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บทคัดย่อ 
 

 จ านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นจนล้นเรือนจ าในประเทศไทยนับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในขณะที่จ านวนผู้ต้องขังในปัจจุบัน มีอยู่ 228,696 คน แต่ความจุปกติ
ของเรือนจ าที่จะรองรับได้มีเพียง 160,000 คน เท่านั้น เท่ากับผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจ าที่จะ
รองรับได้อยู่ถึง 68,696 คน และหากจะพิจารณาถึงสถิติผู้ต้องขังในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ก็จะพบว่า
จ านวนผู้ต้องขังเกินศักยภาพปกติที่เรือนจ าจะรองรับได้ในทุกปี ทั้งนี้จ านวนผู้ต้องขังได้เพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,300 คน ดังนั้น หากจ านวนผู้ต้องขังยังเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าวโดยไม่มี
มาตรการใด ๆ มาแก้ไขปรับปรุงแล้ว จ านวนผู้ต้องขังจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300,000 คน ภายในปี 
พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเกินความจุปกติที่เรือนจ าจะรองรับได้ถึงเกือบสองเท่า  สภาพความแออัดยัดเยียด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ าหรือที่เรียกว่าสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ านั้น  ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทางลบเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ าอีกด้วย  
เพราะท าให้การจัดสวัสดิการ และการดูแลผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ ท าได้ด้วยความยากล าบาก สภาพ
ความแออัดท าให้ผู้ต้องขังต้องนอน กินและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างแออัด และปัญหาย่อมทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่ออัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขัง  ขณะที่จ านวน
ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ยังคงเดิม ท าให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง
ของประเทศไทยห่างไกลจากมาตรฐานมาก ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ จะมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อ
ผู้ต้องขังประมาณ 1 : 3 ถึง 1 : 6 และมาตรฐานสหประชาชาติ คือ 1 ต่อ 5 ส่วนประเทศไทยมี
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 : 20 คือ มีเจ้าหน้าที่ 11,000 คน แต่มีผู้ต้องขัง 240,000 คน ที่
ส าคัญ ในการปฏิบัติงานภายในแดนเรือนจ าจริง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยลงไปอีก เพราะ
เจ้าหน้าที่อีกส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกแดน หรือปฏิบัติงานบริหารบนที่ท าการในขณะที่ใน
แดนหนึ่ง ๆ อาจมีผู้ต้องขังถึง 1,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียง 12 คน ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง 

ฆ 
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 ประเทศไทยมีปัญหาหลักคือผู้ต้องขังล้นเรือนจ า โดยมีจ านวนผู้ต้องขังมากเป็น           
อันดับ 25 ของโลก เฉลี่ยแล้ว 331 ต่อแสนประชากร อันน าไปสู่ปัญหาในด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่
พักอาศัย เคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร การบริการทางด้านการแพทย์ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่ง
ศึกษาถึงสภาพปัญหาในด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ซึ่งนับเป็นปัญหาส าคัญ และหากจ านวน
ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปัญหาด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขังก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่าปัญหาด้านสุขอนามัย และด้านการให้บริการด้านสาธารณสุขภายในเรือนจ าของประเทศไทย
เป็นปัญหาที่ส าคัญแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไข เยียวยา และให้ความส าคัญกับปัญหานี้เท่าที่ควร 

 จากการศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในเรือนจ าของประเทศต่าง ๆ จะมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะมีการตรวจสุขภาพประจ าปีตามเกณฑ์อายุของผู้ต้องขัง และได้รับ
การบ าบัดและบริการทางการแพทย์เป็นพิเศษโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเทศ
ญ่ีปุ่นในแต่ละเรือนจ าจะมีแผนกแพทย์โดยมีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประจ าอยู่ในทุก
เรือนจ า และยังมีเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังที่ป่วยซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ประเทศ
อังกฤษก็จะมีแพทย์ประจ าเรือนจ าส าหรับช่วยตรวจรักษาผู้ต้องขังเช่นเดียวกัน ผู้เขียนเห็นว่าหาก
ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเพียงพอ ก็ย่อมจะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคระบาดและสร้างมาตรฐานการควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคระบาดภายในเรือนจ าได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 
 The abundant number of prisoners in Thailand prison is constantly increased. While 
current number is 228,696 prisoners but the capacity of the prison is limited to support only 
160,000 prisoners. This means there are 68,696 abundant prisoners. Should we consider the statistic 
of prisoners in the past decade, it is found that number of the prisoners had exceeded the capacity 

of the prison to support the prisoners each year because number of prisoner was increased in 
average approx. 2,300 prisoners per month. Therefore, should it still constantly increases at the 
same rate without any resolution measures, number of the prisoners shall be increased to approx. 
300,000 prisoners within 2014 that is double times increasing the capacity of the prison. The 
crowd or abundant of prisoners in the prison does not only negatively impact the living condition 
of the prisoners but also the prison management because it is very difficult to provide appropriate 
welfare and care. The crowded condition resulting the prisoners to crowdedly sleep, eat and live. 
Those problems shall be more serious when number of warders is not suitable to number or the 
prisoners. While number of prisoners is constantly increased but number of the warders is still 
unchanged. The proportion of warders to prisoners in Thailand is thus too much lower than the 
standard, of which, in other country is 1:3 to 1:6 while the UN standard is 1:5 but Thailand is only 
1:20 or 11,000 warders to 240,000 prisoners. Importantly, warder in each prison zone is more less 
because partial warders are required to perform their duties outside the prison zone or responsible 
for the management while in each zone may contain 1,000 prisoners but only 12 warders and thus 
resulting insufficient care 
 Major problem of Thailand is abundant prisoners where the number of prisoners is as 
great as No. 25 of the world or in average 331:100,000. This has led to various problems, such as, 
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lodgment, eatable products and commodities , foods, medical services. This thesis is therefore 
focused to study the sanitation problem of the prisoners which is an important issue and should 
number of prisoners is still constantly increased, the sanitation problem is also increased. The 
author opines that problem on sanitation and public health service in the prison of Thailand is 
important but lack of appropriate resolution nor attention. 
 From the study on the right protection of the prisoners in the prisons of Thailand shall 
recommend to have legal measures to efficiently protect public health of the prisoners. For 
instance, Federal Republic of Germany provides yearly medical examination based on the age of 
the prisoners who are provided treatment and medical service for special case where the government 

shall be responsible for all expenses. Each prison in Japan has medical division headed by the doctor 
or medical specialist and there is prison separately for the sick prisoner who shall be specially 
cared. England also has doctor permanently attend in the prison to examine and treat the prisoners 
as well. The author therefore opines that should Thailand has measures to sufficiently control and 

prevent epidemic, it shall efficiently reduce epidemic and build appropriate standard to control and 
protect epidemic in the prison. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ปัจจุบัน สังคมไทย มีการกระท าความผิดในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ โดยจะ
เห็นได้จากจ านวนอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลักษณะของอาชญากรรมที่มีความ
รุนแรง และใช้วิธีการหรือรูปแบบที่ทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้มีอาชญากรรรม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เนื่องมาจากสังคมในยุคปัจจุบันมักจะให้ความส าคัญไปที่คุณค่าของวัตถุ
สิ่งของ มากกว่าคุณค่าทางความคิดหรือทางศีลธรรม ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมากและก่อ
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง  ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของ โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องหรือ
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในสังคม และผลที่ตามมาก็คือตัวผู้กระท าความผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งการ
ถูกจ าคุกเป็นวิธีการลงโทษรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดและถูก
ฟ้องคดีอาญาก็จะต้องถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจ า เช่นเดียวกับผู้ถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดแล้ว 
 จ านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นจนล้นเรือนจ าในประเทศไทยนับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในขณะที่จ านวนผู้ต้องขังในปัจจุบัน มีอยู่ 228,696 คน1 แต่ความจุปกติ
ของเรือนจ าที่จะรองรับได้มีเพียง 160,000 คน เท่านั้น เท่ากับผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจ าที่จะ
รองรับได้อยู่ถึง 68,696 คน และหากจะพิจารณาถึงสถิติผู้ต้องขังในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ก็จะพบว่า
จ านวนผู้ต้องขังเกินศักยภาพปกติที่เรือนจ าจะรองรับได้ในทุกปี โดยเฉพาะจ านวนนักโทษเด็ดขาด
ที่มีจ านวนมากถึงร้อยละ 73.16 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด2 ทั้งนี้จ านวนผู้ต้องขังได้เพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,300 คน ดังนั้น หากจ านวนนักโทษเด็ดขาดยังเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าวโดย
ไม่มีมาตรการใด ๆ มาแก้ไขปรับปรุงแล้ว จ านวนผู้ต้องขังจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300,000 คน 
ภายในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเกินความจุปกติที่เรือนจ าจะรองรับได้ถึงเกือบสองเท่า สภาพความแออัด
ยัดเยียด ของผู้ต้องขังในเรือนจ าหรือที่เรียกว่าสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ านั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อ

                                                        
 1 กรมราชทัณฑ์, กองแผนงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง.  สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ 
รท. 102 (ก), ส ารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556. 
 2 แหล่งเดิม. 
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สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทางลบเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ า
อีกด้วย เพราะท าให้การจัดสวัสดิการ และการดูแลผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ ท าได้ด้วยความยากล าบาก 
สภาพความแออัดท าให้ผู้ต้องขังต้องนอน กินและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างแออัด และปัญหาย่อมทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่ออัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขัง ขณะที่จ านวน
ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ยังคงเดิม ท าให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง
ของประเทศไทยห่างไกลจากมาตรฐานมาก ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ จะมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อ
ผู้ต้องขังประมาณ 1 : 3 ถึง 1 : 6 และมาตรฐานสหประชาชาติคือ 1 ต่อ 5 ส่วนประเทศไทยมี
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 : 20 คือ มีเจ้าหน้าที่ 11,000 คน แต่มีผู้ต้องขัง 240,000 คน ที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานภายในแดนเรือนจ าจริง  ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยลงไปอีก เพราะ
เจ้าหน้าที่อีกส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกแดน หรือปฏิบัติงานบริหารบนที่ท าการในขณะที่ใน
แดนหนึ่ง ๆ อาจมีผู้ต้องขังถึง 1,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียง 12 คน ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง3 
 ประเทศไทยมีปัญหาหลักคือผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น
รวม 265,672 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา พิจารณา และสอบสวน 69,725 
คน และผู้ต้องขังเด็ดขาด 195,947 คน4 โดยประเทศไทยมีจ านวนผู้ต้องขังมากเป็นอันดับ 25 ของ
โลก เฉลี่ยแล้ว 331 ต่อแสนประชากร5 อันน าไปสู่ปัญหาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย เคร่ือง
อุปโภค บริโภค อาหาร การบริการทางด้านการแพทย์ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพ
ปัญหาในด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ซึ่งนับเป็นปัญหาส าคัญ และหากจ านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ปัญหาด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขังก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 516 บัญญัติให้บุคคลทุก
คนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางสาธารณสุข ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ

                                                        
 3 นัทธี  จิตสว่าง.  นักโทษล้นคุกกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้
เรือนจ า.  สืบค้น  23 เมษายน 2556, จาก http://www.gotoknow.org/posts/497865. 
 4 สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท. 102 (ก).  หน้าเดิม. 
 5 เปิดคุกไทย 2554 เทียบคุกฝรั่งเศส และบางค าตอบจากราชทัณฑ์.  สืบค้น 6 มิถุนายน 2554, จาก 
http://prachatai.com/journal/2011/06/35301. 
 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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อันตราย จากรัฐอย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมาตรา 307 ยังได้บัญญัติถึง
เร่ืองความเสมอภาคของบุคคลทุกคนในการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
แต่ในทางปฏิบัติผู้ต้องขังกลับไม่ได้รับสิทธิเช่นว่านี้ ซึ่งปัญหาหลักในด้านการสาธารณสุข การ
ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดภายในเรือนจ า มาจากจ านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจนล้นเรือนจ า รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบุคลากรด้านการ
ควบคุมและพัฒนาคุณภาพของเจ้าพนักงานเรือนจ า ปัญหาด้านอาคารสถานที่ มีความเก่าแก่ ทรุด
โทรม และคับแคบ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในการดูแลสุขภาพ อนามัยของผู้ต้องขัง และปัญหา
การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง8 เป็นต้น 
 ปัญหาด้านสุขอนามัย และด้านการให้บริการด้านสาธารณสุขภายในเรือนจ าเป็นปัญหา
ที่ส าคัญแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไข เยียวยา และให้ความส าคัญกับปัญหานี้เท่าที่ควร 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นประเทศไทยมีปัญหาส าคัญในเร่ืองการดูแล
สุขอนามัยของผู้ต้องขังที่เห็นได้ชัด คือ กรณีของ เชอร่ี แอน ดันแคน ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนนอกจากจะ
ไม่ได้กระท าความผิดแล้ว ยังต้องเสียชีวิตจากการที่ได้รับเชื้อโรคร้ายที่มาจากเรือนจ า ถึงแม้ว่า
ผู้ต้องขังที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินทดแทนเป็นจ านวนที่สูงมาก แต่เงินทดแทนดังกล่าวไม่ได้เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใดต่อตัวผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขังทุกคนได้สูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและจิตใจอย่าง
ไม่มีทางได้กลับคืนมา 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไขหรือหามาตรการทางกฎหมายใดๆ มารองรับ 
ปัญหาดังกล่าวย่อมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเร่ือย ๆ โดยผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจ าอาจต้องเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโรค หรือโรคระบาดภายในเรือนจ า และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และอาจต้อง

                                                                                                                                                               
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์” 
 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 (ความเสมอภาค) บัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิดเช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”. 
 8 ธานี  วรภัทร์.  (2552, น. 5).  กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจ าคุก.  ดุษฎี
นิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.    
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เสียชีวิตลงได้ ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาและหาแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมและป้องกันการ
เกิดโรคระบาดในเรือนจ า 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันการ
เกิดโรคระบาดในเรือนจ า ที่ประเทศไทยน ามาใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในเรือนจ า
ของต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี
วิลลอว์ เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับกฎหมายไทย 

3. เพื่อเปรียบเทียบ หาข้อดี ข้อเสียในการน ามาตรการที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การควบคุม
และป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าที่ประเทศต่าง ๆ น ามาใช้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข และหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดใน
เรือนจ าในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบันที่ผู้ต้องขังมีจ านวนมาก ซึ่งจ านวนนักโทษ
เด็ดขาดมีมากถึงร้อยละ 73.16 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด9 แต่บุคคลากรรวมถึงสถานที่ภายใน
เรือนจ าไม่เพียงพอรองรับจ านวนผู้ต้องขังโดยเฉพาะนักโทษเด็ดขาด จึงเกิดปัญหาจากการที่ไม่
สามารถควบคุม ดูแล ให้สวัสดิการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหาที่ผู้เขียนเห็นว่ามี
ความส าคัญและอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมาได้ นั่นก็คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับสวัสดิการด้าน
สาธารณสุข การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด การจัดการให้บริการด้านสาธารณสุขยังมี
ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในประเทศต่าง ๆ ล้วนมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะมี
การตรวจสุขภาพประจ าปีตามเกณฑ์อายุของผู้ต้องขัง และได้รับการบ าบัดและบริการทางการแพทย์
เป็นพิเศษโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเทศญ่ีปุ่นในแต่ละเรือนจ าจะมีแผนก
แพทย์โดยมีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประจ าอยู่ในทุกเรือนจ า และยังมีเรือนจ าส าหรับ
ผู้ต้องขังที่ป่วยซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ประเทศอังกฤษก็จะมีแพทย์ประจ า
เรือนจ าส าหรับช่วยตรวจรักษาผู้ต้องขังเช่นเดียวกัน ผู้เขียนเห็นว่าหากประเทศไทยมีมาตรการใน

                                                        
9 สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท. 102 (ก).  หน้าเดิม. 
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การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ก็ย่อมจะช่วย
ลดปัญหาการเกิดโรคระบาดและสร้างมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดภายใน
เรือนจ าได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ10 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา  

มุ่งเน้นศึกษาหลักกฎหมายและมาตรการต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องขัง 
โดยเฉพาะนักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษอยู่ภายในเรือนจ า โดยศึกษาถึงมาตรการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดภายในเรือนจ า  เปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศน ามาใช้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง โดยท าการศึกษาทั้งใน
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์เช่นเดียวกับประเทศไทย ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศญ่ีปุ่น 
เป็นต้น 

 
1.5  วิธีการด าเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธ์เร่ืองนี้ท าการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ กฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับสิทธิของผู้ต้องขัง กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ า
ในการปฏิบัติต่อนักโทษแห่งสหประชาชาติ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขัง กฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศ
ญ่ีปุ่น รวมถึงบทความ คดีความ เอกสารรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ต าราทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อให้ทราบถึงหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง  ๆ รวมถึงมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าในประเทศไทย 

                                                        
 10 ธานี  วรภัทร์.  (2553, น. 105-109 ).  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (พิมพ์ครั้งที่ 2).  
กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
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2. เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ อันเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การ
ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในเรือนจ า 

3. เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ของมาตรการที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคระบาดในเรือนจ าที่ประเทศไทยและต่างประเทศน ามาใช้ และทราบถึงแนวทางหรือ
มาตรการที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาใช้ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
สาธารณสุข การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป DPU



 
 

บทที ่2 
ทฤษฎีเกีย่วกับการบังคับโทษ แนวความคิด วิวฒันาการ 
และประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง 

 
 ในบทนี้ ผู้เขียนจะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษ และการบังคับโทษจ าคุก 
แนวความคิดและที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอันเป็นหลักการสากล เพื่อให้ทราบถึงที่มาและแนวคิดของการให้
สิทธิแก่ผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง
ของประเทศไทยต่อไป 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ  
 เมื่อได้พิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ประกอบกับภารกิจของ
กฎหมายอาญา จะพบว่ากฎหมายอาญาในส่วนสารบัญญัติจะท าหน้าที่เป็นกฎ กติกาของสังคมที่คน
ในสังคมทุกคนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาก็
ต่อเมื่อได้กระท าการตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ เมื่อมีการกระท า
ความผิดอาญากฎหมายอาญาจะมีผลใช้บังคับได้จริงก็ต้องอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
การด าเนินการ ตั้งแต่ในชั้นสอบสวน ฟ้องร้อง และในชั้นพิจารณา พิพากษา และบังคับโทษ ใน
ขั้นตอนของการบังคับโทษจ าคุกนี้ การจะด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลที่ให้จ าคุกเป็น
ระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้โดยไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าผู้ถูกด าเนินการบังคับโทษจ าคุกตาม
หมายจ าคุกจากศาลตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดโทษไว้นั้น จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ 
และจะไม่ไปกระท าความผิดอีกหรือไม่ อันจะยังให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจในการให้ความ
คุ้มครองสังคม ปราบปรามและป้องกันการกระท าความผิด และภารกิจในการคุ้มครองคุณธรรมทาง
กฎหมาย และคุ้มครองคุณภาพของการกระท า ดังที่ได้ก าหนดเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของกฎหมาย
อาญาหรือภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างแท้จริง  
 ดังนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ว่ากระบวนการขั้นตอนของระบบท าการตรวจสอบความจริง จะ
สามารถพิสูจน์หาตัวบุคคลผู้กระท าความผิดหรือจ าเลยมาลงโทษได้แล้ว หากกระบวนการยุติธรรม
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ทางอาญาขาดขั้นตอนหรือกระบวนการของการบังคับโทษที่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถเป็น
หลักประกันได้ว่าการจ าคุกบุคคลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดและพ้นโทษออกไปแล้วจะ
ไม่กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก การให้ผู้กระท าความผิดในหลายๆ ลักษณะมาอาศัยอยู่ในเรือนจ า
เดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยก และไม่มีการด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักของการบังคับ
โทษจ าคุกนั้น จะกลายเป็นผลให้การที่นักโทษมาอยู่ร่วมกันนาน ๆ จะซึมซับและเรียนรู้พฤติกรรม
ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเรือนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างอาชญากรออกสู่
สังคม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนในสังคมอย่างยิ่ง กับทั้งยังท าให้กระบวนการยุติธรรมในส่วนอ่ืนๆ 
เช่น ต ารวจ พนักงานอัยการ ศาล จะต้องท างานมากขึ้นและซ้ าอยู่กับบุคลเดิม อันเป็นการเสียเวลา 
เสียค่าใช้จ่าย งบประมาณที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นและสูญเปล่า และสิ่งที่ส าคัญคือปริมาณอาชญากรอาชีพ 
หรือองค์กรอาชญากรรมก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย1 
 การลงโทษ คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัตินั้นได้รับ
ผลร้าย เนื่องมาจากการที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหรือท าการที่ฝ่าฝืนกฎ กติกาของสังคม โดยรัฐจะเป็นผู้ท า
หน้าที่จัดการให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้าย การลงโทษเป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกันสังคม
จากผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ การป้องกันแบ่งออกเป็น การป้องกันทั่วไป และการป้องกันพิเศษ2  
 มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป (General Prevention/ 
Generalpravention) คือ การลงโทษผู้กระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 อัน
ได้แก่ การประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่ใช้
ข่มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระท าความผิดในทางเดียวกัน หรือกระท าเป็นแบบอย่าง อันจะเป็นการบังคับ
จิตใจของบุคคลทั่วไปที่คิดจะกระท าความผิดอย่างเดียวกันนั้น ให้ยุติความคิดน้ัน ๆ  
 มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ  (Special Prevention/ 
Spezialpravention) เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ใช้เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกลับมา
กระท าความผิดแบบเดียวกันซ้ าอีก และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดที่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถที่จะสั่งให้น ามาใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษหรือเลือกใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้แทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อ
ภารกิจหลักในการคุ้มครองสังคม และป้องกันการกระท าความผิดกฎหมายอาญา ทั้งนี้การเลือกใช้

                                                        
1 ธานี  วรภัทร์.  (2553, น. 31).  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน. 
2 แหล่งเดิม. 
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วิธีการเพื่อความปลอดภัยอันเป็นมาตรการป้องกันพิเศษมาใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษหรือแทน
มาตรการลงโทษ ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการบังคับทางอาญา กล่าวคือ 

1) การป้องกันทั่วไป (General Prevention/Generalpravention) การลงโทษการกระท าที่
ละเมิดต่อกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระท าความผิดทราบว่าได้กระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ และเพื่อให้
บุคคลอ่ืนทั่วไปเห็นว่าหากมีการกระท าเช่นน้ีเกิดขึ้น การกระท านั้นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ บุคคลย่อม
จะต้องได้รับโทษจากการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 

2) การป้องกันพิเศษ (Special Prevention/Spezialpravention) เป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่
เคยกระท าความผิดกลับมาก่ออันตรายต่อสังคมได้อีกในอนาคต โดยการใช้มาตรการฟื้นฟูและ
ป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องรับโทษนั้นได้รู้สึกส านึกว่าการ
กระท าของตนเป็นการกระท าที่ผิด อันเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่พึงประสงค์จะให้
เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น จึงต้องน าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพฤติกรรมมนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ไม่ดีนั้นให้หมดไป3 โดยมีทฤษฎีการลงโทษที่ส าคัญ ดังจะกล่าวต่อไปนี้4 

การลงโทษทางอาญา คือ ผลแห่งความผิดที่ผู้กระท าจะได้รับเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎ กติกาที่
รัฐก าหนดวางไว้ ซึ่งการลงโทษย่อมจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน และเกิดความไม่พึง
พอใจแก่ผู้ที่ต้องได้รับโทษดังกล่าว โดยนักวิชาการมีความเห็นว่าการลงโทษไม่ควรเป็นเร่ืองที่
กระท าเพื่อการแก้แค้นผู้กระท าความผิดเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเป็นการกระท าเพื่อคุ้มครอง
ผู้กระท าความผิดมิให้ถูกแก้แค้นจากผู้เสียหาย เนื่องจากการแก้แค้นกันเองย่อมก่อให้เกิดความไม่
สงบสุขในสังคม ดังนั้นการยับยั้งไม่ให้มีการกระท าความผิดที่กฎหมายห้าม การก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานน้อยที่สุดทั้งต่อผู้กระท าความผิดและต่อผู้อ่ืนในสังคม การให้ผู้กระท าความผิดส านึก
ผิดในการกระท าของตน ตลอดจนการแสดงออกว่าสังคมไม่ยอมรับการกระท าความผิดนั้น5 ได้ทาง
ทฤษฎีได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการลงโทษออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ การลงโทษเพื่อการแก้แค้น
ทดแทน การป้องกันหรือยับยั้งการกระท าความผิด การท าให้ผู้กระท าความผิดไม่สามารถไปกระท า
ความผิดอีก และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด6 โดยจะอธิบายถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

                                                        
3 แหล่งเดิม. 
4 อุททิศ  แสนโกศิก.  (2515, 23 มีนาคม).  หลักกฎหมายอาญา : การลงโทษ.  อนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ. 
5 Walker Aims of Punishment.  (1971).  pp. 48-65.  อ้างถึงใน.  ประธาน  วัฒนวาณิชย์.  (2546, น. 

365).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญวิทยา.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ประกายพรึก.   
6 CMV Clarkson and HM Keating Criminal Law : Text and Materail.  (London : Sweet & 

Maxwell, 1998).  p. 26. 
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(1)  การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (retribution) ทฤษฎีนี้มีความหมายหลาย
ประการ แตกต่างกันไปตามยุคสมัย โดยอาจหมายความถึง การแก้แค้น (vengeance) หรือการชดใช้
ความผิด (expiation) โดยในปัจจุบันกลุ่มประเทศแถบตะวันตก โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ให้
ความหมายว่าหมายความถึงการที่ผู้กระท าความผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่
กระท า (just desert) การติเตียน (censure) หรือการประณาม (denunciation) 

ทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนตามความหมายของ “การแก้แค้น” (vengeance)7 จะถือว่าการ
ลงโทษเป็นการแสดงอย่างชัดเจนและยืนยันถึงความเกลียดชังที่มีต่อการกระท าความผิด และท าให้
เกิดความชอบธรรมในการลงโทษ เพราะกฎหมายอาญามีพื้นฐานมาจากกฎศีลธรรม เมื่อมีการ
กระท าความผิดเกิดขึ้นอันเป็นการล่วงละเมิดศีลธรรมของชุมชน กฎหมายจึงได้ด าเนินบทบาทใน
เชิงสังคมบนหลักการที่ว่า เป็นความชอบธรรมทางศีลธรรมที่จะลงโทษผู้กระท าความผิด โดยรัฐจะ
ด าเนินการลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ด าเนินการแทนผู้เสียหาย ญาติ เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการแก้แค้นกันเอง และสนองมโนธรรมของคนในสังคมที่ต้องให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิด 
เนื่องจากเชื่อว่าการแก้แค้นเป็นสัญชาติญาณเฉกเช่นเดียวกับสัตว์ที่มักจะกัดตอบเมื่อถูกท าร้าย การ
แก้แค้นผู้กระท าความผิดจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองที่สังคมยอมรับกันแต่เป็นความต้องการในฐานะที่เป็น
ทางระบายออก เพราะหากไม่มีการลงโทษก็จะต้องมีการอดกลั้นความรู้สึกที่ไม่ชอบธรรมนั้นจน
อาจถึงจุดระเบิดอันน าไปสู่การลุกฮือและกระท าการในเร่ืองที่ไม่พึงประสงค์8 

ส่วนทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนตามความหมายของ “การชดใช้ความผิด” (expiation) 
เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ผู้กระท าความผิดจะต้องชดใช้ความผิดที่ได้กระท าจึงต้องทนรับความทุกข์ 
เร่ืองนี้ถือว่าเป็นเร่ืองท านองเดียวกับการแก้แค้นตอบแทน เพราะผู้กระท าความผิดจะต้องชดใช้หนี้
ต่อสังคม และการที่ต้องรับผิดดังกล่าวจะท าให้สังคมยอมรับเพราะมีการลงโทษแล้ว แนวความคิดนี้
มีพื้นฐานมาจากอิทธิพลของศาสนา แต่มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่าเป็นเร่ืองจิตวิทยาที่ผู้กระท า
ความผิดเองต้องการจะชดใช้ความผิด 

ทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนตามความหมายของ “การลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่
กระท า” (just desert) ถือเป็นแนวความคิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากมี
กระแสคัดค้านทฤษฎีป้องกันและทฤษฎีแก้ไขปรับปรุงผู้กระท าความผิด9 และเห็นกันว่าควรลงโทษ

                                                        
7 James Fitzjames Stephen.  A History of the Criminal Law of English Vol. ll.  (1883).  pp. 81-82. 
8 Puttkammer.  Administration of Criminal Justice 9.  (1953).; Cohen.  Moral Aspects of the 

Criminal Law’49 Yale L.J. 1940.  pp. 987-1025. 
9 Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth.  Principle Sentencing.  (1992).  pp. 254-255. 
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ผู้กระท าความผิดเพราะเขาควรจะได้รับ10 โดยในปัจจุบันทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนตามความหมาย
ของ “การลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่กระท า” ถือเป็นทฤษฎีหลักของการลงโทษทางอาญา
ในสหราชอาณาจักร ตาม Criminal Justice Act 199111 และมลรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็ได้มี
การปฏิรูปการลงโทษโดยยึดถือแนวความคิดเร่ืองการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่กระท านี้ 12 
Clarkson และ Keating ได้กล่าวว่าทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นตามแนวความคิดของ Kant ที่ว่า บุคคล
จะต้องรับโทษหากท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งด้วยวิธีการนี้จะท าให้มนุษย์เคารพต่อตนเองและ
รับผิดชอบในการกระท าของตนที่ได้เลือกที่จะกระท าความผิด เพราะการลงโทษเพื่อแก้ไขปรับปรุง
อาจจะเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เนื่องจากทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ได้
ก าหนดไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ที่จะไม่ท าสิ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้อ่ืน กฎหมายจึงได้ก าหนดให้ชัดเจน
เพิ่มเติมว่าบุคคลทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายและเนื่องจากการกระท าความผิดจะท าให้ผู้กระท า
ได้รับประโยชน์อันไม่ชอบที่ผู้ซึ่งปฏิบัติตามกติกาบ้านเมืองไม่อาจได้มา ทั้งจะติดนิสัยชอบกระท า
ความผิด ไม่มีศีลธรรมอย่างที่คนอ่ืนมี13 การลงโทษจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะเรียกคืนซึ่งประโยชน์ที่
ผู้กระท าความผิดได้ไปโดยไม่ชอบดังกล่าว ทั้งจะเป็นการฟื้นฟูดุลยภาพทางสังคม14 

ประการสุดท้าย ทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนตามความหมายของ “การติเตียน” (censure) 
หรือ “การประณาม” (denunciation) เป็นแนวความคิดที่กล่าวเพิ่มเติมจากทฤษฎีการแก้แค้นทดแทน
ตามความหมายของการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่กระท า ซึ่งเห็นว่า ความเหมาะสมในการ
ลงโทษก็คือวัตถุประสงค์ของการลงโทษ เพราะจะมีการลงโทษที่เป็นบางสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี นั่นคือ
ความเป็นธรรม15 แต่นักวิชาการในกลุ่มนี้เห็นเพิ่มเติมว่าการลงโทษตามทฤษฎีให้เหมาะสมกับ
ความผิดที่กระท าควรจะมีการผสมผสานการแสดงออกซึ่งการไม่ยอมรับและการประณามการ
กระท าความผิดรวมถึงตัวผู้กระท าความผิด16  

                                                        
10 Walker and Hough.  Public Attitudes to Sentencing.  (1988).  pp. 185-186. 
11 Home Office White Paper Crime.  Justice and Protecting the Public.  (1990).  Cm. 965, para 

1.6. 
12 CMV Clarkson and HM Keating Criminal Law : Text and Materail (p. 28).  .Op.cit. 
13 Morris.  Presons and Punishment.  (1968).  52 Monist 475. 
14 Hampton.  Correcting Harms versus Righting Wrongs : The Goal of Retribution’39 U.C.L.A. 

Law Review 1992.  pp. 1659-1686. 
15 Moore.  The Moral Worth Of Retribution’ in Schoeman (ed.) Responsibility, Character and the 

Emotions : New Essays in Moral Philosophy.  (1987). 
16 Hirsch Part or Future Crimes.  (1985).  p. 52. 
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(2)  การลงโทษเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการกระท าความผิด (deterrence) ทฤษฎีนี้จะ
เน้นไปที่ผลของการลงโทษ เพื่อเป็นการลดการกระท าความผิดที่จะเกิดขึ้นด้วยการลงโทษให้เห็น
เป็นตัวอย่าง ทฤษฎีการป้องกันนี้ อาจแบ่งพิจารณาได้เป็น 3 ประการ คือ 

(2.1) การป้องกันส่วนบุคคล (individual deterrence) เร่ืองนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีป้องกันที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดแรงจูงใจในการกระท าความผิดโดยมีความ
คาดหวังว่าการถูกลงโทษจะท าให้ผู้กระท าความผิดไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก ดังนั้น หน้าที่
ส าคัญของผู้พิพากษาตามแนวความคิดนี้ก็คือการคาดการณ์และเลือกโทษที่จะส่งผลกระทบดังกล่าว
มาแก่ผู้กระท าความผิดให้มากที่สุดโดยผู้กระท าความผิดบางคนที่ไม่มีแนวโน้มจะกลับไปกระท า
ความผิดอีกอาจไม่ต้องรับโทษ ในขณะที่อาจต้องใช้โทษรุนแรงจนดูเหมือนไร้ความปราณีแก่
ผู้กระท าความผิดอีกคนหน่ึง อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวกันว่าทุกคร้ังที่มีการกระท าความผิด ทฤษฎีนี้
จะถูกสั่นคลอน และมีความเห็นกันว่าทฤษฎีนี้จะมีผลเมื่อใช้กับผู้กระท าความผิดซ้ า นั่นคือ การที่
การลงโทษที่มีขึ้นในคร้ังแรกล้มเหลว17 

(2.2) การป้องกันส่วนทั่วไป (general deterrence) โดยเห็นว่าการขู่ว่าจะลงโทษ
จะมีผลเป็นการยับยั้งบุคคลไม่ให้กระท าความผิด ในขั้นตอนการออกกฎหมายรัฐสภาจึงต้องก าหนด
โทษเอาไว้เพื่อขู่ไม่ให้บุคคลคิดไปกระท าความผิด และในขั้นตอนการลงโทษจะต้องลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเพื่อแสดงให้คนในสังคมเห็นและไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่าง 

(2.3) การป้องกันเนื่องจากบทเรียนที่เกิดขึ้น (educative deterrence) ทฤษฎีนี้ 
อธิบายไปถึงการแก้ปัญหากรณีการกระท าความผิด เล็ก ๆ น้อย ๆ ของอาชญากรที่มีความรู้
ความสามารถในส านักงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการฟ้องคดีประเภทนี้ยังมีไม่มากนัก 
อาจจะเน่ืองมาจากคนในสังคมยังไม่เห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้องจึงยังไม่เกิดการ
ยับยั้งทางจิตส านึกต่อการกระท าความผิดเพราะเห็นว่าเป็นเพียงเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าให้ไม่มีพลัง
ในการกระตุ้นจิตส านึกคนในสังคมว่าควรมีการลงโทษการกระท าความผิดในลักษณะนี้ อันจะ
ส่งผลในเชิงป้องกันการกระท าความผิดในเร่ืองอื่นๆ ต่อไป 

(3)  การลงโทษเพื่อท าให้ผู้กระท าความผิดไม่สามารถกลับไปกระท าความผิดได้อีก 
(incapacitation) ทฤษฎีนี้เป็นเร่ืองการท าให้ผู้กระท าความผิดไม่สามารถกระท าความผิดอีก ซึ่งจะท า
โดยการแยกบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ออกจากสังคม อาจเป็นการถาวรหรือเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้คนในสังคมได้รับความปลอดภัยจากทุกข์ร้อนที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นั้น 
เน่ืองจากผู้กระท าความผิดบางคนไม่สามารถน าทฤษฎีป้องกันหรือแก้ไขฟื้นฟูมาใช้ได้ ท าให้บุคคล

                                                        
17 Walker and Padfield Sentencing : Theory, Practice and Law (2nd ed., 1996).  pp. 79-95. 
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ดังกล่าวอาจไปกระท าความผิดหากมีโอกาสท าได้ ดังน้ัน มาตรการคุ้มครองสังคมที่พอจะท าได้ก็คือ
การควบคุมบุคคลดังกล่าวไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน แต่ เดิมนั้นมี
การใช้การประหารชีวิต ตัดแขนตัดขา หรือเนรเทศ แก่ผู้กระท าความผิดประเภทนี้ แต่ในปัจจุบัน
อาจใช้การควบคุมบุคคลไว้ในเขตที่ก าหนด (curfew) ยึดใบอนุญาต หรือจ าคุก ซึ่งการจะน า
มาตรการอย่างไรมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าความผิด 

(4)  การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด (rehabilitation) การลงโทษตาม
ทฤษฎีนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญของทฤษฎีการลงโทษทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษ แต่เป็นการแก้ไขที่
จิตส านึกของบุคคล ทฤษฎีนี้เป็นการขัดเกลาความประพฤติเพื่อให้ไม่ต้องการกลับไปกระท า
ความผิดอีกถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่กลัวการลงโทษ18 จุดก าเนิดของทฤษฎีนี้มีความเกาะเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวทางมนุษยธรรมเพื่อการปรับปรุงเรือนจ า และกลุ่มผู้ เรียกร้องให้มีการน า
แนวความคิดนี้เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาใช้19 

ทฤษฎีการลงโทษตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นพื้นฐานส าคัญในการลงโทษทางอาญา 
โดยในการน าไปใช้นั้นจะเน้นหนักไปในทางใดก็จะเป็นไปตามลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน
นั้น ๆ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา และแนวนโยบายแห่งรัฐ ในบางช่วงเวลา แนวคิดจากทฤษฎี
ต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการคุ้มครองป้องกันสังคมในสถานการณ์ที่วิกฤติได้ 

หากพิจารณาถึงประวัติการลงโทษทางอาญาตั้งแต่ในอดีตของประเทศไทย ในยุค
สุโขทัย อยุธยา เร่ือยมาจนถึงในยุคปัจจุบันจะพบว่าได้มีการน าทฤษฎีต่างๆ มาใช้ การน าทฤษฎี
ดังกล่าวนี้มาใช้จะมีความผสมกลมกลืนกันอยู่หลายทฤษฎี ซึ่งปรากฏในการลงโทษและวิธีการ
ลงโทษทางอาญา 

วิธีการลงโทษที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ 
การลงโทษจ าคุกโดยการกันผู้กระท าความผิดออกจากสังคม เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัย แต่การ
จ าคุกเป็นวิธีการที่แยกผู้กระท าความผิดออกจากสังคมได้เพียงชั่วคราว ท้ายที่สุดผู้กระท าความผิดก็
ยังคงกลับมาอยู่ในสังคม แม้ว่าจะเป็นการลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตแต่ต่อมาก็อาจมีการลดโทษด้วย
วิธีการต่างๆ จนที่สุดแล้วก็สามารถออกจากเรือนจ ากลับเข้ามาสู่สังคมได้อีก และ เมื่อกลับมาแล้ว
ผู้กระท าความผิดอาจมีความโกรธแค้นสังคมมากยิ่งขึ้นอันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่เขาต้องถูก

                                                        
18 Walker ’punishing, Denouncing or Reducing Crime’ in Glazebrook (ed.) Reshaping the 

Criminal Law.  (1978).  p. 393.  อ้างถึงใน.  ประธาน  วัฒนวาณิชย์.  หน้าเดิม.  
19 Cullen and Gilbert Reaffirming rehabilitation.  (1982). 
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ลงโทษหรือการถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ าเป็นระยะเวลานานๆ ท าให้บุคคลนั้นปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ยากยิ่งขึ้น ประกอบกับบุคคลที่ผ่านการรับโทษจ าคุกมาแล้วนั้นมักจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนใน
สังคม คนเหล่านี้จึงมีตราบาปเป็นคนขี้คุก20 ไม่มีผู้ใดให้การยอมรับ 
 การบังคับโทษทางอาญาจึงเป็นส่วนสาระส าคัญในการแก้ไขพฤติกรรมของอาชญากร
หรือผู้กระท าความผิดทั่วไปให้สามารกลับตัวมาเป็นคนดีและสามารถที่จะกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับ
บุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคมได้อย่างสงบสุขภายหลังจากที่ต้องถูกบังคับโทษทางอาญาแล้ว 
 
2.2 วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก  
 วัตถุประสงค์ของการลงโทษจ าคุกจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่มุ่ง
ลงโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นหลัก โดยมีพัฒนาการจากแนวคิดในอดีต
มาจนถึงปัจจุบันที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์มากขึ้น มุ่งที่จะปรับเปลี่ยน บ าบัด ฟื้นฟู หรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ือง
ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าความผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาของสังคม ถึงขนาดที่ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าคนจ าพวกดังกล่าวนี้ไปปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานปกติของสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ
ที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้21 

2.2.1  เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม22 วัตถุประสงค์ข้อนี้ให้ความส าคัญแก่การด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท า
ความผิดและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและตรงกับความเป็นจริงในการบังคับ
โทษในทัณฑสถาน ที่ว่า “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดครบระยะเวลาแล้วผู้นั้นก็จะ
ออกมาด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้น ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศอังกฤษ เป็นต้น ต่างก็มีกฎหมายและแนวทาง นโยบายในการ
ลงโทษจ าคุกที่จะต้องหลีกเลี่ยงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย

                                                        
20 นัทธี  จิตสว่าง.  (มปพ.)  หลักทัณฑวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์กรม

ราชทัณฑ์.  หน้า 29.   
21 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  หน้าเดิม. 
22 Strafvollzugsgesetz. 1976 

 § 2 Aufgaben des Vollzuges. Im Vollzug der Freiheitstrafe soll der Gefangene fähig warden, 
kunftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe  dient auch dem Schutz der Allgemeinheit von weiteren Straftaten. 
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บุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญอยู่บน
พื้นฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า เพราะ
นักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง หากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของบุคคลให้ต้องเสีย
ไป การฟื้นฟูก็จะท าไม่ได้ผล สุดท้ายสังคมก็จะได้รับความเสียหายต่อเน่ืองไป  
 การลงโทษอย่างมีเหตุผลที่เป็นภาวะวิสัยย่อมไม่ลงโทษเพียงเนื่องจากว่าได้มีการ
กระท าความผิดขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไขให้กลับเป็นดังเดิมได้ แต่การ
ลงโทษโดยค านึงถึงอนาคตหรือการมองไปข้างหน้าเพื่อให้ทั้งผู้ที่กระท าความผิดเองและผู้ที่รู้เห็นว่า
ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษไม่กระท าความผิดขึ้นอีก23 เป็นสิ่งส าคัญ โดยสรุปมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน
การบังคับโทษที่ต้องน ามาใช้ ดังนี้24 

2.2.1.1 หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า กล่าวคือ รัฐ
จะต้องพยายามบริหารจัดการต่าง ๆ ให้การด าเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ ามีความใกล้เคียง
กับการใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไปที่อยู่ภายนอกเรือนจ ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ภายนอกคุกและภายในคุกต้องมีความใกล้เคียงกัน มิฉะนั้นจะท าให้ผู้ได้รับโทษจ าคุกเสียบุคลิกภาพ 
หรือวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของตนในการอยู่ ร่วมกันกับสังคมภายนอกไป ท าให้ไม่สามารถ
กลับคืนสู่สังคมได้ เป็นการท าลายวัฒนธรรมการใช้ชีวิตปกติของมนุษย์ 

2.2.1.2 หลักการหลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษ หมายความว่า มาตรการหรือ
กลไกต่างๆ ในการลงโทษและบังคับโทษต้องหลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษ อันเป็นการท าลาย
บุคลิกลักษณะของความเป็นมนุษย์ไป เช่น การไม่ให้เกิดวัฒนธรรมคุกโดยไม่จ าเป็นที่จะเป็นผลมา
ละลายพฤติกรรมของผู้ต้องขัง การตัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอกคุก การลงโทษด้วยวิธีทารุณ
โหดร้ายภายในเรือนจ า เป็นต้น เป็นการกระท าที่ท าให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าหรือตกต่ ากว่า
คนอ่ืนทั่วไป เช่น การเรียกชื่อหรือการใช้สรรพนามต่าง ๆ ในการเรียกผู้ต้องขัง เป็นต้น 

                                                        
23 Clemens Bartollas.  Invitation to Corrections.  Boston : USA. Allyn & Bacon, 2002.  p. 335. 
24 Strafvollzugsgesetz. 1976 

 § 3 Gestaltung des Vollzuges.  
(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich 

angeglichen warden.  
(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken. 
(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in 

Freiheit einzugliedern. 

DPU



16 

2.2.1.3 พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้ประสบกับสิ่งที่ท าลาย
คุณลักษณะประจ าตัวของคน ๆ นั้น กล่าวคือ เมื่อผู้กระท าความผิดถูกคุมขังในเรือนจ าย่อมเสื่อมเสีย
ฐานะและชื่อเสียงในสายตาของคนทั่วไป ท าให้โอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีลดน้อยลง ประกอบกับ
ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้รับโทษจ าคุกเป็นคร้ังแรก หรือความผิดเล็ก  ๆ น้อย ๆ ผู้กระท า
ความผิดกลุ่มนี้ จะต้องเข้ามาอยู่ปะปนกับผู้กระท าความผิดที่เป็นอาชญากรอาชีพ ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพล
ที่สามารถครอบง าบุคคลอ่ืนได้ง่าย เพราะย่อมซึมซับความเลวได้ง่ายกว่าสิ่งที่ดี  ๆ ท าให้ผู้ที่พอจะ
กลับตัวได้หมดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วเป็นพฤติกรรมที่ดี  อันเป็นสิ่งที่คนในสังคม
ส่วนใหญ่พึงประสงค์ไม่ได้ วิธีการ อาจได้แก่  

1) การปล่อยตัวผู้กระท าความผิดโดยไม่มีการลงโทษจ าคุก โดยพยายามใช้
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการรอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ หรือพยายามใช้โทษปรับเป็น
หลักในการเลี่ยงในใช้โทษจ าคุกโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะโทษจ าคุกระยะสั้น 

2) การปล่อยตัวก่อนรับโทษจ าคุกครบก าหนด  ซึ่งเป็นอ านาจของเจ้า
พนักงานในส่วนราชทัณฑ์ที่จะพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องโทษก่อนครบก าหนด หากเห็นว่าความ
เหมาะสมในอันที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมของผู้นั้นจะเสื่อมทรามลง หากจ าคุกอยู่ในเรือนจ าต่อไปและ
การปล่อยตัวผู้นั้นออกมาจะไม่เป็นอันตรายต่อสังคม 

3) การแยกประเภทนักโทษ เช่น แยกนักโทษโดยพิจารณาจากอายุ แยกผู้ที่
กระท าความผิดคร้ังแรกออกจากพวกที่กระท าความผิดมาแล้วหลายคร้ัง เป็นต้น  

2.2.1.4 หลักการคืนคนดีสู่สังคม การบังคับโทษมุ่งผลส าเร็จในการสร้างจิตส านึก 
สร้างความรู้ผิดชอบชั่วดี ให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องโทษให้ได้ 

การบังคับโทษต้องพยายามมุ่งยกระดับสามัญส านึกและพฤติกรรมที่ตกต่ าของผู้กระท า
ความผิดให้ขึ้นมาสู่ระดับคนปกติ โดยหลักการที่ว่ามนุษย์เป็นประดิษฐกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
เป็นพิเศษให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และพฤติกรรมได้จึง
ต้องมีการส่งเสริมคุณค่าในตัวบุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ต้องแสดงผลลัพธ์ของ
ความคิดและการกระท ารวมทั้งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ส าหรับความเป็นไปได้ที่จะหาเลี้ยงชีพเพื่อ
ชดเชยจุดอ่อนหรือสิ่งบกพร่องของแต่ละบุคคล ซึ่งการบ าบัด ปรับปรุงหรือแก้ไขนี้ นักโทษแต่ละ
คนจะไม่เหมือนกัน แต่จะต้องมีวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเป็นรายๆ ไป 
อันจะยังผลให้นักโทษที่พ้นโทษแล้วไม่กระท าความผิดซ้ าอีก25 

                                                        
 25 Invitation to Corrections.  Loc.cit. 
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2.2.2  เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม26 เมื่อปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วโดยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิดและศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกแล้ว ส่วนของการบังคับ
โทษก็จะจ ากัดเสรีภาพของนักโทษผู้นั้นเพื่อเข้าสู่มาตรการในการแก้ไขในรูปแบบต่าง  ๆ ตาม
ระยะเวลาที่สมควรโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นราย ๆ 
ไปให้เป็นไปตามแผนการบังคับโทษ เมื่อบ าบัดรักษาเป็นปกติดีแล้วจึงปล่อยให้บุคคลนั้นกลับเข้าสู่
สังคม วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจึงเป็นการคุ้มครองสังคมได้อย่างแท้จริง ถ้าหากได้กระท า
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลั่นกรองเอา
คนที่กระท าความผิดกฎหมายเข้ารับโทษจ าคุก ภารกิจของกฎหมายบังคับโทษจะท าการแก้ไข
พฤติกรรมชั่วของคนที่ได้กระท าความผิดกฎหมายอาญาให้เป็นคนดีของสังคม อย่างไรก็ตามการ
แก้ไขผู้กระท าความผิดในปัจจุบัน แม้จะเป็นแนวทางที่ยอมรับกันในวงการราชทัณฑ์โดยทั่วไป แต่
ก็ยังเป็นที่สงสัยว่าจะเป็นผลไปตามวัตถุประสงค์เพียงใด เพราะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดจะ
มีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ27 

1) ผู้กระท าผิดได้สูญเสียบุคลิกภาพไปแล้ว โดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มีบุคลิก 
ลักษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใช้เวลาในเรือนจ าไม่นานในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้คืนจิตส านึก
ที่ดีกลับมา และปรับตัวเข้ากับบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคมนั้นท าได้ยาก 

2) การลงโทษเพื่อการแก้ไขนั้นจะขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระท า
ความผิดไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าบุคคลทั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นไปตามหลักของเบนเท็ม (Bentham) 
ที่ว่า “หลักการได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า” (Principle of less eligibility) ทั้งนี้ เพราะคนโดยทั่วไป
จะมองว่าเป็นการไม่เป็นธรรมที่ผู้กระท าความผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนทั่วไป เช่น ผู้กระท า
ความผิดจะได้รับการฝึกอบรมแก้ไข ฝึกวิชาชีพ สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการศึกษา การหา
งาน ในขณะที่คนทั่วไปในสังคมอีกเป็นจ านวนมากไม่ได้รับบริการดังกล่าว ความรู้สึกของคน
ทั่วไปเห็นว่าเป็นการขัดกับหลักการแก้ไขฟื้นฟู 

3) การแก้ไขฟื้นฟูเหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผู้กระท า
ความผิดคร้ังแรกซึ่งได้กระท าความผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดยพลาดพลั้ง หรือท าไปเพราะ
ความจ าเป็น การแก้ไขฟื้นฟูไม่ให้ผู้กระท าความผิดกลุ่มนี้กลับมากระท าความผิดซ้ าอีกย่อมมีทางที่
จะส าเร็จได้มาก แต่ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เคยกระท าความผิดถูกลงโทษมาหลายคร้ังแล้ว หรือ

                                                        
 26 Joan Petersilia.  When Prisoners Come Home.  New York : Oxford, 2003. 

27 นัทธี  จิตสว่าง.  (มปพ., น. 30-31).  หลักทัณฑวิทยา.  กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์. 
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พวกอาชญากรอาชีพ หรือพวกท าผิดตดินิสัยนั้น โอกาสที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตัวย่อมจะเป็นไปได้
ยาก ดังนั้น การแก้ไขฟื้นฟูจึงไม่สามารถท าให้ผู้ที่กระท าความผิดกลับตัวได้ทุกกรณีไป 

 
2.3 แนวความคิดของการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง 
 แนวความคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้มีการพัฒนาในแต่ละยุคสมัยซึ่งน ามาสู่การ
ยอมรับและรับรองสิทธิของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในยุคต่อ ๆ มา อาทิ สิทธิของชนกลุ่มน้อย สิทธิของผู้
อพยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็ก รวมทั้งสิทธิของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลเหล่านั้นยัง
ไม่ได้รับการปฏิบัติต่อ ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลที่
ยอมรับกันทั่วไป 
 ส าหรับที่มาของการรับรองและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังมีความเป็นมานับแต่ยุคสมัยของ
การเรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพในประเทศตะวันตกมาเป็นเวลาช้านานและมีกิจกรรมเกิดขึ้น
มากมาย อันเป็นการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิที่เรียกว่าสิทธิของพลเมือง การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของ
ผู้ต้องขังก็เป็นสิทธิของพลเมืองอย่างหนึ่งที่มีการเรียกร้องและท าให้ได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว  ความ
พยายามที่จะให้มีสิทธิของผู้ต้องขัง เกิดขึ้นมาจากการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็น
ปัจเจกชน ซึ่งในสมัยก่อนได้เร่ิมจากการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังและมีความ
พยายามในการให้ค าจ ากัดความของค าว่า “สิทธิของผู้กระท าความผิด” หรือ “สิทธิของผู้ต้องขัง” ซึ่ง
ในอดีต ยังไม่มีค าจ ากัดความที่เป็นรูปธรรมนัก เนื่องจากในสมัยนั้นยังขาดการจ ากัดความของค าว่า 
“สิทธิ” ที่เป็นทางการ ประกอบกับสาธารณชนก็ไม่ให้ความสนใจในสิทธิของผู้ต้องขังนัก เพราะ
ผู้กระท าความผิดในสมัยนั้นจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่บกพร่องในทางศีลธรรมอย่างร้ายแรง ไม่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ต้องขังในสมัยก่อนถูกจ ากัดให้เป็นเพียงการช่วยเหลือที่มาจาก
ความต้องการช่วยเหลือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจท าในรูปของการบริจาคสิ่งของที่เป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั่วไป หรือสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น28 
 ในระยะต่อมาสิทธิของปัจเจกบุคคลได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นเคร่ือง
ป้องกันที่ประชาชนมีต่อการใช้อ านาจรัฐ การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวมักมีสาเหตุมาจากประเด็นทาง
การเมือง กล่าวคือ การเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งในช่วงนั้น มักจะมีพื้นฐาน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเร่ืองศีลธรรมและการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบในทาง

