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บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยทําการศึกษาวามาตรการทางกฎหมายในการตรวจคน 
ตัวผูตองขังในปจจุบันนั้นขัดตอหลักสากลและละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง
หรือไม โดยเฉพาะการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา และการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอน
ภายในรางกายของผูตองขัง ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีตองกระทําตอเนื้อตัวรางกายผูตองขังโดยตรง และ
อาจใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขังได 
 จากการศึกษาปญหาในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทย พบวา ประเทศไทย 
ไดมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตรวจคนตัวผูตองขังโดยตรงอยูในกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 โดยไดมีการ
กําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขัง และการแบงแยกประเภทของผูตองขังเอาไว ซ่ึง
กําหนดใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขังเม่ือไดรับตัวผูตองขังเขาสูเรือนจํา การตรวจคนส่ิงของ 
ท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงให 
เจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติด
ตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขังจะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยู
ท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนที่เช่ือถือมาชวยทําการตรวจให แตก็ไมไดมีบัญญัติหรือมาตรการทาง
กฎหมายใดๆ ท่ีกําหนดเก่ียวกับรายละเอียด ขอบเขตอํานาจ ข้ันตอน และวิธีการในการตรวจคนตัว
ผูตองขังเอาไว จึงทําใหเจาพนักงานราชทัณฑมีอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังอยางไมมีกฎหมาย
ควบคุมเอาไวเพียงพอ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังได 
 สําหรับมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังในตางประเทศ กลาวคือ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ออสเตรเลีย ปรากฏวา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศเหลานี้
ลวนแตมีบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีกําหนดรายละเอียด ขอบเขตอํานาจ และ
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ข้ันตอนในการตรวจคนตัวผูตองขังเอาไวอยางละเอียดและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูตองขังและปองกันไมใหผูตองขังเกิดความอับอายในขณะตรวจคน 
 จากสภาพปญหามาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขัง ผู เขียนจึงมี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 (1) ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน 
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงอาจเพิ่มเติมเขาไปในขอ 36 ของกฎกระทรวง 
มหาดไทยฯ โดยกําหนดขอบเขตอํานาจ หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการในการตรวจคนตัวผูตองขัง
ใหชัดเจนและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง  
 (2) ควรหาแนวทางในการลดจํานวนผูตองขังภายในเรือนจําลง ซ่ึงอาจใชมาตรการ
ลงโทษแบบอ่ืนๆ แทนการใชโทษจําคุกแกผูกระทําความผิด พรอมท้ังเพิ่มจํานวนและพัฒนา
บุคลากรเจาหนาท่ีราชทัณฑใหเหมาะสมและมีความสัมพันธกับจํานวนของผูตองขัง  
 (3) ควรมีการพัฒนาและนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเปนตัวชวยใน
การตรวจคนตัวผูตองขัง เชนการใชเคร่ืองเอ็กซเรยมาใชในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายใน
รางกายแทนการตรวจคนส่ิงขอท่ีซุกซอนภายในรางกายดวยวิธีการที่ตองลวงเขาไปในทวารของ
ผูตองขัง เพื่อลดผลกระทบตอความอับอายและความปลอดภัยของผูตองขัง 
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ABSTRACT  
  
 The objective of this thesis is to study the problem relating to the legal measures in 
Prisoner Body Search to know that whether or not the legal measures in Prisoner Body Search at 
the present are contradicted to the international principle and to violate the human dignity of the 
prisoner, specially for the search of prisoner by stripping all clothes to search for illicit objects 
hidden in the prisoner’s body for which the direct search against the prisoner’s body would have 
caused the prisoner to have sexually disgraceful feeling. 
 From the study of problem of the prisoner body search in Thailand, it is found that 
Thailand has the legal measures in relation to the direct search of the prisoners in the Ministry of 
Interior’s regulations issued in accordance with the statements in Section 58 of the Correction Act 
1936.  The rules for the search of prisoners was designated and the type of prisoners was 
classified, requiring that all prisoners must be searched upon the acceptance of prisoners into the 
prison.  In searching for illicit objects, in case of the male prisoner the male officer is required to 
do that duty and if the prisoner is a female, the female officer must perform the search.  If the 
female officer is not available the female prisoner is required to display all things brought with 
her at the time to the searching officer.  In case of doubt, the reliable woman shall be invited to 
assist the search.  However the Act does not provide or have the legal measures relating to the 
details, jurisdiction, procedures and methods in searching the prisoners.  This has caused the 
correction officer to have the full authority in searching the prisoners without lawful control 
which would be resulted in the violation of the prisoner’s human dignity. 
 For the measures in prisoner body search in the foreign countries such as the Federal 
Republic of Germany, the United States of America, Hong Kong Special Administration Region 
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of the People’s Republic of China and Australia, the legal measures in relation to the search of 
prisoners in these countries are all under the provision of law, regulation, articles with details, 
jurisdiction and procedures in prisoner body search for the protection of the prisoner’s human 
dignity and to prevent the prisoner from being shameful during the search. 
 From the problem of legal measures in prisoner body search, the author would like to 
offer the recommendation as follows: 
 (1) The provisions in the regulations of the Ministry of Interior, issued in accordance 
with the statements in Section 58 of the Correction Act 1936 should be amended by adding 
statements into Section 36 of the said regulations requiring the jurisdiction, criteria, procedures 
and method in prisoner body search to be clearly written for the protection of the prisoner’s 
human dignity. 
 (2) The way to reduce the number of prisoners in the prison should be seeked for.  
The other penalty measures may be applied instead of imprisonment for the offenders together 
with the way to increase the number of correction officers and have them developed to match 
with the number of the prisoners. 
 (3) The effective electronic equipment should be widely developed and applied as the 
assistant in prisoner body search, for examples, the use of X-ray for searching the objects hidden 
inside the prisoner’s body instead of using the method of putting finger into the prisoner’s asshole 
for reducing the effect against the shame and safety of the prisoner. 
 

DPU



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
  

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความเมตตาจากทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี 
วรภัทร ท่ีไดกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา และไดสละเวลาอันมีคาคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา
ตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง นอกจากนั้น วิทยานิพนธนี้ไมอาจจะมีความสมบูรณเปนรูปเลม
ข้ึนได หากขาดเสียซ่ึงกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงไดแก ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ผูชวย
อาจารยนัทธี จิตสวาง และอาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช ท่ีใหเกียรติเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
อีกท้ังยังไดกรุณาใหคําแนะนําและช้ีแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย 

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล ซ่ึงทานไดมี
สวนชวยเหลือผูเขียนเปนอยางมากท้ังการวางรากฐานในการศึกษากฎหมาย ใหคําแนะนําใน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต และใหความชวยเหลือแนะนําการคนควาเอกสารตางๆ และทางปฏิบัติ
อันเปนประโยชนอยางยิ่งท่ีจําเปนตองใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผูใหทั้งกําลังทรัพยและกําลังใจสนับสนุน
ใหผูเขียนฟนฝาการศึกษาในระดับปริญญาโทจนสําเร็จไดเปนนิติศาสตรมหาบัณฑิต และท่ีสําคัญ
ผูเขียนขอขอบคุณครอบครัว ญาติมิตร เจาหนาท่ี พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคน โดยเฉพาะในสาขา
กฎหมายอาญาฯ ท่ีคอยใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือตางๆ จนผูเขียนมีวันนี้ได 

 ทายท่ีสุดนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาหรือกอใหเกิดประโยชนตอการศึกษาใดๆ 
ผูเขียนขอมอบบูชาพระคุณแดบุพการี บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน สวนขอผิดพลาดหรือ
บกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  

 
 

       ทินกร  วนัไชยธนวงศ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การลงโทษ คือ การปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งท่ีทําใหผู ท่ีไดรับการปฏิบัตินั้น 
ตองไดรับผลราย เนื่องมาจากการที่บุคคลนั้นไดฝาฝนแนวปฏิบัติอันเปนกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐ
จะเปนผูทําหนาท่ีจัดการใหผูกระทําความผิดไดรับผลรายนั้นๆ การลงโทษจึงเปนรูปแบบหนึ่งของ
การปองกันสังคมจากผูกระทําความผิด1 
 การลงโทษนั้นมีวัตถุประสงคใหผูไดรับโทษรูสึกสํานึกวาการกระทําของตนเปนการ
กระทําอันเปนพฤติกรรมท่ีคนในสังคมสวนใหญไมประสงคใหเกิดเหตุการณเชนนั้น ตองเขาสู
กระบวนการแกไขพฤติกรรมมนุษย เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไมดีนั้นใหหมดไป เร่ืองนี้ในทาง
ทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษไดอธิบายถึงวัตถุประสงคในการลงโทษท่ีสําคัญมีดังนี้2 
 1.  การลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนทดแทน (Retribution) 
 2.  การลงโทษเพ่ือเปนการขมขู (Deterrence) 
 3.  การลงโทษเพ่ือเปนการปรับปรุงแกไข (Rehabilitation) 
 4.  การลงโทษเพ่ือเปนการตัดโอกาสกระทําความผิดไดอีก (Incapacitation) 
 ซ่ึงวัตถุประสงคของการลงโทษตามทฤษฎีท้ัง 4 ดังกลาวขางตนนั้นเปนทฤษฎีการ
ลงโทษสําหรับโทษทุกชนิด ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้นไดกําหนดใหโทษในทาง
อาญามี 5 สถาน กลาวคือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน3 
 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการบังคับโทษจําคุกจะไมเหมือนวัตถุประสงค 
ของการลงโทษที่มุงจะลงโทษใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนหลัก หากแต
วัตถุประสงคของการบังคับโทษเปนการพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เขามาสู
แนวคิดยุคใหมท่ีมีความเปนเสรีนิยมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตลอดท้ังศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยมากข้ึน มุงท่ีจะปรับเปล่ียน บําบัดฟนฟูหรือแกไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพรองในเร่ือง

                                                 
1
  จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น.33),  โดย ธานี วรภัทร, 2553,  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

2
  แหลงเดิม. 

3
  จากประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 18. 
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ตางๆ ท่ีเปนเหตุใหกระทําผิดกฎหมายอาญาอันเปนกติกาของสังคม ถึงขนาดไมสามารถดํารงชีวิต
อยูรวมกับคนในสังคมปกติได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําคนในลักษณะดังกลาวนี้ไปปรับปรุง
ซอมแซมแกไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานคนปกติ
ในสังคมนั้นๆ ได ซ่ึงวัตถุประสงคของการบังคับโทษท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อใหมีการดํารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 2.  เพื่อเปนการคุมครองสังคม4 
 การลงโทษจําคุกจะตองเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจําคุก กลาวคือ 
ตองไมทําลายบุคลิกภาพของคนปกติและตองสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
รัฐธรรมนูญอยูบนพื้นฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอก
เรือนจํา เพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสูสังคมอีกคร้ัง หากการจําคุกทําลายบุคลิกภาพของ
คนใหเสียไป การฟนฟูก็จะทําไมไดผล สุดทายสังคมก็จะไดรับความเสียหายอีกตอไป 
 ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังนั้นไดรับความสนใจเพ่ิมมาข้ึน ในฐานะท่ีเปนเคร่ือง
ปองกันท่ีประชาชนมีตอการใชอํานาจรัฐ การที่ผูตองขังตองถูกแยกตัวไปจากสังคมปกติ ซ่ึง
ผูตองขังจะตองถูกจํากัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดตอส่ือสารกับสังคมภายนอก 
ทําใหเกิดปญหาเร่ืองความถูกตองชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติตอผูตองขัง ความทุกขทรมาน
ของผูตองขังท่ีไดรับจากการถูกจํากัดเสรีภาพตามกฎหมายตางๆ ส่ิงเหลานี้ไดมีการนําไปสูการ
เรียกรองใหมีการรับรองสิทธิของผูตองขังอันเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน (basic human right) 
รวมท้ังการเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหลานั้นดวย 
 ท่ีมาของการคุมครองสิทธิของผูตองขังนี้นั้น เกิดมาจากแนวคิดท่ีวาผูตองขังท่ีถูก
ลงโทษไดสูญเสียสิทธิบางสวนจากการที่ไดรับโทษไป แตบุคคลเหลานั้นยังมีสิทธ์ิท่ียังเหลืออยูอีก
จากการถูกลงโทษนั้น มิไดหมายความวาผูกระทําความผิดท่ีถูกขังนั้นส้ินสิทธิความเปนมนุษยไป
เสียท้ังหมดแตอยางใด5  
 ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติตอผูตองขัง ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตรับตัวผูตองขังเขา
สูเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซ่ึงกระทบตอสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังเปน
อยางมากนั่นก็คือ การบังคับใหผูตองขังทุกคนเปลือยกายในการคนตัวผูตองขังเพ่ือท่ีจะทําการ คน
ตัวผูตองขัง (strip search) เพื่อตรวจคนอาวุธ หรือส่ิงของผิดกฎหมายจากตัวผูตองขัง ซ่ึงการ ปฏิบัติ

                                                 
4
  จากกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 39 - 40). เลมเดิม. 

5
  แหลงเดิม. 
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ตอผูตองขังดังกลาวนั้นกอใหเกิดความอับอายทางเพศแกผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ เปลือยกาย
ตอหนานักโทษหรือผูตองขังคนอ่ืนๆ นําไปสูความอัปยศอดสูและทําลายบุคลิกภาพของ ผูตองขัง
ตั้งแตกาวแรกท่ีเดินเขาสูเรือนจํา ซ่ึงโดยหลักในการคนผูตองโทษ คนทรัพย และการคนหองขัง 
สามารถทําได การคนตัวผูตองโทษชายใหกระทําโดยผูชาย ผูตองโทษหญิงใหกระทําโดยหญิง และ
ตองกระทําในหองท่ีไมเปดเผย ผูตองโทษอ่ืนจะอยูรวมดวยมิได6 แตในประเทศไทยนั้นการตรวจ
คนท่ีตองมีการเปลือยกายในทางปฏิบัติมักจะใหนักโทษเปลือยกายพรอมกันเปนกลุมและตรวจคน 
ซ่ึงกอใหเกิดความอับอายทางเพศแกผูตองขังอันเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูตองขังแลว 
  แตอยางไรก็ตามในการเปลือยกายเพื่อคนตัวนั้นก็เปนมาตรการท่ีจําเปนตองนํามาใช
บังคับแกผูตองขังทุกคน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของเจาพนักงานเรือนจํา
และตัวผูตองขังเอง ไมวาจะเปนผูตองขังในคดีรายแรงหรือคดีท่ีไมรายแรง ก็ไดรับการปฏิบัติ
เชนเดียวกันท้ังส้ิน เนื่องจากมีการลักลอบนําส่ิงของตองหาม เชน ยาเสพติด หรือโทรศัพทมือถือ 
เขาไปภายในเรือนจําอยูมากโดยวิธีการซุกซอนใหพนจากสายตาของเจาพนักงานเรือนจําดวย 
วิธีตางๆ เชน ซุกซอนมาตามส่ิงของท่ีผูมาเย่ียมฝากไวใหกับผูตองขัง หรือซุกซอนในรูทวารหนัก
ตามท่ีปรากฏตามขาวในปจจุบัน สงผลใหเกิดปญหาเครือขายยาเสพติดในเรือนจํา  
 ดังตัวอยางท่ีเห็นไดชัดจากการปฏิบัติตอผูตองขังในการตรวจคนตัวท่ีเปนการละเมิด 
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีปรากฏอยูในบทสัมภาษณสกูปขาว รัน (นามแฝง) คือหนึ่งในผูตองขัง
สาวในเรือนจําชายแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร รันรับการผาตัดแปลงเพศมาเกือบ 20 ปแลว 
เหมือนกับเพื่อนผูตองขังอีก 3 คนท่ีอยูในเรือนจําเดียวกันแมจะมีรางกายเปนหญิง 100% และจิตใจ
เปนหญิงอาจจะเกินรอย แตสําหรับรัน เธอยังคงเปนผูชาย มีคํานําหนาช่ือเปน นาย และหากกระทํา
ผิดก็ตองนํามากักขังไวในเรือนจําชายหลายคร้ังท่ีมีคนบอกเธอวาเจาหนาท่ีเปดกลองใหผูตองขังอ่ืน
ดูในขณะท่ีพวกเธออาบนํ้า ทําภารกิจสวนตัว กลายเปนเร่ืองสนุกสนานของเจาหนาท่ีและผูตองขัง
อ่ืน บางคร้ังมีการบังคับใหนักโทษกลุมนี้เปดหนาอกใหดู เปนท่ีตลกขบขัน โดยท่ีพวกเธอไมได 
เต็มใจ ยังไมนับรวมการพูดจาหยาบคาย ดูหม่ินเหยียดหยามทางเพศสําหรับเจาหนาท่ีบางคนซ่ึง 
ไมเขาใจเร่ืองเหลานี้เลยแมแตนอย นอกจากนี้เม่ือตองออกไปข้ึนศาล จะตองมีการตรวจรางกาย โดย
ข้ันตอนจะตองบังคับใหผูตองขังถอดเส้ือผาออกทุกช้ิน ทําใหผูตองขังกลุมนี้ไดรับความอับอายจาก
ผูตองขังอ่ืนๆ “กรณีตรวจคนรางกายน้ี เพศชายแทๆ ยังมีความอับอายเลย ทางที่ดีควรใหเจาหนาท่ี
ผูหญิงทําหนาท่ีแทนจะเหมาะสมกวา เพราะเรือนจําก็มีเจาหนาท่ีหญิงอยูบาง” สวนนี้เปนความ

