกตั้ง และการรวมชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางการเมือง  สิทธิทาง        
การเมืองถือเปนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งเปนพลเมืองของรัฐนั้นๆ ที่จะเปนผูทรงสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาว  สิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้งนั้นถือเปนสิทธิพื้นฐานของหลัก
ประชาธิปไตย และหลักอธิปไตยเปนของ ปวงชน   สิทธิพื้นฐานดังกลาวนี้จึงถือเปนของประชาชน
ของรัฐนั้นเทานั้น ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิเสรีภาพและมีสวนรวมในกระบวนการสราง
เจตนารมณของรัฐในทางการเมือง แมวาบุคคลนั้นอาจจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการ 
เนี่องจากไดกระทําการอันมีลักษณะที่สังคมเห็นวามีความผิด จึงจําเปนตองถูกควบคุมตัวไวโดย
อํานาจรัฐ  กลาวคือ บุคคลที่เปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีซ่ึงถูกควบคุมขังอยูในเรือนจํา  เนื่องจาก
อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล  แตตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด ก็ยังคงถือวาบุคคล
ดังกลาวนั้นยังเปนผูบริสุทธิ์  และมีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป
แตในสภาพปญหาปจจุบัน  แมวาประเทศไทยจะมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองเมื่อ  19  
กันยายน  พ.ศ. 2549  และยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  โดยไดยกราง
รัฐธรรมนูญใหมลาสุดป พ.ศ.  2550  ออกมาบังคับใชในประเทศ  แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้ก็
ยังไมไดใหการคุมครองในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีได
เชนเดิม  ซ่ึงจะเห็นไดจากการมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองที่เห็นไดชัดเจนใน
มาตรา 94  บัญญัติวา “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้ง คือ (3) ตองคุมขังอยูในหมายของศาล หรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย”  
  เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของผูตองขังระหวางพิจารณาได
ถูกจํากัดอยางชัดเจนโดยรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงกรณีดังกลาวเปรียบเสมือนเปนบุคคลที่กระทําความผิด
และตองคําพิพากษาถึงที่สุดหรือนักโทษเด็ดขาด  อันเปนการแสดงใหเห็นวาในสภาพสังคมปจจบุนั
รัฐยังไมสามารถแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
ของบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดีได  ทั้งที่บุคคลเหลานี้ยังมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับ
บุคคลอื่นๆในสังคมทุกประการ  ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แตสังคมกลับเห็นวาเปน
บุคคลผูกระทําความผิดซ่ึงจะตองถูกแยกออกไปจากสังคมโดยตองรับโทษในเรือนจํา จึงไมมีการ
รับรอง สิทธิเสรีภาพดังกลาวไวแตประการใด 
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3.2 สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของตางประเทศ 
 3.2.1  สิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศญี่ปุน 
  ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีกฎหมายเนนสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
เพื่อใหใกลเคียงกับมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูตองขัง โดยเฉพาะ
ผูตองขังที่อยูในความดูแลของกรมราชทัณฑญี่ปุน ไดมีการกําหนดไวในทําเนียบสิทธิผูตองขัง เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการคุมครองผูตองขังระหวางพิจารณา นอกจากนั้นยังมีหลักประกันในเรื่องการ
คุมขังบุคคลจะตองมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย และเนนการใหอํานาจควบคุมตัวผูตองขังของ
พนักงานสอบสวน เพื่อใหการควบคุมผูตองขังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีหลักกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของบุคคลดังตอไปนี้ 
  1)  กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน 
  การดําเนินคดีอาญาของญี่ปุนไดมีการบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของประชาชน
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของประเทศญี่ปุน และรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 ซ่ึง
ไดวางหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาไวหลายประการใน
หมวดที่ 3 เรียกกันโดยทั่วไปวา Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน สิทธิ
ดังกลาวนี้ไดแก42 
  (1)  บุคคลจะไมสูญเสียชีวิตหรือเสรีภาพหรือถูกลงโทษทางอาญาใดๆ เวนแตจะเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (2)  บุคคลมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีโดยุติธรรม 
  (3)  บุคคลจะไมถูกจับโดยปราศจากหมายจับซึ่งออกโดยผูพิพากษาที่มีอํานาจ และ
หมายจับจะตองระบุความผิดของบุคคลซึ่งถูกกลาวหา เวนแตบุคคลนั้นถูกจับไดในขณะกระทํา
ความผิด 
  (4)  บุคคลจะตองไมถูกจับหรือคุมขังโดยปราศจากการแจงขอหาใหเขาทราบ หรือ
โดยปราศจากสิทธิในการพบทนายความในทันทีที่ถูกคุมขังโดยไมมีเหตุผลอันควรและเหตุผลแหง
การถูกคุมขัง จะตองเสนอตอศาลในทันทีโดยเปดเผยตอหนาผูถูกคุมขังและทนายความของเขา 
  (5)  บุคคลมีสิทธิที่จะอยูอยางปลอดภัยภายในเคหะสถานของเขา เอกสารและ
ส่ิงของใดๆของเขาจะตองไมถูกคนหรือถูกยึด เวนแตจะมีหมายอาญาซึ่งออกโดยมีเหตุอันสมควร 
และระบุสถานที่และส่ิงของที่จะคนหรือยึด หรือตามที่ไดบัญญัติยกเวนไวในมาตรา 33 รวมทั้งการ
คนหรือยึดและครั้งจะตองมีหมายอาญาซึ่งออกโดยผูพิพากษาที่มีอํานาจ 
  (6)  การทรมานหรือการลงโทษดวยความทารุณโหดรายจะกระทํามิได  
                                                 

42 Tadashi Moriyama,  (1990)  World  Fact  Book  of  Criminal  Justice  Systems : Japan.   
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  (7)  บุคคลจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพโดยการบังคับ ทรมาน หรือ
ขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจากการถูกจับหรือคุมขังโดยการหนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา มิ
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณีที่มีขอพิสูจนเพียง
คํารับสารภาพของเขาเทานั้น 
  2)  สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาตามขอกําหนดโดยกรมราชทัณฑของญี่ปุน 
  (1)  สิทธิในการเยี่ยมผูตองขัง มีสิทธิใหสามรถพบปะกับบุคคลภายนอกได ซ่ึงผูเขา
เยี่ยมใหหมายถึง “ญาติ” หรือ “Relatives” เทานั้น ไมรวมถึงเพื่อน หรือแฟน หรือคูหมั้น และการ
เยี่ยมในแตละครั้งจะใชเวลาไมเกิน 30 นาที ทั้งนี้จะตองมีผูคุมคอยกํากับดูแลอยูดวยเสมอ และผูคุม
จะตองบันทึกเรื่องราวที่ไดสนทนาระหวางการเยี่ยมดวย 
  (2)  สิทธิในการสื่อสารไมวาจะเปนทางจดหมายออกขางนอก สิทธิจะมากหรือจะ
นอยขึ้นอยูกับลําดับชั้นของนักโทษ และเจาหนาที่มีสิทธิในการตรวจสอบจดหมายออกได 
  (3)  สิทธิในการรับการรักษาพยาบาล 
  (4)  การลงโทษผูตองขัง กรณีที่มีการฝาฝนกฎระเบียบของผูตองขัง เจาหนาที่
สามารถลงโทษไดทันที ซ่ึงวิธีการลงโทษมีดังตอไปนี้ 
   ก. Reprimand 
   ข. หามอานหนังสือพิมพหรือวารสารเปนเวลา 3  เดือน 
   ค. ลดคาตอบแทนจากการทํางานวิชาชีพทั้งหมดหรือบางสวน 
   ง. แยกขังเดี่ยวไมเกนิ 2 เดือน 
  (5)  การควบคุมผูตองขังไวในกรณีพิเศษ (Protection Cell) จะใชไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   ก. เมื่อผูตองขังหลบหนี 
   ข. เมื่อผูตองขังทํารายรางกายผูอ่ืน จนไดรับบาดเจ็บ 
   ค. เมื่อผูตองขังพยายามฆาตัวตายหรือทํารายตัวเอง 
   ง. มีการสงเสียงกอกวน กอความรําคาญ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ 
   การควบคุมตามขอ 5 สามารถกระทําไดแตตองไมนานกวา 3 วัน ผูมีอํานาจสั่ง
ควบคุมดังกลาวไดแก ผูบัญชาการเรือนจํา และเมื่อไดควบคุมตัวผูตองขังตามเงื่อนไขขางตนเปนที่
เรียบรอยแลว ใหปลอยตัวผูตองขังทันที 
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  (6)  การใสกุญแจมือ รวมถึงการใชเชือกมัดหรือรวบขอมือของผูตองหา  จะทําได
กรณีเดียวคือ เมื่อผูตองหาจะทํารายผูอ่ืนหรือพยายามจะฆาตัวตาย ทั้งนี้ ศาลสูงของญี่ปุนไดพิจารณา
อนุญาตใหใสกุญแจมือได แตตองผูกไวดานหนา 
  (7) การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  
  (8) การใหความชวยเหลือทางดานการเงินในกรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
  เมื่อพิจารณาถึงหลักในกฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน จะเห็นไดวา ไดกําหนดมาตรฐาน
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไวอยางจํากัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมประเทศอื่นๆที่ใชระบบการสอบสวนเดียวกัน กลาวคือ ในสวนของการ
สอบสวนของตํารวจและพนักงานอัยการ โดยหลักแลวผูตองหาไมมีสิทธิไดรับการประกันตัว 
ยกเวนกรณีที่อัยการสั่งฟองเรียบรอยแลว จึงจะสามารถประกันตัวได ดังนั้น บุคคลที่เปนผูตองหา
ในคดีจะกลายเปนผูตองขังที่ตองถูกควบคุมตัวในเรือนจําเปนสวนใหญ  แตทั้งนี้ ในสวนของการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวจะไดรับการรับรองคุมครองไวในกฎหมายราชทัณฑ
ของประเทศญี่ปุน ไดแก ทําเนียบผูตองขังของกรมราชทัณฑญี่ปุน ที่ใหหลักประกันการคุมครอง
สิทธิของผูตองขังที่อยูในความดูแลของทางราชทัณฑ ซ่ึงใกลเคียงกับมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติ
ตอผูตองขังระหวางพิจารณาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะในสวนของสิทธิในการไดรับ
รักษาพยาบาล  สิทธิไดรับคําแนะนําทางกฎหมาย  สิทธิไดรับการเยี่ยม  สิทธิในการมีทนายความ  
สิทธิไดรับการอบรมฝกอาชีพระหวางตองขัง  สิทธิเหลานี้ไดรับการบัญญัติไวในทําเนียบสิทธิ
ผูตองขังของกรมราชทัณฑญี่ปุนอยางชัดเจน โดยสามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรายกาย ไดแก 
  ก. สิทธิไดรับอาหาร 
  การราชทัณฑญี่ปุนไดกําหนดหนาที่เรือนจําในการจัดบริการอาหารแกผูตองขังไว
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ (The Prison Law 1953) ขอ 34 โดยกําหนดใหมีการจัดอาหารและน้ํา
ดื่มตามความจําเปนใหแกผูตองขังตามสิทธิของเขา โดยคํานึงถึงสุขภาพ อายุ และชนิดของงานที่ทํา 
ดังนั้น ปริมาณของอาหารที่จัดใหแกผูตองขังทุกคนจะจัดใหตามความจําเปน และเพียงพอตอความ
ตองการของรางกาย นอกจากนี้ไดมีการจัดอาหารพิเศษในโอกาสตางๆ เชนวันปใหม วันหยุดของ
ชาติ และวันเกิดของผูตองขัง รวมทั้งจัดอาหารพิเศษสําหรับผูตองขังตางชาติแตกตางจากอาหารของ
ผูตองขังทั่วไป43 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ  ขอ 35 ยังกําหนดใหผูถูกกลาวหา หรือผูตองขัง
สามารถซื้ออาหารไดดวยคาใชจายของตนเอง 
                                                 

43 Correction Bureau Ministry of Justice.  (1990).  Correctional Institutions in Japan 1990.  p. 45-
46 
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  ข. สิทธิไดรับเครื่องนุงหมหลับนอน 
  ในพระราชบัญญัติราชทัณฑของญ่ีปุน ขอ 32 และ33 กําหนดแยกความแตกตาง
ของเสื้อผาที่ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาดใสในระหวางตองขัง และในสวนของ
การจัดการใหบริการดานที่อยูอาศัยแกผูตองขังในเรือนจําญี่ปุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ ขอ 15 ที่กําหนดใหผูตองขังในเรือนจําอาจถูกจัดใหจําคุกเดี่ยว ยกเวนถาไมเหมาะสม
สําหรับผูตองขังในการไดรับการรักษาบางประการ เพราะความเจ็บปวยดานจิตใจหรือรางกาย 
  ค. สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล 
  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑของญี่ปุน ขอ 40-44 กําหนดใหในกรณีผูตองขังปวย 
รวมถึงผูตองขังหญิงตั้งครรภ ผูตองขังที่คลอดลูกหรือผูตองขังที่ออนอายุ หรือไรความสามารถ อาจ
ไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูปวย จึงควรไดรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย และถาจําเปนใหสงไป
รักษายังสถานพยาบาลในเรือนจํา หากผูตองขังที่ปวยดวยโรคจิต เปนโรคติดตอ หรือโรคอื่นๆ และ
ไมสมควรไดรับการรักษาในเรือนจํา เขาอาจถูกสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกไดตามแต
สถานการณในชวงระยะเวลาหนึ่ง และผูตองขังที่ถูกยายไปรักษาตัวในโรงพยาบาลยังถือวาเปน
ผูตองขังอยู นอกจากนี้ผูตองขังที่ปวยอาจไดรับอนุญาตใหรับการรักษาจากแพทยที่ตนเองเสนอได
ดวยคาใชจายสวนตัว 
  ง. สิทธิและเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร 
 สิทธิในการติดตอส่ือสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของญี่ปุนจะจํากัดเฉพาะ
สิทธิไดรับการเยี่ยมและสิทธิติดตอทางจดหมาย ซ่ึงสิทธิในการเยี่ยมจากบุคคลภายนอกนั้น การ
ราชทัณฑญี่ปุน กําหนดใหผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไดรับการเยี่ยมจากบุคคลใดก็ไดตามที่
ตองการ โดยตองทําการสนทนากันดวยภาษาที่เจาพนักงานที่เขาสังเกตการณเขาใจได ในสถานทีก่กั
ตัวสวนใหญกําหนดใหผูตองขังไดรับการเยี่ยมหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งตอวันเปนประจําทุก
วัน โดยจัดใหมีการเยี่ยมในหองที่จัดไวเปนพิเศษ ซ่ึงแตละหองจะแบงหองดวยฉากกั้น ผูตองขงัและ
ผูที่เขาเยี่ยมจะอยูคนละขางและมีเจาหนาที่เรือนจํายืนสังเกตการณสนทนาและจดบันทึกไว โดย
เจาหนาที่สามารถยุติการสนทนาได หากเห็นวาหัวขอการสนทนาไมเหมาะสมหรือรูสึกวามีการ
สนทนากันดวยภาษาที่ตนไมสามารถเขาใจได โดยระหวางการเยี่ยมผูตองขังระหวางพิจารณาคดีจะ
ไมไดรับอนุญาตใหมีการเยี่ยมแบบสัมผัสได44 
  และในสวนของการติดตอส่ือสารทางจดหมายกับบุคคลภายนอกนั้น มีบัญญัติ
รับรองไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 46 ที่กําหนดใหผูตองขังควรไดรับอนุญาตใหสงหรือ
ไดรับจดหมายจากบุคคลภายนอกหรือญาติมิตรได โดยผูตองขังระหวางพิจารณาคดีอาจไดรับหรือ
                                                 

44 Human Right Watch.  (1995).  Prison Conditions in Japan.  p.13-14. 
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เขียนจดหมายไดโดยไมจํากัดจํานวนจดหมาย และไดรับอนุญาตใหติดตอทางจดหมายกับใครก็ได
ตามที่ตองการ แตเนื้อหาในจดหมายตองไมมีแนวโนมในการปดบังหรือทําลายพยานหลักฐาน 
หรือไมมีแนวโนมที่จะทําใหความมั่งคงในการกักตัวผูตองขังลดนอย หรือไมควรมีแนวโนมในการ
ทําลายระเบียบเรือนจํา นอกจากนี้จดหมายที่ใชภาษาตางประเทศตองมีการแปลโดยผูตองขังเปนผู
ออกคาใชจายเอง ทั้งนี้เพื่อทําการตรวจสอบจดหมายนั้นได45 ซ่ึงในทางปฏิบัติการติดตอทาง
จดหมายไดรับอนุญาตใหเขียนเฉพาะภาษาญีปุนเทานั้น เวนแตผูตองขังสามารถจายคาแปลได 
นอกจากนี้จดหมายทุกฉบับจะถูกอานโดยเจาหนาที่เรือนจํา และอาจถูกตรวจสอบแกไข โดย
เจาหนาที่ตรวจสอบในเรือนจํา เชน อาจเซ็นเซอรเฉพาะบางสวนของจดหมาย หรืออาจริบจดหมาย
ทั้งหมดได46 ซ่ึงพระราชบัญญัติราชทัณฑของญี่ปุน มาตรา 50 กําหนดใหเจาหนาที่เรือนจําที่ดูแล
ดานการตรวจสอบจดหมายควรไดรับการจัดใหโดยพระราชกฤษฎีกากระทรวงยุติธรรม (Ministry 
of Justice Ordinance) 
 3.2.2  สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ในการนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม
วาจะเปนการจับกุม การคุมขังบุคคลไวในระหวางพิจารณาคดีนั้น ถือเปนการกระทําที่จํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐจําเปนจะตองใชความระมัดระวังเปนสําคัญ ทั้งนี้ จะตองอาศัยหลัก
ความเหมาะสม (Probable  Cause) เปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญของเจาหนาที่ กลาวคือ การ
ที่เจาหนาที่จะขอใหศาลออกหมายคน หรือหมายจับไดนั้น จะตองเปนการกระทําที่มีกฎหมาย
บัญญัติไวชัดเจน โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาในสวนของ 
Fourth  Amendment วา การจะใชมาตรการบังคับเอากับตัวบุคคลหรือการกระทําที่มีผลกระทบ
กระเทือนตอเสรีภาพของบุคคล ไมวาจะเปนการคน การยึด และการจับ  จะตองมีเหตุอันสมควรใน
การออกหมาย หรือการใชมาตรการตางๆกับตัวบุคคล  ทั้งนี้ ผูที่มีอํานาจดังกลาว คือ ศาล แตเพียงผู
เดียว อยางไรก็ดี เมื่อบุคคลใดไดกระทําการอันเขาขายเปนความผิด ก็จําเปนตองนําตัวเขาสู
กระบวนการยุติธรรมเพื่อคนหาความจริง ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดตระหนักถึงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ดวยเหตุที่วา ยังไมถือเปนผูกระทําความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด โดย
ไดวางแนวบรรทัดฐานในเรื่องการควบคุมตัวผูตองหาไววา เจาหนาที่ของรัฐจะตองแจงสิทธิของ
ผูตองหาในการที่จะไดรับความยุติธรรมจากรัฐ สิทธิที่วานี้ไดแก  สิทธิที่จะไมพูด  สิทธิที่จะมีทนาย
ตอสูคดี  และคําพูดของผูตองหาในชั้นสอบสวนสามารถใชเปนพยานผูกมัดตนในชั้นศาล  และถา

                                                 
45 Ibid. p.14. 
46 Ibid. p.14-15. 

DPU



 

 

69 

 