                                                        
28 เสริม  วินิจฉัยกุล.  (2514, น. 3).  ค าอธิบายกฎหมายเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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การเมืองเกิดขึ้นเสมอ รวมทั้งเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องขังซึ่งมีการเรียกร้องกันมากในเร่ืองเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดของเรือนจ าและข้อเสนอให้มีการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังอื่นๆ  
 เหตุผลที่มีการน ามาอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง คือ การที่ผู้ต้องขังถูก
แยกตัวออกไปจากสังคมปกติท าให้ต้องถูกจ ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว เสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก ซึ่งสภาพเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความถูกต้องชอบธรรม 
ความพอดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังที่ได้รับจากการถูกจ ากัดสิทธิ
ตามกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ได้น ามาสู่การเรียกร้องให้มีตระหนักถึงการปกปักษ์รักษาสิทธิของ
ผู้ต้องขัง อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิตามกฎหมาย
อันพึงมีของบุคคลเหล่านั้นด้วย 
 โดยหลักการแล้วการที่จะก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ต้องขังให้เป็นอย่างไรนั้น 
จ าเป็นจะต้องพิจารณาโดยยึดวัตถุประสงค์ของการลงโทษเป็นหลัก ไม่ว่าสิทธิที่ก าหนดนั้นจะเป็น
สิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ หลักการนี้เป็นที่ยอมรับทั่วไปในศตวรรษที่ 19 จนถึง
ในปัจจุบัน เนื่องจากในศตวรรษที่ 19 ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงโทษซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันอย่างเป็นทางการทั่วไปหลายประการ เช่น การลงโทษเพื่อยับยั้ง การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน 
และการลงโทษเพื่อแก้ไขปรับปรุง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงโทษเหล่านี้ได้น ามาสู่การก าหนด
หลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงโทษที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการแก้ไขปรับปรุงหรือเพื่อความยุติธรรมนับเป็นวัตถุประสงค์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระยะหลัง 
ในขณะที่การลงโทษที่มีวัตถุประสงค์ในการหน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคลก็มีผู้ยอมรับว่ายังเป็นการ
กระท าที่ชอบธรรมและจ าเป็นต้องท าเพื่อผลในการป้องกันสังคมอยู่ 
 แนวความคิดในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังและการลงโทษผู้ต้องขังข้างต้นอาจสรุป
ได้ว่าที่มาของสิทธิผู้ต้องขังนั้นเกิดจากแนวคิดในทางทฤษฎีที่ว่า สิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขังต้อง
สูญเสียไปจากการถูกลงโทษและการสูญเสียสิทธิบางส่วนดังกล่าวจึงหมายความว่า ผู้ ต้องขังใน
ฐานะที่เป็นปัจเจกชนยังมีสิทธิบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษซึ่งขอบเขตของสิทธิในส่วน
ที่เหลือเหล่านั้นจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับแนวความคิดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่
แต่ละประเภทน ามาใช้ เช่น หากการลงโทษผู้กระท าความผิดมีวัตถุประสงค์และเหตุผลหลักเพื่อการ
ป้องกันสังคม คือป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระท าของผู้กระความผิดนั้น  ๆ ดังนั้น การ
สูญเสียสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษจ าคุกก็น่าจะเป็นเพียงการถูกแยกตัวออกจากสังคมเท่านั้น และ
บุคคลนั้นจะยังคงมีสิทธิบางประการที่เหลืออยู่ ซึ่งรัฐจ าต้องตระหนักถึงการปกป้องรักษาสิทธิ
เหล่านั้นของผู้ถูกจ าคุกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ได้มีผู้ เสนอว่า การจ าคุกบุคคลซึ่งเป็นการกระท าที่
แทรกแซงความเป็นมนุษย์ในเชิงลบนั้นควรเพิ่มภาระความรับผิดชอบของสังคมในด้านบวกควบคู่
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ไปด้วย ภาระในด้านบวกอาจกระท าโดยการให้สิทธิผู้ต้องขังในการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร การ
ให้โอกาสในการท างาน หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นต้น 
 การที่จะรักษาปกป้องสิทธิของผู้ต้องขังตามแนวคิดดังกล่าวให้ได้ผลนั้น รัฐควรจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกและรับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขังในรูปของสิทธิตามกฎหมาย เพราะผู้ที่
จะได้สิทธิดังกล่าวมีเพียงผู้ต้องขัง สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิของสมาชิกอ่ืน  ๆ ในสังคม ทั้งนี้ 
เนื่องจากสังคมเห็นว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรมที่จะแยกผู้ต้องขังออกจากสังคม จึงเป็น
หน้าที่ของสังคมที่จะต้องปกป้องบุคคลเหล่านั้นและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ ไม่ว่าจะ
เป็นการท างาน การให้การศึกษา การรักษาโรค หรือความจ าเป็นพื้นฐานทางกายที่จ าเป็นในชีวิต
อ่ืนๆ ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่ผู้ต้องขังไม่มีความเป็นอิสระท าให้ต้องได้รับสิทธิพิเศษต่าง  ๆ 
นั่นเอง29  
 
2.4 ความเป็นมาในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในระบบการราชทัณฑ์ของประเทศ
ไทย 
 ประเทศไทยได้มีการแบ่งการพัฒนาการของระบบการราชทัณฑ์ออกเป็น 3 ยุค กล่าวคือ 
การราชทัณฑ์ในสมัยแรก การราชทัณฑ์สมัยที่สอง การราชทัณฑ์สมัยปัจจุบัน (ยุคภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) รายละเอียด
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

2.4.1  การราชทัณฑ์ในสมัยก่อนมีการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5 
 การราชทัณฑ์ในสมัยแรกนั้น ระบบการลงโทษผู้กระท าผิดอาญาในประเทศไทย ก่อน
การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 จะตกอยู่ภายใต้พระบรมราชโองการ
ของพระมหากษัตริย์ว่า จะทรงพระเมตตาในการพิจารณาคดีเพียงใด ผู้ต้องหาได้รับการข่มขู่ให้รับ
สารภาพโดยใช้อาญาจารีตนครบาลและการทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ จ าเลยจะถูกคุมขังรอพระบรมราช
วินิจฉัยโดยไม่มีก าหนดเวลาแน่นอน กฎหมายมิได้บัญญัติว่าโทษจ าคุกมีก าหนดเวลาเท่าใด ถ้า
วินิจฉัยให้ลงโทษจ าคุกแล้วก็ต้องจ าคุกตลอดไป เว้นแต่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณา เป็นเหตุให้
ศาลต่าง  ๆ ต้องน าความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงพิจารณาก าหนดเวลาจ าคุกอยู่ เสมอ 30 
พระมหากษัตริย์จะทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจเด็ดขาดทุกประการไม่ว่าจะเป็น อ านาจนิติบัญญัติ 
                                                        
 29 แหล่งเดิม.  น. 3. 
 30 ประธาน  วัฒนวาณิชย์, เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ และบุญทิพย์ ผ่องจิตร์ แลน 
เกรฟ.  (2529, น. 307).  รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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บริหาร หรือตุลาการ รวมถึงอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ นักโทษจะถูกปล่อยเป็นอิสระก็
ต่อเมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องขังที่ถูกจองจ า ต้องทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัย
โทษ หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะท าให้นักโทษพ้นโทษได้คือ การเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ ผู้กระท าผิดในทาง
อาญาในรัชกาลก่อน ทั้งที่ก าลังรับโทษอยู่หรือได้หลบหนีไปย่อมพ้นโทษทั้งหมด ดังนั้น ถ้านักโทษ
ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากเปลี่ยนแผ่นดินใหม่แล้ว ผู้ต้องขังมักจะถูกจองจ าไว้ตลอด
ชีวิต31 กฎหมายราชบุรี เล่ม 1 กล่าวว่า เมื่อจะน าผู้ต้องโทษไปคุมขังต้องเฆี่ยนก่อน 60 ที ผู้ต้องโทษ
ประหารชีวิตต้องเฆ่ียนก่อน 90 ที ลักษณะเช่นนี้ รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์ มีความเห็น
ว่า ผู้ต้องค าพิพากษาโทษจ าคุกในอดีต ไม่มีสิทธิใดๆ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับแนวความคิดของศาล
ในประเทศตะวันตกในอดีต ที่เชื่อว่าในระยะเวลาต้องโทษจ าคุกบุคคลไม่มีสิทธิและอยู่ในฐานะเป็น
ทาสของรัฐ (Slave of the State)32 
 ในสภาพความเป็นอยู่ในคุกนั้น ท่านสังฆราชปาเลกัวซ์ ได้เขียนเล่าไว้ในสมัยรัชกาลที่ 
4 (พ.ศ.2397) ว่า “...เรือนจ าหรือคุกนั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมาก เป็นห้องขังมืด ๆ ซึ่งมีนักโทษ
แออัดกันอยู่เป็นจ านวนร้อย ๆ เคราะห์ดีที่ใช้อาศัยหลับนอนแต่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น ส่วน
กลางวันถูกจ่ายไปท างาน เช่น เลื่อยไม้ ขนอิฐ ขนทราย ท าทาง หรือท างานหนักอ่ืน ๆ และเขาให้
อาหารเพียงข้าวนิดเกลือหน่อยเท่านั้น พอตกค่ าก็พากันเข้าคุก เขาให้นักโทษนอนเรียงกันเป็นแถว 
แล้วใช้โซ่ยาวร้อยห่วงเหล็กที่ขา ล่ามไปผูกที่เสาใส่กุญแจหอยโข่งดอกใหญ่ การถูกล่ามไว้ในดังนี้ 
ท าให้พลิกตัวไม่ได้ ยามมีทุกข์ต้องนอนถ่ายหนักถ่ายเบาและอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งรุ่งเช้า...”33 
 จะเห็นได้ว่า การราชทัณฑ์ในสมัยแรกนั้น ได้ปฏิบัติต่อนักโทษโดยไม่ได้ค านึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิเสรีภาพของนักโทษ ผู้คุมมักจะข่มเหง กดขี่ทรมานนักโทษอย่างไม่เป็น
ธรรม และไม่มีการก าหนดว่า ผู้มีบรรดาศักดิ์เพียงใดที่จะควบคุมจองจ าผู้ต้องขังได้ จึงท าให้นักโทษ
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก เนื่องจากธรรมเนียมการคุมขังจ าตรวน ยังไม่ได้ก าหนดเป็น
พระราชบัญญัติ กรมหนึ่งก็มีธรรมเนียมอย่างหนึ่ง อีกกรมหนึ่งก็มีธรรมเนียมอีกอย่างแตกต่างกันไป 
จึงท าให้เกิดการกดขี่นักโทษมากบ้างน้อยบ้างตามใจของผู้คุมโดยไม่มีหลักเกณฑ์ และนักโทษที่
ต้องคุมขังเหล่านี้ ก็ไม่มีการสั่งสอนฝึกหัดให้กลับตัวเป็นคนดีอย่างใด ตลอดทั้งไม่มีการอบรมวิชา

                                                        
 31 วรางคณา  สุจริตกุล.  (2539, น. 27-28.). นักโทษเด็ดขาดกับสิทธทางกฎหมาย.  วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 32 รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย  (น. 35).  
เล่มเดิม. 
 33 สุชาต  บาปุยะวาทย์.  (2517, กรกฎาคม-สิงหาคม, น. 31-39). “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิกับการ
ราชทัณฑ์,” วารสารราชทัณฑ์ 22 (4). 
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ความรู้เพื่อส าหรับท ามาหากินเมื่อพ้นโทษออกไป การจ าคุกในสมัยก่อนจึงท าให้นักโทษตกอยู่ใน
สภาพที่เสื่อมทรามลงกว่าเดิม 
 สังฆราชปาเลกัวซ์ ชาวฝร่ังเศสที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 33 ปี ระหว่าง              
พ.ศ. 2372 - พ.ศ. 2405 ได้บันทึกประวัติศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือนจ าไว้โดยอ้างค าพูดของ
นักโทษคนหนึ่งว่า สภาพเรือนจ านั้นมีความเลวร้ายมาก และเขาไม่เชื่อว่า “นรกจะเลวร้ายไปยิ่งกว่า
คุก”34 

2.4.2  การราชทัณฑ์สมัยที่รัชกาลที่ 5 
 การราชทัณฑ์ในยุคนี้ เป็นยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราและ
ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2440 (รศ. 116) โดยให้การลงโทษผู้กระท า
ผิดอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตุลาการ และทรงให้กระทรวงมหาดไทยตราข้อบังคับลักษณะการคุมขัง
นักโทษเรือนจ าหัวเมือง รศ. 116 และ รศ. 118 (พ.ศ. 2442) จ านวน 5 หมวด มี 83 ข้อบัญญัติเร่ือง
การบริหารงานและข้อบังคับเกี่ยวกับผู้โดยให้มีการชี้แจ้งถึงข้อบังคับให้นักโทษได้รับทราบ รวมทั้ง
การดูแลรักษานักโทษ เป็นต้น ต่อมากระทรวงมหาดไทยออกกฎเสนาบดีที่ 2 ในปี พ.ศ.  2443 
ก าหนดให้ผู้พิพากษามีอ านาจหน้าที่ตรวจการคุมขังนักโทษทั้งผู้ต้องขังระหว่างไต่สวนและผู้ต้องขัง
ตามค าพิพากษาของศาลและกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกกฎเสนาบดีให้ผู้พิพากษามีหน้าที่ไปตรวจ
ตราการคุมขัง นักโทษในมณฑล หรือในหัวเมืองที่อยู่ในอ านาจศาลนั้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 คร้ัง 
ในกรณีที่ตรวจพบการคุมขังนักโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับให้ผู้พิพากษามีอ านาจออก
หมายสั่งตามอ านาจที่มีศาลนั้นๆ และมีอ านาจแจ้งต่อผู้ว่าราชการเมืองให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่ง
นับว่าเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบั งคับเป็นคร้ัง
แรกในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติตั้ง
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2458 พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ผู้พิพากษาฝ่ายตุลาการ มีอ านาจไปตรวจ
การคุมขังนักโทษในคุกและเรือนจ าได้เช่นเดิมต่อมาในสมัยรัชกาลที่ที่ 7 ผู้พิพากษาฝ่ายตุลาการก็
ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตรวจเรือนจ าเช่นเดิม35 
 นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของกรม
ราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง มิได้เป็นการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการอบรมแก้ไข
ผู้กระท าความผิดให้กลับตนเป็นผู้เคารพกฎหมายและเป็นพลเมืองดี รวมทั้งป้องกันอาชญากรรม

                                                        
 34 แหล่งเดิม. (น. 34). 
 35 รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย.  (น. 285-
288).  เล่มเดิม. 
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ด้วย และในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีรากฐานมาจากกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ซึ่งตราขึ้น
หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และอยู่บนรากฐานของข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับผู้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2498 อันเป็นการ
ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของนักโทษตามหลักสิทธิมนุษยชน36 
 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง หรือสิทธิของผู้ต้องขังมีที่มาจากการ
ยอมรับนับถือสิทธิที่ไม่อาจถูกพรากไปได้ (Inalienable Rights) ของมนุษย์ซึ่งกล่าวอย่างชัดเจนใน
ค าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนความว่า “โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ของ
มนุษย์แต่ละคนและสิทธิที่เท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งสังคมมนุษย์ 
เป็นหลักมูลเหตุฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก...” ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ
กันว่า ผู้ต้องขังมีสิทธิในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศแต่อาจถูกจ ากัดด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ ซึ่งใช้ส าหรับควบคุมผู้ถูกกล่าวหา จ าเลยหรือผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาโต้แย้งกัน
อย่างมากเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิของผู้ต้องขังด้วยระเบียบปฏิบัติ และการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
และฝ่ายบริหารซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ล าเอียง หรือใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผล รวมทั้ง
ขอบเขตของการจ ากัดสิทธิของผู้ต้องขังว่าควรมีมากน้อยเพียงใด37 
 รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังกับ
การบริหารงานของรัฐไว้ว่า สิทธิของผู้ต้องขังจะต้องมีความสมดุลที่รัฐสามารถที่จะบริหารงาน
เรือนจ าได้ คือ จะต้องไม่ท าให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปไม่ได้ การบริหารงานเรือนจ าเป็น
หน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องควบคุมผู้กระท าความผิดไว้ในเรือนจ าหรือไม่ให้หลบหนีออกไปนอก
เรือนจ า หรือไม่ให้ก่อความวุ่นวายขึ้นในเรือนจ าแต่ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังในเรือนจ าจะต้องได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิในระดับหนึ่ง เช่น สิทธิที่ไม่ถูกทารุณกรรม สิทธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
เรือนจ าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น38 
 
 

                                                        
 36 รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย. (น. 291-
292).  เล่มเดิม. 
 37 ทวีศักดิ์  รอดโพคา.  (2544, น. 28-29).  สิทธิเสรีภาพของนักโทษเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 38 รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย.  (น. 4-5).  
เล่มเดิม. 
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2.4.3  การราชทัณฑ์สมัยปัจจุบัน (ยุคภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540)  
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่เคารพเสียงข้างน้อย มีการให้หลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ผู้ปกครองหรือรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีการแบ่งแยก
อ านาจหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นหน้าที่ออกกฎหมาย (อ านาจนิติบัญญัติ) หน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย (อ านาจบริหาร) หน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท (อ านาจตุลาการ) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล 
และการตรวจสอบการใช้อ านาจระหว่างกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติหรือผู้ใช้อ านาจ
บริหาร หรืออ านาจตุลาการมาก้าวก่าย หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยมิชอบ 39 การ
รับรองและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีรัฐธรรมนูญหลาย
ฉบับที่มีการประกาศใช้หลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารและถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือของผู้มี
อ านาจในการบริหารประเทศในขณะนั้น โดยมิได้มีการให้ความส าคัญในการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือมีการควบคุมและจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ หาก
จะมีก็แต่เพียงการก าหนดเงื่อนไข หรือข้อจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพไว้เท่านั้น โดยไม่เอ้ือให้
ประชาชน หรือบุคคลได้ใช้อ านาจในการกล่าวอ้างถึ งสิทธิเสรีภาพที่ตนมีเพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล มีการก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐไว้ ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489, พุทธศักราช 2492, พุทธศักราช 2517, 
พุทธศักราช 2521, พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 253840 อย่างไรก็ตาม 
สิทธิและเสรีภาพที่เคยกล่าวถึงในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ มีผลในทางปฏิบัติค่อนข้างน้อยขอบเขต
ของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมักจะเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายลูกบท คือ 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มักจะ
ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิที่มีผลผูกพันองค์กรผู้ใช้อ านาจโดยตรง41 

                                                        
 39 สิทธิเสรีภาพของนักโทษเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. (น. 26).  เล่ม
เดิม. 
 40 แหล่งเดิม.  (น. 41). 

41 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2543, น. 1).  หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
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 เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งได้มีการ
บัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้มากที่สุด เมื่อเทียบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับก่อนที่เคยมีมา นอกจากการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส าคัญและสิทธิในการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองที่เคยรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน  ๆ แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพิ่มการรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนรวมเป็น 50 มาตรา เช่น การยอมรับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ สิทธิในฐานะที่เป็นพลเมือง การรับรองความเสมอภาคของบุคคลเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 
2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้น าหลักการหลักการส าคัญประการหนึ่ง 
กล่าวคือได้มีการน าเอาหลักการ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” มารับรองคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่ง 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นี้เองที่ยอมรับกันว่า เป็นมูลฐานหนึ่งของสิทธิมนุษยชนซึ่งศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์นี้เป็นหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งให้คุ้มครองประชาชนทั้งหลาย 
ไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะมีฐานะใดในสังคม และยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในประเทศไทยอีกด้วยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ ประชาชนผู้ถูกละเมิดจากการกระท าที่ไม่ชอบ
ใด ๆ อันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถยกขึ้นอ้างในการพิจารณาคดีในศาลได้ 
 ตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ปัจจุบันในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นมิได้เน้นแต่
การลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการน าแนวทางความคิดในการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติของ
ผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีโดยได้ปฏิบัติต่อนักโทษอย่างมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิและเสรีภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวได้และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีปกติสุขภายหลังพ้นโทษออกไป 
 หน้าที่ของเรือนจ าและทัณฑสถานนั้น นอกจากการลงโทษแล้ว เรือนจ าและทัณฑ
สถานยังมีหน้าที่อื่น ๆ อาจสรุปได้ดังนี้ คือ42 

1) การลงโทษผู้กระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลโดยการควบคุมกักขังผู้กระท า
ผิดเหล่านั้นไว้เพื่อแยกตัวออกจากสังคมระยะหนึ่ง 

                                                        
42 อุสาห์  โกมลปานิก.  (2510, พฤษภาคม-มิถุนายน, น. 13-23). “วิวัฒนาการของการราชทัณฑ์และ

การอบรมผู้ต้องขังในประเทศไทย,” วารสารราชทัณฑ์ 15 (3). 
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2) ให้การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในทางปรุงแต่งแก้ไขทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการ
ฝึกอบรมทางศีลธรรม วัฒนธรรม การศึกษาสามัญและการศึกษาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปรุงแต่งนิสัยและ
ความประพฤติของผู้กระท าผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี 

3) ให้การสงเคราะห์แก่ผู้กระท าผิด ทั้งในขณะต้องโทษและเมื่อพ้นโทษแล้ว 
 แนวนโยบายการราชทัณฑ์สมัยใหม่นั้น เน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักโทษ
มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากวิธีปฏิบัติในเรือนจ าที่ยกเลิกการแก้แค้นทดแทน เช่น การจองจ าโซ่ตรวน 
เฆี่ยนตี ใช้งานหนัก ไม่สนใจต่อการให้บริการกินอยู่หลับนอนมีการทรมานนักโทษ ปล่อยให้อยู่
ตามยถากรรม เป็นต้น ซึ่งต่อมาเมื่อการราชทัณฑ์ได้หันไปปฏิบัติต่อนักโทษตามหลักมนุษยธรรม
แล้ว ได้มีการให้บริการด้านปัจจัย 4 ตามสมควรแก่สภาพ เช่น การให้บริการในเร่ืองที่พักอาศัย 
อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย การจัดให้นักโทษได้ออกก าลังกาย การเอาใจ
ใส่ดูแลนักโทษ เปิดโอกาสให้นักโทษได้ร้องทุกข์ นอกจากนั้นก็ได้จัดให้นักโทษท างานทั้ง
หัตถกรรมและเกษตรกรรม โดยแบ่งปันรางวัลจากผลงานที่ตนได้มีส่วนผลิตด้วย เมื่อได้รับการ
ปล่อยอิสระก็จะได้มีเงิน มีอาชีพติดตัวออกไปประกอบอาชีพสุจริตได้ ทางด้านศาสนา ได้การ
อบรมศีลธรรม นิมนต์พระมาเทศน์เป็นประจ า อนุญาตให้ผู้ต้องขังประกอบพิธีทางลัทธิศาสนาใน
เรือนจ าตามสมควร จัดให้นักโทษได้รับการศึกษาและอบรมนักโทษตามหลักการศึกษาขั้นมูลฐาน 
(Fundamental Education) ทั้งจัดให้มีห้องสมุดส าหรับผู้ต้องขังได้อ่านหนังสือการจัดสวัสดิการแก่
ผู้ต้องขังตลอดจนมีการน าหลักการจูงใจให้ผู้ต้องขังให้ประพฤติตนดีมาใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
กว่าเดิม เช่น ระบบการพักการลงโทษ (Parole) การลดวันต้องโทษ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษ
ที่ประพฤติตนดี มีโอกาสปรับตัวสู่สังคมได้ง่ายขึ้น43 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ในปัจจุบัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ .ศ. 2475 
เป็นต้นมา การด าเนินนโยบายของรัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานราชทัณฑ์เพิ่มขึ้น
มากจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 อีกทั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมีที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการน าเอาข้อก าหนดขององค์การ
สหประชาชาติในเร่ืองของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือนักโทษมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติ ทั้งนี้  เพื่อให้การด าเนินการบริหารภารกิจของการราชทัณฑ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พัฒนาความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ อันเป็นการตระหนักถึงสิทธิและ
เสรีภาพของนักโทษ โดยค านึงถึงการปฏิบัติต่อนักโทษอย่างให้ความเคารพตามหลักสิทธิมนุษยชน 
แม้ว่าในบางขณะประเทศจะประสบปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปฏิบัติของเจ้า

                                                        
43 นักโทษเด็ดขาดกับสิทธิทางกฎหมาย.  (น. 26).  เล่มเดิม. 
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พนักงานราชทัณฑ์ อีกทั้งปัญหาด้านงบประมาณ และบุคลากรก็ตาม ซึ่งเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าในอนาคต
สิทธิเสรีภาพของนักโทษน่าจะได้มีการยอมรับและให้ความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่าน ๆ มา44 

 
2.5 กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับโทษในระดับสากล  

2.5.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการน าค านี้มาใช้โดยปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 โดยสิทธิมนุษยชนได้มีการพัฒนาในแต่ละยุคสมัยต่อเนื่องกันมา และมีการ
รับรองสิทธิของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เช่น สิทธิของผู้อพยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็ก รวมตลอดถึงสิทธิ
ของผู้ต้องขัง อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่า
เทียมกันตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  
 สิทธิของผู้ต้องขังมาจากการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นปัจเจกชน 
(Individual Basis) สมัยก่อนได้เร่ิมจากการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังทางกฎหมาย อาจกล่าวได้ว่า
สาธารณชนไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองสิทธิผู้ต้องขัง สาเหตุเพราะผู้กระท าความผิดจะถูกมองว่า
เป็นผู้ที่บกพร่องในเร่ืองศีลธรรมอย่างร้ายแรงจึงไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือ แต่ต่อมาสิทธิของ
ปัจเจกชนได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นเคร่ืองป้องกันที่ประชาชนมีต่อการใช้อ านาจ
รัฐ การที่ผู้ต้องขังต้องถูกแยกตัวออกจากสังคมปกติ ซึ่งผู้ต้องขังจะถูกจ ากัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองความถูกต้อง
ชอบธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังที่ได้รับจากการถูกจ ากัดเสรีภาพ
ตามกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้น าไปสู่การเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน (basic human rights) รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของ
บุคคลเหล่านั้นด้วย45  
 การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังเกิดจากแนวคิดที่ว่าผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษได้สูญเสียสิทธิ
บางส่วนจากการถูกลงโทษไป แต่บุคคลเหล่านี้ยังมีสิทธิที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษนั้น มิได้
หมายความว่าผู้กระท าความผิดที่ถูกลงโทษจ าคุกจะต้องสูญเสียสิทธิของความเป็นมนุษย์ไปเสีย
ทั้งหมด สิทธิผู้ต้องขังถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญที่ปรากฏตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

                                                        
44 สิทธิเสรีภาพของนักโทษเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  (น. 30-31).  

เล่มเดิม. 
45 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  (น. 48).  เล่มเดิม. 
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มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) และต่อมาได้มีการรับรองสิทธิของ
ผู้ต้องขังไว้ในหลักเกณฑ์รับรองสิทธิระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง  ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 

1966) และข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง นอกจากนั้นในภูมิภาคยุโรปได้
มีการจัดท าสาส์นโดยสภายุโรปเรียกว่าอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950) ใน
ภูมิภาคอเมริกามีการรับรองสิทธิผู้ต้องขังไว้ในปฏิญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล 
(American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948)46 เป็นต้น 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองสิทธิของ
บุคคลรวมทั้งผู้ต้องขังไว้ ดังต่อไปนี้47 

ข้อ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้โดยไม่มีการจ าแนก
ความแตกต่างในเร่ืองใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืน
ใด ชาติ หรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอื่นใด 

ข้อ 3 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งร่างกาย 
ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายทารุณ ไร้

มนุษยธรรม หรือหยามเกียรติไม่ได้ 
ข้อ 12 การเข้าไปสอดแทรกโดยพลการในการ...ส่งข่าวสาร...จะกระท าไม่ได้ ทุกคนมี
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการสอดแทรกดังกล่าว 
ข้อ 18 บุคคลมีสิทธิเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพ

ที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อถือ และเสรีภาพที่จะแสดงให้ศาสนาหรือความเชื่อถือประจักษ์ใน
รูปของการสอน การปฏิบัติกิจ การเคารพ สักการบูชา สวดมนต์ หรือปฏิบัติพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดย
ล าพังตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืนในประชาคม และในที่สาธารณะหรือส่วนตัว 

ข้อ 25 (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลทาง
การแพทย์ และบริการทางสังคมที่จ าเป็น... 

                                                        
46 แหล่งเดิม.  (น. 49). 
47 สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย.  (2543,  219-223).  โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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2.5.2  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners)48  
 ในเร่ืองเกี่ยวกับสุขอนามัยตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ านี้ได้รับการรับรองในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กะท าความผิด คร้ัง
ที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา เมื่อปี ค.ศ. 1955 และผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การสหประชาติ ตามมติที่ 663 C (24) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1957 และมติ
ที่ 2076 (62) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 197749 
 หลักเกณฑ์ที่ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าก าหนดไว้นี้มิได้มุ่งที่จะก าหนดรายละเอียดของ
รูปแบบองค์กรงานราชทัณฑ์ หากแต่มุ่งหมายที่จะแสวงหาหลักการพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปของแนวคิดเบื้องต้นและองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางหลักการและวิธีปฏิบัติที่ดีในการดูแลนักโทษและ
การบริหารจัดการทั่วไปของหน่วยงานราชทัณฑ์ โดยข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ านี้ไม่ได้ประสงค์ที่
จะตัดทอนการศึกษาหรือการปฏิบัติทั้งหลายที่ชอบด้วยหลักการ และแสวงหาจุดมุ่งหมายถัดไปที่
สืบเนื่องจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดนั้น เป็นเร่ืองที่เหมาะสมที่หน่วยงานราชทัณฑ์ของประเทศจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่องค์การสหประชาชาติได้
เห็นชอบนี้ไปใช้50 
 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฉบับนี้จะครอบคลุมถึงการบริหารงานทั่วไปในทัณฑสถาน 
ซึ่งน าไปใช้กับผู้ต้องขังทุกประเภท ผู้ที่ถูกจ าคุกไม่ว่าในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ยังไม่มีค าพิพากษา
หรือมีค าพิพากษาแล้ว รวมถึงนักโทษประเภทที่ต้องมีมาตรการคุ้มกันความปลอดภัยตามค าสั่งศาล 
แต่ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฉบับนี้ มิได้น าไปใช้กับการบริหารสถานที่คุมขังเด็กและเยาวชน เช่น 
สถานพินิจ โรงเรียนดัดนิสัยส าหรับเยาวชน51  
 หลักการเบื้องต้นของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฉบับนี้คือจะต้องใช้อย่างเสมอภาคโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นทางอ่ืน ๆ ก าเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทาง

                                                        
 48 ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ”. 
 49 เข้าถึงได้จาก : http://www.correct.go.th/lawcorrects/lawfile/50001.pdf. 
 50 กิตติพงษ์  กิตติยารักษ์ ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ .  (มปพ.).  มาตรฐานองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.  หน้า 1. 
 51 แหล่งเดิม. 
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ทรัพย์สิน ก าเนิด หรืออ่ืนใด เป็นเร่ืองที่ต้องห้ามทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีความจ าเป็นที่ต้องให้
ความเคารพต่อความเชื่อทางศาสนาของนักโทษด้วยเช่นกัน52 
 2.5.2.1  ที่พักอาศัย ของผู้ต้องขัง  
 ตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าได้มีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าไว้หลายประการ ได้แก่53 

(1) ควรเป็นห้องนอนเดี่ยว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเช่นกรณีเกิดปัญหาแออัดใน
เรือนจ าเป็นการชั่วคราวนั้น ทางหน่วยงานราชทัณฑ์ของประเทศอาจก าหนดข้อยกเว้นได้ แต่
โดยทั่วไปไม่เป็นการดีที่จะก าหนดให้นักโทษนอนสองคนในห้องเดียวกัน 

(2) ในกรณีที่จัดห้องพักในลักษณะเป็นห้องพักรวม จะต้องมีการคัดสรรผู้ต้องขังที่มี
ความเหมาะสมที่จะมาพักรวมกันได้นั้น ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีการตรวจตราตลอดเวลากลางคืนโดย
ค านึงถึงสภาพแห่งเรือนจ าน้ัน 

(3) ห้องนอนของผู้ต้องขังทุกแห่งจะต้องมีการจัดการอย่างค านึงถึงสุขลักษณะ
โดยเฉพาะปริมาณอากาศ ขนาดขั้นต่ าของพื้นที่ของห้อง แสงสว่าง ระดับความอบอุ่น และการ
ถ่ายเทของอากาศ 

(4) ทุกสถานที่ในเรือนจ าที่จัดไว้ให้นักโทษได้อยู่หรือท างานจะต้อง 
(4.1) มีหน้าต่างที่กว้างพอจะให้ผู้ต้องขังได้รับแสงสว่างส าหรับอ่านหนังสือหรือ

ท างานได้ โดยควรออกแบบให้มีอากาศที่สดชื่นถ่ายเทเข้าไปได้ไม่ว่าจะมีเคร่ืองระบายอากาศ
หรือไม่ก็ตาม 

(4.2) มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างพอเพียงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่สุขภาพตาของผู้ต้องขัง
ในการอ่านหนังสือหรือท างาน 

(5) ควรมีการจัดสุขภัณฑ์ไว้ส าหรับผู้ต้องขังทุกคนอย่างเพียงพอแก่ความต้องการและ
ความจ าเป็นโดยสภาพซึ่งต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

(6) เรือนจ าต้องจัดให้มีน้ าและอุปกรณ์ในห้องน้ าที่จ าเป็นต่อการช าระล้างร่างกายของ
นักโทษผู้ต้องขังเพื่อสุขอนามัย ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่สภาพอากาศ ฤดูกาล และสภาพภูมิ
ประเทศ แต่อย่างน้อยที่สุดควรให้นักโทษมีโอกาสอาบน้ าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในสภาพอากาศที่
พอเหมาะ 

(7) ที่อาบน้ าส าหรับผู้ต้องขัง ควรมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ 

                                                        
 52 แหล่งเดิม. 
 53 แหล่งเดิม.  (น. 2-3). 
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 2.5.2.2  สุขอนามัยส่วนตัวของผู้ต้องขัง 
(1) ผู้ต้องขังจะได้รับการดูแลในเร่ืองความสะอาดของร่างกาย โดยเรือนจ าพึง

จัดหาน้ าและของใช้ที่จ าเป็น เพื่อสุขภาพและความสะอาดของผู้ต้องขัง54 
(2) เรือนจ าจะต้องจัดเตรียมให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลในเร่ืองความสะอาด 

เรียบร้อยโดยจัดให้ผู้ต้องขังได้ตัดผม ผู้ต้องขังชายควรจะได้โกนหนวดเคราอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
ร่างกายผู้ต้องขังมีลักษณะไม่เป็นที่น่ารังเกียจ และสร้างนิสัยให้รู้จักเคารพตนเอง55 
 2.5.2.3  เสื้อผ้าและที่นอน 

(1) ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าที่จัดหามาเองได้นั้น56  
(1.1) ทางเรือนจ าจะต้องจัดหาเสื้อผ้าที่เหมาะสมแก่สภาพอากาศให้แก่

ผู้ต้องขังและค านึงถึงสุขอนามัยของผู้ต้องขัง อีกทั้งจะต้องไม่ลักษณะที่จะเป็นการเหยียดหยาม หรือ
ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง 

(1.2) เสื้อผ้าของผู้ต้องขังทั้งหมดต้องจัดเตรียมไว้ให้ในสภาพที่ดีและ
สะอาด ชุดชั้นในของผู้ต้องขังต้องมีการเปลี่ยนและซักอยู่เสมอตามความจ าเป็นแก่การรักษา
สุขอนามัย 

(1.3) ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกสถานที่ของเรือนจ า 
ผู้ต้องขังผู้นั้นพึงได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าที่จัดหามาเอง หรือเสื้อผ้าอ่ืนที่ไม่ใช่ชุดผู้ต้องขังได้ 

(2) ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าที่จัดหามาเอง ทางเรือนจ า
จะต้องตรวจสอบดูแลว่ามีสภาพที่เหมาะสมและสะอาดด้วย57 

(3) ควรจัดให้ผู้ต้องขังแต่ละคนมีที่นอนที่เป็นสัดส่วนเฉพาะตน โดยจะต้องมี
การจัดที่นอนอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่สะอาดให้แก่นักโทษทุกคน ที่นอนควรมีการดูแลให้
อยู่ในสภาพที่ดีและมีการน าไปท าความสะอาดอยู่เป็นประจ าด้วย58 
 2.5.2.4  อาหาร 

(1) ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้ รับอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ และตาม
ก าหนดเวลาปกติ โดยจะต้องเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์แก่สุขภาพพลานามัย มีคุณภาพ มีการ
จัดเตรียมและเก็บรักษาที่ดี 

                                                        
 54 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 15. 
 55 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 16. 
 56 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 17. 
 57 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 18. 
 58 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 19. 
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(2) เรือนจ าจะต้องจัดเตรียมน้ าดื่มที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ต้องขังทุก
คนอยู่เสมอ 
 2.5.2.5  การออกก าลังกายและกีฬา59 

(1) ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับโอกาสในการออกก าลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย
วันละ 1 ชั่วโมง ถ้าสภาพอากาศเอ้ืออ านวย 

(2) ส าหรับผู้ต้องขังที่ เป็นเยาวชนและผู้ต้องขังอ่ืนที่อยู่ในวัยและสภาพ
ร่างกายที่เหมาะสม พึงมีสิทธิได้รับโอกาสในการฝึกฝนการเล่นกีฬาและการบันเทิงร่ืนเริงในชั่วโมง
การออกก าลังกาย ซึ่งทางเรือนจ าจะต้องจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการเล่นกีฬาตามสมควร 
 2.5.2.6  บริการทางด้านการแพทย์60 

(1) เรือนจ าทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อย่างน้อย 1 คน ที่มี
ความรู้ด้านจิตบ าบัดไว้ประจ าในเรือนจ าน้ัน บริการด้านการแพทย์ในเรือนจ านั้นควรมีการเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขของชุมชนหรือประเทศ รวมถึงศูนย์จิตบ าบัด 
ส าหรับในกรณีที่พบว่าผู้ต้องขังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต จะได้มีการประสานงานส าหรับการ
บ าบัดรักษาได้อย่างเหมาะสม 

(2) ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องการการบ าบัดรักษาเฉพาะด้าน ควร
ได้รับการส่งตัวไปยังสถานบ าบัดรักษาส าหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ หรือโรงพยาบาลนอก
เรือนจ า ในกรณีที่เรือนจ ามีสถานพยาบาลอยู่ภายในเรือนจ านั้น สถานพยาบาลดังกล่าวจะต้องมี
อุปกรณ์ทางการบ าบัดรักษาและยารักษาโรคที่เพียงพอแก่นักโทษที่เจ็บป่วย อีกทั้งควรมีเจ้าหน้าที่
ทางด้านการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีแล้ว มาประจ าอยู่ในสถานพยาบาลในเรือนจ าน้ันด้วย 

(3) เรือนจ าจะต้องจัดบริการด้านทันตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรม ให้แก่
ผู้ต้องขังทุกคนด้วย 

(4) เรือนจ าของผู้ต้องขังหญิงจะต้องจัดให้มี 
(4.1) ที่พักพิเศษส าหรับหญิงมีครรภ์ ทั้งก่อนและหลังคลอดบุตร ใน

สถานพยาบาลนอกเรือนจ าเท่าที่จะกระท าได้ ในกรณีที่การคลอดเกิดขึ้นภายในเรือนจ าจะต้องไม่
บันทึกสถานที่เกิดของเด็กในสูติบัตรว่าเด็กนั้นเกิดในเรือนจ า 

                                                        
 59 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 21. 
 60 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าฯ ข้อ 22-26. 
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(4.2) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้มีผู้ดูแลเด็กทารกในเรือนจ า ทางเรือนจ า
จะต้องก าหนดระเบียบว่าด้วยผู้ดูแลเด็กทารก โดยระบุให้ผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแลเด็กทารกแทนมารดา
ในเรือนจ าน้ันต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลเด็กทารกมาอย่างดีแล้ว 

(5) เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ในเรือนจ าจะต้องตรวจสุขภาพของผู้ต้องขัง
ทุกคนตั้งแต่แรกรับผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ า และจะต้องตรวจสุขภาพของผู้ต้องขังหลังจากนั้นอีกตาม
ความจ าเป็น เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ต้องขังนั้น ๆ มีโรคทางกาย หรือโรคทางจิต อย่างใดหรือไม่ เพื่อจะได้
ท าการบ าบัดรักษา อีกทั้งเพื่อคัดแยกนักโทษที่ติดเชื้อไปบ าบัดรักษาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังจะต้อง
ตรวจดูความพร้อมด้านสุขภาพของนักโทษที่จะให้ท างานตามค าสั่งของเรือนจ าด้วย 

(6) เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ในเรือนจ าจะต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักโทษ โดยแต่ละวันควรจะมีการตรวจอาการของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยหรือแจ้งว่า
เจ็บป่วย และผู้ต้องขังที่มีอาการที่ควรติดตามดูแลเป็นพิเศษ 

(7) เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ในเรือนจ าจะต้องรายงานต่อผู้บัญชาการ
เรือนจ านั้น เมื่อพบว่าผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยรายใดควรได้รับการส่งตัวไปบ าบัดรักษาภายนอกเรือนจ า 
เน่ืองจากหากยังคงให้ผู้ต้องขังรายนั้นอยู่ในเรือนจ าต่อไปอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้ต้องขังผู้นั้น
มากยิ่งขึ้น 

(8) เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ในเรือนจ าจะต้องตรวจตราและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจ าน้ันอย่างสม่ าเสมอ เกี่ยวกับ 

(8.1) ปริมาณและคุณภาพของการจัดเตรียม และบริการด้านอาหารใน
เรือนจ า 

(8.2) สุขลักษณะและความสะอาดของเรือนจ าและผู้ต้องขัง 
(8.3) ความสะอาด ความร้อน แสงสว่าง และการระบายอากาศภายใน

เรือนจ า 
(8.4) ความเหมาะสมและความสะอาดของที่นอนและเสื้อผ้าของ

ผู้ต้องขัง 
(8.5) ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการกีฬา

ในเรือนจ า ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านน้ันโดยเฉพาะ 
(9) ผู้บัญชาการเรือนจ าจะต้องพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับรายงานและ

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ในเรือนจ านั้นทันทีเท่าที่จะท าได้ และหากเร่ืองใดอยู่
นอกเหนือวิสัยที่ตนจะจัดการได้ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่าเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับรายงานและค าแนะน านั้นในทันที 
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(10) กรณีพิเศษที่ใช้เฉพาะผู้ต้องขังที่วิกลจริต หรือผิดปกติทางจิต 
(10.1) ผู้ต้องโทษจ าคุกที่วิกลจริตจะต้องไม่ถูกคุมขังในเรือนจ า หากแต่

จะต้องได้รับการย้ายไปอยู่ในสถานบ าบัดทางจิตในทันที 
(10.2) ส าหรับผู้ต้องขังที่มีการวิกลจริตหรือผิดปกติทางจิต พึงถูกส่งไป

อยู่ในการดูแลและบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาโรคด้านน้ีโดยเฉพาะ 
(10.3) ในช่วงเวลาที่รออยู่ในเรือนจ า จะต้องจัดให้มีบริการด้านจิตบ าบัด

ให้แก่ผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการบริการด้านจิตบ าบัดนั้นด้วย 
(10.4) เป็นเร่ืองที่พึงประสงค์ที่จะมีหน่วยงานที่เหมาะสมมาสนับสนุน

การดูแลรักษาผู้ต้องขังที่มีอาการวิกลจริตหรือผิดปกติทางจิตนั้นอย่างต่อเนื่องไปถึงเวลาที่นักโทษผู้
นั้นได้พ้นโทษจ าคุกไปแล้ว รวมทั้งจัดให้มีการบ าบัดฟื้นฟูทางสังคมให้แก่ผู้ต้องขังหลังการ
บ าบัดรักษานั้นด้วย 

 
2.6 หลักเกณฑ์ในด้านการสาธารณสุขในเรือนจ าของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในด้านการสาธารณสุขตลอดจนการ
ควบคุมและการป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าอันเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็
ตามการน ากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้ แต่ในทางปฏิบัติอาจยังไม่สามารถบรรลุผลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีจ านวนผู้ต้องขังอยู่ใน
สภาพที่แออัด ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบัน มีจ านวนผู้ต้องขัง 228,696 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ต้องขัง
ระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา พิจารณา และสอบสวน 69,725 คน และผู้ต้องขังเด็ดขาด 195,947 คน61 
ในขณะที่โดยพื้นที่เรือนนอนในเรือนจ าและทัณฑสถานทั้งหมด จ านวน 143 แห่ง ท าให้มีพื้นที่
เรือนนอนโดยเฉลี่ย ประมาณ 1.01 ตารางเมตรต่อคน หากคิดตามพื้นที่ความจุมาตรฐาน พื้นที่
ภายในเรือนจ าจึงมีความแออัดอยู่ค่อนข้างมาก และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ต้องขังมาก
เป็นอันดับ 25 ของโลก ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุประการส าคัญที่ท าให้เรือนจ าของไทยไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งแม้จะมีความใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล  ดังนี้ จึง
จ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายในด้านการสาธารณสุขตลอดจน
การควบคุมและการป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อน ามาวิเคราะห์
ถึงเร่ืองที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันและหาทางแก้ไขต่อไป 

                                                        
 61 สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท. 102 (ก).  หน้าเดิม. 
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2.6.1  ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติถึงเร่ืองการได้รับ
บริการทางการแพทย์โดยถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ท าให้ปัจเจกชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ
สุข โดยเรือนจ ามีหน้าที่ต้องจัดให้มีบริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง ทั้งในด้านการตรวจ
วินิจฉัยโรค การป้องกันโรคระบาด การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อผลในการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังและโรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเรือนจ าและทัณฑสถาน
เป็นสถานที่ซึ่งควบคุมตัวผู้ต้องขังรวมกันไว้เป็นจ านวนมาก จึงเป็นการง่ายต่อการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคและท าให้เกิดโรคระบาดในเรือนจ าได้อย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมภายนอก
ได้ รัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการจัดให้มีบริการทางด้านการแพทย์ที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขัง  
 โดยในประเทศไทยมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับบริการ
ทางด้านการแพทย์ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 5162 โดยมี
สาระส าคัญว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และมีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันและขจัดโรคอันตรายในทันทีจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3063 ยังได้
บัญญัติถึงเร่ืองความเสมอภาคของบุคคลทุกคนในการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความรวมถึงผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ าด้วย 

                                                        
 62 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์” 
 63 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 (ความเสมอภาค) บัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิดเช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”. 
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2.6.2  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ได้บัญญัติถึงหลักการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าในประเทศไทยไว้ โดยถือเป็นสิทธิขั้นมูลฐานซึ่งผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์และพลเมืองของประเทศ มีการบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ในกฎหมายต่าง  ๆ 
ที่ส าคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ระเบียบ และ
ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 2.6.2.1  ที่พักอาศัย สุขอนามัยส่วนตัวของผู้ต้องโทษ ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ใน
ประเทศไทยได้มีการให้ความส าคัญกับการจัดบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ต้องขัง โดยพยายาม
ปรับปรุงสภาพห้องขัง และเรือนนอนของผู้ต้องขังให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การควบคุมตัวหรือคุม
ขังมนุษย์มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีปัญหาในเร่ืองพื้นที่อยู่อาศัยภายในเรือนจ าที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดย
พื้นที่เรือนนอนในเรือนจ าและทัณฑสถานทั้งหมด จ านวน 143 แห่ง มีลักษณะเป็นห้องขังรวม โดย
มีพื้นที่เรือนนอนทั้งหมดรวม 249,234 ตารางเมตร ซึ่งหากคิดตามความจุมาตรฐาน 2.25 ตารางเมตร
ต่อคน เรือนจ าทั้งหมดสามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 160,000 คน64 แต่ในปัจจุบัน มีผู้ต้องขังใน
เรือนจ าทั้งสิ้น 228,696 คน65 ท าให้มีพื้นที่เรือนนอนโดยเฉลี่ย ประมาณ 1.01 ตารางเมตรต่อคน หาก
คิดตามพื้นที่ความจุมาตรฐาน พื้นที่ภายในเรือนจ าจึงมีความแออัดอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้
ปริมาณผู้ต้องขังในปัจจุบันยังมีจ านวนมากกว่ามาตรฐานในด้านพื้นที่เรือนนอนตามอัตราความจุ
เฉลี่ยซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดไว้ให้มีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 2.25 ตารางเมตรต่อคน66 
 2.6.2.2  การรับบริการทางด้านการแพทย์ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้มีการจัดการระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้มีการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานโดยมีองค์กรก ากับดูแล 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 67 โดยมาตรา 5 แห่ง

                                                        
 64 กรมราชทัณฑ์, ส านักทัณฑวิทยา ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง.  ข้อมูลเรือนนอนและความจุ
ผู้ต้องขังแบบรวมเขต. 
 65 สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท. 102 (ก).  หน้าเดิม. 
 66 บันทึกข้อความส านักทัณฑวิทยา ที่ ยธ. 0705/267 เรื่องส่งกรอบมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐาน
การใช้ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง, ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547. 
 67 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 “เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล การวางระบบ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน 
จึงไม่อาจมุ่งเน้นที่การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว เพราะจะท า ให้รัฐและประชาชนต้องเสีย
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พระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ68 ซึ่งผู้ที่ต้องขังอยู่ในเรือนจ า ก็ถือว่าเป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิใน
การได้รับบริการสาธารณสุขตามที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้เช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังในการได้รับบริการทางด้านการแพทย์
ไว้โดยเฉพาะ โดยมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ตั้งแต่ในชั้นแรกรับตัว
ผู้ต้องหาเข้าสู่เรือนจ า69 และในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ า  
 2.6.2.3  สิทธิได้รับอาหาร ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 7770 โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของทางเรือนจ าในการ
จัดบริการด้านอาหารให้แก่ผู้ต้องขังอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ คือ มื้อเช้า และมื้อเย็น เท่านั้น แต่อย่างไร
ก็ตามในทางปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันได้มีการก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้เรือนจ าต่าง  ๆ 

                                                                                                                                                               
ค่าใช้จ่ายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามล าดับในขณะเดียวกันโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและ
มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น จ าเป็นต้องด าเนินการให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม และมีระบบ
เสริมสร้างสุขภาพและระวังป้องกันอย่างสมบูรณ์ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ เพื่อวางกรอบและ
แนวทางในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองค์กรและ
กลไกเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริม
สุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 
 68 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิในการ
ด ารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
 บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตาม
วรรคหนึ่ง” 
 69 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 10 บัญญัติว่า “ให้แพทย์ตรวจอนามัยของผู้ที่ถูกรับตัว
เข้าไว้ใหม่  
 อนึ่ง ให้เจ้าพนักงานหรือ เรือนจ าตรวจและบันทึกข้อความเกี่ยวแก่ลักษณะแห่งความผิดที่  ผู้นั้นได้
กระท าต าหนิรูปพรรณความแข็งแรงของร่างกาย และความสามารถทางสติปัญญากับข้อความอื่นๆ ตามข้อบังคับที่
อธิบดีได้ตั้งขึ้นไว้  
 เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจ าร้องขอ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้มีอ านาจท าการสอบสวนหรือสืบสวน
การกระท าผิดอาญา ส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจ า” 
 70 กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎกระทรวง”)            
ข้อ 77 “ให้จัดให้ผู้ต้องขังได้รับประทานอาหารอย่างน้อย 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น อาหารมื้อหนึ่งๆ ให้ประกอบด้วย
ข้าวหรือส่ิงอื่นแทนข้าวและกับข้าวหรือส่ิงอื่นแทนกับข้าว” 
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จัดให้บริการด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังวันละ 3 มื้อ และจัดให้มีบริการน้ าดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ
กับความต้องการของผู้ต้องขังทั้งในโรงเลี้ยงอาหารและในเรือนนอน 
 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดในเร่ืองการตรวจสอบอาหารที่จะให้แก่ผู้ต้องขังโดยต้องให้
แพทย์หรือเจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นผู้ตรวจคุณภาพ ปริมาณอาหารที่ผู้ต้องขังจะได้รับเพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้รับอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ71 
 2.6.2.4  สิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน ตามกฎกระทรวงในข้อ 67 ได้ก าหนดเร่ือง
อนามัยของผู้ต้องขัง72 โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ต้องขังในการท าความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน
เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดจากการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ และข้อ 68 ได้ก าหนดหน้าที่ให้
ผู้ต้องขังต้องรักษาความสะอาดโดยมีการจัดให้ผู้ต้องขังตัดผม โกนหนวด โกนเครา ตัดเล็บ อาบน้ า 
อย่างสม่ าเสมอเพื่อสุขอนามัยของผู้ต้องขัง 
 นอกจากนี้ ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้มีการก าหนดให้มีการแจกจ่ายเคร่ืองใช้ที่จ าเป็น
ส าหรับการท าความสะอาดร่างกายแก่ผู้ต้องขัง ท าให้ผู้ต้องขังสามารถรักษาความสะอาดของร่างกาย
ได้อย่างเต็มที่อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ต้องขัง แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าการแจกจ่าย
เคร่ืองใช้ดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ต้องขังได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากการขาดแคลน
งบประมาณ แต่ก็ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการรับบริจาคจากภายนอก หรือจัดให้มี
ร้านค้าสงเคราะห์เพื่อจ าหน่ายสินค้าที่จ าเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง73 ซึ่งถือเป็นความพยายามอีกระดับหนึ่ง
ที่ต้องการจะพัฒนาให้เรือนจ าไทยอยู่ในมาตรฐานในระดับสากล 

                                                        
 71 กฎกระทรวง ข้อ 79 “อาหารที่ผู้ต้องขังรับประทานนั้นต้องให้แพทย์ตรวจก่อน ในกรณีที่แพทย์มา
ตรวจไม่ได้ ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นผู้ตรวจ 
 อาหารซ่ึงตรวจพบว่าเน่าเสีย  ไม่เป็นส่ิงที่พึงรับประทานนั้น ห้ามมิให้ยินยอมให้ผู้ต้องขัง
รับประทาน” 
 72 กฎกระทรวง ข้อ 67 “ผู้ต้องขังทุกคนมีหน้าที่จักต้องรักษาความสะอาด 

ก. ในส่วนร่างกาย เครื่องนุ่งห่มหลับนอน และเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับคน 
ข. ห้องขัง และส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือนจ า” 

 และกฎกระทรวง ข้อ 68 “ให้พัศดีจัดให้ผู้ต้องขังทุกคนแต่ละคนต้องขังและคนฝาก ดังนี้ 
1. ตัดผมส้ันหรือโกนผม ตามระเบียบ 
2. โกนหนวดและเครา 
3. ตัดเล็บ 
4. อาบน้ าและช าระร่างกาย” 