                                                 
6
 แหลงเดิม. 
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คิดเห็นจากนักโทษชายที่เขียนจดหมายมาบอกเลาเร่ืองของพวกเธอ เม่ือถามวาอยากจะเรียกรองใหมี
การยายผูท่ีแปลงเพศเปนหญิงแลวไปอยูเรือนจําหญิงไหม รันตอบวา โดยกฎหมายและระเบียบ
ตางๆ แลวเปนไปไมไดเลยท่ีจะไดยายท่ีนั่น เม่ือเกิดมาเปนเพศชายยังไงรัฐก็กําหนดเราเปนเพศชาย
ตลอดไป ซ่ึงถึงท่ีสุดก็ทําใจได เพียงแตอยากใหปฏิบัติเทาเทียมกับคนอ่ืนๆ ไมใชทําเหมือน 
ตัวประหลาดและขาดการดูแล7     
 จากกรณีดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ในการบังคับโทษจําคุกในประเทศไทยนั้น 
ผูตองขังหรือนักโทษยังไมไดรับความคุมครองสิทธิในทางเพศเทาท่ีควร และยังไมมีมาตรการทาง
กฎหมายเขามารับรองและคุมครองสิทธิดังกลาว สงผลใหผูตองขังหรือนักโทษนั้นถูกปฏิบัติ 
อยางทารุณและกอใหเกิดความอับอายทางเพศโดยไมจําเปน ซ่ึงจะทําใหผูตองขังหรือนักโทษนั้น
ตองสูญเสียบุคลิกภาพและอาจทําใหการแกไขฟนฟูผูตองขังหรือนักโทษเหลานั้นไมไดผล ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต 
 ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมุงศึกษามาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขัง ซ่ึงยัง
เปนปญหาในทางกฎหมายตามแนวทางในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆท่ีใชเปนแนวทางในการ
ปองกันการปฏิบัติที่กอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขังในการตรวจคนตัว  อีกท้ัง
มาตรฐานสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหรือนักโทษเพื่อนํา 
มาเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย วาสอดคลองกับหรือเปนไปตามเจตนารมณตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวอยางแทจริงหรือไม รวมท้ังพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรค วิธีการรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรของ
ราชทัณฑตอผูตองขังหรือนักโทษใหสอดคลองกันและเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนจริงในทางปฏิบัติตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมถึงกฎกระทรวง และระเบียบขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของกับการตรวจคนตัว
ผูตองขังของประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจคนตัวผูตองขังในตางประเทศ 

                                                 
7 จากทีมขาวกระบวนการยุติธรรม.  (2012).  คุกซอนคุก’ ชีวิต transgender ในเรือนจํา สิ่งแปลกปลอม

ที่ถูกกันออกและลวงละเมิด.  สืบคน 20 มีนาคม 2557, จาก <http://prachatai.com/journal/2012/08/42335 > 
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 3. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง ซ่ึงรับรอง
และคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 4. เพื่อศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติตอผูตองขัง ในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขัง ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ หนังสือส่ังการและ 
 5. เพื่อศึกษามาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของกฎหมาย
ตางประเทศเปรียบเทียบกับของไทย ในกรณีการบังคับใหผูตองขังเปลือยกายในการตรวจคนตัว
ผูตองขัง 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 การบังคับใหผูตองขังหรือนักโทษเปลือยกายในการที่จะทําการตรวจคนตัวเพื่อตรวจ
อาวุธหรือส่ิงของผิดกฎหมายนั้นก็ยังมีความจําเปนตอการรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจํา 
หรือทัณฑสถาน แตอยางไรก็ดี ในปจจุบันมาตรการดังกลาวนั้นก็ยังไมมีบทบัญญัติใดๆ ท่ีบัญญัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของมาตรการดังกลาว จึงทําใหเกิดการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความ
อับอายทางเพศตอผูตองขัง เชน การใหผูตองขังเปลือยกายตอหนาผูตองขังหรือนักโทษคนอ่ืนๆ การ
ตรวจคนตัวผูตองขังโดยมีการลวงลํ้าเขาไปในรางกายของผูตองขังซ่ึงกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีไมใช
แพทยหรือไมไดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงการกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทําท่ีกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของผูตองขังโดยตรงและกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขัง อันเปนการกระทํา
ท่ีขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น จึงควรตองมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขังใหสอดคลองกับหลักสากลในการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังนี้จะศึกษาถึงหลักกฎหมายในการคนตัวผูตองขัง ท้ังผูตองขังท่ีเปน
นักโทษเด็ดขาด ผูตองขังระหวางพิจารณา และผูตองขังท่ีผานการผาตัดแปลงเพศมาแลว โดยเฉพาะ
ในการคนตัวผูตองขังโดยการบังคับใหผูตองขังเปลือยกาย และการตรวจคนตัวผูตองขังท่ีมีการ
ลวงลํ้าตอรางกายของผูตองขัง ในสวนเนื้อหานั้น เปนการศึกษาในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย กฎหมายท่ีใชปฏิบัติและวิธีปฏิบัติตอผูตองขัง ปญหาและมาตรการตางๆ หลักของ
องคการสหประชาชาติและกฎหมายของตางประเทศตามบทบัญญัติในสวนของรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎมาตรฐานข้ันตํ่าของ
องคการสหประชาชาติ ตลอดจนอนุสัญญา หรือปฏิญญา และกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธเร่ืองการปฏิบัติตอผูตองขัง ศึกษาการคนตัวผูตองขังโดยการบังคับให
เปลือยกายนี้ ใชวิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติในปจจุบัน ประกอบกับหนังสือ ตํารา บทความ วารสาร ท่ีเกี่ยวของท้ัง
ของประเทศไทยและตางประเทศ และไดเขาพบเจาหนาท่ีของทางราชทัณฑซ่ึงมีความรูในทาง
ปฏิบัติและระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อทราบขอมูลและขอเอกสารอันเปนประโยชนในการศึกษา 
จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการสังเคราะหและจัดรวบรวมเปนระบบ เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา 
และการศึกษาวิเคราะหหาขอสรุปตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงแนวความคิดและหลักกฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูตองขัง และหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังอันจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของผูท่ีมีอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขัง 
 2. ทําใหทราบถึงปญหาในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย ความแตกตางและความสอดคลอง
ของหลักกฎหมายของไทย หลักกฎหมายขององคการสหประชาชาติ และหลักปฏิบัติของตางประเทศ 
ในเร่ืองการคนตัวผูตองขัง 
 3. ทําใหทราบถึงแนวทางในการกระตุนเตือนใหหนวยงานราชทัณฑตระหนักถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง ซ่ึงควรจะไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 4. ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 ใหมีความชัดเจนและไมมีชองวางในทางกฎหมายและเพ่ือเปนการหามาตรการในการ
ตรวจคนตัวผูตองขัง ใหเกิดผลแกผูตองขังทุกรายเปนการท่ัวไป เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ความ
เสมอภาคในสังคม และคุมครองผูตองขังใหไดรับสิทธิเสรีภาพตามท่ีผูตองขังพึงจะไดรับตอไป 
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บทที่ 2 
แนวความคดิเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขัง 

 
 สําหรับเนื้อหาในบทนี้ จะไดศึกษาถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูตองขัง และจะกลาวถึงหลักสากลท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตอผูตองขัง และอํานาจหนาท่ีของผูท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงในการปฏิบัติดังกลาวยอมสงผลตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนของ
ผูตองขัง และมาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติท่ีนานาประเทศใหการยอมรับ รวมถึง
ประเทศไทยดวย ซ่ึงถือวามีอิทธิพลตอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในปจจุบัน
อยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการตรวจคนตัวผูตองขังและการคุมครองสิทธิในทางรางกายและทางเพศ
ของผูตองขัง นํามาซ่ึงความเกี่ยวพันกับการคุมครองสิทธิในการตรวจคนตัวผูตองขังตอไป 
 
2.1 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง 
 แนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนนั้นอาจกลาวไดวาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยหากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศใดหรือท่ีใดก็ตามท่ีปราศจากการเคารพตอสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาแลว ยอมไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะเปนไดก็แคเพียง
กระบวนการดําเนินคดีทางอาญาหรือกระบวนการลงโทษทางอาญาเทานั้น1 
 สิทธิมนุษยชน (Human rights) ในคริสตศตวรรษท่ี 20 มีการนําคํานี้มาใชปรากฏอยูใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ป ค.ศ. 1948 เร่ืองสิทธิมนุษยชนไดมีการพัฒนาในแตละยุค
สมัยตอเนื่องมาและมีการรับรองสิทธิของบุคคลในกลุมตางๆ เชน สิทธิของผูอพยพ สิทธิสตรี สิทธิ
เด็ก รวมตลอดท้ังสิทธิของผูตองขัง เปนผลมาจากการที่บุคคลกลุมตางๆยังไมไดรับการปฏิบัติท่ีเปน
ธรรมและเทาเทียมกันตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันท่ัวไป2 
 
 
                                                 

1  จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชน  (น. 1), โดย ชาติ  ชัยเดชสุริยะ, 2549, 
กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 

2  จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 48), โดย ธานี  วรภัทร, 2553, กรุงเทพฯ: วิญูชน.    
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 อาจกลาวไดวา สิทธิมนุษยชนเปนระบบคุณคาในยุคปจจุบันท่ีมนุษยพึงใชในการ 
จัดความสัมพันธตอกันท้ังระดับความสัมพันธระหวางบุคคล และความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชน เพื่อลดทอนสภาวะการทําลายความเปนมนุษยท่ีดําเนินอยูตลอดเวลา ดังนั้น การเคารพ
สิทธิมนุษยชนจึงเปนเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความเปนมนุษย และการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข ในทางกลับกันการสรางสันติภาพในสังคมก็เปนเง่ือนไขอันจําเปนในการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
ในสังคม3 
 เนื่องจากธรรมชาติของความเปนมนุษยในสภาพสังคมปจจุบัน มีความเก่ียวพันโดยตรง
กับการเมืองการปกครองและกฎหมายภายใตระบอบประชาธิปไตยในรูปรัฐเสรี (Liberal And 
Democratic State)  อันมีรัฐธรรมนูญเปนหลักสําคัญสูงสุด  ยอมตองกําหนดใหมีควบคูกับ
หลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย (The right and liberty of human) ซ่ึงมนุษย
ทุกคนตองมีเพื่อความเปนศักดิ์ศรีของมนุษย (The dignity of human) ไมวาจะเปนการคํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนภายใตการยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตามสิทธิธรรมชาติ (Natural 
Rights) อันสืบเนื่องมาจากพัฒนาการของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) หรือ ท่ียึดหลัก
นิติรัฐ (Legal State) อันเปนสิทธิบัญญัติหรือการมีศักดิ์ศรีตามกฎหมายเชิงทฤษฎีปฏิฐานนิยม 
(Positive Law) ก็ตาม ลวนแตมีเปาหมายเจตนารมณเดียวกันตอความตองการคุมครองให
หลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพแกประชาชน เพื่อกอใหเกิดการคํานึงและความศักดิ์สิทธ์ิตอการ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ใหสามารถนําไปใชบังคับในทางปฏิบัติไดอยางชัดเจนเปน
รูปธรรมมากท่ีสุด4  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดบัญญัติ
รับรองเร่ือง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยบัญญัติไวในมาตรา 4 วา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
และเสรีภาพบุคคลยอมไดรับการคุมครอง” มาตรา 26 บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
นี้” และมาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ 

                                                 
3  จาก สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากล

ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  (น. 1), โดย ไพโรจน  พลเพชร และ ณฐกร  ศรีแกว, 2549,  กรุงเทพฯ:  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. 