เมื่อมีการจับกุมและควบคุมตัวผูตองหาไวที่คุมขังโดยไมมีการแจงสิทธิของผูตองหาดังกลาว  ก็
จะถือวากระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนนั้นมิชอบ 
  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในสวนของ Fifth Amendment ก็ไดวางหลักประกันใน 
เร่ืองการคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาว โดยเฉพาะกรณีมิใหมีการใชมาตรการใดๆที่เปนการบังคับ
หรือฝนใจใหผูตองหารับสารภาพ โดยถือเปนหลักประกันสิทธิผูตองหาที่สําคัญประการหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีสิทธิเกี่ยวกับการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายของผูตองขังตามรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูตองขังอีกประการหนึ่ง แตทั้งนี้ สิทธิดังกลาวยอมมี
ขอบเขต เพราะการใชสิทธิของผูตองหาเชนวานั้นจะกระทบตอการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามิได  นอกจากนี้แลวยังมีรัฐธรรมนูญในสวนของ Sixth  Amendment  ไดมีการเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีอาญาไววา  จําเลยจะตองไดรับการพิจารณาคดีโดยเร็วและเปดเผย และถือเปนสวน
หนึ่งของหลักนิติธรรม หรือ Due  Process ใน  Fourteenth  Amendment  เนื่องจากปญหาใน
กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐประการหนึ่งที่สําคัญยิ่งไดแก  ความลาชาในการดําเนินคดี ซ่ึงจะ
เห็นไดวา  ยิ่งมีการดําเนินคดียาวนานเพียงใด  ผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดียอมถูก
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพมากเทานั้น  อยางเชน  การไมนําตัวผูตองหามายังศาลภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด  หรือการที่ศาลดําเนินคดีหรือนัดวันสืบพยานอยางลาชา  ส่ิงเหลานี้ยอมอาจทําใหตองมีการ
ควบคุมตัวบุคคลดังกลาวไวในระหวางพิจารณาคดีที่ยาวนานเกินความจําเปน  ทําใหผูตองขังถูก
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยไมสมควร  ดังนั้นยอมไมเปนธรรมตอบุคคลนั้นเปนอยางยิ่ง  การพิจารณา
วาผูตองหาไดรับการพิจารณาคดีอยางรวดเร็วหรือไมนั้น  ศาลสูงสหรัฐอเมริกาใชหลักการพิจาณา
คดีดังตอไปนี้47   
  -  ระยะเวลาของความลาชา 
  -  เหตุของการลาชา 
  -  จําเลยไดกลาวอางสิทธิดังกลาวเมื่อใด 
  -  ผลเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความลาชาเชนวานั้นหรือไม 
  นอกจากนี้แลว ภายใตรัฐธรรมนูญสวนของ  Sixth Amendment ซ่ึงไดกําหนดเกี่ยวกับ
เร่ืองการ ปลอยตัวช่ัวคราวและการเรียกประกัน (Bailment)  สําหรับการปลอยตัวช่ัวคราวกอนการ
พิจารณา และการปลอยตัวช่ัวคราวขณะพิจารณา  หรือพักการลงโทษ (Parole Release) โดย Sixth  
Amendment  ไดวางหลักไววาในคดีที่มีทุนทรัพยตั้งแต 20 เหรียญสหรัฐขึ้นไป  มีสิทธิที่จะรอง
ขอใหมีการปลอยตัวช่ัวคราว  ทั้งที่มีการวางหลักประกันและไมมีการวางหลักประกัน ซ่ึงกรณี
ดังกลาว ในรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดอัตราคาประกันขั้นต่ํา  ที่เจาพนักงานตํารวจ  อัยการ  และศาล  
                                                 

47 จิรวุฒิ  ลิปพันธ และ ธานี  วรภัทร.  เลมเดิม.  หนา 72. 
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ใหสามารถเรียกได ขณะเดียวกันไดกําหนดวา “หามเรียกเกินความเหมาะสมในแตละคดี”  ในกรณี
นี้อาจหมายถึงหามมิใหเรียกประกันในอัตราที่ไมเปนธรรมแกผูตองหา หรือจําเลยนั่นเอง48 ดังนั้น 
เมื่อพิจารณาถึงเหตุแหงการปลอยตัวของผูตองหาของสหรัฐอเมริกา  สามารถสรุปไดดังนี้ 
  1.  การปลอยตัวผูตองหาในชั้นตํารวจกรณีจับตัวผูตองหาไดในที่เกิดเหตุ  ตํารวจ สามารถ
ปลอยตัวผูตองหาไดในกรณีที่เปนความผิดเล็กนอย เชน การออกใบสั่งในคดีจราจร  โดยตองให
ผูตองหาลงนามเปนลายลักษณอักษรและสัญญาวาจะมาศาลในวันนัดพิจารณาคดี 
  2.  การปลอยตัวผูตองหาในชั้นสถานีตํารวจ  เมื่อเห็นสมควรหลังจากที่ผูตองหาถูกนําตัว
จากที่เกิดเหตุมาควบคุมตัวในสถานีตํารวจ  สามารถปลอยตัวผูตองหาไดหลังทําบันทึกประวัติและ
สอบปากคําเรียบรอยแลว 
  3.  การปลอยตัวผูตองขังในชั้นกอนการพิจารณาคดีโดยศาล  เมื่อเห็นสมควรศาลอาจสั่ง
ปลอยตัวผูตองขังระหวางพิจารณาคดีกอนวันนัดพิจารณา หรือรอวันนัดพิจารณาในคราวตอไปได  
ทั้งนี้ จะใชในการดําเนินคดีอาญาที่เปนความผิด Felony กับ Misdemeanor เทานั้น 
  4.  การปลอยตัวผูตองขังกรณีที่เปนการประกันตัว (bail) สามารถทําไดทั้งในชั้นพนักงาน
ตํารวจ และศาล เมื่อผูตองขังวางหลักทรัพยประกันตามอัตราที่กฎหมายกําหนดจนเปนที่พอใจแก
เจาหนาที่แลว 
  5.  การสั่งปลอยตัวผูตองขังระหวางพิจารณาโดยศาล  กรณีที่ผูตองขังไมมีการวาง
หลักทรัพยประกันตัวและถูกควบคุมในหองขัง (jail) เมื่อศาลพิจารณาจากความเห็นของคณะลูกขุน  
คณะกรรมการประกันตัว จากการสัมภาษณผูตองขัง เมื่อมีเหตุอันสมควรศาลอาจสั่งปลอยตัว
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีก็ได 
  จะเห็นไดวาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญกับบุคคลที่เปนผูตองหาหรือ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีเปนอยางมาก  โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมผูตองหาของพนักงาน
สอบสวน ซ่ึงสามารถเขาควบคุมผูตองหาไดจะตองเปนกรณีมีเหตุอันสมควรอยางยิ่ง  และตํารวจ
จะตองแจงสิทธิตางๆ ใหผูตองหาทราบ  ไดแก การแจงเหตุของการเขาจับกุม  สิทธิที่จะไมใหการ  
สิทธิในการมีทนาย  สิทธิในการประกันตัว เปนตน  เปนไปตามหลัก Miranda  Rule  สวนในกรณี
ของบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดีก็เชนเดียวกัน  บุคคลดังกลาวจะไดรับสิทธิในการ
ปลอยตัวช่ัวคราว เมื่อความผิดนั้นมิใชความผิดรายแรง หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาจะไม
หลบหนี หรือจะไมไปขมขูพยานหรือทําลายพยานหลักฐานที่ใชในการดําเนินคดี  นอกจากนี้สหรัฐ
ยังไดนํามาตรการเพื่อทดแทนการลงโทษจําคุกมาใช  เชน  มาตรการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจําคุก
เปนการควบคุมตัวผูตองขังนอกเรือนจําภายใตเงื่อนไขคุมประพฤติ (Detention)  หรือมาตรการ
                                                 

48 Allen, simonsen  and  Latessa.  (2004)  Correction of  America : An Inroduction.  
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เปลี่ยนแปลงการลงโทษจําคุกเปนมาตรการฟนฟูปรับปรุงพฤตินิสัยอยางหนึ่ง (Diversion)  ซึ่ง
มาตรการเหลานี้จะเห็นไดวาถือเปนการผลักดันใหมีการควบคุมตัวผูตองขังไวในเรือนจําหรือสถาน
ควบคุมตัวของรัฐใหนอยลง  ในขณะเดียวกันก็พยายามเนนการควบคุมตัวผูกระทําความผิดโดยใช
มาตรการตางๆ นอกเหนือจากการที่นําตัวไปฝากขังที่เรือนจํา  ใหมากขึ้น  สังเกตไดจากในบรรดาผู
ตองคําพิพากษาใหจําคุก จะมีผูถูกคุมขังในเรือนจําเพียงรอยละ 20  เทานั้น  สวนผูตองขังอีกรอยละ 
80  ที่เหลือ  จะใชวิธีการควบคุมอื่นๆนอกเหนือจากคุมขังที่เรือนจํา หรือไดรับการประกันตัว
ออกไป49  
  ดังนั้น การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จึงสามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  1.  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  ไดแก 
  1)  สิทธิไดรับอาหารและน้ําดื่ม 
  สิทธิของผูตองขังที่จะไดรับอาหารและน้ําดื่มถือเปนสิ่งที่สําคัญที่รัฐจะตองให
ความสนใจและเขาไปดูแลใหผูตองขังไดรับอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจากอาหาร
เปนสิ่งจําเปนพื้นฐานของชีวิต  ดังปรากฏตามขอสนับสนุนของสมาคมการาชทัณฑแหง
สหรัฐอเมริกา (The American Correction Association) ที่ไดกลาวไววา “การจัดอาหารใหแก
ผูตองขัง เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด ตอการรักษาระเบียบวินัย และจําเปนตองจัดเงิน
งบประมาณอาหารที่มีมาตรฐานและอยางเพียงพอแกการเลี้ยงดูผูตองขัง”50 ดังนั้น เรือนจําของ
สหรัฐอเมริกาจึงจัดใหมีบริการดานอาหารแกผูตองขังอยางนอยวันละ 3 มื้อ51โดยกําหนดรายการ
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ เพื่อจัดใหแกผูตองขังทุกคนไดรับอาหารที่มีความหลากหลาย และ
เปนไปตามความตองการภายใตงบประมาณที่จํากัด นอกจากนี้ทางเรือนจําตองจัดอาหารพิเศษตาม
ขอจํากัด หรือความตองการของกลุมศาสนาใหถูกตองและเหมาะ และจัดอาหารพิเศษสําหรับฉลอง
วันสําคัญทางศาสนา ซ่ึงเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐที่กําหนด สวนในเรื่องการเตรียมอาหารนั้น 
เรือนจําสวนใหญจะอนุญาตใหบริษัทเอกชนทําการประมูลเพื่อเขามาทําหนาที่การปรุงอาหารใหกับ
ผูตองขัง52 แตก็มีขอเสียคือ มีการจัดอาหารไมเพียงพอกับความตองการของผูตองขัง ทําใหเกิดความ

                                                 
49 จิรวุฒิ  ลิปพันธ และ ธานี วรภัทร.  เลมเดิม.  หนา 77-78. 
50  ประเสริฐ  เมฆมณี.  เลมเดิม.  หนา 560. 
51  Ira J.Silverman.  (2001).  Corrections a Comprehensive View.  p.423. 
52  Ibid. 
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หิวและความเครียดนําไปสูการตอสู หรือกอความไมสงบ อีกทั้งเอกชนไดจัดอาหารที่เย็นและไม
ดึงดูดความสนใจใหกับผูตองขังรับประทานดวย53 
  2)  สิทธิไดรับเครื่องนุงหมหลับนอน 
 เรือนจําในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเครื่องแตงกายของผูตองขังทุกคนใหเปน
เครื่องแบบเดียวกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ทนทาน ประหยัด งายตอการ
ซอมแซมและรักษาความสะอาด ทั้งนี้ ควรมีการจัดเสื้อผาใหผูตองขังตั้งแตเวลาที่รับเขามาอยูใน
เรือนจํา โดยจัดใหมีทั้งเสื้อเชิ้ต เส้ือยืด กางเกงขายาว การเกงชั้นใน เข็มขัด ถุงเทา รองเทา และเสื้อ
กันหนาว เปนตนและในสวนของเครื่องหลับนอน การราชทัณฑไดกําหนดใหจัดเตียงนอนและ
อุปกรณที่เหมาะสมทั้งผาปูที่นอน หมอน ตองมีขนาดและมาตรฐานเดียวกันสําหรับผูตองขังทุกคน 
ทั้งนี้มีการกําหนดใหทําความสะอาดเครื่องนอนสัปดาหละครั้ง54และในสวนของการพักอาศัย ทาง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยการกําหนดมาตรฐานและเปาหมายอาญายุติธรรมแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals) ให
ขอเสนอแนะวา เรือนจําแตละแหงควรจัดใหผูตองขังมีหองของตนเอง และมีขนาดที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีการปรับอุณหภูมิใหพอเหมาะในแตละฤดูกาล เพื่อใหเกิดความสบาย และใหมีแสงสวาง
อยางเพียงพอ และติดตั้งเครื่องมือทําความสะอาดอยางเหมาะสม55 นอกจากนี้ในเรือนจําของ
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องขนาดของหองขังไววา ผูตองขังควรมีพื้นที่ในหอง
ขังอยางนอย 60 ตารางฟุต และถามีพื้นที่นอยกวา 80 ตารางฟุต ผูตองขังไมควรอยูในหองขัง
มากกวา 10 ช่ัวโมงตอวัน56 
  3)  สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล 
  ปจจุบันผูตองขังทุกคนในเรือนจํามีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลอยางเหมาะสม
และเพียงพอตามที่มีบทบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ผูตองขังสามารถเรียกรองเกี่ยวกับ
เร่ืองความไมเหมาะสมของการรักษาพยาบาลที่ไดรับ หรือการไมเอาใจใสในการดูแลผูตองขังปวย
อยางเพียงพอ และกรณีที่มีการปฏิเสธการใหบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในทุกกรณี 
 
 

                                                 
53  Ibid. p.429. 
54  The American Correctional Association.  (1972).  Manual of Correctional Standards.  p.462-

463. 
55  John W.palme.  (1985).  Constitutional Rights of Prisoners .  p. 881. 
56  Stephen  Livingstone, Tim  Owen Qc, and Aliso  Macdonald.  (2003).  Prison  Law.  p.181. 
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  2.  สิทธิในการติดตอส่ือสาร 
 ในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดมาตรฐานสิทธิในการติดตอส่ือสารของผูตองขังไวใน 
Standard ขอ 23-6.1 (1) วา ขอจํากัดในการติดตอส่ือสารของผูตองขังควรถูกจํากัดเทาที่จําเปน เพื่อ
รักษาประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของคําสั่งของเรือนจํา และความปลอดภัยหรือเพื่อปกปอง
สาธารณะ57 ซ่ึงโดยทั่วไปผูตองขังมีสิทธิในการติดตอส่ือสารโดยการไดรับการเยี่ยมจากบุคค
ภายนอกหรือญาติมิตร และติดตอส่ือสารทางจดหมาย ทั้งนี้ทางเรือนจําก็อาจจะมีการกําหนด
รูปแบบ และมาตรการตางๆ ในการเยี่ยม หรือรับสงจดหมายถึงบุคคลภายนอก เพื่อปองกันปญหาที่
อาจเกิดขึ้นได 
 3.2.3  สิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศฝรั่งเศส 
 ประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศที่ใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบไตสวน และถือวาเปน 
ประเทศที่ใหความสําคัญตอการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกประเทศหนึ่ง 
โดยจะเห็นไดจากการมีกฎหมายออกมาบังคับใชที่ชัดเจน ไมวาจะเปนกรณีการสอบสวนของชั้น
พนักงานสอบสวนหรืออัยการ และการพิจารณาคดีในชั้นผูพิพากษาหรือศาล   ซ่ึงเนนความสําคัญ
ของการสอบสวนรวมกันระหวางตํารวจ อัยการ และศาล กฎหมายของฝรั่งเศสเนนความสําคัญใน
เร่ืองการใชอํานาจควบคุมผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และรวดเร็ว
ในการดําเนินคดีอาญา โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิของบุคคลดังกลาวใหมากที่สุด    การรับรอง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาของประเทศฝรั่งเศส สามารถแยกพิจารณา
ได 2 ขั้นตอน  คือ 
  3.2.3.1  สิทธิของผูตองหาในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นของพนักงานสอบสวน 
   การคุมครองสิทธิของผูตองหาในกรณีดังกลาวนี้ เปนขั้นตอนกอนการฟอง
คดีอาญา ซ่ึงเปนกระบวนการที่เร่ิมตนในการสืบสวนหาขอเท็จจริง และตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศส จะใหอํานาจหนาที่ดังกลาว เปนของทั้ง 3 องคกร  ไดแก 
ตํารวจสอบสวน(Police judiciaries) พนักงานอัยการ (Minister pubic) และผูพิพากษาสอบสวน 
(Juge d’instruction) ซ่ึงกรณีดังกลาวสามารถแบงขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญาออกเปน 3 ขั้นตอน 
คือ 
   1)  การสอบสวนเบื้องตน (enquete preliminaire)  เปนหนาที่ของตํารวจ
สอบสวน ซ่ึงจะทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหทราบวา มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
หรือไม และหากการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพียงพอวามีการกระทําความผิดจริง ก็จะทําเดิน
การหาตัวผูกระทําความผิดอีกตอไป ในการสอบสวนหาขอเท็จจริงของพนักงานตํารวจจะมีหลักที่
                                                 

57  John W.palme.  (1985).  Constitutional Right of Prisoners.  P. 935. 

DPU



 

 

74 

 

สําคัญ คือ ตองไมเปนลักษณะของการบังคับใหผูตองหาหรือผูถูกสอบสวนใหการ ทั้งนี้ ใหยึดหลัก
ของความสมัครใจในการใหความรวมมือของผูตองหาอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวา 
ประสิทธิภาพในการแสวงหาขอเท็จจริงในกระบวนการของชั้นพนักงานสอบสวนขึ้นอยูกับการ
สอบสวนของพนักงานตํารวจเปนสําคัญ ซ่ึงโดยทั่วไปในการสอบสวนเบื้องตนของพนักงานตํารวจ 
ไดแก การถามปากคําบุคคล  การคนเคหะสถานหรือการยึดของกลาง  และการควบคุมตัว  และใน
สวนของการควบคุมตัวดังกลาวนี้ ถือเปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือ
ผูตองหา ดังนั้น ในประเทศฝรั่งเศสจึงใหอํานาจพนักงานตํารวจสามารถกระทําไดเฉพาะกรณี 
ดังตอไปนี้ 
   (1)  เพื่อทําการสอบสวนเบื้องตน  และกระทําไดเทาที่จําเปนแกการ
สอบสวนเทานั้น 
   (2)  เพื่อสอบสวนความผิดซึ่งหนา 
   (3)  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบุคคล หรือผูตองหาที่ใหการปฏิเสธการ
สอบสวน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาว เคยกระทําความผิดมากอน หรือพยายามจะกระทํา
ความผิด หรือตระเตรียมการที่จะกระทําผิด หรือเปนผูตองหมายศาล 
   ทั้งนี้ ในการควบคุมตัวผูตองหา พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการควบคุม
ตัวบุคคลไดไวไมเกิน 24 ช่ัวโมง โดยประเทศฝรั่งเศสมีกฎเกณฑแหงกฎหมายที่ใชคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหาในคดีอาญา ดังปรากฎใน ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 
สิงหาคม ค.ศ. 1789  แหงสหพันธรัฐฝร่ังเศส (Declaration des Droit de l’homme et du citoyen du 
26 aout 1789)58 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    ขอ7  บุคคลใดจะถูกกลาวหา จับกุม หรือคุมขังไดก็แตกรณีที่มีการระบุไว
ในรัฐบัญญัติ และตามรูปแบบที่รัฐบัญญัติกําหนดไวเทานั้น ใครก็ตามที่บังอาจเรียกรองถายทอด 
บังคับการ หรือทําใหมีการบังคับการตามคําสั่งตามอําเภอใจตองไดรับการลงโทษ แตพลเมืองทุก
คนซึ่งไดรับการเรียกหรือเกณฑตามบทบัญญัติรัฐบัญญัติตองปฏิบัติตามทันที หากขัดขืนยอมตอง
รับผิด 
    ขอ8  รัฐบัญญัติจะกําหนดโทษทางอาญาไดก็แตเฉพาะเทาที่จําเปนอยางยิ่งโดย
ชัดแจง   เทานั้น และบุคคลจะลงโทษทางอาญาไดก็แตโดยบทบัญญัติของรัฐบัญญัติที่ไดตราขึ้น และ
ประกาศใชกอนการกระทําความผิดนั้น และมีการนํารัฐบัญญัตินั้นมาใชบังคับโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้น 
                                                 