 73 ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ.  (2548).  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 167. 
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 2.6.2.5  การติดต่อกับโลกภายนอก เรือนจ าหรือทัณฑสถานเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการ
ควบคุมผู้กระท าความผิด และจ ากัดอิสรภาพของผู้กระท าความผิดให้อยู่เฉพาะบริเวณที่ก าหนดไว้ 
และมีลักษณะเป็นเขตหวงห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้โดยง่าย ด้วยเหตุผลในด้านการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจ า ท าให้ผู้ต้องขังไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้อย่าง
อิสระ แต่การเยี่ยมและการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับญาติและบุคคลภายนอกที่จ าเป็น ถือเป็นสิ่ งที่
ส าคัญและมีผลต่อสภาวะจิตใจของผู้ต้องขัง74 
 ในประเทศไทย นอกจากมีการบัญญัติ รับรองสิทธิในการติดต่อสื่อสารไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3675 ซึ่งให้การรับรองสิทธิดังกล่าวแก่
บุคคลทุกคนรวมถึงผู้ต้องขังด้วยแล้ว ยังมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสาร
ของผู้ต้องขังไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ
ในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และยังมีระเบียบต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และการลงโทษด้วยการตัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง
ตามกฎหมาย เป็นต้น 
 ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีแนวคิดว่าการที่ผู้ต้องขังได้ติดต่อสื่อสารกับญาติหรือ
บุคคลภายนอกอย่างใกล้ชิดจะท าให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดี ผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความ
กังวลของตัวผู้ต้องขังลง รวมทั้งมีผลต่อสภาพจิตใจและเป็นเคร่ืองมือจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติเป็น
คนดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจ า  
 วิธีการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญและเป็นที่นิยมตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือการ
ติดต่อสื่อสารทางจดหมาย เนื่องจากเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทางเรือนจ าสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้โดยง่าย และนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการน าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเข้ามาใช้ใน
เรือนจ า  เช่น โทรศัพท์  ทั้ งนี้ เพื่อให้ เกิดความสะดวกแก่ผู้ต้องขังใ นการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้รวดเร็วและบ่อยขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะ
ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบใดก็จ าเป็นที่จะต้องมีข้อจ ากัด และจะต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

                                                        
 74 แหล่งเดิม.  (น. 90-102). 
 75 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 36 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
ในการส่ือสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระท า ด้วยประการ
อื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษา ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
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เรือนจ า เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
เรือนจ าด้วย 
 2.6.2.6  การนับถือศาสนา กฎหมายไทยได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิในการนับถือศาสนา
และปฏิบัติศาสนกิจของบุคคลทุกคนซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ าด้วย ทั้งนี้ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติรับรองสิทธิในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมทางศาสนา ตลอดจนเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือไว้76 
 2.6.2.7  การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ต้องขัง การรับทราบข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็น
สิทธิอย่างหนึ่งที่ผู้ต้องขังควรได้รับการรับรองจากรัฐ แต่ทั้งนี้ อาจมีการก าหนดข้อจ ากัดไว้บาง
ประการโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อตัวผู้ต้องขังและความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า 
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวไว้แต่อย่าง
ใด จะมีก็แต่เพียงหนังสือกรมราชทัณฑ์ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับทราบข่าวสารต่างๆ 
เท่านั้น77 โดยกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้เรือนจ าหรือทัณฑสถานต่างๆ ให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังที่จะได้
รับทราบข่าวสารจากภายนอกได้ด้วยการดูโทรทัศน์และอ่านหนังสือพิมพ์ได้ โดยก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้78 

1) ให้ผู้ต้องขังชมข่าวได้เฉพาะข่าวที่อัดเทปไว้ หลีกเลี่ยงไม่ให้ชมข่าวอาชญากรรมที่
ร้ายแรง ข่าวก่อการจลาจล หรือการหลบหนี โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ให้ผู้ต้องขังได้ชมโทรทัศน์อย่างเสรี หากมีรายงานข่าวด่วนให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการ
ชมหรือเปลี่ยนช่องสถานีได้ทันที ส่วนรายการอ่ืนที่มิใช่รายการข่าวให้มีการก าหนดสาระของ
รายการที่ให้ผู้ต้องขังชมโดยค านึงถึงคุณค่าในด้านความบันเทิง ด้านการศึกษา และพัฒนาจิตใจของ
ผู้ต้องขัง 

                                                        
 76 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 37 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
บริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศา
สนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง
และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใดๆ อันเป็นการ
รอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา 
หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น” 
 77 หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 108).  เล่มเดิม. 
 78 หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ. 0705/ว.8 เรื่องการจัดสวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใน
เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546. 
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ห้ามมิให้ผู้ต้องขังมีโทรทัศน์และอุปกรณ์หรือวัสดุต่อเนื่องดังกล่าวไว้เป็นสมบั ติ
ส่วนตัว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องขังได้รับทราบข่าวรุนแรงต่างๆ เพราะจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผู้ต้องขังเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว เลียนแบบการกระท านั้นได้  

2) จัดให้มีการติดตั้งเคร่ืองรับโทรทัศน์ส าหรับผู้ต้องขังบนเรือนนอน โรงเลี้ยง หรือที่
อ่ืนตามความเหมาะสม โดยเป็นดุลพินิจของทางเรือนจ าและทัณฑสถาน โดยมีการป้องกันมิให้
ผู้ต้องขังสามารถปรับเปลี่ยนช่องสถานีได้ รวมทั้งให้มีศูนย์ควบคุมรายการโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมด้วย 

3) ก าหนดเวลาในการชมโทรทัศน์ในวันธรรมดา ให้เปิดตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องขังขึ้นเรือน
นอนถึงเวลา 21.00 น. โดยตั้งแต่เวลาขึ้นเรือนนอนถึงเวลา 19.00 น. ให้ผู้ต้องขังชมโทรทัศน์หรือ
วีดีโอ จากนั้น เวลา 20.00 น. ชมข่าวที่อัดไว้ และเวลา 20.00 น. - 21.00 น. ให้ชมโทรทัศน์หรือ
วีดีโอ ส่วนในวันหยุดราชการ ในช่วงเวลากลางวันให้ชมโทรทัศน์ได้ไม่เกินเวลา 15.00 น. โดยเสรี 
แต่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมรายการ ส่วนเวลากลางคืนให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับวัน
ธรรมดา 

4) อนุญาตให้ผู้ต้องขังอ่านหนังสือพิมพ์รายวันได้ โดยให้เรือนจ าและทัณฑสถานเป็น
ผู้จัดซื้อโดยใช้เงินสวัสดิการของผู้ต้องขัง แต่ต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาข่าวก่อนที่จะให้ผู้ต้องขั ง
อ่านโดยมิให้อ่านข่าวอาชญากรรมหรือข่าวที่มีลักษณะรุนแรงซึ่งอาจท าให้ผู้ต้องขังกระท าการ
เลียนแบบได้  

หนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อให้จัดวางไว้ในห้องสมุดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังอ่านได้โดยง่าย  

5) อนุญาตให้ผู้ต้องขังฟังเคร่ืองเล่นที่ไม่มีวิทยุได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบฟัง
ข่าวสารต่าง ๆ ที่รายงานทางวิทยุ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบได้ 
 2.6.2.8  การออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างเป็นสิ่งส าคัญและมี
ประโยชน์อย่างมาก เป็นการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียด เนื่องจากบรรยากาศในเรือนจ าท าให้มีชีวิตประจ าวันที่จ าเจ กิจกรรม
นันทนาการจึงมีความส าคัญแก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก โดยวัตถุประสงค์ของการพักผ่อนหย่อนใจที่
สมบูรณ์ คือ79 

                                                        
 79 Ira J. Silverman, Corrections a Comprehensive View, second edition.  CA : Wadsworth, 2001.  
p. 404. 
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(1) กระตุ้นให้ผู้ต้องขังใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานบางอย่างเพื่อช่วยลดภาวะ
ซึมเศร้า (Keep inmates constructively occupied and reduce idleness)  

(2) ท าให้ร่างกาย อารมณ์ สังคมของผู้ต้องขัง อยู่ในสภาพที่ดี 
(3) การส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขอนามัยที่ดี (in adopting healthy daily lifestyle traits) 

รวมทั้งการออกก าลังกาย และการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
(4) ช่วยลดความต้องการของผู้ต้องขังในการรับการรักษาพยาบาล 

 ในส่วนของกฎหมายไทย มีกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 71 ก าหนดเร่ืองการออกก าลัง
กายของผู้ต้องขังไว้ว่า “คนต้องขังและคนฝากนั้น โดยปกติให้อนุญาตให้ออกเดินนอกห้องขัง หรือ
ออกก าลังกายตามก าหนดเวลาและเขตซึ่งพัศดีเห็นควร ส่วนผู้ต้องขังอ่ืน เว้นแต่ระหว่างต้องโทษ
ฐานผิดวินัย ให้มีโอกาสพักผ่อนและจัดให้ออกก าลังกายตามสมควร” นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังมี
การก าหนดให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ด าเนินการฝึกการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาแก่ผู้ต้องขัง หรือประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประจ าจังหวัด ศูนย์กีฬา สถาบันการศึกษาทางพลศึกษา ฯลฯ โดยขอความร่วมมือในการจัดหา
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมด าเนินการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมจากที่กรม
ราชทัณฑ์จัดสรรให้80 
 ส่วนในการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านบันเทิง ให้เรือนจ าและทัณฑสถานจัดขึ้น
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น 
การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือประกอบกิจกรรมดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ให้เรือนจ า
และทัณฑสถานจัดกิจกรรมออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ต้องขังชราหรือ
ป่วย ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ต้องขัง โดยไม่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ป่วยในลักษณะ
เช่นเดียวกับผู้ต้องขังปกติทั่วไป81 

                                                        
 80 หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 111).  เล่มเดิม. 
 81 หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ. 0704/2378 เรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย การกีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545. 
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บทที ่3 
หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในเรือนจ าในด้านสุขอนามยั 

ในต่างประเทศ 

 

 โดยในบทนี้ ผู๎เขียนจะอธิบายถึงสิทธิของผู๎ต๎องขังเกี่ยวกับเร่ืองสุขอนามัยโดยเฉพาะ 
ได๎แกํ สิทธิได๎รับอาหาร สิทธิได๎รับเคร่ืองนุํงหํมหลับนอน สิทธิในการได๎รับบริการทางด๎าน
การแพทย๑ สิทธิในการได๎รับบริการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย และสิทธิที่จะได๎รับบริการเกี่ยวกับการ
บันเทิงและพักผํอนหยํอนใจของผู๎ต๎องขัง ของประเทศตําง ๆ เพื่อที่จะได๎ทราบถึงหลักเกณฑ๑ของ
ประเทศตําง ๆ ที่ก าหนดให๎สิทธิแกํผู๎ต๎องขังไว๎ วํามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากน๎อย
เพียงใด เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ๑ตําง ๆ ที่ใช๎บังคับอยูํในประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
3.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

3.1.1  การบังคับโทษจ าคุกทั่วไป 
 สหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี มีกระบวนการยุติธรรมที่มีระบบการท างานตํอเนื่องและ
ทุกองค๑กรมีความสัมพันธ๑กัน ภายใต๎แนวคิดและมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันอยํางเป็นมาตรฐาน 
มีความเข๎มแข็ง สามารถที่จะกรองผู๎ที่กระท าความผิดที่แท๎จริงที่สมควรถูกลงโทษจ าคุกเทํานั้นเข๎า
รับการบ าบัดในเรือนจ า ทั้งนี้โดยปรากฏจากรายงานผลการปฏิบัติและสถิติของกระทรวงยุติธรรม
ของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ กฎหมายของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนีในเร่ืองการ
บังคับโทษจ าคุก เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กลําวคือ สามารถน ามาปฏิบัติให๎
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดผลส าเร็จได๎อยํางแท๎จริง (Execution of Sentences Law–
StVollzG)1 
 การลงโทษจ าคุกของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี มีหลักเกณฑ๑ปฏิบัติของศาลวํา “การ
น าคนเข๎าคุกต๎องมีประโยชน๑ตํอสังคมและผู๎กระท าความผิด ถ๎าไมํมีประโยชน๑อะไร ไมํให๎น าคนไป

                                                                 
1 ธานี  วรภัทร๑.  (2550, มกราคม-มิถุนายน, น. 116).  “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การ

บังคับโทษจ าคุก Penalty Law in Thailand : The Enforcement of the Sentence of Imprisonment”.  วารสาร
กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ 7 (1). 
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คุก” และสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนีมักจะมีการใช๎มาตรการเลี่ยงการลงโทษจ าคุกโดยให๎รอการ
ลงโทษ และใช๎โทษปรับเป็นสํวนมาก นอกจากนี้ในหนํวยงานราชทัณฑ๑จะมีการใช๎มาตรการพัก
การลงโทษในชั้นลงโทษจ าคุกอีกด๎วย2 
 กฎหมายของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนีมีการวางกรอบแนวความคิดและทิศทางของ
การบังคับโทษจ าคุกไว๎อยํางละเอียดและมีความชัดเจน ท าให๎ผู๎ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องสามารถ
เข๎าใจแนวคิดพื้นฐานในการท างานได๎อยํางถูกต๎องแท๎จริงและมีแนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน โดย
มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดภารกิจเป็นเป้าหมายในการท างานอันจะท าให๎สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค๑ของงาน การบริหารจัดการตําง ๆ จึงมีทิศทางที่ถูกต๎อง ตรงกัน และมีความยั่งยืนใน
การด าเนินการ ไมํเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามนโยบายของผู๎ที่เข๎ามาด ารงต าแหนํงสูงสุดขององค๑กร 
โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายจะให๎ความส าคัญในเร่ืองความเป็นมนุษย๑มากเพื่อให๎การด ารงชีวิตใน
อนาคตปราศจากการกระท าความผิด และให๎มีความรับผิดชอบตํอสังคมและสามารถปรับสภาพการ
ใช๎ชีวิตในเรือนจ าให๎มีความใกล๎เคียงกับสภาพชีวิตภายนอกเรือนจ ามากที่สุด ทั้งนี้ เทําที่ไมํขัดกับ
การบังคับโทษจ าคุก และหลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษ กลําวคือ ไมํให๎ผู๎กระท าความผิดได๎
ประสบกับสิ่งที่ท าลายคุณลักษณะประจ าตัวของผู๎นั้น ประกอบกับการบังคับโทษจะต๎องอาศัยความ
รํวมมือโดยสมัครใจของผู๎ต๎องขังด๎วย3 
 สหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนีได๎มีการวางแผนการบังคับโทษเป็นแบบเฉพาะบุคคล มี
การส ารวจเพื่อบ าบัดและมีการประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อค๎นหาบุคลิกภาพและการ
ด าเนินชีวิตของผู๎ต๎องขังแตํละคนเพื่อให๎ทราบถึงสาเหตุแหํงการกระท าความผิดและแนวทางในการ
แก๎ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมของผู๎ต๎องขังแตํละคนโดยเฉพาะ4 
 การบังคับโทษมีระบบการผํอนปรนการบังคับโทษจ าคุกโดยการให๎ผู๎ต๎องขังออกไป
นอกเรือนจ า ทั้งแบบที่มีการควบคุมและไมํมีการควบคุม และยังอนุญาตให๎มีการลาการคุมขังได๎ไมํ
เกิน 21 วันตํอ 1 ปีหลังจากที่ถูกจ าคุกมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน หรือในกรณีที่ต๎องโทษ
จ าคุกตลอดชีวิตต๎องภายหลังจากที่ถูกจ าคุกมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 10 ปี เป็นต๎น5 

                                                                 
2 แหลํงเดิม.  (น. 116). 
3 แหลํงเดิม. 
4 แหลํงเดิม.  (น. 117). 
5 แหลํงเดิม. 
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 สํวนการคุ๎มครองสิทธิของผู๎ต๎องขังในเรือนจ าตามกฎหมายของสหพันธ๑สาธารณรัฐ
เยอรมนี มีหลักการคุ๎มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู๎ต๎องขังในการที่จะต๎องถูกกระทบอันเนื่องมาจาก
การบังคับโทษจ าคุกให๎น๎อยที่สุด ในเร่ืองตําง ๆ ดังตํอไปนี้6 

(1) การศึกษาของผู๎ต๎องขัง การให๎ทุนการศึกษา 
(2) การคุ๎มครองการท างาน คําตอบแทนในการท างาน คําชดเชยในการท างาน เงินติด

กระเป๋า เงินประจ าเดือน เงินออม เงินสํวนตัว คําอุปการะเลี้ยงดู 
(3) การมีและใช๎เวลาวําง การพักผํอน รัฐต๎องจัดให๎มีหนังสือพิมพ๑ วารสาร วิทยุ 

โทรทัศน๑ ให๎แกํผู๎ต๎องขังอยํางทั่วถึง 
(4) การได๎รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  ตามหลักวิชาการทางการแพทย๑ครบทั้ง  

3 มื้อ 
(5) การได๎รับโอกาสในการติดตํอสื่อสารกับบุคคลภายนอก การได๎รับการเยี่ยม การ

สื่อสารทางจดหมาย โทรศัพท๑ พัสดุไปรษณีย๑ ตลอดจนการซื้อสิ่งของตําง ๆ  
(6) การปฏิบัติกิจในทางศาสนา 
(7) การดูแลสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพรายปี และการรักษาพยาบาล 

 
 การสังคมสงเคราะห๑ผู๎ต๎องขังในเร่ืองตําง ๆ มีระบบการให๎ความชํวยเหลือ 3 ชํวง คือ7 

(1) การให๎ความชํวยเหลือในการรับตัวผู๎ต๎องขังเข๎าเรือนจ าใหมํๆ 
(2) การให๎ความชํวยเหลือผู๎ต๎องขังในระหวํางบังคับโทษ 
(3) การให๎ความชํวยเหลือผู๎ต๎องขังในการปลํอยตัวจากการบังคับโทษแล๎ว 

 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในการ
ใช๎ชีวิตอยูํภายในเรือนจ าก าหนดไว๎คํอนข๎างชัดเจน ละเอียด และมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันของ
นักโทษทุก ๆ คน และยังมีการก าหนดอ านาจของเจ๎าพนักงานในการค๎นเมื่อจ าเป็น มีมาตรการระบุ
ตัวบุคคล การสร๎างความมั่นคงปลอดภัยเป็นพิเศษ มาตรการทางวินัยของผู๎ต๎องขัง รวมทั้งขอบเขต
ของการใช๎ก าลังบังคับผู๎ต๎องขัง การขังเดี่ยว การใช๎เคร่ืองพันธนาการ การชดใช๎คําเสียหาย และการ
ให๎ผู๎ต๎องขังได๎มีโอกาสในการร๎องเรียนเร่ืองตําง  ๆ ได๎ รวมถึงการให๎ค าแนะน าและค าปรึกษา
ทางด๎านกฎหมายแกํผู๎ต๎องขังด๎วย โดยระบบการท างานของการบังคับโทษจ าคุกนั้น ผู๎ท างานจะต๎อง
ปฏิบัติภารกิจการบังคับโทษให๎ประสบความส าเร็จโดยการท างานรํวมกัน เจ๎าหน๎าที่และหนํวยงาน 

                                                                 
6 แหลํงเดิม. 
7 แหลํงเดิม. 
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การดูแล การปลํอยตัว การชํวยเหลือมิให๎ผู๎ต๎องขังหลบหนี หนํวยงานที่ควบคุมดูแล ผู๎มีอ านาจใน
ด๎านการประกันสังคมและการให๎ความชํวยเหลือทางสังคม รวมถึงหนํวยงานให๎ความชํวยเหลือ
อ่ืนๆ และสมาคมการกุศล เหลํานี้จะต๎องมีการท างานรํวมกัน และยังจะต๎องมีขั้นตอนการตรวจสอบ
เรือนจ า การชํวยเหลือดูแลในด๎านตําง ๆ มีคณะที่ปรึกษาเรือนจ า รวมถึงมีการท างานวิจัยทางด๎าน
อาชญาวิทยาเกี่ยวกับการบังคับโทษ และการคุ๎มครองข๎อมูลประวัติผู๎ต๎องขังด๎วย8 

3.1.2  การคุ๎มครองสิทธิผู๎ต๎องขังในด๎านสุขอนามัย 
3.1.2.1  สิทธิได๎รับการบริการทางการแพทย๑และการรักษาพยาบาล การให๎บริการทาง

การแพทย๑ อาจหมายความรวมถึงทั้งการรักษาพยาบาลทั่วไปและสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ไมํวําจะเป็น
ความอดอยาก ความเสี่ยงในการฆําตัวตาย การท าร๎ายรํางกายตัวเอง อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการติด
เชื้อ หรือแม๎กระทั่งความรุนแรง ก๎าวร๎าว อันเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยทั้งทางรํางกายและจิตใจ9 
 หลักเกณฑ๑เบื้องต๎นในเร่ืองการใช๎มาตรการทางการแพทย๑ คือ การก าหนดให๎เรือนจ ามี
หน๎าที่ในการดูแลสุขอนามัยของทั้งตัวผู๎ต๎องขังและสถานที่ภายในเรือนจ า การดูแลสุขภาพรํางกาย
และจิตใจของผู๎ต๎องขัง10 และหน๎าที่ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ต๎องขัง11  
 เรือนจ าจะต๎องมีหน๎าที่ในการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดภายในเรือนจ า 12 การป้องกัน
การฆําตัวตาย13 การคุ๎มครองโดยอ านาจรัฐและผู๎มีอ านาจหน๎าที่ รวมถึงโดยกฎหมายอันได๎แกํ
พระราชบัญญัติเรือนจ า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยดังกลําวนี้ถือเป็นหน๎าที่ของเรือนจ าทั้งตามกฎหมายและเป็นหน๎าที่ในทางจริยธรรมที่จะ
ให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎ต๎องขังและการชํวยเหลือทางการแพทย๑ที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต ซึ่งอาจ
กลําวได๎วําเป็นการขยายขอบเขตอ านาจหน๎าที่ในการสนับสนุนมาตรการทางด๎านการแพทย๑ รวมถึง
กฎหมาย นอกจากนี้การดูแลความปลอดภัยภายในเรือนจ ายังเป็นการชํวยป้องกันอันตรายบางอยําง
ที่อาจเกิดขึ้นในเรือนจ าหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู๎ต๎องขังที่มีตํอสภาพภายในเรือนจ าให๎ดีขึ้น14 

                                                                 
8 แหลํงเดิม.  
9 Kaiser/Schöch  Strafvollzug.  5.Auflage,  p .225. 
10 StVollzG § 56 Abs. 1. 
11 StVollzG § 56 Abs. 2. 
12 StVollzG § 56. 
13 StVollzG § 88 Abs. 1. 
14 Kaiser/Schöch.  Loc.cit. 
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 ในด๎านอ่ืน ๆ จะต๎องค านึงถึงการตัดสินใจของผู๎ป่วยแตํละรายด๎วย ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย๑ ตลอดจนเสรีภาพของผู๎ต๎องขังก็ต๎องถูกหยิบยกมาพิจารณาด๎วยเชํนกัน 15 เชํนเดียวกับความ
เชื่อทางศาสนาหรือปรัชญาตํางๆ16 ซึ่งผลสุดท๎ายก็เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายตํอสุขภาพ
และป้องกันภาวะแวดล๎อม เรือนจ าจึงต๎องมีมาตรการเกี่ยวกับโภชนา17 โดยปัจจัยตําง ๆ ที่กลําวมา
ข๎างต๎นนั้นได๎รับการแนะน าให๎ควบคุมโดยการใช๎มาตรการทางการแพทย๑อยํางใกล๎ชิด โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งมาตรการทางโภชนาการ 
 ในกรณีที่สามารถควบคุมโดยการใช๎มาตรการทางการแพทย๑ ซึ่งได๎มีการบังคับให๎
ผู๎ตอ๎งขังต๎องตรวจรํางกาย ถ๎าหากยังไมํได๎ด าเนินการตรวจรํางกาย เชํน การตรวจรํางกาย ตามมาตรา 
5 วรรค 318 นอกจาก มาตรา 101 วรรค 1 จะต๎องมีการควบคุมให๎มีการตรวจรํางกายแล๎ว ยังควบคุม
การรักษาในด๎านการดูแลสุขภาพ มีขอบเขตของการดูแลสุขภาพถูกระบุอยูํในมาตรา 56 ในกฎหมาย
เรือนจ า มาครา 58 ในกฎหมายของแคว๎นบาวาเรียม มาตรา 60 กฎหมายของเมืองฮัมบูร๑ก และมาตรา 
56 ของกฎหมายของแคว๎นนีเดอซักเซํน19 โดยผู๎ต๎องขังมีสิทธิที่จะได๎รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งทาง
รํางกายและจิตใจ เนื่องจากเป็นมาตรการที่จ าเป็นตํอสุขภาพและเป็นการสนับสนุนสุขอนามัยที่ดี  
ดังนั้นจึงเป็นหน๎าที่ของผู๎ต๎องขังที่จะปฏิบัติตามกฎ หรือปฏิบัติตามค าแนะน าเพื่อเข๎ารับการตรวจ
รํางกายหรือปฏิบัติตามมาตรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการป้องกันสุขภาพ ในบางกรณียังอนุญาตให๎
ใช๎มาตรการดูแลรักษาสุขภาพควบคูํไปด๎วย20 
 ตามมาตรา 190 ของกฎหมายเรือนจ าที่รํางสภานิติบัญญัติแหํงชาติ ในเร่ืองการประกัน
สุขภาพไมํเคยเกิดขึ้นจริงในทางกฎหมาย21 ดังนั้นเรือนจ าจึงมีหน๎าที่ที่จะต๎องดูแลเอาใจใสํ โดยการ
ก าหนดนโยบายการดูแลสุขภาพ เนื่องจากผู๎ต๎องขังไมํอาจจะเลือกบริการทางการแพทย๑ได๎อยําง
อิสระ ซึ่งแตกตํางจากผู๎ป่วยคนอ่ืนนอกเรือนจ า22  

                                                                 
15 StVollzG § 1. 
16 StVollzG § 4. 
17 StVollzG § 225. 
18 Z.B. auch eine Röntgenreihenuntersuchung, vgl. OLG Cell ZfStrVo 1979, 187; OLG 

Düsseldorf NStZ 1984, 381. 
19 Dazu eingehend Hillenkamp, 2006, p. 89 ff. 
20 Dazu eingehend Hillenkamp.  Loc.cit. 
21 Siehe dazu Steiner, 2006, S. 74 
22 OLG Nürnberg, NStZ 1999, S. 480; Calliess/Müller-Dietz, 2008, § 56 Rdn. 1; krit. Bemmann, 

2001, S. 60 f.; Hillenkamp, 2005, S. 24 f. 
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 มาตรา 56 ในกฎหมายเรือนจ า มาตรา 58 ในกฎหมายของแคว๎นบาวาเรีย, มาตรา 60 
กฎหมายของเมืองฮัมบูร๑ก และมาตรา 57 ของกฎหมายของแคว๎นนีเดอซักเซํน ได๎ระบุถึง การใช๎
สิทธิทางกฎหมายในการตรวจรักษาสุขภาพ บริการทางการแพทย๑ การรักษาอาการป่วยและการดูแล
ผู๎ป่วยด๎วยอุปกรณ๑เสริม23 ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้น เมื่อมีความจ าเป็นในการรักษา เพื่อให๎ทราบถึง
อาการป่วย เพื่อบรรเทาอาการป่วย เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ หรือเพื่อลดเงื่อนไขทางการแพทย๑ 
แม๎จะเป็นอาการเจ็บป่วยทั่วไป ก็มีการเรียกร๎องให๎มีการรักษาแบบมืออาชีพ24 
 หน๎าที่และความรับผิดชอบตํอการดูแลรักษาสุขภาพในเรือนจ าเป็นของแพทย๑ประจ า
เรือนจ า ความสัมพันธ๑ระหวํางแพทย๑ประจ าเรือนจ าและผู๎ต๎องขัง เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนบุคคล
ทั่วไป25 โดยวิธีการรักษานั้น จะมีการสํงตัวตํอไปยังแพทย๑เฉพาะทางเพื่อให๎ท าการวินิจฉัยและรักษา 
แตํต๎องเกิดขึ้นหลังจากที่แพทย๑ประจ าเรือนจ าได๎วินิจฉัยและตัดสินไปแล๎ว ซึ่งจะเป็นการรักษาโดย
ใช๎จิตบ าบัด26 ซึ่งวิธีการรักษาของแพทย๑ประจ าเรือนจ า คือ จะเปิดให๎ท ากิจกรรมพิเศษ โดยไมํต๎อง
ใช๎ดุลพินิจควบคุม27 แพทย๑ประจ าเรือนจ าจะให๎การดูแลสุขภาพด าเนินไปตามกรอบของกฎหมาย 
โดยมักจะแตกตํางจากผู๎คุมในแงํของการได๎รับสิทธิให๎เปิดเผยความลับได๎เพราะงานของแพทย๑เป็น
การป้องกันอันตรายเพื่อรักษาชีวิตของผู๎ต๎องขัง28 
 สํวนปัญหาใหญํที่เกิดขึ้นมานานหลายปี คือ ปัญหาโรคเอดส๑ในเรือนจ า29 โดยในสหพัน
สาธารณรัฐเยอรมนีมีผู๎ต๎องขังประมาณ 1% ที่ติดเชื้อเอดส๑ ซึ่งหมายความวําเชื้อเอชไอวีได๎เพิ่มสูงขึ้น
ในเรือนจ าเมื่อเทียบกับประชากรที่อยูํนอกเรือนจ า30  
 มาตรการการตรวจโรคผู๎ต๎องขังที่ติดเชื้อเอดส๑ ต๎องเป็นไปตามมาตรฐานที่เข๎มงวด โดย
มีการก าหนดไว๎ใน มาตรา 101 วรรค 1 เน่ืองจากผู๎ต๎องขังอาจมีความต๎องการที่จะใช๎เลือด หรืออาจมี
เงื่อนไขทางรํางกายบางประการ31 ด๎วยเหตุผลที่วําเชื้อโรคเป็นอันตรายที่มองไมํเห็นซึ่งอาจเกิด

                                                                 
23 Kaiser Laubenthal  (p. 371).  Op.cit. 
24 OLG Karlsruhe, NJW 2001, p. 3422. 
25 Hierzu Kirschke, 2005, p. 121 ff. 
26 KG, ZfStrVo 1986, p. 186. 
27 OLG Nürnberg, NStZ 1999, p. 480. 
28 Kaiser Laubenthal.  (p.372).  Op.cit. 
29 Zum Arztgeheimnis im Strafvollzug siehe Tag, 2005, S. 89 ff.; ferner unten Kap. 10 
30 Dazu AK-Boetticher/Stöver, 2006, vor § 56 Rdn. 47 ff.; Calliess/Müller-Dietz, 2008, § 56  Rdn. 

8 ff.; Laubenthal, 2005, S. 199 f.; Schäfer/Buchta, 1995, S. 323 ff. 
31 S.o. § 7 Rn. 146. 
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ขึ้นกับผู๎ต๎องขัง ได๎รับเชื้อเอดส๑มา การตรวจสุขภาพทั่วไปจึงอาจไมํเพียงพอ มาตรา 9632 ตามมาตรา 
101 วรรค 1 ได๎ก าหนดไว๎เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรายตํอสุขภาพของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของเหตุผลที่จะต๎องหาและแยกกลุํมเสี่ยงดังกลําวออกมาจากผู๎ต๎องขังทั่วไป กลําวคือ ถ๎ามี
หลักฐานที่เพียงพอวําความจริงแล๎วผู๎ต๎องขังมีพฤติกรรมการใช๎สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยน
คูํนอน รวมถึงพฤติกรรมการรักรํวมเพศ33 ซึ่งตามข๎อมูลทางการแพทย๑ในปัจจุบันได๎ระบุวําความ
เป็นไปได๎ในกรณีที่จะติดเชื้อนั้นเป็นไปอยํางจ ากัดและตามมาตรา 101 ก็ยังไมํอาจจะยืนยันถึง
อันตรายนี้ได๎อยํางชัดเจน34 
 โดยการแก๎ไขปัญหานี้ ในด๎านของการรักษาต๎องเป็นสํวนตัวมีการรักษาทางการแพทย๑ 
และการเยียวยาทางด๎านจิตใจ35 เนื่องจากกฎหมายยังไมํมีข๎อก าหนดเฉพาะส าหรับเร่ืองผู๎ป่วยเอดส๑ 
แตํก็มีเงื่อนไขทางกฎหมายระบุชัดอยูํ โดยต๎องแยกผู๎ป่วยออกไปขังเดี่ยวในเวลาพักผํอนแตํสามารถ
ใช๎ชีวิตได๎ตามปกติในชํวงเวลาท างานหรือเวลาวํางในพื้นที่สํวนกลางได๎ตามปกติ 
 มาตรา 36 วรรค 4 ได๎ก าหนดไว๎วํา ผู๎ต๎องขังจะต๎องได๎รับการตรวจโดยแพทย๑เพื่อหาโรค
ร๎ายแรง36 เงื่อนไขดังกลําวก็ได๎บรรจุอยูํในมาตรา 101 ของกฎหมายเรือนจ า แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
เรือนจ าวําจะรักษาหรือไมํและจะรักษาอยํางไร37 หนํวยงานที่บังคับใช๎กฎหมายจะต๎องมีแผนการ
ด าเนินการป้องกันการติดเชื้อทุกรูปแบบ ภายใต๎การเฝ้าจับตาดูของหนํวยงานทางสาธารณสุข ตาม
มาตรา 36 วรรค 1 ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันโรคเอดส๑ในเรือนจ า เชํน การแจกถุงยางอนามัยฟรี38 
และการใช๎กระบอกฉีดยาที่สะอาด39 
 ในกฎหมายของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนีมีหลักการส าคัญวํา สุขภาพอนามัยทั้งทาง
รํางกายและจิตใจของผู๎ต๎องขังจะต๎องได๎รับการดูแลไมํให๎ถูกกระทบกระเทือน และจะต๎องได๎รับการ

                                                                 
32 Ebenso Kreuzer 1995, 321; Laubenthal 2003, Rn. 726; S/B-Müller 1999,§ 101 Rn. 23. 
33 LG Bonn NStZ 1987, 140 f. mit zust. Anm. Eberbach NStZ 1987, 142 f. ; ErlaB des JM NRW 

v. 13.3. 1987-4551- IV D.23; Erlass des BayStaatsMJ v. 3. 4. 1987-4551-VII a-1725  (87 rö); a. A. Bruns 1987, 
506, vor allem wegan letztlicher Wirkungsloslgkeit und Isolationsgefahr für die Betroffenen; Einzelheiten oben 
§7 Rn. 145 ff., 149.  

34 OLG Koblenz ZfStrVo 1989, 182 f. 
35 Stöver, 2001, S. 37. 
36 Kaiser Laubenthal.  Loc.cit. 
37 Dazu unten Kap. 7.3 
38 Bales/Baumann/Schnitzler, 2003, § 36 Rdn. 16 
39 Vgl. Laubenthal, 2005, S. 206; zur Frage eines Anspruchs auf Kostenlose Aushändigung:OLG 

Koblenz, NStZ 1997, S. 360 
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ดูแลด๎วยมาตรการที่จ าเป็นในการคุ๎มครองสุขภาพอนามัยและความสะอาด โดยจะมีแพทย๑เป็น
ผู๎รับผิดชอบ การรักษาผู๎ป่วยจะต๎องกระท าโดยผู๎ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
เทํานั้น สํวนการตรวจสุขภาพของผู๎ต๎องขังและการรักษาพยาบาลส าหรับผู๎ต๎องขังที่มีอายุ 35 ปี
บริบูรณ๑ ต๎องได๎รับการตรวจป้องกันโรค ทุกๆ 2 ปี โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิต 
โรคไต โรคเบาหวาน ส าหรับผู๎ต๎องขังหญิงที่มีอายุครบ 40 ปี และผู๎ต๎องขังชายที่มีอายุครบ 45 ปี มี
สิทธิร๎องขอให๎ตรวจป้องกันโรคมะเร็งปีละ 1 คร้ัง สํวนผู๎ต๎องขังที่มีอายุครบ 14 ปี แตํยังไมํเกิน 20 ปี 
มีสิทธิร๎องขอให๎ตรวจเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับฟันได๎ทุกๆ 6 เดือนตํอ 1 คร้ัง ตรวจอนามัยชํองปาก 
สภาพของเหงือกและโรคฟันผุ และผู๎ต๎องขังหญิงที่มีบุตรพักอาศัยอยูํด๎วยในเรือนจ าจะมีสิทธิขอให๎
ตรวจป้องกันโรคได๎จนกระทั่งบุตรนั้นมีอายุครบ 6 ปี40 
 ผู๎ต๎องขังมีสิทธิได๎รับการรักษาด๎วยยาและเวชภัณฑ๑อ่ืน ๆ เพื่อที่จะบ าบัดความอํอนแอ
ของสุขภาพอนามัยของผู๎ต๎องขังอันจะน าไปสูํความเจ็บป่วยได๎ การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย เพื่อป้องกันมิให๎อาการเลวร๎ายยิ่งขึ้น ต๎องมีการบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยต๎องจัดให๎มีการ
รักษาพยาบาลทางการแพทย๑ ทันตแพทย๑ การดูแลด๎วยอุปกรณ๑ตํางๆ ยา บริการทางการแพทย๑ บริการ
เสริมส าหรับคุมประพฤติ การบ าบัดความเครียดและการบ าบัดด๎วยการท างาน ทั้งนี้โดยต๎องไมํเป็น
การขัดแย๎งกับการบังคับโทษ41 การให๎บริการทางด๎านทันตกรรม เงินชํวยเหลือคําฟันปลอมและการ
ครอบฟัน รัฐจะเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายทั้งหมด42 
 กฎหมายเยอรมนีก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังมีสิทธิได๎รับการดูแลด๎วยอุปกรณ๑ที่ชํวยเกี่ยวกับ
สายตา และการได๎ยิน เคร่ืองเสริมรํางกาย อุปกรณ๑ที่ชํวยในทางกระดูกและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเฉพาะใน
กรณีเพื่อความมั่นใจในผลการรักษาพยาบาล หรือความสมดุลเนื่องจากความพิการ เมื่อค านึงถึง
ระยะเวลาในการถูกจ าคุกแล๎วมีความชอบธรรมกับการบังคับโทษ43 
 พนักงานบังคับโทษอาจจัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับการบริการทางด๎านการแพทย๑เป็นพิเศษ 
เชํน การผําตัด หรือมาตรการเสริมที่สํงเสริมการให๎ผู๎ต๎องขังกลับเข๎าสูํสังคม โดยคําใช๎จํายเพื่อการ

                                                                 
40 ธานี  วรภัทร๑.  (2553, น. 108).  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (พิมพ๑ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

วิญ๒ูชน. 
41 แหลํงเดิม.  (น. 108-109). 
42 โดยหนํวยงานของรัฐจะมีการออกระเบียบวําด๎วยจ านวนเงินสูงสุดของเงินชํวยการตรวจรักษาฟัน

และการบริการในการใช๎เทคนิครักษาฟัน. 
43 StVollzG. § 59.  อ๎างถึงใน.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  หน๎าเดิม. 
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ดังกลําวให๎ผู๎ต๎องขังเป็นผู๎เสียตามฐานะของผู๎ต๎องขังนั้น ๆ นอกจากนี้วัตถุประสงค๑ของการบ าบัด
ดังกลําวจะต๎องไมํเป็นการขัดขวางตํอการบังคับโทษ44 
 การย๎ายสถานที่เมื่อผู๎ต๎องขังป่วย45 ผู๎ต๎องขังอาจถูกย๎ายไปยังโรงพยาบาลของเรือนจ า 
หรือย๎ายไปยังเรือนจ าอ่ืนที่มีความเหมาะสมตํอการรักษาพยาบาลในกรณีที่ไมํสามารถรักษาใน
เรือนจ าที่ผู๎ต๎องขังอยูํนั้นได๎ ให๎ท าการย๎ายไปให๎ทันตํออาการของผู๎ต๎องขัง 
 หลักของการละเมิดสิทธิผู๎ต๎องขัง ตามมาตรา 101 วรรค 1 นั้นเป็นหลักการพื้นฐานที่มี
จุดมุํงหมายเพื่อควบคุมมิให๎เกิดอันตรายตํอชีวิตหรือสุขภาพของผู๎ต๎องขัง ซึ่งการจะใช๎ให๎บรรลุผล
นั้น ต๎องพิจารณาหลักกฎหมายอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช๎มาตรการทาง
การแพทย๑ มาตรา 101 วรรค 1 S. 2, 1. HS. โดยหลักการละเมิดผู๎ต๎องขังนี้ ให๎เป็นสิทธิเฉพาะของ
เจ๎าหน๎าที่เรือนจ า ซึ่งถือวําเป็นข๎อยกเว๎น มาตรา 101 วรรค 1 S. 2, 2. HS. กลําวคือ จะสามารถละเมิด
สิทธิผู๎ต๎องขังได๎ในกรณีที่ไมํได๎มาจากความสมัครใจของผู๎ต๎องขัง ตํอเมื่อเป็นกรณีที่ผู๎ต๎องขังหมด
สติ หรือผู๎ต๎องขังมีอาการป่วยทางจิต กรณีเชํนนี้เจ๎าหน๎าที่เรือนจ าสามารถเข๎าท าการรักษาอาการของ
ผู๎ต๎องขังป่วยโดยไมํต๎องถามความสมัครใจ และในกรณีที่เกิดอันตรายแกํชีวิตโดยฉับพลัน 46 หน๎าที่
ตามกฎหมายตํอมาตรการรักษาพยาบาลและมาตรการทางโภชนาการ ไมํจ าเป็นต๎องด าเนินการไป
ตลอดเหมือนกับความรับผิดอาญา เนื่องจากตามความคิดสํวนใหญํที่มักจะปรากฏในงาน
วรรณกรรม มักจะมีเร่ืองของการฆําตัวตายอยูํด๎วย ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นความล๎มเหลวของการป้องกัน
การฆําตัวตาย47 
 3.1.2.2  การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย ในอดีตสถานที่คุมขังนักโทษหลาย ๆ แหํง
มักจะเต็มไปด๎วยความหดหูํ อีกทั้งกฎหมายและกฎข๎อบังคับหลายฉบับ แทบจะไมํกลําวถึงปัญหาที่
จะมีผลตํอการบังคับใช๎กฎหมาย ถึงแม๎จะมีการประท๎วงของผู๎ต๎องขังและมีการคัดค๎านจากแพทย๑ แตํ

                                                                 
44 StVollzG. § 63.  อ๎างถึงใน.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  (น. 105).  เลํมเดิม.   
45 StVollzG. § 65.  อ๎างถึงใน.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  หน๎าเดิม. 
46 Vgl. Dazu Tröndle 1985, 426, der zutreffend darauf hinweist, dass damit die Verantwortlichkeit 

für den tödlichen Ausgang deutlicher beim Gefangenen liegt. 
47 Vgl. AE – Sterbehilfe 1986, § 215 mit Begründung, S. 25 ff.; zur Zwangsernährung auch S/S – 

Eser 2001, Vorbem. §§ 211 ff. Rn. 415 ; Tröndle/Fischer 2003, Vor § 211 Rn. 12, jeweils m . w. N. 
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ก็ยังไมํได๎รับความใสํใจ จนกระทั่งสิ้นสุดทศวรรษที่ 9048 รวมถึงการจัดที่พักส าหรับผู๎ต๎องขังไว๎เป็น
คูํในห๎องขังเด่ียว หรือการจัดพื้นที่ที่สามารถอยูํได๎ถึง 8 คนในพื้นที่ขังรวม49  
 คณะกรรมการตํอต๎านความรุนแรงของยุโรปได๎ถกเถียงกันในเร่ืองความเป็นอยูํที่แออัด 
และโครงสร๎างที่มีข๎อบกพรํองในเรือนจ าตําง ๆ จากการสํงคณะเจ๎าหน๎าที่ทั้งสิ้น 4 คนไปเยือน
สหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อปี 1991, 1996, 1999 และในปี 200050 
 กฎหมายเรือนจ าของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากจะได๎กลําวถึงรูปแบบการคุม
ขังวํามีอยูํ 2 รูปแบบ ซึ่งมีความแตกตํางกันแล๎วยังได๎กลําวถึงรูปแบบของการคุมขังที่มีลักษณะ
ผสมผสานกันของการคุมขังทั้งสองรูปแบบ โดยมีการคุมขังรวมในชํวงเวลาของการท างานและ
ชํวงเวลาวําง และการขังเดี่ยวในชํวงเวลาการพักผํอน มาตรา 17 f. ส าหรับการขังรวมในชํวงเวลา
การพักผํอนนั้นเป็นเพียงการอนุญาต ในกรณีที่ผู๎ต๎องขังต๎องการความชํวยเหลือเนื่องจากอาจมี
อันตรายตํอสุขภาพหรืออันตรายถึงชีวิตเทํานั้น  
 อยํางไรก็ตามในเรือนจ าที่การคุมขังไมํได๎เป็นไปอยํางเข๎มงวดมากนัก ผู๎ต๎องขังอาจ
ได๎รับอนุญาตให๎พักอยูํรวมกันในเวลาพักผํอนได๎ แตํส าหรับเรือนจ าที่มีความเข๎มงวดมากนั้น 
ผู๎ต๎องขังจะสามารถอยูํรวมกันได๎เพียงชั่วคราวในเวลาพักผํอนและต๎องมีเหตุผลอันสมควร กลําวคือ 
เวลาห๎องขังเดี่ยวไมํเพียงพอตํอการควบคุมอาจอนุญาตให๎พักรวมกันในเวลาพักผํอนได๎ ตามมาตรา 
18 วรรค 2 S. 2 
 เรือนจ าสํวนใหญํในสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนีได๎ปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต๎องการ
ดังกลําว แตํส าหรับการรํางพระราชบัญญัติเรือนจ านั้น มาตรา 18 วรรค 1 S. 1 ได๎กลําวและให๎
วัตถุประสงค๑ซึ่งสามารถตีความได๎วํา “ผู๎ต๎องขังมีสิทธิในการที่จะเลือกวําจะอาศัยอยูํคนเดียวใน
ระหวํางเวลาพักได๎”51 สํวนเหตุผลที่วําเรือนจ าแออัดเกินไปนั้นไมํสามารถน ามากลําวอ๎างได๎ ส าหรับ
เร่ืองการอยูํรวมกัน ตามมาตรา 18 วรรค 2 S. 2 เป็นข๎อปฏิบัติที่นิยมท ากันเชํนกัน52 แตํส าหรับการ
รวมกลุํมโดยฉับพลันของผู๎ต๎องขังตั้งแตํ 2คนในห๎องขังเดี่ยวนั้น ยังคงเป็นเร่ืองที่ไมํถูกต๎องตาม

                                                                 
48 Kaiser/Schöch  Strafvollzug.  5.Auflage,  S.164. 
49 Vgl. § 18 Abs. 1 S. 2 i. V.m. § 201 Nr. 3; vgl. Auch Böhm 2003, Rn. 190 ff. mit Darstellung der 

Probleme von Zellengemeinschaften. 
50 S.o. § 4 Rn. 15; Kaiser 1999, 27 m. w. N. 
51 OLG Celle NStZ 1999, 216 m. Anm. Ullenbruch NStZ 1999, 429 = ZfStrVo 1999, 57 m. Anm. 

Koepsel; S/B-Böhm 1999, § 18 Rn. 1,3. 
52 OLG Celle NStZ 1999, 57. 
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กฎหมาย53 แตํในกฎหมายเรือนจ าในมาตรา 145, 146 ก็ไมํจ ากัดสิทธิของผู๎ต๎องขังในการอยูํห๎องขัง
เด่ียวเพียงแตํต๎องมีการจับตาดูเป็นพิเศษเทํานั้น54 
 กฎหมายเรือนจ าไมํได๎มีการบัญญัติถึงข๎อก าหนดหรือหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับขนาดของห๎อง 
ส าหรับห๎องขังเดี่ยวและห๎องขังรวม ซึ่งพื้นที่ส าหรับห๎องขังเดี่ยวนั้น จะต๎องมีขนาดอยํางน๎อยที่สุด 
10 ตารางเมตร55 สํวนมาตรา 144 วรรค 1 S. 2 ได๎กลําวไว๎วํา ห๎องต๎องมีอากาศเพียงพอ และต๎องมี
การติดตั้งเคร่ืองท าความร๎อนและเคร่ืองระบายอากาศ รวมถึงต๎องมีพื้นและหน๎าตํางด๎วย56 
 การจัดห๎องขังโดยผู๎ต๎องขังและการครอบครองของใช๎สํวนตัวผู๎ต๎องขังอาจได๎รับ
อนุญาตให๎จัดห๎องขังด๎วยตนเองได๎ตามความเหมาะสม มีรูปภาพของบุคคลใกล๎ชิดและของที่ระลึก
ที่มีคําในทางสํวนตัว ก็อนุญาตให๎มีไว๎เป็นสํวนตัวได๎57 นอกจากนี้แล๎ว สิ่งบังตาหรือวัตถุอ่ืนใดที่บัง
การมองเห็นได๎ของห๎อง หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายตํอความปลอดภัย และความสงบเรียบร๎อยใน
ประการอ่ืน ผู๎ต๎องขังจะมีไว๎ในความครอบครองของตนไมํได๎58 
 ในสํวนด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือนจ า ตามกฎหมายเรือนจ าได๎มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับเร่ืองการน าทรัพย๑สินสํวนตัวหรือสิ่งอ านวยความสะดวกสํวนตัวเข๎ามาในเรือนจ า โดย
บัญญัติไว๎ในมาตรา 19 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมากกวํา เนื้อหาของระเบียบปฏิบัติทางราชการในข๎อ 
Nr.62 และยังมีการกลําวถึงการจัดการฝึกอบรมพฤติกรรมการใช๎ทรัพย๑สินสํวนตัวภายในเรือนจ า
ด๎วย แตํไมํได๎เน๎นเป็นสาระส าคัญมากเทําไหรํ 59 ซึ่งผู๎ต๎องขังจะได๎รับอนุญาตให๎เตรียมของใช๎
สํวนตัวเข๎าไปใช๎ในเรือนจ าได๎ นอกจากนี้ยังได๎รับอนุญาตให๎น าภาพถํายและของที่ระลึกซึ่งมีคุณคํา
ตํอตัวผู๎ต๎องขัง60 สิ่งของที่เกี่ยวข๎องกับศาสนา61 หนังสือพิมพ๑และวารสาร62 วิทยุและโทรทัศน๑63 สิ่งที่

                                                                 
53 Ullenbruch 1999, 430 f. nimmt sogar Verfassungswidrigkeit – auch des § 201 Nr. 3 – an, 

ebenso Koepsel 1999, 57. 
54 OLG Celle NStZ 1999. 
55 Rechtswidrig  z. B. bereits 1967 nach  OLG Hamm NJW 1967, 2024; 3 Gefangene bei 11,54 

qm; LG Braunschweig NStZ 1984, 286 : 2 Gefangene bei 7, 98 qm/22 cbm; OLG Frankfurt NStZ 1985, 572: 3 
Gefangene bei 11,54 qm; weitere Nachweise AK- Huchting/Lehmann 2000, § 144 Rn. 4; vgl. auch Oberheim 
1985, 50 ff.,der anschaulich von einem Grundrecht auf Intimsphäre spricht.  

56 Ähnl. Ullenbruch 1999, 433; vgl. auch OLG Celle VollzD 1990/2, 21 : 2 Gefangene bei 13, 15 
qm/ 36,84 cbm noch zulässig. 

57 StVollzG. § 19 (1).  อ๎างถึงใน.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  หน๎าเดิม. 
58 StVollzG. § 18.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม. 
59 Kaiser/Schöch.  (p. 166).  เลํมเดิม. 
60 StVollzG § 19 Abs. 1.  อ๎างถึงใน.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  หน๎าเดิม. 