4  จาก ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (น. 1), โดย 
ยศศักด์ิ โกไศยกานนท, 2544, กรุงเทพฯ: สภาทนายความ.   
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หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซ่ึงตอมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดนําหลักการดังกลาว
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน5 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามทบัญญัติ ไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการกลาวถึง “คุณคา” 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาท่ีไมข้ึนอยูกับเวลาสถานท่ี และจะตองทําใหคุณคาดังกลาวนั้นมี
ผลในทางกฎหมาย ตามท่ี Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรี” วา มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดย
อํานาจแหงจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูในสภาวะธรรมชาติท่ี
ปราศจากความเปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวนบุคคลนั้น 
ยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเองในอันท่ีจะกําหนดตนเองและในการสราง 
สภาพแวดลอมของตนเอง จากแนวความคิดดังกลาวนี้อันเปนการใหความหมายของ “ศักดิ์ศรีความ 
เปนมนุษย” ซ่ึงประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ 2 ประการ ท่ีไมอาจแยกออกจากกันไดคือ 
สิทธิในชีวิตรางกายและสิทธิในท่ีจะไดรับความเสมอภาค 
  “สิทธิในชีวิตและรางกาย” (Recht auf Leben) เปนส่ิงท่ีติดตัวบุคคลมาตั้งแตเกิดเปน
สิทธิของปจเจกบุคคลท่ีมีอยูในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและรางกายดังกลาวไมอาจจะถูกพราก
ไปจากบุคคลได แตในทางตรงกันขามอาจทําใหไดรับหลักประกันมากข้ึนโดยบทบัญญัติกฎหมาย
ของรัฐได สิทธิในชีวิตและรางกายเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยู
ของมนุษย และเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีแสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระท่ีจะกําหนดตนเองไดตาม
เจตจํานงท่ีตนประสงค จากการท่ีมนุษยมีเจตจํานงโดยอิสระในอันจะสรางสภาพแวดลอมของ
ตนเองหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนี้เองท่ีทําใหมนุษยแตกตางจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ดังนั้น เพื่อ
เปนการเคารพในสิทธิในชีวิตและรางกายของปจเจกบุคคล บุคคลแตละคนจึงตองเคารพในขอบเขต
ปริมณฑลสวนบุคคลของแตละคน และดวยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและรางกาย จึงเปนรากฐานอันสําคัญ
ของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
  “สิทธิในความเสมอภาค” (Gleichheitsrecht) สิทธิในความเสมอภาค เปนการแสดงวา
มนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน ในขณะท่ีสิทธิในชีวิตและรางกายเปนการแสดง
ถึงปริมณฑลสวนบุคคลของปจเจกบุคคล แตในขณะท่ี “สิทธิในความเสมอภาค” เปนการแสดงถึง
ความสัมพันธของปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลและตอสังคม ดังนั้น ถึงแมมนุษยจะ มีสิทธิในชีวิต
และรางกายของตนก็ตาม แตหากขาดหลักประกันในเร่ืองหลักความเสมอภาคแลว บุคคลนั้นอาจ
ไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติ จากผูใชอํานาจ 
 
                                                 

5  จาก หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  (น. 83), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 
2552, กรุงเทพฯ: วิญูชน 
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รัฐ ดวยเหตุนี้เพ่ือใหมนุษยสามารถดํารงตนอยูไดอยางมีศักดิศรีอยางแทจริง นอกจากปจเจกบุคคล
จะมีสิทธิในชีวิตและรางกายแลว ปจเจกบุคคลยังจะตองมีหลักประกันในเร่ืองหลักความเสมอภาค
ดวย หลักความเสมอภาคจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของ “ศักดิศรีความ เปนมนุษย” 
 แตอยางไรก็ตาม ในทางความเขาใจถึงคุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูในเสรีภาพของ
มนุษยนั้นจะตองเขาใจวาเสรีภาพในการกําหนดตนเองของมนุษยในทางความคิดนั้นถือวามนุษย 
ทุกคนมีความเทาเทียมกันในเสรีภาพทางนามธรรมเทานั้น ดังนั้น คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของ 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” นี้แทจริงแลวไมอาจจะทําใหเทาเทียมกันไดสําหรับมนุษยทุกคน แต 
อยางนอยท่ีสุดมีความเปนไปไดในทางนามธรรมท่ีบุคคลแตละบุคคลอาจจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ของตนในทางกฎหมายไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีขอพิจารณาดังนี้       
 ก) คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น จะตองเขาใจวายังดํารงอยู
ถึงแมวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไมมีความสามารถท่ีจะกําหนดตนเองไดโดยอิสระต้ังแตเร่ิมตน อัน
เนื่องมาจากความมีจิตบกพรอง จิตผิดปกติ หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีนี้ยัง ตองถือวา
ในทางกฎหมายแลวบุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะกําหนดตนเองได และบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะใช
เสรีภาพนั้นอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงยอมมีผลวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูกับบุคคลนั้น อยาง
สมบูรณ ท้ังนี้โดยไมจําเปนตองพิจารณาความจริงวาบุคคลนั้นสามารถใชเสรีภาพนั้นไดหรือไม 
 ข)  คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูถึงแมบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะสรางความเส่ือมเสียใหแกตนเอง เชน อาชญากรไดใชเสรีภาพไปในทางท่ีผิดกอใหเกิดความ
อับอายสรางความเส่ือมเสียใหแกตนเอง การใชเสรีภาพท่ีทําใหเกิดความอับอายและสรางความ
เส่ือมเสียใหแกตนเองเชนนั้นยอมเปนเคร่ืองพิสูจนวามนุษยนั้นมีศักดิ์ศรีของตนเอง มีศักดิ์ศรีท่ีจะ
กําหนดตนเองไดอยางอิสระ หากแตบุคคลนั้นไดใชเสรีภาพน้ันไปในทิศทางท่ีไมถูกตองหรือเปน
การใชเสรีภาพไปในทางที่ผิด 
 ค) คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นมิไดข้ึนอยูกับการทําให
บรรลุเปาหมายที่เปนจริงในทางปฏิบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น การแทรกแซงของรัฐอาจ
เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได แมวาบุคคลนั้นไดตัดสินใจอยางอิสระยินยอมใหรัฐ
ทํา การแทรกแซงดังกลาวได ท้ังนี้เพราะจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหเปนภาระหนาท่ีของรัฐ
ท่ีจะตองใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น จากบทบัญญัติดังกลาวรัฐยอมไมมีอํานาจ
ท่ีจะไปขอความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หากแต ตองปกปองมิใหมีการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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 ง) เพราะคุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมไดข้ึนอยูกับการทําให
เปนจริงของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดังน้ัน กรณีจึงอาจเปนการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได 
แมวาบุคคลนั้นจะยังไมถือกําเนิดหรือบุคคลนั้นไดตายไปแลวก็ตาม ดังนั้น ในกรณีนั้นจึงไมอาจจะ
อาศัยหลักสิทธิเรียกรองในทางแพงมาเปนเกณฑในการพิจารณาเร่ืองดังกลาวได เชน เด็กในครรภ
มารดายอมไดรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกันถึงแมชีวิตมนุษยจะเร่ิมตนเม่ือมีการ ใหกําเนิด 
การใหกําเนิดนั้นกอใหเกิดชีวิตใหมและบุคลิกภาพสวนบุคคลใหมข้ึน ดังนั้น การทําแทงเด็กใน
ครรภมารดาท่ีมิไดเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือการท่ีรัฐมิไดเขาไปปกปองตอชีวิตของเด็ก
ในครรภมารดาดังกลาว กรณียอมเปนการขัดกับมาตรา 1 (ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย) ของรัฐธรรมนูญ  
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน (BYerfGE 39,1) ไดวินิจฉัยวากฎหมาย อาญาท่ีอนุญาตให 
ทําแทงไดนั้นเปนโมฆะ โดยไดใหเหตุผลวาชีวิตท่ีไดรับการพัฒนาอยูในครรภ มารดาน้ันถือเปน
ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งซ่ึงอยูภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญ หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นอาจให
ความคุมครองไปถึงบุคคลท่ีเสียชีวิตแลว เชน การใชประโยชนจากศพของมนุษยในทางการวิจัย
เพื่อการอุตสาหกรรมนั้นอาจเปนการละเมิดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตอยางไรก็ตาม หากผูตาย
ไดตัดสินใจดวยตนเองการท่ีจะอุทิศรางกายของตนเพ่ือการศึกษาวิจัยในทางแพทยอันเปน
ประโยชนในการศึกษาคนควาเพื่อการรักษาเยียวยาผูท่ียังมีชีวิตอยูในกรณีเชนนี้ยอมไมเปนการขัด
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย6 
 ในทางตํารากฎหมายของตางประเทศโดยเฉพาะของเยอรมัน ไดมีความพยายามอยางยิ่ง
ท่ีจะใหความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” (Menschen-wuerde) แตอยางไรก็ตาม จนถึง
ปจจุบันนี้ก็ยังไมมีนิยามใดที่ไดรับการยอมรับเปนการท่ัวไป ดังนั้น การที่จะทําความเขาในเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงจําเปนท่ีจะตองยอนกลับไปศึกษาความเปนมาในประวัติศาสตรของคําวา 
“ศักดิ์ศรี” (Wuerde) ซ่ึงในทางประวัติศาสตรไดมีการนิยามความหมายของ “ศักดิ์ศรี” ไวแตกตาง
ออกไป 
  “ศักดิ์ศรี” (dinitas) ในความหมายของชาวโรมัน หมายถึงเกียรติในทางสวนบุคคลท่ี
ปรากฏตอสาธารณะ ดังนั้น ศักดิ์ศรีในความหมายของชาวโรมันจึงไมใชเร่ืองของบุคคลทุกคน 
หากแตหมายเฉพาะบุคคลท่ีไดรับเกียรติจากสาธารณะ 
 แต “ศักดิ์ศรี” ในความเขาใจของศาสนาคริสต หมายถึง ความเมตตาของพระเจา 
ซ่ึงเกี่ยวของกับขอเท็จจริงในทางศาสนาคริสตวา มนุษยนั้นถูกสรางข้ึนตามความประสงคของ 

                                                 
6  จากสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  (น. 15-17), โดย ไพโรจน พลเพชร, บรรเจิด  

สิงคะเนติ, พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ชลัท ประเทืองรัตนา, และ เฉลิม เกิดโมลี, 2546, กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกลา. 
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พระผูเปนเจา ดังนั้น ศักดิ์ศรีของมนุษยมิอาจถูกทําลายหรือถูกพรากไปไดโดยการกระทําของบุคคล
อ่ืนหากแตถูกทําลายไดโดยบาปของตนเอง ศักดิ์ศรีในความหมายของศาสนาคริสตจึงเปนเร่ืองของ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระผูเปนเจา7  
 ในทางพุทธศาสนาถึงแมจะมิไดมีการพูดถึงคําวา “ศักดิ์ศรี” ไวโดยตรง แตพระพุทธ
องคเคยตรัสไวในอัคคัญสูตรวา วรรณะท้ังส่ีอันประกอบดวย กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร 
นั้นสามารถประพฤติไดท้ังในทาง “กรรม” ท่ีดําและขาว ดังนั้น วรรณะหรือชนช้ันจึงไมใชเคร่ืองวัด
ความผิดถูกช่ัวดี และไดตรัสวา ท้ังพราหมณ แพศย ศูทร ยอมเกิดจากพวกนั้นมิใชพวกอ่ืน เกิดจาก
คนเสมอกัน มิใชเกิดจากคนท่ีไมเสมอกัน เกิดข้ึนโดยธรรม มิใชเกิดข้ึนโดยอธรรม นอกจากนั้น
พระพุทธองคยังไดตรัสไวในอัพพัฏฐสูตรวา ใครก็ตามยังถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะ (การ
สมรส) คนเหลานั้นยอมหางไกลจากความรูและความประพฤติอันยอดเยี่ยมตอเม่ือละความถือชาติ 
ถือโคตร ถือตัว ถือวาหะได จึงจะนําใหแจงไดซ่ึงความรูและความประพฤติอันยอดเยีย่ม จากคําตรัส
ของพระพุทธองคในพระสูตรตางๆ แสดงใหเห็นวา ตามหลักพระพุทธศาสนาคุณคาของบุคคล
ข้ึนอยูกับความรู (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) ดังนั้นบุคคลไมวาวรรณะใดท่ีถึงพรอมดวย
ความรู และความประพฤติและเปนผูปราศจากอวิชชาแลวบุคคลนั้นยอมเปนผูประเสริฐท่ีสุด8 
 จะเห็นไดวาการใหคํานิยามคําวา “ศักดิ์ศรี” จากการศึกษาในทางประวัติศาสตร หลัก
ปรัชญา และความเช่ือทางศาสนา การศึกษาความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” บนพื้นฐาน
ดังกลาวยังไมเพียงพอตอการทําความเขาใจในทางหลักกฎหมาย 
 ความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในทางกฎหมาย นักกฎหมายของ
เยอรมัน Guenter Duerig ไดใหคําอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรี” วา มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหง
จิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูในสภาวะธรรมชาติท่ีปราศจากความ
เปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวนบุคคลนั้น ยอมข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอันท่ีจะกําหนดตนเองในการสรางสภาพแวดลอมของตนเอง Klaus 
Stern ไดสรุปสาระสําคัญของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วาหมายถึงคุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและ
เปนคุณคาท่ีมีความผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซ่ึงบุคคลในฐานะท่ีเปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคา
ดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบุคคล ใน
ความหมายนี้ “ศักดิ์ศรี” จึงหมายถึงลักษณะบางประการท่ีสรางออกมาเปนคุณคาเฉพาะตัวของ 
 

                                                 
7  จาก หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  (น. 86), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 

2552, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
8 แหลงเดิม.    
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มนุษย อันเปนสารัตถะในการกําหนดความรับผิดชอบของตนเอง และเปนสารัตถะท่ีมนุษยแตละ
คนไดรับเพื่อแกความเปนมนุษยของบุคคลนั้น9 
 W. Maihofer และ R.F. Behrendt เห็นวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนการแสดงออก
ถึงการสรางปริมณฑลของความเปนอิสระของปจเจกบุคคลใหกวางท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและใช
ประโยชนจากปริมณฑลดังกลาวเพื่อการดํารงไวซ่ึงชีวิตมนุษย และเพื่อปรับปรุงชีวิตมนุษยใหดีข้ึน 
โดยวิธีการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษยไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน ไดเคยวินิจฉัยในคดี KPD-Urteil เกี่ยวกับ 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยอธิบายวา เปนการเรียกรองการสรางตนเองอยางอิสระของปจเจก
บุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ถือวามีคาสูงสุด ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เปนส่ิงท่ีไมอาจลวงละเมิดได เปนส่ิงซ่ึงตองใหความเคารพและตองไดรับความคุมครองจากรัฐ 
มนุษย คือ คุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสามารถในการสรางชีวิตบนความรับผิดชอบของตนเอง 
ดังนั้น เพ่ือเห็นแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคล จะตองทําใหเกิดความมั่นคงแกปจเจก
บุคคลในการพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และในคําวินิจฉัยเร่ือง 
Mephiso-Beschluss ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันไดวินิจฉัยวามาตรา 1 วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญ (Grundgesestz) ไดใหหลักประกันในทางคุณคาซ่ึงปจเจกบุคคลไดรับหลักประกัน
ดังกลาวเพราะความเปนบุคคล การไมอาจลวงละเมิดไดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น เปนการ
รับรองถึงการคุมครองจากการแทรกแซงในปริมณฑลสวนบุคคล 
 จากการใหความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยนักนิติศาสตรและโดยคํา
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธของเยอรมันนั้น จึงอาจสรุปไดวา ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยนั้นเปนคุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความเปนมนุษย และเปนคุณคาท่ีผูกพัน
อยูเฉพาะกับความเปนมนุษยเทานั้น โดยไมข้ึนอยูกับเง่ือนไขอ่ืนใดทั้งส้ิน เชน เช้ือชาติ ศาสนา 
คุณคาของมนุษยดังกลาวนี้มีความมุงหมายเพื่อใหมนุษยมีความอิสระในการท่ีจะพัฒนาบุคลิกภาพ
สวนตัวของบุคคลนั้นๆ ภายใตความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปน
คุณคาท่ีมิอาจลวงละเมิดได10  
 การอธิบายถึงการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในทางปฏิบัติวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการ
อธิบายเร่ืองดังกลาวในเชิงปฏิเสธ นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัย
เกี่ยวกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยการอธิบายถอยคําตางๆ เชน การทําใหไดรับความอับ
อาย (Erniedrigung) การติดตามไลลา (Verfolrung) การเนรเทศ (Aechtung) และการลงโทษท่ีมี
                                                 