58 นันทวัฒน  บรมานันท .  คําแปลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐฝร่ังเศส ค.ศ.1958.  หนา 145. 
(อางถึงใน จิรวุฒิ  ลิปพันธ และ ธานี วรภัทร, 2548 : 56) 
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    ขอ9  ไดวางหลักเกี่ยวกับการจับกุม หรือใชกําลังควบคุมตัวบุคคล จะตอง
ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะไดมีการประกาศความผิด และจะใชกําลังจับกุมหรือ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นโดยที่เขายังไมมีความผิดไมได เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลหรือผูตองหาดังกลาวยัง
ไมไดรับการแจงขอหาหรือฐานความผิด เจาหนาที่ของรัฐโดยหลักทั่วไปแลวไมสามารถจะ
ควบคุมตัวผูตองหาได และตองปลอยตัวไป ดังนั้น การใชกําลังโดยไมจําเปนเพื่อใหไดตวับุคคลนัน้
มาเปนการตองหามตามที่กําหนดในรัฐบัญญัติ 
   ในชั้นของการดําเนินคดีช้ันตน (Preliminary Article) บุคคลจะตองไดรับการ
ปฏิบัติและไดรับการสันนิษฐานในฐานะที่เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการประกาศวามีความผิด
และการจะใชกําลังใดๆ เพื่อควบคุมผูตองหาจะตองกระทําโดยเหตุและเวลาที่เหมาะสม และตอง
กระทําโดยหนวยงานที่ไดรับการบัญญัติตามกฎหมาย และตองไมเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย59 
   2)  การสอบสวนในชั้นพนักงานอัยการ กรณีดังกลาว เมื่อไดผลการสอบสวน
เบื้องตนจากพนักงานสอบสวนแลว จะสงใหพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการพิจารณาตอไป  และ
หากเห็นวาคดีมีมูล และมีพยานหลักฐานเพียงพอ ก็จะดําเนินการสงฟองตอศาลเพื่อพิจารณาคดี
ตอไป หรือหากตรวจสอบสํานวนการสอบสวนแลวเห็นวา สํานวนไมถูกตอง และคดีไมมีมูล
ความผิดทางอาญา อัยการอาจสั่งระงับคดีได ถือเปนการกลั่นกรองการสอบสวนอีกชั้นหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลหรือผูตองหาที่ดีอีกกรณีหนึ่ง 
   จะเห็นไดวาในประเทศฝรั่งเศส เจาหนาที่ตํารวจจะปฏิบัติหนาที่ภายใตอํานาจ
บังคับบัญชาของพนักงานอัยการเขต ซ่ึงพนักงานอัยการจะเปนผูฟองคดีอาญา รวมทั้งคดีอาญาที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีแพงที่ศาล ดวยเหตุนี้ จึงถือโดยปริยายวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส
กําหนดใหอัยการและตํารวจเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจการสอบสวนคดีอาญารวมกัน และเมื่อไดตัว
ผูกระทําความผิดแลว กฎหมายก็กําหนดใหศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาทั้งคดีแพงและคดีอาญา กระทํา
การไตสวนผูกระทํา ที่เรียกวา ระบบศาล  เปนตน 
   3)  การสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน เปนการสอบสวนหาขอเท็จจริงโดยผู
พิพากษาสอบสวน ซ่ึงเปนกรณีที่ผูกระทําความผิดรับสารภาพและเปนเรื่องการสอบสวนที่มีความ
ยุงยาก อัยการอาจสงเรื่องใหผูพิพากษาสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้
แตกตางจากกระบวนการสอบสวนของประเทศไทย เพราะเนื่องจากขั้นตอนดังกลาว จะใหอํานาจ
เฉพาะพนักงานสอบสวนเพียงผูเดียวเปนผูดําเนินการ  ดังนั้น อาจทําใหการหาขอเท็จจริงเพื่อ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และอาจสงผลกระทบตอสิทธิและ
                                                 

59 แหลงเดิม. หนา 57. 
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เสรีภาพของผูตองหาได หากเจาพนักงานสอบสวนกระทําการโดยใชดุลยพินิจ  หรือกระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย เปนตน 
  3.2.3.2  สิทธิของผูตองหาในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นผูพิพากษาสอบสวน 
  เมื่อเร่ิมการสอบสวนในชั้นของผูพิพากษาสอบสวนแลว จะเห็นไดวา ผูพิพากษา
สอบสวนมีอํานาจในการสั่งขังผูตองหาเปนการชั่วคราวได หากปรากฎวามีพยานหลักฐานเพียง
พอที่จะยืนยันวาผูนั้นกระทําความผิด แตทั้งนี้ ในสวนของสิทธิของผูตองขังก็ยังมีหลักกฎหมายวาง
หลักทั่วไปวา กอนมีคําพิพากษาจะตองปลอยผูตองหาใหเปนอิสระ และการใชอํานาจสั่งขังเปน
ขอยกเวน  
  เหตุที่ผูพิพากษาจะสั่งขังชั่วคราวไดมีดังนี้ 
  1)  เมื่อเปนความผิดอุกฤษโทษ ผูพิพากษาสอบสวนสามารถสั่งขังไดเสมอ 
  2)  เมื่อเปนความผิดมัธยโทษ ศาลจะสั่งขังไดเมื่อความผิดนั้นมีโทษจําคุกตั้งแต 
1 ป ขึ้นไปสําหรับความผิดซึ่งหนา และโทษจําคุก 2 ปขึ้นไปสําหรับกรณีอ่ืน 
  3)  เปนวิธีการเดียวที่จะรักษาพยานหรือรองรอยตางๆหรือเพื่อปองกันมิใหมี
การกระทําความผิดขึ้นมาใหม หรือปองกันการหารือและสมรูในการกระทําความผิด 
  4)  เปนการรักษาความสงบเรียบรอยที่เกิดจากการกระทําความผิดหรือปองกันมิ
ใหมีการกระทําความผิดขึ้นใหมหรือเพื่อเปนหลักประกันในการที่จะนําผูตองหาฟองรองตอศาล 
  อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจะใหอํานาจของผูพิพากษา
สอบสวนสามารถสั่งขังผูตองหาได แตกระบวนการในการควบคุมตัวของผูตองหาจะมีความ
ชัดเจนขึ้น เนื่องจากใหอํานาจทั้งพนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนรวมกันดําเนินการ
สอบสวนและดําเนินคดีอาญารวมกันได ในขณะที่ประเทศไทยยังคงใหเฉพาะหนาที่ของตํารวจ
เทานั้น  ดังนั้นในกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา  มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูตองหามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในสวนของการปลอยตัวผูตองหาชั่วคราว ไมวาจะอยูใน
ระหวางการสอบสวนของพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ หรือผูพิพากษาสอบสวน ก็ไดกําหนด
ไวชัดเจนวา จะตองปลอยตัวผูตองหาเปนอิสระ เวนแต มีความจําเปนในการควบคุมตัวไวเพื่อการ
สอบสวน หรือเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย เพื่อมิใหหลบหนี หรือไปกระทําความผิดอีกแตอีก
ประการหนึ่งที่มีความเหมือนกันกับประเทศไทยคือ หลังจากควบคุมตัวครบ 24 ช่ัวโมง แลว 
พนักงานอัยการสามารถใชดุลยพินิจในการขยายเวลาควบคุมตัวผูตองหา โดยนําไปฝากขังที่ศาล ใน
สวนของ Remand Prison ได โดยสรุปแลวจะเห็นวา ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสสามารถ
ควบคุมตัวผูตองขังได 24  ช่ัวโมง และยังสามารถขยายเวลาควบคุมไดอีกโดยอาจไมมีการปลอยตัว 
และเมื่อศาลฝรั่งเศสไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหควบคุมตัวผูตองหาไวระหวางการพิจารณา ก็ให
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ศาลมีคําส่ังควบคุมตัวผูตองหา และจะตองนําตัวผูตองขังไปที่สถานที่ควบคุมชั่วคราวของ The 
Chamber  of Accusation ได ทั้งนี้ ผูตองขังมีสิทธิในเรื่อง การไดรับคําปรึกษาทางกฎหมายจาก
ทนายความ และสิทธิในการอุทธรณคําสั่งของผูพิพากษา นอกจากนั้นศาลอาจสั่งใหมีการใช
มาตรการ Detention ภายใตการแนะนําของ Chamber of Accusation และในกรณีที่มีการอุทธรณ
คําส่ังศาล หรือศาลเห็นสมควรใหปลอยตัว ศาลก็จะมีคําสั่งใหปลอยตัวทันที โดยการปลอยตัว
ดังกลาวนั้น ศาลสามารถเรียกหลักประกัน (Bail) ได สวนมูลคาหลักประกันที่เรียกไดนั้น ใหเปนไป
ตามคําแนะนําของ Chamber of Accusation 60 
   จะเห็นไดวา ประเทศฝรั่งเศสเนนกระบวนการดําเนินคดีอาญาในชั้นของการ
สอบสวนมาก ซ่ึงพิจารณาไดจากการทํางานรวมกันของตํารวจ อัยการ และศาลสอบสวน ในการ
สอบสวนคดีอาญา ทําใหกระบวนการแสวงหาความจริงในการสอบสวนมีความรอบครอบและ
ถูกตองมากขึ้น นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศสก็ไดเนน
หลักประกันตัวของผูตองขังในประการที่วา ถาบุคคลใดกระทําความผิดอาญาเล็กนอย และไมมีเหตุ
อันควรควบคุมตัวผูนั้นไวในที่คุมขังได ใหปลอยตัวบุคคลดังกลาวไปได ซ่ึงการปลอยตัวหรือการ
ไมตองควบคุมตัวเปนหลักทั่วไป สวนการตองควบคุมตัวบุคคลในที่คุมขังเปนขอยกเวน แตอยางไร
ก็ดี กฎหมายของฝรั่งเศสก็ยังจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไวบางบาง
กรณี เชน การที่ผูตองหาไมสามารถมีทนายไดในชั้นเจาพนักงานตํารวจ และถามีเหตุสมควรในการ
ตองควบคุมตัวผูตองหาใหนําไปควบคุมตัวยัง The Chamber of Accusation และถาปรากฎวาอัยการ
ส่ังไมฟองบุคคลที่อยูในระหวางอํานาจคุมขังของพนักงานสอบสวน ผูตองถูกคุมขังนั้นสามารถ
เรียกคาทดแทรการที่ถูกคุมขังจากรัฐได 
 3.2.4  สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศเยอรมัน61 
 ในการคุมครองสิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของเยอรมัน ก็อาศัยพื้นฐานเดียวกับ
กฎหมายที่ประกันสิทธิของผูตองหาของประเทศอื่น กลาวคือ ตราบใดที่ผูตองหายังมิไดรับการ
ตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด ใหถือวาเปนผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์ จะปฏิบัติตอเขาเยี่ยงผูกระทําความผิด
ไมได ซ่ึงหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิของผูตองหาไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ
ของเยอรมัน Grundgesetz Basic Law / GG) ซ่ึงมาตรากําหนดหลักพื้นฐานในเรื่องสิทธิของบุคคล
ดังตอไปนี้ 
  Common Rights of Liberty (Allgemeines Freiheistrecht) ซึ่งกลาวถึงสิทธิสวนบุคคล
ใน Article 2 GG ไดวางหลักไววา 
                                                 

60 จิรวุฒิ  ลิปพันธ และ ธานี วรภัทร. เลมเดิม. หนา 61. 
61 แหลงเดิม.  หนา 47.  
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 1)  บุคคลทุกคนสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดอยางเต็มที่ ตราบใดที่ไมไปรบกวนสิทธิของ
ผูอ่ืนหรือขัดตอรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมอันดี 
 2)  บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีความเปนสิทธิเชนวานั้นจะไดรับการ
กระทบกระเทือนไมได เวนแตจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนการเฉพาะ62 
  จากบทบัญญัติดังกลาวเปนการบัญญัติถึงการปกปองคุมครองสิทธิสวนบุคคล เพื่อมิให
ถูกบุคคลอื่นกระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนสิทธิดังกลาว และอาจรวมทั้งการปกปองจาก
การกระทําที่ไมถูกตองและเปนธรรมของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะเปนศาล อัยการ 
หรือพนักงานสอบสวน  นอกจากนี้ยังไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคใน Article 3 
GG วา บุคคลทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ รัฐจะตองบังคับใชกฎหมาย
แกพลเมืองเยอรมันทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยจะเลือกปฏิบัติตอบุคคลใด หรือทําใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเสียเปรียบในทางกฎหมายไมได ซ่ึงเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงรัฐของประเทศเยอรมันมี
หนาที่ตองจัดสรรใหคนเยอรมันทุกคนไดรับสิทธิที่กฎหมายรับรองคุมครองเทาเทียมกัน ไมวาจะ
เปนสิทธิการนับถือศาสนา สิทธิในการประกอบอาชีพ กรณีดังกลาวไดใหการคุมครองตลอดจน
บุคคลที่เปนผูตองขัง หรือนักโทษ ที่จะตองไดรับสิทธิดังกลาวเชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญขอนี้จะนําไปสูการกําหนดกฎเกณฑใหผูตองขัง หรือนักโทษ ไดรับสิทธิในทุกเรื่อง
ดังกลาวมาแลวขางตนไมแตกตางจากบุคคลที่มิไดอยูในที่คุมขังหรือเรือนจําของรัฐแตอยางใด63 
  จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา กฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมัน (Basic Law) 
ไดใหความสําคัญในเรื่องของการคุมครองสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดที่
จากบทบัญญัติดังกลาวไดดังนี้ 
  1.  เมื่อไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด หรือมิไดกระทําความผิด ไมตองรับโทษ 
ผูตองหาที่ยังมิไดถูกตัดสินวากระทําความผิด ก็ไมสามารถไดรับการลงโทษเสมือนผูกระทําผิดแลว
ได 
  2.  รัฐธรรมนูญเยอรมันเนนความเสมอภาคของชาวเยอรมันทุกคน ฉะนั้น ทุกคนไม
วาจะเปนบุคคลธรรมดา ผูตองหา และผูกระทําความผิด ยอมไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก สิทธิ
ในการมีชีวิต สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล รวมถึงการไดรับคําแนะนําทางกฎหมาย
และไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
  3  สิทธิขั้นพื้นฐานจะไดรับการกระทบกระเทือนอยางใดๆไมได เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ กลาวคือ กฎหมายที่บัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในการใชมาตรการ
                                                 

62 Freckmann and Wegeriich.  (1996).  The German Legel System.  p 88.  
63 Ibid. p.90-91.  
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อันเปนการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมวาจะเปนเรื่องใดๆ หรือการปฏิบัติที่เปนการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย อันไดแก นักโทษในเรือนจํา ผูตองขังระหวางพิจารณา เหลานี้
จะตองเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น 
  กลาวโดยสรุป ในการใชมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีในประเทศเยอรมนี ไดมีการบัญญัติหลักกฎหมายไวอยางชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมัน โดยมีจุดเดนที่กระบวนการสอบสวนและ
พิจารณาคดีที่เปนการกลั่นกรองอยางรอบครอบ เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการนําตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการ
คุมขัง ซ่ึงจะเนนไปที่อํานาจการสอบสวนอํานาจการสอบสวนของอัยการและของศาลสอบสวน
เปนหลัก การสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการจะตองเปนไปดวยความ
ถูกตอง และรอบครอบอยางยิ่ง เพื่อแสวงหาความจริงและเปนการยืนยันวาผูนั้นไดกระทําความผิด
จริง ประกอบกับการเนนการไมควบคุมตัวผูตองหาที่กระทําความผิดอาญาเล็กนอย หรือความผิดที่
สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงการลงโทษเปนการปรับรายวันแทนการจําคุก (Day - Fine) ได สังเกต
ไดวาในบรรดาผูที่กระทําความผิดที่ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 ป จะไดรับการเปลี่ยนแปลงโทษเปน
โทษปรับและไมตองถูกควบคุมตัวในที่คุมขังถึงรอยละ 80 ในขณะที่มีผูถูกควบคุมไวในเรื่องการทํา
ผูตองหาไวในที่คุมขังเทาใดนัก เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมผลักดันมิใหมีการคุมขังผูตองขัง
ระหวางพิจารณาในชั้นพิจารณาคดี และนํามาตรการเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษปรับมาใชแทนเพื่อ
ความรวดเร็วในการพิจารณาบังคับโทษแกผูตองหา จากกรณีดังกลาวในประเทศเยอรมันจึงเปน
ประเทศที่มีการจัดสรรระบบสถานที่คุมขังของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่ดีและไมกอปญหาใน
เร่ืองการละเมิดสิทธิของบุคคล ตลอดทั้งผูตองหา หรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีอีกตอไป 
 3.2.5 มาตรฐานสากลของสิทธิผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
  3.2.5.1  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal of Human Right 1948)64 
  ขอ 2  บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไวในปฏิญานี้โดยไมมีการ
จําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน เช้ือชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทาง
อ่ืนใด ชาติ หรือสังคมอันเปนที่มาเดิม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอื่นใด 
  ขอ 3  บุคคลทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงรางกาย 
  ขอ 5  บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย
ทารุณ ไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติไมได 

                                                 
64 โครงการศูนยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2543).  สิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย.  หนา 219-223. 