DPU



54 

ใช๎ส าหรับการพักผํอนในเวลาวําง64 และของใช๎สํวนตัวอ่ืนที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง 65 ของตัว
ผู๎ตอ๎งขังนั้นเข๎าไปภายในเรือนจ าได๎ด๎วย ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในห๎องขังนั้น มักมีการออก
กฎและแตํละกฎจะมีความแตกตํางกันไป66 แตํบางกฎก็จะมีความคล๎ายคลึงกัน ซึ่งเรือนจ าสํวนใหญํ
มักจะมีสิ่งของอันเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีลักษณะตกแตํงเรียบงําย โดยหลักพื้นฐานที่มักจะ
ยึดถือส าหรับการปฏิบัติที่เข๎มงวดในการอนุญาตให๎น าสิ่งอ านวยความสะดวกเข๎ามาในเรือนจ า ตาม
มาตรา 19 วรรค 2 ซึ่งจะแยกชัดเจนระหวํางมาตรการและสิ่งของที่ได๎รับการยกเว๎นจากกฎที่ระบุ
ชัดเจนของเรือนจ า หรือการระบุในลักษณะอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในเรือนจ า 
 โดยทั่วไปห๎องขังที่โลํงและเป็นสํวนตัวนั้น สามารถที่จะป้องกันการแพรํระบาดของ
เชื้อโรคได๎ การอนุญาตให๎พักผํอนในพื้นที่สํวนตัว เป็นสิ่งที่ระบุอยูํในกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ
ข๎อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการคุ๎มครองสิทธิผู๎ต๎องขัง อันเป็นการให๎ความส าคัญตํอเร่ืองของใช๎
สํวนตัวที่ใช๎อ านวยความสะดวกในเรือนจ าของผู๎ต๎องขัง 
 3.1.2.3  การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผํอนหยํอนใจ ในระหวํางพักผํอน 
จะมีการจัดที่พักให๎แกํผู๎ต๎องขังในระหวํางพักผํอนโดยมีหลักการวํา การที่ผู๎ต๎องขังจะอยูํในห๎องขัง
จะท าได๎ตํอเมื่อผู๎ต๎องขังคนใดคนหนึ่งต๎องการได๎รับความชํวยเหลือ หรืออาจเป็นกรณีที่เกิดอันตราย
ตํอชีวิต หรืออนามัยของผู๎ต๎องขังคนหนึ่งคนใด และจะกระท าได๎เป็นการชั่วคราวเทํานั้น โดยจะ
กระท าได๎เฉพาะในกรณีที่ต๎องกระท าเน่ืองจากมีเหตุที่บังคับให๎จ าเป็นต๎องกระท า67 
 3.1.2.4  การให๎บริการด๎านโภชนาการอาหาร มาตรการทางโภชนาการซึ่งเป็นสํวนหนึ่ง
ของการปรับสภาพรํางกาย และสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดตํอสุขภาพและชีวิตในบางกรณีได๎ 
 ในสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี ได๎มีการร๎องเรียนในเร่ืองสิทธิผู๎ต๎องขังเกี่ยวกับเร่ือง
อาหารเป็นจ านวนมากดังปรากฏอยูํตามหนังสือพิมพ๑ แตํก็ยังไมํได๎รับความคุ๎มครองจากศาล ในด๎าน
ความพอเพียงซึ่งในแตํละที่ก็ไมํเหมือนกัน โดยคําเฉลี่ยของแตํละวัน ในปี พ .ศ. 2540 : อยูํที่

                                                                                                                                                                                        
61 StVollzG § 53 Abs. 2 und 3.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  
62 StVollzG § 68.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม. 
63 StVollzG § 69 Abs. 2.  อ๎างถึง.ใน.  แหลํงเดิม. 
64 StVollzG § 70.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  
65 StVollzG § 83.  อ๎างถึงใน.  ธานี  วรภัทร๑.  (2553).  แหลํงเดิม. 
66 Vgl. Böhm 2003, Rn. 195. 
67 StVollzG. § 18.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม. 
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ประมาณ 5.50 มาร๑ก ตํอหนึ่งวัน68 อันถือเป็นตัวชี้วัดถึงการให๎ความส าคัญของผู๎ต๎องขังในเร่ืองสิทธิ
ในการได๎รับอาหารในเรือนจ าหลาย ๆ แหํง 
 องค๑ประกอบและคุณคําทางโภชนาการของอาหารในเรือนจ าจะต๎องได๎รับการดูแลโดย
แพทย๑69 ตัวอยํางเชํนอาหารพิเศษ กลําวคือ อาหารเพื่อการลดน้ าหนักจะต๎องปรากฏอยูํในค าสั่ง
แพทย๑70 ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความเห็นของแพทย๑ด๎วยวําจะจัดอาหารดังกลําวให๎หรือไมํ71 
 นอกจากนี้ในมาตรา 21 ได๎ระบุหน๎าที่ของเรือนจ าวํา ต๎องจัดหาและดูแลผู๎ต๎องขังด๎วยน้ า
สะอาด หรืออาจจะเลือกน้ าแรํ หรือเคร่ืองดื่มอ่ืน ๆ ที่ท ามาจากน้ าต๎มสุก มาให๎ผู๎ต๎องขังบริโภค72 
และมาตรา 21 S. 3 ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังมีสิทธิได๎รับอนุญาตให๎ปฏิบัติตามกฎการบริโภคอาหารตาม
ศาสนาได๎ถึงแม๎วําจะมีการคัดค๎านจากสภาแหํงชาติและความคิดเห็นของหนํวยงานบางสํวนวํา 
ผู๎ต๎องขังไมํมีสิทธิที่จะเรียกร๎องอาหารบางชนิดจากเรือนจ า73 แตํในทางปฏิบัติผู๎ต๎องขังสามารถที่จะ
ปฏิเสธอาหารบางชนิด เพราะเหตุผลทางศาสนาได๎ นอกจากนี้อาหารต๎องห๎ามทางศาสนาจะถูก
เปลี่ยนเป็นอาหารอ่ืน ๆ ได๎74 และเนื่องจากมีผู๎ต๎องขังจ านวนมากที่นับถือศาสนาอิสลาม เรือนจ า
หลายๆ แหํงจึงมีการเสนอกฎเพื่อควบคุมอาหารให๎ตรงกับบทบัญญัติด๎านโภชนาการทางศาสนา
อิสลาม75 ไว๎ด๎วย และประการสุดท๎ายคือ ผู๎ต๎องขังจะต๎องได๎รับอนุญาตให๎ปฏิบัติตามกฎพิเศษด๎าน
โภชนาการนี้เพื่อให๎บรรลุจุดประสงค๑ทางศาสนา และผู๎ต๎องขังอาจจะต๎องจัดหาด๎วยคําใช๎จํายของ
ตนเองหรือด๎วยความชํวยเหลือจากเพื่อนรํวมศาสนา76 
 3.1.2.5  เสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํมส าหรับผู๎ต๎องขัง ในมาตรา 3 วรรค 2 อนุญาตให๎สวมเสื้อผ๎า
สํวนตัวได๎ในเรือนจ า แตํ มาตรา 20 วรรค 1 ระบุวําจะต๎องสวมเสื้อผ๎าของเรือนจ าเป็นพื้นฐาน แตํ
ส าหรับชํวงเวลาวํางนั้นผู๎ต๎องขังจะได๎รับเสื้อนอกแบบพิเศษ อีกทั้งเจ๎าหน๎าที่เรือนจ าก็สามารถให๎

                                                                 
68 Z.B. in Rheinland-Pfalz, vgl. S/B-Romkopf/Riekenbrauck 1999, § 21 Rn. 3. 
69 StVollzG § 21 S. 1.  อ๎างถึงใน.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  หน๎าเดิม.  
70 StVollzG § 21 S. 2.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  
71 Kaiser/Schöch  (p. 168).  Op.cit. 
72 OLG Zweibrücken StV 1993, 448 f. 
73 Vgl. BT-Drs. 7/918, 56; BT-Drs. 7/3998; OLG Hamm NStZ 1984, 190 
74 VV Nr. 1 Abs. 3 zu § 21 
75 S/B-Romkopf/Riekenbrauck 1999, § 21 Rn. 13 
76 Vgl. BT-Drs. 7/3998, 13; OLG Hamm NStZ 1984, 190 
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เสื้อผ๎าสํวนตัวของตนแกํผู๎ต๎องขังได๎77 เมื่อผู๎ต๎องขังได๎ชํวยท าความสะอาด ซํอมแซมหรือเคลื่อนย๎าย
สิ่งของภายในเรือนจ า ซึ่งเป็นงานที่อาจจะต๎องใช๎งบประมาณสํวนตัวในการวําจ๎าง  มาตรา 20 วรรค 
278 ซึ่งเป็นการยากที่จะใช๎งบประมาณขององค๑กรบํอยคร้ัง ซึ่งกฎในข๎อนี้จะต๎องค านึงถึงความเสี่ยง
ตํออันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในเรือนจ า 
 ปัจจุบันเสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายในเรือนจ าจะมีลักษณะที่ไมํโดดเดํน โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่
เป็นลายขวาง แตํจะคล๎ายคลึงกับเสื้อผ๎าส าหรับใสํท างานปกติ79 ซึ่งเสื้อผ๎าที่ให๎สวมใสํนั้น จะต๎องอยูํ
ในขอบเขตของความเหมาะสม และนอกจากเสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายปกติที่ให๎ผู๎ต๎องขังสวมใสํในเวลา
ท างานแล๎ว จะมีชุดส าหรับให๎ผู๎ต๎องขังใสํในชํวงเวลาวํางด๎วย ลักษณะเป็นเคร่ืองแตํงกายสีฟ้าให๎ใสํ
ในชํวงเวลาวําง 
 มีข๎อสังเกตของผู๎พิพากษาแหํงเซล๑ล80 ที่กลําวถึงเรือนจ า ได๎วิจารณ๑ถึงการก าหนดเสื้อผ๎า
เคร่ืองแตํงกายของผู๎ต๎องขังในเรือนจ าโดยได๎หยิบยก มาตรา  20 วรรค 1 และ มาตรา 3 วรรค1 ขึ้น
กลําววําชํวงเวลาวํางจะต๎องมีการสวมใสํเสื้อผ๎าที่สบายกวําเวลาทั่วไป81  
 ดังนั้นการบริจาคเสื้อผ๎าโดยเฉพาะเสื้อผ๎าล ารองนั้น ไมํได๎ปรากฏเป็นข๎อห๎ามตาม
ดุลพินิจของหนํวยงานที่บังคับใช๎กฎหมาย ข๎อกลําวอ๎างที่วําขาดงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อผ๎าจึง
ไมํสามารถถือเป็นเหตุผลที่จะปฏิเสธได๎ จึงมีการจัดงบประมาณโดยเฉพาะส าหรับจัดซื้อเสื้อผ๎าของ
ผู๎ต๎องขังในเรือนจ า 
 

3.2  ญ่ีปุ่น 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญ่ีปุ่นมีลักษณะการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพที่เข๎มแข็ง เป็นผลท าอัตราการกระท าความผิดอยูํในปริมาณที่น๎อย ประกอบกับ
กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศญ่ีปุ่นจะใช๎วิธีการเบี่ยงเบนผู๎กระท าความผิดโดยไมํใช๎โทษ
จ าคุก เชํน การลงโทษปรับ การรอลงอาญา ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับความรุนแรงของการกระท าความผิด โดย

                                                                 
77 Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen bleibt dies eine Ermessentscheidung des 

Anstaltsleiters, der z.B. private Sportkleidung auch wegen höherer Fluchtgefahr in einer Anstalt mit hohem 
Sicherheitsgrad ablehnen kann OLG Hamm NStZ 1992, 599 

78 Bei kostenloser Reinigung in der Anstalt ist ein Haftungsverzicht für fahrlässig verursachte 
Schäden zumutbar OLG Koblenz 1989, 247 

79 OLG Hamm NStZ 1993, 360: 4 Garnituren Unterwäsche pro Woche reichen aus. 
80ZfStrVo SH 1978, 20; ebenso LG Hamburg NStZ 1990, 255 
81 Vgl. auch § 20 RE BT-Drs. 7/918, 12 
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มีการใช๎วิธีการแก๎ไขและปรับพฤตินิสัยโดยไมํต๎องใช๎วิธีการลงโทษจ าคุก ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นสามารถ
ใช๎วิธีการเหลํานี้ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการอาศัยความรํวมมือจากภาคประชาชนในสังคมให๎
เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางเข๎มแข็ง  

3.2.1  การบังคับโทษจ าคุกทั่วไป  
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับโทษในประเทศญ่ีปุ่นเป็นกฎหมายที่ดีและมีความชัดเจน 
ครบวงจรในงานบังคับโทษทั้งหมด กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นจะมีการจัดระบบกฎหมายโดย
แยกแยะเร่ืองตําง ๆ ออกเป็นหมวดหมูํ ใช๎กฎหมายเป็นแกนกลางในการปฏิบัติท าให๎งํายตํอการท า
ความเข๎าใจและมีมาตรฐานการปฏิบัติทั่วทั้งประเทศที่เหมือนกัน และแยกแยะออกเป็นสัดสํวนแตํมี
ความสัมพันธ๑กันอยํางเป็นระบบ เชํน The Prison Law, The Prison Law Enforcement Regulations, 

The Offenders Rehabilitation Law, The Juvenile Training School Law, Ordinance for Prisoner’s 

Progressive Treatment. เป็นต๎น82 
 ประเทศญ่ีปุ่นมีกระบวนการในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎ต๎องขังอยํางเป็นระบบ และมีความ
ตํอเน่ืองกันทั้งในและนอกเรือนจ า โดยเร่ิมตั้งแตํภายในเรือนจ าจะมีการจ าแนกลักษณะของผู๎ต๎องขัง 
การจัดการศึกษา การจัดการอุตสาหกรรมภายในเรือนจ า และการฝึกวิชาชีพ มีการเตรียมการกํอน
การปลํอยตัวและการสงเคราะห๑หลังการปลํอยตัวอยํางเป็นรูปธรรม การด าเนินการตําง  ๆ ภายใน
เรือนจ าแทบทุกขั้นตอน จะมีการบัญญัติกฎหมายไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร นอกจากนี้ ยังมีการ
บัญญัติกฎหมายใช๎เป็นเคร่ืองมือหรือมาตรการในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดนอกเหนือจาก
การปฏิบัติตํอผู๎ต๎องขังภายในเรือนจ า ด๎วยการปฏิบัติทั้งในและนอกเรือนจ า กลําวคือ83 

(1) การปลํอยตัวผู๎ต๎องขังกํอนก าหนดตามมาตรการการคุมประพฤติ การพักการ
ลงโทษ และการอภัยโทษ โดยมีกฎหมายตําง ๆ ประกอบด๎วย The Offenders Rehabilitation Law, 
Amnesty Law, Amnesty Law Enforcement Regulations, The Law Probationary Supervision of 
Persons under Suspension of Executions of Sentence เป็นต๎น 

(2) มีการดูแลภายหลังการปลํอยตัวผู๎ต๎องขัง โดยมีการออกกฎหมาย The Law For 
Aftercare of Discharged Offenders. 

(3) การป้องกันการกระท าความผิด (Crime Prevention Activities) 
 นอกจากนี้ การบังคับโทษในประเทศญ่ีปุ่นยังมิได๎ยุติอยูํเพียงภายในเรือนจ าเทํานั้น แตํ
ยังมีมาตรการและกลไก เพื่อการแก๎ไขและเยียวยาผู๎ต๎องขังภายหลังจากที่ได๎รับการปลํอยตัวด๎วย ซึ่ง

                                                                 
82 ธานี  วรภัทร๑.  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ 7 (1).  (น. 113).  เลํมเดิม.   
83 แหลํงเดิม.   
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ถือเป็นสิ่งส าคัญอีกสํวนหนึ่ง การบังคับโทษมีเป้าหมายและภารกิจในการท างานที่มีความชัดเจน 
กลําวคือมีปรัชญาในการบังคับโทษจ าคุก 2 สํวน ประกอบด๎วยวัตถุประสงค๑ของการลงโทษ และ
เป้าหมายของการบังคับโทษทางอาญา โดยการบังคับโทษจ าคุกในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะน ามาใช๎เพียง
เทําที่จ าเป็นแกํบุคคลที่สมควรได๎รับโทษจ าคุกจริง ๆ เทํานั้น โดยจะมีการพิจารณาให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับ
การพักการลงโทษออกไปกํอนครบก าหนด และให๎ส าคัญกับแผนการบังคับโทษที่จะน ามาใช๎บังคับ
แกํผู๎ต๎องขังแตํละคน โดยการจ าแนกผู๎ต๎องขังชาย หญิง เด็กและเยาวชน โดยมีกฎหมายเป็นแกน
หลักในการแบํงแยกที่ชัดเจน และการจ าแนกผู๎ต๎องขังแตํละประเภทนั้นก็จะมีกฎหมายออกมาบังคับ
ใช๎แกํผู๎ต๎องขังแตํละประเภทโดยเฉพาะ84 

3.2.2  การคุ๎มครองสิทธิผู๎ต๎องขังด๎านสุขอนามัย 
 3.2.2.1  สิทธิได๎รับอาหาร กรมราชทัณฑ๑ในประเทศญ่ีปุ่นก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของ
เรือนจ าในการจัดบริการด๎านอาหารแกํผู๎ต๎องขังไว๎ โดยก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ (The 
Prison Law 1953) ข๎อ 34 โดยก าหนดให๎มีการจัดอาหารและน้ าดื่มตามความจ าเป็นให๎แกํผู๎ต๎องขัง
ตามสิทธิของเขา โดยค านึงถึงสุขภาพ อายุ และชนิดของงานที่ท าด๎วย ปริมาณอาหารที่จัดให๎แกํ
ผู๎ต๎องขังทุกคนจะจัดให๎ตามความจ าเป็นและเพียงพอโดยมีการแบํงระดับปริมาณของอาหารไว๎ 5 
ระดับ และจัดให๎แกํผู๎ต๎องขังโดยค านึงถึงปัจจัยตําง ๆ ดังกลําวข๎างต๎น นอกจากนี้ จะมีการจัดอาหาร
พิเศษให๎แกํผู๎ต๎องขังในโอกาสตําง ๆ เชํน วันขึ้นปีใหมํ วันหยุดของชาติ และวันเกิดของผู๎ต๎องขัง 
เป็นต๎น รวมทั้ง มีการจัดอาหารพิเศษให๎แกํผู๎ต๎องขังที่เป็นชาวตํางชาติไว๎แตกตํางจากอาหารของ
ผู๎ต๎องขังทั่ว ๆ ไปด๎วย และในพระราชบัญญัตินี้ ในข๎อ 35 ยังอนุญาตให๎ผู๎ต๎องขังสามารถซื้ออาหาร
ได๎เองด๎วยคําใช๎จํายของตนเองได๎อีกด๎วย85 
 3.2.2.2  สิทธิได๎รับเคร่ืองนุํงหํมหลับนอน พระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ (The Prison Law 
1953) ข๎อ 32 และข๎อ 33 ได๎มีการก าหนดแยกแยะความแตกตํางของเสื้อผ๎าผู๎ต๎องขังไว๎ โดยแยก
ระหวํางเสื้อผ๎าของผู๎ต๎องขังระหวํางพิจารณากับเสื้อผ๎าของนักโทษเด็ดขาด กลําวคือ ผู๎ต๎องกักขัง 
(Inmate) ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยการกักกัน อาจได๎รับอนุญาตให๎ใสํเสื้อผ๎าสํวนตัวและกางเกงชั้นใน
สํวนตัวที่ผู๎ต๎องหาจัดเตรียมมาด๎วยคําใช๎จํายของผู๎ต๎องหาเองนั้นได๎ สํวนผู๎ถูกกลําวหา (Accused 
Person) และผู๎ต๎องโทษกักขังที่ถูกตัดสินจ าคุกใน Workhouse ให๎ใสํเสื้อผ๎าและใช๎เคร่ืองนอนด๎วย
คําใช๎จํายของตนเอง แตํหากไมํสามารถหาได๎อาจขอยืมมาใช๎ก็ได๎  นักโทษที่ถูกศาลพิพากษาแล๎ว 

                                                                 
84 แหลํงเดิม.  (น. 114). 
85 Correction Bureau Ministry of Justice, Correctional Institutions in Japan 1990.  (pp. 45-46).  

อ๎างถึงใน.  ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ.  (2548, น. 154).  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  
วิทยานิพนธ๑นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑. 
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(Convicted Person) ควรใช๎เสื้อผ๎าและเคร่ืองนอนที่เรือนจ าจัดเตรียมให๎โดยเป็นเคร่ืองแบบของ
เรือนจ า สีเทา ซึ่งผู๎ต๎องขังมักจะร๎องเรียนวําเสื้อผ๎าที่เรือนจ าจัดเตรียมให๎นั้นไมํมีความเหมาะสมตาม
ฤดูกาล เชํน มีเนื้อผ๎าที่บางเกินไปส าหรับสวมใสํในฤดูหนาว หรือหนาเกินไปส าหรับการสวมใสํใน
ฤดูร๎อน ในสํวนของการท าความสะอาดเสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํม มีการก าหนดให๎เสื้อผ๎าที่ใช๎ในเรือนจ า
จะถูกซักทุก ๆ 20 วัน และกางเกงชั้นในจะซักทุกวัน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ฉบับนี้ 
ในข๎อ 26 ยังได๎ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังจะต๎องตัดผมหรือโกนหนวดเครา เว๎นแตํกรณีผู๎ต๎องขังที่ เป็นผู๎ถูก
กลําวหา (Accused Person) ไมํควรถูกตัดผมหรือโกนหนวดเครา หากผู๎ต๎องหาไมํให๎ความยินยอม 
เว๎นแตํเห็นวําเป็นการจ าเป็นเพื่อสุขภาพ86 
 3.2.2.3  สิทธิได๎รับการบริการทางการแพทย๑และการรักษาพยาบาลในเรือนจ าของ
ประเทศญ่ีปุ่นจะมีสถานบริการทางการแพทย๑หรือผู๎เชี่ยวชาญทางการแพทย๑ประจ าอยูํในเรือนจ าทุก
แหํง และจะมีเรือนจ าส าหรับผู๎ต๎องขังป่วย (Medical Prisons) โดยเฉพาะอยูํ 5 แหํงซึ่งรับดูแล
ผู๎ต๎องขังที่ป่วยซึ่งจะต๎องเข๎ารับการรักษาพยาบาลและดูแลเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีศูนย๑
การแพทย๑อีก 5 แหํงในเรือนจ าขนาดใหญํซึ่งให๎บริการแกํผู๎ต๎องขังที่ป่วยซึ่งต๎องได๎รับการ
รักษาพยาบาลด๎วย แตํหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นก็สามารถสํงตัวผู๎ต๎องขังที่ป่วยนั้นไป
รักษายังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ าได๎87 
 นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุ่นได๎มีการให๎ทุนการศึกษาทางการแพทย๑เพื่อกิจการราชทัณฑ๑ 
(Correctional Medical Scholarship) ตั้งแตํปี ค.ศ. 1961 เพื่อจัดหาแพทย๑ให๎มีจ านวนที่เพียงพอ
ส าหรับเข๎าไปท างานในเรือนจ า ซึ่งนักเรียนแพทย๑ที่ต๎องการเป็นแพทย๑ในเรือนจ าจะได๎รับทุนเรียน
และต๎องท างานภายในเรือนจ าหลักจากจบการศึกษาแล๎ว นอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนด๎านการ
พยาบาลในสถานฝึกอบรมการพยาบาลในเรือนจ าฮาจิโอจิ (Hachioji Medical Prison) ตั้งแตํปี ค.ศ. 
1966 เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในเรือนจ า88 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ของญ่ีปุ่น ในข๎อ 40-44 ก าหนดไว๎วําในกรณีที่ผู๎ต๎องขังป่วย 
และในกรณีที่มีผู๎ต๎องขังหญิงตั้งครรภ๑ ผู๎ต๎องขังที่คลอดบุตร ผู๎ต๎องขังที่มีอายุยังน๎อยหรือผู๎ต๎องขั งที่
ไร๎ความสามารถ อาจได๎รับการปฏิบัติเชํนเดียวกับผู๎ป่วย ควรได๎รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย๑และ
หากจ าเป็นก็ให๎สํงตัวไปรักษายังสถานพยาบาลภายในเรือนจ า ส าหรับผู๎ต๎องขังที่ป่วยเป็นโรคจิต 

                                                                 
86 Human Rights Watch, Prison Conditions in Japan.  (2013, June 1).  Retrieved from 

http://www. hrw.org/reports/1995/03/01/prison-conditions-japan. 
87 Correctional Institutions in Japan 1990.  (p. 46).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง 

: กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 155).  เลํมเดิม. 
88 Ibid. 
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เป็นโรคติดตํอหรือโรคอ่ืน ๆ และไมํสมควรที่จะได๎รับการรักษาภายในเรือนจ า ก็อาจถูกสํงตัวไป
รักษายังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ าได๎ตามสถานการณ๑ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง  ๆ และผู๎ต๎องขังที่
ป่วยอาจได๎รับการรักษาจากแพทย๑ที่ตนเองเสนอได๎ โดยตนเองเป็นผู๎เสียคําใช๎จําย ทั้งนี้ผู๎ต๎องขังที่ถูก
สํงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลยังคงถือวําเป็นผู๎ต๎องขังอยูํ89  
 ในสํวนของการป้องกันโรคติดตํอ พระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ ข๎อ 39 และข๎อ 41 ก าหนด
ไว๎วําผู๎ต๎องขังอาจได๎รับการฉีดวัคซีนหรือมีวิธีอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันโรคติดตํอ โดย
ผู๎ต๎องขังที่เป็นโรคติดตํอควรได๎รับการแยกตัวออก และไมํควรไปติดตํอกับผู๎ต๎องขังที่มีสุขภาพดี
หรือผู๎ต๎องขังที่ป่วยคนอ่ืน ๆ อยํางไรก็ตาม ไมํควรใช๎วิธีการนี้กับผู๎ต๎องขังที่ต๎องค าพิพากษาจ าคุก
โดยบังคับใช๎แรงงานเพื่อดูแลผู๎ป่วยบางคนตามค าสั่ง90 
 3.2.2.4  การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย การจัดบริการด๎านที่อยูํอาศัยให๎แกํผู๎ต๎องขังใน
เรือนจ าของประเทศญ่ีปุ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ ข๎อ 15 ที่ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังใน
เรือนจ าอาจถูกให๎จ าคุกเดี่ยว เว๎นแตํจะไมํเหมาะสมส าหรับผู๎ต๎องขังในการที่จะได๎รับการ
รักษาพยาบาลบางประการเพราะความเจ็บป่วยทางด๎านจิตใจหรือรํางกาย โดยผู๎ต๎องขังสํวนใหญํใน
ประเทศญ่ีปุ่นจะถูกควบคุมในห๎องขังเดี่ยว ทั้งผู๎ต๎องที่ศาลยังไมํตัดสินและผู๎ต๎องขังที่ศาลตัดสินแล๎ว 
ซึ่งห๎องขังจะมีขนาดเล็กประมาณ 5 ตารางเมตร จึงยากที่จะติดตั้งเคร่ืองใช๎ตํางๆ ในบางเรือนจ ามี
พื้นที่แคบมากจนไมํสามารถปูฟูกญ่ีปุ่นตามยาวได๎ ในห๎องขังโดยปกติจะมีการติดตั้งห๎องน้ าและอําง
น้ า สํวนห๎องขังรวมจะมีผู๎ต๎องขังประมาณ 6-10 คน มีขนาดประมาณ 13-16 ตารางเมตร พื้นปูด๎วย
เสื่อทาทามิ (Tatami mats) ซึ่งเป็นเสื่อของญ่ีปุ่น ปูเพื่อใช๎เป็นที่นอนของผู๎ต๎องขัง และจะมีอํางล๎าง
หน๎า โต๏ะ และชั้นวางของ สํวนห๎องน้ าจะแยกตํางหากโดยมีห๎องที่เชื่อมถึงกันได๎ สํวนหน๎าตํางของ
ห๎องขังจะเป็นหน๎าตํางขนาดใหญํที่มีแสงสวํางสํองผํานเพียงพอ และเปิดไฟตลอดทั้งวันโดยมีการ
ควบคุมโดยผู๎คุม91 
 3.2.2.5  การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผํอนหยํอนใจ  พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ๑ ข๎อ 38 ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังควรออกก าลังกายเทําที่จ าเป็นเพื่อรักษาสุขภาพ โดยในทาง
ปฏิบัติ ในเรือนจ าญ่ีปุ่นจะอนุญาตให๎ผู๎ต๎องขังออกก าลังกายได๎เฉพาะในวันธรรมดาซึ่งเป็นวันที่ไมํมี
การอาบน้ า (Exercise is only permitted on weekdays and on days when there is no bath) ซึ่ง
หมายความวําผู๎ต๎องขังสามารถออกก าลังกายได๎ 2 คร้ังตํอสัปดาห๑ในชํวงฤดูร๎อน และ 3 คร้ังตํอ

                                                                 
89 หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 155).  เลํมเดิม. 
90 แหลํงเดิม. 
91 Prison Conditions in Japan.  Loc.cit. 
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สัปดาห๑ในชํวงฤดูหนาว สํวนในวันที่มีฝนตกผู๎ต๎องขังจะได๎รับอนุญาตให๎ออกก าลังกาย 15 นาทีใน
ตอนเช๎า สํวนตอนบํายให๎ผู๎ต๎องขังออกก าลังกายภายในห๎องขัง92 

 
3.3  อังกฤษ  
 อังกฤษมีแนวคิดและการปฏิบัติที่มองความสัมพันธ๑ระหวํางกระบวนการยุติธรรม : 
สังคม : แนวคิดใหมํ : การแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด เป็นกลไกที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กัน ท า
ให๎สามารถลดปริมาณคดีอาญา และสามารถคุ๎มครองสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเน๎น
การป้องกันมากกวําการแก๎ไข มีการท างาน 2 สํวนรํวมกัน คือ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
และนอกกระบวนการยุติธรรม (คือ ความรํวมมือของสังคม) 

3.3.1  การบังคับโทษจ าคุกทั่วไป  
 การบังคับโทษจ าคุกในประเทศอังกฤษ มีการใช๎มาตรการเลี่ยงการลงโทษจ าคุก มี
นโยบายมุํงการป้องกันอาชญากรรมมากกวําการแก๎ไข การบังคับโทษแกํผู๎ต๎องขังก็มีทางเลือก
ส าหรับการบังคับโทษที่จะใช๎แกํผู๎กระท าความผิด มีการพยายามใช๎มาตรการในการลดปริมาณ
ผู๎กระท าความผิดในการเข๎าสูํเรือนจ า โดยใช๎วิธีการกักขังที่บ๎าน (The Home Detention Curfew - 
HDC) แทน หรือใช๎รํวมกับการบังคับโทษจ าคุกในระยะสั้น หรือด๎วยการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
(Electronically-monitored Curfew) โดยรัฐจะมุํงเน๎นการให๎ความรํวมมือกันของทุกหนํวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและภาคสังคม โดยภาคสังคมจะให๎ความรํวมมือโดยการก าหนดโทษให๎
เหมาะสมแกํผู๎กระท าความผิดเป็นราย ๆ ไป เชํน การบังคับบ าบัดผู๎ที่ติดยาเสพติด (Drug Treatment 
and Testing - DTTOs) โดยรัฐได๎ก าหนดทางเลือกส าหรับการลงโทษทางสังคมโดยมีเกณฑ๑การ
พิจารณาลงโทษเป็นรายบุคคล เชํน การท างานบริการสังคมโดยไมํมีคําตอบแทน การเข๎าอบรมปรับ
พฤติกรรม นิสัยของผู๎กระท าความผิด การเข๎าศึกษาหรือฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน การตรวจสารเสพ
ติด และการบ าบัดรักษา การสอดสํองดูแลของสังคม การใช๎มาตรการควบคุมฉุกเฉิน หรือใช๎
ข๎อยกเว๎นพิเศษ การควบคุมโดยใช๎เคร่ืองมือเทคโนโลยีสมัยใหมํ การเข๎ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท๑93 
 กฎหมายบังคับโทษของอังกฤษมีความชัดเจนและถูกสร๎างขึ้นมาจากสภาพปัญหาที่พบ
ในสังคมในทางปฏิบัติและแก๎ไขด๎วยวิธีการที่พิสูจน๑และประเมินผลได๎จริง สามารถน ามาปฏิบัติ
แล๎วเกิดผลได๎จริงภายในเวลาที่ก าหนดได๎ กลําวคือ มีการพัฒนาและปรับปรุงอยํางอิสระ ไมํมีการ

                                                                 
92 Ibid. 
93 ธานี  วรภัทร๑.  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์.  (น. 120).เลํมเดิม. 
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แทรกแซงใด ๆ มีเหตุและผล ตั้งอยูํบนพื้นฐานของกฎหมายอาญาและทัณฑวิทยาที่สามารถอธิบาย
ได๎และสามารถประเมินผลได๎ โดยมีเป้าหมายและหลักการในการบังคับโทษที่ชัดเจนที่สามารถ
ตรวจสอบผลงานการบังคับโทษวําถูกต๎อง เหมาะสมหรือไมํ ดีหรือไมํ อยํางไร มีวิธีการคิดในการ
บังคับโทษในการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู๎ที่กระท าความผิดให๎เป็นผลเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป 
มีการวิเคราะห๑ วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตํอผู๎ต๎องขัง 
 การบังคับโทษจ าคุกของอังกฤษมีแนวปฏิบัติที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการ
ลงโทษและมีการใช๎มาตรฐานขององค๑การสหประชาชาติวําด๎วยการปฏิบัติตํอผู๎ต๎องขังมาเป็น
แนวทาง พยายามคุ๎มครองสิทธิของผู๎ต๎องขังในด๎านตําง  ๆ ให๎เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของ
สหประชาชาติ นอกจากนี้ยังมีการใช๎มาตรการภายนอกเรือนจ าเพื่อที่จะลดจ านวนผู๎ต๎องขัง มีการ
แก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดและปกป้องสังคมด๎วยวิธีการใหมํที่เป็นการปฏิรูปการลงโทษที่ทันสมัย
ใช๎กลไกของสังคมเป็นรากฐานในการแก๎ไขพฤติกรรมของผู๎กระท าความผิด มีระบบการประเมิน
ผู๎ต๎องขังกํอนศาลออกค าสั่งพ๎นโทษ (National Offender Assessment System) ประเมินผู๎ต๎องขังตาม
ค าพิพากษาที่เป็นกลุํมเป้าหมาย พิจารณาพิเคราะห๑พื้นฐานบุคลิกภาพ ความประพฤติ เรือนจ า และ
งานคุมประพฤติจะมอบหมายให๎ผู๎ต๎องขังคนดังกลําวท างานอะไรที่จะเป็นการปรับปรุงแก๎ไข
ผู๎ต๎องขังนั้น มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญและมาตรฐานตําง ๆ เพื่อเสนออนุมัติจัดท าแผน
ที่เรียกวํา “What Works” เป็นแผนที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของผู๎ต๎องขังรายบุคคล มีเหตุผลและ
ทักษะทางสังคม นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมจ านวนมากที่สร๎างขึ้นมาเพื่อให๎เกิดความร๎ูสึกรํวมกันของ
ผู๎ต๎องขังกับผู๎เสียหาย ในอันจะท าให๎ผู๎ต๎องขังที่ได๎กระท าความผิดสามารถส านึกและเข๎าใจ
ผลกระทบของพฤติกรรมของตนเองนั้นได๎ และยังมีโปรแกรมที่เป็นการอบรมในพื้นที่ตําง  ๆ 
ภายหลังการปลํอยตัวผู๎กระท าความผิดออกไปแล๎ว เชํน อบรมเกี่ยวกับงานกํอสร๎าง มีการจัดหาสิ่งที่
ต๎องการให๎ อบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การท าความสะอาด กีฬา วิธีการใช๎เวลาวําง เพิ่มเติมทักษะที่
ยังขาดอยูํในเร่ืองตํางๆ เพื่อเป็นการเชื่อมตํอการท างานและการใช๎ชีวิตใหมํภายนอกเรือนจ า เพื่อให๎
ได๎งานที่เหมาะสมและใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎รอดปลอดภัยโดยไมํต๎องกลับมากระท าความผิดซ้ า
อีก94 
 
 
 

                                                                 
94 แหลํงเดิม.  (น. 121-122). 
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 นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและก ากับดูแลเรือนจ า กลําวคือ95 
(1) ในระบบการบริหารจากภาครัฐ มี Prison Act 1952 ก าหนดไว๎ให๎เรือนจ าทุกแหํงมี

หน๎าที่จะต๎องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอ Secretary of State, Ministry of Justice. และ Secretary 
of State จะน าเสนอตํอรัฐสภาตํอไป 

(2) การตรวจเรือนจ า (Her Majesty) โดยจะมีการแตํงตั้งบุคคลเป็นหัวหน๎าผู๎ตรวจสอบ
เรือนจ าซึ่งจะมีอ านาจหน๎าที่ในการตรวจสอบ การบริหารจัดการเรือนจ า และท ารายงานเสนอ 
Secretary of State ในรายงานดังกลําวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตํอผู๎ต๎องขัง และ
สภาพการณ๑ตํางๆ ในเรือนจ า รวมถึงจะมีการเสนอแนวทางตํางๆ ที่ประกอบด๎วยข๎อเท็จจริงและ
เหตุผลเข๎าไปในรายงานดังกลําวด๎วย หลังจากนั้น Secretary of State จะน าเสนอรายงานดังกลําวตํอ
รัฐสภาตํอไป 
 เรือนจ าทุกแหํงจะต๎องมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมไมํน๎อยกวํา 2 คน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต๎องและเป็นธรรม และ The Prison Rules 1964 ยังก าหนดหน๎าที่ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
ในการพิจารณาถึงอยูํรํวมกันของผู๎ต๎องขังภายในเรือนจ า รวมถึงสิ่งตํางๆ ที่ผู๎ต๎องขังต๎องการ และ
พิจารณาการร๎องทุกข๑จากผู๎ต๎องขังและท ารายงานไปยัง เพื่อให๎พิจารณาในชั้นตํอไปด๎วยวิธีการที่
เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมยังสามารถเข๎าไปภายในทุกสํวนของเรือนจ าได๎อยําง
อิสระและมีสิทธิพบผู๎ต๎องขังได๎ทุกคน 

(3) ภาคสังคมเข๎ามามีสํวนชํวยเหลือในการบังคับโทษ อันเป็นการตรวจสอบจาก
สังคมโดยทางตรง รวมถึงอาสาสมัครตํางๆ ที่เข๎ามาชํวยเหลือภาครัฐในงานด๎านนี้ 

(4) การตรวจสอบระหวํางองค๑กร กลําวคือ มีการท างานรํวมกันระหวํางองค๑กร เชํน 
เรือนจ ากับกรมคุมประพฤติ โดยระบบของงานจะเป็นไปในรูปแบบที่ตํางฝ่ายตํางตรวจสอบกันเอง 

3.3.2  การคุ๎มครองสิทธิผู๎ต๎องขังด๎านสุขอนามัย 
 3.3.2.1  สิทธิได๎รับอาหาร กรมราชทัณฑ๑อังกฤษได๎ก าหนดเร่ืองอาหารไว๎ในระเบียบ
เรือนจ า (The Prison Rules 1999) ในข๎อ 24 (2), (4) วําอาหารที่จัดให๎ผู๎ต๎องขังนั้น ควรจะมีการ
จัดเตรียมและให๎บริการอยํางดีด๎วยอาหารที่มีประโยชน๑ตํอสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีความ
หลากหลายพอสมควร และมีปริมาณที่เพียงพอ รวมทั้งต๎องจัดหาน้ าดื่มที่สะอาดและเพียงพอแกํ
ผู๎ต๎องขังด๎วย96 

                                                                 
95 แหลํงเดิม. 
96 หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 136).  เลํมเดิม. 
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 ระเบียบเรือนจ าในข๎อ 24 (1) ได๎ก าหนดห๎ามมิให๎นักโทษรับอาหารจากภายนอก โดย
ก าหนดไว๎วํา ไมํมีผู๎ต๎องขังคนใดจะได๎รับอนุญาตให๎รับประทานอาหารอ่ืน ๆ นอกจากที่เรือนจ า
จัดเตรียมไว๎ให๎ เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากเจ๎าหน๎าที่แพทย๑ (medical officer) หรือแพทย๑ (medical 
practitioner) ที่ท างานในเรือนจ านั้น97 ดังนั้น ผู๎บัญชาการเรือนจ า (Governor) มีหน๎าที่ที่จะต๎องจัด
อาหารให๎ผู๎ต๎องขังอยํางเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต และมีคุณคําทางโภชนาการ ภายใต๎ค าแนะน า
ของผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านโภชนาการ แม๎วําผู๎บัญชาการเรือนจ าจะไมํมีความจ าเป็นต๎องจัดประเภท
อาหารให๎แกํผู๎เรียกร๎องตามชนิดที่มีการร๎องขอไว๎ก็ตาม แตํผู๎บัญชาการเรือนจ าไมํสามารถลด
ปริมาณอาหารที่ผู๎ต๎องขังควรได๎รับในแตํละวัน เชํน หากจัดอาหารให๎ผู๎ต๎องขังเพียงวันละ 1 มื้อ ถือ
วําเป็นการฝ่าฝืนหน๎าที่ของตน เพราะการเสียสิทธิที่จะได๎รับอาหารนั้น ไมํได๎รับการยอมรับวําเป็น
การลงโทษทางวินัย98 
 กฎหมายของประเทศอังกฤษไมํมีการก าหนดวําจะต๎องจัดหาอาหารพิเศษให๎แกํผู๎ต๎องขัง
ที่ป่วย หรือจัดหาอาหารพิเศษตามความต๎องการทางศาสนา แตํในทางปฏิบัติแล๎วเรือนจ าอังกฤษมี
การจัดหาอาหารพิเศษไว๎ส าหรับผู๎ต๎องขังเพื่อให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการทางศาสนา 
ส าหรับผู๎ต๎องขังที่เป็นสมาชิกขององค๑กรศาสนา และแสดงถึงความยึดมั่นในกฎของศาสนานั้น ๆ 
โดยในระหวํางเทศกาลของแตํละศาสนา ผู๎น าของศาสนาอาจจะอนุญาตให๎จัดอาหารพิเศษไว๎
ส าหรับผู๎ต๎องขังได๎ และในกรณีที่ผู๎ต๎องขังที่เครํงครัดในการเลือกอาหารมังสวิรัติก็จะมีการจัด
อาหารประเภทมังสวิรัติให๎แกํผู๎ต๎องขังตามความต๎องการด๎วย99 
 นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร โดยการราชทัณฑ๑อังกฤษได๎มีการ
ก าหนดให๎เจ๎าหน๎าที่แพทย๑ (medical officer) และแพทย๑ที่ท างานในเรือนจ า หรือบุคคลใดที่ผู๎
บัญชาการเรือนจ าเห็นวํามีความช านาญ ตรวจสอบอาหารทั้งกํอนและหลังปรุงอาหาร ในกรณีที่ขาด
แคลนหรือมีข๎อบกพรํองในด๎านอาหาร ให๎รายงานตํอผู๎บัญชาการเรือนจ าทราบ 100 และ

                                                                 
97 กํอนปี ค.ศ. 1988 ผู๎ต๎องขังระหวํางพิจารณา (remand prisoners) มีสิทธิที่จะได๎รับอาหารจากเพื่อน

หรือญาติได๎ แตํตํอมาได๎มีการห๎ามมิให๎รับอาหารจากภายนอกโดยอ๎างึงอ านาจภายใต๎พระราชบัญญัติราชทัณฑ๑. 
98 Stephen Livingstone, Tim Owen QC and Alison Macdonald.  Prison Law 3ed. (London: Oxford 

University Press, 2003). p. 189. 
99 Halsbury’s Law of England, 4 th ed volume 36 (2). p. 318. 
100 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 24 (3).  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : 

กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  หน๎าเดิม. 
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คณะกรรมการผู๎ตรวจเรือนจ า (The Board of visitors) ก าหนดให๎สมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาหารของผู๎ต๎องขังเป็นประจ าด๎วย101 
 3.3.2.2  สิทธิได๎รับเคร่ืองนุํงหํมหลับนอนตามระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) 
ในข๎อ 23 ได๎ก าหนดเร่ืองเสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํมของผู๎ต๎องขังไว๎โดยก าหนดให๎แยกระหวํางผู๎ต๎องขังที่
อยูํระหวํางการพิจารณา กับผู๎ต๎องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด  
 โดยผู๎ต๎องขังที่อยูํระหวํางการพิจารณาสามารถที่จะใสํเสื้อผ๎าสํวนตัวได๎ แตํต๎องมี
ลักษณะที่เหมาะสม เรียบร๎อย และสะอาด และอนุญาตให๎มีการจัดเสื้อผ๎าที่สะอาดจากภายนอก
เรือนจ าให๎แกํผู๎ต๎องขังนั้นได๎ แตํถ๎ามีเหตุผลที่เชื่อได๎วําผู๎ต๎องขังที่อยูํระหวํางการพิจารณาคนใดมี
ความเสี่ยงที่จะหลบหนี ให๎ใสํเสื้อผ๎าที่มีการก าหนดลักษณะพิเศษ เชํน ท าเคร่ืองหมาย หรือท าสีไว๎
เฉพาะ นอกจากนี้ หากมีความเห็นของรัฐมนตรีวําหากผู๎ต๎องขังที่อยูํระหวํางการพิจารณาคนใด
หลบหนีไปแล๎วจะท าให๎เกิดอันตรายแกํสาธารณชน หรือความสงบของชุมชน หรือความมั่นคงของ
รัฐ ก็ให๎ใสํเสื้อผ๎าเชํนเดียวกับผู๎ต๎องขังที่ศาลตัดสินแล๎ว102 
 สํวนผู๎ต๎องขังที่ศาลตัดสินแล๎ว หรือนักโทษเด็ดขาด ให๎สวมใสํเสื้อผ๎าที่ได๎รับการจัดให๎
ตามกฎหมาย เว๎นแตํมีค าสั่งของรัฐมนตรี หรือในฐานะสิทธิพิเศษของผู๎ต๎องขัง ภายใต๎กฎข๎อ 8 แหํง
ระเบียบฉบับนี้ และควรได๎รับเสื้อผ๎าที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะให๎ความอบอํุนและสวมใสํสบายตามที่
ได๎รับอนุมัติจากรัฐมนตรี103  
 ในเรือนจ าอังกฤษเคยมีกรณีที่ผู๎ต๎องขังเรียกร๎องสิทธิเกี่ยวกับเสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํม วําการ
แตํงเคร่ืองแบบของเรือนจ าตามที่กฎหมายก าหนดไว๎นั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนตํอสิทธิสํวนตัว (Right of 
Privacy) ที่ได๎รับการคุ๎มครองตาม  ECHR (European Commission on Human Rights) ในมาตรา 8 แตํ
คณะ กรรมาธิการเห็นวํา ข๎อจ ากัดในเร่ืองดังกลําวมีเหตุผลเพื่อประโยชน๑ในด๎านความปลอดภัยของ
สาธารณะและเป็นการป้องกันอาชญากรรม 
 อยํางไรก็ตาม มีค าแนะน าวําควรให๎สิทธิแก๎ผู๎ต๎องขังในการสวมใสํเสื้อผ๎าสํวนตัวได๎ใน
ระหวํางการเยี่ยม ทั้งนี้ในปัจจุบันการใสํเสื้อผ๎าที่จัดหามาเองเป็นสิทธิพิเศษอยํางหนึ่งของผู๎ต๎องขัง 
นอกจากนี้ Operating Standard M 2 ได๎มีข๎อเสนอแนะวําผู๎ต๎องขังควรได๎รับเสื้อผ๎าที่เพียงพอที่จะ
สามารถเปลี่ยนได๎ทุกวัน ไมํวําจะเป็นเสื้อเชิ้ต ถุงเท๎า กางเกงชั้นใน สํวนกางเกงขายาว และ 

                                                                 
101 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 78 (2).  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  (น. 137). 
102 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 23 (1).  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  (น. 138). 
103 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 23 (3), r 25 (5).  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม. 
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Sweatshirts ให๎เปลี่ยนได๎สัปดาห๑ละ 1 คร้ัง และ Operating Standard M 5 มีข๎อเสนอแนะวําผู๎ต๎องขัง
ควรได๎รับการให๎บริการซักเสื้อผ๎าให๎เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาดตามที่ก าหนดไว๎104 
 นอกจากนี้ระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ในข๎อ 23 (4) ยังได๎ก าหนดให๎มีการ
จัดเสื้อผ๎าให๎เหมาะสมกับการท างาน และในข๎อ 23 (6) ก าหนดรัฐจัดหาเสื้อผ๎าที่เหมาะสมให๎แกํ
ผู๎ต๎องขังที่จะได๎รับการปลํอยตัวในกรณีที่มีความจ าเป็น และผู๎ต๎องขังยังคงมีสิทธิที่จะสวมใสํเสื้อผ๎า
ให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการตามลัทธิศาสนาของผู๎ต๎องขัง105 
 ในเวลาที่ผู๎ต๎องขังถูกควบคุมตัวไปศาล ควรให๎ผู๎ต๎องขังใสํเสื้อผ๎าสํวนตัวหรือเสื้อผ๎า
เหมือนพลเมืองทั่วไปตามที่รัฐบาลจัดหาให๎106 ทั้งนี้เพื่อไมํให๎เป็นจุดสนใจหรือเป็นเป้าสายตาของ
บุคคลทั่วไปอันเป็นการเคารพสิทธิสํวนบุคคลของผู๎ต๎องขังประการหนึ่ง 
 ในสํวนของเคร่ืองหลับนอน ระเบียบเรือนจ า  (The Prison Rules 1999) ในข๎อ 27 
ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังแตํละคนควรได๎ รับเตียงนอน ผ๎าปูที่นอนและผ๎าหํมที่ให๎ความอบอํุนอยําง
เพียงพอ และมีผลดีตํอสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดไว๎ใน Standing Order (SO) ข๎อ 14 (27) 
ให๎มีการท าความสะอาดเตียงนอนอยํางสม่ าเสมอ โดยควรซักเป็นประจ า สํวนผ๎าปูที่นอนและหมอน
ควรมีการท าความสะอาดสัปดาห๑ละหนึ่งคร้ัง (มาตรฐานการบริหารงาน (Operating Standards) ข๎อ 
19)107 
 ระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ในข๎อ 28 (2) ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังทุกคน
สามารถซักผ๎าได๎ในเวลาที่เหมาะสม และอาบน้ าร๎อน อยํางน๎อยอาทิตย๑ละหนึ่งคร้ัง โดยมีการ
ก าหนดรายละเอียดไว๎ใน  Standing Order (SO) ข๎อ 14 (4) (a) และในมาตรฐานการบริหารงาน 

(Operating Standards) ข๎อ 13 วําผู๎ต๎องขังต๎องอาบน้ าอยํางน๎อยสัปดาห๑ละสามครั้ง108 
 กฎหมายอังกฤษยังมุํงที่จะท าให๎ผู๎ต๎องขังร๎ูจักระมัดระวัง รักษาสุขภาพและอนามัยของ
ตนเองให๎สะอาด จึงมีการก าหนดหน๎าที่ให๎ผู๎ต๎องขังจะต๎องปฏิบัติตํอตนเอง และมีสิทธิตําง ๆ ซึ่ง
กฎหมายก าหนดให๎ความคุ๎มครองไว๎ โดยระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ในข๎อ 28 (3) 
ก าหนดวําผู๎ต๎องขังจะไมํถูกตัดผม เว๎นแตํได๎ให๎ความยินยอม ดังนั้น เจ๎าพนักงานเรือนจ าจะบังคับให๎
ผู๎ต๎องขังตัดผมไมํได๎ 

                                                                 
104 Prison Law 3ed. (p. 191).  Op.cit. 
105 Halsbury’s Law of England, 4 th ed volume 36 (2). p. 318.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิ

ผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  หน๎าเดิม. 
106 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 40 (3).  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  (น. 139). 
107 Prison Law 3ed. (p. 181).  Op.cit. 
108 Ibid. 
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 3.3.2.3  สิทธิได๎รับการบริการทางการแพทย๑และการรักษาพยาบาล กฎหมายอังกฤษได๎
ก าหนดเร่ืองการรับบริการทางการแพทย๑และการรักษาพยาบาลผู๎ต๎องขังไว๎ในระเบียบเรือนจ า (The 
Prison Rules 1999) โดยบัญญัติถึงการให๎สิทธิผู๎ต๎องขังได๎รับบริการทางด๎านการแพทย๑ ไมํวําจะเป็น
ผู๎ต๎องขังเด็ดขาดที่รับโทษอยูํหรือเป็นผู๎ต๎องขังที่อยูํในระหวํางการพิจารณาคดี และก าหนดให๎ทุก
เรือนจ าต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย๑ (Medical Officer) ท าหน๎าที่ในการดูแลด๎านสุขภาพ สภาพ
รํางกายและจิตใจของผู๎ต๎องขังในเรือนจ า และเจ๎าหน๎าที่แพทย๑ดังกลําวอาจปรึกษาแพทย๑ (Medical 
Practitioner) ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแพทย๑ (Medical Act 1983) ดังนั้น แพทย๑
บางคนอาจท างานในเรือนจ าภายใต๎การตรวจสอบของเจ๎าหน๎าที่แพทย๑ และเจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย๑
ควรปรึกษาแพทย๑กํอนลงมือปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ  
 ในระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ฉบับนี้ ยอมรับหลักการส าคัญในการ
ปฏิบัติตํอผู๎ต๎องขังในเรือนจ าวํา ในการปฏิบัติตํอผู๎ต๎องขังที่เจ็บป่วยนั้นจะต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ทางด๎าน
การแพทย๑ประจ าอยูํในเรือนจ าทุกวัน ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ทางด๎านการแพทย๑ประจ าวันมีหน๎าที่ในการรักษา
สุขภาพอนามัยของผู๎ต๎องขังอันรวมไปถึงสุขภาพทางด๎านจิตใจของผู๎ต๎องขังด๎วย109 
 ส าหรับผู๎ต๎องขังที่ศาลยังไมํได๎ตัดสิน หากต๎องการได๎รับการรักษาพยาบาลจากแพทย๑
หรือทันตแพทย๑ ผู๎บัญชาการเรือนจ าควรอนุญาตให๎ได๎พบและได๎รับการรักษาพยาบาลจากแพทย๑
หรือทันตแพทย๑ภายใต๎การให๎ค าปรึกษาของเจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย๑ หากพอใจกับเหตุผลในการ
ร๎องขอของผู๎ต๎องขังนั้น หรือโดยค าสั่งของรัฐมนตรี โดยผู๎ต๎องขังต๎องเสียคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นนั้นด๎วย
ตนเอง110 สํวนผู๎ต๎องขังที่ศาลมีค าพิพากษาแล๎วนั้น มีการอนุญาตให๎เขียนจดหมายถึงแพทย๑สํวนตัว
ของตนเองได๎ แตํไมํมีสิทธิปรึกษาแพทย๑ภายนอกเรือนจ าจนกวําจะมีการด าเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมาย111 
 เมื่อมีข๎อร๎องเรียนของผู๎ต๎องขังทุกคนวําต๎องการจะพบเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย๑ ควรมี
การบันทึกโดยเจ๎าพนักงานเรือนจ าเพื่อสํงตํอไปยังเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย๑ได๎ในทันที 112 แตํมิได๎
แสดงวําเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย๑นั้น มีหน๎าที่ไปพบกับผู๎ต๎องขังที่ร๎องขอ แตํมีหน๎าที่ต๎องเตรียมห๎อง
ตรวจโรคส าหรับผู๎ต๎องขังทุกคนที่ร๎องขอพบแพทย๑นั้น  

                                                                 
109 เชาวลิต  สมพงษ๑เจริญ.  (2548, น. 119).  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง.  วิทยานิพนธ๑

นิติศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
110 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 20 (1), (3), (4), (5).  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิ

ผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 140).  เลํมเดิม. 
111 Halsbury’s Law of England.  (p. 323).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  (น. 137). 
112 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 20 (2).  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  (น. 140). 
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 ทั้งนี้ ข๎อมูลทางด๎านการแพทย๑หรือการรักษาพยาบาลของผู๎ต๎องขัง ควรถูกเปิดเผย
ส าหรับผู๎ต๎องขังแตํละคน และควรสํงบันทึกดังกลําวไปพร๎อมกับผู๎ต๎องขังในกรณีที่มีการย๎ายตัว
ผู๎ต๎องขังไปยังเรือนจ าอ่ืน ภายใต๎พระราชบัญญัติข๎อมูลสุขภาพ (Health Records Act 1990) ผู๎ต๎องขัง
มีสิทธิได๎รับบันทึกข๎อมูลการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับตนเอง อยํางไรก็ตาม แพทย๑อาจปฏิเสธที่จะ
เปิดเผยข๎อมูลหากเห็นวําจะเป็นเหตุให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพรํางกายและจิตใจของผู๎ต๎องขังหรือ
บุคคลอ่ืน113 
 ในการรักษาผู๎ต๎องขังที่ป่วยนั้น ผู๎ต๎องขังมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะรับการรักษาพยาบาลได๎
เชํนเดียวกับบุคลทั่วไป ดังนั้นแพทย๑จึงไมํอาจก าหนดวิธีการแกํผู๎ต๎องขังที่ปฏิเสธการรักษานั้นได๎ 
แม๎วําการรักษานั้นจะเป็นประโยชน๑แกํผู๎ต๎องขังก็ตาม เว๎นแตํกรณีที่มีกระบวนการรักษาโรคติดตํอ 
ต๎องด าเนินการให๎เสร็จโดยไมํต๎องได๎รับความยินยอมกํอน114 
 เจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย๑หรือแพทย๑ที่ลงทะเบียนไว๎ ซึ่งท างานในเรือนจ าจะต๎องรายงาน
ตํอผู๎บัญชาการเรือนจ า (Governor) ในกรณีที่เกิดเหตุผู๎ต๎องขังได๎รับอันตรายตํอสุขภาพจากการถูก
จ าคุกอยํางตํอเนื่อง หรือด๎วยสภาวะของการจ าคุก และผู๎บัญชาการเรือนจ าควรสํงรายงานตํอ
รัฐมนตรีโดยเร็วพร๎อมกับข๎อเสนอแนะของตนเอง นอกจากนี้เจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย๑หรือแพทย๑
ควรให๎ความสนใจกับผู๎ต๎องขังทุกคนที่มีปัญหาทางจิตเป็นพิเศษและท าการตรวจสอบหรือรักษา
อาการที่ปรากฏตามความจ าเป็น115 
 ผู๎ต๎องขังทุกคนที่เข๎ารับการรักษาในศูนย๑ดูแลสุขภาพ (Healthcare Centre) ควรได๎รับ
การตรวจ รักษาภายในเวลา 4 ชั่วโมง และท าการประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในขณะมีการ
สอบถาม ทั้งนี้ การแยกตัวผู๎ต๎องขังออกตํางหากควรใช๎เป็นวิธีการสุดท๎าย และการจํายยาควรท าตาม
ใบสั่งยาด๎วยเหตุผลทางการรักษาเทํานั้น และควรด าเนินการตําง ๆ ด๎วยความยินยอมของผู๎ป่วย เว๎น
แตํแพทย๑เห็นวํามีความจ าเป็นต๎องรักษาชีวิต หรือเห็นวําต๎องป้องกันอันตรายของผู๎ป่วยหรือบุคคล
อ่ืน116 
 ในด๎านการป้องกันโรคติดตํอในเรือนจ า กรมราชทัณฑ๑อังกฤษมีนโยบายในการควบคุม
โรคเอดส๑ในผู๎ต๎องขัง โดยก าหนดไว๎ใน Circular Instruction 30/1991 และใน Healthcare Standard 7 
วําให๎ผู๎ต๎องขังทุกคนควรได๎รับการตรวจโรคเอดส๑ หากเป็นผู๎ที่เคยมีประวัติหรือในการตรวจรํางกาย

                                                                 
113 Prison Law 3ed.  (p. 231).  Op.cit. 
114 Ibid.  (p. 232). 
115 The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r 21.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษา

สิทธิในการด ารงชีวิต.  หน๎าเดิม. 
116 Prison Law 3ed. (p. 250).  Op.cit. 