9  แหลงเดิม.   
10 แหลงเดิม.   
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ลักษณะทารุณโหดราย หรือการกระทําท่ีเปนการบังคับใหทํางาน การใชคนเปนทาส การกอการราย 
การทําลายลางชาติพันธ หรือการนํามนุษยไปใชในการทดลอง การกระทําเหลานี้ลวนแตเปนการ
กระทําท่ีละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท้ังส้ิน และตอมาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันได
พัฒนาแนวคิดในเร่ืองของการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยออกมาในรูปแบบท่ีเปนภาวะวิสัย 
(Objektformel) ซ่ึงหมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดรับความกระทบกระเทือน หากมนุษย
ไดถูกลดคุณคามาเปนเพียงวัตถุของการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง กรณีนี้ยอมถือไดวามีการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว นอกจากนี้ ไดมีความพยายามในการจําแนกการละเมิดตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยพิจารณาจากความเก่ียวพันระหวางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยกับสิทธิใน
ความเสมอภาคและสิทธิในเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยกับความเกี่ยวพันตอหลักนิติรัฐ11 
(Rechtssaathprinzip) ซ่ึงอาจจําแนกการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยออกดังนี้12 
 (1)  ความเสมอภาคในทางกฎหมายของบุคคล การละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน
กรณีนี้แสดงออกโดยการนําบุคคลไปเปนทาส การบังคับใชแรงงาน การเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดย
คํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา นอกจากนี้ยังอาจหมายความรวมถึงการดําเนินการในทางธุรกิจในการเปน
คนกลางจัดหาเด็กเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ซ่ึงอาจมีปญหาที่เกี่ยวพันกับศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยได 
 (2) การคุมครองลักษณะเฉพาะตัวและบูรณภาพของบุคคล (Integritaet) ในกรณีนี้
ประการแรกเกี่ยวกับบูรณภาพของบุคคลในทางกายภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลถูกลวง
ละเมิดในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรับการทรมาน ไดรับการปฏิบัติอยางทารุณโหดรายรวมท้ังการลงโทษ
ท่ีกระทําตอเนื้อตัวรางกาย สวนอีกประการหนึ่งเปนการเคารพตอลักษณะเฉพาะตัวและบูรณภาพ
ของบุคคลในทางจิตใจ การใชวิธีสะกดจิต รวมทั้งการใชวิธีการขมขูยอมมีผลกระทบตอบูรณภาพ
ของบุคคลในทางจิตใจได ปญหาท่ีเกี่ยวกับบูรณภาพทางกายและจิตคือ การคนตัวผูตองขังกอน
จําหนายออกหรือรับตัวเขามาในเรือนจํา โดยการใชวิธีการคนแบบถอดเส้ือผา ซ่ึงใหผูตองขังนั้น
เปลือยกายตอหนาเจาหนาท่ีผูตรวจคนรวมท้ังผูตองขังคนอ่ืนๆ ตลอดจนการจัดใหผูตองขังท่ีผาน
การแปลงเพศมาแลวนั้นอยูในเรือนจําของเพศเดิมของตนนั้นเปนการสอดคลองกับศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยหรือไม 
 การคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา เปนไปตามหลัก
ท่ัวไปวา การลงโทษในทางอาญาน้ันจะกระทําเฉพาะความผิดตามกฎหมายอาญาท่ีบุคคลไดกระทํา
ลง การลงโทษบุคคลในทางอาญาน้ันจะตองใหสัมพันธกับความรายแรงของการกระทําผิดในทาง
                                                 
 11 แหลงเดิม.   
 12 แหลงเดิม.    
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อาญาท่ีบุคคลนั้นไดกระทํา สวนกระบวนการสืบสวนเพื่อหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาโดยการบังคับทางกายภาพก็ดี หรือโดยบังคับทางจิตใจก็ดี ยอมมีผลทําใหบุคคลเหลานั้น
ไดรับการปฏิบัติเปนเพียงวัตถุของกระบวนการคนหาความจริงของรัฐเทานั้น 
 (3) ศักดิ์ศ รีความเปนมนุษยนั้นถือวา เปนรากฐานในทางความคิดของการให
หลักประกันในกระบวนการพิจารณาในศาลตามหลักนิติรัฐ จากหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
กอใหเกิดหลักการท่ีสําคัญในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาผูถูกกลาวหาในคดีนั้นไดรับ
สิทธิท่ีจะโตแยงขอกลาวหาของตน รวมท้ังมีสิทธิท่ีจะพิสูจนเพื่อโตแยงขออางหรือขอกลาวหาตน
ไดจากการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดังกลาวนี้เอง ไดกอใหเกิดหลักในทางกฎหมายอาญาวา 
บุคคลไมอาจท่ีจะถูกบังคับเพื่อกลาวโทษแกตนได 
 นอกจากนี้ Duerig ยังไดจําแนกลักษณะการกระทําท่ีเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยออกดังนี้13 
 ก) การกระทําท่ีปรากฏอยางชัดแจงวาเปนการละเมิดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเปน
การกระทําท่ีลดคุณคาของมนุษยลงมาอยูในระดับท่ีเปนเพียงส่ิงของ เชน การกระทําท่ีเปนการ
ทรมาน การเอาคนไปเปนทาส การขับไลบุคคล การเนรเทศ การติดตามไลลา การบังคับใหทํางาน 
การกอการราย การฆาลางเผาพันธุ และการทดลองท่ีกระทําตอมนุษย 
 ข) การกระทําท่ีเปนการลงโทษในทางอาญา หากแตเปนการลงโทษที่รุนแรงเกินควร
หรือเปนการลงโทษท่ีทารุณโหดราย 
 ค) การกระทําใดๆ ท่ีมนุษยถูกลดคุณคาเปนเพียงวัตถุของการกระทํานั้นๆ 
 ง) การลวงละเมิดไปในขอบเขตอันเปนเร่ืองสวนบุคคล 
 จ) การลวงละเมิดในช่ือเสียงเกียรติยศของบุคคลอันเกิดจากการกระทําของรัฐ 
 จึงกลาวไดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมใชภาพตายตัว แตมีลักษณะพลวัตร ดังนั้น ใน
การวินิจฉัยแตละคร้ังแตละเร่ืองจึงตองมีคําอธิบายท่ีชัดแจงตอสังคม 
 สิทธิของผูตองขังมาจากการแสวงหาหลักเกณฑพื้นฐานของความเปนปจเจกชน 
(Individual Basis) สมัยกอนไดเร่ิมจากการใหความชวยเหลือผูตองขังทางกฎหมายอาจกลาวไดวา
สาธารณชนไมไดใหความสนใจในสิทธิของผูตองขัง สาเหตุเพราะผูกระทําผิดถูกมองวาเปนผูท่ี
บกพรองเร่ืองศีลธรรมอยางรายแรงไมสมควรไดรับการชวยเหลือ ตอมาสิทธิของปจเจกชนไดรับ
ความสนใจเพิ่มมากข้ึน ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองปองกันท่ีประชาชนมีตอการใชอํานาจรัฐ 
 การท่ีตองถูกแยกตัวออกจากสังคมปกติ ซ่ึงผูตองขังจะตองถูกจํากัดเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดตอส่ือสารกับสังคมภายนอก ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของความ
                                                 

13 แหลงเดิม.    
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ถูกตองชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติตอผูตองขัง ความทุกขทรมานของผูตองขังท่ีไดรับจาก
การถูกจํากัดเสรีภาพตามกฎหมายตางๆ ส่ิงเหลานี้ไดนําไปสูการเรียกรองสิทธิของผูตองขังอันเปน
สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน (basic human rights) รวมท้ังการเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิตาม
กฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหลานั้นดวย14 
 ผูตองขังซ่ึงถือเปนมนุษยและพลเมืองของประเทศผูหนึ่งเพียงแตสูญเสียสิทธิบางสวน
จากการท่ีไดรับโทษไป แตบุคคลเหลานี้ยังมีสิทธิท่ียังเหลืออยูอีกจากการถูกลงโทษนั้น มิได
หมายความวาผูกระทําความผิดท่ีถูกตองขังนั้นส้ินสิทธิความเปนมนุษยไปเสียท้ังหมดแตอยางใด15 
ดังนั้นผูตองขังจึงควรไดรับสิทธิตางๆ เชนเดียวกับประชาชนทุกคนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
เนื่องจากสภาวะแหงความมีศักดิ์ศรีของมนุษยเชนนี้ ยอมถือวาดํารงอยูในมนุษยทุกคน และไมอาจ
ถูกลิดรอนหรือทําลายลงได ไมวาจะโดยรัฐหรือโดยตัวของเขาเอง หมายความวา แมมนุษยจะมี
พฤติกรรมท่ีดูแลวไรศักดิ์ศรีหรือไรคุณคา แตศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาก็ยังคงอยูมิไดถูก
ลิดรอนไปดวย ดังนั้นจึงตองเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีเปน
ผูตองขังในคดีอาญาดวยเชนเดียวกัน16 
 สิทธิของผูตองขังนั้นถือวาเปนสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ ท่ีปรากฏตามปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) และตอมาไดมีการรับรองสิทธิ
ของผูตองขังไวในหลักเกณฑรับรองสิทธิระหวางประเทศหลายฉบับ เชน กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 
Rights 1966) และขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง นอกจากนั้นในภูมิภาคยุโรป
ไดมีการจัดทําสาสนโดยสภายุโรป เรียกวาอนุสัญญาเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ัน
พื้นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950) ใน
ภูมิภาคอเมริกามีการรับรองสิทธิของผูตองขังไวในหลักเกณฑสําคัญ คือ ปฏิญญาอเมริกาวาดวย
สิทธิและหนาท่ีของบุคคล (American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948)17   
 การปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขัง เชน การตรวจคนตัวผูตองขัง
ดวยวิธีการถอดเส้ือผา (Strip Search) หรือการนําตัวผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือ
ผานการผาตัดแปลงเพศแลว (Transgender) มาอาศัยอยูรวมกับผูตองขังท่ัวไปโดยปลอยใหมีการ

                                                 
14 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 48), โดย ธานี วรภัทร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
15  แหลงเดิม 
16  จาก รัฐธรรมนูญ 2540 จากศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สู ธัมมิกสิทธิมนุษยชน  (น. 65),  โดย จรัญ 

โฆษณานันท ก, 2544,  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
17 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 348), โดย ธานี วรภัทร, 2555, เลมเดิม.   
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ลวงละเมิดทางเพศกันเองระหวางผูตองขังซ่ึงกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขัง เปนการ
ปฏิบัติท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ คือ ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 
2.2 สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขัง18 
 จากแนวความคิดท่ีวา นักโทษเด็ดขาดถือเปนพลเมืองของประเทศ แมจะถูกจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพโดยผลของกฎหมาย แตยังมีสิทธิเสรีภาพบางประการเหลืออยู อยางกรณีการลงโทษ
จําคุก ถือเปนการกระทําตอชีวิตรางกายของบุคคลผูกระทําความผิด ท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
รางกาย ซ่ึงรัฐหรือองคกรของรัฐสามารถกระทําไดตามกฎหมาย แตจะปฏิบัติอยางขาดความเคารพ 
เปนการทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรมไมได ซ่ึงในรัฐธรรมนูญปจจุบันบัญญัติวา “ศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”สิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย ถือไดวาเปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีเปนสิทธิมนุษยชน ซ่ึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดกําหนดความสัมพันธระหวางการใชอํานาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายไววา การ
ปฏิบัติตอนักโทษผูกระทําความผิด รัฐหรือองคกรของรัฐจะปฏิบัติตอนักโทษเหมือนมิใชมนุษย 
เชน ปฏิบัติเยี่ยงสัตว หรืออยางทาสมิไดเพราะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เปนหลักข้ัน
พื้นฐานอันสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองมิใหมีการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยเชนนั้นอันแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของสิทธิและเสรีภาพท่ีบุคคลหรือนักโทษเด็ดขาดพึงไดรับการคุมครอง 
ดังนั้น การใชอํานาจของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพตามท่ี
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวเพราะสิทธิและเสรีภาพถือเปนประโยชนมหาชนท่ีรัฐตองปกปอง
คุมครอง ใหแกเพ่ือประชาชนทุกภาคทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมราชทัณฑ ซ่ึงมีหนาท่ี
ในการบังคับโทษแกบุคคลผูกระทําความผิดจะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของ
นักโทษเด็ดขาด ตองดําเนินแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และให
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยการบังคับโทษใหเปนไปในลักษณะท่ีไมเปนการทารุณ 
โหดราย หรือไรมนุษยธรรม 
 สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ถือไดวาเปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีเปนสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดความสัมพันธระหวางการใชอํานาจรัฐกับสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตและรางกายไววา การปฏิบัติตอนักโทษผูกระทําความผิด รัฐหรือองคกรของรัฐ 

                                                 
18 จาก สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากล

ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  (น. 109-111), โดย ไพโรจน  พลเพชร, และ ญฐกร ศรีแกว, 2549, กรุงเทพฯ:  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. 

DPU



18 

จะปฏิบัติตอนักโทษเหมือนมิใชมนุษย เชน ปฏิบัติเยี่ยงสัตว หรืออยางทาสมิได เพราะสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและรางกาย เปนหลักข้ันพื้นฐานอันสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองมิใหมี 
การปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยเชนนั้น 
 การรับรองศักดิศรีความเปนมนุษยไวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 จึงเปนมิติใหมในการวางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของนักโทษในระบบ
รัฐธรรมนูญของไทย ซ่ึงแตเดิมมีการกลาวถึงเฉพาะสิทธิและเสรีภาพเทานั้น อยางไรก็ตาม แมวา 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนหลักการใหมท่ีเพ่ิงไดรับการบัญญัติไวเปนคร้ังแรก ในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แตโดยหลักแลวการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ก็เปนไปใน
ลักษณะเดียวกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ ท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว ซ่ึง
องคกรตุลาการจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับ
สิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ และการพัฒนาความหมายและขอบเขตของคําวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
จึงเปนหนาท่ีสําคัญขององคกรตุลาการท่ีจะวางบรรทัดฐานตอไปในอนาคตวาจะใหความคุมครอง
แคไหนเพียงใด 
 หากพิจารณาตอมา เม่ือนักโทษเด็ดขาดมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายในฐานะท่ี
เปนมนุษยผูมีศักดิ์ศรี จึงทําใหการบังคับโทษของเรือนจําตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายท่ีใช
บังคับและแนวทางในการปฏิบัติ อันจะไดแก พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎระเบียบหรือ
คําส่ัง ขอบังคับตางๆ รวมท้ังกฎกระทรวงมหาดไทยและขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติ
ตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ โดยจะตองไมเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกายของนักโทษ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน วา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหรือใชสิทธิเสรีภาพของตนได เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและ 
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือ 
ยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
 ดังจะเห็นไดวาในรัฐธรรมนูญปจจุบัน ไดใหความคุมครองในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และการใชอํานาจของรัฐหรือองคกรของรัฐไวอยางครอบคลุมทุกกรณี ไมวาจะเปนประชาชนหรือ
นักโทษ อีกท้ังยังกําหนดเคร่ืองมือตอบโตกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายไว โดย
ใหสามารถฟองรองคดีตอศาลหรือยกเปนขอตอสูคดีในศาลได อันถือเปนหลักพ้ืนฐานของความ 
ยุติธรรมในการใหความคุมครองแกบุคคลหรือนักโทษไวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายตามท่ีรัฐธรรมนูญปจจุบันใหความคุมครองนั้น มีสวน
ท่ีเพิ่มเติมจากเดิม คือสิทธิท่ีจะไมไดรับการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดราย
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และไรมนุษยธรรม อันเปนไปตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 5 วา “บุคคลใด 
จะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดรายไรมนุษยธรรมหรือ 
หยามเกียรติมิได” และในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองยังไดใหการ
รับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย ไวในขอท่ี 7 วา “บุคคลจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือ
การลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือต่ําชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลจะถูกใชในการทดลอง
ทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรโดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได” 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพในชีวิต
และรางกายไวอยางกวางขวางเพิ่มข้ึนจากเดิม แตอยางไรก็ตามการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ
ดังกลาวไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น เปนการรับรองไวแตเพียงหลักการ ซ่ึงรัฐจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือกําหนดรายละเอียดและแนวทางเพื่อใหสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกายดังกลาวเกิดผลบังคับไดจริงในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของนักโทษเด็ดขาด 
เชน การทําผิดวินัย การใชอาวุธตอนักโทษ การตรวจคน การใชเคร่ืองพันธนาการ การมีเคร่ืองนุงหม 
หลับนอน การไดรับอาหาร การคุมขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย ฯลฯ 
 