DPU



 

 

80 

 

  ขอ 12  การเขาไปสอดแทรกโดยพลการใน......การสงขาวสาร....จะกระทํา
ไมได ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายจากการสอดแทรกดังกลาว 
  ขอ 18  บุคคลมีสิทธิเสรีภาพแหงความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้รวมถึง
เสรีภาพที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อถือ และเสรีภาพที่จะแสดงใหศาสนาหรือความเชื่อถือ
ประจักษในรูปของการสอน การปฏิบัติกิจ การเคารพสักการบูชา สวดมนตและถือปฏิบัติพีธีกรรม 
ไมวาจะโดยลําพังตนเองหรือรวมกับผูอ่ืนในประชาคม และในที่สาธารณะหรือสวนตัว 
  ขอ 25(1)  บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับ
สุขภาพและความเปนอยูของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหุม ที่อยูอาศัย และการดูแล
รักษาทางแพทยและบริการทางสังคมที่จําเปน........  
  3.2.5.2  หลักมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
 การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  ถือเปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น ทุกประเทศจึงตองใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิดังกลาว 
โดยการนําหลักเกณฑหรือมาตรการตางๆมาบังคับใชเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงกฎมาตรฐาน
ขั้นต่ําฉบับนี้รับรองโดยที่ประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด คร้ังที่ 1 ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา เมื่อป ค.ศ. 1955 และสภาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคการสหประชาชาติไดเห็นชอบแลว โดยมติที่ 663 ซี (24) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  ค.ศ. 1957  
และมติที่2076(62)  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  ค.ศ. 197765 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
ของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ดังตอไปนี้ 
  ขอ 8 (ข)  ผูที่ถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดีจะตองถูกแยกคุมขังตางหากไมไป
ปะปนกับนักโทษเด็ดขาดที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกแลวนั้น  ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนหลักการ
เบื้องตนที่ถือเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอบุคคลที่ถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดี โดยคํานึงถึง
หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ดังนั้น ประเทศที่ เปนภาคีทุกประเทศจําเปนจะตองยึดถือเปน
มาตรฐานเดียวกัน  
  ขอ 84 (2)  ผูถูกจับกุมหรือคุมขังดวยเหตุที่ถูกกลาวหาในคดีอาญาที่ศาลยังไมมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกนั้น พึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวายังเปนผูบริสุทธ์ิ และพึง
ไดรับการปฏิบัติแยกตางหากจากผูที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดแลววาไดกระทําความผิด 

                                                 
65 สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม.  (2550).  การวิจัย

ประเมินผล เร่ือง การปฏิบัติตอผูตองขังตามกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติ.  หนา 7. 
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  ขอ 84 (3)  ภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายวาดวยการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล หรือวิธีพิจารณาความวาดวย “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” ผูถูกคุมขังเหลานี้พึงไดรับ
ประโยชนจากหลักเกณฑพิเศษ ซ่ึงจะกลาวเฉพาะในสวนสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  ขอ 85(1)  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” จะตองแยกคุมขังตางหากจาก
นักโทษเด็ดขาด 
  ขอ 85(2)  ผูถูกคุมขังที่เปนเยาวชนตองแยกคุมขังคนละที่กับผูใหญ โดยควรจะ
เปนสถานที่คุมขังเฉพาะสําหรับเยาวชน 
  ขอ 86  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” ควรไดรับการจัดใหนอนเดี่ยวใน
หองพักที่แยกตางหากที่ไมปะปนกับผูอ่ืน โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมทองถ่ินที่แตกตางกันเกี่ยวกับ
สภาพของอากาศดวย 
  ขอ 87  ภายใตขอบเขตความสอดคลองกับระเบียบวินัยของเรือนจํา “ผูถูกคุมขัง
ระหวางการดําเนินคดี” พึงมีสิทธิไดรับการจัดอาหารจากภายนอกโดยคาใชจายสวนตัวตามความ
ประสงคของตนไมวาจากครอบครัวหรือญาติมิตร หรือโดยการสั่งอาหารจากที่อ่ืน 
  ขอ 88 (1)  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” พึงมีสิทธิใสเส้ือผาที่จัดหามาเอง
ไดหากเปนเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสม 
  ขอ 88 (2)  ในกรณีที่ใสเส้ือผาที่สถานที่คุมขังนั้นจัดใหเสื้อผาดังกลาว จะตองมี
ลักษณะแตกตางจากชุดของนักโทษเด็ดขาด 
  ขอ 89  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” อาจไดรับการเสนอใหทํางานใน
สถานที่คุมขังนั้น แตตองเปนไปโดยความสมัครใจมิใชการกําหนดใหตองทํางาน อีกทั้งพึงมีสิทธิ
ไดรับคาจางในการทํางานนั้นดวย  
  ขอ 90  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” มีสิทธิไดรับการจัดหาหนังสือ 
หนังสือพิมพ เครื่องเขียนและอุปกรณการยังชีพอ่ืนๆ ดวยคาใชจายสวนตัวหรือโดยมีผูอ่ืนจายให 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม ความปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สถานที่คุมขังนั้นดวย 
  ขอ 91  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” พึงมีสิทธิใหแพทยหรือทัณตแพทย
ของตนมาเยี ่ยมและบําบัดรักษาอาการ หากวามีความจําเปนอันควรและผูถูกคุมขังดังกลาว
สามารถออกคาใชจายเองได 
  ขอ 92  “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” พึงไดรับอนุญาตใหติดตอแจง
ขาวกับครอบครัวของตนเองในทันทีเกี่ยวกับการที่ตนถูกคุมขัง อีกทั้งพึงไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการติดตอส่ือสารกับครอบครัวและญาติมิตรของตนนั้น กับมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจาก
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บุคคลดังกลาวดวย การจํากัดสิทธิดังกลาวและการควบคุมการใชสิทธินั้น จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ความปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สถานที่คุมขังนั้น 
  ขอ 93  เพื่อการใชสิทธิตอสูคดี “ผูถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี” พึงไดรับการ
จัดหาบริการความชวยเหลือทางกฎหมาย โดยไมตองเสียคาใชจายในกรณีที่มีบริการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายในประเทศนั้น และพึงไดรับการเยี่ยมจากที่ปรึกษากฎหมายนั้น เพื่อการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตอสูคดีและการเตรียมคดีนั้นเปนการสวนตัว ในการนี้ผูที่ถูกคุมขังดังกลาว
พึงมีสิทธิไดรับอุปกรณการเขียนหนังสือ การพูดคุยระหวางผูที่ถูกคุมขังดังกลาวกับที่ปรึกษา
กฎหมาย แมอาจอยูในหองที่เจาหนาที่มองเห็นได แตตองมีการกันระยะไมใหเจาหนาที่ตํารวจหรือ
เจาหนาที่อ่ืนไดยินการพูดคุยกันนั้น 
  เมื่อพิจารณาถึงหลักมาตรฐานขั้นต่ําดังกลาวขางตน ในการปฏิบัติตอผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดี จะเห็นไดวา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือผูตองขังนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เนื่องจากบุคคลดังกลาวยังตองสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์  พึงจะตองไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม 
และไมเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิในทางรางกาย สิทธิ
ในการสื่อสารหรือการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก สิทธิในสุขอนามัยหรือการแพทย เปนตน ส่ิง
เหลานี้ไดกําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติของแตประเทศ ทั้งนี้ ได
คํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ที่จะไมถูกทรมานหรือทารุณ เปนสําคัญ  

3.2.5.3  กต ิการะหว างประ เทศว าด วยส ิทธ ิพล เม ืองและส ิทธ ิทางการ เม ือง 
(International Covenant on Civil and Political Right 1966)66 
 ขอ 6(1)  มนุษยทุกคนมีสิทธิโดยธรรมชาติในการดํารงชีวิต สิทธินั้นตองไดรับ
การคุมครองโดยกฎหมาย ไมมีบุคคลใดสามารถลวงชีวิตของใครไดตามอําเภอใจ 
 ขอ 7  บุคคลจะถูกกระทําทารุณกรรมหรือไดรับผลปฏิบัติหรือการลงโทษที่
โหดรายไรมนุษยธรรมหรือต่ําชามิได........... 
 ขอ 10  บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติดวยความมี
มนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดแหงความเปนมนุษย 
 ยกเวนในสภาพการณพิเศษ ผูตองหาตองไดรับการจําแนกออกจากผูตองโทษ
ในเรือนจํา และพึงไดรับการปฏิบัติที่แตกตางออกไปใหเหมาะสมกับสถานะที่ไมใชผูตองโทษ และ

                                                 
66  โครงการศูนยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เลมเดิม.  

หนา 241-427. 
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ตองแยกผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนออกจากผูตองหาที่เปนผูใหญและใหนําตัวข้ึนพิจารณา
พิพากษาคดีใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
 ขอ 17  บุคคลจะถูกแทรกแซง.....การติดตอส่ือสารโดยพลการหรือไมชอบดวย
กฎหมายมิได และจะถูกลบหลูเกียรติและช่ือเสียงโดยไมชอบดวยกฎหมายมิได และบุคคลทุกคนมี
สิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายมิใหถูกแทรกแซงหรือลบหลูเชนวานั้น 
 ขอ 18  บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพในทางความคิด มโนธรรมและศาสนา 
สิทธินี้ยอมรวมถึงเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อถือตามคตินิยมของตน และ
เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของตนโดยการสักการบูชา การปฏิบัติ การ
ประกอบพิธีกรรม และการสอน ไมวาโดยลําพังตนเองหรือในชุมชนรวมกับผูอ่ืน และไมวาตอ
สาธารณชนหรือเปนการสวนตัว 
 บุคคลจะถูกบีบบังคับใหเส่ือมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนาหรือความ
เชื่อตามคตินิยมของตนเองไมได 
 เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของบุคคลอาจอยูภายใต
บังคับแหงขอจํากัดเฉพาะที่บัญญัติโดยกฎหมายและตามความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัย ความ
สงบเรียบรอย สุขอนามัยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูล
ฐานของบุคคลอื่นเทานั้น 
  3.2.5.4  หลักการเพื่อการคุมครองของบุคคลทุกคนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุก (Body of 
Principles for the Protection of All Persons Any Form of Detention or imprisonment 1988)67 
 ขอ 5(1)  หลักการฉบับนี้ใชบังคับกับบุคคลทุกคนในประเทศนั้น โดยจะตองไม
มีการเลือกปฏิบัติตามความแตกตางใดๆ ในระหวางบุคคลไมวาจะเปนเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
การนับถือหรือความเชื่อทางศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น สัญชาติ แหลง
กําเนินทางเผาพันธุหรือสังคม สถานะทางทรัพยสิน ทางกําเนิดหรือทางอื่น 
 ขอ 6  การกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นจะกระทํามิได และไมวาจะมีพฤติการณใดๆ 
เกิดขึ้นก็ไมใหนํามาเปนขออางวามีความชอบธรรมในการกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น 
 ขอ 19  ผูตองขังพึงมีสิทธิไดรับการติดตอเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะจากคนใน
ครอบครัวของตนเองและพึงไดรับโอกาสอยางพอเพียงในการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอกตาม
                                                 

67 ชาติ  ชัยเดชสุริยะ , กิตติพงษ  กิตยารักษ และ ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  (2547).  มาตรฐานองคการ
สหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  หนา 186. 
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เงื่อนไขและขอจํากัดที่เหมาะสมโดยเปนไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่ชอบดวย
กฎหมายกําหนดไว 
 ขอ 24 ผูตองขังพึงไดรับการจัดใหตรวจสุขภาพโดยวิธีการทางการแพทย
ในทันทีที่มีการรับตัวผูนั้นเขาสูสถานที่คุมขังหรือจําคุก อีกทั้งในเวลาหลังจากนั้นในทุกเมื่อที่จาํเปน 
ทั้งนี้การจัดบริการทางการแพทยใหแกผูตองขังโดยไมคิดคาใชจาย 
 ขอ 25 ผูตองขังหรือที่ปรึกษาของผูตองขังพึงมีสิทธิรองขอ หรือยื่นคํารองตอ
องคกรศาลหรือองคกรอื่นเพื่อเรียกรองใหมีหนวยบริการทางการแพทยอ่ืนเขาไปตรวจสุขภาพหรือ
วินิจฉัยอาการของตนใหม ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่คุมขังหรือเรือนจํานั้นดวย 
 ขอ 6 การตรวจอาการหรือสุขภาพของผูตองขังจะตองมีการบันทึกหลักฐานโดย
ระบุช่ือของแพทยที่ทําการตรวจและผลการตรวจนั้น เพื่อใหมีการตรวจสอบได ทั้งนี้เปนไปตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของของกฎหมายภายในประเทศนั้น 
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บทที่ 4 
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง

ระหวางพิจารณาคด ี
 

จากสภาพสังคมในปจจุบันที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น  จากกระแสโลกาภิวัฒนที่
ขยายตัวอยางมาก  ขณะเดียวกันจํานวนประชาชากรก็มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  มีกฎหมายเกิดขึ้น
มากมายเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การกระทําความผิดตอกฎหมายจึงมีปริมาณสูงขึ้น
มากตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน  ดังนั้น เมื่อปริมาณคดีลนศาล การควบคุมตัวบุคคลหรือผูตองขังเขาสูเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานก็มีเพิ่มขึ้น และกอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ ไมวาจะเปนปญหาตอระบบงาน
ยุติธรรม หรือปญหาตอระบบงานราชทัณฑ  ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบตอกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบ ทั้งในดานของงบประมาณ บุคลากร การบริหาร การจัดการ ตลอดจนการอํานวย
ความยุติธรรมใหเกิดขึ้นทั้งระบบ   

เมื่อเกิดสภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมในสังคมจากที่กลาวมาแลวขางตน ยอม
สง ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูที่ถูกควบคุมตัวโดยอํานาจรัฐ โดยเฉพาะ
บุคคลที่เปนผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่สังคมหรือองคกรของรัฐยังไมสามารถทราบไดวา 
เปนผูกระทําความผิดจริงหรือไม ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด แตทั้งนี้ในสภาพ
สังคมปจจุบันโดยสวนใหญ ไดมีการตราบาปใหบุคคลดังกลาวเสมือนเปนผูกระทําความผิดไปแลว  
หากเห็นวาบุคคลนั้นตองถูกควบคุมตัวหรือคุมขังไวในเรือนจําหรือทัณฑสถาน โดยไมไดวิเคราะห 
หรือไตรตรองถึงเหตุใดๆ ทั้งนี้ เกิดจากสภาพปญหาทางดานกฎหมายของประเทศไทยในปจจุบันที่
ยังไมมีความชัดเจน กอใหเกิดปญหาความเขาใจผิดในระบบกระบวนการยุติธรรม และการใชดุลย
พินิจของเจาพนักงานของรัฐเปนสวนใหญ โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล ส่ิง
เหลานี้สะทอนใหเห็นวา กฎหมายที่เปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
สวนของกระบวนการยุติธรรมยังไมชัดเจน ซ่ึงอาจกอใหเกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลใน
สังคมได ดังนั้น ปญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี สามารถแยกพิจารณาได 3 ประเภท ดังนี้ 
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4.1  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขงัระหวางพิจารณาคด ี
        ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

จากที่กลาวมาแลวเบื้องตน รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
หรือสังคมใหสามารถดํารงอยูกันไดอยางปกติสุข ประกอบกับการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ
ตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักความเสมอภาค ตลอดทั้งการใหความสําคัญใน
การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนับจากมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย จะเห็นได เจาหนาที่ฝายปกครองหรือผูใชอํานาจรัฐได
พยายามแสวงหามาตรการตางๆเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยมาโดย
ตลอด จนกระทั่งที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดมี
การรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไวหลายกรณี นอกจากนี้ยังเปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดรับรองหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญ
ดวย ดังนั้น จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชน 
โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ที่มีการบัญญัติรายละเอียดไวอยางชัดเจนถึง
วิธีการดําเนินกระบวนยุติธรรม ตลอดถึงการคุมครองสิทธิของบุคคลในกรณีตางๆ ดังจะเห็นไดจาก 
กรณีการบัญญัติสิทธิพื้นฐานของบุคคลไววา บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด....ตามมาตรา 32 หรือการมีบทบัญญัติที่
เปนหัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี คือ มาตรา 33 ใน
คดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และในวรรคสองไดวางหลักวา 
กอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลดังกลาวมากขึ้นกวา
รัฐธรรมนูญที่ผานมาหลายฉบับ   
 นอกจากนี้แลวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังไดบัญญัติในสวนของ
วิธีการหรือกระบวนการทางยุติธรรมไวอยางชัดเจน โดยเริ่มตั้งแตมาตรา 237-247 ซ่ึงเปนการ
กําหนดรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจาหนาที่รัฐไมวาจะเปน ตํารวจ  
อัยการ  หรือศาล  เพราะถือเปนองคกรที่ใชอํานาจอันสงผลกระทบกระเทือนหรือเปนการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของบุคคลไดไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม เชน การออกหมายจับ  และการคุมขังบุคคล 
จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับคําส่ังจากศาลเทานั้น.......1หรือกรณีการออกหมายจับหรือหมายขังบุคคล
จะออกไดตอเมื่อ มีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดอาญารายแรง หรือ มีหลักฐานตามสมควรเชื่อ

                                                 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 237 วรรค 1.   
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วาผูนั้นจะหลบหนี หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น2 หรือกรณีการ
ขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็ว และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตัวตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว
โดยเฉพาะในกฎหมายและตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว3นอกจากนี้ยังรับรอง
คุมครองในเรื่องของสิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกันตัวในกรณีดังกลาวไดดวย4 ในกรณีที่
กระบวนการยุติธรรมดําเนินถึงขั้นตอนของการควบคุมหรือคุมขังแลว บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิ
พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร5 หรือระหวาง
การคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใด ผูถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดเพื่อ
ประโยชนของผูถูกคุมขัง มีสิทธิรองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา หากเห็นวาเปนการใช
อํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย และเมื่อมีคํารองเชนวานี้แลวใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวได
โดยดวน  ถาเห็นวาคํารองนั้นมีมูลศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และ
ถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมายใหศาลสั่งปลอย
ตัวผูถูกคุมขังไปทันที6  เปนตน 
 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่
เปนผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ดังกลาวขางตน  จะ
เห็นไดวา ไดบัญญัติถึงรายละเอียดในแตละเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม 
(Access to justice) อันแสดงใหเห็นถึงการกําหนดขอบเขต หรืออํานาจหนาที่ที่สําคัญของเจาหนาที่
ไวอยางชัด เพื่อเปนการแสดงออกถึงการใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตาม
เจตนารมณที่แทจริงของรัฐธรรมนูญ แตอยางใดก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญจะไดกําหนดถึงหลักเกณฑ
หรือวิธีการที่ชัดเจนดังกลาว  แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาของการใชรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว      
ยังไมสามารถใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีได
อยางทั่วถึง  ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการที่ถือเปนปญหาสําคัญที่รัฐควรแสวงหามาตรการ
หรือวิธีการแกไข เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เชน  ปญหาการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ของ
รัฐ  ปญหาสภาพทางสังคมที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดปญหาการกออาชญากรรมใน
สังคมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศที่ไมอํานวยใหรัฐตองสามารถ