DPU



69 

แรกรับแพทย๑ได๎ให๎ค าแนะน าไว๎วําให๎ตรวจ ถ๎าหากผู๎ต๎องขังปฏิเสธที่จะให๎ตรวจให๎ท าการจดบันทึก
ไว๎ในบันทึกด๎านการรักษาพยาบาลของผู๎ต๎องขัง และให๎ค าแนะน าแกํผู๎ต๎องขัง แตํไมํควรกดดัน
ผู๎ต๎องขังทั้งโดยตรงและโดยอ๎อมเพื่อให๎ผู๎ต๎องขังเปลี่ยนใจ และหากผู๎ต๎องขังเห็นด๎วยในการเข๎า
ตรวจควรให๎ค าปรึกษาทั้งกํอนและหลังการตรวจพิสูจน๑ หากผลการตรวจปรากฏวําผู๎ต๎องขังป่วย
เป็นโรคเอดส๑จะมีการบันทึกไว๎ในข๎อมูลของผู๎ต๎องขัง แตํควรปิดเป็นความลับระหวํางผู๎ต๎องขังและ
แพทย๑ผู๎ตรวจ โดยผู๎ต๎องขังที่ป่วยเป็นโรคเอดส๑ไมํควรถูกจ ากัดสิทธิและไมํควรเปิดเผยข๎อมูลให๎
ผู๎ต๎องขังอ่ืน ๆ ได๎ทราบ นอกจากนี้ทางเรือนจ ายังมีนโยบายให๎ผู๎ต๎องขังใช๎ถุงยางอนามัย เมื่อ
เจ๎าหน๎าที่ด๎านการแพทย๑พิจารณาแล๎วเห็นวํามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอดส๑จากพฤติกรรมในการมี
เพศสัมพันธ๑ของผู๎ต๎องขังคนนั้น อยํางไรก็ตามผู๎ต๎องขังที่เป็นเกย๑ได๎เรียกร๎องวํา  นโยบายนี้เป็นการ
แทรกแซงความสามารถของผู๎ต๎องขังที่จะใช๎วิธีในการมีเพศสัมพันธ๑ที่ปลอดภัย และหากผู๎ต๎องขัง
เกย๑แสดงตัวตํอเจ๎าพนักงานเรือนจ าเพื่อขอถุงยางอนามัย ท าให๎เจ๎าพนักงานเรือนจ าเห็นวําผู๎ต๎องขัง
นั้นมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคเอดส๑และอาจถูกควบคุมได๎117 
 มาตรฐานในการให๎บริการทางด๎านการแพทย๑แกํผู๎ต๎องขังในเรือนจ าของประเทศอังกฤษ
นั้น ได๎มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู๎ต๎องขังเพื่อให๎
เจ๎าหน๎าที่เรือนจ าได๎เข๎าในและปฏิบัติตามอันเป็นการลดภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบของหนํวยงาน
ด๎านสุขภาพลงได๎ในระดับหนึ่ง โดยสาระส าคัญคือการก าหนดให๎ทุก ๆ เรือนจ าจะต๎องมีการแตํงตั้ง
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบทางด๎านการแพทย๑ซึ่งจะเป็นผู๎ประสานงานกับแพทย๑ เพื่อคอยติดตํอสื่อสารกับ
แพทย๑อยูํตลอดเวลาและให๎แพทย๑เข๎ามาท าหน๎าที่ดูแลเรือนจ าในทุกวัน และยังก าหนดให๎แพทย๑
ประจ าเรือนจ ามีหน๎าที่ประจ าวันที่จะต๎องปฏิบัติ ดังตํอไปนี้118 

(1) ตรวจผู๎ต๎องขังเป็นรายบุคคลเมื่อได๎รับตัวผู๎ต๎องขังแรกเข๎า ภายใน 24 ชั่วโมง 
กรณีรับตัวคร้ังแรกจากศาล 
กรณีรับตัวจากศาลภายหลังมีค าตัดสินให๎ลงโทษ 
เมื่อมีการย๎ายตัวผู๎ต๎องขังมาจากเรือนจ าอ่ืน หรือ ภายหลังจากที่ผู๎ต๎องกลับมาจาก

การรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ า โดยท าการตรวจรักษาในฐานะผู๎ป่วยในหรือภายหลังการเฝ้าดู
อาการภายหลังจากการปลํอยตัวชั่วคราว  

(2) การตรวจโรค ซึ่งผู๎ต๎องขังทุกคนมีสิทธิที่จะร๎องขอเพื่อพบแพทย๑และตรวจรักษา
โดยติดตํอไปยังเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบทางด๎านการแพทย๑ 

                                                                 
117 Ibid. 
118 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง.  (น. 120).  เลํมเดิม. 
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(3) แพทย๑ประจ าเรือนจ ามีหน๎าที่ในการออกตรวจผู๎ต๎องขังซึ่งได๎รับการรักษาพยาบาล 
หรือเฝ้าดูอาการในฐานะผู๎ป่วย หรือผู๎ที่อยูํภายใต๎การดูแลเป็นกรณีพิเศษในสถานที่อ่ืนซึ่งคล๎ายคลึง
กัน 

(4) แพทย๑ประจ าเรือนจ ามีหน๎าที่ในการออกตรวจผู๎ต๎องขังที่ถูกควบคุมตัวให๎ท าการ
ปรับปรุงความประพฤติเป็นกรณีพิเศษ (special accommodation) ภายใต๎การควบคุมโดยมีเคร่ืองมือ
ควบคุม อยํางน๎อยวันละ 2 คร้ัง 

(5) ตรวจสุขภาพให๎แกํผู๎ต๎องขังเป็นรายบุคคลกํอนที่จะถูกปลํอยตัว หรือย๎ายไปยัง
เรือนจ าอ่ืน รวมถึงการปลํอยตัวชั่วคราวหรือการปลํอยตามค าสั่งศาล และจะท าการรักษาตํอไปหาก
มีความจ าเป็น 
 นอกจากนี้ ในเรือนจ าของประเทศอังกฤษได๎มีการจัดตั้งโรงพยาบาลซึ่งเป็นสํวนหนึ่ง
ของเรือนจ าโดยท าหน๎าที่ในการรับรักษาพยาบาลผู๎ต๎องขังในรูปแบบผู๎ป่วยในโดยเฉพาะ ซึ่งบาง
แหํงสามารถให๎การรักษาพยาบาลได๎อยํางครบครัน รองรับการผําตัดได๎ โดยผู๎ป่วยอาจให๎ความ
ยินยอมหรือปฏิเสธการเข๎ารับการรักษา โดยจะให๎ผู๎ป่วยลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ๑ อักษรไว๎
เชํนเดียวกับโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป119 
 3.3.2.4  การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย ประเทศอังกฤษมีการก าหนดบทบัญญัติใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดบริการที่อยูํอาศัยให๎แกํผู๎ต๎องขังไว๎ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ (Prison Act 
1952) ในข๎อ 14 (1) โดยก าหนดให๎ทุก ๆ เรือนจ าจะต๎องจัดหาที่อยูํอาศัยให๎เพียงพอส าหรับผู๎ต๎องขัง
ทุกคน และเรือนจ าทุกแหํงจะใช๎ในการควบคุมผู๎ต๎องขังได๎เมื่อได๎รับการรับรองโดยผู๎ตรวจสอบซึ่ง
เป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐมนตรี (Secretary of State) ไมํใชํเจ๎าหน๎าที่ของเรือนจ า120 โดยการตรวจสอบ
เรือนจ านั้น จะมีการตรวจสอบในเร่ืองขนาด ความสวําง อุณหภูมิ การระบายอากาศ วํามีความ
เหมาะสมส าหรับสุขภาพและท าให๎ผู๎ต๎องขังสามารถติดตํอกับเจ๎าพนักงานเรือนจ าได๎ตลอดเวลา 121 
โดยมีการติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อให๎ผู๎ต๎องขังใช๎ในการติดตํอขอความชํวยเหลือ และจะต๎องมีการ
ทดสอบระบบอยํางน๎อยวันละ 1 คร้ัง122 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณลักษณะของห๎องขังดังกลําว จะมี
การออกหนังสือรับรอง ซึ่งอาจมีการจ ากัดระยะเวลาส าหรับผู๎ต๎องขังที่อาจถูกจ าคุกในห๎องขังอยําง

                                                                 
119 Creighton, Simon, and Vicky King”  Prisoner and the Law.  2nd. ed.  London: 

Butterworths,2000.  pp. 174-175. 
120 Halsbury’s Law of England.  (p. 317).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : 

กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 142).  เลํมเดิม. 
121 Prison Act 1952.  s 14 (2). 
122 Prison Law 3ed. (p. 180)  Op.cit.. 
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โดดเดี่ยว และอาจมีการจ ากัดชั่วโมงที่ผู๎ต๎องขังต๎องใช๎ชีวิตอยูํในห๎องขังตํอวันไว๎ด๎วย 123 โดยใน
ปัจจุบันหนังสือรับรองดังกลําวมีการอ๎างถึง Certified Normal Accommodary (CNA) ในการก าหนด
มาตรฐานของลักษณะเรือนจ าที่เหมาะสมแกํการให๎บริการแกํผู๎ต๎องขังทั้งหมด ทั้งนี้ มีการก าหนด
ลักษณะพื้นฐานของที่อยูํอาศัยซึ่งจัดพื้นที่ส าหรับเตียงเดี่ยว พื้นที่สํวนตัวของผู๎ต๎องขัง พื้นที่ของ
เก๎าอี้และโต๏ะ และให๎ผู๎ต๎องขังสามารถใช๎ห๎องน้ าสํวนตัวได๎ โดยผู๎ต๎องขังต๎องได๎รับการจัดที่อยูํอาศัย
ให๎โดยปราศจากความเสี่ยง ในด๎านความปลอดภัยและความเหมาะสมของการบริหารตามแผนการ
ปกครองที่ถูกก าหนดไว๎ ส าหรับห๎องขังเดี่ยว มีการก าหนดมาตรฐานขนาดของห๎องขังไว๎ คือ 5.5 
ตารางเมตร และให๎มีแสงสวํางเพียงพอ และก าหนดอุณหภูมิของห๎องไว๎ด๎วย124 
 เรือนจ าของอังกฤษจะมีใบส าคัญก าหนดเวลาในการเข๎าห๎องขัง ผู๎ต๎องขังอาจจะต๎องออก
จากห๎องขังเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือในชํวงระหวํางเวลาที่ท างานในเรือนจ า และใบส าคัญนี้จะมี
การระบุเลขห๎องขังและสิ่งที่ เกี่ยวข๎อง สัญลักษณ๑ สถานที่ สถานะไว๎อยํางชัดเจน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมํได๎รับอนุญาตผู๎ตรวจสอบจะพิจารณาจากใบส าคัญดังกลําว125 
 นอกจากนี้ Prison Act 1952 ในข๎อ 14 (5) ได๎มีการก าหนดให๎ผู๎ตรวจสอบห๎องขัง
สามารถเพิกถอนหนังสือรับรองได๎ และในข๎อ 14 (6) ก าหนดให๎ห๎องขังพิเศษในทุกเรือนจ าจะต๎อง
จัดให๎มีที่คุมขังชั่วคราวส าหรับผู๎ต๎องขังที่ดื้อร้ันหรือเป็นอันตรายไว๎ด๎วย126  
 สํวนในด๎านอนามัยของผู๎ต๎องขัง มีระเบียบเรือนจ าของอังกฤษ (The Prison Rules 1999) 
ในข๎อ 28 (1) ได๎ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังทุกคนได๎รับสิ่งจ าเป็นส าหรับใช๎ในห๎องน้ าเพื่อให๎ประโยชน๑ตํอ
สุขภาพและความสะอาดแกํรํางกายของผู๎ต๎องขังด๎วย127 
 3.3.2.5  การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผํอนหยํอนใจ กฎหมายประเทศ
อังกฤษมีการก าหนดเกี่ยวกับการจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผํอนหยํอนใจแกํผู๎ต๎องขัง 
โดยก าหนดไว๎ในระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ข๎อ 30 โดยก าหนดไว๎วํา ถ๎าหากสภาพ
อากาศอ านวยและยังคงสามารถรักษาไว๎ซึ่งค าสั่งและระเบียบวินัยได๎ ก็ให๎ผู๎ต๎องขังได๎มีโอกาสออก
ก าลังกายกลางแจ๎ง (Open Air) อยํางน๎อยวันละหนึ่งคร้ังทุกวันในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม

                                                                 
123 Prison Act 1952.  s 14 (3). 
124 Prison Law 3ed. (pp. 179-181).  Op.cit. 
125 ธานี  วรภัทร๑.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  (น. 105).  เลํมเดิม. 
126 หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 143).  เลํมเดิม. 
127 แหลํงเดิม.  (น. 142).   
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สถานการณ๑ได๎ นอกจากนี้ ยังมีค าแนะน าไว๎ใน Operating Standard โดยให๎ผู๎ต๎องขังควรจะออกจาก
ห๎องขังได๎วันละ 12 ชั่วโมง128 
 ระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ข๎อ 29 ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังที่มีอายุตั้งแตํ 21 ปี
ขึ้นไป ควรได๎รับโอกาสให๎เข๎ารํวมในการเรียนพลศึกษา (Physical Education) อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 
1 ชั่วโมง ในสถานการณ๑ที่เหมาะสม และอาจขยายไปใช๎กับผู๎ต๎องขังที่มีอายุต่ ากวํา 21 ปี โดย
ก าหนดวําควรจัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎ศึกษาพลศึกษาในสัปดาห๑ที่ท างานตามปกติ และการพักผํอนในตอน
เย็นหรือชํวงวันหยุด โดยกิจกรรมพลศึกษาจะชํวยในการสนับสนุนความรับผิดชอบสํวนตัว และ
ประโยชน๑หรือทัศนคติของผู๎ต๎องขัง และเป็นการสนับสนุนให๎ผู๎ต๎องขังได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ และน าไปใช๎เป็นชีวิตประจ าวันภายหลังจากที่ออกจากเรือนจ าไป นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให๎ผู๎ต๎องขังที่ศาลได๎มีค าพิพากษาแล๎วควรเข๎ารํวมในพลศึกษาโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห๑ 
และหากผู๎ต๎องขังคนใดต๎องการที่จะได๎รับการรักษาด๎วยกิจกรรมทางรํางกาย (Physical Activity) 
เรือนจ าก็จะต๎องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให๎เหมาะสมแกํผู๎ต๎องขังด๎วย และนอกจากนี้เจ๎าหน๎าที่
ด๎านการแพทย๑ซึ่งได๎ลงทะเบียนเพื่อท างานในเรือนจ า ควรตัดสินใจถึงความเหมาะสมของผู๎ต๎องขัง
ทุกคนในการศึกษาพลศึกษา และได๎รับการรักษาด๎วยกิจกรรมทางด๎านรํางกาย และอาจยกเว๎นหรือ
ดัดแปลงการศึกษาหรือกิจกรรมบางอยํางของผู๎ต๎องขังบนพื้นฐานของการแพทย๑129 
 
3.4  สหรัฐอเมริกา  

3.4.1  การบังคับโทษจ าคุกทั่วไป 
 การบริหารงานราชทัณฑ๑ของสหรัฐอเมริกานั้นมีโครงสร๎างของหนํวยงานราชทัณฑ๑ใน
แตํละมลรัฐแตกตํางกันออกไป และยังมีรัฐบาลกลางซึ่งมีโครงสร๎างแตกตํางกันออกไปอีก สรุปแล๎ว
อาจแบํงระบบงานราชทัณฑ๑ของสหรัฐอเมริกาได๎ออกเป็น 2 ระบบ 

(1) ระบบการบริหารงานราชทัณฑ๑ของรัฐบาลกลาง (Federal Correctional System) 
อยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ๑แหํงรัฐบาลกลาง (Federal Bureau of Prisons) ซึ่งขึ้น
ตรงตํอกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบดูแลเรือนจ าและทัณฑสถานของรัฐบาลกลางซึ่งกระจายอยูํทั่ว
ประเทศ ประกอบด๎วย เรือนจ าที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง (Maximum Security Prisons) 
เรือนจ าที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยปานกลาง (Medium Security Prisons) เรือนจ าที่มีระดับความ

                                                                 
128 แหลํงเดิม.  (น. 153).   
129 แหลํงเดิม. 
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มั่นคงปลอดภัยต่ า (Minimum Security Prisons) เรือนจ าเกษตรกรรม (Prisons Camp) ทัณฑสถาน
หญิงและศูนย๑ราชทัณฑ๑ชุมชน130 
 เรือนจ าและทัณฑสถานเหลํานี้รับควบคุมและดูแลผู๎ต๎องขังที่ละเมิดกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง กํอคดีอาญาที่เกิดขึ้นระหวํางมลรัฐหรือคดีอาญาที่ร๎ายแรง เชํน ปล๎นธนาคาร วางเพลิง 
เป็นต๎น 
 รัฐบาลกลางของสหรัฐได๎ก าหนดจุดมุํงหมายหลักของงานราชทัณฑ๑ไว๎วํา เพื่อป้องกัน
สังคมโดยการควบคุมดูแลผู๎กระท าความผิดให๎อยูํในเรือนจ าและทัณฑสถานที่มีสภาพเหมาะสม ทั้ง
ด๎านความมั่นคงปลอดภัย และมีมนุษยธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎กระท าความผิดได๎พัฒนาตนเอง
และฝึกอาชีพเพื่อกลับเป็นพลเมืองที่อยูํภายใต๎กฎหมาย 

(2) ระบบการบริหารงานราชทัณฑ๑ของมลรัฐ (State Correctional System) อยูํภายใต๎
การดูแลของกรมราชทัณฑ๑ประจ ามลรัฐในแตํละมลรัฐ บางแหํงอาจสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือ
กระทรวงอ่ืน ๆ ก็ได๎ขึ้นอยูํกับการบริหารงานของมลรัฐนั้น ๆ เชํน กรมราชทัณฑ๑ของมลรัฐโอ
เรกอนสังกัดกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ กรมราชทัณฑ๑ของมลรัฐเวอจิเนียสังกัดกระทรวง
สวัสดิการสังคม เป็นต๎น สํวนในบางมลรัฐ เชํนแคลิฟอร๑เนีย และยูทา มีกระทรวงที่ด าเนินงานด๎าน
ราชทัณฑ๑โดยเฉพาะ 
 ระบบงานราชทัณฑ๑ระดับมลรัฐนั้นแยกออกจากกันเป็นอิสระและมีความแตกตํางกัน
ทั้งในด๎านการบริหารงาน โครงสร๎าง และนโยบาย เชํน ในบางมลรัฐกรมราชทัณฑ๑ดูแลเพียง
ผู๎ต๎องขังในเรือนจ าสํวนการพักการลงโทษ จะมีหนํวยงานแยกดูแลตํางหาก บางมลรัฐเน๎นการ
ราชทัณฑ๑ที่เน๎นความยุติธรรม มีการใช๎การลงโทษจ าคุกแบบตายตัว บางมลรัฐมีการใช๎โทษประหาร
ชีวิต ในขณะที่บางมลรัฐยกเลิกไปแล๎ว ที่เป็นเชํนนี้เพราะในแตํละมลรัฐมีระบบกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นของตนเองและมีนโยบายของงานราชทัณฑ๑ที่ตํางกัน นอกจากนั้นในแตํละมลรัฐยังมี
เรือนจ าท๎องถิ่นอยูํภายใต๎การปกครองระดับท๎องถิ่น (Local Jail) คือระดับมณฑลและเมือง มี
นายอ าเภอเป็นผู๎ดูแล ยกเว๎นในบางมลรัฐอาจอยูํภายใต๎การดูแลของมลรัฐโดยตรง  
 เรือนจ าท๎องถิ่นใช๎เป็นที่คุมขังผู๎ต๎องขังที่อยูํระหวํางการพิจารณาคดี หรือผู๎ต๎องขังโทษ
ไมํเกิน 1 ปี 
 การบริหารงานเรือนจ าของสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและในระดับมลรัฐ 
แบํงออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับความมั่นคงปลอดภัย ได๎แกํ 

                                                                 
130 U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons, State of the Bureau 1992. (Minnesota ; 

Federal Prison Industries, Inc., 1993). 
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(1) เรือนจ าที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง (Maximum Security Prisons) เรือนจ า
ประเภทนี้จะมีระบบการควบคุมมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู๎ต๎องขัง  มีป้อมยามและ
ก าแพงล๎อมรอบเรือนจ า จุดมุํงหมายของเรือนจ าสํวนใหญํเน๎นการควบคุมและระเบียบวินัย 

(2) เรือนจ าที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยปานกลาง (Medium Security Prisons) 
สภาพของเรือนจ ามีความคล๎ายคลึงกับประเภทแรก แตํเข๎มงวดน๎อยกวํา ผู๎ต๎องขังมีอิสรภาพมากขึ้น 
การดูแลผู๎ต๎องขังจะเน๎นการบ าบัดแก๎ไขควบคูํไปด๎วย 

(3) เ รือนจ าที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยต่ า  (Minimum Security Prisons) 
สภาพแวดล๎อมของเรือนจ าประเภทนี้ จะแตกตํางกับเรือนจ าสองประเภทแรกอยํางมาก เนื่องจาก
ผู๎ต๎องขังมีความเป็นอิสระและมีความเป็นอยูํที่ดีกวํา ผู๎ต๎องขังได๎รับการฝึกวิชาชีพ การอบรมศึกษา
เต็มที จุดมุํงหมายของเรือนจ าประเภทนี้จะเน๎นที่การอบรมแก๎ไข 
 การบังคับโทษของสหรัฐอเมริกา เป็นหน๎าที่ของโดยตรงของรัฐ อยํางไรก็ตาม รัฐได๎
เปดิโอกาสให๎เอกชนเข๎ามามีบทบาทรํวมในการด าเนินการกิจการเรือนจ า โดยในชํวงแรกเอกชนจะ
เข๎ามามีบทบาทในการด าเนินกิจการเรือนจ าจากงานที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการควบคุมกักขังผู๎ต๎องขังกํอน 
เชํน ให๎บริการกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง ตํอมาเอกชนจึงคํอย ๆ พัฒนาโดยเข๎ามาด าเนินงานที่มีความเสี่ยง
น๎อยและมีข๎อโต๎แย๎งทางกฎหมายน๎อย เชํน สถานกักกัน ห๎องขัง สถานฝากขัง แล๎วจึงเข๎าสูํกิจการ
เรือนจ าหลัก (Secured prison) คือ เรือนจ ารัฐ หรือ เคาน๑ตี้ที่มีความมั่นคงระดับตํางๆ หรือที่เรียกวํา 
“เรือนจ ามาตรฐาน” โดยมีการท าสัญญาจ๎างให๎เอกชนเข๎ามาด าเนินงานในบางเร่ือง เชํน ในเรือนจ า
ผู๎ใหญํ จะมีการจ๎างให๎เอกชนเข๎ามาให๎บริการเฉพาะอยํางภายในเรือนจ า เชํนในด๎านอาหาร การ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ การศึกษา บริการสุขภาพแกํผู๎ต๎องขังในเรือนจ า รวมไปถึงการเรียนร๎ู
ส าหรับผู๎ต๎องขังที่ใกล๎ถึงก าหนดพ๎นโทษเพื่อให๎ผู๎ต๎องขังสามารถกลับไปใช๎ชีวิตในสังคมได๎
ตามปกติ131  
 ในทางกฎหมาย การให๎เอกชนด าเนินการกิจการของรัฐ (Privatization) ถูกมองเป็น 
“การมอบหมาย” (Delegation) ให๎ผู๎อื่นท าหน๎าที่ “บริหาร” ในด๎านการกักขังแทนรัฐ132  

                                                                 
131 สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย.  (2548, น. 4-2).  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ 

การศึกษาเพื่อจัดตั้งเรือนจ าเอกชน. 
132 กฎหมาย National Capital Revitalization and Self - government Improvement Act of 1997. ท า

ให๎สภาคองเกรสแหํงสหรัฐอเมริกาก าหนดให๎รัฐมนตรียุติธรรมต๎องจัดให๎มีการศึกษาเรื่องการแปรรูปเ รือนจ า
และทัณฑสถานอยํางรอบด๎าน รวมถึงศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง วิเคราะห๑ประสิทธิผลเชิงราคาและความ
เป็นไปได๎ระหวํางเรือนจ ารัฐและเอกชนทุกระดับ การแก๎ไขฟื้นฟูทุกลักษณะ และเรือนจ าทุกระดับความปลอดภัย 
โดยมอบหมายให๎บริษัท Abt Associates, Inc. เป็นผู๎ท าการศึกษา ผลงานคือ รายงาน Private Prisons in the United 
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 ตั้งแตํในชํวงปี ค.ศ. 1980 เป็นต๎นมา สหรัฐอเมริกาได๎เผชิญกับวิกฤติปัญหานักโทษล๎น
เรือนจ า ความแออัดอยํางสูง กรมราชทัณฑ๑ของสหรัฐอเมริกาจึงได๎มีการจัดท าวิจัยส ารวจและได๎
ด าเนินการวําจ๎างเอกชนให๎เข๎ามาด าเนินกิจการเรือนจ าในเวลาตํอมา โดยมีเหตุผลประการส าคัญ
ล าดับแรกก็คือ เพื่อลดสภาพความแออัดในเรือนจ า เหตุผลล าดับตํอมา คือ เพื่อความสะดวกในการ
จัดหาที่อยูํอาศัยให๎แกํผู๎ต๎องขัง และเพื่อเพิ่มความยืดหยุํนในการปฏิบัติงานเรือนจ า และเหตุผล
ประการสุดท๎าย คือ เพื่อลดคําใช๎จํายในการกํอสร๎างสถานที่เรือนจ าแหํงใหมํ เนื่องจากเอกชนที่เข๎า
มาบริหารงานเรือนจ า (Secured prison) เป็นเจ๎าของสถานที่เรือนจ าเองกวําร๎อยละ 60 ของจ านวน
เรือนจ า ทัณฑสถานทั้งหมด นอกจากนี้การศึกษายังพบวํา การเข๎ามาด าเนินกิจการเรือนจ าของ
เอกชนเอกชนนั้น อาศัยอ านาจตามข๎อบังคับทางกฎหมายที่มาจากรัฐสภา ค าสั่งศาล หรือผู๎วําการรัฐ
โดยตรง133 
 ทัณฑสถานในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีความแตกตํางกันทั้งในด๎านประเภทและ
ขนาด ทัณฑสถานบางแหํงอาจมีขนาดใหญํและมีมาตรการป้องกันสูง บางแหํงอาจมีขนาดเล็ก สุด
แล๎วแตํจะสร๎างเพื่อจ ากัดเสรีภาพของผู๎กระท าความผิดซึ่งมีลักษณะร๎ายแรงเพียงใด นอกจากนี้
ระยะเวลาจ าคุกของผู๎ต๎องขังขึ้นอยูํกับระบบที่ใช๎ในแตํละรัฐ บางระบบอาจให๎ศาลเป็นผู๎ก าหนดซึ่ง
จะขึ้นอยูํกับการปฏิบัติตัวของผู๎ต๎องขัง ถ๎าปฏิบัติตัวดีก็จะได๎รับการลดระยะเวลาการจ าคุก ในบาง
ระบบผู๎พิพากษาจะมีอ านาจไมํมากนักซึ่งเจ๎าหน๎าที่ราชทัณฑ๑มีอ านาจในการก าหนดได๎มากกวํา134 
 นอกจากวิธีการจ าคุกซึ่งถือวําเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช๎ในการแก๎ไขผู๎กระท าความผิดแล๎ว 
ยังมีวิธีการอ่ืนที่ท าให๎ผู๎กระท าความผิดกลับเข๎าสูํสังคมได๎อีกคร้ังหนึ่ง นั่นก็คือ การคุมความ
ประพฤต ิ(Probation ) และการพักการลงโทษ (Parole)  
 การคุมความประพฤติ (Probation ) เป็นวิธีการของศาลที่จะไมํลงโทษจ าคุกจ าเลย เมื่อ
จ าเลยเป็นผู๎กระท าความผิดจริง ในทางปฏิบัติของศาลก็คือ พิพากษาวําจ าเลยมีความผิดแล๎วรอการ
ก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ โดยก าหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติหรือไมํก็ได๎ ถ๎าศาล
ก าหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ ผู๎ต๎องคุมความประพฤติต๎องไปรายงานตัวตํอเจ๎าพนักงาน
คุมประพฤติ (Probation Officers) ด๎วย ถ๎าผู๎นั้นไปกระท าความผิดขึ้นอีก ก็จะต๎องถูกลงโทษจ าคุก 

                                                                                                                                                                                        
States, An Assessment of current practice ตีพิมพ๑ในปี 1998. โดย Douglas McDonald และคณะ (222 หน๎า) ซ่ึงใช๎
เป็นเอกสารอ๎างอิงหลักในการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาครั้งนี้. 

133 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาเพื่อจัดตั้งเรือนจ าเอกชน.  (น. 4-4).  เลํมเดิม. 
134 วีระพงษ๑  บุญโญภาส.  “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา”.  

วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ 5 (8).  น. 158. 
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 การพักการลงโทษ (Parole) คือวิธีการปฏิบัติตํอผู๎ต๎องโทษที่จะท าให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับการ
ปลํอยตัวเร็วกวําก าหนด โดยพิจารณาจากความประพฤติของผู๎ต๎องขังและต๎องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายให๎อ านาจไว๎และขึ้นอยูํกับการพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษ (Parole Board) 
ในกรณีที่ผู๎ต๎องขังได๎รับการพักการลงโทษผู๎นั้นมีหน๎าที่ต๎องมาพบคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อ
ตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและการปรับตัวเข๎ ากับสังคม หากไมํปฏิบัติตามเงื่อนไข
คณะกรรมการพักการลงโทษอาจพิจารณาให๎ต๎องถูกสํงตัวกลับเข๎าจ าคุกอีก การพักการลงโทษนี้ มี
กฎหมายอนุญาตให๎ทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกาท าได๎และรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาถือวําวิธีการ
ดังกลําวเป็นวิธีการส าคัญของการลงโทษผู๎กระท าความผิดด๎วย135 

3.4.2  การคุ๎มครองสิทธิผู๎ต๎องขังด๎านสุขอนามัย 
 3.4.2.1  สิทธิได๎รับอาหารของผู๎ต๎องขังที่จะได๎รับอาหาร ถือเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากเป็น
ปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย๑ และการได๎รับอาหารที่มีคุณคําและในปริมาณที่เพียงพอก็เป็นสิ่ง
ส าคัญตํอการด ารงชีวิตของมนุษย๑เชํนเดียวกัน 
 สหรัฐอเมริกาได๎มีข๎อก าหนดสนับสนุนของสมาคมการราชทัณฑ๑แหํงสหรัฐอเมริกา 
(The American Correction Association) ซึ่งได๎กลําวไว๎วํา “การจัดอาหารให๎แกํผู๎ต๎องขัง ถือเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการรักษาระเบียบวินัย และจ าเป็นต๎องจัดสรรเงินงบประมาณให๎แกํด๎าน
อาหารซึ่งจะต๎องมีมาตรฐานและมีปริมาณที่เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎ต๎องขังด๎วย”136 โดยใน
เรือนจ าของสหรัฐอเมริกาได๎จัดบริการด๎านอาหารแกํผู๎ต๎องขังไว๎วัน 3 มื้อ โดยมีการก าหนดรายการ
อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการและจัดให๎อาหารในแตํละมื้อมีความหลากหลายและเป็นไปตาม
ความต๎องการ ซึ่งจะเรียกวําระบบรายการอาหารหมุนเวียน (Cycle menu) เป็นไปตามรอบระยะเวลา
ตามที่ก าหนดไว๎137 นอกจากนี้ รายการอาหารที่จัดให๎แกํผู๎ต๎องขังนั้นจ าเป็นต๎องค านึงถึงคุณคําทาง
โภชนาการที่เพียงพอโดยเป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการอาหารด๎านโภชนาการ (Food and 
Nutrition Board of the U.S. Department of Agriculture) โดยจะมีการรวบรวมรายการอาหารที่ได๎รับ
ความนิยมและพยายามหลีกเลี่ยงรายการอาหารที่มีความซ้ าซากในการจัดให๎บริการแกํผู๎ต๎องขัง และ
มีการจัดหาเมนูพิเศษส าหรับวันหยุดหรือวันส าคัญตําง  ๆ ด๎วย นอกจากนี้ เรือนจ าตํางๆ ใน
สหรัฐอเมริกามีการจัดรายการอาหารสุขภาพให๎บริการส าหรับผู๎ต๎องขังด๎วย โดยเฉพาะผู๎ต๎องขังที่
อาจต๎องได๎รับการดูแลในด๎านสุขภาพเป็นพิเศษ เชํน มีการจัดให๎บริการอาหารที่เป็นประโยชน๑ตํ อ

                                                                 
135 แหลํงเดิม. 
136 ประเสริฐ  เมฆมณี.  (2523, น. 544).  หลักทัณฑวิทยา.  กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ๑. 
137 Corrections a Comprehensive View.  (p. 507).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : 

กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  (น. 113).  เลํมเดิม. 
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สุขภาพบ ารุงหัวใจ (Heart Healthy) โดยให๎ความส าคัญแกํอาหารประเภทที่เป็นผัก ผลไม๎ หลีกเลี่ยง
อาหารปรุงไมํสุกและอาหารจ าพวกไขมัน เชํน อาจใช๎วิธีปรุงอาหารด๎วยการอบ ต๎ม ตุ๐น เป็นต๎น อีก
ทั้งยังมีการให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในด๎านโภชนาการแกํผู๎ต๎องขังด๎วย 
 นอกจากนี้ ศาลสหรัฐอเมริกา ได๎เคยมีค าพิพากษาในเร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิของผู๎ต๎องขังใน
ด๎านการได๎รับอาหารไว๎ โดยให๎เรือนจ ามีการจัดให๎บริการอาหารพิเศษ (Special diet) เพื่อให๎มีความ
สอดคล๎องกับการดูแลสุขภาพ และการรักษาโรคของผู๎ต๎องขัง โดยมีการให๎ค าแนะน าส าหรับ
ผู๎ต๎องขังที่มีปัญหาสุขภาพ เชํน ผู๎ต๎องขังที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยจัดให๎มีการให๎ค าแนะน า
เกี่ยวกับอาหารที่มีความเหมาะสมและข๎อจ ากัดในเร่ืองการบริโภคอาหารของผู๎ต๎องขังที่ป่วยนั้น 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให๎ผู๎ต๎องขังฟ้องร๎องโดยกลําวอ๎างได๎วําผู๎ต๎องขังเกิดความเจ็บป่ วย
เน่ืองจากมิได๎รับบริการด๎านอาหารตามที่ก าหนดไว๎ โดยอาจจัดให๎มีการลงชื่อผู๎ต๎องขังในการได๎รับ
อาหารพิเศษนั้น ๆ ด๎วย 
 นอกจากการจัดให๎บริการอาการพิเศษส าหรับผู๎ต๎องขังที่ป่วยหรือมีโรคประจ าตัวหรือ
ผู๎ต๎องขังที่อาจต๎องมีการดูแลรักษาสุขภาพเป็นกรณีพิเศษแล๎ว เรือนจ ายังต๎องจัดให๎บริการทางด๎าน
อาหารตามความต๎องการ หรือตามข๎อจ ากัดในทางศาสนาเป็นพิเศษด๎วย และจัดบริการอาหารพิเศษ
ส าหรับฉลองวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให๎มีสิทธิใน
การนับถือและกระท ากิจกรรมในทางศาสนาได๎  
 สํวนในเร่ืองของการจัดให๎บริการอาหารนั้นเรือนจ าของสหรัฐอเมริกาจะมีการอนุญาต
ให๎บริษัทเอกชนเข๎าท าการประมูลเพื่อรับหน๎าที่ในการจัดเตรียมและจัดให๎บริการด๎านอาหารแกํ
ผู๎ต๎องขังในเรือนจ า โดยผู๎ที่จะรับท าหน๎าที่ดังกลําวนี้ได๎จะต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการ
ด าเนินการดูแลเร่ืองโภชนาการทางด๎านอาหาร สํวนผู๎ปรุงอาหารส าหรับจัดเลี้ยงผู๎ต๎องขังในเรือนจ า
นั้น อาจเป็นผู๎ต๎องขังในเรือนจ านั้นเอง อยํางไรก็ดี อาจมีข๎อเสียในกรณีที่ให๎บริษัทเอกชนเข๎ามารับ
หน๎าที่ในการให๎บริการด๎านอาหารแกํผู๎ต๎องขังในเรือนจ าได๎ เชํน การจัดให๎บริการทางด๎านอาหาร
ให๎แกํผู๎ต๎องขังอาจมีปริมาณจ ากัด ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎ต๎องขัง และคุณภาพของอาหาร
ที่จัดให๎บริการ138 
 3.4.2.2  สิทธิได๎รับเคร่ืองนุํงหํมหลับนอน เรือนจ าสหรัฐอเมริกาให๎ความส าคัญกับสิทธิ
ในเร่ืองนี้คํอนข๎างมาก โดยถือวําเคร่ืองนุํงหํมหลับนอนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู๎ต๎องขัง จึงต๎องจัดให๎
ผู๎ต๎องขังได๎รับเคร่ืองนุํงหํมหลับนอนที่มีความเหมาะสมทั้งตํอสภาพภูมิอากาศ มีความทนทาน 
สะอาด เรียบร๎อย โดยจัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับเสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํมหลับนอน อยํางเทําเทียมกัน สํวน

                                                                 
138 Corrections a Comprehensive View.  (p. 428).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  แหลํงเดิม.  น. 113.  
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เสื้อผ๎าเคร่ืองแตํงกายของผู๎ต๎องขังนั้น เรือนจ าได๎จัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขายาว 
กางเกงชั้นใน เข็มขัด ถุงเท๎า รองเท๎า เป็นต๎น โดยเสื้อผ๎าที่จัดให๎แกํผู๎ต๎องขังแตํละคนนั้นจะต๎องมี
ขนาดที่เหมาะสมแกํผู๎ต๎องขังด๎วย นอกจากนี้ยังได๎มีการบันทึกการได๎รับเคร่ืองแตํงกายของผู๎ต๎องขัง
แตํละคนไว๎ด๎วย ทั้งขนาดของเสื้อผ๎าและวันเวลาที่ได๎รับไป รวมถึงก าหนดเวลาที่ผู๎ต๎องขังแตํละคน
จะได๎รับเสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํมจากเรือนจ าชุดใหมํด๎วย นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าใน
การให๎บริการท าความสะอาดเสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํมหลับนอนไว๎อีกด๎วย โดยการท าความสะอาดเคร่ือง
หลับนอน ก าหนดให๎มีการท าความสะอาดอยํางน๎อยสัปดาห๑ละหนึ่งครั้ง139 
 3.4.2.3  สิทธิได๎รับการบริการทางการแพทย๑และการรักษาพยาบาล  สิทธิของผู๎ต๎องขัง
ในการที่จะได๎รับบริการทางการแพทย๑และได๎รับการรักษาพยาบาลในเรือนจ าของสหรัฐอเมริกานั้น 
เร่ิมขึ้นจากกระบวนการทางศาล โดยศาลได๎เข๎าแทรกแซงการบริหารงานในเรือนจ าและให๎สิทธิแกํ
ผู๎ต๎องขังในการที่จะได๎รับการดูแลรักษาสุขภาพเชํนเดียวกับบุคคลทั่ว ๆ ไป ดังเชํนในคดี Estelle V. 
Gamble (1976) ได๎มีการอ๎างถึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐวํารัฐบาลมีหน๎าที่จัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับการ
รักษาพยาบาลอยํางเหมาะสม และศาลจะปฏิเสธวําไมํสามารถจัดการรักษาพยาบาลตามความ
ต๎องการและความจ าเป็นให๎แกํผู๎ต๎องขังเพียงเพราะเหตุผลวํามีงบประมาณไมํเพียงพอไมํได๎140 
 ผู๎ต๎องขังยํอมมีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ อันเป็นการ
คุ๎มครองสิทธิของผู๎ต๎องขังไว๎โดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสิทธิที่จะได๎รับการปกป้อง
ชีวิตและสุขภาพจากการบริหารจัดการเรือนจ า และสิทธิที่จะได๎รับการยกเว๎นจากการท าให๎ได๎รับ
ความเจ็บปวดจากการลงโทษที่โหดร๎ายและผิดธรรมดา เจ๎าพนักงานเรือนจ าไมํมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
ความต๎องการที่จะได๎รับการรักษาพยาบาลแกํผู๎ต๎องขังและถือเป็นการไมํชอบที่เจ๎าพนักงานได๎แสดง
ถึงความไมํเอาใจใสํตํอการรักษาพยาบาลของผู๎ต๎องขังที่เจ็บป่วยนั้น 141 ดังนั้น จึงเป็นสิทธิของ
ผู๎ต๎องขังที่จะเรียกร๎องการได๎รับบริการทางการแพทย๑และการรักษาพยาบาล อยํางเหมาะสมในทุก
กรณ ี

                                                                 
139 The American Correctional Association.  (1972, pp. 462-463).  Manual of Correctional 

Standard.  Seventh edition.  Maryland: The American Correctional Association. 
140 Corrections a Comprehensive View.  (p. 412).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : 

กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  หน๎าเดิม.  
141 John W. Palmer.  (1985, pp. 181-182).  Constitutional Rights of Prisoners.  Third edition.  

Anderson Publishing Co. 
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 สมาคมการราชทัณฑ๑แหํงสหรัฐอเมริกา (AmericanCorrectional Association) ได๎มีการ
ก าหนดมาตรฐานในเร่ืองการรักษาพยาบาลผู๎ต๎องขังไว๎เชํนเดียวกัน โดยในข๎อ 23-5.1 ก าหนดไว๎ 
ดังนี้142  

(1) ผู๎ต๎องขังควรได๎รับการรักษาพยาบาลทั้งประจ าและกรณีฉุกเฉิน ทั้งการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษาโรค ทั้งโรคทางกายและจิตใจ และโรคที่เกี่ยวกับทันตกรรม หากไมํสามารถ
ท าการรักษาผู๎ต๎องขังในสถานพยาบาลภายในเรือนจ าได๎ก็ให๎สํงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลหรือ
สถานที่อื่นที่เหมาะสม 

(2) การจัดให๎บริการทางการแพทย๑ ในเรือนจ า  ควรมีคุณภาพที่ เสมอกันกับ
สถานพยาบาลในชุมชนโดยทั่วไป 

(3) สถาบันใดที่จะท าการบริหารโรงพยาบาล ควรจะมีการก าหนดมาตรฐานด๎านการ
ให๎บริการส าหรับโรงพยาบาลโดยทั่วไปในชุมชนที่ได๎รับอนุญาตด๎วย” 
 นอกจากนี้ ในข๎อ 23-5.2 ก าหนดวํา143 “ในเรือนจ าแตํละแหํงจะต๎องมีบุคลากรที่ได๎รับ
การฝึกฝนอยํางเพียงพอ เพื่อที่จะ 

(1) ให๎การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ตามความจ าเป็น โดยมีความสอดคล๎องกับ
มาตรฐานและการปฏิบัติการทางด๎านการแพทย๑อันเป็นที่ยอมรับ 

(2) ประจ าการ หรือพร๎อมที่จะปฏิบัติงานในแตํละวัน เพื่อประเมินความต๎องการของ
ผู๎ต๎องขังในการรับการรักษาพยาบาล และต๎องสามารถให๎การดูแลรักษาพยาบาลในเวลาที่จ าเป็น
และในลักษณะที่เหมาะสม” 
 นอกจากนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายอาญา
ยุติธรรมแหํงสหรัฐอเมริกา (National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and 
Goals) ได๎มีข๎อเสนอแนะด๎วยวํา ในเรือนจ าแตํละแหํงควรจัดให๎ผู๎ต๎ องขังได๎รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลอยํางสมบูรณ๑โดยรีบดํวนที่สุด ซึ่งควรรวมบริการทั้งด๎านการรักษาโรค และการรักษา
ความเจ็บป่วยตําง ๆ และยังได๎เสนอแนะถึงเร่ืองการจัดระบบแพทย๑ให๎ได๎มาตรฐานเพื่อให๎บริการแกํ
ผู๎ต๎องขังในเรือนจ าวํา ควรมีการด าเนินการดังตํอไปนี้144 

(1) แพทย๑ในเรือนจ า จะต๎องท าการตรวจรํางกายของผู๎ต๎องขังตั้งแตํในวันแรกที่รับตัว
ผู๎ต๎องขังนั้นเข๎าสูํภายในเรือนจ า 

                                                                 
142 Ibid.  (pp. 932-933). 
143 Ibid. 
144 Ibid.  (p. 883). 
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(2) การจัดบริการทางการแพทย๑แกํผู๎ต๎องขังต๎องกระท าโดยบุคคลที่ผํานการฝึกอบรม
มาอยํางเหมาะสมภายใต๎การควบคุมของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งมีใบอนุญาต 

(3) ต๎องจัดให๎มีบริการทางด๎านการแพทย๑เพื่อให๎บริการแกํผู๎ต๎องขังตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง 

(4) ด าเนินการให๎เป็นโรงพยาบาลที่ได๎รับความเชื่อถือ 
(5) การสั่งยาให๎แกํผู๎ต๎องขังหรือการแจกจํายยาแกํผู๎ต๎องขังนั้น ต๎องอยูํภายใต๎การ

ควบคุมอยํางเข๎มงวด 
(6) รายงานการตรวจสอบทางการแพทย๑ หรือการรับการรักษาพยาบาลนั้น ควรจะต๎อง

มีข๎อมูลโดยละเอียด และได๎ผํานการตรวจรับรองจากเจ๎าหน๎าที่แพทย๑ผู๎รับผิดชอบโดยตรงด๎วย 
(7) นโยบายการให๎บริการทางการแพทย๑ของรัฐบาลทุกนโยบาย ควรจัดให๎ผู๎ต๎องขัง

ได๎รับบริการในระดับเดียวกับประชาชนโดยทั่วไป” 
 นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ เรือนจ าในสหรัฐอเมริกายังจัดให๎มีบริการด๎านการแพทย๑เป็น
กรณีพิเศษส าหรับผู๎ต๎องขังสูงอายุ ซึ่งมักจะมีโรคประจ าตัวตําง ๆ เชํน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง 
หรือโรคเร้ือรังอื่น ๆ ซึ่งต๎องใช๎ระยะเวลาในการรักษาคํอนข๎างนาน และมีคําใช๎จํายสูง จ าเป็นต๎องมี
อุปกรณ๑และมีสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ และมีการจัดให๎บริการรักษาพยาบาลแกํผู๎ต๎องขัง
ที่มีความพิการ รวมถึงผู๎ต๎องขังหญิงมีครรภ๑ ผู๎ต๎องขังที่ป่วยทางจิต 
 เรือนจ าของสหรัฐอเมริกาได๎มีการก าหนดบุคลาการที่ประจ าอยูํในสถานพยาบาล
ภายในเรือนจ าแตํละแหํงไว๎ด๎วย โดยเรือนจ าใดที่มีผู๎ต๎องขังจ านวนไมํเกิน 100 คน ก าหนดให๎ต๎องมี
สถานพยาบาล (Clinics) โดยมีพยาบาลหรือผู๎ชํวยแพทย๑ท าหน๎าที่ตรวจสอบสภาพรํางกายและท า
การรักษาพยาบาลอยํางงําย สํวนในเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่มีจ านวนผู๎ต๎องขังเกินกวํา 500 คนขึ้น
ไปนั้น ก าหนดให๎มีการต้ังโรงพยาบาล (Infirmaries) ซึ่งมีเตียงรักษาพยาบาลและต๎องมีพยาบาลดูแล
ตลอดเวลา แตํอยํางไรก็ดี ในกรณีที่ไมํสามารถท าการรักษาผู๎ต๎องขังที่ป่วยภายในเรือนจ านั้นได๎ ก็
ให๎สํงตัวผู๎ต๎องขังนั้นไปรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า145 
 ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาได๎น าระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) มาใช๎ท าการ
รักษาพยาบาล โดยใช๎เทคโนโลยีด๎วยการเชื่อมตํอกล๎องวีดีโอระหวํางผู๎ต๎องขังในเรือนจ า กับแพทย๑
ที่จะท าหน๎าที่ รักษาพยาบาลซึ่งอยูํภายนอกเรือนจ า และมีการเชื่อมตํออุปกรณ๑ตําง  ๆ เชํน 
เคร่ืองตรวจฟัง (Stethoscopes) เคร่ืองเอ็กซเรย๑ (X-ray Machines) โดยแพทย๑จะสามารถท าการตรวจ

                                                                 
145 Corrections a Comprehensive View.  Loc.cit.  อ๎างถึง.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษา

สิทธิในการด ารงชีวิต.  หน๎าเดิม. 