2.3 วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก19 
 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการบังคับโทษจําคุกจะไมเหมือนกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษที่มุงท่ีจะลงโทษใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนหลัก หากแต
วัตถุประสงคของการบังคับโทษเปนพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เขามาสูแนวคิดยุค
ใหมท่ีมีความเปนเสรีนิยมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตลอดท้ังศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมากข้ึน 
มุงท่ีจะปรับเปล่ียน บําบัดฟนฟูหรือแกไขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพรองในเร่ืองตางๆท่ีเปนเหตุให
กระทําผิดกฎหมายอาญาอันเปนกติกาสังคม ถึงขนาดไมสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับคนในสังคม
ปกติได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําคนลักษณะดังกลาวนี้ไปปรับปรุงซอมแซมแกไข ยกระดับ
ความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานคนปกติในสังคมนั้นๆได ซ่ึง
วัตถุประสงคของการบังคับโทษท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 1)  เพื่อใหมีการดํารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 2)  เพื่อเปนการคุมครองสังคม 
 
                                                 

19 จาก กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก  (น. 33-46), โดย ธานี วรภัทร, 2553,  กรุงเทพฯ:  
วิญูชน. 
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 2.3.1  เพื่อใหมีการดํารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม วัตถุประสงคขอนี้มุงเนนการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิด และใหมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนขอท่ีสําคัญท่ีสุดและตรงกับความเปนจริงในการบังคับโทษ
ในทัณฑสถานท่ีวา “เม่ือมีการลงโทษจําคุกผูกระทําผิดครบระยะเวลาแลว ผูนั้นก็จะออกมา
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้นในหลายประเทศในโลก เชน ประเทศญ่ีปุน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอังกฤษ เปนตน ตางก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการ
ลงโทษจําคุกท่ีจะตองหลีกเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจําคุก กลาวคือ ตองไมทําลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญอยูบน
พื้นฐานของการบังคับโทษ หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจําเพราะ
นักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสูสังคมอีกคร้ัง หากการจําคุกทําลายบุคลิกภาพของคนใหเสียไป 
การฟนฟูก็จะทําไมไดผล สุดทายสังคมก็จะไดรับความเสียหายอีกตอไป 
 การลงโทษอยางมีเหตุผลท่ีเปนภาวะวิสัย ยอมไมลงโทษเพียงเนื่องจากวาไดมีการ
กระทําผิดข้ึนเทานั้น เพราะส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนแลวไมอาจแกไขใหกลับเปนดั่งเดิมได แตการลงโทษโดย
คํานึงถึงอนาคต หรือการมองไปขางหนาเพื่อใหท้ังผูท่ีกระทําผิดเองและผูท่ีรูเห็นวาผูกระทํา
ความผิดถูกลงโทษไมกระทําความผิดข้ึนอีกเปนส่ิงท่ีสําคัญ โดยสรุปมีหลักเกณฑพื้นฐานการบังคับ
โทษท่ีตองนํามาใชดังนี้ 
 หลักการความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจํา กลาวคือ รัฐจะตอง
พยายามบริหารจัดการตางๆ ใหการดําเนินชีวิตของผูตองขังภายในเรือนจํา มีความใกลเคียงกับการ
ใชชีวิตของบุคคลทั่วไปภายนอกเรือนจํามากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได กลาวอีกนัยหนึ่งภายนอกคุกและ
ภายในคุกตองใกลเคียงกันมิฉะนั้นจะทําใหผูไดรับโทษจําคุกเสียบุคลิกภาพ หรือวัฒนธรรมการ
ดําเนินชีวิตของตนในการอยูรวมกันกับสังคมภายนอกไป ทําใหไมสามารถกลับคืนสูสังคมได เปน
การทําลายวัฒนธรรมการใชชีวิตปกติของมนุษย 
 การหลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ หมายความวา มาตรการหรือกลไกตางๆ ในการ
ลงโทษและบังคับโทษตองหลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ อันเปนการทําลายบุคลิกลักษณะของ
ความเปนมนุษยไป เชน การไมใหเกิดวัฒนธรรมคุกโดยไมจําเปนท่ีจะเปนผลมาละลายพฤติกรรม
ของผูตองขัง การตัดการรับรูขอมูลขาวสารภายนอกคุก การลงโทษดวยวิธีการทารุณโหดรายภายใน
เรือนจํา เปนตน เปนการกระทําท่ีทําใหผูตองขังรูสึกวาตนเองดอยกวา หรือตกตํ่ากวาคนอ่ืนท่ัวไป 
เชน การเรียกช่ือหรือการใชสรรพนามตางๆ ในการเรียกผูตองขัง เปนตน 
 พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงไมใหผูกระทําความผิดไดประสบกับส่ิงท่ีทําลายคุณลักษณะ
ประจําตัวของคนๆ นั้น กลาวคือ เม่ือผูกระทําความผิดถูกคุมขังในเรือนจํา ยอมเส่ือมเสียฐานะและ
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ช่ือเสียงในสายตาของคนท่ัวไปทําใหโอกาสที่จะกลับตัวเปนคนดีลดนอยลง ประกอบกับในกรณี 
ท่ีผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุกคร้ังแรกหรือความผิดเล็กๆ นอยๆ ผูกระทําความผิดจะตองมาอยู
ปะปนกับผูกระทําความผิดท่ีเปนอาชญากรอาชีพ ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีสามารถครอบงําบุคคลอ่ืนไดงาย 
เพราะคนเรายอมซึมซับความเลวไดงายกวาส่ิงท่ีดีๆ ทําใหผูท่ีพอจะกลับตัวไดหมดโอกาสท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมช่ัวเปนพฤติกรรมท่ีดี อันเปนส่ิงท่ีคนในสังคมสวนใหญพึงประสงคไมได 
วิธีการอาจไดแก 
 การปลอยตัวผูกระทําผิดโดยไมลงโทษจําคุก โดยพยายามใชบทบัญญัติกฎหมายวาดวย
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ หรือพยายามใชโทษปรับ เปนหลักในการเล่ียงไมใชโทษ
จําคุกโดยไมจําเปน โดยเฉพาะโทษจําคุกระยะส้ัน 
 การปลอยตัวกอนรับโทษจําคุกครบกําหนด ซ่ึงเปนอํานาจของเจาพนักงานในสวน
ราชทัณฑท่ีจะพิจารณาปลอยตัวผูตองโทษกอนครบกําหนด หากเห็นวาความเหมาะสมในอันท่ีจะมี
ชีวิตอยูในสังคมของผูนั้นจะเส่ือมทรามลง หากจําคุกอยูในเรือนจําตอไปและการปลอยตัวผูนั้น
ออกมาจะไมเปนอันตรายตอสังคม 
 การแยกประเภทนักโทษ เชน แยกนักโทษโดยพิจารณาจากอายุ แยกผูท่ีกระทําความผิด
คร้ังแรกออกจากพวกท่ีกระทําผิดมาแลวหลายคร้ัง เปนตน 
 หลักการคืนคนดีสูสังคม การบังคับโทษมุงผลสําเร็จในการสรางจิตสํานึก สรางความรู
ผิดชอบช่ัวดี ใหเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีตองโทษใหได 
 การบังคับโทษตองพยายามมุงยกระดับสามัญสํานึกและพฤติกรรมท่ีตกตํ่าของผูกระทํา
ความผิดใหข้ึนมาสูระดับคนปกติ โดยหลักการที่วามนุษยเปนประดิษฐกรรมท่ีธรรมชาติสรางข้ึน
เปนพิเศษใหสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆ ไดและสามารถพัฒนาปรับเปล่ียนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได 
จึงตองมีการสงเสริมคุณคาในตัวบุคคล สงเสริมความสามารถของบุคคล ตองแสดงผลลัพธของ
ความคิดและการกระทํารวมท้ังผลลัพธทางเศรษฐกิจสําหรับความเปนไปไดท่ีจะหาเล้ียงชีพเพื่อ
ชดเชยจุดออนหรือส่ิงบกพรองของแตละคน ซ่ึงการบําบัดปรับปรุงแกไขนี้นักโทษแตละคนจะไม
เหมือนกัน แตจะตองมีวิธีการวิเคราะหหาสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเปนรายๆไป อันจะยัง
ผลสุดทายใหเกิดคือ เม่ือนักโทษพนโทษแลวไมกระทําความผิดซํ้าอีก 
 2.3.2  เพื่อเปนการคุมครองสังคม การบังคับโทษมุงท่ีจะคุมครองสังคม อันเปนภารกิจเดียวกัน
กับกฎหมายอาญา ดังนั้นเม่ือปรากฏเปนท่ีแนชัดแลวโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวาบุคคลใด
เปนผูกระทําความผิดและศาลไดพิพากษาลงโทษจําคุกแลว สวนของการบังคับโทษก็จะจํากัด
เสรีภาพของนักโทษผูนั้นเพื่อเขาสูมาตรการในการแกไขในรูปแบบตางๆ ตามระยะเวลาท่ีสมควร
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยตางๆ เกี่ยวกับความบกพรองของนักโทษเปนรายๆ ไป ใหเปนไปตาม
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แผนการบังคับโทษ เม่ือบําบัดรักษาเปนปกติดีแลว จึงปลอยบุคคลนั้นกลับเขาสูสังคม วัตถุประสงค
ของการบังคับโทษจึงเปนการคุมครองสังคมไดอยางแทจริง ถาหากไดกระทําอยางมีประสิทธิภาพ 
 หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากล่ันกรองเอาคน 
ท่ีกระทําผิดกฎหมายเขารับโทษจําคุก ภารกิจของกฎหมายบังคับโทษจะทําการแกไขพฤติกรรมชั่ว
ของคนท่ีไดกระทําผิดกฎหมายอาญาใหเปนคนดีของสังคม 
 อยางไรก็ตาม การแกไขผูกระทําผิดในปจจุบัน แมจะเปนแนวทางที่ยอมรับกันใน
วงการราชทัณฑโดยทั่วไป แตก็ยังเปนท่ีสงสัยวาจะไดรับผลตามวัตถุประสงคเพียงไร เพราะการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ กลาวคือ 
 1.  ผูกระทําความผิดไดสูญเสียบุคลิกภาพไปแลวโดยถูกหลอหลอมและขัดเกลาใหมี
บุคลิกลักษณะเชนนั้นมาเปนเวลานาน แตใชเวลาในเรือนจําไมนานในการท่ีจะแกไขฟนฟูใหฟนคืน
จิตสํานึกท่ีดีกลับมา และปรับตัวเขากับคนโดยท่ัวไปในสังคมนั้นทําไดยาก 
 2.  การลงโทษเพื่อการแกไขนั้น จะขัดกับความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําผิด 
ไมควรไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนปกติท่ัวไป ซ่ึงเปนไปตามหลักของเบนเท็ม (Bentham) ท่ีวา 
“หลักการไดรับประโยชนท่ีนอยกวา” (Principle of less eligibility) ท้ังนี้เพราะคนโดยท่ัวไปจะเห็น
วาเปนการไมเปนธรรมท่ีผูกระทําผิดจะไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําความผิด 
จะไดรับการอบรมแกไขฝกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การ 
หางาน ในขณะท่ีคนท่ัวไปในสังคมอีกจํานวนมากไมไดรับบริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไป
ดังกลาวเห็นไดวาขัดกับหลักของการแกไขฟนฟู 
 3. การแกไขฟนฟูเหมาะสมสําหรับผูกระทําผิดบางประเภทเทานั้น เชน ผูกระทําผิด
คร้ังแรก ซ่ึงไดกระทําผิดไปเพราะอารมณเพียงช่ัววูบหรือโดยพล้ังพลาด หรือทําไปเพราะความ
จําเปน การแกไขฟนฟูไมใหกระทําผิดซํ้าข้ึนอีกยอมมีทางทําสําเร็จไดมาก แตสําหรับผูกระทําผิดท่ี
เคยกระทําผิดและถูกลงโทษมาหลายคร้ังแลว หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทําผิดติดนิสัย 
โอกาสท่ีจะแกไขฟนฟูใหกลับตัวยอมเปนไปไดยาก ดังนั้น การแกไขฟนฟูจึงไมสามารถจะทําให
ผูกระทําผิดกลับตัวไดทุกกรณีไป 
 2.3.3 ความสัมพันธและความขัดกันของเปาหมายตามวัตถุประสงคของการลงโทษและการ
บังคับโทษ ตามท่ีกลาวมาแลววาการแกไขนั้น ขัดกับความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําความผิด
ไมควรไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนท่ัวไป ตามหลักท่ีเรียกวา “หลักการไดรับประโยชนท่ีนอยกวา” 
(Principle of less eligibility) โดยคนในสังคมทั่วไปจะเห็นวาเปนการไมเปนธรรมที่ผูกระทําผิด 
จะไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรมแกไขฝกวิชาชีพ สวัสดิการ 
อาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน ในขณะท่ีคนท่ัวไปในสังคมอีกจํานวนมาก
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ไมไดรับบริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไปดังกลาวเห็นไดวาขัดกับหลักของการแกไขฟนฟู
ตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษ ซ่ึงในขณะเดียวกันหากไมใหประโยชนในดานตางๆ อยาง
เหมาะสมก็เปนการยากในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหมีจิตสํานึกและกลับตัวกลับใจไมกระทํา
ความผิดซํ้าอีกได ดังนั้นจึงเกิดความสัมพันธและความขัดกันของเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
การลงโทษและการบังคับโทษ 
 2.3.3.1 พัฒนาการความสัมพันธตามวัตถุประสงคของการลงโทษและการบังคับโทษ 
เดิมการลงโทษจําคุกมุงเนนเปนไปตามวัตถุประสงคของการลงโทษและการบังคับโทษท่ีเนนการ
แกแคนทดแทนการขมขู การตัดโอกาสกระทําความผิดและการแกไขฟนฟู เนนหนักการแกแคนให
สาสมท่ีผูนั้นไดกระทําตอเหยื่อ แตจากวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟู ซ่ึงเดิมเปนวัตถุประสงค 
ขอสุดทายของการลงโทษ ไดรับความสนใจและนํามาใชคอนขางนอยเพราะมีความเช่ือม่ันวาไมนา 
จะทําได แตเนื่องจากผลของการดําเนินการตามวัตถุประสงคขออ่ืนๆ ท่ีผานมาทําใหเกิดผลราย 
ตอสังคมที่เห็นไดชัด เพราะความเปนอาชญากรของผูกระทําความผิดมิไดหมดไปและยังเปนการ
เพิ่มอาชญากรมืออาชีพมากยิ่งข้ึน แทจริงแลวการแกไขฟนฟูปรับแกพฤตินิสัยผูกระทําผิดควร
จะตองเปนเร่ืองหลักในการนํามาใชกอนวัตถุประสงคขออ่ืน ซ่ึงจะทําใหเกิดศักยภาพท่ีเปน ผลได
จริง เปนไปตามภารกิจของกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายบังคับโทษ อันเปน
บทพิสูจนทฤษฎีความคิดในชวงเวลาท่ีผานมาท่ีเห็นไดอยางประจักษในประเทศตาง  ๆท่ีมีประสบการณ 
หลายๆ ประเทศ กลาวคือ สามารถท่ีจะปกปองคุมครองสังคมและสรางความสงบสุขใหกับสังคม
อยางแทจริงได ความเปล่ียนแปลงแนวคิดดังกลาวปรากฏตามแผนภาพพัฒนาการดังตอไปนี้ 
 
 
                           วัตถุประสงคของการลงโทษ                     วัตถุประสงคของการบังคับโทษ 

 
 

เพื่อการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิด 
 

ภาพท่ี 2.1  แผนภาพพัฒนาการของวัตถุประสงคของการลงโทษและการบังคับโทษ 
 

ท่ีมา:  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก หนา 44 โดย ธานี วรภัทร (2553) 
 