                                                 
2  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 237 วรรค 2. 
3  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 239  วรรค 1. 
4  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 239  วรรค 2. 
5  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 239 วรรค 3. 
6  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 240. 
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ดําเนินการเยียวยาหรือใหการรับรองคุมครองสิทธิของบุคคลเหลานั้นไดอยางเต็มที่  เมื่อ
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 ดังนั้น  เมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของประเทศขึ้นในป พ.ศ. 2550  อันผล
เนื่องจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศ  สงผลใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญในสวนของ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมใหมอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันแลว  จะเห็นไดวาไดมีการยกเลิกบทบัญญัติที่มีอยูในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหลายประการ
ดวยกัน  กลาวคือ  ไดมีการยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลที่เปนผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาในมาตรา 237 - มาตรา 247 ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดรายละเอียดตางๆ
เกี่ยวกับการวิธีการและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยการนํามาบัญญัติไวอยางกวางและไม
ลงลายละเอียดชัดเจนในมาตรา 40  ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  เนื่องจากไดนําบทบัญญัติที่เปน
รายละเอียดดังกลาวไปบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตเมื่อพิจารณาถึง
หลักการของรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  มีการแกไขไดยาก และหากมีการตรา
กฎหมายอื่นใดขึ้นมาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญถือวาใชบังคับไมได   สิทธิและเสรีภาพของบุคคลถือ
เปนเรื่องที่สําคัญที่รัฐควรรับรองไวในรัฐธรรมนูญ  เพราะเนื่องจากเปนกฎหมายสูงสุด แกไขยาก 
หรือหากจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไข  ตองมีกระบวนการในการแกไขที่ซับซอน  ดังนั้น ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  เปนการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีอยางเห็นไดชัดเจนกวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 กรณีดังกลาวเมื่อพิจารณาในสวนของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวกับกรณีดังกลาว  ยอม
เห็นไดวามีการบัญญัติรับรองคุมครองไวอยางชัดเจน  โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว  เชน  ประเทศ
เยอรมัน ซ่ึงถือเปนประเทศที่มีความเครงครัดในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เปนสําคัญ  โดยมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ รัฐธรรมนูญของเยอรมันไดให
ความสําคัญกับบุคคลทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางเต็มที่  ตราบใดที่ไมไปรบกวน
สิทธิของผูอ่ืนหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้โดยคํานึงวาบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและมีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย นอกจากนี้หลักความเสมอภาคของบุคคล ก็ถือเปนหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่         
เยอรมันใหความเครงครัดและสามารถใชบังคับไดอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะในสวนของ 
กระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีที่เปนการกลั่นกรองอยางรอบครอบดังนั้น  ประเทศเยอรมัน
จึงถือเปนประเทศที่ใหการคุมครองสิทธิของบุคคลที่เห็นผลไดชัดเจน ทําใหเกิดปญหาการละเมิด
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยลง   
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 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจน
เชนเดียวกับเยอรมัน  โดยเฉพาะในสวนของ การจับกุม  การคุมขังบุคคลไวในระหวางพิจารณาคดี  
เปนการนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  โดยบัญญัติใหเปนอํานาจของศาลแตเพียงผูเดียวที่สามารถออกหมายดังกลาวได  ทั้งนี้ 
รัฐจําเปนจะตองใชความระมัดระวังโดยยึดหลักความเหมาะสมเปนสําคัญ  ในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐยังไดวางหลักประกันในเรื่องกรณีมิใหมีการใชมาตรการใดๆที่เปนการบังคับหรือฝน
ใจใหผูตองหารับสารภาพ  และการไดรับการพิจารณาคดีที่รวดเร็วและเปดเผย  ซ่ึงในกรณีดังกลาว
ใหสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยสามารถรองขอใหมีการปลอยตัวช่ัวคราวได  ถึงแมวาจะมีการวาง
หลักประกันหรือไมมีก็ตาม  หากเปนกรณีดังกลาวเปนความผิดเล็กนอย  แตถากรณีมีที่ใหมีการวาง
หลักประกัน  ในรัฐธรรมนูญดังกลาวก็กําหนดไวอยางชัดเจนวา “หามเรียกเกินความเหมาะสมใน
แตละคดี”  ดังนั้น  จะเห็นไดวา ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานี้ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณามาก  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  จะมีความสอดคลองกันหลายประการ  เพราะมีการ
กําหนดรายละเอ ียดเกี ่ยวกับขั ้นตอนในการปฏิบัต ิเกี ่ยวกับกระบวนการย ุต ิธรรม   แตเมื ่อ
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับปจจุบันแลว  จะเห็นวายังมีความแตกตางกันใน
เร่ืองเนื้อหาที่ยังไมชัดเจน  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลได   
 สรุป  สิทธิและเสรีภาพถือเปนส่ิงที่สําคัญ ที่มีอยูติดตัวของบุคคลทุกคน  และเปนเรื่อง
ของความชอบธรรมที่แตละบุคคลพึงมีในสังคม  โดยเฉพาะในรัฐเสรีประชาธิปไตยสวนใหญถือวา
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง  ตามลัทธิปจเจก
ชนนิยม ซ่ึงยอมรับกันวามนุษยทุกคนเกิดมายอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  จะเห็นไดวา  ทั้งสิทธิ
และเสรีภาพถือเปนสิ่งจําเปนที่รัฐจะตองมีกฎหมายบัญญัติรับรองคุมครองหรือเขามาสอดสองดูแล
ไมใหมีการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลได  รัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งสําคัญที่สามารถรับรอง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได  เพราะเนื่องจากรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุด  ที่วาง
ระเบียบแบบแผนของสังคม  โดยอํานาจของรัฐาธิปตย  ฉะนั้นเมื่อมีการบัญญัติหลักเกณฑขั้นตอน
และวิธีการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐ  เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลไวอยางชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญ  ถือเปนการใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมพึงไดรับ  โดยเฉพาะใน
สวนของผูตองหาหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีซ่ึงเปนบุคคลที่บริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไมมีคาํ
พิพากษาเด็ดขาด  จะปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได ถือเปนการขัดตอ
รัฐธรรมนูญมาตรา  39  ดังนั้น  เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ซ่ึงเปน
รัฐธรรมนูญที่กําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจน  แตตองถูกยกเลิกไปเพราะมี
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การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ ซ่ึงไดรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันขึ้นโดยการบัญญัติถึง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวอยางกวาง กอใหเกิดการบัญญัติกฎหมายที่ไมชัดเจน หรืออาจทําให
เกิดชองวางของกฎหมายได 
 
4.2 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี   
        ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เปนภารกิจของรัฐที่ตองอํานวยความยุติธรรมใหกับ
สังคม  เพื่อใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางสมบูรณ  เนื่องจากรัฐเปนผูรับผิดชอบ
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและหาพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบความจริงในเรื่องที่กลาวหา  ฉะนั้น
การดําเนินคดีอาญาจะถือไดวา  ผูถูกกลาวหาเปนประธานแหงคดี   ซึ่งผูถูกกลาวนี้หมายถึง  
ผูตองหา หรือจําเลย  ที่ถูกผูเสียหายฟองกอนที่ศาลจะประทับฟอง  เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผู
ถูกกลาวหาใหมีการนําเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีอยางถูกตองและเปนธรรมและในกรณี
ที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดี  จะตองมีการไตสวนมูลฟองเสมอ  เพื่อตรวจสอบวาการฟองของ
ผูเสียหายมีมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายครบถวน  และในระหวางที่ศาลยังไมประทับรับฟอง  
มิใหถือวาบุคคลผูนั้นอยูในฐานะจําเลย7 ดวยเหตุนี้  พนักงานสอบสวน  อัยการ และศาล  จะปฏิบัติ
ตอบุคคลดังกลาวเยี่ยงจําเลยในคดีไมได  และจะใชมาตรการควบคุมตัว หรือการใชมาตรการอื่นๆ 
ในฐานะที่เปนจําเลยในคดีไมไดเชนกัน หลักนี้เปนหลักประกันมิใหผูถูกกลาวหาในคดีตองเปน
วัตถุแหงการซักฟอกทั้งที่ยังไมเปนจําเลยในคดี  ซ่ึงทําใหผูถูกกลาวหานั้นกลายเปน กรรมในคดี  
ไมใชประธานในคดี เพราะหากผูถูกกลาวเปนประธานในคดี ก็จะตองไดรับความคุมครองเรื่อง
ความรวดเร็วและเปนธรรมในการดําเนินคดีอาญา เนื่องจากตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีมี
ความสําคัญยิ่ง  เพราะถาไมมีตัวผูตองหาหรือจําเลยในกระบวนการดังกลาวนั้น  กระบวนการ
ดําเนินคดีอาญาก็ไมสามารถดําเนินไดโดยชอบ  ดวยเหตุนี้ เจาพนักงานของรัฐอาจใชมาตรการบาง
ประการเทาที่จําเปนเพื่อเอาตัวบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจําเลยไวในอํานาจรัฐ  เพื่อสะดวกตอการ
ปฏิบัติหนาที ่ ดังนั ้น   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงถือเปนกฎหมายที่มีความสําคัญยิ่ง 
นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐตอบุคคลเหลานี้ อันเปนการกระทาํที่
อาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ    ตลอดจนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย  ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแกไขมาโดย
ตลอด ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองและเหมาะกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงในสวนของ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ไดมีการแกไขมาแลวหลายครัง้ 
                                                 

7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 165. 
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แตยังไมสามารถที่คุ มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจําเลยไดอยางสมบูรณ  
เพราะเนื่องจากปจจัยหลายประการ  ไมวาจะเปนการใชอํานาจของเจาหนาที่โดยมิชอบ  มีการใช
ดุลยพินิจในการปฏิบัติ หรือยึดถือแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาชานาน  ซ่ึงวิธีปฏิบัติดังกลาวกลายเปน
บรรทัดฐานของสังคมไปแลว โดยเฉพาะในสวนของพนักงานสอบสวน  ที่มีการกระทําอันเปนการ
ฝาฝนกฎหมาย เชนการบังคับ  ขมขูใหผูตองหาใหการ  หรือรับสารภาพ  หรือมีการกระทําที่เปน
การทารุณกรรมตอผูตองหา  เปนตน นอกจากนี้ในสวนของศาลก็มีการพิจารณาการใหประกันตัว
หรือไมใหประกันตัวของผูตองหาหรือจําเลยโดยใชดุลยพินิจ  ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจกอใหเกิดการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลได  ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนผลเนื่องมาจากปญหาขอกฎหมายของไทย
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่เปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลพินิจใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 87 วรรค 7 ซ่ึงเปนเรื่องการควบคุมตัวผูตองหาระหวางสอบสวน ในความผิดที่มีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆกัน
ได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน ซ่ึงกรณีดังกลาว
สวนใหญแลวเจาหนาที่จะใชวิธีการควบคุมตัวผูตองหาไวจํานวน 84 วัน ซ่ึงเปนจํานวนสูงสุดที่
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหสามารถควบคุมตัวไวได แตโดยหลักสิทธิมนุษยชนแลว 
การควบคุมตัวผูตองหาระหวางสอบสวนควรทําเทาที่จําเปนเทานั้น ไมจําเปนตองควบคุมตัวไว
ยาวนานเกินความจําเปน8 ดังนั้น จะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวไดเปดชองในเจาหนาที่สามารถใช
ดุลพินิจในการดําเนินการ ซ่ึงบางกรณีในการใชระยะเวลาในการสืบสวนหาพยานหลักฐานหรือ
ขอเท็จจริงเพื่อใชดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวไมไดยาวนานถึง 84 วัน แตเพื่อความสะดวกของ
เจาหนาที่ของรัฐแลว จะกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่ตองถูกควบคุม หรือถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพทั้งๆที่บุคคลดังกลาวยังเปรียบเสมือน
ผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
 นอกจากนี้ในปจจุบันมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ฉบับที่ 
25  พ.ศ. 2550  โดยบัญญัติไวในมาตรา  89/1  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนระหวางการสอบสวนหรือ
พิจารณา  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ผูบัญชาการเรือนจํา  หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่
จัดการตามหมายขังรองขอ  ศาลจะมีคําสั่งใหขังผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคล
ดังกลาวรองขอ หรือตามที่ศาลเห็นสมควร นอกจากเรือนจําก็ได  เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติดังกลาว
แลวจะเห็นวา  เจตนารมณของผูรางมีความประสงคที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา
หรือจําเลย  โดยเปดชองวางใหศาลสามารถออกคําสั่งใหขังบุคคลเหลานั้นไวในสถานที่อื่นตามที่
                                                 

8  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.).  เลมเดิม.  หนา 84. 
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บุคคลดังกลาวรองขอ  แตหากพิจารณาไตรตรองใหดีแลว  บทบัญญัติมาตราดังกลาวนี้  ไมไดมี
ผลตอการคุมครองสิทธิของประชาชนหรือผูตองหาแตอยางใด  เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่อาจ
กอใหเกิดการตีความ หรือเปนการใหอํานาจของฝายปกครองสามารถใชดุลยพินิจได  ดังจะเห็นได
จาก  กรณีที่มีเหตุจําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา  ซ่ึงถามวาเหตุจําเปนดังกลาวมีเหตุใดบางที่
จะสามารถรองขอใหศาลออกคําส่ังใหขังได  หรือกรณีสถานคุมขังที่อ่ืนนอกเหนือจากเรือนจํา  
หมายถึงสถานที่ใดซึ่งไมสามารถระบุไดชัดเจน   เพราะหากใหเปนไปตามคํารองขอของ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจดังกลาว อาจจะ  กอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ  ไมวาจะเปนปญหา
ดานงบประมาณ  บุคลากรในการควบคุมดูแล  ฯลฯ    เปนตน  
 
4.3 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจาณาคดีตาม 
        พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ.2479 
 จากที่กลาวมาแลวขางตน  ในสวนของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมของไทย  เมื่อมี
การจับผูตองหาหรือจําเลยไวแลว  ในระหวางการสอบสวนหรือพิจารณาคดี  ศาลอาจออกหมายขัง
ผูตองหาหรือจับเลยก็ได9 จะเห็นไดวา การกระทําดังกลาวถือเปนการนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมโดยอํานาจรัฐ  และกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพที่มีอยูของบุคคล  ซ่ึงสิทธิที่ไดรับ
ผลกระทบประการแรกไดแก สิทธิในการเดินทางที่ตองเสื่อมอิสรภาพไป  เพราะการนําบุคคลไปอยู
สถานที่ที่รัฐกําหนดไวเปนการเฉพาะ โดยบุคคลผูนั้นไมไดรับอนุญาตใหสามารถจากไปโดยสมัครใจ  
ทั้งนี้เนื่องจากถูกจํากัดโดยอํานาจของรัฐหรือพนักงานฝายปกครอง หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ เมื่อ
ผูตองหาหรือจําเลยถูกทําใหเสื่อมอิสรภาพในการเดินทางดังกลาวไป  ซึ่งถือสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานอยางหนึ่ง ดังนั้น ในกระบวนการของการทําใหเสื่อมอิสรภาพ รัฐตองมีกฎหมายรองรับ
อยางชัดเจนโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการจับคุมหรือควบคุมดูแลบุคคลดังกลาวเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักมาตรฐานสากล หรือเพื่อไมใหเกิดการละเมิดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   
 กรมราชทัณฑถือเปนหนวยงานที่สําคัญในการดูแลควบคุมบุคคลที่ถูกทําใหเสื่อมอิสรภาพ  
จึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ  ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใชกับบังคับเกี่ยวกับกรณีดังกลาวไดแก  พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.  2479  ซ่ึงใชบังคับมานานกวา 70  ป  ซ่ึงกรณีดังกลาวไมมีวาจะเปนผูตองขังที่เปน
นักโทษเด็ดขาดตามคําพิพากษาศาลหรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  ลวนอยูภายใตการบังคับตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑฉบับนี้  ทั้งนี้ในการปฏิบัติตอผูตองขังทั้งสองกรณีจะตองแตกตางกัน
ชัดเจน และในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  ก็ไดใหการรับรองถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่
                                                 

9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 71. 
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เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไวพอสมควร  โดยบัญญัติรับรองไวในมาตรา 11 วรรคสอง  เร่ือง
การแยกประเภทของผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาดออกจากผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  เพื่อประโยชน
ในการควบคุม  การปฏิบัติตอผูตองขังรวมถึงการอบรมแกไขพฤติกรรมของผูตองขัง  จากประเภท
หนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะผูตองขังระหวางพิจารณาคดียังไมถือวาเปนผูกระทําความผิด
ตามกฎหมาย  อาจเปนผูบริสุทธิ์ก็ได  ดังนั้นตองมีการปฏิบัติตอผูตองขังประเภทดังกลาวผิดแผก
แตกตางจากนักโทษเด็ดขาดออกไป  เพราะอาจไดรับอิทธิพลเลวรายจากนักโทษเด็ดขาดได  แสดง
ใหเห็นวาเจตนารมณของกฎหมายไมตองการใหผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไปคลุกคลีกับนักโทษ
เด็ดขาด  แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติมาตรา 11 วรรคสอง  ที่วางหลักไววา  “คนตอง
ขังและคนฝาก  ใหแยกขังไดตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาที่จะกระทําได” จะเห็นไดวาแม
เจตนารมณของผูรางตองการที่จะใหมีการแยกขังกันอยางเด็ดขาด  แตอาจจะเนื่องมาจากสถานที่คุม
ขังในสมัยที่รางกฎหมายนี้ยังมีอยูจํากัด  ทําใหตองเปดชองวางเอาไวทายมาตรา  11  วรรคสอง  นี้วา
ใหแยกคนตองขังและคนฝากออกจากกันกับนักโทษเด็ดขาดเทาที่จะกระทําได อันมีผลทําให
แมในปจจุบันนี้ก็ยังไมมีการแยกคนตองขังและคนฝากขังออกจากนักโทษเด็ดขาดไดอยางจริงจัง  
ยิ่งในระยะนี้มีผูตองขังเพิ่มมากขึ้นทําใหปฏิบัติไดยากขึ้น  ดังนั้นจึงเปนหนาที่รัฐหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมราชทัณฑจําเปนจะตองแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน  เพื่อ
รับรองคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาวไมใหไดรับการปฏิบัติที่ถือวาเปนการลดคุณคาของความ
เปนมนุษย  ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด 
 