DPU



81 

วินิจฉัยโรคและท าการรักษาด๎วยการสั่งจํายยาผํานระบบทางไกลนี้ได๎ ซึ่งการใช๎ระบบการรักษา
ทางไกลนี้ไมํเพียงแตํจะชํวยลดคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาล ลดจ านวนบุคลากรทางด๎านการแพทย๑ 
แล๎วยังชํวยให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับการรักษาพยาบาลอยํางทันทํวงทีและสามารถเข๎าถึงการรักษาพยาบาล
ได๎อยํางทั่วถึงอีกด๎วย การรักษาพยาบาลด๎วยระบบทางไกลนี้นับวําเป็นความก๎าวหน๎าของระบบการ
ให๎บริการทางด๎านการแพทย๑แกํผู๎ต๎องขังอันจะท าให๎ผู๎ต๎องขังที่ต๎องการได๎รับการรักษาพยาบาล 
ได๎รับการรักษาพยาบาลจากแพทย๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎วยความรวดเร็ว ประหยัด และไมํเกิดปัญหาด๎านการ
รักษาความปลอดภัยเน่ืองจากไมํต๎องน าตัวผู๎ต๎องขังสํงไปรักษายังสถานพยาบาลภายนอกเรือนจ าใน
กรณีที่ไมํสามารถรักษาที่สถานพยาบาลภายในเรือนจ าได๎ อีกทั้งท าให๎สิทธิผู๎ต๎องขังในการได๎รับ
บริการสาธารณสุขได๎รับความคุ๎มครองมากยิ่งขึ้นด๎วย 
 นอกจากนี้ การราชทัณฑ๑สหรัฐอเมริกาได๎มีการให๎ความส าคัญในการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดตํอ การแพรํกระจายของโรคติดตํอภายในเรือนจ า เนื่องจากพบวําในปัจจุบันมี
โรคติดตํอเพิ่มสูงขึ้นอยํางมาก อันสํงผลกระทบตํอเรือนจ าที่มีผู๎ต๎องขังในเรือนจ าติดเชื้อและการ
แพรํกระจายของเชื้อโรคตําง ๆ ภายในเรือนจ า เนื่องจากผู๎ต๎องขังถูกจ ากัดอยูํในสถานที่มีต๎อง
ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันและมีสภาพแออัด โดยโรคติดตํอ ไมํวําจะเป็นโรคเอดส๑ หรือวัณโรค ที่มีการ
แพรํระบาดอยูํภายในเรือนจ า จ าเป็นจะต๎องมีมาตรการในการป้องกันและรักษาผู๎ต๎องขังที่ได๎รับเชื้อ
โรคดังกลําว โดยเรือนจ ามีนโยบายให๎มีการตรวจสอบโรคและมีการแยกตัวผู๎ต๎องขังที่ป่วยด๎วยโรค
ระบาดออกจากผู๎ต๎องขังทั่วไปเพื่อลดการแพรํระบาดของโรค146 
 การราชทัณฑ๑สหรัฐอเมริกาได๎ก าหนดหลักการในการดูแลรักษาผู๎ต๎องขังที่ป่วยไว๎โดย
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในเร่ืองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษและการดูแลผู๎ต๎องขังซึ่งเป็น
ผู๎ป่วยหนัก โดยมีกระบวนการในการรักษาผู๎ต๎องขัง ก าหนดไว๎ใน 28 C.F.R. Part 549 ซึ่งการ
รักษาพยาบาลแกํผู๎ต๎องขังนั้นอาจกระท าในสถานพยาบาลทั่ว ๆ ไป ที่มีข๎อตกลงไว๎กับการราชทัณฑ๑ 
และเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่จ าเป็นต๎องท าการรักษาโดยเรํงดํวน อาจมีการขนสํงผู๎ป่วยทางอากาศเพื่อ
สามารถสํงตัวผู๎ต๎องขังป่วยนั้นไปท าการรักษาพยาบาลได๎ทันทํวงที147 และยังมีการรักษาผู๎ต๎องขังที่
ป่วยเร้ือรังเป็นกรณีพิเศษอีกด๎วย โดยผู๎ป่วยเหลํานี้จ าเป็นจะต๎องได๎รับการรักษาจากผู๎ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด๎านการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ซึ่งได๎มีการจัดเตรียมสถานพยาบาลส าหรับผู๎ต๎องขังที่
ป่วยเร้ือรังไว๎ที่ศูนย๑พยาบาลรัฐบาลกลาง (Federal Medical Centers) โดยแบํงแยกสถานที่ส าหรับผู๎

                                                                 
146 แหลํงเดิม. 
147 Ministry of Justice.  Federal Bureau of Prison.  Legal Resource Guide to the Federal Bureau of 

Prison 2004.  p. 28.  (2013, June 1).  Retrieved from http://www.bop.gov/bopmain.html, 2547. 
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ต๎องชายไว๎ที่โฟร๑ทเวิร๑ท รัฐเท็กซัส และส าหรับผู๎ต๎องขังหญิงไว๎ที่ฐานทัพอากาศคาร๑ทเวลล๑ รัฐเท็ก
ซัส148 
 3.4.2.4  การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวําด๎วยการก าหนด
มาตรฐานและเป้าหมายอาญายุติธรรมแหํงสหรัฐอเมริกา  (National Advisory Commission on 

Criminal Justice Standards and Goals) ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในเร่ืองของการจัดให๎บริการที่อยูํอาศัย
ให๎แกํผู๎ต๎องขงัไว๎ โดยเสนอวําเรือนจ าแตํละแหํงควรจัดให๎ผู๎ต๎องขังมีห๎องพักของตนเองและมีขนาด
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในแตํละฤดูกาลและมีแสงสวํางเพียงพอ เป็นต๎น 
 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในเร่ืองของขนาดของห๎องขัง โดยก าหนดวํา
ห๎องขังควรมีพื้นที่อยํางน๎อย 60 ตารางฟุต โดยผู๎ต๎องขังที่อาศัยอยูํในห๎องขังที่มีพื้นที่น๎อยกวํา 80 
ตารางฟุต นั้นไมํควรให๎ผู๎ต๎องขังอยูํภายในห๎องขังเกินกวํา 10 ชั่วโมง ตํอ 1 วัน149

 และการราชทัณฑ๑
สหรัฐอเมริกาก าหนดให๎มีการจัดที่หลับนอนรวมไปถึงอุปกรณ๑ที่เหมาะสมทั้งผ๎าปูที่นอน หมอน ซึ่ง
จะต๎องมีขนาดและมาตรฐานเดียวกันส าหรับผู๎ต๎องขังทุกคน150 
 3.4.2.5  การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผํอนหยํอนใจ  เรือนจ า
สหรัฐอเมริกาได๎มีการให๎ความส าคัญแกํการจัดให๎บริการด๎านนันทนาการแกํผู๎ต๎องขังเชํนกัน โดย
เห็นได๎จากมีการตั้งโรงเรียนดัดสันดานเอลมิรํา (The Elmira Reformatory) ขึ้นในปี ค.ศ. 1876 ซึ่ง
เป็นสถาบันที่มีการเสนอโปรแกรมนันทนาการและการใช๎เวลาวํางไว๎อยํางหลากหลายวิธี รวมถึง
การก าหนดประเภทนันทนาการ มีการจัดสร๎างโรงยิมในรํม สโมสร จัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎อําน
หนังสือพิมพ๑ส าหรับผู๎ต๎องขังและให๎ชมรายการละคร  ศิลปะ เป็นต๎น โดยโปรแกรมการจัด
ให๎บริการด๎านนันทนาการแกํผู๎ต๎องขังในเรือนจ า มี 3 ประเภท ได๎แกํ151 

(1) มีสนามที่เรียกวํา “The Big House” ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับให๎ผู๎ต๎องขังสามารถเดิน
เลํน นั่งพักผํอน และท ากิจกรรมระหวํางผู๎ต๎องขังกันเองได๎ โดยในวันหยุด ผู๎ต๎องขังสามารถที่จะเลํน
กีฬากลางแจ๎งได๎ 

(2) ห๎องสมุด โดยจะมีการจัดหาหนังสือที่มีความเหมาะสมส าหรับผู๎ต๎องขังได๎เลือก
อําน 

                                                                 
148 Ibid.  (p. 29).  
149 Prison Law 3ed. (p. 181).  Op.cit. 
150 Manual of Correctional Standard.  Loc.cit. 
151 Corrections a Comprehensive View.  (p. 406).  Op.cit.  อ๎างถึงใน.  หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : 

กรณีศึกษาสิทธิในการด ารงชีวิต.  หน๎าเดิม. 
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(3) ห๎องประชุม โดยจะมีการจัดให๎ชมภาพยนตร๑และรายการตํางๆ รวมถึงการ
ประกอบพิธีการทางศาสนาของผู๎ต๎องขัง 
 กิจกรรมนันทนาการในเรือนจ าของสหรัฐอเมริกาที่จัดให๎แกํผู๎ต๎องขังนั้น สํวนใหญํจะ
เป็นกีฬาประเภทตําง ๆ เชํน แฮนด๑บอล ฟุตบอล เบสบอล มวย เป็นต๎น โดยที่ผู๎ต๎องขังจะได๎รับ
อนุญาตให๎ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมง152 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดให๎ผู๎ต๎องขังได๎มีกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะและการประดิษฐ๑        
ตําง ๆ อันถือเป็นกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู๎ต๎องขังอยํางหนึ่งที่ชํวยให๎ผู๎ต๎องขังได๎ผํอนคลาย
ความตึงเครียดและใช๎เวลาวํางไปกับการท างานศิลปะ อันจะชํวยให๎ผู๎ต๎องขังมีจิตใจสงบเย็นลง แตํ
อยํางไรก็ตาม กิจกรรมประเภทนี้มีปัญหาในด๎านการขาดแคลนบุคลากรผู๎ฝึกสอนจึงต๎องอาศัย
ผู๎ต๎องขังฝึกฝนและเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
 จากที่กลําวมา เรือนจ าสหรัฐอเมริกายังมีกิจกรรมนันทนาการที่จัดไว๎ส าหรับผู๎ต๎องขัง
อีกหลายประเภท เชํน ดนตรี การโต๎วาที การชมภาพยนตร๑ โทรทัศน๑ วิทยุ  และการแสดงตําง ๆ ทั้ง
จากกลุํมบุคคลภายนอกที่เข๎ามาให๎ความบันเทิงแกํผู๎ต๎องขังภายในเรือนจ า และจากกลุํมผู๎ต๎องขังเอง 
กิจกรรมเหลํานี้มีความส าคัญอยํางมากในการใช๎ชีวิตอยูํภายในเรือนจ า และท าให๎ผู๎ต๎องขังได๎รับ
ความบันเทิง ความร๎ู และเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ ทั้งยังชํวยให๎ผู๎ต๎องขังเกิดความผํอน
คลายจากการตึงเครียดที่ต๎องถูกจ าคุกอยูํภายในเรือนจ าได๎ 

                                                                 
152 Joseph J. Senna and Larry J. Siegel.  (2001, p. 454). Essentials of Criminal Justice.  Third 

edition. CA: Wadworth. 
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บทที ่4 
วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย 

 
 เรือนจ าเป็นสถานที่ที่ใช้ควบคุมผู้ที่กระท าความผิดในคดีต่าง ๆ ทั้งที่ถูกตัดสินตามค า
พิพากษาถึงที่สุด หรือถูกขังไว้ตามหมายขัง หรือถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนมีลักษณะการคุมตัวแยกจากสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อปกครอง
และดูแลผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของเรือนจ า รวมทั้งแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้าสังคมทั่วไปได้เมื่อพ้นโทษแล้วโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ 
การจัดการศึกษาอบรมทั้งสายสามัญ สายธรรมศึกษา สายวิชาชีพ การฝึกอาชีพ การพัฒนาฟื้นฟู
จิตใจ เป็นต้น ทั้งนี้เรือนจ าต้องจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและ
ด าเนินกิจกรรมของผู้ต้องขัง เนื่องจากเรือนจ าเป็นสถานที่รวมของผู้ต้องขังจ านวนมาก สภาพ
เรือนจ าส่วนใหญ่เป็นเรือนจ าที่สร้างมานานมีความจ ากัดด้านสถานที่ และสาธารณูปโภค รัฐไม่
สามารถด าเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและทันต่อจ านวนผู้ต้องที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
ท าให้สภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเรือนจ าบางแห่งไม่ถูกหลักสุขาภิบาลเช่นไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
น้ าเสียที่ไม่ได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมมีปัญหาในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวนส้วม
ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ต้องขัง น้ าดื่มน้ าใช้ไม่สะอาดปลอดภัยมีสัตว์แมลงพาหะน าโรค ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเรือนจ า นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสภาพความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังอันมีแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดสุขภาพอนามัยเสื่อม
โทรม การเกิดโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคแก่ผู้ต้องขัง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรค
ปอด โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ตลอดจนเกิดความเครียด ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อสภาพการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง 
 เนื่องจากการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย ต้องประกอบด้วยปัจจัย
ส าคัญในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังตลอดเวลาที่ผู้ต้องขังอาศัยอยู่ในเรือนจ าไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย
ที่หลับนอน อาหารการกิน การได้รับการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสภาพจิตใจและสภาพ
ร่างกายของผู้ต้องขัง รวมถึงในเวลาว่างหรือเวลาที่ผู้ต้องขังพักผ่อนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็น
ที่มาของการมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งนี้หากเรือนจ าสามารถจัดให้ผู้ ต้องขังได้รับการ
บริการในเร่ืองดังว่ามานี้อย่างดีเพียงพอ ก็ย่อมส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ต้องขังตามมานั้นเอง 
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 ด้วยเหตุนี้ผู้ เขียนจึงขออธิบายถึงสิทธิของผู้ต้องขังทั้งหมดเท่าที่มีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขัง โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิของผู้ต้องขังตาม
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ตามที่ได้ท าการศึกษามาในบทที่ 3 เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ฉบับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย และหาข้อดี ข้อเสีย เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาสิทธิของ
ผู้ต้องขังในประเทศไทยต่อไปให้มีความทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและเป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นต่ าในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง อันเป็นการสากล 
 
4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขัง 
 ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักการคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังทั้งในระดับ
สากลและตามกฎหมายต่างประเทศไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 3 แล้ว ต่อไปนี้ผู้เขียนจะน าหลักดังกล่าว
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ประเทศไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายบังคับโทษในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ได้รับอาหารของผู้ต้องขังต่อไป 

4.1.1  การคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังตามหลักประกันสิทธิตามหลักสากล 
 สิทธิของผู้ต้องขังที่จะได้รับอาหารถือเป็นสิทธิที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องจัดบริการในเร่ือง
เกี่ยวกับอาหารให้แก่ผู้ต้องขังอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ  (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) 
ในข้อที่ 20 ซึ่งก าหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอที่จะ
เสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงต่อร่างกาย โดยการจัดปรุงอาหารอย่างสะอาดและจัดเลี้ยงอย่าง
เป็นระเบียบ กับทั้งจะต้องจัดเตรียมน้ าดื่มให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ต้องขังทุกคนอยู่เสมอ 
การจัดอาหารอย่างไรจึงจะถือว่าเพียงพอนั้น ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ 
ก าหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณาทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพของอาหาร แต่หากพิจารณาถึง
สภาพร่างกายของมนุษย์โดยทั่วไปแล้ว จะรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ โดยเฉพาะหากต้อง
ท างานในเวลากลางวัน ดังนั้น การจัดให้บริการอาหารแก่ผู้ต้องขังอย่างน้อยวันละ 3 มื้อ ในปริมาณ
ที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ 
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4.1.2  การคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการร้องเรียนในเร่ืองสิทธิผู้ต้องขังเกี่ยวกับเร่ือง
อาหารเป็นจ านวนมากดังปรากฏอยู่ตามหนังสือพิมพ์ แต่ก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากศาล ในด้าน
ความพอเพียงซึ่งในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน โดยค่าเฉลี่ยของแต่ละวัน ในปี พ .ศ. 2540 : อยู่ที่
ประมาณ 5.50 มาร์ก ต่อหนึ่งวัน1 อันถือเป็นตัวชี้วัดถึงการให้ความส าคัญของผู้ต้องขังในเร่ืองสิทธิ
ในการได้รับอาหารในเรือนจ าหลาย ๆ แห่ง 
 องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในเรือนจ าจะต้องได้รับการดูแลโดย
แพทย์2 ตัวอย่างเช่นอาหารพิเศษ กล่าวคือ อาหารเพื่อการลดน้ าหนักจะต้องปรากฏอยู่ในค าสั่ง
แพทย์3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ด้วยว่าจะจัดอาหารดังกล่าวให้หรือไม่4 
 นอกจากนี้ในมาตรา 21 ได้ระบุหน้าที่ของเรือนจ าว่า ต้องจัดหาและดูแลผู้ต้องขังด้วยน้ า
สะอาด หรืออาจจะเลือกน้ าแร่ หรือเคร่ืองดื่มอื่น ๆ ที่ท ามาจากน้ าต้มสุก มาให้ผู้ต้องขังบริโภค5 และ
มาตรา 21 S. 3 ก าหนดให้ผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎการบริโภคอาหารตาม
ศาสนาได้ถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านจากสภาแห่งชาติและความคิดเห็นของหน่วยงานบางส่วนว่า 
ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องอาหารบางชนิดจากเรือนจ า6 แต่ในทางปฏิบัติผู้ต้องขังสามารถที่จะ
ปฏิเสธอาหารบางชนิด เพราะเหตุผลทางศาสนาได้ นอกจากนี้อาหารต้องห้ามทางศาสนาจะถูก
เปลี่ยนเป็นอาหารอ่ืน ๆ ได้7 และเนื่องจากมีผู้ต้องขังจ านวนมากที่นับถือศาสนาอิสลาม เรือนจ า
หลาย ๆ แห่ง จึงมีการเสนอกฎเพื่อควบคุมอาหารให้ตรงกับบทบัญญัติด้านโภชนาการทางศาสนา
อิสลาม8 ไว้ด้วย และประการสุดท้ายคือ ผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎพิเศษด้าน
โภชนาการนี้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางศาสนา และผู้ต้องขังอาจจะต้องจัดหาด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมศาสนา9 
 

                                                        
1 Z.B. in Rheinland-Pfalz, vgl. S/B-Romkopf/Riekenbrauck 1999, § 21 Rn. 3. 
2 StVollzG § 21 S. 1. 
3 StVollzG § 21 S. 2. 
4 Kaiser/Schöch  Strafvollzug.  5.Auflage,  S.168. 
5 OLG Zweibrücken StV 1993, 448 f. 
6 Vgl. BT-Drs. 7/918, 56; BT-Drs. 7/3998; OLG Hamm NStZ 1984, 190. 
7 VV Nr. 1 Abs. 3 zu § 21. 
8 S/B-Romkopf/Riekenbrauck 1999, § 21 Rn. 13. 
9 Vgl. BT-Drs. 7/3998, 13; OLG Hamm NStZ 1984, 190. 
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4.1.3  การคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 สิทธิได้รับอาหาร กรมราชทัณฑ์ในประเทศญ่ีปุ่นก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเรือนจ าใน
การจัดบริการด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังไว้ โดยก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (The Prison 
Law 1953) ข้อ 34 โดยก าหนดให้มีการจัดอาหารและน้ าดื่มตามความจ าเป็นให้แก่ผู้ต้องขังตามสิทธิ
ของเขา โดยค านึงถึงสุขภาพ อายุ และชนิดของงานที่ท าด้วย ปริมาณอาหารที่จัดให้แก่ผู้ต้องขังทุก
คนจะจัดให้ตามความจ าเป็นและเพียงพอโดยมีการแบ่งระดับปริมาณของอาหารไว้ 5 ระดับ และจัด
ให้แก่ผู้ต้องขังโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ จะมีการจัดอาหารพิเศษให้แก่
ผู้ต้องขังในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดของชาติ และวันเกิดของผู้ต้องขัง เป็นต้น 
รวมทั้ง มีการจัดอาหารพิเศษให้แก่ผู้ต้องขังที่เป็นชาวต่างชาติไว้แตกต่างจากอาหารของผู้ต้องขัง
ทั่วๆ ไปด้วย และในพระราชบัญญัติน้ี ในข้อ 35 ยังอนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถซื้ออาหารได้เองด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเองได้อีกด้วย 

4.1.4  การคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษ 
 สิทธิได้รับอาหาร กรมราชทัณฑ์อังกฤษได้ก าหนดเร่ืองอาหารไว้ในระเบียบเรือนจ า 
(The Prison Rules 1999) ในข้อ 24 (2), (4) ว่าอาหารที่จัดให้ผู้ต้องขังนั้น ควรจะมีการจัดเตรียมและ
ให้บริการอย่างดีด้วยอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีความหลากหลาย
พอสมควร และมีปริมาณที่เพียงพอ รวมทั้งต้องจัดหาน้ าดื่มที่สะอาดและเพียงพอแก่ผู้ต้องขังด้วย 
 ระเบียบเรือนจ า ในข้อ 24 (1) ได้ก าหนดห้ามมิให้นักโทษรับอาหารจากภายนอก โดย
ก าหนดไว้ว่า ไม่มีผู้ต้องขังคนใดจะได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่ืน ๆ นอกจากที่เรือนจ า
จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แพทย์ (medical officer) หรือแพทย์ (medical 
practitioner) ที่ท างานในเรือนจ านั้น10 ดังนั้น ผู้บัญชาการเรือนจ า (Governor) มีหน้าที่ที่จะต้องจัด
อาหารให้ผู้ต้องขังอย่างเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้ค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ แม้ว่าผู้บัญชาการเรือนจ าจะไม่มีความจ าเป็นต้องจัดประเภท
อาหารให้แก่ผู้เรียกร้องตามชนิดที่มีการร้องขอไว้ก็ตาม แต่ผู้บัญชาการเรือนจ าไม่สามารถลด
ปริมาณอาหารที่ผู้ต้องขังควรได้รับในแต่ละวัน เช่น หากจัดอาหารให้ผู้ต้องขังเพียงวันละ 1 มื้อ ถือ
ว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของตน เพราะการเสียสิทธิที่จะได้รับอาหารนั้น ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
การลงโทษทางวินัย11 นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร โดยการราชทัณฑ์อังกฤษได้

                                                        
10 ก่อนปี ค.ศ. 1988 ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา (remand prisoners) มีสิทธิที่จะได้รับอาหารจากเพื่อน

หรือญาติได้ แต่ต่อมาได้มีการห้ามมิให้รับอาหารจากภายนอกโดยอ้างถึงอ านาจภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์. 
11 Stephen Livingstone, Tim Owen QC and Alison Macdonald.  (2003, p. 189).  Prison Law 3ed.  

London: Oxford University Press. 
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มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่แพทย์ (medical officer) และแพทย์ที่ท างานในเรือนจ า หรือบุคคลใดที่ผู้
บัญชาการเรือนจ าเห็นว่ามีความช านาญ ตรวจสอบอาหารทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร ในกรณีที่ขาด
แคลนหรือมีข้อบกพร่องในด้านอาหาร ให้รายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจ าทราบ และคณะกรรมการ
ผู้ตรวจเรือนจ า (The Board of visitors) ก าหนดให้สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาหารของ
ผู้ต้องขังเป็นประจ าด้วย 

4.1.5  การคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 สิทธิได้รับอาหาร สิทธิของผู้ต้องขังที่จะได้รับอาหาร ถือเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากเป็น
ปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และการได้รับอาหารที่มีคุณค่าและในปริมาณที่เพียงพอก็เป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เช่นเดียวกัน 
 สหรัฐอเมริกาได้มีข้อก าหนดสนับสนุนของสมาคมการราชทัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(The American Correction Association) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “การจัดอาหารให้แก่ผู้ต้องขัง ถือเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระเบียบวินัย และจ าเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ด้าน
อาหารซึ่งจะต้องมีมาตรฐานและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขังด้วย” โดยใน
เรือนจ าของสหรัฐอเมริกาได้จัดบริการด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังไว้วัน 3 มื้อ โดยมีการก าหนดรายการ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและจัดให้อาหารในแต่ละมื้อมีความหลากหลายและเป็นไปตาม
ความต้องการ ซึ่งจะเรียกว่าระบบรายการอาหารหมุนเวียน (Cycle menu) เป็นไปตามรอบระยะเวลา
ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ รายการอาหารที่จัดให้แก่ผู้ต้องขังนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการที่เพียงพอโดยเป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการอาหารด้านโภชนาการ (Food and 
Nutrition Board of the U.S. Department of Agriculture) โดยจะมีการรวบรวมรายการอาหารที่ได้รับ
ความนิยมและพยายามหลีกเลี่ยงรายการอาหารที่มีความซ้ าซากในการจัดให้บริการแก่ผู้ต้องขัง และ
มีการจัดหาเมนูพิเศษส าหรับวันหยุดหรือวันส าคัญต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ เรือนจ า ต่าง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกามีการจัดรายการอาหารสุขภาพให้บริการส าหรับผู้ต้องขังด้วย โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่
อาจต้องได้รับการดูแลในด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น มีการจัดให้บริการอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพบ ารุงหัวใจ (Heart Healthy) โดยให้ความส าคัญแก่อาหารประเภทที่เป็นผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยง
อาหารปรุงไม่สุกและอาหารจ าพวกไขมัน เช่น อาจใช้วิธีปรุงอาหารด้วยการอบ ต้ม ตุ๋น เป็นต้น อีก
ทั้งยังมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านโภชนาการแก่ผู้ต้องขังด้วย 
 นอกจากการจัดให้บริการอาการพิเศษส าหรับผู้ต้องขังที่ป่วยหรือมีโรคประจ าตัวหรือ
ผู้ต้องขังที่อาจต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพเป็นกรณีพิเศษแล้ว เรือนจ ายังต้องจัดให้บริการทางด้าน
อาหารตามความต้องการ หรือตามข้อจ ากัดในทางศาสนาเป็นพิเศษด้วย และจัดบริการอาหารพิเศษ
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ส าหรับฉลองวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้มีสิทธิใน
การนับถือและกระท ากิจกรรมในทางศาสนาได้  

4.1.6  การคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย 
 4.1.6.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
 กฎหมายไทยได้มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิได้รับอาหาร
ไว้เช่นกัน โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 
58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 7712 โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของทางเรือนจ าใน
การจัดบริการด้านอาหารให้แก่ผู้ต้องขังอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ คือ มื้อเช้า และมื้อเย็น เท่านั้น อันเป็น
การไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners) เพราะการจัดให้บริการอาหารแก่ผู้ต้องขังเพียงวันละ 2 มื้อ ถือว่า
เป็นปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของคนทั่ว  ๆ ไป แต่อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันได้มีการก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้เรือนจ าต่าง ๆ จัดให้บริการ
ด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังวันละ 3 มื้อ และจัดให้มีบริการน้ าดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้ต้องขังทั้งในโรงเลี้ยงอาหารและในเรือนนอน อันจะเห็นได้ว่าแม้จะไม่ มีกฎหมาย
รองรับแต่มีแนวทางปฏิบัติของเรือนจ าที่ให้ความส าคัญแก่การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไว้อันเป็นการ
สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรมีการยกระดับจากแนวทางปฏิบัติให้เป็น
กฎหมายโดยมีการแก้ไขบทบัญญัติข้อ 77 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพ
ต่อสิทธิของผู้ต้องขังอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดช่องว่างของกฎหมายให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า
น ามาใช้อ้างได้ว่ากฎหมายให้จัดอาหารให้แก่ผู้ต้องขังวันละ 2 มื้อ  
 อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ให้ความส าคัญแก่สิทธิในการได้รับ
อาหารของผู้ต้องขังมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากหนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ก าหนดแนวทางในการที่จะ
พยายามพัฒนาทั้งรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณอาหารส าหรับผู้ต้องขังให้มีความเพียงพอ รวมทั้งยัง
มีการจัดอาหารพิเศษให้เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังแต่ละประเภท เช่น การก าหนดรายการอาหารในรอบ 
31 วัน เพื่อเป็นแนวทางแก่เรือนจ าต่าง ๆ ในการจัดอาหารให้แก่ผู้ต้องขังได้หลากหลายตรงตาม

                                                        
12 กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎกระทรวง”) 

ข้อ 77 “ให้จัดให้ผู้ต้องขังได้รับประทานอาหารอย่างน้อย 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น อาหารมื้อหนึ่งๆ ให้ประกอบด้วย
ข้าวหรือส่ิงอื่นแทนข้าวและกับข้าวหรือส่ิงอื่นแทนกับข้าว”. 
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ความต้องการของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ การจัดอาหารให้เหมาะสมกับหลักของแต่ละศาสนา การ
ก าหนดอาหารอ่อนส าหรับผู้ต้องขังที่ป่วย การจัดอาหารเสริมแก่ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ การจัดอาหาร
เสริมพิเศษส าหรับนักโทษเด็ดขาดที่ท างานสาธารณะ การจัดอาหารให้ผู้ต้องขังต่างชาติ และการจัด
น้ าดื่มที่สะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น ซึ่งการจัดบริการอาหารพิเศษเหล่านี้แสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการที่ดีในการให้บริการทางด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังในประเทศไทย 
 มีข้อสังเกตว่า กรมราชทัณฑ์ยังไม่มีการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้บริการด้าน
อาหารเป็นพิเศษส าหรับผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังที่ต้องการการควบคุมอาหาร เช่น ผู้ต้องขังที่
ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของผู้ต้องขังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
และจ าเป็นที่จะต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมกับโรคอันมีข้อจ ากัดในเร่ืองการรับประทานอาหาร 
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดให้บริการอาหารพิเศษแก่ผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคประจ าตัวที่
จ าเป็นต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษ โดยจัดอาหารที่มีความเหมาะสมแก่ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ รวมไป
ถึงควรมีการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการพร้อมทั้งค าแนะน าส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อ
ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและท าให้สิทธิของผู้ต้องขังได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้นด้วย 
 กฎกระทรวงฯ ยังได้ก าหนดเกี่ยวกับการปรุงอาหารให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์อีกด้วย 13 โดยผู้ท าหน้าที่ปรุงอาหารจะต้องผ่านการตรวจโรคและความ
เห็นชอบจากแพทย์ และมีการก าหนดมาตรฐานด้านสูทกรรมโดยก าหนดให้สถานที่ เตรียมหรือปรุง
อาหารและโรงเลี้ยงจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และสะอาด มีระเบียบ 14 ซึ่งหากสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ได้จริง ก็ย่อมจะท าให้อาหารที่เป็นบริการหรือการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า เป็นไปอย่างดี และได้มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในอันที่จะได้รับ
อาหาร  
 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดในเร่ืองการตรวจสอบอาหารที่จะให้แก่ผู้ต้องขังโดยต้องให้
แพทย์หรือเจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นผู้ตรวจคุณภาพ ปริมาณอาหารที่ผู้ต้องขังจะได้รับเพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้รับอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ15 ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้ ถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับ

                                                        
13 กฎกระทรวง ข้อ 80 “โดยปกติ อาหารที่จะให้ผู้ต้องขังรับประทานนั้นให้ปรุงในเรือนจ า ให้จัดเจ้า

พนักงานเรือนจ าและผู้ต้องขังด าเนินการปรุงอาหารเป็นการเฉพาะ ผู้ปรุงอาหารต้องผ่านการตรวจโรคและ
ความเห็นของแพทย์” 

14 บันทึกส านักทัณฑวิทยาที่ ยธ. 0705/267 เรื่องส่งกรอบมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิต
ในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547. 

15 กฎกระทรวง ข้อ 79 “อาหารที่ผู้ต้องขังรับประทานนั้นต้องให้แพทย์ตรวจก่อน ในกรณีที่แพทย์มา
ตรวจไม่ได้ ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นผู้ตรวจ 
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ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษที่บัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องขังที่จะได้รับ
อาหาร โดยก าหนดไว้ในข้อ 26 (1) (ก) ที่ก าหนดให้แพทย์ต้องตรวจตราและเสนอค าแนะน าไปยังผู้
บัญชาการเรือนจ าในเร่ืองปริมาณ คุณภาพ การปรุงและการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง แต่ในทาง
ปฏิบัติของเรือนจ าในประเทศไทย ไม่พบว่าแพทย์ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลาการ16 จึงได้มีการก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้
อ านวยการทัณฑสถานเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและชิมอาหารที่ปรุงเลี้ยงผู้ต้องขังอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 มื้อ และให้หัวหน้าสูทกรรมตรวจสอบและชิมอาหารที่ปรุงเลี้ยงผู้ต้องขังเป็นประจ าทุก
วัน17 รวมทั้งให้มีการเก็บตัวอย่างอาหารที่ผู้ต้องขังรับประทานไว้เพื่อท าการตรวจสอบในกรณีที่มี
ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นความพยายามในการ
ปฏิบัติตามแนวทางของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ 
 4.1.6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามระเบียบ หนังสือเวียนและข้อมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของกรมราชทัณฑ์ 

1.  ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 
254918 

แม้ตามกฎกระทรวง ในข้อ 77 ได้ก าหนดให้สิทธิของผู้ต้องขังที่จะได้รับอาหารอย่าง
น้อยวันละ 2 มื้อ อย่างน้อยมื้อเช้าและมื้อเย็นดังที่ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดข้างต้นแล้ว 

แต่จากการศึกษาพบว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ในข้อ 113 ได้ก าหนดถึงสิทธิที่จะ
ได้รับอาหารไว้แตกต่างจากในกฎกระทรวง โดยก าหนดให้จัดอาหารให้ผู้ต้องขังรับประทานวันละ 
3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น โดยอาหารแต่ละมื้อจะต้องประกอบด้วยข้าวหรือสิ่งอ่ืนแทนข้าวและ
กับข้าวหรือสิ่งอื่นแทนกับข้าว19 

                                                                                                                                                               
 อาหารซ่ึงตรวจพบว่าเน่าเสีย ไม่เป็นส่ิงที่พึงรับประทานนั้น ห้ามมิให้ยินยอมให้ผู้ต้องขัง
รับประทาน”. 

16 สันติ  สัมพันธ์นนท์, นักทัณฑวิทยา 6 กรมราชทัณฑ์ (16 ธันวาคม 2547). 
17 หนังสือกรมราชทัณฑที่ ยธ. 0705/267 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ลง

วันที่ 14 สิงหาคม 2546. 
18 ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระเบียบกรมราชทัณฑ์”. 
19 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อ 113 “ให้สถานที่กักขังจัดอาหารให้ผู้ต้องกักขังรับประทาน วันละ 3 มื้อ 

คือ เช้า กลางวัน และเย็น อาหารมื้อหนึ่ง ๆ ให้ประกอบด้วยข้าวหรือส่ิงอื่นแทนข้าวและกับข้าว หรือส่ิงอื่นแทน
กับข้าว”. 
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นอกจากนี้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ยังได้ก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่ปรุงอาหารให้แก่ผู้ต้องขัง
ในเรือนจ านั้นจะต้องผ่านการตรวจโรคและมีความเห็นของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลว่าผู้นั้ น
สมควรปรุงอาหารได้20 ส่วนรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวก็จะมีลักษณะท านองเดียวกับที่ก าหนดไว้
ในกระทรวงนั้นเอง 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่ออกมาใช้ในเร่ืองเดียวกันแต่กลับมีความไม่สอดคล้องกันโดย
ในกฎกระทรวงตามที่ได้กล่าวไปนั้นให้มีการจัดอาหารให้แก่ผู้ต้องขังรับประทานอย่างน้อย 2มื้อ 
คือ มื้อเช้าและเย็น ซึ่งยังมีความขัดแย้งกับหลักมาตรฐานสากลอยู่ แต่อย่างไรก็ตามแม้ระเบียบจะได้
ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยให้มีการจัดหาอาหารแก่ผู้ต้องขังรับประทานวันละ 3 มื้อ
ก็ตาม แต่ตามศักดิ์ของกฎหมายระเบียบย่อมมีศักดิ์ต่ ากว่ากฎกระทรวง แม้จะมีความเหมาะสมแต่ก็
ยังขัดแย้งกับกฎกระทรวง ดังนั้นจึงสมควรแก้ข้อก าหนดในข้อ 77 แห่งกฎกระทรวงให้มีความ
สอดคล้องกับระเบียบและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังในด้านสิทธิได้รับอาหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สุขอนามัยของผู้ต้องขัง  

2.  ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตใน
เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง21 
 จะเห็นได้ว่ากฎหมายในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในการที่จะได้รับอาหารนั้น
ไม่มีกฎหมายฉบับใดกล่าวถึงการให้ผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับบริโภคน้ าดื่มที่สะอาดในปริมาณที่
เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับต่าง  ๆ แล้วกองบริการทาง
การแพทย์ของกรมราชทัณฑ์ยังได้มีการจัดท าข้อมาตรฐานกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการก าหนด
มาตรฐานและมีค าอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขอนามัยและการใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้ต้องขัง 
โดยในด้านสูทกรรม (สุขาภิบาลอาหาร) ข้อมาตรฐานดังกล่าวได้ก าหนดในเร่ืองดังกล่าวไว้ เช่น 
ก าหนดให้ต้องมีจุดน้ าดื่มส ารองในเรือนนอนทุกห้องโดยจัดให้มีน้ าดื่มในภาชนะที่สะอาดมีก๊อก 
เปิด-ปิด มีฝาปิดมิดชิดจัดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร อยู่นอกบริเวณส้วมเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อน 
 ข้อมาตรฐานดังกล่าวยังได้ก าหนดมาตรฐานและค าอธิบายด้านสูทกรรมไว้อย่าง
ละเอียด เป็นต้นว่า บริเวณที่ใช้เตรียม ปรุง ประกอบอาหารต้องสะอาด ไม่วางอาหารและภาชนะที่

                                                        
20 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อ114 “ผู้ปรุงอาหารของสถานที่กักขังส าหรับผู้ต้องกักขัง ต้องได้รับการ

ตรวจโรคและ ความเห็นของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่พยาบาล ว่าสมควรให้เป็นผู้ปรุงอาหารได้”. 
21 ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมาตรฐานกรมราชทัณฑ์”. 
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ใช้บนพื้น โดยพื้นที่เตรียมและปรุงอาหารต้องมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร อาหารและ
เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีฉลากเลขทะเบียนต ารับอาหารหรือมีการรับรองของ
ราชการ ส่วนอาหารสดและอาหารแห้งต้องมีคุณภาพดีแยกเป็นสัดส่วนเก็บในตู้เย็นท าให้สะอาด
ก่อนน ามาปรุงอาหาร อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิดอาหารไว้
ตลอดเวลาวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ส่วนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหารและ
บริโภคต้องมีความสะอาด โดยก าหนดขั้นตอนการล้างภาชนะไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ก าจัดเศษ
อาหารและคราบไขมันโดยใช้สารเคมี (น้ ายาล้างภาชนะ) ท าความสะอาด (2) ใช้น้ าสะอาดล้างก าจัด
สารเคมีให้หมดไป และ (3)ให้ฆ่าเชื้อโรค เช่น อบ ลวก เป็นต้น ตามข้อมาตรฐาน อย่างน้อยจะต้อง
ผ่านขั้นตอนที่ (1) และ (2) แต่หากในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารข้อ
มาตรฐานดังกล่าวก าหนดให้ต้องผ่านขั้นตอนที่ (3) ด้วย22 

 
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ 

4.2.1  การคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ตามหลักประกันสิทธิตามหลัก
สากล 
 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners) ได้ก าหนดหลักการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในการได้รับบริการทางด้าน
การแพทย์ไว้เช่นเดียวกัน โดยได้ก าหนดไว้ในข้อ 22 ถึงข้อ 26 โดยมีการวางหลักการพื้นฐานไว้ใน
ข้อ 9 ซึ่งมีหลักการส าคัญที่ต้องการจะคุ้มครองให้ผู้ต้องขังที่ป่วยได้รับบริการทางด้านการแพทย์
เช่นเดียวกับพลเมืองทั่ว ๆ ไป เช่น การส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาภายนอกเรือนจ า การตรวจ
วินิจฉัยโรคจิต การดูแลผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ การก าหนดให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังตั้งแต่วัน
แรกรับ การก าหนดให้มีสถานพยาบาลอยู่ภายในเรือนจ าทุกแห่งโดยมีแพทย์ประจ าอยู่ใน
สถานพยาบาลนั้น ๆ ทุกเรือนจ า และการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

4.2.2  การคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี
 ในกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีหลักการส าคัญว่า สุขภาพอนามัยทั้งทางง
ร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังจะต้องได้รับการดูแลไม่ให้ถูกกระทบกระเทือน และจะต้องได้รับการ
ดูแลด้วยมาตรการที่จ าเป็นในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความสะอาด โดยจะมีแพทย์เป็น

                                                        
22 กรมราชทัณฑ์, กองบริการทางการแพทย์.  (มปป, น. 3-10.).  ข้อมาตรฐานและค าอธิบาย

มาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง. 
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ผู้รับผิดชอบ การรักษาผู้ป่วยจะต้องกระท าโดยผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
เท่านั้น ส่วนการตรวจสุขภาพของผู้ต้องขังและการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ต้องขังที่มีอายุ 35 ปี
บริบูรณ์ ต้องได้รับการตรวจป้องกันโรค ทุก ๆ 2 ปี โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิต 
โรคไต โรคเบาหวาน ส าหรับผู้ต้องขังหญิงที่มีอายุครบ 40 ปี และผู้ต้องขังชายที่มีอายุครบ 45 ปี มี
สิทธิร้องขอให้ตรวจป้องกันโรคมะเร็งปีละ 1 คร้ัง ส่วนผู้ต้องขังที่มีอายุครบ 14 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี 
มีสิทธิร้องขอให้ตรวจเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับฟันได้ทุก ๆ 6 เดือนต่อ 1 คร้ัง ตรวจอนามัยช่องปาก 
สภาพของเหงือกและโรคฟันผุ และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยในเรือนจ าจะมีสิทธิขอให้
ตรวจป้องกันโรคได้จนกระทั่งบุตรนั้นมีอายุครบ 6 ปี23 
 ผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับการรักษาด้วยยาและเวชภัณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อที่จะบ าบัดความอ่อนแอ
ของสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันจะน าไปสู่ความเจ็บป่วยได้ การ รักษาพยาบาลเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย เพื่อป้องกันมิให้อาการเลวร้ายยิ่งขึ้น ต้องมีการบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยต้องจัดให้มีการ
รักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทันตแพทย์ การดูแลด้วยอุปกรณ์ต่าง  ๆ ยา บริการทางการแพทย์ 
บริการเสริมส าหรับคุมประพฤติ การบ าบัดความเครียดและการบ าบัดด้วยการท างาน ทั้งนี้โดยต้อง
ไม่เป็นการขัดแย้งกับการบังคับโทษ การให้บริการทางด้านทันตกรรม เงินช่วยเหลือค่าฟันปลอม
และการครอบฟัน รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด24 
 เรือนจ าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบังคับให้ผู้ต้องขังต้องตรวจร่างกาย ถ้าหากยัง
ไม่ได้ด าเนินการตรวจร่างกาย เช่นการตรวจร่างกาย ตามมาตรา 5 วรรค 325 นอกจาก มาตรา 101 
วรรค 1 จะต้องมีการควบคุมให้มีการตรวจร่างกายแล้ว ยังควบคุมการรักษาในด้านการดูแลสุขภาพ 
มีขอบเขตของการดูแลสุขภาพถูกระบุอยู่ใน มาตรา 56 ในกฎหมายเรือนจ า โดยผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะ
ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเป็นมาตรการที่จ าเป็นต่อสุขภาพและ
เป็นการสนับสนุนสุขอนามัยที่ดี ผู้ต้องขังมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหรือค าแนะน า เพื่อเข้ารับการตรวจ
ร่างกายหรือปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสุขภาพ หน้าที่ในการดูแลรักษา
สุขภาพในเรือนจ าเป็นของแพทย์ประจ าเรือนจ า ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ประจ าเรือนจ าและ
ผู้ต้องขัง เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนบุคคลทั่วไป โดยวิธีการรักษานั้น จะมีการส่งตัวต่อไปยัง

                                                        
23 ธานี  วรภัทร์.  (2553, น. 108).  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

วิญํูชน. 
24 โดยหน่วยงานของรัฐจะมีการออกระเบียบว่าด้วยจ านวนเงินสูงสุดของเงินช่วยการตรวจรักษาฟัน

และการบริการในการใช้เทคนิครักษาฟัน. 
25 Z.B. auch eine Röntgenreihenuntersuchung, vgl. OLG Cell ZfStrVo 1979, 187; OLG 

Düsseldorf NStZ 1984, 381. 
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แพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ท าการวินิจฉัยและรักษา แต่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่แพทย์ประจ าเรือนจ าได้
วินิจฉัยและตัดสินไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการรักษาโดยใช้จิตบ าบัด  ซึ่งวิธีการรักษาของแพทย์ประจ า
เรือนจ า คือ จะเปิดให้ท ากิจกรรมพิเศษ โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจควบคุม  แพทย์ประจ าเรือนจ าจะให้
การดูแลสุขภาพด าเนินไปตามกรอบของกฎหมาย โดยมักจะแตกต่างจากผู้คุมในแง่ของการได้รับ
สิทธิให้เปิดเผยความลับได้ เพราะงานของแพทย์เป็นการป้องกันอันตรายเพื่อรักษาชีวิตของผู้ต้องขัง 
 มาตรการการตรวจโรคผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอดส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด โดย
มีการก าหนดไว้ใน มาตรา 101 วรรค 1 เน่ืองจากผู้ต้องขังอาจมีความต้องการที่จะใช้เลือด หรืออาจมี
เงื่อนไขทางร่างกายบางประการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเชื้อโรคเป็นอันตรายที่มองไม่เห็นซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ต้องขัง ได้รับเชื้อเอดส์มา การตรวจสุขภาพทั่วไปจึงอาจไม่เพียงพอ  มาตรา 9626 ตามมาตรา 101 
วรรค 1 ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเหตุผลที่จะต้องหาและแยกกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวออกมาจากผู้ต้องขังทั่วไป กล่าวคือ ถ้ามีหลักฐาน
ที่เพียงพอว่าความจริงแล้วผู้ต้องขังมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอน 
รวมถึงพฤติกรรมการรักร่วมเพศ27 ซึ่งตามข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันได้ระบุว่าความเป็นไปได้
ในกรณีที่จะติดเชื้อนั้นเป็นไปอย่างจ ากัดและตามมาตรา 101 ก็ยังไม่อาจจะยืนยันถึงอันตรายนี้ได้
อย่างชัดเจน28 โดยการแก้ไขปัญหานี้ ในด้านของการรักษาต้องเป็นส่วนตัวมีการรักษาทาง
การแพทย์ และการเยียวยาทางด้านจิตใจ29 เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีข้อก าหนดเฉพาะส าหรับเร่ือง
ผู้ป่วยเอดส์ แต่ก็มีเงื่อนไขทางกฎหมายระบุชัดให้ต้องแยกผู้ป่วยออกไปขังเดี่ยวในเวลาพักผ่อนแต่
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงเวลาท างานหรือเวลาว่างในพื้นที่ส่วนกลางได้ตามปกติ  ภายใต้
มาตรา 36 วรรค 4 ผู้ต้องขังจะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เพื่อหาโรคร้ายแรง30 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เรือนจ าว่าจะรักษาหรือไม่และจะรักษาอย่างไร หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีแผนการ
ด าเนินการป้องกันการติดเชื้อทุกรูปแบบ ภายใต้การเฝ้าจับตาดูของหน่วยงานทางสาธารณสุข ตาม

                                                        
26 Ebenso Kreuzer 1995, 321; Laubenthal 2003, Rn. 726; S/B-Müller 1999,§ 101 Rn. 23. 
27 LG Bonn NStZ 1987, 140 f. mit zust. Anm. Eberbach NStZ 1987, 142 f. ; ErlaB des JM NRW 

v. 13.3. 1987-4551- IV D.23; Erlass des BayStaatsMJ v. 3. 4. 1987-4551-VII a-1725  (87 rö); a. A. Bruns 1987, 
506, vor allem wegan letztlicher Wirkungsloslgkeit und Isolationsgefahr für die Betroffenen; Einzelheiten oben 
§7 Rn. 145 ff., 149.  

28 OLG Koblenz ZfStrVo 1989, 182 f. 
29 Stöver, 2001, S. 37 
30 Kaiser Laubenthal  Strafvollzug. Fünfte .Auflage,  p. 372. 
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มาตรา 36 วรรค 1 ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจ า เช่น การแจกถุงยางอนามัยฟรี 
และการใช้กระบอกฉีดยาที่สะอาด31 

4.2.3  การคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลในเรือนจ าของประเทศญ่ีปุ่น
จะมีสถานบริการทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประจ าอยู่ในเรือนจ าทุกแห่ง และจะมี
เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังป่วย (Medical Prisons) โดยเฉพาะอยู่ 5 แห่งซึ่งรับดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยซึ่ง
จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและดูแลเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การแพทย์อีก 5 แห่งใน
เรือนจ าขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการแก่ผู้ต้องขังที่ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลด้วย แต่หากเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นก็สามารถส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยนั้นไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอก
เรือนจ าได ้
 ในส่วนของการป้องกันโรคติดต่อ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ข้อ 39 และข้อ 41 ก าหนด
ไว้ว่าผู้ต้องขังอาจได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีวิธีอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันโรคติดต่อ โดย
ผู้ต้องขังที่เป็นโรคติดต่อควรได้รับการแยกตัวออก และไม่ควรไปติดต่อกับผู้ต้องขังที่มีสุขภาพดี
หรือผู้ต้องขังที่ป่วยคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้วิธีการนี้กับผู้ต้องขังที่ต้องค าพิพากษาจ าคุก
โดยบังคับใช้แรงงานเพื่อดูแลผู้ป่วยบางคนตามค าสั่ง 

4.2.4  การคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ตามกฎหมายอังกฤษ 
 สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล กฎหมายอังกฤษได้ก าหนด
เร่ืองการรับบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังไว้ในระเบียบเรือนจ า (The Prison 
Rules 1999) โดยบัญญัติถึงการให้สิทธิผู้ต้องขังได้รับบริการทางด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่รับโทษอยู่หรือเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี และก าหนดให้ทุก
เรือนจ าต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ (Medical Officer) ท าหน้าที่ในการดูแลด้านสุขภาพ สภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังในเรือนจ า และเจ้าหน้าที่แพทย์ดังกล่าวอาจปรึกษาแพทย์ (Medical 
Practitioner) ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแพทย์ (Medical Act 1983) ดังนั้น แพทย์
บางคนอาจท างานในเรือนจ าภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนลงมือปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ  
 ในด้านการป้องกันโรคติดต่อในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์อังกฤษมีนโยบายในการควบคุม
โรคเอดส์ในผู้ต้องขัง โดยก าหนดไว้ใน Circular Instruction 30/1991 และใน Healthcare Standard 7 

                                                        
31 Vgl. Laubenthal, 2005, S. 206; zur Frage eines Anspruchs auf Kostenlose Aushändigung:OLG 

Koblenz, NStZ 1997, p. 360 
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ว่าให้ผู้ต้องขังทุกคนควรได้รับการตรวจโรคเอดส์ หากเป็นผู้ที่เคยมีประวัติหรือในการตรวจร่างกาย
แรกรับแพทย์ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่าให้ตรวจ ถ้าหากผู้ต้องขังปฏิเสธที่จะให้ตรวจให้ท าการจดบันทึก
ไว้ในบันทึกด้านการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง และให้ค าแนะน าแก่ผู้ต้องขัง แต่ไม่ควรกดดัน
ผู้ต้องขังทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ผู้ต้องขังเปลี่ยนใจ และหากผู้ต้องขังเห็นด้วยในการเข้า
ตรวจควรให้ค าปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจพิสูจน์ หากผลการตรวจปรากฏว่าผู้ต้องขังป่วย
เป็นโรคเอดส์จะมีการบันทึกไว้ในข้อมูลของผู้ต้องขัง แต่ควรปิดเป็นความลับระหว่างผู้ต้องขังและ
แพทย์ผู้ตรวจ โดยผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ไม่ควรถูกจ ากัดสิทธิและไม่ควรเปิดเผยข้อมูลให้
ผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ได้ทราบ นอกจากนี้ทางเรือนจ ายังมีนโยบายให้ผู้ต้องขังใช้ถุงยางอนามัย เมื่อ
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอดส์จากพฤติกรรมในการมี
เพศสัมพันธ์ของผู้ต้องขังคนนั้น  

4.2.5  การคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล  สิทธิของผู้ต้องขังในการที่
จะได้รับบริการทางการแพทย์และได้รับการรักษาพยาบาลในเรือนจ าของสหรัฐอเมริกานั้น  เร่ิมขึ้น
จากกระบวนการทางศาล โดยศาลได้เข้าแทรกแซงการบริหารงานในเรือนจ าและให้สิทธิแก่
ผู้ต้องขังในการที่จะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่ว ๆ ไป ดังเช่นในคดี Estelle V. 
Gamble (1976) ได้มีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐว่ารัฐบาลมีหน้าที่จัดให้ผู้ต้องขังได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และศาลจะปฏิเสธว่าไม่สามารถจัดการรักษาพยาบาลตามความ
ต้องการและความจ าเป็นให้แก่ผู้ต้องขังเพียงเพราะเหตุผลว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอไม่ได้ 
 ผู้ต้องขังย่อมมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ อันเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังไว้โดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
ชีวิตและสุขภาพจากการบริหารจัดการเรือนจ า และสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นจากการท าให้ได้รับ
ความเจ็บปวดจากการลงโทษที่โหดร้ายและผิดธรรมดา เจ้าพนักงานเรือนจ าไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธ
ความต้องการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังและถือเป็นการไม่ชอบที่เจ้าพนักงานได้แสดง
ถึงความไม่เอาใจใส่ต่อการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยนั้น 32 ดังนั้น จึงเป็นสิทธิของ
ผู้ต้องขังที่จะเรียกร้องการได้รับบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล อย่างเหมาะสมในทุก
กรณ ี
 

                                                        
32 John W. Palmer.  Constitutional Rights of Prisoners.  Third edition.  (Anderson Publishing Co., 

1985).  pp. 181 - 182. 
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4.2.6  การคุ้มครองสิทธิได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ตามกฎหมายไทย 
 4.2.6.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 ได้มีการบัญญัติให้ความ
คุ้มครองแก่ประชาชนชาวไทย ในเร่ืองสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐไว้ 
ในส่วนที่ 9 มาตรา 51 ซึ่งบัญญัติคุ้มครองให้บุคคลทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับ
บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากรัฐ33  
 ผู้ต้องขังในเรือนจ าก็ถือเป็นประชาชนคนไทยคนหน่ึงอันจะพึงมีสิทธิได้รับสิทธิจากรัฐ
ในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน โดยกรม
ราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญกับสิทธิดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากการได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุขนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมาก ในการที่จะป้องกัน ควบคุม 
ดูแลและรักษาการเกิดโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ต้องขังในเรือนจ า ดังนั้น จึงได้
มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในการได้รับบริการ
สาธารณสุขเป็นโดยเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าเป็นพิเศษ โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และในกฎกระทรวง 
 4.2.6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
 กฎหมายไทยได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในเร่ืองสิทธิ
ได้รับการรักษาพยาบาลหรือการรับบริการทางด้านการแพทย์ไว้เช่นเดียวกัน โดยมีบัญญัติใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และในกฎกระทรวง  
 โดยในขั้นแรกนั้นกฎกระทรวงได้ก าหนดให้ เ รือนจ าทุกแห่งจะต้องจัดให้มี
สถานพยาบาลเพื่อท าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง34 และให้มีแพทย์ประจ าอยู่ในสถานพยาบาลนั้นๆ 

                                                        
 33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 51 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์” 
 34 กฎกระทรวงข้อ 72 “เรือนจ าทุกแห่ง ให้จัดให้มีสถานพยาบาลเพื่อที่ท าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง
ที่ป่วย และจัดให้มีผู้มีความรู้พอสมควร มีหน้าที่ประจ าสถานพยาบาลนั้น” 
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ส่วนเรือนจ าที่ไม่มีแพทย์ประจ าอยู่ก็ให้แพทย์สังกัดบังคับบัญชากระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์
ของเรือนจ าน้ัน ๆ35 
 ส่วนผู้ต้องขังใหม่ที่จะเข้าเรือนจ า กฎกระทรวงได้ก าหนดให้แพทย์ต้องจัดการตรวจ
อนามัยผู้ต้องขัง36 ในวันที่เจ้าพนักงานเรือนจ าได้รับตัวผู้ต้องขังไว้นั้นและหากแพทย์ไม่สามารถมา
ท าการตรวจได้ในวันนั้นกฎกระทรวงก็ได้ก าหนดให้มาท าการตรวจในวันอ่ืนโดยเร็ว นอกจากนี้
หากท าการตรวจแล้วพบว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยหรือมีโรคติดต่อซึ่งอาจระบาดแก่ผู้ต้องขังอ่ืนใน
เรือนจ าก็ให้รีบท าการรักษาหรือส่งตัวไปรักษา37 
 ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการยากที่จะให้แพทย์ตรวจผู้ต้องขังแรกรับทุกคนใน
วันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ าเนื่องจากมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ แต่กฎกระทรวง 
ข้อ 38 ก็ได้บัญญัติไว้ในลักษณะที่ให้แพทย์นั้นสามารถที่จะท าการตรวจรับตัวผู้ต้องขังในวันอ่ืน ๆ 
ได้หากไม่สามารถเข้าท าการตรวจผู้ต้องขังในวันแรกรับได้ โดยในทางปฏิบัติจะมีการให้พยาบาล 
ท าหน้าที่ตรวจผู้ต้องขังแรกรับไว้แทนแพทย์ หรือในบางกรณีก็อาจให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าท าหน้าที่
แทน38 

                                                        
 35 กฎกระทรวงข้อ 23 “ทุกเรือนจ าให้มีแพทย์ประจ าการโดยเฉพาะ เรือนจ าไม่มีแพทย์ประจ าการให้
แพทย์ สังกัดบังคับบัญชากระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์เรือนจ า แพทย์ตามวรรคก่อนมีหน้าที่จะต้อง ปฏิบัติการ
เรือนจ าในส่วนที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของแพทย์” 
 36 กฎกระทรวงข้อ 35 “เมื่อได้รับตวัผู้ต้องขังไว้แล้ว ใหจ้ัดการดังต่อไปนี ้ 

ก. ตรวจค้นสิ่งของที่ตัวของผู้ต้องขัง  
ข. ให้แพทย์ตรวจอนามัยผูต้้องขงั  
ค. จดบนัทึกเรื่องทีเ่กี่ยวกับผู้ต้องขัง”  

 37 กฎกระทรวง ข้อ 38 “ให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ต้องขังที่เจ้าพนักงานเรือนจ าได้รับไว้ใหม่ในวันรับ
ตัวนั้น ถ้าไม่อาจมาตรวจในวันนั้นได้ ก็ให้มาตรวจในวันอื่นโดยเร็ว เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าผู้ต้องขังคนใด เจ็บป่วย
จักต้องมีการรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อ ซ่ึงจะลุกลามเป็นภัยแก่ผู้อื่นให้แพทย์ช้ีแจง แนะน าการปฏิบัติแก่พัศดี 
เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ าที่จะต้องพยายามปฏิบัติตามค าแนะน า  ของแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลผู้ต้องขังนั้น  
 หากแพทย์ตรวจพบว่าผู้ต้องขังคนใดเจ็บป่วย ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องส่งออกไปรักษานอก เรือนจ า ให้
แพทย์แจ้งต่อพัศดีและท ารายงานยื่นต่อผู้บัญชาการเรือนจ า  ในรายงานนั้นให้ช้ีแจง อาการเจ็บป่วยที่ตรวจพบ 
ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของการเจ็บป่วย  และสถาน รักษาพยาบาลนอกเรือนจ าที่เห็นควรให้จัดส่งไป
รักษาพยาบาล” 
 38 กฎกระทรวง ข้อ 39 “ในกรณีที่แพทย์ไม่สามารถจะมาตรวจได้ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ใหม่ และ 
เจ้า พนักงานเรือนจ าสังเกตเห็นว่าผู้ต้องขังได้มีอาการเจ็บป่วยจ าต้องรักษาพยาบาล  หรือมีโรค ติดต่อจะ ลุกลาม