 จากภาพขางตนเปนการแสดงพัฒนาการดานความคิดและในทางปฏิบัติในการบังคับ
โทษจําคุกท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน ซ่ึงวัตถุประสงคของการบังคับโทษจะเปน
หลักประกันใหกับสังคมไดวา เพื่อใหผูท่ีมีการพิสูจนความจริงแลววากระทําผิดจริง เม่ือไดผาน
กระบวนการบังคับโทษจําคุกแลว ภายหลังแตนั้นเขาตองสามารถท่ีจะดํารงชีวิตในอนาคตโดย
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ปราศจากการกระทําความผิดได และมีความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางแทจริง ดังนั้นในการ
ปรับปรุงแกไขบําบัดฟนฟูพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย บุคคลท่ีเปนผูตองโทษจะตองไดรับหลักประกัน
สิทธิข้ันพื้นฐานทางกฎหมายมากข้ึน ไดรับความคุมครองในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยในระดับท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดปรากฏเปนรูปธรรมตามแนวทางในมาตรฐานข้ันตํ่าวาดวย
การบังคับโทษจําคุกของสหประชาชาติ (Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners) 
และในกฎหมายบังคับโทษจําคุกของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญ่ีปุน และ
ในทางนโยบายกับกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลล เปนตน อันเปนเปาหมายท่ีแสดงใหเห็น
ถึงปรากฏการณของการบังคับโทษจําคุกในยุคใหม 
 ท่ีกลาวมาน้ีมิไดหมายความวาวัตถุประสงคของการลงโทษจะเสียไปใชไมไดตอง
ยกเลิกแตอยางใดไม ซ่ึงตามความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม หากแตเปาหมายของการบังคับโทษ
จําคุกจะมีความเคารพสิทธิของบุคคลมากข้ึน เปาหมายที่มุงเนนจึงเปล่ียนแปลงไป ความเหมาะสม
ของการกระทําและโทษท่ีจะไดรับก็ยังคงตองใหพิจารณาใหเหมาะสมสมดุลเชนกัน ยังคงตองมี
ความสมนํ้าสมเนื้อในการชดเชยการกระทําช่ัวเปนกรณีๆไป หรือการใหสาสมในระดับท่ีเหยื่อหรือ
ญาติของเหยื่อและสังคมพึงพอใจ การตัดสินคดีจึงยังตองใชหลักการตามวัตถุประสงคของการ
ลงโทษเหลานี้อยูดวยตอไป 
 
 
 
 
 วัตถุประสงคของการลงโทษ     วัตถุประสงคของการบังคับโทษ 
 
 

  
ภาพท่ี 2.2 ความสมดุลของวัตถุประสงคของการลงโทษและวัตถุประสงคของการบังคับโทษ 
 

ท่ีมา:  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก หนา 45 โดย ธานี วรภัทร (2553) 
  

 วัตถุประสงคของการลงโทษและวัตถุประสงคของการบังคับโทษ เปนส่ิงท่ีตองนํามาใช 
ผสมผสานรวมกันอยางเหมาะสมสําหรับการบังคับโทษจําคุก ภารกิจของงานราชทัณฑตองยึดถือ
วัตถุประสงคของการบังคับโทษไวเปนหลักการอันสําคัญกอน และการตรากฎหมายมาใชบังคับก็
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการบังคับโทษอยางชัดเจนดวย 
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ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบแนวคิดในการจําคุกเดิมกับแนวคิดในการจําคุกใหม 
 

 

 เปาหมายสุดทายของการบังคับโทษจําคุกคือ สามารถท่ีจะเปล่ียนอาชญากรใหปรับปรุง
แกไขตัวเองและทัศนคติใหมีความคิดอยางเปนคนปกติมากท่ีสุดกอนปลอยผูนั้นออกสูสังคม
ภายนอกเรือนจํา และคาดวาจะไมมีการกระทําความผิดซํ้าอีก จัดวาเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ
การบังคับโทษจําคุกท่ีสําคัญ อันเปนความรับผิดชอบรวมกันของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ัง
ระบบ 
 2.3.3.2  การขัดกันของเปาหมาย  ในหัวขอท่ีผานมาไดกลาวถึงความสัมพันธของ
วัตถุประสงคของการลงโทษและวัตถุประสงคของการบังคับโทษ ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค
ของการลงโทษและวัตถุประสงคของการบังคับโทษก็มีการขัดกันของเปาหมายอยูดวย กลาวคือ 
 วัตถุประสงคของการลงโทษมุงกระทําตอตัว “ผูตองโทษ” ท่ีตองโทษจําคุกเพื่อเปนการ
แกแคนทดแทน ขมขู และตัดโอกาสกระทําความผิด และเพ่ือเปนการปรับปรุงแกไข ซ่ึงเปาหมาย
เพื่อการปรับปรุงแกไขอยูในสัดสวนของเปาหมายท่ีนอยมาก มิไดเปนเปาหมายหลักทิศทางจึงเนน
ไปในดานการกระทําในลักษณะแกแคนทดแทนเพื่อใหเหยื่อหรือสังคมรูสึกไดวาโทษจําคุกเปน
วิธีการท่ีแกแคนไดสาสมกับท่ีเขาไดกระทําความผิด สมดุลทางความรูสึกของการกระทําช่ัวกับโทษ
ท่ีไดรับการลงโทษจําคุกในอดีตจึงเนนการทรมาน ทําใหผูตองโทษตองลําบาก อดขาวอดน้ํา ตอง
ทํางานหนัก หวาดกลัวถูกตัดขาดจากสังคมภายนอก มีสภาพชีวิตท่ีตกตํ่ากวาคนท่ัวไป ภาพการ 
ติดคุกจึงเหมือนกับตกนรกในโลกมนุษย ผูตองโทษจําคุกจึงอยูในสถานะเปนเพียง “กรรมของการ
บังคับโทษ” เทานั้น ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนเปาหมายท่ีตอบสนองความรูสึกและความตองการของ
คนในสังคม แตไมตอบสนองตอวัตถุประสงคของการบังคับโทษและยังกอปญหาท่ีมีผลกระทบ 
ตอสังคมในทางลบในลําดับตอมาอีกดวย 

แนวคิดในการจําคุกเดิม แนวคิดในการจําคุกใหม 
1.  การลงโทษเพ่ือเปนการทดแทน 
2.  การลงโทษเพ่ือเปนการขมขู 
3.  การลงโทษเพ่ือเปนการตัดโอกาสกระทํา    
     ความผิด 
4.  การลงโทษเพ่ือเปนการปรับปรุงแกไข 

1.  เพื่อใหมีการดาํรงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการ
กระทําความผิดและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2.  เพื่อเปนการคุมครองสังคม 
3.  เพื่อแกแคนทดแทนท่ีเหมาะสม เพื่อปองกันการ

แกแคนกันเอง 
4.  เพื่อขมขูมิใหเอาเยี่ยงอยาง 
5.  เพื่อตัดโอกาสการกระทําความผิด 
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 สวนวัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก มีเปาหมายเพอใหผูกระทําความผิดสามารถ
ท่ีจะดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความรับผิดชอบตอสังคมอันเปน
การคุมครองสังคมอยางยั่งยืน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทําใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีแลว 
ไมกระทําผิดซํ้าอีก หรือเปรียบเทียบไดกับการทําน้ําเสียใหกลายเปนน้ําดี ของเสียใหเปนของดี ตาม
ความจริงท่ีวา “เม่ือมีการลงโทษจําคุกผูกระทําผิดตามระยะเวลาแลว ผูนั้นก็จะตองออกมาดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้นการบังคับโทษจําคุกจึงตองหลีกเล่ียงผลเสียหายในการ
บังคับโทษจําคุก กลาวคือ ตองไมทําลายบุคลิกภาพของคนปกติหรือคุณลักษณะประจําตัวของคน
คนนั้นตามท่ีกลาวมาแลว และตองสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ 
หลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ ตองทําใหมีความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจํา
ใหมากท่ีสุดเพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขาสูสังคม ผูท่ีถูกบังคับโทษจําคุกจะตองไดรับความ
คุมครองหรือมีหลักประกันการบังคับโทษจากกฎหมาย ในการบังคับโทษจําคุกตามกฎหมายจึง
ยกระดับผูตองโทษจําคุกเปน “ประธานของการบังคับโทษ” ซ่ึงแตกตางจากวัตถุประสงคของการ
ลงโทษ 
 
2.4 มาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
 การใหหลักประกันคุมครองสิทธิของผูตองขังนั้น ถือวาเปนการใหการรับรองถึงสิทธิ
มนุษยชนแกผูตองขัง ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีพึงมีโดยเสมอภาคกัน สิทธิข้ันพื้นฐานในความเปน
มนุษย สิทธิท่ีทุกคนมีอยูในฐานะเปนมนุษย อันเปนสิทธิท่ีเกิดจากมาตรฐานเพ่ือความถูกตอง ความ
เปนธรรม หรือความยุติธรรม เพื่อการดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเทาเทียมกันในการเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มท่ีและสรางสรรค ดังนั้นจึงเปนสิทธิท่ีไดมาพรอมกับการเกิด 
และเปนสิทธิติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปไมวาจะอยูในเขตปกครองใด หรือเช้ือชาติ ศาสนาใด 
“ผูตองขัง” นั้นถือวาเปนมนุษยคนหนึ่งเชนกัน ยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิ
ข้ันพื้นฐานท่ีทุกคนมีเหมือนกันและเทาๆ กัน ยอมตองเคารพและใหเกียรติในความเปน “บุคคล” 
เปน “มนุษย” นั้น ดังนั้นมนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิในตนเอง สามารถปกปองตนเองอยางมี
ศักดิ์ศรี ไมสมควรท่ีบุคคลอ่ืนจะถือสิทธิ ครอบครอง ซ้ือขาย ใชแรงงานกดข่ี ทรมาน หรือไดรับการ
ปฏิบัติหรือลงโทษดวยวิธีการท่ีโหดราย 
 การยอมรับสิทธิของผูตองขังวาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งไดนํามาสูการ 
รับรองสิทธิตางๆ ท่ีจําเลยพึงมีไวในขอตกลงรับรองสิทธิระหวางประเทศหลายฉบับ โดยถือวา 
สิทธิมนุษยชน เปนระบบคุณคาประการหนึ่งท่ีสังคมมนุษยพยายามรังสรรคข้ึนมาในสภาพท่ีสังคม
กําลังเผชิญกับสภาวการณของการลดทอนคุณคาความเปนมนุษยท่ีเปนไปอยางคอนขางรุนแรง ท้ังนี้
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เพื่อนําเอาระบบคุณคาดังกลาวมาจัดระเบียบทางสังคมโดยเฉพาะท้ังดานความสัมพันธระหวาง
มนุษยตอมนุษยดวยกันและความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐ โดยคํานึงถึงคุณประโยชนใน
การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขแมจะเปนผูตองขังก็ตาม 
 ทิศทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีมีการยอมรับแนวความคิดในเร่ืองนี้
แลวหลายประเทศจึงไดพัฒนาไปในแนวเดียวกัน ท้ังนี้สังคมมนุษยในปจจุบันไดมีการปรับเขาสู
ดุลยภาพมากข้ึนไมวาในแงของความเสมอภาคในสังคม ในแงการเรียกรองสิทธิหรือศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยท่ีเทาเทียมกันโดยมีความคิดท่ีจะเช่ือมตอเร่ืองหลักนิติธรรมเขากับเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
โดยไดเพียรพยายามท่ีจะกําหนดใหสิทธิมนุษยชนเปนมาตรฐานรวมกันท่ีจะประกันใหประชาชน
ทุกคนไดรับการปกปองและคุมครองโดยถวนหนากัน และถือเปนปณิธานอันสูงสุดท่ีประชาชนใน
โลกปรารถนาใหบังเกิดขึ้น ท้ังในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ 
 หลักประกันการคุมครองสิทธิของผูตองขังนั้น องคการสหประชาชาติในฐานะองคการ
ระหวางประเทศไดกําหนดเปนขอตกลงระหวางประเทศรวมท้ังมาตรฐานสากลในดานตางๆ ใน
แนวทางการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอผูตองขังข้ึนหลายฉบับ โดยจะไดนํามาเปนหลักในการ
เปรียบเทียบ เพราะกฎเกณฑดังกลาวไดกําหนดเปนมาตรฐานข้ันตํ่า ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนบรรทัด
ฐานในการกําหนดสิทธิข้ันพื้นฐานของผูท่ีตองถูกควบคุมตัวโดยเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อวัตถุประสงคในการเคารพสิทธิมนุษยชนมากที่สุด โดยในเร่ืองของการปฏิบัติตอผูตองขังนั้น 
จะตองพิจารณาจากมาตรฐานทางดานการปฏิบัติตอผูตองขัง ดังน้ี20 
 2.4.1 มาตรฐานทางดานสิทธิของผูตองขัง 
 2.4.1.1  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 
1948: UDHR) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้  ถือเปนเคร่ืองหมายอันยิ่ งใหญแหง
ประวัติศาสตรการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพราะแสดงถึงเจตนารมณรวมกันของประเทศตางๆ 
หลายสิบประเทศในการกําหนดเปนหลักฐานวา สิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญๆ และควรใหความคุมครอง
นั้นมีอะไรบาง ท้ังนี้เปนนิมิตอันดีวา การคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ ยอมจะดีข้ึนเปน
ลําดับ และปฏิญญานี้เปนพื้นฐาน หรือหลักการสําคัญอยางยิ่งในคุมครองสิทธิมนุษยชนโดย
สหประชาชาติ โดยปฏิญญานี้ไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายธรรมชาติและเปนผลงานช้ินแรกท่ีเปน
การนําแนวคิดในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีมีผูคิดคนมานานนับปนํามาบัญญัติไว  
ซ่ึงรับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาองคการสหประชาชาติเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 

                                                 
20 จาก การปฏิบัติตอจําเลยระหวางพิจารณาคดี : ศึกษาการใชโซตรวนตอจําเลยในหอง พิจารณา  

(น. 38-40), โดย ผองพรรณ  มาบุญมี, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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2491)21 อันมีขอความท่ีเปนการรับรองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไวหลาย
ประการ ซ่ึงอางอิงไปใชกับผูตองขังดวย เพราะถือวาผูตองขังก็เปนประชาชนพลเมืองคนหน่ึงท่ียอม
ไดรับสิทธิอันพึงมีดวย 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมใชหลักเกณฑท่ีมีสภาพบังคับเหมือนกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ัวไปและไมใชสนธิสัญญาระหวางประเทศ ดังนั้นโดยท่ัวไป จึงไมเกิดพันธกรณี
ใหตองปฏิบัติตาม เพียงแตเปนเร่ืองท่ีควรปฏิบัติเพราะจะเกิดผลดีในทางสงเสริมมาตรฐานการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้นเองใหเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก และประเทศท่ีให
การยอมรับหลักการของปฏิญญาสากล สวนใหญก็ไดนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศตนเองดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
หลายๆ ประเทศ 
 ท้ังนี้ปฏิญญาฯ ดังกลาว ไดจําแนกสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ัวไป ออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ22 คือ 
 1) สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (Political or Civil Right) 
 สิทธิประเภทนี้สวนใหญเปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิม คือ สิทธิในการ
ดํารงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการแสวงหาความสุข (The rights 
to, property, equality, justice and the pursuit of happiness) สิทธิประเภทน้ีเปนสิทธิในทางลบ เปน
การจํากัดอํานาจรัฐไมใหกระทําส่ิงใดตามอําเภอใจและรัฐจะลวงละเมิดสิทธิดังกลาวมิได 
 2) สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Right) 
 สิทธิประเภทนี้ถือวาเปนสิทธิในทางบวก เปนท่ีรูจักกันวาเปนชัยชนะของกลุมประเทศ
สังคมนิยมท่ีทําใหมีการระบุสิทธิเหลานี้ลงในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนได โดยสิทธิ
ดังกลาวบัญญัติข้ึนเพื่อใหรัฐตองจัดบริการตางๆ แกพลเมือง เชน สิทธิท่ีจะจัดต้ังสหพันธ กรรมการ 
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูของตนเอง และ
ครอบครัว สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมท้ังการจํากัดเวลาการทํางานตามสมควรและมี
วันหยุดงานเปนคร้ังคราวโดยไดรับสินจาง ตลอดจนสิทธิในการศึกษา เปนตน 
 