4.4 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
        ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับกรมราชทัณฑ 
 จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมีกฎหมายเพื่อบังคับใชเกี่ยวกับการงานดานราชทัณฑ โดย
การตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงถือเปนกฎหมายที่ใชบังคับและถือปฏิบัติกันมา
ยาวนานถึง 73 ป ประกอบกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับกรมราชทัณฑ ที่ออกมาเพื่อใชกับงานทางดาน
ราชทัณฑดังกลาว บางกรณียังไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง ซ่ึงทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่กาวหนา 
ทั้งดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนที่จะตองมีการตรากฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆออกมาใช เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายใน
สวนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับของกรมราชทัณฑ ซ่ึงถือเปนกฎหมายที่มี
ผลกระทบตอการใหการคุมครองสิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีอีกประการหนึ่งแลว จะเห็น
วา ยังมีขอบกพรองอยูบางประการที่มาตรการทางกฎหมายดังกลาวไมสามารถคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไดอยางเต็มที่ อาจจะเนื่องมาจากเปนกฎหมายที่เปด
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ชองวางไวอยางกวางๆ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน หรืออาจเปนเพราะ
กฎหมายที่ตราออกมาใชบังคับนั้น เปนกฎหมายที่เกาสงผลทําใหการใชบังคับไมสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติในปจจุบัน โดยเฉพาะในสวนของกฏกระทรวงที่ใชบังคับในงานราชทัณฑปจจุบนันี ้
ยังถือวาเปนกฎกระทรวงที่ใชมายาวนานมาก ทําใหเกิดปญหาการใชอํานาจของเจาหนาที่เปน
ชองวางในแสวงหาผลประโยชนแกตนเองได สําหรับกฎกระทรวงที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาแลวเห็น
วา ยังไมสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงสงผลกระทบตอการลิดรอด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวในดานตางๆ  โดยเฉพาะ 
 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย กรณี สิทธิไดรับอาหารและน้ําดื่ม ซ่ึงกรณีดังกลาว
แมวาปจจุบันในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑไดกําหนดใหเรือนจําตางๆจัดอาหารใหแกผูตองขังไดรับ
ประทานตามหลักโภชนาการครบ 5 หมูวันละ 3 มื้อ ถือวาพียงพอตอความตองการของรางกาย
มนุษย และสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาคดี แต
ทั้งนี้ ในสวนของกฎหมายที่ใชเปนหลักเกณฑ ขอบังคับ ยังถือวายังไมสอดคลองมากนัก เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ ดังกลาว เนื่องจากกฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความในมาตรา  58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  ขอ 77 กําหนดใหเรือนจําจัดอาหารใหแกผูตองขังอยางนอย 2  
มื้อ คือเชากับเย็น  ซ่ึงถือวาเปนปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ทั้งนี้หากเจาหนาที่
ของรัฐใชชองวางของกฎหมายดังกลาวปฏิบัติตอผูตองขังแลว อาจจะสงผลใหเกิดการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพ และเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได ดังนั้น ควรมีการแกไขปรับปรุง
กฎกระทรวงดังกลาว ใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ทางราชทัณฑไดดําเนินการอยางเหมาะสมดี
แลวในปจจุบัน 
 ในสวนของสิทธิไดรับเครื่องนุงหมหลับนอนก็เชนเดียวกัน ปจจุบันมีกรมราชทัณฑได
กําหนดใหเรือนจําจายเครื่องแตงกายที่จําเปนใหแกผูตองขังมากกวาที่กฎกระทรวงมหาดไทย ออก
ตามความในมาตรา  58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  ขอ 70 กําหนดไว โดย
นอกเหนือจากเครื่องแบบผูตองขัง 2 ชุดตอคนตอปแลว ยังมีการแจกผาผลัดอาบน้ําเพิ่มอีก 1 ผืน ตอ
คนตอป  กางเกงชั้นใน  2  ตัว  ตอคนตอป และผาเช็ดตัว  1  ผืน ตอคน ใช  2  ป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
แกผูตองขังที่จะใชในอนามัยสวนตัว แตความเปนจริงแลวทางราชทัณฑไดรับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับกรณีดังกลาวไมเพียงพอกับจํานวนผูตองขังที่มีอยูจริง จึงไดอนุโลมใหผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดี สามารถใชเครื่องนุงหมสวนตัวมาใชในเรือนจําได ดังนั้น ในสวนของ
กฎกระทรวงที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติดังกลาวก็ควรไดรับการแกไขใหสอดคลองการการปฏิบัติที่
แทจริงของทางกรมราชทัณฑดวย เพื่อใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล  
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 นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงที่เปนปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจาหนาที่เรือนจําอีก
ประการหนึ่งคือ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479  ขอ 35 และขอ 36  ซ่ึงกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการตรวจคนรางกายของผูตองขังทุก
ประเภท ไมวาจะเปนผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาด หรือผูตองขังระหวางพิจาณาคดี ทั้งนี้ใน       
กฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดไวเฉพาะหลักเกณฑทั่วไปวาใหสามารถตรวจคนรางกายของ
ผูตองขัง แตในสวนของรายละเอียด และวิธีการตรวจคนมิไดบัญญัติไวชัดเจน ซ่ึงอาจสงผลทําให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถใชอํานาจหรือใชดุลพินิจเกินขอบเขตได เชน การตรวจคนดวยวิธีให
ผูตองขังเปลือยกายตอหนาบุคคลทั่วไป หรือการตรวจคนโดยการลวงทวารหนัก เปนตน ซ่ึงส่ิง
เหลานี้ยอมถือไดวาเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได ดังนั้น จึงควรแกไขกฎกระทรวง
ดังกลาวเพื่อกําหนดแนวทางเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจคนใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 
4.5  วิเคราะหมาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
 จากการศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี แนวคิดวาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนแนวความคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการลงโทษ ตามที่กลาวไวในบทที่ 2 และจากการศึกษาถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของตางประเทศ ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 หัวขอที่ 3.2 
สามารถวิเคราะหถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีใน
ประเทศไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศ และหลักมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซ่ึงจะเห็นไดวาสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของ
ประเทศไทยไดพยายามแสวงหามาตรการตางๆ เพื่อรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ดังกลาวเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนการบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ ขึ้นเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักมาตรฐานสากลใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ ในการพัฒนามาตรการในการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพดังกลาวของแตละประเทศ ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ ไมวาจะเปน
ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ เปนตน ลวนแลวแตมีผลกระทบตอผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีทุกประการ ดังจะเห็นไดจากประเทศที่มีสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดี หรือ
ประเทศที่พัฒนาแลวยอมมีมาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเหลานี้ไดดีกวา
ประเทศที่มีปญหาดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง เปนตนเชน  กรณีของประเทศที่ได
ทําการศึกษามาในบทที่ 3 จํานวน 4 ประเทศไดแก ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และ
เยอรมันนั้น จะเห็นไดวา เปนกลุมประเทศที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม
วาจะเปนทางดานงบประมาณในการพัฒนาระบบมาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
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ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ดานบุคลากรที่มีจํานวนเพียงพอตอระบบงานราชทัณฑ และดาน
มาตรการทางกฎหมายที่มีพัฒนาใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงปจจัย
ตางๆ ตามที่ไดกลาวมา ประกอบกับมาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีของประเทศไทย สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้ 

4.5.1  สิทธิและเสรีภาพในชวีิตและรางกาย 
 จากที่กลาวมาแลวขางตน ในการแสวงหามาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีซ่ึงถือเสมือนเปนบุคคลที่บริสุทธิ์ จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาได
กระทําผิด ดังนั้นจะปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได ซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญที่รัฐ
จะตองพยายามหามาตรการตางๆ มาบัญญัติรับรองคุมครองบุคคลเหลานั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักมาตรฐานสากลที่วางไว    แตทั้งนี้การที่ประเทศตางๆจะสามารถหาวิธีการหรือมาตรการใดๆ
มาคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวไดมากเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ
ตามที่ไดอธิบายแลวขางตน ซ่ึงสําหรับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีของประเทศไทยเรานั้น ที่ไดรับการรับรองคุมครองในบางประการที่สอดคลองกับหลัก
มาตรฐานสากลไดแก 

4.5.1.1  สิทธิไดรับอาหารและน้ําดื่ม   
 จากกรณีศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในปจจุบัน
ไดรับการคุมครองเพิ่มมากขึ้นในสวนของการไดรับอาหารและน้ําดื่มที่เพียงพอตอความตองการ
ของรางกายซึ่งกฎหมายไทยปรากฏหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเล้ียงอาหารแกผูตองขังไว
ในกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ 75-80 และขอ 128 ซ่ึงกรมราชทัณฑไดพยายามเนนใหจัดอาหารที่มี
คุณคาตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู โดยจัดทํารายการอาหารประจําวันเพื่อใหผูตองขังไดทราบ 
ตามตัวอยางรายการอาหารสําหรับผูตองขังในรอบ 31 วัน ซ่ึงไดกําหนดเปนแนวทางใหเรือนจํา
และทัณฑสถานตางๆ นําไปประกอบอาหารใหผูตองขังรับประทาน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
รายการอาหารไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ในสวนของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีที่ตองไปศาล กรมราชทัณฑก็ไดกําหนดใหเรือนจําเตรียมอาหารกลางวันใหผูตองขัง
ดังกลาวติดตัวไปดวย อันเปนการแสดงใหเห็นถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิของบุคคลที่พึง
ไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับหลักปฏิญญาสากลวาดวยพลเมือง 1948 ขอ 3 ที่กําหนดวา บุคคลทุกคนมี
สิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงรางกาย และในขอ 25(1) ไดกําหนดวา บุคคล
ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ อันเพียงพอสําหรับสุขภาพ และความเปนอยูของตน
และครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางแพทย..........นอกจากนี้
ในทางเรือนจํา และทัณฑสถานยังอนุญาตใหผูตองขังระหวางพิจารณาสามารถเลือกซ้ืออาหารจาก
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ภายนอกหรือจากรานสะดวกซื้อได โดยคาใชจายสวนตัว  ซ่ึงสอดคลองกับหลักมาตรฐานขั้นต่ําของ
องคการสหประชาชาติ ขอ 87 แสดงใหเห็นวาในปจจุบันเรือนจําใหความสําคัญกับสิทธิของ
ผูตองขังในดานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย
และใหอิสระตอการเลือกซ้ืออาหารไดตามความตองการขึ้น แตทั้งนี้กรณีดังกลาวแมวาในทาง
ปฏิบัติกรมราชทัณฑหรือเรือนจําจะไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิในการไดรับอาหาร
และน้ําดื่มของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย แตในสวนของ
กฎกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 
77 ยังกําหนดใหเรือนจําจัดอาหารใหแกผูตองขังอยางนอย 2 มื้อ คือเชากับเย็น ซ่ึงไมสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เพราะมีปริมาณที่ไมเพียงพอกับความตองการของรางกายคนโดยทั่วไป ฉะนั้น ควร
มีการแกไขบทบัญญัติของกฎกระทรวงใหมีความสอดคลองกับทางปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามหลัก
มาตรฐาน สากล และแสดงใหเห็นถึงการเคารพตอสิทธิของผูตองขังอยางสมบูรณ อีกทั้งเพื่อไมให
เกิดชองวางของกฎหมายใหเจาหนาที่ของรัฐใชอางในทางปฏิบัติได 

นอกจากนี้แลว เมื่อพิจารณาถึงมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในกรณีดังกลาวของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของตางประเทศแลว จะเห็นไดวา มาตรการทางกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุน ไดกําหนดหนาที่ใหเรือนจําจัดบริการอาหารแกผูตองขังไวใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ (The 
Prison Law 1953) ขอ 34 โดยคํานึงถึงสุขภาพ อายุ และชนิดของงานที่ทํา ดังนั้น ปริมาณของอาหาร
ที่จัดใหแกผูตองขังทุกคนจะจัดตามความจําเปน และเพียงพอตอความตองการของรางกายมนุษย ซ่ึง
ก็คลายคลึงกับปฏิบัติของประเทศไทย แตที่แตกตางคือ ประเทศญี่ปุนไดมีการจัดอาหารพิเศษใหแก
ผูตองขังในโอกาสตางๆ เชนวันปใหม วันหยุดแหงชาติ และวันของผูตองขัง รวมทั้งจัดอาหารพิเศษ
สําหรับผูตองขังชาวตางชาติแตกตางจากอาหารของผูตองขังทั่วไป ซ่ึงกรณีดังกลาวเนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ ทําใหมีงบประมาณในสวนดังกลาวมากกวาประเทศไทยเรา 
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังดังกลาว โดยรัฐจะตองใหความสนใจและเขาไปดูแลใหผูตองขังไดรับอาหารที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจากอาหารเปนสิ่งที่จําเปนพื้นฐานของชีวิต ปรากฏตามขอสนับสนุนของ
สมาคมการราชทัณฑแหงสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดใหจัดสรรงบประมาณดานอาหารที่มีมาตรฐาน
และอยางเพียงพอตอการเลี้ยงดูผูตองขังใหครบ 3 มื้อ และกําหนดรายการอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ มีความหลากหลาย และนอกจากนี้ยังไดมีการจัดอาหารพิเศษสําหรับฉลองวันสําคัญ
ตางๆเชนเดียวกับของประเทศญี่ปุน เชน วันสําคัญทางศาสนา ซ่ึงเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่
กําหนดไว สวนเรื่องการเตรียมอาหารนั้น สวนใหญจะอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขามาทําการประมูล 
เพื่อเขามาทําหนาที่ปรุงอาหารใหแกผูตองขัง แตในกรณีดังกลาวก็มีขอเสียคือ มีการจัดอาหารไม
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เพียงพอกับความตองการของผูตองขัง ทําใหเกิดความหิวและความเครียดนําไปสูการตอสู หรือ
ความไมสงบเกิดขึ้นในเรือนจําได 

4.5.1.2  สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล  
 ส ิทธ ิด ัง กล า วนี ้ใ นประ เทศไทยป จ จ ุบ ันม ีบทบ ัญญ ัต ิร ับ รอ งไว ใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 50 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดรายละเอียดในการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ
ของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไว อันเปนการสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล และหลัก
กฎหมายของตางประเทศ เชน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑของประเทศญี่ปุนขอ 32 และ33 
กําหนดใหกรณีที่ผูตองขังปวยรวมถึงผูตองขังหญิงตั้งครรภ ผูตองขังที่คลอดลูก หรือผูตองขังที่ออน
อายุ หรือไรความสามารถ ควรไดรับการรักษาจากแพทย และถาจําเปนใหสงไปสถานพยาบาลใน
เรือนจํา หากกรณีผูตองขังปวยเปนโรคติดตอก็อาจถูกสงไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกไดตามแต
สถานการณ นอกจากนี้ผูตองขังที่ปวยอยูอาจไดรับการรักษาจากแพทยที่ตนเองเสนอได โดย
คาใชจายของตนเอง สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแลว ก็ไดมีการปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยคํานึงถึง
สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลอยางเหมาะสมและเพียงพอตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น ผูตองขังสามารถเรียกรองสิทธิเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวได หากมีการปฏิบัติไมเหมาะสมของการ
รักษาพยาบาลที่ไดรับ หรือการไมเอาใจใสดูแลผูตองขังปวยอยางเพียงพอ 
 แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติประเทศไทยมีปญหาการขาดแคลนแพทยเพื่อทําการรักษา
ดูแลผูตองขังดังกลาว ดังจะเห็นไดจากปจจุบันมีแพทยที่อยูประจําเรือนจําเพียงทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ ซ่ึงเปนสถานที่รับรักษาผูตองขังปวยที่เรือนจํา หรือทัณฑสถานทั่วประเทศ
สงมารับการรักษา และสถานพยาบาลสวนกลาง 4 แหง ซ่ึงเปนสถานพยาบาลขนาดใหญ ฉะนั้นแม
ในปจจุบันเรือนจําทุกแหงไดจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย แตไมมี
แพทยประจําอยูทุกแหง จึงถือเปนปญหาที่สําคัญตอการคุมครองสิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณา
คดีในการไดรับการรักษาพยาบาล แมวาจะมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการคุมครองสิทธิดังกลาวก็
ตาม  ซ่ึงกรณีดังกลาว เนื่องมาจากสภาพปญหาทางดานเศรฐกิจของประเทศที่คอนขางต่ํา ทําใหการ
จัดสรรงบประมาณในสวนนี้ไมเพียงพอตอความตองการของผูตองขังไดเทาเทียมกับประเทศที่มี
สภาพเศรษฐกิจที่ดี เชนญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่พัฒนาแลว 
 สําหรับมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดีที่ไมสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล นั้น สามารถแยกพจิารณาไดดังนี ้
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4.5.1.3  สิทธิไดรับเคร่ืองนุงหมหลับนอน 
 ปจจุบันกรมราชทัณฑไดพยายามจัดใหมีการบริการเครื่องนุงหมลับนอนให
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของผูตองขังทุกประเภท ไมวาจะเปนนักโทษเด็ดขาด หรือ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องนุงหมซึ่งไดมีการกําหนดแบงแยกไวโดย
ชัดเจนตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 ขอ 69-70 แตทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่มีความตองการหรือความ
จําเปนในเครื่องนุงหมแลว ถือวาการบริการดังกลาวแกผูตองขังหรือนักโทษยังไมเพียงพอตอ
ความการของมนุษย โดยเฉพาะผูตองขังระหวางพิจารณาคดีซ่ึงเปรียบเสมือนบุคคลที่บริสุทธิ์ตราบ
จนที่จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด ดังนั้นจะปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้นดังเชนผูกระทําผิด
ไมได นอกจากนี้ในสวนของที่หลับนอนของผูตองขังระหวางพิจารณาคดียังไมมีการแบงแยกโดย
ชัดเจน สงผลทําใหกระทบสิทธิและเสรีภาพเปนอยางมาก กรณีดังกลาวเห็นวา ยังไมสอดคลองกับ
หลักมาตรฐานสากลและหลักกฎหมายของตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศที่ยังไมอํานวย นอกจากนี้ยังมีปญหาทางดานงบประมาณ และ
ดานบุคลากรที่ไมเพียงพอตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวได ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนแลวจะเห็นไดวา ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศญี่ปุนจะ
ไดรับการจัดสรรเสื้อผาแยกแตกตางจากนักโทษเด็ดขาด และกําหนดใหมีการแยกขังโดยชัดเจน 
โดยกําหนดใหจําคุกเดี่ยว ยกเวนกรณีที่ไมเหมาะสมสําหรับผูตองขังในการไดรับการรักษาบาง
ประการ เพราะความเจ็บปวยดานจิตใจหรือรางกาย สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาก็เชนเดียวกนั การ
กําหนดเครื่องแตงกายจะคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ ทนทาน ประหยัด งายตอการซอมแซม ซ่ึงจะจัด
เส้ือผาใหผูตองขังตั้งแตเวลาที่เขามาอยูในเรือนจํา โดยจัดใหมีทั้งเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขายาว 
กางเกงชั้นใน เข็มขัด ถุงเทา และเสื้อกันหนาว เปนตน  

4.5.1.4  สิทธิเกี่ยวกับการตรวจคนรางกาย 
 ปญหาในการคุมครองสิทธิเสรีภาพในรางกายของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ปญหาเกี่ยวกับการตรวจคนรางกาย ซ่ึงสงผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดังกลาวอยางมาก ดังจะเห็นไดจากกฎกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความใน
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 35-36 โดยไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การตรวจคนรางกายของผูตองขังไว แตทั้งนี้ไมไดกําหนดรายละเอียดของวีธีการตรวจคนไวอยาง
ชัดเจน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการตรวจคนรางกายของผูตองขังไดอยาง
กวางขวาง เพราะกรณีดังกลาวเจาหนาที่อาจกอใหเกิดความรุนแรง หรือกระทําโดยเปดเผยตอผูอ่ืน 
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เชน การใหเปลือยกาย การตรวจคนโดยการลวงทวารหนัก เปนตน ส่ิงเหลานี้ยอมถือไดวาเปนการ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได 

4.5.1.5  สิทธิท่ีจะไมถูกใชเคร่ืองพันธนาการ 
 ปจจุบันแมวาในประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่อง
พันธนาการแกผูตองขัง โดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 แตในทาง
ปฏิบัติยังมีการใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังโดยไมสมควร เชนผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที่มี
อัตราโทษสูง หรือคดียาเสพติด ไดกําหนดใหผูตองขังตองถูกใสตรวนตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาง
เพียงเหตุผลตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ ทั้งนี้ไมไดพิจารณาถึงความเหมาะสม 
หรือผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตอยางใด ถือเปนการปฏิบัติตอผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีเยี่ยงมิใชมนุษย ทั้งที่บุคคลดังกลาวยังไมถือวาเปนผูกระทําผิดตามคําพิพากษา ดังนั้น 
กรมราชทัณฑหรือเรือนจําควรมีการกําหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑที่ชัดเจนในการใช
เครื ่องพันธนาการแกผูตองขังดังกลาว ในบางกรณีหรือบางเวลาที่เหมะสม ทั้งนี้เพื่อไมให
เจาหนาที่ใชดุลยพินิจในการปฏิบัติตอผูตองขังเกินกวาเหตุได 

4.5.2  สิทธิเสรีภาพดานการสื่อสาร 
4.5.2.1  สิทธิไดรับการเยี่ยมเยียนจากญาตหิรือทนายความ 