DPU



100 

 การก าหนดให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจโรคในชั้นแรกรับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ านี้ก็
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เรือนจ าเป็นสถานที่ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใดๆ และหากมีการ
ตรวจพบผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย หรือผู้ต้องขังที่มีความจ าเป็นต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาลภายนอก
เรือนจ า ก็ให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการที่จะสั่งอนุญาตหรือไม่ก็ได้39 
 นอกจากนี้กฎกระทรวงยังได้ก าหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังจัดการดูแลรักษาอนามัย
และการสุขาภิบาลด้วยตนเองโดยมีพัศดีเรือนจ าเป็นผู้จัดให้ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องรักษาความสะอาด
ทั้งอนามัยส่วนตัว เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน และสถานที่ภายในเรือนจ า40 อีกทั้งยังก าหนดให้แพทย์เข้า
ท าการตรวจเรือนจ าในส่วนที่เกี่ยวกับอนามัยของผู้ต้องขังและการสุขาภิบาลของเรือนจ าทั่วไป  ๆ 
ทุก 3 วัน41 
 กฎกระทรวงที่กล่าวมานี้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไว้อย่างเพียงพอ อันเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล แต่หากพิจารณาในแง่ทางปฏิบัติจะพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านการขาดแคลน
บุคคลากรทางด้านการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือท างานในเรือนจ า การมีแพทย์เข้ามาประจ าอยู่
ภายในเรือนจ ามีน้อยมาก ซึ่งจะมีแต่เฉพาะเรือนจ าบางแห่งที่มีสถานพยาบาล หรือในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ เช่น ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นต้น  

                                                                                                                                                               
เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ผู้อื่น ให้จัดแยกผู้ต้องขังนั้นจากผู้ต้องขังอื่น หรือจัดส่งไป สถานพยาบาลของเรือนจ ารอ
การตรวจของแพทย์ต่อไป ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจ าสังเกตเห็นหรือ สงสัยว่าผู้ต้องขังป่วยหนัก ให้รีบแจ้งให้แพทย์
และผู้บัญชาการเรือนจ าทราบทันที ในระหว่างรอ แพทย์และค าส่ังผู้บัญชาการเรือนจ า หากเห็นจ าเป็นให้ติดตาม
ขอความสงเคราะห์จากผู้มีอาชีพ ในทางใช้วิชาแพทย์ที่ใกล้เคียงที่สุด และหากว่าจะจัดการดังนั้นไม่ได้ ให้พัศดี
จัดการช่วยเหลือ โดย ประการอื่นเท่าที่เห็นจ าเป็น” 
 39 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 30 บัญญัติว่า “เมื่อแพทย์ผู้ควบคุมการอนามัยของ
ผู้ต้องขังยื่นรายงานแสดงความเห็น ว่าผู้ต้องขังคนใดเจ็บป่วย และถ้ารักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ าจะไม่ทุเลาดีขึ้น 
อธิบดีจะอนุญาตให้ ผู้ต้องขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจ า โดยมีเงื่อนไขอย่างใด แล้วแต่จะ 
เห็นสมควรก็ได้  

ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคก่อน มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขัง และถ้า ผู้ต้องหาไปเสียจาก
สถานที่ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัวให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีการ ควบคุม” 
 40 กฎกระทรวง ข้อ 67 “ผู้ต้องขังทุกคนมีหน้าที่จักต้องรักษาความสะอาด  

ก. ในส่วนร่างกาย เครื่องนุ่งห่มหลับนอน และเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคน  
ข. ห้องขงั และส่วนใดส่วนหนึง่ของเรือนจ า”  

 41 กฎกระทรวง ข้อ 66 “ให้แพทย์เข้าตรวจเรือนจ าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยของผู้ต้องขัง  
และการ สุขาภิบาลของเรือนจ าโดยทั่ว ๆ ไป ทุก 3 วัน”  
ในการตรวจนั้น เมื่อเห็นสมควรจะตัดอย่างใดให้ช้ีแจงแนะน าพัศดี และจดหมาย เหตุไว้ในสมุดตรวจการ”  
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 ในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแพทย์เนื่องจากแพทย์สาธารณสุขก็มี
จ านวนไม่เพียงพอที่จะเข้ามาให้บริการแก่ผู้ต้องขังได้อย่างเป็นประจ า ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงหา
วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้โดยก าหนดให้แต่ละเรือนจ าจะต้องมีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาล
เทคนิคประจ าอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจ าแต่ละแห่ง แห่งละ 1 คนเป็นอย่างน้อย และให้จัดจ้าง
แพทย์นอกเวลามาท าการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ป่วย ซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวไป
ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากในกรณีที่ขณะที่ผู้ต้องขังป่วยนั้นไม่มีแพทย์ประจ าอยู่ภายในเรือนจ าและ
เมื่อน าตัวไปรักษาภายนอกเรือนจ าต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างทันท่วงทีและน ามาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของ
ผู้ต้องขัง 
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล 
ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรองรับสิทธิของประชาชนในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 51 และกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีนโยบายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการประกันสิทธิให้แก่
ผู้ต้องขังในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในการที่จะได้รับบริการทางด้าน
การแพทย์ อันเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานสากล  ในส่วนของการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังที่
ติดยาเสพติด ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต หรือผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในกลุ่มที่
ควรได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษนั้น กฎหมายไทยก็ได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ต้องขังใน
กลุ่มนี้ไว้โดยเฉพาะแล้วเช่นเดียวกับหลักมาตรฐานสากล  
 จากการศึกษาในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านการให้บริการทางด้านการแพทย์
จะพบปัญหาที่ส าคัญก็คือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่คอยท าหน้าที่ใน
เรือนจ า รวมถึงแพทย์ที่ควรจะมีประจ าอยู่ในเรือนจ าทุก ๆ แห่งด้วย 
 การให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังนั้น โดยปกติจะมีการตรวจรักษาเฉพาะใน
กรณีที่รับตัวผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจ าเป็นคร้ังแรก และในกรณีที่มีผู้ต้องขังเจ็บป่วยเท่านั้น จะไม่
มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณและขาด
แคลนบุคลากร ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ไม่สามารถที่จะตรวจพบโรคได้ก่อนที่จะมีอาการของโรคปรากฏ
ขึ้นแล้วเท่านั้น และท าให้การรักษาเป็นไปยากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 จากปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์อันเป็นเหตุให้ไม่มีแพทย์เข้า
ปฏิบัติงานในเรือนจ า กฎกระทรวงจึงได้มีข้อก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ 
ได้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจ า พ .ศ. 2544 โดยมี
การขยายอ านาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่อนามัยเรือนจ า และ/หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขของเรือนจ าเข้า
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ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจตราด้านสุขาภิบาลเรือนจ าเป็นประจ าทุก ๆ 3 วัน ส่วนนายแพทย์
สาธารณสุขหรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นแพทย์ประจ าเรือนจ าให้เข้าท าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจตราเรือนจ าเป็นประจ าทุกๆ 2 เดือน 
 4.2.6.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามระเบียบ หนังสือเวียนและข้อมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของกรมราชทัณฑ์ 

1.  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องจัดให้ผู้ต้องขังได้รับ

การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนามัยและการสุขาภิบาลไว้ด้วย 42 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะ
ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสุขภาพอนามัยรวมถึงความสะอาดด้วยตนเองได้ เพื่อเป็นการลด
ต้นเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ และความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า ส่วนข้อก าหนดอ่ืนๆใน
เร่ืองการอนามัยของผู้ต้องขังตามระเบียบกรมราชทัณฑ์นั้น ได้ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับใน
กฎกระทรวงตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว 

2.  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจ า พ.ศ. 
252143 

เนื่องจากเรือนจ าเป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องขังจ านวนมาก อันอยู่ในพื้นที่จ ากัด 
ผู้ต้องขังบางรายอาจมีโรคภัยไข้เจ็บและอาจเป็นโรคติดต่อ เมื่อมาปะปนอยู่รวมกับผู้ต้องขังคนอ่ืน ๆ 
จึงมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้โดยง่าย เป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบาดในเรือนจ าได้โดยง่าย 
และอาจระบาดไปสู่ชุมชนโดยรอบภายนอกเรือนจ าได้ ดังนั้น การจัดให้มีบริการสาธารณสุขและ
การรักษาพยาบาลภายในเรือนจ า เพื่อป้องกันโรคที่อาจแพร่ระบาดในเรือนจ าย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นและ
มีความส าคัญ การให้บริการสาธารณสุขภายในเรือนจ าจึงจ าเป็นต้องกระท าในทันทีและสม่ าเสมอ 
โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
อนามัยเรือนจ า ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได้จัดท าระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจ าขึ้น โดยมีสาระส าคัญ ก าหนดให้มีแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอนามัยเรือนจ า44 โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด ให้แพทย์

                                                        
 42 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อ 67 “การศึกษาอบรมผูต้้องกักขังนั้น ใหจ้ัดแบง่ดังนี ้ 

… (3) การอนามัยและสุขาภิบาล” 
 43 ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข”. 
 44 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 “ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ อ านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับ การอนามัยเรือนจ า มีดังต่อไปนี้  

(1) การตรวจรักษาโรค  

DPU



103 

หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแทน45 นั้นเข้าท าการตรวจเรือนจ าในส่วนที่เกี่ยวกับการ
อนามัยของผู้ต้องขัง และการสุขาภิบาลของเรือนจ าโดยทั่ว  ๆ ไป ทุก 3 วัน46 และหากผู้ต้องขัง
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่ออันอาจแพร่ระบาดในเรือนจ า ให้จัดให้มีการส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยไป
รักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

3.  หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ 
กรมราชทัณฑ์ยังได้ออกหนังสือเวียนเร่ืองการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้เรือนจ า /

ทัณฑสถานทุกแห่งได้ถือปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันอันเป็นการเน้นย้ าข้อก าหนดทั้งใน
กฎกระทรวงและในระเบียบกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เรือนจ า/ทัณฑสถานให้ความส าคัญแก่สุขภาพ
อนามัยของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้เรือนจ า/ทัณฑสถานจัดบริการตรวจรักษาสุขภาพ

                                                                                                                                                               
(2) การควบคุมป้องกันโรค  
(3) การตรวจและแนะน าการสุขาภิบาล  
(4) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
(5) การฟื้นฟูสมรรถภาพ” 
(6) การส่งผู้ต้องขังไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเรือนจ า” 

 45 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 “ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการ และบริการสาธารณสุข หรือนายแพทย์ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจังหวัด  หรือแพทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นแพทย์ประจ าเรือนจ าประจ าจังหวัด และให้นายแพทย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอ หรือ 
นายแพทย์ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย ในอ าเภอนั้นๆ หรือแพทย์ผู้ได้รับมอบหมายเป็น แพทย์ประจ า
เรือนจ าประจ าอ าเภอ และปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 4 ตามความเหมาะสม  
 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามวรรคแรกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้จะ มอบหมายให้แพทย์อื่น
ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือแพทย์ที่สังกัดหน่วยราชการอื่นในเขตจังหวัด  หรือในเขตอ าเภอนั้น ๆ 
รับผิดชอบงานอนามัยเรือนจ าในเขตจังหวัด หรือในเขตอ าเภอนั้นๆ ก็ได้ โดย ให้แพทย์ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอนามัยเรือนจ าอยู่ในขณะนั้น เสนอจังหวัดออกค าส่ังแต่งตั้งแล มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รับผิดชอบ
แทนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน” 
 46 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 6 “ให้แพทย์ผู้รบัผดิชอบตามความในข้อ 5 เข้าตรวจเรอืนจ าใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการ อนามัยของผูต้้องขัง และการสุขาภิบาลของเรอืนจ าโดยทั่ว ๆ ไป ทุก 3 วัน  
 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องกระท าการโดยเร็วโดยต่อเนื่องกัน  เพื่อให้การรักษาผู้ต้องขัง ที่เจ็บป่วย
หรือป้องกันและก าจัดการระบาดของโรคติดต่อ ให้แพทย์ผู้รับผิดชอบก าหนดช่วงระยะเวลา การเข้าปฏิบัติงานใน
เรือนจ าได้ตามความจ าเป็น ให้แพทย์แจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจ าจัดส่งผู้ป่วยไปเข้า  รับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล ตามความในข้อ 7 โดยทางเรือนจ ามีหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดส่งผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ไปรับการรักษาพยาบาลตามค าแนะน าของแพทย์ และควบคุมดูแล ผู้ต้องขัง โดยปฏิบัติตามระเบียบและค าส่ังของ
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 
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อนามัยผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ต้องขังโดยประเมินคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับ 
จัดบริการพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้นตามความจ าเป็นแห่งโรค หากเกินขีดความสามารถจะต้อง
ได้รับการส่งต่อเพื่อการดูแลที่เหมาะสมตลอดจนให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้ต้องขังที่
เจ็บป่วยเร้ือรังและเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลต้องจัดให้มีการให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยอย่างชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ดีและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการดูแล
ตนเองของผู้ต้องขัง จัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังพักฟื้นให้เหมาะสมและการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง
จะต้องกระท าอย่างเสมอภาคเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ47 
ส่วนในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยและจ าเป็นต้องได้รับการส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยนั้นออกไปรักษาตัวนอก
เรือนจ า กรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องขังป่วยที่ออกไป
รักษาตัวนอกสถานกักขังไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้การควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่ออกไปรักษาตัวนอก
เรือนจ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ48 

4.  ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตใน
เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง 

ข้อมาตรฐานกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการแพทย์แก่
ผู้ต้องขังไว้อย่างละเอียด โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย49 

1) ด้านสถานพยาบาลจะต้องจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกแก่การ
ให้บริการ ควรตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าใกล้กับประตูทางเข้าออกของเรือนจ า เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังป่วย โดยแยกอาคารสถานพยาบาลออกเป็นสัดส่วน เพื่อให้บริการในด้าน
สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะ 

ในสถานพยาบาลต้องจัดให้มีห้องตรวจรักษาโรค โดยเฉพาะรวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ส าหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน จัดบริเวณส าหรับ
ให้ผู้ต้องขังนอนพักชั่วคราวเพื่อสังเกตอาการเจ็บป่วย หรือนอนพักฟื้นภายหลังกลับจากการรักษา
จากโรงพยาบาลภายนอก และแยกห้องส าหรับผู้ต้องขังโรคติดต่อออกจากผู้ต้องขังป่วยทั่วไปเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโดยต้องมีอุปกรณ์ส าหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ใน
สถานพยาบาลควรมีห้องส าหรับเก็บเวชภัณฑ์โดยเฉพาะ 

                                                        
 47 หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0708/ว 64 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550. 
 48 หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0705/ว 27 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549. 
 49 ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง .  
(น. 10-22).  เล่มเดิม. 
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2) ด้านบุคลากรนั้น กรมราชทัณฑ์ได้เข้าร่วมโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในกลุ่มผู้ต้องขัง โดยจะมีหน่วยบริการปฐมภูมิเข้ามาให้การดูแล ทั้งด้านการบ าบัดรักษา การ
ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะต้องมีแพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข
อ่ืนๆเข้ามาให้บริการดูแลด้านอนามัยเรือนจ า และก าหนดให้มีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิค 
หรือเจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลเรือนจ าในอัตราส่วน 1 คน ต่อผู้ต้องขัง 1,250 คน ใน
กรณีที่มีผู้ต้องขัง 5,000 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และก าหนดให้มีพยาบาล
วิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลอีกอย่างน้อย 4 คน 

ในการจ่ายยาให้แก่ผู้ต้องขังที่มารับการตรวจรักษาต้องให้ค าแนะน าวิธีการใช้ยาแต่ละ
ชนิดอย่างถูกต้อง สิ่งส าคัญคือต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพโดยต้องจัดให้มีคลินิก
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมในด้านสุขภาพที่เหมาะสม เช่น 
คลินิกเลิกสูบบุหร่ี คลินิกโภชนาการ คลินิกคลายเครียด คลินิกผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการบรรยาย
ความรู้และด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพภายในสถานพยาบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

3) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ต้องมีการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับ และผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อค้นหาผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรค หากพบผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคติดต่อก็ให้ด าเนินการรักษาโดยเร็ว และแยกผู้ต้องขัง
ไว้ในบริเวณห้องแยกโรคติดต่อ โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังอย่าง
สม่ าเสมอ  

กรณีผู้ต้องขังมีอาการเจ็บป่วยและเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจ าได้พยายามให้การ
รักษามาระยะหนึ่งแล้ว แต่อาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้น หรือแพทย์ผู้รับผิดชอบอนามัยเรือนจ าเห็นว่า
อุปกรณ์ภายในเรือนจ าไม่สามารถรักษาได้ ต้องมีการส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรับการรักษาพยาบาลยัง
โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า 

4) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเรือนจ า เพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านการ
ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังอีกทางหนึ่ง 

 
4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิในด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขัง 

4.3.1  การคุ้มครองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังตามหลักประกันสิทธิตาม
หลักสากล 
 ตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าได้ก าหนดให้ทางเรือนจ าจะต้องจัดหาเสื้อผ้าที่เหมาะสม
แก่สภาพอากาศให้แก่ผู้ต้องขังและค านึงถึงสุขอนามัยของผู้ต้องขัง อีกทั้งจะต้องไม่ลักษณะที่จะเป็น
การเหยียดหยาม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง โดยเสื้อผ้าของผู้ต้องขังทั้งหมดต้อง
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จัดเตรียมไว้ให้ในสภาพที่ดีและสะอาด ชุดชั้นในของผู้ต้องขังต้องมีการเปลี่ยนและซักอยู่เสมอตาม
ความจ าเป็นแก่การรักษาสุขอนามัย ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าที่จัดหามาเอง ทาง
เรือนจ าจะต้องตรวจสอบดูแลว่ามีสภาพที่เหมาะสมและสะอาดด้วย 
 ส่วนเรือนนอน ควรจัดให้ผู้ต้องขังแต่ละคนมีที่นอนที่ เป็นสัดส่วนเฉพาะตน โดย
จะต้องมีการจัดที่นอนอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่สะอาดให้แก่นักโทษทุกคน ที่นอนควรมีการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีการน าไปท าความสะอาดอยู่เป็นประจ าด้วย 

4.3.2  การคุ้มครองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังตามกฎหมายสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
 เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มส าหรับผู้ต้องขัง ในมาตรา 3 วรรค 2 อนุญาตให้สวมเสื้อผ้าส่วนตัว
ได้ในเรือนจ า แต่ มาตรา 20 วรรค 1 ระบุว่าจะต้องสวมเสื้อผ้าของเรือนจ าเป็นพื้นฐาน แต่ส าหรับ
ช่วงเวลาว่างนั้นผู้ต้องขังจะได้รับเสื้อนอกแบบพิเศษ อีกทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจ าก็สามารถให้เสื้อผ้า
ส่วนตัวของตนแก่ผู้ต้องขังได้ เมื่อผู้ต้องขังได้ช่วยท าความสะอาด ซ่อมแซมหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ภายในเรือนจ า ซึ่งเป็นงานที่อาจจะต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการว่าจ้าง  มาตรา 20 วรรค 250 ซึ่ง
เป็นการยากที่จะใช้งบประมาณขององค์กรบ่อยคร้ัง ซึ่งกฎในข้อนี้จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงต่อ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในเรือนจ า 

4.3.3  การคุ้มครองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 สิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (The Prison Law 1953) 
ข้อ 32 และข้อ 33 ได้มีการก าหนดแยกแยะความแตกต่างของเสื้อผ้าผู้ต้องขังไว้ โดยแยกระหว่าง
เสื้อผ้าของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณากับเสื้อผ้าของนักโทษเด็ดขาด กล่าวคือ ผู้ต้องกักขัง (Inmate) 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกักกัน อาจได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าส่วนตัวและกางเกงชั้นในส่วนตัวที่
ผู้ต้องหาจัดเตรียมมาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ต้องหาเองนั้นได้ ส่วนผู้ถูกกล่าวหา (Accused Person) และ
ผู้ต้องโทษกักขังที่ถูกตัดสินจ าคุกใน Workhouse ให้ใส่เสื้อผ้าและใช้เคร่ืองนอนด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง แต่หากไม่สามารถหาได้อาจขอยืมมาใช้ก็ได้  
 นักโทษที่ถูกศาลพิพากษาแล้ว (Convicted Person) ควรใช้เสื้อผ้าและเคร่ืองนอนที่
เรือนจ าจัดเตรียมให้โดยเป็นเคร่ืองแบบของเรือนจ า สีเทา ซึ่งผู้ต้องขังมักจะร้องเรียนว่าเสื้อผ้าที่
เรือนจ าจัดเตรียมให้นั้นไม่มีความเหมาะสมตามฤดูกาล เช่น มีเนื้อผ้าที่บางเกินไปส าหรับสวมใส่ใน
ฤดูหนาว หรือหนาเกินไปส าหรับการสวมใส่ในฤดูร้อน ในส่วนของการท าความสะอาดเสื้อผ้า

                                                        
 50 Bei kostenloser Reinigung in der Anstalt ist ein Haftungsverzicht für fahrlässig verursachte 
Schäden zumutbar OLG Koblenz 1989, 247 
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เคร่ืองนุ่งห่ม มีการก าหนดให้เสื้อผ้าที่ใช้ในเรือนจ าจะถูกซักทุก ๆ 20 วัน และกางเกงชั้นในจะซัก
ทุกวัน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับนี้ ในข้อ 26 ยังได้ก าหนดให้ผู้ต้องขังจะต้องตัดผม
หรือโกนหนวดเครา เว้นแต่กรณีผู้ต้องขังที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา (Accused Person) ไม่ควรถูกตัดผม
หรือโกนหนวดเครา หากผู้ต้องหาไม่ให้ความยินยอม เว้นแต่เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อสุขภาพ51 

4.3.4  การคุ้มครองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษ 
 สิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนระเบียบเรือนจ า (The Prison Rules 1999) ในข้อ 23 
ได้ก าหนดเร่ืองเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มของผู้ต้องขังไว้โดยก าหนดให้แยกระหว่างผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณา กับผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด โดยผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสามารถที่จะ
ใส่เสื้อผ้าส่วนตัวได้ แต่ต้องมีลักษณะที่เหมาะสม เรียบร้อย และสะอาด และอนุญาตให้มีการจัด
เสื้อผ้าที่สะอาดจากภายนอกเรือนจ าให้แก่ผู้ต้องขังนั้นได้ แต่ถ้ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องขังที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคนใดมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี ให้ใส่เสื้อผ้าที่มีการก าหนดลักษณะพิเศษ เช่น 
ท าเคร่ืองหมาย หรือท าสีไว้เฉพาะ นอกจากนี้ หากมีความเห็นของรัฐมนตรีว่าหากผู้ต้องขังที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคนใดหลบหนีไปแล้วจะท าให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชน หรือความสงบของ
ชุมชน หรือความมั่นคงของรัฐ ก็ให้ใส่เสื้อผ้าเช่นเดียวกับผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินแล้ว 

4.3.5  การคุ้มครองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 สิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน เรือนจ าสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับสิทธิในเร่ือง
นี้ค่อนข้างมาก โดยถือว่าเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ต้องขัง จึงต้องจัดให้ผู้ต้องขัง
ได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนที่มีความเหมาะสมทั้งต่อสภาพภูมิอากาศ มีความทนทาน สะอาด 
เรียบร้อย โดยจัดให้ผู้ต้องขังได้รับเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนเสื้อผ้าเคร่ือง
แต่งกายของผู้ต้องขังนั้น เรือนจ าได้จัดให้ผู้ต้องขังได้รับเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกงขายาว กางเกงชั้นใน 
เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น โดยเสื้อผ้าที่จัดให้แก่ผู้ต้องขังแต่ละคนนั้นจะต้องมีขนาดที่เหมาะสม
แก่ผู้ต้องขังด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการบันทึกการได้รับเคร่ืองแต่งกายของผู้ต้องขังแต่ละคนไว้ด้วย 
ทั้งขนาดของเสื้อผ้าและวันเวลาที่ได้รับไป รวมถึงก าหนดเวลาที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับเสื้อผ้า
เคร่ืองนุ่งห่มจากเรือนจ าชุดใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการให้บริการท า
ความสะอาดเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนไว้อีกด้วย โดยการท าความสะอาดเคร่ืองหลับนอน 
ก าหนดให้มีการท าความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง52 

                                                        
 51 Human Rights Watch, Prison Conditions in Japan.  (2013, June 1).  Retrieved from http:// 
www.hrw.org/ reports/1995/03/ 01/prison-conditions-japan. 
 52 The American Correctional Association.  (1972, pp. 462-463.)  Manual of Correctional 
Standard.  Seventh edition.  Maryland: The American Correctional Association. 
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4.3.6  การคุ้มครองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย 
 4.3.6.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
 สิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนก็นับเป็นสิทธิขอผู้ต้องขังประการหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสุขอนามัยของผู้ต้องขังด้วยเช่นกัน โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนไว้ในกฎกระทรวง ข้อ 69 และข้อ 70 นอกจากนี้ยังมีการ
ก าหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ต้องขัง พ.ศ. 2538 ไว้
ด้วย โดยเมื่อพิจารณาลักษณะของเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายที่เรือนจ าประเทศไทยจัดให้ส าหรับ
ผู้ต้องขังนั้น พบว่ามีลักษณะที่สวมใส่สบาย มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพอากาศของ
เมืองไทย กับทั้งไม่มีลักษณะบ่งชี้เด่นชัดว่าเป็นผู้ต้องขัง จึงไม่ท าให้เกิดความอับอายหรือความรู้สึก
ต้อยต่ า เพราะไม่มีการท าสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้ต้องขังได้
ชัดเจน อันมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 17 (1) แล้ว  
 ในส่วนของเคร่ืองหลับนอน กฎกระทรวง ข้อ 70 ได้ก าหนดไว้เช่นกัน53 แต่ยังไม่มี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษเท่าที่ควร เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติในปัจจุบันเรือนจ ามิได้ท าการจัดหาเคร่ืองหลับนอนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแต่อย่าง
ใด และไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ต้องขังได้รับที่นอนอย่างเป็นสัดส่วน โดยเรือนจ าจะจัดให้
ผู้ต้องขังนอนบนเสื่อน้ ามันขนาดใหญ่รวมกัน และให้ผ้าห่มแก่ผู้ต้องขังเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพ
เรือนจ าของไทยเองนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอแก่จ านวนผู้ต้องขังจึงไม่สามารถที่จะจัดให้ผู้ต้องขังมีที่
นอนอย่างเป็นสัดส่วนของผู้ต้องขังแต่ละคนได้ โดยในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีความพยายามที่

                                                        
 53 กฎกระทรวง ข้อ 70 “โดยปกติในปีหนึ่งๆ ให้จ่ายเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแก่นักโทษเด็ดขาด และ
คนต้องขังระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา ดังนี้ 

ก. ถ้าเป็นชาย ให้จ่ายดังนี้ 
1. เสื้อและกางเกง 2 ส ารับ 
2. ผ้าอาบน้ า 1 ผืน 
3. ผ้าห่มนอน 1 ผืน 
4. เสื่อปูนอน 1 ผืน 

ข. ถ้าเป็นหญิง ให้จ่ายดังนี้ 
1. เสื้อและเครื่องนุ่งห่ม 2 ส ารับ 
2. ผ้าห่มนอน 1 ผืน 
3. เสื่อปูนอน 1 ผืน 
4. ส่ิงใช่เฉพาะหญิงตามที่อธิบดีเห็นจ าเป็น” 
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จะพัฒนาโครงการที่นอนมาตรฐานเพื่อให้เรือนจ าแต่ละแห่งสามารถจัดที่นอนให้แก่ผู้ต้องขังทุกคน
ได้อย่างเพียงพอ อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และยังท าให้การ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 นอกจากนี้ กฎกระทรวงในข้อ 67 ยังได้ก าหนดเร่ืองอนามัยของผู้ต้องขัง54 โดยให้เป็น
หน้าที่ของผู้ต้องขังในการท าความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและปลอด
จากการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ กฎเกณฑ์ในข้อนี้จึงมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ในการปฏิบัติต่อนักโทษ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 (2) ซึ่งได้ก าหนดให้ต้องมีการท าความสะอาดเสื้อผ้า
ทุกชิ้นและเสื้อผ้าชั้นในเพื่อรักษาไว้ซึ่งอนามัยของผู้ต้องขัง และในข้อ 19 ที่ก าหนดให้มีเคร่ืองหลับ
นอนที่สะอาดและเพียงพอ 
 มีข้อสังเกตว่ากฎหมายของไทยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ ในข้อ 26 (1) (ง) ที่จะต้องให้แพทย์ท าการตรวจความ
เหมาะสมและความสะอาดของเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังด้วย โดยในเรือนจ าของไทยมี
เพียงการก าหนดให้แพทย์เป็นผู้ตรวจเรือนจ าในส่วนที่เกี่ยวกับอนามัยของผู้ต้องขัง ซึ่งในทางปฏิบัติ
แพทย์มักจะท าการตรวจอนามัยเฉพาะผู้ต้องขังใหม่ตามที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มาตรา 10 
ก าหนดไว้เท่านั้น ปัญหานี้เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอว่าเพื่อเป็นการ
รักษาสุขอนามัยในห้องขังและในเรือนจ า รวมถึงเสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขัง อันเป็น
สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นภายในเรือนจ านั้น ควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เรือนจ าในแต่ละเรือนจ ามีหน้าที่จะต้องตรวจตรา และกวดขันให้ผู้ต้องขังทุกคนรักษาความสะอาด
อย่าเคร่งครัดตามที่กฎกระทรวงได้ก าหนดไว้แล้ว 
 จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวงข้อ 67 และข้อ 68 ได้ก าหนดหน้าที่ให้ผู้ต้องขังต้องรักษาความ
สะอาดทั้งเสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน สถานที่ห้องขังและเรือนจ า และรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย โดยมีการจัดให้ผู้ต้องขังตัดผม โกนหนวด โกนเครา ตัดเล็บ อาบน้ า อย่างสม่ าเสมอเพื่อ

                                                        
 54 กฎกระทรวง ข้อ 67 “ผู้ต้องขังทุกคนมีหน้าที่จักต้องรักษาความสะอาด 

ก. ในส่วนร่างกาย เครื่องนุ่งห่มหลับนอน และเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคน 
ข. ห้องขัง และส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือนจ า” 

และกฎกระทรวง ข้อ 68 “ให้พัศดีจัดให้ผู้ต้องขังทุกคนแต่ละคนต้องขังและคนฝาก ดังนี้ 
1. ตัดผมส้ันหรือโกนผม ตามระเบียบ 
2. โกนหนวดและเครา 
3. ตัดเล็บ 
4. อาบน้ าและช าระร่างกาย” 
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สุขอนามัยของผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตามข้อก าหนดเหล่านี้มิได้กล่าวถึงความยินยอมของผู้ต้องขังว่า
ผู้ต้องขังจะต้องให้ความยินยอมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้มีการก าหนดให้
มีการแจกจ่ายเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับการท าความสะอาดร่างกายแก่ผู้ต้องขัง ท าให้ผู้ต้องขัง
สามารถรักษาความสะอาดของร่างกายได้อย่างเต็มที่อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ต้องขัง 
แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าการแจกจ่ายเครื่องใช้ดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ต้องขังได้อย่าง
ครบถ้วนเนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณ แต่ก็ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการรับ
บริจาคจากภายนอก หรือจัดให้มีร้านค้าสงเคราะห์เพื่อจ าหน่ายสินค้าที่จ าเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งถือ
เป็นความพยายามอีกระดับหนึ่งที่ต้องการจะพัฒนาให้เรือนจ าไทยอยู่ในมาตรฐานในระดับสากล 
 4.3.6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามระเบียบ หนังสือเวียนและข้อมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของกรมราชทัณฑ์ 

1.  ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ 
นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังได้ก าหนดเร่ืองการให้

ผู้ต้องขังได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนและสิ่งของอันจ าเป็นแก่การรักษาสุขอนามัยของผู้ต้องขังไว้
ในระเบียบของกรมราชทัณฑ์อีกด้วย โดยก าหนดให้เรือนจ าแจกจ่ายเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนและ
สิ่งของเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยแก่ผู้ต้องขังตามที่เห็นสมควร 

ในเร่ืองเคร่ืองแต่งกายของผู้ต้องขังจะมีสาระส าคัญกล่าวไว้ในกฎกระทรวงแล้ว
นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ก าหนดอยู่ในกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ด้วยได้แก่ ระเบียบกรม
ราชทัณฑ์มีการก าหนดให้ผู้ต้องขังสามารถน าเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มรวมถึงของใช้ที่เกี่ยวกับการรักษา
อนามัยที่เป็นของส่วนตัวเข้ามาใช้ภายในเรือนจ าได้ด้วย55 

2.  หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ 
กรมราชทัณฑ์ได้ท าการติดตามและประเมินผลในด้านมาตรฐานสิ่งจ า เป็นขั้นพื้นฐาน

ส าหรับผู้ต้องขัง ยังพบปัญหาในเร่ืองที่หลับนอนในด้านการจัดการดูแลเคร่ืองนอนของผู้ต้องขัง ซึ่ง
ได้แก่ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังโดยตรง 

                                                        
 55 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อ118 “ส่ิงของต่อไปนี้ถ้ามีจ านวนไม่มากเกินสมควร อนุญาตให้ผู้ต้อง
กักขังน าเข้ามา หรือเก็บรักษาไว้ในสถานที่กักขัง  

(1) เสื้อผ้า  
(2) ของใช้ที่เกี่ยวกับการรักษาอนามัย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี สบู่ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น  
(3) อาหารที่ปรุงแล้วเสร็จ  

 การน าเข้ามาและเก็บรักษาไว้ในสถานที่กักขังซึ่งส่ิงของที่อนุญาตดังระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  
 ให้ค านงึถึงเรื่องความปลอดภัย วิธีการเก็บรักษา สุขลักษณะ และความสงบเรียบร้อยเป็นส าคัญ 
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กรมราชทัณฑ์จึงได้พิจารณาและออกหนังสือเวียนเร่ืองแนวทางการจัดการดูแลเคร่ืองนอนของ
ผู้ต้องขัง56 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันเรือนจ าทุกแห่งด าเนินการให้เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน โดยก าหนดให้เรือนจ าต้องจัดหาเคร่ืองนอนให้แก่ผู้ต้องขังทุกคนซึ่งเคร่ืองนอนดังกล่าวจะ
ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ทุกปีและให้มีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองนอนเดิมที่มี
อยู่ อันได้แก่ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ให้มีขนาดเดียวกันจ านวนชิ้นเท่ากันและจัดท าผ้าปลอกที่นอน
ปลอกหมอนให้มีลักษณะเดียวกันภายในเรือนจ าและไม่ควรให้มีเคร่ืองนอนหรือของใช้อย่างอ่ืน
เกินที่จ าเป็นในห้องนอน ส่วนในเร่ืองขนาดของที่นอนกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดว่าไม่ควรให้มีความ
หนาเกินไปเนื่องจากยากต่อการดูแลท าความสะอาดและอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแมลงน า
โรคต่าง ๆ ได้ ส่วนในเร่ืองการท าความสะอาดกรมราชทัณฑ์ได้มีแนวทางปฏิบัติให้ทุกเรือนจ า
กวดขันให้ผู้ต้องขังท าความสะอาดเคร่ืองนอน เช่น ซักและน าผึ่งแดดอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์57  

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเวียนราชทัณฑ์เร่ืองการก าหนดสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวส าหรับ
ผู้ต้องขัง58 เนื่องจากกรมราชทัณฑ์เห็นว่าในปัจจุบันเรือนจ า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งยังไม่แนวทาง
ปฏิบัติในด้านการแต่งกายของผู้ต้องขังและยังมีการใช้ดุลพินิจในเร่ืองการอนุญาตให้ผู้ต้องขังน า
สิ่งของเคร่ืองใช้เข้ามาภายในเรือนจ าได้ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและบางเรือนจ ามีสภาพรกขาด
ความเป็นระเบียบและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของเรือนจ า/ทัณฑสถานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง
กรมราชทัณฑ์จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวไว้ โดยมีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังแต่ละ
คนสามารถเก็บเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มได้ 59 คนละไม่เกิน 5ชุดทั้งนี้หากเรือนจ า/ทัณฑสถานใดมี
ข้อจ ากัดด้านสถานที่หรือความจ าเป็นเฉพาะ สามารถลดจ านวนลงได้ตามความเหมาะสมและ
อนุญาตให้มีเคร่ืองหลับนอนคนละ 1ชุด โดยหากของเดิมหมดสภาพการใช้งานให้ผู้ต้องขังน าของ
เก่ามาแลกคืน60 

3.  ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตใน
เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง 

ข้อมาตรฐานกรมราชทัณฑ์ได้มีข้อก าหนดเพื่อให้เรือนจ าทุกแห่งน าไปใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีค าอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผู้ต้องขังไว้ ดังต่อไปนี้ 

                                                        
 56 หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0705/ว 9 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552. 
 57 หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0705/ว 9 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552. 
 58 แหล่งเดิม. 
 59 โดยให้ถือปฏิบตัิตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ต้องขัง พ. ศ. 2538 
 60 หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์.  หน้าเดิม. 
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เรือนจ าจะต้องจัดให้มีเคร่ืองนอน (ที่นอน หมอน ผ้าห่ม) ส าหรับผู้ต้องขังทุกคนโดยเท่า
เทียมกัน และเคร่ืองนอนต้องอยู่ในสภาพสะอาด ไม่ช ารุด ไม่มีคราบสกปรกของเหงื่อไคลติดที่นอน 
ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ และให้มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอโดยควรน า
ออกผึ่งแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นให้จัดเคร่ืองนอนเพิ่มให้ผู้ต้องขัง
ทั่วทุกคน และเคร่ืองนอนให้มีลักษณะเดียวกัน เช่น ความกว้าง ยาว หนา สีต้องเป็นลักษณะ
เดียวกัน61 

 
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขัง 

4.4.1  การคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขังตามหลักประกันสิทธิตามหลัก
สากล 
 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าได้วางหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักอาศัย ของผู้ต้องขังใน
เรือนจ าไว้ว่า62 ควรเป็นห้องนอนเดี่ยว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเช่นกรณีเกิดปัญหาแออัดใน
เรือนจ าเป็นการชั่วคราวนั้น ทางหน่วยงานราชทัณฑ์ของประเทศอาจก าหนดข้อยกเว้นได้ และใน
กรณีที่จัดห้องพักในลักษณะเป็นห้องพักรวม จะต้องมีการคัดสรรผู้ต้องขังที่มีความเหมาะสมที่จะมา
พักรวมกันได้นั้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจตราตลอดเวลากลางคืนโดยค านึงถึงสภาพแห่งเรือนจ าน้ัน 
 ในเรือนนอนของผู้ต้องขังทุกแห่งจะต้องค านึงถึงสุขลักษณะโดยเฉพาะปริมาณอากาศ 
ขนาดขั้นต่ าของพื้นที่ของห้อง แสงสว่าง ระดับความอบอุ่น และการถ่ายเทของอากาศด้วย มี
หน้าต่างที่กว้างพอจะให้ผู้ต้องขังได้รับแสงสว่างส าหรับอ่านหนังสือหรือท างานได้ โดยควร
ออกแบบให้มีอากาศที่สดชื่นถ่ายเทเข้าไปได้ไม่ว่าจะมีเคร่ืองระบายอากาศหรือไม่ก็ตาม  มีไฟฟ้าที่
ให้แสงสว่างพอเพียงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่สุขภาพตาของผู้ต้องขังในการอ่านหนังสือหรือท างาน 
ควรมีการจัดสุขภัณฑ์ไว้ส าหรับผู้ต้องขังทุกคนอย่างเพียงพอแก่ความต้องการและความจ าเป็นโดย
สภาพซึ่งต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

4.4.2  การคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขังตามกฎหมายสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
 กฎหมายเรือนจ าไม่ได้มีการบัญญัติถึงข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขนาดของห้อง 
ส าหรับห้องขังเดี่ยวและห้องขังรวม ซึ่งพื้นที่ส าหรับห้องขังเดี่ยวนั้น จะต้องมีขนาดอย่างน้อยที่สุด 

                                                        
 61 ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง .  
(น. 1-3)  เล่มเดิม. 
 62 กิตติพงษ์  กิตติยารักษ์ ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ .  (มปพ., น. 2-3).  มาตรฐาน
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
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10 ตารางเมตร63 ส่วนมาตรา 144 วรรค 1 S. 2 ได้กล่าวไว้ว่า ห้องต้องมีอากาศเพียงพอ และต้องมี
การติดตั้งเคร่ืองท าความร้อนและเคร่ืองระบายอากาศ รวมถึงต้องมีพื้นและหน้าต่างด้วย64 
 การจัดห้องขังโดยผู้ต้องขังและการครอบครองของใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังอาจได้รับ
อนุญาตให้จัดห้องขังด้วยตนเองได้ตามความเหมาะสม มีรูปภาพของบุคคลใกล้ชิดและของที่ระลึก
ที่มีค่าในทางส่วนตัว ก็อนุญาตให้มีไว้เป็นส่วนตัวได้ นอกจากนี้แล้ว สิ่งบังตาหรือวัตถุอ่ืนใดที่บัง
การมองเห็นได้ของห้อง หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยใน
ประการอ่ืน ผู้ต้องขังจะมีไว้ในความครอบครองของตนไม่ได้ 
 ในส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือนจ า ตามกฎหมายเรือนจ าได้มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับเร่ืองการน าทรัพย์สินส่วนตัวหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนตัวเข้ามาในเรือนจ า โดย
บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า เนื้อหาของระเบียบปฏิบัติทางราชการในข้อ 
Nr.62 และยังมีการกล่าวถึงการจัดการฝึกอบรมพฤติกรรมการใช้ทรัพย์สินส่วนตัวภายในเรือนจ า
ด้วย แต่ไม่ได้เน้นเป็นสาระส าคัญมากเท่าไหร่ ซึ่งผู้ต้องขังจะได้รับอนุญาตให้เตรียมของใช้ส่วนตัว
เข้าไปใช้ในเรือนจ าได้ นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้น าภาพถ่ายและของที่ระลึกซึ่ งมีคุณค่าต่อตัว
ผู้ต้องขัง สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หนังสือพิมพ์และวารสาร วิทยุและโทรทัศน์ สิ่งที่ใช้ส าหรับ
การพักผ่อนในเวลาว่าง และของใช้ส่วนตัวอ่ืนที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ของตัวผู้ต้องขังนั้นเข้าไป
ภายในเรือนจ าได้ด้วย ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องขังนั้น มักมีการออกกฎและแต่ละกฎ
จะมีความแตกต่างกันไป แต่บางกฎก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเรือนจ าส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งของอัน
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีลักษณะตกแต่งเรียบง่าย โดยหลักพื้นฐานที่มักจะยึดถือส าหรับการ
ปฏิบัติที่เข้มงวดในการอนุญาตให้น าสิ่งอ านวยความสะดวกเข้ามาในเรือนจ า ตามมาตรา 19 วรรค 2 
ซึ่งจะแยกชัดเจนระหว่างมาตรการและสิ่งของที่ได้รับการยกเว้นจากกฎที่ระบุชัดเจนของเรือนจ า 
หรือการระบุในลักษณะอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในเรือนจ า 
 โดยทั่วไปห้องขังที่โล่งและเป็นส่วนตัวนั้น สามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคได้ การอนุญาตให้พักผ่อนในพื้นที่ส่วนตัว เป็นสิ่งที่ระบุอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ

                                                        
 63 Rechtswidrig  z. B. bereits 1967 nach  OLG Hamm NJW 1967, 2024; 3 Gefangene bei 11,54 
qm; LG Braunschweig NStZ 1984, 286 : 2 Gefangene bei 7, 98 qm/22 cbm; OLG Frankfurt NStZ 1985, 572: 3 
Gefangene bei 11,54 qm; weitere Nachweise AK- Huchting/Lehmann 2000, § 144 Rn. 4; vgl. auch Oberheim 
1985, 50 ff.,der anschaulich von einem Grundrecht auf Intimsphäre spricht.  
 64 Ähnl. Ullenbruch 1999, 433; vgl. auch OLG Celle VollzD 1990/2, 21 : 2 Gefangene bei 13, 15 
qm/ 36,84 cbm noch zulässig. 
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ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง อันเป็นการให้ความส าคัญต่อเร่ืองของใช้
ส่วนตัวที่ใช้อ านวยความสะดวกในเรือนจ าของผู้ต้องขัง 

4.4.3  การคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขังตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดบริการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า
ของประเทศญี่ปุ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ข้อ 15 ที่ก าหนดให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าอาจ
ถูกให้จ าคุกเดี่ยว เว้นแต่จะไม่เหมาะสมส าหรับผู้ต้องขังในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลบาง
ประการเพราะความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือร่างกาย โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นจะ
ถูกควบคุมในห้องขังเดี่ยว ทั้งผู้ต้องที่ศาลยังไม่ตัดสินและผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินแล้ว ซึ่งห้องขังจะมี
ขนาดเล็กประมาณ 5 ตารางเมตร จึงยากที่จะติดต้ังเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในบางเรือนจ ามีพื้นที่แคบมากจน
ไม่สามารถปูฟูกญ่ีปุ่นตามยาวได้ ในห้องขังโดยปกติจะมีการติดตั้งห้องน้ าและอ่างน้ า ส่วนห้องขัง
รวมจะมีผู้ต้องขังประมาณ 6-10 คน มีขนาดประมาณ 13-16 ตารางเมตร พื้นปูด้วยเสื่อทาทามิ 
(Tatami mats) ซึ่งเป็นเสื่อของญ่ีปุ่น ปูเพื่อใช้เป็นที่นอนของผู้ต้องขัง และจะมีอ่างล้างหน้า โต๊ะ 
และชั้นวางของ ส่วนห้องน้ าจะแยกต่างหากโดยมีห้องที่เชื่อมถึงกันได้ ส่วนหน้าต่างของห้องขังจะ
เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ที่มีแสงสว่างส่องผ่านเพียงพอ และเปิดไฟตลอดทั้งวันโดยมีการควบคุมโดย
ผู้คุม65 

4.4.4  การคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษ 
 การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ประเทศอังกฤษมีการก าหนดบทบัญญัติในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการจัดบริการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ต้องขังไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (Prison Act 1952) 
ในข้อ 14 (1) โดยก าหนดให้ทุก ๆ เรือนจ าจะต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอส าหรับผู้ต้องขังทุกคน 
และเรือนจ าทุกแห่งจะใช้ควบคุมผู้ต้องขังได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรี (Secretary of State) ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเรือนจ า โดยการตรวจสอบเรือนจ า
นั้น จะมีการตรวจสอบในเร่ืองขนาด ความสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ ว่ามีความเหมาะสม
ส าหรับสุขภาพและท าให้ผู้ต้องขังสามารถติดต่อกับเจ้าพนักงานเรือนจ าได้ตลอดเวลา โดยมีการ
ติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อให้ผู้ต้องขังใช้ในการติดต่อขอความช่วยเหลือ และจะต้องมีการทดสอบ
ระบบอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง66 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณลักษณะของห้องขังดังกล่าว จะมีการออก
หนังสือรับรอง ซึ่งอาจมีการจ ากัดระยะเวลาส าหรับผู้ต้องขังที่อาจถูกจ าคุกในห้องขังอย่างโดดเดี่ยว 

                                                        
 65 Prison Conditions in Japan.  Loc.cit. 
 66 Stephen Livingstone, Tim Owen QC and Alison Macdonald.  Prison Law 3ed. (2003, p. 180).  
London: Oxford University Press. 
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และอาจมีการจ ากัดชั่วโมงที่ผู้ต้องขังต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังต่อวันไว้ด้วย โดยในปัจจุบันหนังสือ
รับรองดังกล่าวมีการอ้างถึง Certified Normal Accommodary (CNA) ในการก าหนดมาตรฐานของ
ลักษณะเรือนจ าที่เหมาะสมแก่การให้บริการแก่ผู้ต้องขังทั้งหมด ทั้งนี้ มีการก าหนดลักษณะพื้นฐาน
ของที่อยู่อาศัยซึ่งจัดพื้นที่ส าหรับเตียงเดี่ยว พื้นที่ส่วนตัวของผู้ต้องขัง พื้นที่ของเก้าอ้ีและโต๊ะ และ
ให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ห้องน้ าส่วนตัวได้ โดยผู้ต้องขังต้องได้รับการจัดที่อยู่อาศัยให้โดยปราศจาก
ความเสี่ยง ในด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมของการบริหารตามแผนการปกครองที่ถูก
ก าหนดไว้ ส าหรับห้องขังเดี่ยว มีการก าหนดมาตรฐานขนาดของห้องขังไว้ คือ 5.5 ตารางเมตร และ
ให้มีแสงสว่างเพียงพอ และก าหนดอุณหภูมิของห้องไว้ด้วย67 

4.4.5  การคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขังตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
และเป้าหมายอาญายุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา  (National Advisory Commission on Criminal Justice 

Standards and Goals) ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองของการจัดให้บริการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ต้องขังไว้ 
โดยเสนอว่าเรือนจ าแต่ละแห่งควรจัดให้ผู้ต้องขังมีห้องพักของตนเองและมีขนาดที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลและมีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในเร่ืองของขนาดของห้องขัง โดย
ก าหนดว่าห้องขังควรมีพื้นที่อย่างน้อย 60 ตารางฟุต โดยผู้ต้องขังที่อาศัยอยู่ในห้องขังที่มีพื้นที่น้อย
กว่า 80 ตารางฟุต นั้นไม่ควรให้ผู้ต้องขังอยู่ภายในห้องขังเกินกว่า 10 ชั่วโมง  ต่อ 1 วัน และการ
ราชทัณฑ์สหรัฐอเมริกาก าหนดให้มีการจัดที่หลับนอนรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสมทั้งผ้าปูที่นอน 
หมอน ซึ่งจะต้องมีขนาดและมาตรฐานเดียวกันส าหรับผู้ต้องขังทุกคน68 

4.4.6  การคุ้มครองสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย 
 4.4.6.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
 การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้ผู้ต้องขังนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ และมี
ผลต่อปัญหาสุขภาพ อนามัยของผู้ต้องขังได้โดยตรง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องจัดให้
ผู้ต้องขังได้อยู่อาศัยในเรือนจ าที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด มีพื้นที่พอสมควร ไม่แออัด
จนเกินไป เป็นต้น 

                                                        
 67 Ibid.  (pp. 179-181). 
 68 Manual of Correctional Standard.  (p. 463).  Op.cit. 
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 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายของไทยยังพบว่ามีการบัญญัติในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานของที่พักอาศัยของผู้ต้องขังในเรือนจ า ไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 
ว่าด้วยการระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่โดยวิธีกล69  
 จากการศึกษาพบว่าเรือนจ าของไทยประสบกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และข้อจ ากัด
ในเร่ืองพื้นที่ของเรือนจ าซึ่งไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ต้องขังได้ตามมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ดี 
ส านักทัณฑวิทยาได้มีบันทึกส านักทัณฑวิทยาก าหนดรายละเอียดและมาตรฐาน เป็นแนวทางปฏิบัติ
ภายในเรือนจ าไว้เช่นกัน เช่น ก าหนดมาตรฐานของลักษณะของเรือนนอน ขนาดของพื้นที่เรือน
นอนต่อคน ก าหนดระบบการระบายอากาศ ระบบการก าจัดของเสีย ลักษณะของห้องน้ าห้องส้วมที่
ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่ เพียงพอแก่จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า 70 แม้ว่าแนวทางปฏิบัติที่
ส านักทัณฑวิทยาก าหนดขึ้นดังกล่าวนี้จะมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการ
ปฏิบัติต่อนักโทษ แต่ความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ปรากฏในบันทึก
ส านักทัณฑวิทยาได้ เพราะเป็นการยากที่จะขยายพื้นที่ของเรือนจ าแต่ละแห่งโดยจัดระบบระเบียบ 
การวางเรือนนอนและสถานที่ต่าง ๆ ในเรือนจ าเสียใหม่ อีกทั้งบุคลากรที่มีจ านวนไม่เพียงพออยู่
แล้วหากจะปรับปรุงดังที่กล่าวมาก็ย่อมจะต้องเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอตามไปด้วย 
 เรือนจ าของไทยมีลักษณะเป็นห้องขังรวม และจากปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ท าให้
ผู้ต้องขังต้องอาศัยอยู่กันอย่างแออัด อันมีผลต่อสุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขัง อันมีแนวโน้มให้เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตเสื่อม ปัญหาการเกิดโรคติดต่อ 
โรคระบาดต่าง ๆ ตามไปด้วย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิดหนัง โรคเครียด เป็นต้น อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้ต้องขัง โดยกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถที่จะให้บริการเกี่ยวกับที่
อยู่อาศัยให้แก่ผู้ต้องขังได้อย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดให้ผู้ต้องขังต้องอาศัยอยู่ใน
เรือนนอนที่มีขนาดกว้างพอสมควร มีเตียงนอนเป็นเอกเทศ มีการด าเนินการด้านสุขาภิบาลที่ดี
เพื่อให้เรือนจ าและเรือนนอนมีความสะอาด 
 
 
 

                                                        
 69 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
 70 บันทึกส านักทัณฑวิทยาที่ ยธ. 0705/267 เรื่องส่งกรอบมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิต
ในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547. 
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 4.4.6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามระเบียบ หนังสือเวียนและข้อมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของกรมราชทัณฑ์ 

1.  ระเบียบกรมราชทัณฑ์  
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความ

สะอาดสถานที่ภายเรือนจ า71 และก าหนดให้แพทย์เข้าท าการตรวจสถานที่ภายในเรือนจ า เพื่อดูแล
ตรวจตราในส่วนที่เกี่ยวกับอนามัยและการสุขาภิบาลของผู้ต้องขังอย่างสม่ าเสมอ72 

2.  ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตใน
เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง 