 

                                                 
21 จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (น. 14-

15), โดย ชาติ ชัยเดชสุริยะ, 2549, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
22 จากการใชกําลังรุนแรงถึงตายของเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่: การตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมาย (น. 10), โดย ศิริพร ตังคณานุกูลชัย, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในสวนท่ีเปนการคุมครองสิทธิของผูตองขัง ไดแก23  
 ขอ 1. “มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ตางมี
เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ” 
 ขอ 3. “ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงบุคคล” 
 ขอ 5. “บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมานหรือ การปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดราย  
ไรมนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรีไมได” 
 ขอ 7. “ทุกคนตางเสมอกันในกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมาย
เทาเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองอยางเทาเทียม
กันจากการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญาน้ี และจากการยุยงใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
ดังกลาว” 
 ขอ 10. “ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคอยางเต็มท่ีในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาท่ีเปนธรรม
และเปดเผยจากศาลท่ีเปนอิสระและเท่ียงธรรมในการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ีของตน และการ
กระทําผิดอาญาใดๆ ท่ีตนถูกกลาวหา” 
 2.4.1.2   กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights, 1966: ICCPR) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองดังกลาว มีการรับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาองคการสหประชาชาติเม่ือวันท่ี 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)24  
มีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศแกประเทศภาคีสมาชิก ท้ังนี้โดยนําหลักการที่ไดรับรองไว
ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไมมีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ มาทําใหเปน
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยมีระบบการตรวจสอบโดยองคการสหประชาชาติวาไดมีการ
ปฏิบัติตามกติกาหรือไมและมีการละเมิดกติกาหรือไม รวมท้ังวิธีการดําเนินการเมื่อมีการกลาวหา
รัฐภาคีท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีไดมีการรับรองหรือคุมครองไวในกติกาฯ ดังกลาว 
 สําหรับประเทศไทย ไดเขาเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) และมีผลใชบังคับ
กับประเทศไทยเมื่อวันท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให
                                                 

23 จาก สิทธิมนุษยชน: รวบรวมสนธิสัญญา สิทธมินุษยชนระหวางประเทศที่สําคัญ (พิมพครั้งที่ 2)  

(น. 11), โดย คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส.), 2544, กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค  

เอแบรท. 
24 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (น. 14-15).  

เลมเดิม.   
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กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานอัยการสูงสุดรายงานผลการปฏิบัติตามพันธกรณีแหงกติกาฯ ไปยัง
สหประชาชาติ และเกิดเปนพันธกรณีท่ีประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามกติกาฯดังกลาว25 
 สาระสําคัญของกติกาฯ ดังกลาว ประกอบดวย วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ขอ 
แบงเปน 6 สวน เปนบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองไวในขอ 28-53 โดยมีขอความท่ีเปน
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายประการ 
 ในสวนท่ีเปนการคุมครองสิทธิของผูตองขัง  ไดแก 26 ในภาค  3 เ ร่ือง  สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม 
 ขอ 7. บัญญัติไวดังนี้ 
 “บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม
หรือตํ่าชามิไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตร
โดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได 
 ขอ 10. ไดบัญญัติไวในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1) “บุคคลท้ังปวงท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรม 
และความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดแหงความเปนมนุษย”  
 ขอ 26. กลาววา “บุคคลท้ังปวงยอมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิท่ีจะไดรับความ
คุมครองเทาเทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะตองหาม
การเลือกปฏิบัติใดๆ และตองประกันการคุมครองบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคและเปนผลจริงจังจาก
การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลใด เชน เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความคิดเห็นอ่ืนใด เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ” 
 จะเห็นวากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดังกลาว ได
รับรองสิทธิของบุคคลไวสอดคลองกันกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังท่ีกลาวขางตน  
การรับรองสิทธิของผูตองขังท่ีเห็นไดชัดในกติการะหวางประเทศนี้ ไดแกการคุมครองบุคคลจะถูก
ทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือตํ่าชามิได ซ่ึงแมผูตองขัง 
จะอยูในฐานะท่ีตกอยูภายใตการควบคุมของรัฐ แตผูตองขังเหลานั้นก็ยังอยูในฐานะท่ีเปนพลเมือง
คนหน่ึงของรัฐ เพียงแคถูกจํากัดอิสรภาพบางประการเทานั้น ดังนั้นรัฐจึงยังคงตองปฏิบัติตอ
ผูตองขังเหลานั้นดวยความมีมนุษยธรรมโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 
 
                                                 
 25  แหลงเดิม.    
 26  คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (น. 58).  เลมเดิม.   
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 2.4.2 มาตรฐานสากลในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
  2.4.2.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 
1948: UDHR) จากท่ีไดกลาวรายละเอียดของปฏิญญาฯมาแลวในหัวขอ 2.3.1.1 ตอไปจะไดกลาวถึง
บทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับการกระทําทรมานตอจําเลย ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญเชนกันในการ
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติตอผูตองขัง มีดังน้ี 
 ขอ 5. “บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดราย 
ผิดมนุษยธรรมหรือตํ่าชา ไมได”27 
  2.4.2.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights, 1966: ICCPR) จากท่ีไดกลาวรายละเอียดมาแลวในหัวขอ 
2.3.1.2 วากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีประเทศภาคีสมาชิกพึงตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของ
ผูตองขัง ยังถือวาไปเกี่ยวของกับในเร่ืองของการกระทําทรมานตอผูตองขัง ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองท่ี
สําคัญเชนกันในการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติตอผูตองขัง ดังน้ี28 
 ขอ 7. “บุคคลจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม  
หรือตํ่าชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตร 
โดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได”29 
  2.4.2.3 กฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules For 
the Treatment of Prisoners, 1955: SMR)30 กฎมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษดังกลาว 
องคการสหประชาชาติไดพยายามกําหนดข้ึนโดยถือเอาหลักการและทางปฏิบัติอันเปนท่ียอมรับกัน
ท่ัวไปวาดีสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังและสะดวกตอการบริหารงานเรือนจํา โดยอาศัยแนวความคิดท่ี
เห็นสอดคลองตองกันในที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ และอาศัยหลักสําคัญของระบบ
การราชทัณฑท่ีนิยมใชปฏิบัติในแตละประเทศเปนเกณฑ31 กฎฉบับนี้รับรองโดยท่ีประชุมองคการ

                                                 
27 แหลงเดิม.    
28 แหลงเดิม.    
29 กติกาฯ ขอดังกลาว ถือวาเปนกฎหมายระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยตองปฏิบัติตาม เพราะเปนภาคี. 
30 จาก มาตรฐานองคการสหประชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (น. 1 และ 17), โดย 

กิตติพงษ  กิตยารักษ, ชาติ  ชัยเดชสุริยะ, และณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  (2547), กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม. 

31 จาก การปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติ วาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังของ
เรือนจําในประเทศไทย  (น. 1-2), โดย อารีลักษณ  สินธพพันธ, (2531), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

DPU



32 

สหประชาชาติ วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด คร้ังท่ี 1 ซ่ึงจัด
ข้ึนท่ีกรุงเจนีวา เม่ือป ค.ศ. 1955 และสภาเศรษฐกิจและสังคมขององคการสหประชาชาติไดเห็นชอบ 
แลว โดยมติท่ี 663 ซี (24) เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1957 และมติท่ี 2076 (62) เม่ือวันท่ี 13 
พฤษภาคม ค.ศ. 197732 โดยมีประเทศสมาชิกรวม 57 ประเทศ ไดใหสัตยาบันรับรองกฎมาตรฐาน
ดังกลาว รวมถึงประเทศไทยดวย และองคการสหประชาชาติยังไดพยายามผลักดันใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติตามกฎมาตรฐานดังกลาว โดยกําหนดเปนมาตรการใหประเทศสมาชิกรับทราบและ
ปฏิบัติในป ค.ศ. 1984 
  อยางไรก็ตาม โดยเหตุท่ีกฎมาตรฐานดังกลาวมิใชกฎหมาย และขาดอํานาจบังคับให
ปฏิบัติตาม ซ่ึงการท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะปฏิบัติตามหรือไม ก็เปนเร่ืองของประเทศนั้นๆ 
องคการสหประชาชาติไมมีอํานาจใดๆ จะไปบังคับใหปฏิบัติตาม ส่ิงท่ีองคการสหประชาชาติจะพึง
กระทําได ก็คือ การสงเสริมใหประเทศสมาชิกตางๆ ปฏิบัติตามกฎมาตรฐานดังกลาวใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได โดยคํานึงถึงความแตกตางดานตางๆ ของแตละประเทศ  
  หากพิจารณาถึงเร่ืองการปฏิบัติตอผูตองขังแลว กฎมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอ
นักโทษ ถือเปนกฎมาตรฐานฯ ฉบับหนึ่งท่ีสําคัญตอการวางแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง โดย
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง และถือเปนมาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติฉบับ
เดียวท่ีบัญญัติไว ซ่ึงในหลายๆ ประเทศ ก็เห็นชอบดวยกับกฎมาตรฐานฯ ดังกลาว 
  สวนท่ีเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของนักโทษและการกระทําทรมานตอผูตองขังในกฎ
มาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษ มีดังนี้33 
  ขอ 8. ผูตองขังตางประเภทกัน พึงแยกคุมขังไวคนละแหง หรือคนละสวนของ 
ทัณฑสถาน โดยคํานึงถึง เพศ อายุ ประวัติในทางอาชญากรรม เหตุผลในทางคดี และความจําเปนท่ี
จะตองปฏิบัติตอผูตองขังเหลานั้น ดังนั้น  
 ก.  ผูตองขังชายและหญิง พึงแยกไวคนละทัณฑสถาน ทัณฑสถานแหงใด ใชควบคุมท้ัง
สองเพศแลวไซร สถานท่ีท่ีคุมขังหญิงพึงแยกเปนเอกเทศโดยเด็ดขาด  
  ข.  คนตองระหวางพิจารณา พึงแยกจากนักโทษเด็ดขาด  
  ค.  ผูตองโทษกักขังเกี่ยวกับหนี้สินและคดีแพงอ่ืนๆ พึงแยกจากผูกระทําความผิดอาญา  
 ง. ผูตองขังเยาววัยพึงแยกจากผูตองขังผูใหญ 

                                                 
32  มาตรฐานองคการสหประชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (น. 1, 7).  เลมเดิม.    
33  แหลงเดิม.    
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      ขอ 53. ในเรือนจํา ท่ีมีท้ังผูตองขังหญิงและชาย และมีการแยกแดนผูตองขังหญิงจะตอง
ให เจาหนาท่ีเรือนจํา เพศหญิงรับผิดชอบดูแลกุญแจหองควบคุมทุกแดนของเรือนจําหามเจาหนาท่ี
เพศชายเขาไปในแดนผูตองขังหญิง เวนแตจะมีเจาหนาท่ีหญิงติดตามไปดวย  
 ขอ 57. การจําคุกหรือมาตรการอ่ืนๆท่ีตัดผูกระทําผิดออกจากโลกภายนอก เปนกรณี
บุคคลถูกตัดสิทธิและเสรีภาพที่จะตัดสินใจดวยตนเอง ดวยเหตุ นี้ระบบเรือนจํา จึงไมเปนการ
ซํ้าเติมใหสภาพของผูตองขังเลวรายข้ึนกวาเดิม เพียงแตตองการรักษากฎระเบียบและความถูกตอง
ไว 
 ขอ 63. (1) หลักการตางๆ เหลานี้จะสําเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหนวยไดก็โดยการปฏิบัติตอ
ผูตองขังเปนรายบุคคล และเพ่ือท่ีจะใหตรงตอความประสงคนี้จะตองจัดระบบแหงการแบงแยก
ผูตองขังออกเปนกลุมๆ โดยใหเปล่ียนแปลงไดตามกาลเทศะ และผูตองขังแตละกลุมก็ตองแยกอยู
ตางสถานท่ีซ่ึงใหการปฏิบัติตามเหมาะสมของกลุม 
 จะเห็นไดวากฎมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษนั้นไดกําหนดไวชัดเจนวา  
ใหแยกผูตองขังหญิงและชายออกจากกัน แตก็ไมไดมีการขยายความหรือคําจํากัดความวา “หญิง” 
หรือ “ชาย” นั้นมีความหมายวาอยางไร บุคคลขามเพศนั้นจะจัดอยูในเพศใด แตอยางไรก็ดี หลักการ
พื้นฐานในการปฏิบัติตอนักโทษไดถูกนํามาใชโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ในป ค.ศ. 1996 
โดยบัญญัติวา 
 “นักโทษทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติโดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเห็น
คุณคาของความเปนมนุษย”34 
 มติดังกลาวนั้นมุงเนนใหเห็นถึงความสําคัญในการยืนยันสิทธิของบุคคลขามเพศ  
ซ่ึงศาลยุโรปไดมีคําพิพากษาไวในคดี Van Kuck v. Germany ซ่ึงศาลไดวินิจฉัยวา “สิทธิของผูรองท่ี
จะกําหนดวาตนเองเปนเพศหญิง” ถือเปน “หนึ่งในส่ิงท่ีจําเปนข้ันพื้นฐานในการตัดสินใจของ
บุคคล”และกลาววา “ส่ิงท่ีสําคัญมากๆ คือการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เสรีภาพของบุคคล 
การคุมครองสิทธิของบุคคลขามเพศไปสูการพัฒนาตัวบุคคล และความปลอดภัยทางรางกายและ
ศีลธรรมของบุคคล”35 
 กลไกทางดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินั้นไดใหความสําคัญตอสถานการณ
ของบุคคลขามเพศท่ีอยูในเรือนจํา คณะกรรมการตอตานการทรมานไดประณามขอกลาวหาของ

                                                 
34 จาก มติของสมัชชาใหญของสหประชาชาติขอที่ 45/111, 14 ธันวาคม ค.ศ. 1996. 
35 From “Case of Van KucK v” Germany,” Application no. 35968/97, ECHR judgement, 12 June 

2003, para. 82. 
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ประเทศบราซิลท่ีวา “การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมหรือการเลือกปฏิบัติสําหรับบุคคลบางกลุมในการ
เขาถึงการบริการท่ีจํากัด” ในเรือนจํา “ข้ึนอยูกับสังคมซ่ึงเปนตนกําเนิดหรือรสนิยมทางเพศ”36 
 ซ่ึงปรากฏวา บุคคลขามเพศน้ันไดกลายเปนชนกลุมนอยในทางเพศ และไดรับการ
ปฏิบัติอยางทรมานและการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมอ่ืนๆ เนื่องจากพวกเขานั้นไมไดรับการยอมรับจาก
สังคม เม่ือพวกเขาถูกจับหรือถูกบังคับโทษจําคุกนั้นก็จะกลายเปนเหยื่อซ่ึงมักจะถูกถูกเจาหนาท่ี
ของรัฐปฏิบัติตอพวกเขาในทางที่ไมดี เชนการดูถูกเหยียดหยามทางวาจา หรือการกระทําท่ีรุนแรง
ทางเพศ รวมไปถึงการขมขืนกระทําชําเรา37 
 หลักการข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติตอนักโทษนั้นมีอยูวา “นักโทษควรจะตองสามารถ
เขาถึงการบริการทางสุขภาพท่ีรัฐจัดหาใหโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในพื้นฐานแหงกฎหมาย
ของรัฐนั้นๆ”38 
 2.4.2.4  ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการกระทําทรมาน และ การ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
(Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1975) ปฏิญญาฯ ดังกลาว ถือเปนมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดย
เฉพาะเจาะจง ในเร่ืองการกระทําใดๆ ก็ตาม ท่ีเปนการทรมาน ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ
ลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตอบุคคลท่ัวไป แตในท่ีนี้ขอนํามาพิจารณากับผูตองขังดวย เพราะ
ผูตองขัง ก็คือ มนุษย ท่ีเปนบุคคลท่ีจะตองออกไปใชชีวิตในสังคมเหมือนกัน เพียงแตขณะน้ัน เขา
ตองถูกควบคุมตัวเพื่อท่ีจะไดรับการแกไขพฤตินิสัยเทานั้น และเม่ือมีการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความ
อับอายทางเพศตอผูตองขังจนเกิดเปนผลรายตอรางกายและจิตใจของผูตองขัง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองนํา ปฏิญญาฯ ดังกลาวมาพิจารณาดวย 
 ปฏิญญาฯ ฉบับนี้โดยทั่วไปแลวไมมีการใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคี หากแตเปน
มาตรฐานเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงไมใชบทบังคับโดยตรง ท้ังนี้องคการสหประชาชาติได
รับรองปฏิญญาฯ ฉบับนี้โดยท่ีประชุมสมัชชาท่ัวไป โดยมติท่ี 3452 (30) เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม ค.ศ. 