 กรณีดังกลาวตามพระราชบัญญัติราชทัณฑไดบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพในการสื่อสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีในมาตรา 33 โดยใหผูตองขังไดรับการเยี่ยม
เยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกได โดยเฉพาะทนายความซึ่งสามารถเขาพบผูตองขังไดทุกวัน
และทุกเวลาตั้งแต 8.00 ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ในกรณีพิเศษยังอาจขออนุญาตผูบัญชาการเรือนจํา
เขาพบผูตองขังนอกเวลาไดอีกดวย ยกเวนเวลาที่นําตัวผูตองขังเขาหองเก็บตัวในเรือนนอนแลว 
ดังนั้น    จะเห็นไดวาสิทธิไดรับการเยี่ยมเยียนจากทนายความตามกฎหมายไทยถือวาไดรับการ
คุมครอง      และสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล และกฎหมายของตางประเทศ แตกรณีสิทธิและ
เสรีภาพไดรับการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอกรวมถึงญาติพี่นองของผูตองขังดังกลาว ยังคงมี
ขอจํากัดสิทธิอยูบางประการ เชน กําหนดวันและเวลาที่เขาเยี่ยม หรือกําหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติใน
การเยี่ยมเยียน ที่มีรายละเอียดมากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีขอบังคับที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่
สามารถขัดขวางจนกระทั่งใชกําลังพอสมควรแกผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับนี้ ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาสิทธิเสรีภาพดังกลาวยังไมไดรับการคุมครองเพียงพอ อันเปนการสอดคลองตอหลัก
มาตรฐานสากลเนื่องจากบุคคลดังกลาวยังถือเปนบุคคลที่ยังไมมีความผิด หรือเปนผูตองขังเด็ดขาด 
ดังนั้นจึงสามารถติดตอส่ือสารกับญาติพี่นองหรือบุคคลภายนอกไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปโดยไม
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จํากัดวันเวลาเยี่ยมเยียน ยกเวนกรณีที่อาจกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซ่ึงจะตองพิจารณาแลวแตกรณีตามสมควร 
 4.5.2.2  สิทธิการติดตอสื่อสารดานอื่น 
 ในประเทศไทยได กําหนดให ผู ต องข ังระหว างพ ิจารณาคด ีสามารถ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกไดหลายกรณีดวยกัน อาทิเชน การติดตอส่ือสารทางดานจดหมาย 
ซ่ึงกรมราชทัณฑไดกําหนดใหสามารถสงจดหมายถึงญาติมิตรไดโดยไมจํากัดจํานวน แตกรณี
ดังกลาวจําเปนจะตองจํากัดขอบเขตการติดตอส่ือสารไวบางประการ เชน จํากัดเรื่องถอยคํา เนื้อหา
ของจดหมายที่อาจสงผลตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี หรือสงผลตอการใชอํานาจ
ควบคุมของของเจาหนาที่เรือนจํา เปนตน ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบขอความหรือเนื้อหาใน
จดหมาย ทั้งนี้โดยอางเหตุผลในการตรวจสอบเพื่อตองการสืบคนขอความเกี่ยวกับการหลบหนี 
ส่ิงของตองหาม ขอความลามกและสารเสพติดตางๆ นอกจากนี้ในปจจุบันกรมราชทัณฑไดกําหนดให
ผูตองขังสามารถติดตอส่ือสารกันโดยทางโทรศัพทได เพื ่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแก
ผูตองขังในการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก แตอยางไรก็ดีการติดตอส่ือสารดังกลาวก็ยังคงมี
การตรวจสอบจากเจาหนาที่เรือนจําไดบางกรณีที่จะไมกระทบสิทธิผูตองขังมากนัก เพื่อประโยชน
ในดานความปลอดภัย ความมั่นคง และความเปนระเบียบเรียบรอยของเรือนจํา ดังนั้นจะเห็นได
วา  ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญตอสิทธิและเสรีภาพดานการสื่อสารของผูตองขัง
ระหวางพิจาณาคดีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาปรับปรุงมาตรการในการคุมครองสิทธิดังกลาว
ใหสอดคลองกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 
 เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิและเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของผูตองขังระหวางพิจารณา
คดีของประเทศญี่ปุนแลว จะเห็นวา ประเทศญี่ปุนจะใหสิทธิและเสรีภาพในเรื่องดังกลาวมากกวา
ประเทศไทย กลาวคือ ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีสามารถไดรับการเยี่ยมจากบุคคลใดก็ไดตาม
ความตองการ โดยการสนทนาดวยภาษาที่เจาพนักงานสามารถเขาใจและสังเกตการณได ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงตอวันเปนประจําทุกวัน นอกจากนี้แลวผูตองขังระหวางพิจารณาคดียัง
สามารถสงหรือรับจดหมายจากบุคคลภายนอกหรือญาติมิตรไดตามตองการ แตเนื้อหาในจดหมาย
ตองไมมีแนวโนมในการปดบังหรือทําลายพยานหลักฐาน หรือไมมีแนวโนมที่จะทําใหความมั่นคง
ในการกักตัวผูตองขังลดนอย หรือทําลายระเบียบของเรือนจํา นอกจากนี้ในจดหมายที่ เปน
ภาษาตางประเทศตองมีการแปลเปนภาษาญี่ปุนโดยผูตองขังเปนผูออกคาใชจายเอง แตในทาง
ปฏิบัติก็จะใหเขียนไดเฉพาะภาษาญี่ปุนเทานั้น 
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 ในสวนของสิทธิและเสรีภาพดานการติดตอส่ือสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไวใน Standard ขอ 23 – 6.1 (1) ซ่ึงจะ
กําหนดใหการติดตอส่ือสารไดเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของคําสั่งของ
เรือนจํา  
 เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา สิทธิและเสรีภาพในการติดตอส่ือสารเปนสิทธิที่ไดรับ
ความคุมครองไวอยางบริบูรณ รัฐจะเขาไปแทรกแซงโดยไมมีเหตุอันสมควรไมได ดังทีมีการ
บัญญัติรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 12 และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางแพง(พลเมือง)และสิทธิทางการเมือง ขอ 17 มีสาระสําคัญคือ บุคคลใดจะแทรกสอดการ
ติดตอส่ือสารหรือการสงขาวของบุคคลอื่นโดยพลการหรือโดยไมชอบดวยกฎหมายไมได และ
บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายจากการแทรกสอดและลบหลูดังกลาว และใน
หลักการคุมครองของบุคคลที่ถูกคุมขัง หรือจําคุกขอ 19 บัญญัติคุมครองใหผูตองขังพึงไดรับ
โอกาสอยางพอเพียงในการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอกตามเงื่อนไขและขอจํากัดที่เหมาะสมโดย
เปนไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่ชอบดวยกฎหมายกําหนดไว ดังนั้น ผูตองขังควร
ไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติดังกลาวที่จะมีสิทธิในการติดตอส่ือสารไมวาโดยการเยี่ยมหรือ
ติดตอส่ือสารทางจดหมายหรืออุปกรณส่ือสารอื่นๆ ไดเชนเดียวกับบุคคลโดยทั่วไป โดยไมถูก
แทรกแซงจากรัฐ หากไมมีเหตุผลอันสมควร เพียงแตรัฐอาจออกกฎหมายหรือขอกําหนดใดๆมา
จํากัดสิทธินี้โดยเหตุผลเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจํา หรือเพื่อปกปองประโยชนสาธารณะ 

4.5.3  สิทธิและเสรีภาพทางดานสงัคม 
ปจจุบันแมวาสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของบุคคลโดยทั่วไปจะไดรับการคุมครอง 

เพิ่มมากขึ้น ดงัจะเห็นไดจากการบัญญัติไวในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลาย
ประการ แตสําหรับสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของผูตองขังระหวางพจิารณาในประเทศไทย
ปจจุบันยังไมไดรับการคุมครองทั้งที่บุคคลดังกลาว ถือเปนบุคคลคนหนึ่งที่รัฐตองใหการคุมครอง
เชนเดยีวกับบคุคลทั่วไป เพราะถือเสมือนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปน
ผูกระทําผิด แตในทางปฏบิัติกลับตรงกนัขาม เนื่องจากสังคมปจจบุันไดกําหนดใหบุคคลเหลานี้
เปรียบเสมือนเปนผูกระ ทาํความผิดโดยปริยาย สงผลใหสิทธิทางดานสังคมตองสูญเสียไปโดย
ส้ินเชิง เชน สิทธิทางดานการศึกษา สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางการเมือง เปนตน ดังนัน้ 
แสดงใหเห็นวาการใชมาตรการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของผูตองขัง
ระหวางพิจารณาคดีในประเทศไทยยังไมมคีวามชัดเจนในทางปฏิบัติ และไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตลอดจนถึงหลักมาตรฐานสากล และกฎหมายของตางประเทศที่
ไดทําการศึกษา สงผลทําใหสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไดสูญเสียไป 
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 4.5.4  สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
  สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศไทยใน
ปจจุบัน   ไดถูกจํากัดอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 94 ซ่ึง
กรณีดังกลาวเปรียบเสมือนกับผูที่กระทําผิด หรือผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด ทั้งที่
บุคคลดังกลาวยังอาจเปรียบเสมอเปนผูบริสุทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 39 และสมควรไดรับสิทธิตางๆรวมทั้งสิทธิทางดานการเมืองเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
อันเปนการแสดงใหเห็นวาในสภาพสังคมปจจุบันรัฐยังไมสามารถแสวงหามาตรการทางกฎหมาย
ที่ชัดเจนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดีได 
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม แตสังคมกลับเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูกระทําความผิดซ่ึง
จะตองถูกแยกออกไปจากสังคมโดยตองรับโทษในเรือนจํา จึงไมมีการรับรองสิทธิดังกลาวไวแต
ประการใด  
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 

จากที่กลาวมาแลวขางตนวา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเปนสิ่งที่ไดมีวิวัฒนาการมา
เปนเวลานานและไดพัฒนากาวหนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงจะกําหนดการใหความคุมครองและ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวที่ตางๆ ไมวาจะเปนคําประกาศหรือหลักปฏิญญาสากลหรือ
แมแตในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไวในรัฐธรรมนูญ
ถือเปนหลักการสําคัญที่เปนการนําแนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการ
ปกครองหรือบริหารประเทศ นอกจากนี้แลวในสวนของกฎหมายลําดับรองก็ถือเปนสิ่งที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง ที่มีผลกระทบตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะเนื ่องจากเปน
กฎหมายที่กําหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่
ชัดเจน ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับเพี่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญและควรไดรับการปรับปรุงใหเขากับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต
ละประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีถือเปนบุคคลหรือ
ประชาชนในสังคมทั่วไปที่ยังไมใชนักโทษหรือผูที่ตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด  ดังนั้น  การ
ใชมาตรการทางกฎหมายในการบังคับบุคคลเหลานั้น  จะตองไมแตกตางจากบุคคลทั่วไปหรือ
หากบางกรณีเพื ่อความสงบเรียบรอยของสังคมก็อาจจะใชมาตรการอยางอื ่นในการควบคุม
บุคคลดังกลาวได  แตก็ไมควรจะแตกตางจากบุคคลทั่วไปมากนัก  มิเชนนั้นอาจเปนการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพหรือเปนการลดคุณคาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลเหลานี้ได 

ในประเทศไทยการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชกับบุคคลดังกลาวเพื่อใหเกิด
ความสงบเรียบรอยในสังคมที่เกี่ยวของโดยตรง  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  
2550 ,   ประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญาฉบ ับแก ไข เพิ ่ม เต ิม   ป  พ .ศ .   2550 ,  
พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ.  2479  ตลอดจนกฎ  ระเบียบตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
ตัวของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  ซ่ึงจะเห็นไดวามาตรการทางกฎหมายดังกลาวลวนแลวแตมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ดังนั้นควรไดรับการพิจารณาและแกไขปรับปรุง  
หากมีบางกรณีที่อาจสงผลกระทบกระเทือนหรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพหรือเปนการลดคุณคา
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ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานขั้นต่ําหรือหลักกฎหมาย
ของตางประเทศที ่ม ีมาตรการทางกฎหมายที ่เหมาะสม  ซึ ่งจากการศึกษาว ิเคราะห และ
เปรียบเทียบกับหลักมาตรฐานขั้นต่ําและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลและของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของตางประเทศ และตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของดังกลาว
ขางตน สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ไดดังนี้ 

ประเด็นแรก  ในการศึกษามาตรการทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 พบวาบทบัญญัติในสวนของสิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญายัง
ไมสามารถใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีไดทั่วถึง เนื่องจาก
มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน 
และวิธีการตางๆ เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวไวอยางชัดเจนในมาตรา 237-247 แตปจจุบันไดนํามา
บัญญัติไวในมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เฉพาะในสวนของสิทธิพื้นฐานโดยทั่วไป
ของการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งกรณีดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาการตีความ 
หรือเกิดปญหาการใชอํานาจโดยดุลยพินิจของเจาหนาที่ของรัฐได และสุดทายทําใหมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของกลุ มบุคคลที ่เปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศที่ไดทําการศึกษา จะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จับ การคุมขังบุคคลไวในระหวางพิจารณาคดี หรือนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาไวอยางชัดเจน เพราะถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐจําเปนจะตองใช
ความระมัดระวังเป นสําคัญ  และจะตองมีกฎหมายบัญญัติไว ช ัดเจน  โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี เปนตน 

ประเด็นที่สอง  ในการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู ตองขังระหวางพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทย พบวาในสวนของประเทศไทยยังมีปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ไมชัดเจน ดังจะเห็น
ไดบทบัญญัติในมาตรา 89/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถือเปนกฎหมายที่
เปดชองไวอยางกวาง และไมชัดเจนสงผลใหเกิดปญหาตอการคุ มครองสิทธิของผู ตองขัง
ระหวางพิจารณาคดีหากเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยมิชอบ นอกจากนี้ในสวนของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 วรรค 7 ซ่ึงเปนเรื่องการควบคุมตัวผูตองหาระหวาง
สอบสวน ในความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม ศาล
มีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆกันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมดตองไม
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เกินแปดสิบสี่วัน ซ่ึงกรณีดังกลาวสวนใหญแลวเจาหนาที่จะใชวิธีการควบคุมตัวผูตองหาไวจํานวน 
84 วัน ซ่ึงเปนจํานวนสูงสุดที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหสามารถควบคุมตัวไวได 
แตโดยหลักสิทธิมนุษยชนแลว การควบคุมตัวผูตองหาระหวางสอบสวนควรทําเทาที่จําเปนเทานั้น 
ไมจําเปนตองควบคุมตัวไวยาวนานเกินความจําเปน ดังนั้น จะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวไดเปด
ชองใหเจาหนาที่สามารถใชดุลพินิจในการดําเนินการ ซ่ึงบางกรณีในการใชระยะเวลาในการ
สืบสวนหาพยายานหลักฐานหรือขอเท็จจริงเพื่อใชดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวไมไดยาวนานถึง 84 
วัน แตเพื่อความสะดวกของเจาหนาที่ของรัฐแลว จะกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ตองถูกควบคุม หรือถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพทั้งๆที่
บุคคลดังกลาวยังเปรียบเสมือนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด  

เมื่อพิจารณาถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของตางประเทศที่ไดทําการศึกษาทั้งสี่ประเทศ จะเห็นวา
แตละประเทศจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เครงครัด ชัดเจน สามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลดังกลาวได นับตั้งแตขั้นตอนกอนการฟองคดีอาญา ซ่ึงเปนกระบวนการที่เริ่มตนในการ
สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือช้ันของพนักงานสอบสวน ตลอดจนในชั้นของพนักงานอัยการ 
โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ที่กําหนดใหอํานาจทั้งพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนรวมกัน
ดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดีอาญารวมกันได แสดงใหเห็นวา ถือเปนมาตรการคุมครองสิทธิ
ของผูตองหามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับประเทศเยอรมนี ที่มีจุดเดนอยูที่กระบวนการ
สอบสวนและพิจารณาคดี ซ่ึงเปนการกลั่นกรองอยางรอบครอบ โดยจะเนนไปที่อํานาจสอบสวน
ของอัยการและของศาลสอบสวนเปนหลัก ดังจะเห็นไดจาก การสอบสวนคดีอาญาจะตองเปนไป
ดวยความถูกตอง และรอบครอบอยางยิ่ง เพื่อแสวงหาความจริง ประกอบกับการเนนการไมควบคุม
ตัวผูตองหาที่กระทําความผิดอาญาเล็กนอย หรือความผิดที่สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงการ
ลงโทษเปนการปรับรายวันแทนการจําคุก เปนตน ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เชนเดียวกัน 
ที่ใหความสําคัญกับบุคคลดังกลาว ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหบุคคลดังกลาวไดรับสิทธิในการ
ปลอยตัวช่ัวคราว เมื่อความผิดนั้นมิใชความผิดรายแรง หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาจะไม
หลบหนี นอกจากนี้ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจําคุกเปนการควบคุมตัว
ผูตองขังนอกเรือนจํา ภายใตเงื่อนไขคุมประพฤติ หรือมาตรการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจําคุกเปน
มาตรการฟนฟูปรับปรุงพฤตินิสัยอยางหนึ่ง เปนตน 

ประเด็นที่สาม  ในการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในสวนของการควบคุมตัว
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  เนื่องจากเปนกฎหมายที่
มีการบัญญัติหรือบังคับใชมานานกวา 70 ป โดยเฉพาะในสวนของการแยกประเภทของผูตองขัง
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ระหวางพิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 11 วรรค 2  ซึ่งบัญญัติไวตอนทายวา 
“ใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาด เทาที่จะทําได” กรณีดังกลาวถือเปนกฎหมายที่เปด
ชองใหกับเจาหนาที ่สามารถใชดุลยพินิจในการออกคําสั ่ง ดังนั ้น จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวได จะเห็นไดวามาตรการดังกลาวยังไม
สอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล และกฎหมายของตางประเทศที่ไดทําการศึกษา ซึ่งกําหนด
รายละเอียดดังกลาวไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติราชทัณฑ โดยเฉพาะในสวนของประเทศ
ญี่ปุน ที่กําหนดหลักประกันการคุมครองสิทธิของผูตองขังดังกลาวใกลเคียงกับมาตรฐานขั้นต่ํา
ขององคการสหประชาชาติมากที่สุด โดยเฉพาะในสวนของสิทธิไดรับการแยกขังเดี่ยว สิทธิการ
ติดตอส่ือสาร สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล สิทธิในการมีทนายความ เปนตน 

ประเด็นที ่สี ่  ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในสวนของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ราชทัณฑ ซึ ่งเห็นวาย ังมีความบกพรองบางประการ  โดยเฉพาะในสวนของกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  ขอ 77 กําหนดให
เรือนจําจัดอาหารใหแกผูตองขังอยางนอย 2  มื้อ คือเชากับเย็น  ซ่ึงถือวาเปนปริมาณที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย ทั้งนี้หากเจาหนาที่ของรัฐใชชองวางของกฎหมายดังกลาวปฏิบัติตอ
ผูตองขัง กรณีนี้อาจจะสงผลใหเกิดการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ และเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยได ดังนั้น ควรมีการแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาว ใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ทางราชทัณฑไดดําเนินการอยางเหมาะสมดีแลวในปจจุบัน นอกจากนี้ในสวนของสิทธิ
ไดรับเครื่องนุงหมหลับนอนก็เชนเดียวกัน ปจจุบันมีกรมราชทัณฑไดกําหนดใหเรือนจําจายเครื่อง
แตงกายที่จําเปนใหแกผูตองขังมากกวาที่กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  ขอ 70 กําหนดไว  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกผูตองขังที่จะใชใน
อนามัยสวนตัว แตความเปนจริงแลวทางราชทัณฑไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับกรณี
ดังกลาวไมเพียงพอกับจํานวนผูตองขังที่มีอยูจริง จึงไดอนุโลมใหผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
สามารถใชเครื่องนุงหมสวนตัวมาใชในเรือนจําได ดังนั้น ในสวนของกฎกระทรวงที่ใชเปน
แนวทางปฏิบัติดังกลาวก็ควรไดรับการแกไขใหสอดคลองการการปฏิบัติที่แทจริงของทางกรม
ราชทัณฑดวย เพื่อใหสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล  