ข้อมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ ได้มีข้อมาตรฐานและค าอธิบายในเร่ืองเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยและเรือนนอนของผู้ต้องขังไว้โดยละเอียด เป็นต้นว่า พื้น ผนัง เพดาน เรือนนอน ต้องไม่มี
คราบสกปรก ไม่ช ารุด มีการระบายอากาศได้ดีพื้นที่ประตู หน้าต่างไม่น้อยกว่า ¼ ของพื้นที่ห้อง
และความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีอุปกรณ์ช่วยระบายอากาศที่ใช้การได้มีแสง
สว่างเพียงพอ ต้องมีพื้นที่นอนกว่า 1.20 ตารางเมตร ต่อคน73 และส้วมในเรือนนอนจะต้องสะอาด
ไม่มีน้ าขังที่พื้นมีสภาพใช้การได้ดี ต้องมีพื้นที่นอนอย่างเพียงพอ กล่าวคือ จะต้องไม่น้อยกว่า 1.20 
ตารางเมตรต่อคน74 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดหลายประการท าให้เรือนจ าทัณฑสถานในประเทศไทย ไม่
สามารถจัดการในด้านที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ ซึ่งสาเหตุประการส าคัญได้แก่
การมีผู้กระท าความผิดหลั่งไหลเข้าสู่เรือนจ าเป็นจ านวนมาก และเพิ่มสูงขึ้นทุก  ๆ ปี ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวย่อมกระท าได้ด้วยการน ามาตรการหลีกเลี่ยงการใช้โทษจ าคุก มาใช้แก่ผู้ต้องขังบาง
ประเภท และน ามาตรการลงโทษอย่างอ่ืนมาใช้บังคับแทนการจ าคุกผู้กระท าความผิด ก็น่าจะเป็น

                                                        
 71 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อ 104 “ผู้ต้องกักขังทุกคนมหีน้าที่จะต้องรักษาความสะอาด  

… (2) สถานที่กักขังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่กักขัง”. 
 72 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อ 105 “ให้แพทย์เข้าตรวจในสถานที่กักขัง ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนามัย
ของผู้ต้องกักขัง และการสุขาภิบาลของสถานที่กักขังอย่างสม่ าเสมอ  

ในการตรวจนั้น เมื่อเห็นสมควรจะจัดการอย่างใด ให้แพทย์ช้ีแจงแนะน าผู้อ านวยการสถานที่กักขัง 
และบันทึกไว้ในสมุดตรวจการ”. 
 73 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535.ว่าด้วยการระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่โดยวิธีกล. 
 74 ข้อมาตรฐานและค าอธิบายมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขัง .  
(น. 1-3).  เล่มเดิม. 
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การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ในระดับหนึ่ง และหากน ามาตรการดังกล่าวมาใช้อย่าง
จริงจัง ประเทศไทยอาจให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังในด้านนี้ได้ตามมาตรฐานสากล 

 
4.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิในการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ 

4.5.1  การคุ้มครองสิทธิได้รับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของ
ผู้ต้องขังตามหลักประกันสิทธิตามหลักสากล 
 ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับโอกาสในการออกก าลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมง 
ถ้าสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ส าหรับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนและผู้ต้องขังอ่ืนที่อยู่ในวัยและสภาพ
ร่างกายที่เหมาะสม พึงมีสิทธิได้รับโอกาสในการฝึกฝนการเล่นกีฬาและการบันเทิงร่ืนเริงในชั่วโมง
การออกก าลังกาย ซึ่งทางเรือนจ าจะต้องจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการเล่นกีฬาตามสมควร 

4.5.2  การคุ้มครองสิทธิได้รับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของ
ผู้ต้องขังตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ในระหว่างพักผ่อน จะมีการ
จัดที่พักให้แก่ผู้ต้องขังในระหว่างพักผ่อนโดยมีหลักการว่า การที่ผู้ต้องขังจะอยู่ ในห้องขังจะท าได้
ต่อเมื่อผู้ต้องขังคนใดคนหนึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือ หรืออาจเป็นกรณีที่เกิดอันตรายต่อชีวิต 
หรืออนามัยของผู้ต้องขังคนหนึ่งคนใด และจะกระท าได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยจะกระท าได้
เฉพาะในกรณีที่ต้องกระท าเน่ืองจากมีเหตุที่บังคับให้จ าเป็นต้องกระท า 

4.5.3  การคุ้มครองสิทธิได้รับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของ
ผู้ต้องขังตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
ข้อ 38 ก าหนดให้ผู้ต้องขังควรออกก าลังกายเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาสุขภาพ โดยในทางปฏิบัติ ใน
เรือนจ าญ่ีปุ่นจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกก าลังกายได้เฉพาะในวันธรรมดาซึ่งเป็นวันที่ไม่มีการ
อาบน้ า ซึ่งหมายความว่าผู้ต้องขังสามารถออกก าลังกายได้ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน และ 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ในช่วงฤดูหนาว ส่วนในวันที่มีฝนตกผู้ต้องขังจะได้รับอนุญาตให้ออกก าลังกาย 15 
นาทีในตอนเช้า ส่วนตอนบ่ายให้ผู้ต้องขังออกก าลังกายภายในห้องขัง75 
 
 

                                                        
 75 Prison Conditions in Japan.  Loc.cit. 
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4.5.4  การคุ้มครองสิทธิได้รับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของ
ผู้ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษ 
 การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ กฎหมายประเทศอังกฤษมี
การก าหนดเกี่ยวกับการจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ต้องขัง โดย
ก าหนดไว้ในระเบียบเรือนจ า ถ้าหากสภาพอากาศอ านวยและยังคงสามารถรักษาไว้ซึ่งค าสั่งและ
ระเบียบวินัยได้ ก็ให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสออกก าลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ังทุกวันใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีค าแนะน าไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
โดยก าหนดให้ผู้ต้องขังควรจะออกจากห้องขังได้วันละ 12 ชั่วโมง 

4.5.5  การคุ้มครองสิทธิได้รับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของ
ผู้ต้องขังตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 การจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ เรือนจ าสหรัฐอเมริกาได้มี
การให้ความส าคัญแก่การจัดให้บริการด้านนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง รวมถึงการก าหนดประเภท
นันทนาการ จะต้องมีการจัดสร้างโรงยิมในร่ม สโมสร จัดให้ผู้ต้องขังได้อ่านหนังสือพิมพ์และให้
ชมรายการละคร ศิลปะ  
 กิจกรรมนันทนาการในเรือนจ าของสหรัฐอเมริกาที่จัดให้แก่ผู้ต้องขังนั้น ส่วนใหญ่จะ
เป็นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น แฮนด์บอล ฟุตบอล เบสบอล มวย เป็นต้น โดยที่ผู้ต้องขังจะได้รับ
อนุญาตให้ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

4.5.6  การคุ้มครองสิทธิได้รับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของ
ผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย 
 การออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างเป็นสิ่งส าคัญและมีประโยชน์
อย่างมาก เป็นการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียด เนื่องจากบรรยากาศในเรือนจ าท าให้มีชีวิตประจ าวันที่จ าเจ กิจกรรมนันทนาการจึงมี
ความส าคัญแก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ต้องขังใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานบางอย่างเพื่อช่วยลดภาวะซึมเศร้า (Keep inmates constructively occupied and reduce 
idleness) ท าให้ร่างกาย อารมณ์ของผู้ต้องขัง อยู่ในสภาพที่ดี อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมี
สุขอนามัยที่ดีและจะเป็นการช่วยลดความต้องการของผู้ต้องขังในการรับการรักษาพยาบาลตามมา 
 4.5.6.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
 ในส่วนของกฎหมายไทย มีกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 71 ได้ก าหนดเร่ืองการออก
ก าลังกายของผู้ต้องขังไว้ว่า “คนต้องขังและคนฝากนั้น โดยปกติให้อนุญาตให้ออกเดินนอกห้องขัง 
หรือออกก าลังกายตามก าหนดเวลาและเขตซึ่งพัศดีเห็นควร ส่วนผู้ต้องขังอ่ืน เว้นแต่ระหว่าง
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ต้องโทษฐานผิดวินัย ให้มีโอกาสพักผ่อนและจัดให้ออกก าลังกายตามสมควร” นอกจากนี้กรม
ราชทัณฑ์ยังมีการก าหนดให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ด าเนินการฝึกการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาแก่ผู้ต้องขัง หรือประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยประจ าจังหวัด ศูนย์กีฬา สถาบันการศึกษาทางพลศึกษา ฯลฯ โดยขอความร่วมมือใน
การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมด าเนินการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม
จากที่กรมราชทัณฑ์จัดสรรให้ 
 4.5.6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามระเบียบ หนังสือเวียนและข้อมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของกรมราชทัณฑ์ 
 นอกจากตามกฎกระทรวงแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังได้มีหนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์
ก าหนดให้เรือนจ าทุกแห่งจัดกิจกรรมนันทนาการด้านบันเทิงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในโอกาสที่
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือ
ประกอบกิจกรรมดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ให้เรือนจ าและทัณฑสถานจัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ต้องขังชราหรือป่วย ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ผู้ต้องขัง โดยไม่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ป่วยในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ต้องขังปกติทั่วไป76 
 จะเห็นได้ว่ากรมราชทัณฑ์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังในด้านนี้
ค่อนข้างมาก เนื่องจาก การให้ผู้ต้องขังได้ออกก าลังกาย มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ และท ากิจกรรม
ต่างๆ จะช่วยลดความตึงเครียดและปรับพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี และ
เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากเพื่อให้ผู้ต้องขังปรับพฤติกรรมให้เข้ากับคนในสังคมได้
อย่างปกติ และเป็นการช่วยให้สุขภาพ อนามัยของผู้ต้องขังนั้นแข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย อัน
สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังตาม
มาตรฐานสากล 

                                                        
 76 หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ. 0704/2378 เรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย การกีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545. 
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บทที ่5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จากการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ สิทธิในการได้รับอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน การรักษาพยาบาล และการ
พักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย ผู้เขียนพบว่า ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้
ให้ความส าคัญแก่เร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  โดยจะเห็นได้จากการจัดท า
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ  (Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners) และการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการราชทัณฑ์อันเป็นมาตรฐานสากล โดยจัดท า
ขึ้นมาเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ในสังคมเช่นเดียวกับบุคคล
ทุกๆ คน จึงได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเช่นมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน โดยให้
มีความตระหนักถึงเร่ืองสิทธิผู้ต้องขังที่กฎหมายให้การรับรอง คุ้มครอง และสิทธิมนุษยชนที่
ผู้ต้องขังพึงได้รับอยู่เสมอ 
 ในประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานสากล โดยจะเห็นได้จากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.  2479 รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหลายคร้ัง และกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงหนังสือกรมราชทัณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการ
ปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจ า การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเร่ืองต่างๆ เช่น 
การดูแลสุขภาพ อนามัยของผู้ต้องขัง อาหาร น้ าดื่ม สุขลักษณะภายในเรือนจ า เป็นต้น ให้มี
มาตรฐานที่ดีขึ้นตามที่หลักการมาตรฐานสากลได้วางแนวทางไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ต้องขังอย่างแท้จริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการราชทัณฑ์ 
จะมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 บัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังไว้
เป็นหลักการส าคัญ ๆ และจะมีการบัญญัติรายละเอียดต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขังขยายไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
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ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งพบว่าบทบัญญัติส่วนใหญ่ได้มีการก าหนดให้ความคุ้มครอง
สิทธิเหล่านี้ไว้ค่อนข้างจะมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานสากล แต่หาก
พิจารณาในทางปฏิบัติของงานราชทัณฑ์ในประเทศไทยแล้วจะพบว่าในส่วนของระบบการ
ด าเนินงานหรือในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชทัณฑ์นั้นยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติที่พยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากลได้ และยังไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังได้ตามที่บทบัญญัติต่าง ๆ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการบริหารงานของหน่วยงานราชทัณฑ์ยังประสบกับปัญหาส าคัญมากมายหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาในเร่ืองสถานที่
ของเรือนจ า ปัญหาด้านประสิทธิภาพและทัศนคติของเจ้าพนักงานเรือนจ า เป็นต้น ดังนี้ แม้จะมีการ
วางแผนการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์เพื่อพัฒนาเร่ืองการให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถท าให้บรรลุตามเป้าหมายได้ตามสมควร โดยผู้ เขียนจะ
ขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ต้องขัง อาจพิจารณาได้ดังนี้ 

5.1.1  สิทธิได้รับอาหาร 
 การบริหารจัดการและควบคุมการบริการอาหารเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากเชื้อโรค หนอน พยาธิ และสารเคมีต่าง  ๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ าซึ่งบริโภค 
 การจัดบริการอาหารในเรือนจ าเป็นการจัดบริการอาหารให้กับผู้ต้องขังเป็นจ านวนมาก 
ถ้าไม่มีการควบคุมดูแลการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดปลอดภัยก็จะท าให้เกิดการระบาดของ
โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ าได้ เช่น อหิวาตกโรค โรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะการปรุง ประกอบ
อาหารในเรือนจ า มีผู้ต้องขังส่วนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ปรุงและผู้เสิร์ฟภายใต้ความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสูทกรรม ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสูทกรรมและฝ่ายอนามัยเรือนจ าต้องเข้ามาควบคุมดูแล
การปรุงประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอาหารแก่ผู้ต้องขังที่
เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารในเรือนจ า ปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารที่พบมากในเรือนจ า ได้แก่ 
พื้นและบริเวณโรงอาหารไม่สะอาด การล้างภาชนะและอุปกรณ์ไม่ถูกสุขลักษณะ น้ าเสียจากโรง
อาหารไม่ผ่านการบ าบัด ไม่มีการป้องกันและก าจัดสัตว์แมลงน าโรค และผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตัว
ไม่ถูกสุขลักษณะ1 

                                                        
1 กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์.  (2544, น. 25).  คู่มือการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจ า.  
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 นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติพบว่าเรือนจ าทุกแห่งในประเทศไทยได้มีการจัดให้ผู้ต้องขัง
ได้รับอาหารวันละ 3 มื้อ และมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับผู้ต้องขังทุกคน อีกทั้งยังมีการจัด
ให้บริการน้ าด่ืมที่สะอาดแก่ผู้ต้องขังในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ต้องขังทุกคน จึงถือ
ได้ว่ากรมราชทัณฑ์ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังไว้อย่างเพียงพอ สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 
 แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่มีบัญญัติในเร่ืองนี้ของไทย อันได้แก่กฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในข้อ 77 ได้บัญญัติให้จัดอาหาร
ให้แก่ผู้ต้องขังไว้เพียงวันละ 2 มื้อเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังไม่มีการบัญญัติในเร่ืองการจัดหาน้ าดื่ม
ให้แก่ผู้ต้องขังไว้แต่อย่างใด ซึ่งบทบัญญัติเช่นนี้มิได้เป็นไปในแนวทางตามมาตรฐานสากล แม้ว่า
ในทางปฏิบัติจะให้ความคุ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู้ต้องขังไว้อย่างดีแล้วก็ตาม ดังนี้ ผู้เขียน
เห็นว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในกฎกระทรวงข้อ 77 เสียใหม่ ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับที่เรือนจ าไทยได้ปฏิบัติอยู่แล้ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ในการปฏิบัติต่อนักโทษได้ก าหนดไว้  

5.1.2  สิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่ม ที่หลับนอน 
 จากการศึกษาในเร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังในอันที่จะได้รับเคร่ืองนุ่งห่ม ที่หลับนอนตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ และตามมาตรฐานสากลนั้น ได้ก าหนดให้
ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลในเร่ืองของความสะอาดและอนามัยส่วนตัวจากรัฐ รวมทั้งอนุญาตให้
สวมใส่เสื้อผ้าส่วนตัวหรือจะให้ทางเรือนจ าเป็นผู้จัดหาเสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมให้ก็ได้ และเสื้อผ้า
ที่จัดหาให้แก่ผู้ต้องขังจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเหยียดหรือลดศักดิ์ศรีของผู้ต้องขัง หรือมีลักษณะ
ที่ตกเป็นเป้าสายตาแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อผู้ต้องขังนั้นออกไปภายนอกเรือนจ า และให้มี
การจัดที่นอนอย่างเป็นสัดส่วนให้แก่ผู้ต้องขังทุกคน 
 ส่วนบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันได้แก่ กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์            
พ.ศ. 2479 ในข้อ 67 ถึงข้อ 70 ซึ่งได้บัญญัติรับรองไว้ทั้งเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่ม และการ
รักษาอนามัยส่วนตัว เช่น การท าความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า และที่นอน ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของเคร่ืองแต่งกายไว้ในระเบียบของกรมราชทัณฑ์และ
หนังสือของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและสุขอนามัยของร่างกาย
เป็นส าคัญ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในสิทธิด้านนี้ให้แก่ผู้ต้องขังน่าจะ
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้แล้ว 
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5.1.3  สิทธิในการได้รับบริการทางด้านการแพทย์ 
 ตามมาตรฐานสากลนั้นได้ก าหนดให้เรือนจ าทุกแห่งจะต้องมีแพทย์ประจ าอยู่ใน
เรือนจ าทุกแห่งอย่างน้อย เรือนจ าละ 1 คน เพื่อให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ต้องขังที่ป่วย และ
ท าการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังทุกคน ตั้งแต่ชั้นแรกเข้า และภายหลัง ตามความจ าเป็น รวมถึ ง
การส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาภายนอกเรือนจ า การดูแลผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ การป้องกัน
โรคติดต่อภายในเรือนจ า เป็นต้น 
 ส่วนกฎหมายไทยในปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บัญญัติคุ้มครองให้บุคคลทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังด้วยนั้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะ
ได้รับบริการทางด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สิทธิ
ผู้ต้องขังในการที่จะได้รับการบริการทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลไว้ในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2479 โดยได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไว้อย่างละเอียด ครอบคลุม ตั้งแต่ในชั้นการรับตัว
ผู้ต้องขัง การจัดให้มีสถานพยาบาลและแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าสถานพยาบาล รวมถึง
การก าหนดมาตรการในการรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังที่ติดยาเสพ
ติด กลุ่มผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต กลุ่มผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ การส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษายัง
สถานพยาบาลภายนอก และก าหนดมาตรการป้องกันโรคติดต่อภายในเรือนจ า เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติที่มีอยู่นั้นมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล 
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าเรือนจ าในประเทศไทยทุกแห่งยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ที่มีอยู่ได้ เนื่องจากไม่มีแพทย์ประจ าในสถานพยาบาลในเรือนจ า เนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางด้านการแพทย์ ซึ่งท าให้เรือนจ าของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องขังในด้านการรับบริการทางด้านการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวเป็นผลกระทบมาจากปัญหาหลักใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญที่เร้ือรังมานาน คือ ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็ได้พยายามหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ ามาโดยตลอด ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากกรมราชทัณฑ์
สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ า โดยลดจ านวนผู้ต้องขังภายในเรือนจ า อันถือเป็นปัญหา
หลักใหญ่ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ได้แล้ว ปัญหาที่ตามมาย่อมลดน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งจะท า
ให้การแก้ปัญหาที่ตามมานั้นสามารถแก้ไขได้โดยง่าย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการต่าง ๆ ในด้านสุขอนามัยในเรือนจ า ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการไม่สามารถน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ทั้งหลายที่มีอยู่มาบังคับใช้
ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง แม้ว่าการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะได้พยายามให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม หรือปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนบุคลากร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการดูแลผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัยภายในเรือนจ า 
หรือปัญหาในเร่ืองการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดภายในเรือนจ าซึ่งกระท าได้ค่อนข้าง
ล าบาก ทั้งนี้หากได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจาก
จ านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นจนพื้นที่เรือนจ าทั่วประเทศไม่เพียงพอที่จะรองรับนั่นเอง จึงท าให้เกิด
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า อันเป็นที่มาและเป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษามา
ทั้งหมดนี้ ดังนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า สิ่งแรกที่ควรพิจารณาแก้ไขเป็นประการแรกได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองความแออัดในเรือนจ า หรือการลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าลงก่อน เมื่อจ านวน
ผู้ต้องขังลดลงแล้ว ปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาก็ย่อมคลี่คลายลงและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ยาก  
 กรมราชทัณฑ์ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ ามาโดยตลอด 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลด
จ านวนผู้ต้องขัง2 โดยแบ่งแนวทางออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

(1) การลดใช้โทษจ าคุกให้ได้มากที่สุดโดยเพิ่มทางเลือกในการลงโทษให้มากขึ้น  
(2) การพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ า (ภายใต้ความคิดที่ว่า หาก

จะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถาวรจริง ๆ เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังก็มีความส าคัญ
มากเช่นกัน) เพื่อมิให้คนกลับเข้ามาในเรือนจ าอีก 

(3) การปรับทัศนคติของคนในสังคมให้ยอมรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ให้โอกาสแก่ผู้ที่ท า
ผิดพลาด และการรณรงค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้เคยต้องขังให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกต ิ
 วิกฤติการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า น ามาซึ่งปัญหาด้านอ่ืน ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ ร่างกาย
และอนามัยของผู้ต้องขัง การจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง การบริหารงานเรือนจ า บุคลากรใน
เรือนจ า งบประมาณ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีความพยายามแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายผู้ต้องขังไปยังเรือนจ าที่มี

                                                        
2 ในเวทีสัมมนาทางวิชาการ, เรื่อง “นักโทษล้นคุก : วิกฤติสังคมไทยที่รอการแก้ไข”.  ที่กรม

ราชทัณฑ์จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552, ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. 
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ความแออัดน้อยกว่า การโอนผู้ต้องขังต่างชาติกลับประเทศของตนเอง การพักการลงโทษ การอภัย
โทษ ส าหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี การบ าบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเพื่อมิให้กลับมา
กระท าความผิดซ้ าอีก การเลือกใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษจ าคุก เช่น การคุมประพฤติ การท างาน
บริการสังคม การลงโทษปรับที่เหมาะสมกับความผิด และโครงการวิวัฒน์พลเมืองที่คัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดซึ่งมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด และ
นักโทษในคดีความผิดที่ไม่ร้ายแรงที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไปรับการบ าบัดฟื้นฟูที่โรงเรียน
วิวัฒน์พลเมืองในเรือนจ า ทัณฑสถาน หรือค่ายทหารบางแห่ง3 ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการช่วยบรรเทา
ปัญหาความแออัดและปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าด้วยอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าก็ยังคงเกินความจุมาตรฐานที่เรือนจ ารองรับได้อยู่ถึง 68,696 คน4 และในขณะเดียวกัน
จ านวนผู้ต้องขังที่เข้าสู่เรือนจ ามีจ านวนสูงขึ้นเร่ือย ๆ ดังนี้ ผู้เขียนจึงได้พยายามค้นคว้าและศึกษาถึง
วิธีการในการที่จะช่วยลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยใช้วิธีการต่าง ๆ รวมถึงศึกษาผลดีและ
ผลเสียเพื่อน ามาวิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมและช่วยลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าอันน าไปสู่
การแก้ปัญหาในด้านสุขอนามัย และการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในเรือนจ า รวมถึงปัญหาใน
ด้านบุคลากร การจัดบริการต่าง ๆ ในด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้ต้องขัง และการแก้ไขปัญหาในด้าน
อ่ืนๆ ตามมา   
 วิธีการที่อาจน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า  ตามที่ผู้ เขียนได้
ท าการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
 1.  การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

แนวคิดเร่ืองการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบัน เน้นการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขัง จึงมีความพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจ าคุกระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้น
เรือนจ าโดยการน าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

วิธีการควบคุมผู้ต้องโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  สามารถน ามาใช้ได้ในทุก
ขั้นตอน ต้ังแต่กระบวนการก่อนพิพากษา อันได้แก่ กระบวนการในชั้นจับกุม การปล่อยตัวชั่วคราว 
ตลอดจนถึงกระบวนการภายหลังมีค าพิพากษา โดยอาจน าวิธีการควบคุมผู้ต้องโทษโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนมาตรการกักขังแทนค่าปรับ การปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นทางเลือกใน
การลงโทษหรือใช้แทนการลงโทษจ าคุก การคุมประพฤติ ทั้งนี้ ภายใต้การพิจารณาในเร่ืองความ

                                                        
3 ธานินทร์  กรัยวิเชียร.  (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม, น. 12).  “นักโทษไทยเป็นนักโทษที่มีความสุข

ที่สุดในโลกจริงหรือ?”.  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน.  4 (2). 
4 จ านวนผู้ต้องขังในปัจจุบัน มีอยู่ 265,672 คน แต่ความจุปกติของเรือนจ าที่จะรองรับได้มีเพียง 

160,000 คน. 
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ประพฤติของผู้กระท าความผิด ผลกระทบที่ได้รับของผู้เสียหาย รวมถึงสังคมส่วนรวม มาตรการนี้
เป็นมาตรการหลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุกระยะสั้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลื อกและสร้างความ
มั่นใจในการออกค าสั่งเพื่อการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า และหากพิจารณาใน
ภาพรวมแล้วจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่าการจ าคุกในเรือนจ า อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศจะมีการ
สอบถามความสมัครใจของผู้ต้องโทษก่อนว่าประสงค์จะใช้วิธีการควบคุมตัวโดยเคร่ื องมือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่5 

ข้อดีของการน าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมผู้ต้องโทษ คือ สามารถประหยัด
งบประมาณของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน  ๆ ในการควบคุมตัว
ผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งการงานวิจัยที่ได้ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการน าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการควบคุมพบว่าระบบการควบคุมตัวโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า
การขังผู้ต้องขังในเรือนจ า และนอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังสามารถแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า
ได้ระดับหนึ่ง และในขณะเดียวกันผู้ต้องโทษยังสามารประกอบอาชีพหรือท าประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
ได้อีกด้วย เช่นในต่างประเทศมีการว่าจ้างผู้ต้องโทษท างานเอกชน (Out souring) โดยจะควบคุม
ด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ไว้6 

การน าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมผู้ต้องโทษในประเทศไทย เป็นการเปลี่ยน
รูปแบบการควบคุมตัวนักโทษ อันจะช่วยลดปัญหาความแออัดในเรือนจ าได้ และประเทศไทยไม่ใช่
ประเทศแรกที่มีการน ามาตรการดังกล่าวนี้มาใช้ ซึ่งหลาย ๆ ประเทศก็ใช้มาตรการนี้อยู่ การใช้
มาตรการควบคุมนักโทษด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการติดคุกในเรือนจ า ถือเป็นวิวัฒนาการ ที่
หลายประเทศทั้งอังกฤษ แคนาดา ได้น ามาใช้แล้ว ส่วนในเอเชียก็มีบ้างแล้วเหมือนกัน โดยสิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ได้น าเคร่ืองมือที่เรียกว่า EM หรือ "Electronic Monitoring" แทนการคุมขังในเรือนจ า 
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของนักโทษนั่นเอง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ได้เหมารวม
ผู้ต้องขังทั้งหมด แต่ต้องเป็นกลุ่มที่ตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ด้วยกัน7 

(1) ต้องขังชรา หรือป่วยเป็นโรคเอดส์ ไตวายเร้ือรัง มะเร็ง หากจ าคุกต่อไปก็มีความ
เสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิต  

                                                        
5 ซีต้า  ธนฐิติวงศ์.  (2553).  การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์.  วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสต์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   
6 แหล่งเดิม.  
7 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ช้ีแจงถึงกรณีการประกาศใช้

มาตรการควบคุมนักโทษด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการติดคุกในเรือนจ า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556. 
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(2) กลุ่มที่ต้องออกไปดูแลลูกและภรรยา หรือพ่อแม่ที่แก่ชราและไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้  

(3) กลุ่มผู้เจ็บป่วยเร้ือรัง และต้องเข้ารับการรักษาต่อเน่ือง และ 
(4) กลุ่มนักโทษที่มีเหตุทุเลาการลงโทษ เช่น ต้องคลอดบุตรหรือวิกลจริต 
นอกจากผู้ต้องขังจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งข้างต้นแล้ว ยัง

จะต้องเป็นผู้ต้องขังที่ถูกต้องขังในเรือนจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษตามที่ศาลมีค าสั่งด้วย 
ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมาเพิ่มเติมกฎการลดวันต้องโทษผู้ต้องขัง ที่ทางกรมราชทัณฑ์เองก็มีแนว
ปฏิบัติกันอยู่แล้ว อย่างการพักการลงโทษให้กับนักโทษชรา และนักโทษเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย 
ซึ่งในแง่นักสิทธิมนุษยชน เห็นว่าควรจะท า เพราะผู้ต้องขังก็ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่  
ประกอบกับที่ผ่านมา เคยมีผลวิจัยจากทั่วโลกที่เชื่อว่า การคุมขังนักโทษไม่ได้ท าให้เปลี่ยน
พฤติกรรมหรือสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ ตรงกันข้ามกลับท าให้เกิดความก้าวร้าวมากยิ่งขึ้น จาก
สภาพที่อยู่กันอย่างแออัด และเรือนจ ายังเป็นแหล่งรวมของโจรร้ายต่างๆ มากมาย รวมถึงคดียาเสพ
ติด ที่มีทั้งพ่อค้ายาและกลุ่มเสพเกินกว่าคร่ึงเหล่านี้  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ นพ.นิรันดร์ 
พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่กล่าวว่า การใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ควบคุมนักโทษ จะช่วยให้สามารถดูแลผู้ต้องขังที่อาจได้รับโทษไม่ร้ายแรง ไม่มีเจตนาหลบหนี 
และอายุมากได้ดีกว่าการอยู่ในเรือนจ า เพราะทุกวันนี้  เรือนจ าก็มีสภาพแออัดและมีการท าร้ายกัน 
โดยเฉพาะนักโทษในคดียาเสพติด8 

ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมในการน ามาบังคับ
ใช้แก่ผู้ต้องขังที่ป่วยและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ผู้ต้องขังที่
ป่วยนั้นสามารถได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและไม่เป็นภาระแก่งบประมาณของรัฐ อีกทั้งยัง
ช่วยในด้านการป้องกันการระบาดในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยเป็นวัณโรค หรือโรคติดต่อ หรือโรคที่
สามารถติดต่อหรือแพร่เชื้อได้โดยง่าย อันจะเป็นการลดภาระในการควบคุมดูแลและป้องกันการ
เกิดโรคระบาดและสุขอนามัยด้านอ่ืน ๆ ของผู้ต้องขังในเรือนจ าได้อย่างดี และนอกจากนี้ยังเป็นการ
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจ าและบุคลาการทางด้านการแพทย์ที่มีปัญหาขาดแคลนอยู่
แล้วได้อีกด้วย 

                                                        
8 เปิดมาตรการควบคุมนักโทษแบบใหม่-ขยายความขยายข่าว.  สืบค้น 28 มีนาคม 2556, จาก http://news.ch7.com. 
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 2.  การน ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา9 

การลงโทษระดับกลาง (Intermediate sanction) หมายถึง วิธีการที่หนักกว่าการคุม
ประพฤติปกติ แต่ไม่ถึงการจ าคุกเต็มรูปแบบ ซึ่งการลงโทษระดับกลางมีหลายรูปแบบ โดยศาล
สามารถจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดได้ตามดุลพินิจ อันได้แก่ 

(1) การท างานบริการสังคม ในต่างประเทศวิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้มาก โดยจะมีการ
ก าหนดชั่วโมงในการท างานบริการสังคมไว้มากถึง 100 ชั่วโมง แต่ส าหรับในประเทศไทยวิธีการนี้
ไม่เป็นที่นิยมน ามาใช้ และส่วนมากการให้ท างานบริการสังคมจะก าหนดชั่วโมงการท างานไว้
ค่อนข้างน้อย คือ ประมาณ 48-50 ชั่วโมง 

(2) การกักขังไว้ที่บ้าน เป็นเงื่อนไขในการคุมประพฤติแบบเข้มงวด ซึ่งใช้ทั้งใน
เด็กและผู้ใหญ่ อาจเทียบเคียงได้กับกรณีการลงโทษกักขังแทนค่าปรับของประเทศไทยนั่นเอง 
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดในการใช้วิธีการดังกล่าว เช่น หากโทษปรับนั้นเกิน 80,000 
บาท ก็มักจะไม่ได้รับอนุญาตให้น ามาตรการดังกล่าวนี้มาใช้บังคับ 

(3) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กักขังที่บ้าน) ในการควบคุมตัวให้อยู่เฉพาะใน
บริเวณที่ก าหนด โดยผู้กระท าความผิดที่ถูกกักขังภายในบ้านสามารถรายงานตัวโดยทางโทรศัพท์
หรือทางคอมพิวเตอร์ โดยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการควบคุมตัว ผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องรับภาระจ่ายค่าเช่ า
อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง 

(4) การควบคุมความประพฤติแบบเข้มงวด วิธีการนี้จะเน้นการควบคุมเสรีภาพ
ของผู้กระท าความผิดในระดับชุมชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐท าหน้าที่ตรวจตราภายในระยะเวลา 3-4 
วันต่อ 1 สัปดาห์ ผู้ถูกควบคุมความประพฤติแบบเข้มงวดนี้จะถูกห้ามมิให้ออกนอกบริเวณบ้านใน
เวลากลางคืน และจะต้องถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเน่ือง 

(5) ศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุก ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายหอพักนักศึกษา โดยผู้ที่ถูกควบคุมตัว
สามารถออกไปท างาน หรือเล่าเรียนศึกษาภายนอกศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุกนี้ได้ในเวลากลางวัน แต่การ
ใช้มาตรการควบคุมตัวในศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุก ผู้กระท าความผิดจะต้องรับภาระในการจ่ายค่าเช่าที่อยู่
อาศัยด้วยตนเอง  

                                                        
9 ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธ์ุ.  การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการน ามาตรการลงโทษ

ระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ไทย.  ในสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรมไทย.   
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การใช้มาตรการควบคุมตัวในศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุกมีข้อดี คือ ผู้กระท าความผิดยัง
สามารถประกอบอาชีพ หารายได้ เป็นขอตนเองได้ และในขณะเดียวกันยังมีโอกาสได้รับการบ าบัด
ฟื้นฟูพฤตินิสัยจากภายในศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุกในช่วงเวลาเย็นอีกด้วย 

(6) ศูนย์กักขังผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชน จะมีลักษณะที่บังคับใช้กฎ ระเบียบ 
ค่อนข้างเข้มงวดมากกว่าศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุก ส าหรับในต่างประเทศมีการน าวิธีการควบคุมตัวใน
ศูนย์กักขังผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชนมาใช้แก้คดีเมาแล้วขับ และผู้ถูกคุมประพฤติที่ไม่มา
รายงานตัว หรือกระท าผิดเงื่อนไขในการคุมประพฤติ โดยจะมีก าหนดระยะเวลาควบคุมตัวในศูนย์
กักขังผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชนเป็นเวลาประมาณ 2-4 เดือน โดยในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว
อยู่ในศูนย์กักขังผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชนนั้น จะมีการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย
ให้แก่ผู้กระท าความผิดด้วย 

(7) การคุมความประพฤติแบบค่ายฝึกทหาร (Probation Boot camp/Shock 
probation)10 ซึ่งมาตรการนี้จะน ามาใช้แก่ผู้กระท าความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ หรือในคดีที่ผู้กระท า
ความผิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมในวงกว้าง การคุมความประพฤติแบบค่ายฝึก
ทหารจะใช้ระยะเวลาในการควบคุมตัวประมาณ 90 วัน 
 จากผลการวิจัยข้างต้นที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษา พบว่าการลงโทษระดับกลางยังไม่เป็นที่
รู้จักเท่าที่ควร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ ขาดแคลน
งบประมาณในการเร่ิมด าเนินการ และหากจะมีการน ามาใช้บังคับอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ ก็มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายบางส่วน และต้องใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองดังกล่าว และยังพบว่าประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับแนวคิดนี้เนื่องจากเห็นว่าการลงโทษ
ระดับกลาง เป็นการลงโทษที่เบาเกินไป 
 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการลงโทษระดับกลางนี้ มุ่งช่วยในเร่ืองการลดความแออัด
ของเรือนจ า เนื่องจากการลงโทษวิธีการนี้ไม่ใช้โทษจ าคุก และยังเป็นการช่วยลดการกระท า
ความผิดซ้ าได้ 
 3.  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก11 
 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมุ่งเน้นกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรมแก่บุคคลทุกกลุ่ม โดยสาเหตุและความส าคัญของการน ากระบวนการ

                                                        
10 ในประเทศไทยได้น าการคุมประพฤติแบบค่ายฝึกทหาร (Probation Boot camp/Shock probation) 

นี้ มาประยุกต์ใช้ในการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม. 
11 จุฑารัตน์  เอื้ออ านวย.  การวิจัยชุดโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย.  (น. 3). 
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ยุติธรรมทางเลือกมาใช้นั้น เนื่องจากปัญหาสภาพความแออัดภายในเรือนจ า และต้องการที่ จะลด
ภาระและถ่ายโอนความรับผิดชอบของภาครัฐให้น้อยลง 
 วัตถุประสงค์ของการน ากระบวนการยุติธรรมทาง เลือกมาใช้นั้น  องค์การ
สหประชาชาติ (UN) มีความเห็น ดังนี ้

(1) เปลี่ยนจากแนวคิดทดแทนไปเป็นเชิงสมานฉันท์มากขึ้น 
(2) ควรลดบทบาทของรัฐไปสู่ชุมชน เนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น หรือที่

เรียกว่า “ชุมชนนิยม” 
(3) สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ และเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็น

ทรัพย์สิน โดยลดการใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ของคดีปกครอง
ด้วย ทั้งนี้ ในการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้จ าเป็นจะต้องมีกฎหมายและมีหน่วยงาน
รองรับด้วย 
 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจะต้องเป็นการน ามาใช้ในลักษณะที่ไม่เป็นการบังคับแต่
เป็นการประนีประนอมกัน รวมทั้งใช้วิธีการแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สามารถระงับข้อ
พิพาทได้ ทฤษฎีส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก คือ หลักการควบคุม
อาชญากรรม อาจท าได้โดยไม่ต้องใช้กฎหมาย เรียกว่า “การตั้งข้อรังเกียจทางสังคม (Social 
Sanction)” ซึ่งจะเป็นวิธีการควบคุมทางสังคมอีกทางหนึ่ง 
 4.  การใช้มาตรการบริการสังคมปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด12 
 มาตรการนี้มีประวัติความเป็นมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งน ามาใช้แก่การกักขังแทน
ค่าปรับ การบริการสังคมเป็นมาตรการให้ผู้กระท าความผิดได้ท างานบริการสังคมแทนการรับโทษ
จากการกระท าความผิด และเป็นการฟื้นฟูจิตใจของผู้กระท าความผิดด้วย ขณะเดียวกันก็เป็นการท า
ให้สังคมยอมรับและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ผู้กระท าความผิด สร้างระเบียบวินัยให้ผู้กระท า
ความผิดมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 การบริการสังคมแทนการรับโทษอ่ืน ๆ ใช้หลักการก าหนดระยะเวลาเป็นรายชั่วโมง 
การน ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยยังมีปัญหา กล่าวคือ กฎหมายไทยยังไม่มีการก าหนด
จ านวนชั่วโมงที่ชัดเจน ในการเปรียบเทียบค่าปรับและโทษอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติงานของศาล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เช่น ในประเทศอังกฤษ จะมีการก าหนด

                                                        
12 กนกพรรณ  กัลยาณสุต.  การใช้มาตรการบริการสังคมปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด : กลยุทธ์ในการ

พัฒนากระบวนการยุติธรรม.  ในสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 3 มิติใหม่ในการปฏิบัติและแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท าความผิด (New Dimensions in Rehabilitation). 
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ค่าปรับขั้นต่ าและขั้นสูงไว้ และก าหนดจ านวนชั่วโมงในการบริการสังคมไว้อย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดลักษณะงานบริการสังคมทีหลากหลาย พร้อมทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอาชีพอีกด้วย 
ส่วนในประเทศฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์ มีการเพิ่มเติมในส่วนของการก าหนดกรอบระยะเวลา
ในการบริการสังคมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย และในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนว่าผู้กระท าความผิดต้องยินยอมที่จะ
ท างานบริการสังคม 
 หากมาตรการดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยการออกเป็นกฎหมายและน ามาบังคับใช้
เพื่อเป็นทางเลือกในการลงโทษผู้กระท าความผิดแล้ว จะเป็นการช่วยคัดกรองผู้กระท าความผิดใน
การรับโทษจ าคุก และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการยุติธรรมของไทย ส่วนข้อดีในด้านของผู้ต้องเองนั้น คือ ผู้กระท าความผิดดังกล่าวได้มี
โอกาสในการประกอบอาชีพของตน และสามารถรับโทษโดยใช้มาตรการบริการสังคมในเวลาว่าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย 
 5.  มาตรการพักการลงโทษแบบมีเงื่อนไข (La liberation conditionnelle) 
 การพักการลงโทษแบบมีเงื่อนไข คือ การปล่อยนักโทษกลับสู่อิสรภาพแบบมีเงื่อนไข
ให้นักโทษปฏิบัติ เมื่อนักโทษปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ก็จะไม่ถูกน ากลับมาลงโทษอีก ใน
ท านองกลับกัน หากนักโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด นักโทษจะถูกน ากลับมาเข้าเรือนจ า 
การปล่อยสู่อิสรภาพในลักษณะนี้คล้ายกับการรอการลงโทษ (Le sursis avec mise a lepreuve) แต่
ต่างกันตรงที่การพักการลงโทษแบบมีเงื่อนไขนี้ปรับใช้กับนักโทษที่เคยอยู่ในเรือนจ าจริงๆ มาแล้ว 
แต่ศาลสั่งปล่อยนักโทษออกก่อนก าหนด โดยมีเงื่อนไขให้นักโทษปฏิบัติในขณะที่การรอการ
ลงโทษใช้กับจ าเลยที่ศาลตัดสินจ าคุก แต่ศาลก าหนดเงื่อนไขให้จ าเลยปฏิบัติโดยไม่ต้องเข้าเรือนจ า 
 การพักการลงโทษแบบมีเงื่อนไข มีเจตนารมณ์ที่จะให้นักโทษกลับคืนสู่สังคมและการ
ป้องกันการกระท าความผิดอีก โดยในประเทศไทยเองก็มีกระบวนการพักการลงโทษใช้อยู่เช่นกัน  
 ทั้งนี้อาจมีการก าหนดเงื่อนไขในระหว่างการพักการลงโทษ ให้ก าหนดดังน้ี 

(1) ละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
(2) กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
(3) ละเว้นและกระท าตามข้อ (1) และ (2) 

DPU



133 

 การก าหนดเงื่อนไขเช่นนี้ จะก าหนดข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ตามความเหมาะสมแก่
ลักษณะของบุคคลและพฤติการณ์ ดังเช่น13 

(1) การก าหนดเงื่อนไขของการละเว้น ได้แก่ 
ละเว้นไม่กระท าผิดอาญา 
ละเว้นไม่เข้าไปในเขตท้องที่ที่ก าหนด 
ละเว้นไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เช่น เสพยาเสพติด เล่นการพนัน  เป็นต้น 

(2) การก าหนดเงื่อนไขของการกระท า ได้แก่ 
รายงานตัวต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท้องที่ซึ่งไปอยู่ หรือเจ้าพนักงาน

เรือนจ า ตามก าหนด เดือนละ 1 คร้ัง 
ให้กระท าการเลี้ยงชีพตามที่เจาหน้าที่จัดหาให้ 
ให้กระท าการหาเลี้ยงชีพในกิจการงานที่มีอยู่แล้ว หรือมีผู้จัดหาให้ 
ให้ปฏิบัติการทางศาสนา 

 การพักการลงโทษเป็นมาตรการทางทัณฑวิทยาซึ่งควรได้รับการส่งเสริมให้มากที่สุด
เท่าที่จะกระท าได้ การปฏิบัติในเร่ืองการพักการลงโทษนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 มาตรา 32 (5) เมื่อนักโทษเด็ดขาดมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือ มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา ท ากา
งาน ช่วยราชการ และได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก าหนดโทษตามหมายศาลใน
ขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพักการลงโทษที่ก าหนดไว้ ไม่น้อย
กว่า 1 ปี แต่ไม่เกินก าหนดที่เหลืออยู่ 
 การพักการลงโทษเป็นหลักการที่ยอมรับกันว่ามีประโยชน์และเป็นผลดีแก่ระบบงาน
ราชทัณฑ์ มีวิธีการปฏิบัติที่รอบคอบรัดกุม มีความสอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยาและการ
บริหารงานราชทัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิในการควบคุมสังคม 14 แต่
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยยังน ากระบวนการพักการลงโทษมาใช้ค่อนข้างน้อย 
จนไม่มีผลในการลดจ านวนผู้ต้องขัง 
 โดยผู้เขียนเห็นควรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาพักการ
ลงโทษเพิ่มเติม โดยให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาในด้านสุขภาพ อนามัย หรือโรคประจ าตัว โรคติดต่อ อัน

                                                        
13 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ และคณะ.  (2529).  สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน

ประเทศไทย.  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการต ารา สมาคมสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.  หน้า 358-359. 

14 แหล่งเดิม.  (น. 424). 
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จะส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังอ่ืนในเรือนจ า โดยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ได้รับการ
พักการลงโทษแบบมีเงื่อนไข 
 มาตรการต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ปัญหาความ
แออัดของเรือนจ า ซึ่งหากน ามาตรการเหล่านี้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมจะมีผลเป็นการลด
จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าได้อย่างดี และปัญหาในด้านการสาธารณสุขในเรือนจ า การควบคุมและ
ป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ า อันโยงใยมาถึงปัญหาในด้านการดูแลรักษาสุขอนามัยจาก
เคร่ืองหลับนอน เคร่ืองใช้ต่าง ๆ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การแพทย์ งบประมาณที่ใช้ในเรือนจ า เหล่านี้ ย่อมจะลดลงตามไปด้วย และสามารถแก้ไขปัญหา
ทั้งหมดได้ไม่ยาก และในขณะเดียวกัน การดึงผู้ต้องขังที่ป่วย หรือผู้ต้องขังที่มีปัญหาในด้านสุขภาพ 
อนามัย หรือโรคประจ าตัว โรคติดต่อ อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังในเรือนจ า ออกมาอยู่ภายนอก
เรือนจ าโดยใช้มาตรการควบคุมตัวในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอมานั้นก็ย่อมเป็นการช่วยควบคุม
และป้องกันการเกิดโรคระบาดในเรือนจ าได้อยู่ในตัว 
 ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังที่ยังคงถูกควบคุมตัวในเรือนจ า ทัณฑสถาน ก็จ าต้องให้สิทธิ
แก่บุคคลเหล่านั้นให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนขอเสนอ
แนวทางเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1)  สิทธิได้รับอาหาร 
 การด าเนินงานในด้านสุขอนามัยในเรือนจ าเพื่อปรับปรุงระบบการบริการอาหารใน
เรือนจ าให้สะอาดได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสูทกรรมร่วมกับฝ่ายอนามัยเรือนจ าและส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดควรร่วมกันด าเนินการ ดังน้ี 

(1) ตรวจสภาพสุขอนามัยอาหารของระบบการจัดบริการอาหารในเรือนจ า โดย
ใช้แบบส ารวจโรงอาหาร (สอ.รร.) ตามมาตรฐานการสุขอนามัยอาหาร กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อค้นหาจดบกพร่องและก าหนดแนวทางแก้ไขต่อไป 

(2) จัดท าโครงการปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัยอาหารของระบบการจัดบริการ
อาหารในเรือนจ าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ และด าเนินการปรับปรุง
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

(3) จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอาหารแก่ผู้ต้องขังที่ท าหน้าที่ปรุงและเสิร์ฟ
อาหาร 

(4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสูทกรรมควรตรวจสอบควบคุมก ากับดูแลการบริการอาหารใน
ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารอย่างสม่ าเสมอ 
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(5) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ าขึ้นภายในเ รือนจ า 
ควรด าเนินการสอบสวนโรค เพื่อค้นหาสาเหตุของการระบาดและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดย
เร่งด่วน พร้อมทั้งเข้มงวดในการควบคุมดูแลการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 แม้ว่าในทางปฏิบัติจะให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในข้อนี้ไว้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานสากลแล้วก็ตาม แต่หากพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายในส่วนการคุ้มครองสิทธิได้รับ
อาหาร ที่บัญญัติอยู่ในกฎกระทรวง ข้อ 77 ยังมีความขัดแย้งกับหลักการมาตรฐานสากลและทาง
ปฏิบัติอยู่ ดังนี้ ผู้เขียนขอเสนอแนวทางว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในกฎกระทรวงข้อ 77 
เสียใหม่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่เรือนจ าไทยได้ปฏิบัติอยู่แล้ว และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ แก้ไขบทบัญญัติ
ในข้อ 77 เสียใหม่เป็นว่า “ให้จัดให้ผู้ต้องขังได้รับประทานอาหารวันละ  3 คือ มื้อเช้า กลางวัน และ
เย็น โดยอาหารในแต่ละมื้อน้ันให้ประกอบด้วยข้าวหรือสิ่งอ่ืนแทนข้าว และกับข้าวหรือสิ่งอ่ืนแทน
กับข้าว 

ให้จัดให้บริการน้ าดื่มที่สะอาดแก่ผู้ต้องขังในปริมาณที่เพียงพอส าหรับผู้ต้องทุกคน
ด้วย” 
 2)  สิทธิในการได้รับบริการทางด้านการแพทย์ 
 จากสภาพปัญหาเบื้องต้นในด้านการบริการทางด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล 
รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังในเรือนจ า อาจท าได้โดยมีแนวทางกว้าง ๆ ดังนี ้

(1) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขังเป็นระยะ มีการป้องกัน
โรคติดต่อและการให้ภูมิคุ้มกันโรค 

(2) จัดให้มีบริการด้านการรักษาพยาบาลหรือปัจจัยในการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน 
 นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมในด้านสุขภาพของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจ ามีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม ภาวะจิตใจที่แจ่มใสอันจ าให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆ ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่งกลุ่มผู้ต้องขังออกเป็น กลุ่มผู้ต้องขังทั่วไป (ซึ่งแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย
และผู้ต้องขังหญิง), กลุ่มเด็กที่ติดตามแม่ที่เป็นผู้ต้องขัง, กลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์, กลุ่มผู้ต้องขัง
ที่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพราะแต่ละกลุ่มจะมีปัญหาในด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยในการด าเนินงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยเรือนจ าต้องประสามความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ
วางแผนและด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่จะด าเนินการขึ้นอยู่กับ
สภาพปัญหาของแต่ละเรือนจ า งานส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้มี
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสุขภาพของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนให้
แข็งแรงอยู่เสมอ15 เช่น การให้ความรู้ในการดูแลอนามัยทางเพศ การออกก าลังกาย การเลิกบุหร่ี 
สุรา ยาเสพติด ส่วนในเรือนจ าที่มีผู้ต้องขังหญิง ควรให้ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการตรวจมะเร็งเต้า
นม มะเร็งปากมดลูก และการเตรียมความพร้อมสู่วัยหมดประจ าเดือน เป็นต้น 
 จากปัญหาตามที่ผู้เขียนได้น าเสนอมานั้น จะพบว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมา
จากจ านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นจนพื้นที่เรือนจ าทั่วประเทศไม่เพียงพอที่จะรองรับนั่นเอง จึงท าให้
เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า อันเป็นที่มาและเป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ดังนั้น สิ่งแรกที่ควร
พิจารณาแก้ไข ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในเร่ืองความแออัดในเรือนจ า หรือการลดจ านวนผู้ต้องขังใน
เรือนจ าลงก่อน เมื่อจ านวนผู้ต้องขังลดลงแล้ว ปัญหาอ่ืน ๆ ที่ตามมาก็ย่อมคลี่คลายลงและแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ยาก ทั้งนี้อาจกระท าได้โดยการน ามาตรการหลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุกโดยให้
มีการควบคุมตัวโดยวิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุก เช่น การพักการลงโทษ การคุมประพฤติ การ
ท างานบริการสังคม การลงโทษปรับที่เหมาะสมกับความผิด และโครงการวิวัฒน์พลเมืองที่คัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดซึ่งมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด และ
นักโทษในคดีความผิดที่ไม่ร้ายแรงที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไปรับการบ าบัดฟื้นฟูที่โรงเรียน
วิวัฒน์พลเมืองในเรือนจ า ทัณฑสถาน หรือค่ายทหารบางแห่ง วิธีการควบคุมผู้ต้องโทษโดย
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตามที่ผู้เขียนได้น าเสนอมาข้างต้น 
 นอกจากนี้ ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการใช้มาตรการทางเลือกแทนการ
ลงโทษจ าคุกเพิ่มเติม โดยก าหนดให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาในด้านสุขภาพ อนามัย หรือโรคประจ าตัว 
โรคติดต่อ อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ในเรือนจ า ได้รับการพิจารณาให้น ามาตรการ
ทางเลือกแทนการลงโทษจ าคุกในเรือนจ ามาใช้แก่ผู้ต้องขังเหล่านี้ เพราะจะเป็นการลดปัญหาด้าน
สุขอนามัยในเรือนจ าซึ่งทางเรือนจ าไม่มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการสาธารณสุขและการ
บริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ต้องขังได้อย่างเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ ความรู้ความเข้าใจเจ้าพนักงานในเรือนจ า และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งการน ามาตรการ
ดังกล่าวมาใช้แก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อนามัย หรือโรคประจ าตัว โรคติดต่อ อันจะส่งผล
กระทบต่อผู้ต้องขังอื่น ๆ ในเรือนจ า ย่อมจะเป็นการลดปัญหาในด้านการสาธารณสุขเรือนจ าได้และ
ท าให้การควบคุม ดูแลให้บริการทางด้านการแพทย์ในเรือนจ ามีความคล่องตัว และทั่วถึง ประกอบ
กับการรับเอาแนวความคิดในเร่ืองการให้เอกชนเข้ามาบริหารกิจการเรือนจ าเฉพาะด้านที่การ
ราชทัณฑ์ไทยยังไม่มีความพร้อม เช่น การจัดให้บริการด้านอาหาร การบริการทางด้านการแพทย์ซึ่ง

                                                        
15 คู่มือการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจ า.  (น. 59).  เล่มเดิม. 
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ยังขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยน างบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในด้านนั้น ๆ ไป
ด าเนินการจัดจ้างเอกชนให้เข้ามาจัดท าบริการดังกล่าวแทน ก็น่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกิจการเรือนจ าและให้ประโยชน์แก่ผู้ต้องขังได้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานสากล อันเป็น
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 หากมาตรการดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยการออกเป็นกฎหมายและน ามาบังคับใช้
เพื่อเป็นทางเลือกในการลงโทษผู้กระท าความผิดแล้ว จะเป็นการช่วยคัดกรองผู้กระท าความผิดใน
การรับโทษจ าคุก และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า อีกทั้ง  ยังสามารถแก้ไขปัญหา
ในด้านบุคลากร ด้านการจัดบริการตามสิทธิของผู้ต้องทั้งในด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม
หลับนอน การตรวจสุขภาพอนามัย และการให้บริการตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า ได้ใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีให้แก่สิทธิของผู้ต้องขังในเรือนจ า ที่ส าคัญก็คือสามารถลด
ปัญหาการเกิดโรคระบาดขึ้นภายในเรือนจ าได้อย่างแน่นอนหากมีการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุขอย่างใกล้ชิดผู้ต้องขังและมีความทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังใน
เรือนจ าและความปลอดภัยในชีวิต ร่ายกาย อนามัยของผู้ต้องขังตามมาด้วย 
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