จากประเด็นปญหาในทางกฎหมายที ่ก อใหเกิดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีขางตน สงผลใหเกิดปญหาหลายประการเกี่ยวกับการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองขังดังกลาว ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ประเด็นเรื ่องสิทธิทางดานรางกาย  จะเห็นไดว าปจจุบันทางกรมราชทัณฑ ได
พยายามที่จะกําหนดแนวทางหรือระเบียบขอบังคับตางๆ เกี ่ยวกับการดํารงชีวิตของผูตองขัง
ระหวางพิจารณาขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิไดรับอาหารและน้ําดื่ม สิทธิในการรักษาพยาบาล 
สิทธิไดรับเครื่องนุงหุมหลับนอน เปนตน ถือเปนการพัฒนามาตรการของการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเพิ่มมากขึ้น แตกรณีดังกลาวยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยปจจัย
ตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากร นอกจากนี้ในสวนกฎหมาย และกฏ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ไทยบางกรณี ยังไมสอดคลองกับแนวทางในการปฏิบัติของหลักมาตรฐานสากล 
เชน กรณีสิทธิไดรับอาหารที่ตามกฎกระทรวงขอ 77 กําหนดใหเรือนจําจัดอาหารใหแกผูตองขัง
อยางนอย 2 มื้อ คือเชากับเย็น ซึ่งถือเปนปริมาณที่ไมเพียงพอกับความตองการของรางกายคน
โดยทั ่วไป  ดังนั ้นควรมีการปรับปรุงแกไขเรื ่องกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับดังกลาว  ใหมีความ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ และหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีปญหาในสวนของการใช
อํานาจของเจาหนาที่โดยดุลพินิจ ในกรณีการตรวจคนรางกายของผูตองขัง และการใชเครื่อง
พันธนาการกับผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ที่มีอัตราโทษสูง ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผูเขียนเห็นวา 
กรณีดังกลาว ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน จึงสงผลใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดย
อําเภอใจได ซึ่งบุคคลเหลานี้สมควรไดรับการปฏิบัติที่ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปที่ไมเคยกระทํา
ความผิดมากอน เชน การแยกที่พักอาศัยจากนักโทษเด็ดขาดโดยชัดเจน และการปฏิบัติตอบุคคล
ดังกลาวโดยการใชเครื่องพันธนาการ การกักขังใหอยูรวมกับนักโทษเด็ดขาดเยี่ยงนักโทษ เปน
ส่ิงที่ไมควรกระทําอยางยิ่ง และควรตองสรางกฎเกณฑที่ชัดเจน  

ประเด็นเรื ่องสิทธิทางการสื ่อสารของผู ตองขังระหวางพิจารณาคดี เกี ่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารกับญาติพี ่นอง ไมวาจะทางจดหมาย  ทางสื ่อตางๆ ตลอดทั ้งการใหญาติหรือ
บุคคลภายนอกเขาเยี ่ยมได ยังคงเปนไปตามเงื ่อนไขที่ทางเจาหนาที ่กําหนดโดยเฉพาะการ 
ติดตอสื่อสารทางจดหมายซึ่งถือเปนวิธีการติดตอสื่อสารที่ในระบบราชทัณฑทั่วไปถือวาเปนวิธี
ปกติที่อนุญาตใหผูตองขังใชในการติดกับบุคคลภายนอกเรือนจําได ซึ่งวิธีการตรวจสอบของเจา
พนักงานเรือนจําที ่ผานมา ยังไมมีหลักเกณฑที ่ชัดเจน วาจะตรวจขอความในจดหมายของ
ผูตองขังกลุมใด อยางไร เพราะเหตุใด เพื่อไมใหเปนการเลือกปฏิบัติ แตแสดงใหเห็นวา เปนการ
กระทําการตรวจสอบเฉพาะกรณีที่มีความเปนจําจริงๆ เพื่อปองกันเหตุราย และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในเรือนจํา ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับในเรื่องดังกลาว 
โดยแกไขกฎกระทรวงใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติ และเหมาะสมกับสภาพสังคม ตลอดจนให
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ที่ควรเปดโอกาสใหผูตองขัง
ระหวางพิจารณาไดรับขาวสารจากภายนอกตามสมควร ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ํา
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เกี่ยวกับการปฏิบัติของผูตองขังในคดีอาญาของสหประชาชาติ แตทั้งนี้อาจจําเปนตองกําหนด
หลักเกณฑ หรือขอจํากัดบางประการขึ้น เพื่อใหเกิดความสงลเรียบรอยในเรือนจํา  นอกจากนี้
ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหสิทธิในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
แกผูตองขังระหวางพิจารณาคดีกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะบิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติ
พี่นอง  ใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 

ประเด็นเรื่องสิทธิทางดานสังคม ที่ตองถูกตัดขาดสังคมโดยปริยายเมื่อตองกลายเปน
ผู ต องขังระหวางพิจารณาคดี อาทิเชน  สิทธิทางดานครอบครัว  สิทธิดานการศึกษาที ่ต อง
หยุดชะงักโดยปริยายจากสถาบันการศึกษาที่ตนเคยศึกษาอยูกอนจะกลายเปนผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี ตลอดจนสิทธิในดานการยอมรับในสังคม ที่ตองกลายเปนผูที่เคยถูกจําคุกมากอน 
ทั้งๆ ที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด กรณีดังกลาวผูเขียนเห็นวา เมื่อบุคคล
ดังกลาวถือเสมือนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด ดังนั้น 
ในการปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวก็จะตองไมแตกตางจากบุคคลทั่วไปมากนัก ซึ่งควรเปดโอกาส
ใหสามารถมีสิทธิในทางสังคมได เพียงแตอาจจะมีขอกําหนดที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป เชน 
กําหนดวันรายงานตัว หรือกําหนดวันที่จะตองมีกิจกรรมตางที่ทางเจาหนาที่กําหนด เปนตน 

ประเด็นเรื่องสิทธิทางดานการเมือง ถือเปนเรื่องที่เห็นไดชัดเจนที่ผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดีตองถูกลิดรอนสิทธิโดยปริยาย หากบุคคลเหลานั้นตองกลายเปนผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี แมวาจะไมมีกฎหมายใดบัญญัติไววาตองถูกตัดสิทธิ แตเนื ่องจากสภาพปญหา
ปจจุบันที่ไมสามารถจะนําตัวบุคคลดังกลาวมาใชสิทธิในทางการเมืองได ซึ่งอาจจะดวยเหตุผล
หลายประการ เชนเพื่อความสงบเรียบรอยในสังคม หรือดวยเหตุที่ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใหสิทธิของนักโทษสามารถใชสิทธิทางการเมืองได ดังนั้นบุคคลที่เปนผูตองขังระหวางพิจารณา
คดี จึงจําเปนตองถูกตัดสิทธิดังกลาวเชนเดียวกับนักโทษเด็ดขาด ทั้งที่ บุคคลดังกลาวเหลานั้นยัง
ถือวามีสิทธิเชนเดียวกับบุคคลโดยทั่วไปในสังคม กรณีดังกลาวนี้ ผูเขียนเห็นวาบุคคลเหลานี้
ควรที่จะไดรับการยอมรับในสังคมใหสามารถใชสิทธิทางการเมืองได แตตองกําหนดแนวทาง
หรือวิธีการที่ชัดเจน  

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงสภาพปญหาของมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีดังกลาว แสดงใหเห็นวา มาตรการทางกฎหมายถือเปนสิ่งที่
สําคัญที่ใชเปนกลไกในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นกฎหมายที่นํามาบังคับใช
จะตองมีความชัดเจน ตองเปนบทบัญญัติที่ไมเปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐใชดุลยพินิจในการ
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ออกคําสั่ง หรือใชอํานาจตามอําเภอใจได  ทั้งนี้  กฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะตองสอดคลอง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปจจุบัน ซึ่งผูเขียนเห็นวา มาตรการทางกฎหมายที่ได
ศึกษามาแลวขางตนยังมีปญหาที ่ไมชัดเจน  ไมเหมาะสมกับการคุ มครองสิทธิของบุคคลที่
เกี่ยวของ จึงเห็นวา ควรจะมีการแกไขเพิ่มเติมในบางประการ ในสวนของกฎหมายลําดับรอง
ดังนี้ 

1.  แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยกําหนด
รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการในการนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหมีความ
ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

ประการแรก ในคดีอาญา การจับและการคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่ง
หรือหมายของศาล หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดย
ไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียด
แหงการจับ โดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งถูกจับไววางใจทราบใน
โอกาสแรก  

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ 
(1) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั ้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตรา

โทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 
(2)  มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควร

เชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่นดวย 
ประการที่สอง คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณา

อยางรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตัวตองอาศัยเหตุ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ และจะตองแจงเหตุใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว 

สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรับความคุมครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  

บุคคลที่ถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความและญาติ
เปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร 

ประการที่สาม ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใด ผูถูกคุม
ขังเอง พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกควบคุมขัง มีสิทธิรองตอศาล
ทองที่ที ่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ใหศาล
ดําเนินการไตสวนผายเดียวโดยดวน ถาเห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผู
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ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการ
ชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที 

ประการที่สี่  บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดี 
หากปรากฎตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดนั้นวา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและ
คาใชจายตางๆ  ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน”  

ประการที่หา แกไขเพิ่มเติมในสวนของการใชมาตรการคุมขังตัวบุคคลไวในอํานาจ
รัฐ ซ่ึงมี 2 ประการคือ 

2.  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 89/1 ในกรณีของเหตุจําเปนที่จะสามารถออกคําสั่งใหขังตัว
ผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานที่อื่นตามที่มีบุคคลรองขอ หรือตามที่ศาลเห็นสมควร นอกจาก
เรือนจํา ควรใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี ้ เพื ่อปองกันการใชอํานาจโดยดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กรณีดังกลาวผูเขียนเห็นวา ควรนํามาตรการในการลงโทษรูปแบบอื่นที่มี
ในตางประเทศมาประยุกตใชกับ ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ซึ่งสามารถกระทําไดหลายกรณี
ดวยกัน แตที่นาจะนํามาพัฒนาและประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยตอไป ผูเขียน
เห็นวา มี 2 กรณี ไดแก  
 1)  การใชมาตรการคุมขังแบบบานกึ่งวิถี(Halfway House)และศูนยควบคุม
(Diversion Center or Detention) เปนวิธีการระบายความแออัดในเรือนจําอีกกรณีหนึ่ง โดยวิธี
ปฏิบัติก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทองถิ่นของประเทศ ซึ่ง
อาจจะกําหนดใหผูตองขังระหวางพิจารณาคดีถูกจํากัดเสรีภาพอยูภายในบานในชวงเวลาที่
กําหนด เชน อาจจะกําหนดเปนตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะเวลากลางคืน โดยผูตองขังสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพหรือทํางาน หรือไปเรียนหนังสือ หรือทํากิจกรรมตางๆระหวางการ
พิจารณาคดีได แตอาจจะตองเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการรายงานตัวตอเจาหนาที่ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวขึ้น โดยจะกําหนดเปนทุกๆหนึ่งสัปดาห หรือทุกสองสัปดาห ตองรายงานตัว เปนตน 
ทั้งนี ้การใชมาตรการดังกลาวควรจํากัดเฉพาะผูตองขังระหวางพิจารณาคดีที ่มีอัตราโทษต่ํา
เบื ้องตนกอน สําหร  ับผูตองขังที่มีอัตราโทษสูงหรือคดีอุฉกรรจแลว ก็ยังคงนําตัวไปฝากขังที่
เรือนจําตามปกติ แตตองแยกขังออกจากนักโทษเด็ดขาดโดยชัดเจน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเปนหลัก 
 2)  มาตรการสอดสองโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring) 
เปนเทคโนโลยีที่นํามาใชตั้งแตในชวงกอนฟองจนถึงการพักการลงโทษ ที่มีแพรหลายในหลาย
มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบจะประกอบดวยคอมพิวเตอรควบคุมและอุปกรณสง
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สัญญาณ  ติดตั ้งไวที ่ต ัวผู ต องขังระหวางพิจารณาคดีที ่ข อมือ  หรือขอเทา  โดยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีอยางตอเนื่องและมีการใชกันมากขึ้นในหลายประเทศแถบยุโรป ซึ่งผลการวิจัยพบวา
สวนใหญจะประสบผลสําเร็จ คือมีการฝาฝนเงื่อนไขนอย  ในกรณีดังกลาวแมวาจะเปนมาตรการ
ที่ไมตองควบคุมตัวผูตองขังไวในสถานที่ตางๆ ก็ตาม แตก็มีปญหาที่เกิดขึ ้นกับวิธีการนี้ คือ 
ปญหาทางเทคนิค เพราะจะเชื่อมโยงกับคลื่นโทรศัพท จึงอาจมีคลื่นรบกวน และมีตนทุนสูง ทั้ง
คอมพิวเตอรอาจจะบกพรองได ทําใหเกิดการสงสัญญานเตือนที่ผิดพลาด  
 ทั้งนี้ในมาตรการควบคุมตัวของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีทั้งสองกรณีดังกลาว 
ขางตนนี้ หากพิจารณาถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศไทยแลว จําเปน
จะตองใชระยะเวลาในการพัฒนา และปรับปรุงมาตรการตางๆ เพิ่มขึ้น เพราะเนื่องจากจะตองใช
งบประมาณ และจํานวนบุคลากรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก   
 3.  แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 เกี่ยวกับการควบคุม 
คุมตัวไดในระหวางสอบสวนไดไมเกิน 84 วัน ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
ตั้งแตสิบปขึ้นไป โดยควรลดจํานวนวันลงเพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่วาการจับกุมบุคคลใด
จะตองมีหลักฐานพอเชื ่อได ว ากระทําความผิดจริง  ดังนั ้นจ ึงหมายความว า  การรวบรวม
พยานหลักฐานตองมีมากอนหนาการดําเนินการควบคุมหรือจับกุมตัว  ระยะเวลาในการ
สอบสวนและควบคุมตัวจึงควรมีระยะเวลาที่ส้ันลงดวย 
 4.  แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2547 มาตรา 11 
วรรคสอง  เรื่องการแยกตัวผูตองขังระหวางพิจารณาออกจากนักโทษเด็ดขาด ตองกําหนดโดย
ชัดเจน โดยผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยควรจะตองจัดใหมีการคุมขังผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
ออกจากผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาด ในสถานที่ที่แยกตางหากจากเรือนจํา เพื่อใหเปนไปตาม
หลักมาตรฐานขั ้นต่ํา  เกี ่ยวกับการปฏิบัต ิต อผู ต องขังระหวางพิจารณาคดีในคดีอาญาของ
สหประชาชาติ และประเด็นในสวนของสิทธิการไดรับอาหารและน้ําดื่มของผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี ผูเขียนเห็นวา ควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ขอ 77 กําหนดใหจัดอาหารและน้ําดื่มแก
ผูตองขังรับประทานอยางนอยวันละ 3 มื้อ โดยกําหนดรายการอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสุขภาพ อายุ และชนิดของงานที่ทํา และรวมถึงการจัดอาหารในวันพิธีสําคัญ
โอกาสตางๆตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในมาตรา  58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 70 เกี ่ยวกับการแจกจาย
เครื่องนุงหมหลับนอนแกผูตองขังระหวางพิจารณาคดีใหสอดคลองกับการปฏิบัติของเรือนจําใน
ปจจุบัน ประการสุดทายคือ ควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
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แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  ขอ 35 และขอ 36  โดยกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการในการตรวจคนรางกายของผูตองขังทุกประเภท ไมวาจะเปนผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาด 
หรือผูตองขังระหวางพิจาณาคดี ตลอดจนขอหามที่อาจกอใหเกิดความรุนแรง หรือกอใหเกิดการ
ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาว 

สําหรับประเด็นเรื่องสิทธิดานการสื่อสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีนี้ ผูเขียน
เห็นวา ควรเปดโอกาสใหผูตองขังดังกลาว สามารถไดรับรูขาวสารจากภายนอกตามสมควร ทั้ง
จากสื่อตางๆ จดหมาย โทรศัพท รวมถึงการใหญาติพี่นอง หรือบุคคลที่มีความใกลชิดเขาเยี่ยม 
โดยเฉพาะบิดา มารดา คูสมรส ซึ่งกรณีของคูสมรสดังกลาวนี้ ควรมีการกําหนดใหสิทธิแก
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีสามารถเขาเยี ่ยม เพื่อใชชีวิตคูกับคูสมรสได โดยเปดโอกาสให
สามารถอยูดวยกันเพียงสองตอสองในบานเยี่ยมพิเศษ และมีเพศสัมพันธกันไดในระหวางการ
เยี ่ยม โดยปราศจากการควบคุมอยางใกลชิดกับเจาพนักงานเรือนจํา ทั้งนี้ เพื ่อเปนวิธีการลด
พฤติกรรมของผูตองขังที่ตองการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน หรือรักรวมเพศภายในเรือนจํา 
และลดภาวะความกดดันทางเพศของผูตองขังลง รวมทั้งเปนสิ่งที่ชวยทําใหผูตองขังมีกําลังใจดี
ขึ้น และรักษาความสัมพันธภายในครอบครัวใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ํา
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผูตองขังในคดีอาญาของสหประชาชาติ 

ในเรื่องสิทธิทางสังคม ผูเขียนเห็นวา ควรเปดโอกาสใหผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
สามารถลา หรือพักการศึกษาในสถาบันการศึกษาที ่ตนศึกษาอยู  ในระหวางที ่ตนตองเขาสู
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือระหวางพิจารณาคดีได  ซึ่งกรณีดังกลาว หากมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดไมใชผูกระทําความผิด ก็สามารถกลับมาศึกษาในสถาบันดังกลาวไดโดยไมถูกตัดสิทธิ 
แตอยางใด  ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดไวเปนหลักเกณฑใหสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไดบัญญัติ
ไวในระเบียบ ขอบังคับ ของสถาบันการศึกษาตางๆ ถือเปนแนวปฏิบัติ  นอกจากนี้ ในสวนของ
รัฐควรมีการกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาว กรณีเกี่ยวกับการสิทธิ
ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักมาตรฐานขั้นต่ํา เกี่ยวกับการปฏิบัติของผูตองขัง
ในคดีอาญาของสหประชาชาติ 

กรณีของสิทธิทางการเมืองของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ผูเขียนเห็นวา บุคคล
ดังกลาวถือเสมือนเปนพลเมืองในรัฐที่มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่ยังไมมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด ดังนั้น เมื ่อรัฐธรรมนูญใหอํานาจแกพลเมืองในรัฐ
สามารถมีสิทธิในทางการเมืองได ไมวาจะเปนสิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการแสดงออกทาง
การเมือง เปนตน ผูตองขังระหวางพิจารณาคดีก็ควรจะไดรับสิทธิดังกลาวเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ควร
กําหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น ในปจจุบัน เพื่อเปดโอกาส
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ใหบุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิที่ตนมีอยูในฐานะพลเมืองโดยทั่วไป ซึ่งแตกตางจากนักโทษ
เด็ดขาดที่ตองถูกจํากัดหรือตัดสิทธิในทางการเมือง ทั้งนี้ โดยการแกไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (3) โดยกําหนดขอยกเวนกรณีผูตองขังระหวาง
พิจาณาคดีใหสามารถใชสิทธิเลือกตั ้งได แตทั ้งนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที ่กําหนดไวใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ซ่ึงอาจจะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให
มีหนวยเลือกตั้งขึ้นภายในเรือนจําได เปนตน 
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