                                                 
36  Committee Against Torture, Concluding observations, Brazil, A/56/44,May 16, 2001, para. 119 (b). 
37  Report of the special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of highest attainable 

standard of physical and mental health, E/CN.4/2005/51/Add.1, Febuary 2, 2005. 
38  Basic Principles for the Treatment of  Prisoners, Adopted by GA resolution 45/111, 14 December 

1990, para. 9. 
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1975 โดยมีเนื้อหาท้ังหมด ขอ 1 ถึง ขอ 12 ถือวามีเนื้อหาท่ีเกี่ยวโยงกันและสําคัญท้ังหมด จึงขอ
กลาวเปนบางขอ โดยสรุปไดความวา39 
 ขอ 1. (1)  “โดยจุดมุงหมายของปฏิญญาฉบับนี้การกระทําทรมาน หมายถึง การกระทํา
ใดๆ ก็ตาม ท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานอยางยิ่ง ไมวาในดานรางกายหรือ จิตใจ โดย
เปนการกระทําโดยเจตนาท่ีจะลวงละเมิดหรือโดยการยุยงสงเสริมของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงกระทํา
ตอบุคคลใดเพื่อท่ีจะบีบบังคับใหผูนั้นหรือบุคคลที่สามยอมบอกขอเท็จจริงหรือใหการรับสารภาพ 
หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสําหรับการกระทําของผูนั้นหรือท่ีผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทํานั้น หรือเพื่อ
เปนการขมขูผูนั้นหรือบุคคลอ่ืน แตท้ังนี้ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานท่ีเกิดข้ึนเอง
ประจําตัว หรือโดยปกติธรรมดาสําหรับการลงโทษตามกฎหมายท่ีเปนไปโดยชอบตามกฎมาตรฐาน
ข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอนักโทษ 
 (2) “การกระทําทรมาน ประกอบดวยรูปแบบที่รุนแรงหรือจงใจ ของการปฏิบัติหรือ
การลงโทษท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
 ขอ 2. “การกระทําใดๆ ก็ตาม ท่ีเปนการทรมานหรือการปฏิบัติหรือ การลงโทษอ่ืนท่ี
เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถือเปนความผิดท่ีกระทําตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และพึงถูกประณามโดยเหตุท่ีเปนการปฏิเสธตอกฎบัตรขององคการ
สหประชาชาติ และยังเปนการลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีมีการประกาศ
ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” 
 ขอ 4. “แตละประเทศ จะตองวางมาตรการเขมแข็งท่ีจะปองกันการกระทําทรมานหรือ
การปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย โดยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามกรอบอํานาจของประเทศน้ัน” 
 ขอ 8. “บุคคลใดท่ีถูกกระทําทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ท่ีเปนการ
ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยการกระทําหรือการยุยง สงเสริม
ของเจาหนาท่ีของรัฐนั้น ใหมีสิทธิทําคํารองทุกขตอองคกรของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ และคํา
รองทุกขนั้นพึงไดรับการไตสวนอยางเปนธรรม” 
 2.4.2.5 ขอกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา และ
มาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of 
Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders ห รื อ เ รี ย ก โด ย ย อ ว า 

                                                 
 39  มาตรฐานองคการสหประชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (น. 30-33).  เลมเดิม.   
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ขอกําหนด กรุงเทพฯ - Bangkok Rules)40 ขอกําหนดดังกลาวถือเปนความริเร่ิมของประเทศไทย
ภายใตโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates: ELFI  ในพระดําริของพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา เนื่องจากทรงเล็งเห็นวาในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการดูแลผูตองขังหญิง
เปนการเฉพาะซ่ึงสตรีเหลานี้ควรไดรับการคุมครองและปฏิบัติอยางเหมาะสมดวยมาตรฐานที่
เหมาะสมขณะอยูในเรือนจํา จึงไดทรงมีพระดําริใหกระทรวงยุติธรรมยกรางขอกําหนดเก่ียวกับ
ผูตองขังหญิง เพื่อเสนอสหประชาชาติรับรองใชเปนมาตรฐานในการดูแลผูตองขังหญิงท่ัวโลก 
 ท้ังนี้ สหประชาชาติไดถือวาขอมติเร่ืองขอกําหนดกรุงเทพฯ เปนผลสําเร็จท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยนี้ดวย โดยเห็นวาขอกําหนดกรุงเทพฯ 
จะชวยคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของผูตองขังหญิง ตั้งแตการจําแนกลักษณะและการปฏิบัติตอ
ผูตองขังหญิงท่ีมีลักษณะพิเศษแตละประเภท การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการดูแล
สุขภาพท่ีเปนความตองการเฉพาะของผูตองขังหญิง การใชมาตรการที่มิใชการคุมขัง และการดูแล
บุตรท่ีติดผูตองขังหญิงในเรือนจํา ท้ังนี้ โดยท่ีประเทศไทยเปนผูริเร่ิมขอกําหนดกรุงเทพฯ ผูตองขัง
หญิงในเรือนจําของไทยจึงควรไดรับประโยชนจาก ขอกําหนดดังกลาวดวยเปนอันดับแรก โดย
ประเทศไทยจะเดินหนาปรับปรุงสวัสดิภาพและความเปนอยูของผูตองขังหญิงในเรือนจํา 
ท่ัวประเทศอยางจริงจังเพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดกรุงเทพฯ  และเพื่อเปนตัวอยางท่ีดีใหกับ
ประเทศตางๆ รวมท้ังจะสงเสริมและสนับสนุนขอกําหนดกรุงเทพฯ ใหไดรับการปฏิบัติอยาง
แพรหลายเพื่อประโยชนของผูตองขังหญิงท่ัวโลกตอไป41 
 สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจคนตัวผูตองขังนั้น ขอกําหนดดังกลาวไดบัญญัติ
ไวดังตอไปนี้ 
 “ขอกําหนดท่ี 19 มาตรการการตรวจคนตองคํานึงถึงและเคารพตอศักดิ์ศรีของผูตองขัง
หญิง และตองดําเนินการโดยเจาพนักงานหญิงท่ีไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหทําการตรวจคนไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว” 

                                                 
40 สํานักทัณฑวิทยา. (2556,สิงหาคม). ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงใน

เรือนจําและมาตรการทีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (The Bangkok Rules). วารสารอาชญาวิทยา, 20,10. 
น. 7. 

41กองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ. สมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 
65 รับรองรางขอมติเรื่อง ขอกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา และ
มาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง. สืบคน 20 มีนาคม 2557, จาก 
http://www.mfa.go.th/humanrights/news/1-latest-news/112--65- 
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 “ขอกําหนดท่ี 20 การตรวจคนโดยมาตรการทางเลือกอ่ืนๆ เชนการใชเคร่ืองสแกน 
(scan) ควรนํามาใชแทนการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา (strip search) และการตรวจคนท่ีรุกลํ้าเขาไป
ในรางกาย (Invasive body search) เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงผลกระทบตอจิตใจและรางกายท่ีผูตองขัง
หญิงอาจไดรับจากการตรวจคน” 
 จากขอกําหนดท้ัง 2 ขอดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) นั้นเปนขอกําหนดท่ีมีจุดมุงหมายในการคุมครองสิทธิของผูตองขังหญิง ซ่ึงในสวนของการ
คุมครองในดานของการตรวจคนตัวผูตองขังหญิงนั้น ก็ไดมีการกําหนดเอาไวโดยเฉพาะอยูแลว 
โดยกําหนดใหการตรวจคนผูตองขังหญิงนั้นตองดําเนินการโดยเจาพนักงานหญิง และเจาพนักงาน
หญิงท่ีเปนผูดําเนินการน้ันจะตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังโดยเฉพาะมา
กอนดวย ถาเปนเจาพนักงานท่ีไมไดผานการฝกอบรมมากอนนั้นก็ไมควรจะใหทําการตรวจคน 
เนื่องจากเจาพนักงานท่ียังไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังมากอนนั้นอาจจะ
ไมทราบหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีถูกตองและเหมาะสมในการตรวจคนตัวผูตองขัง ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของผูตองขังได และยังไดกําหนดเก่ียวกับการตรวจคนแบบ
ถอดเส้ือผา (Strip search) และการตรวจคนท่ีรุกลํ้าเขาไปในรางกาย (Invasive body search) ซ่ึงเปน
การตรวจคนท่ีอาจจะเกิดผลกระทบตอจิตใจและรางกายท่ีผูตองขังหญิง จึงกําหนดใหควรหลีกเล่ียง
การตรวจคนดวยมาตรการดังกลาวและใชเทคโนโลยีเชน เคร่ืองสแกน(scan)เปนตัวชวยในการ
ตรวจคนแทนเพื่อลดความอับอายแกผูตองขังหญิง 
 ซ่ึงตอมากรมราชทัณฑไดมีการออกหนังสือถึงเรือนจําและทัณฑสถาน ดวนมาก ท่ี ยธ 
0705.1/9849 ลงวันท่ี  20 มีนาคม  255642 โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามขอกําหนด
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับ
ผูกระทําผิดหญิง ขอกําหนดท่ี 19, 20 และ 21 เพื่อใหการปฏิบัติในสวนของการตรวจคนตัวผูตองขัง
หญิงนั้นเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว 

 
2.5 การตรวจคนตัวผูตองขัง (Body Searches) 
 ในการควบคุมดูแลในเร่ืองของความปลอดภัยของเรือนจํานั้น การคนตัวผูตองขังนั้นมี
ความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูตองขังมีความจําเปนท่ีจะตอง
ถูกควบคุมตัวหรือถูกปลอยตัวออกสูภายนอกเรือนจําเปนการช่ัวคราว เชน กรณีท่ีตองออกจาก
เรือนจําเพื่อไปข้ึนศาล หรือกรณีท่ีมีความจําเปนตองออกไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลภายนอก 
เรือนจํานั้น ผูตองขังอาจอาศัยโอกาสดังกลาวนั้นลักลอบนําส่ิงของตองหาม เชน อาวุธ ยาเสพติด 
                                                 

42 ดูภาคผนวก ก. 
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หรือโทรศัพทมือถือ เขามาในเรือนจําได แตอยางไรก็ดีในการคนตัวผูตองขังนั้นเปนการกระทําท่ี
ละเมิดตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคล การคนตัวผูตองขังจึงพึงกระทําตอเม่ือมีความ
จําเปนอยางยิ่งยวดและตองกระทําในลักษณะท่ีเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังดวย 
 2.5.1  ความรูท่ัวไปในการตรวจคน43 
         2.5.1.1 วัตถุประสงคในการตรวจคน ในการตรวจคนนั้น มีวัตถุประสงคหลายประการ 
เชน เพื่อลดจํานวนทรัพยสินท่ีไมอนุญาตเขาหรือออกเรือนจํา ลดปจจัยเส่ียงท่ีอาจจะทําใหเกิด
เหตุการณไมสงบเรียบรอยในเรือนจําเชน ยาเสพติด การใชเข็มฉีดยา โทรศัพท วัสดุ อุปกรณท่ีเอ้ือ
ตอการใชในการแหกหัก หลบหนี หรือเปนการแพรกระจายของโรคติดตอ และท่ีสําคัญการตรวจ
คนจะเพิ่มความปลอดภัยใหแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีภายในเรือนจํา 
 วัตถุประสงคของการตรวจคน แบงได 4 ประการหลัก คือ 
 1.  เพื่อปองกันเหตุรายตางๆ 
 2.  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา 
 3.  เพื่อสรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของผูตองขังและเจาหนาท่ี 
 4.  เพื่อควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอตางๆ และรักษาส่ิงแวดลอมใหถูก
สุขลักษณะ 
        2.5.1.2 ความปลอดภัยขณะตรวจคน การตรวจคนถือเปนกิจกรรมท่ีจําเปนและหลีกเล่ียง
ไมไดสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีในเรือนจํา ดังนั้นเจาหนาท่ีผูทําการตรวจคนจึงควรตระหนัก
ถึงความปลอดภัยตางๆ เนื่องจากหากเจาหนาท่ีเกิดความประมาทหรือไมมีความตระหนักอยาง
เพียงพอจะใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดรับอันตราย ไมวาจะเปนการไดรับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต รางกาย 
หรือการติดตอเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ ความปลอดภัยขณะการตรวจคนมีส่ิงท่ีควรตระหนักอยู 
4 ประการดังนี้ 
     (1) สัญญาณอันตราย สัญญาณอันตรายเปนส่ิงท่ีเจาหนาท่ีผูปฎิบัติในเรือนจํา 
ควรพัฒนาทักษะของตนเองในการสังเกตผูตองขังและสามารถคาดการณผูตองขังไดในท่ีสุด 
หลักการของการพัฒนาทักษะดังกลาวท่ีสําคัญ คือ การพยายามสังเกตถึงส่ิงท่ีมองเห็น ไดยิน หรือมี
ความรูสึกกอนท่ีเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตจะทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติสามารถ
คาดการณเหตุการณตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก การท่ีเจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติจะสามารถเพ่ิมความสามารถในการสังเกตถึงสัญญาณอันตรายตางๆ ไดดีนั้นจะตองเกิดจาก
ปจจัยสําคัญไดแก 
                                                 

43 ศุภโชค  ควรฦาชัย.  (2554). “เทคนิคการตรวจคนตัวผูตองขังในระบบสากล.” วารสารราชทัณฑ, 
59,1, 64-69. 
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 ภาษาพูด 
 ภาษากาย 
       เราควรนําปจจัยท้ัง 2 ประการ มาประมวลเพ่ือพิจารณาวาเหตุการณตางๆ จะเกิดข้ึน การ
จะคาดคะเนไดอยางแมนยาํจําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษากายใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได 
 เม่ือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในเรือนจําควรสังเกตถึง อากัปกริยา รูปแบบการส่ือสารของ
ผูตองขัง หรือกับเจาหนาท่ี แลวพยายามบงช้ีลักษณะของสัญญาณอันตายตางๆ เพื่อเปนการเตือนตน 
หากคร้ังตอไปไมวาเราจะเดินเขาไปหาผูตองขัง เดินผานบริเวณหนึ่งบริเวณใดในเรือนจํา 

 หากเราพบสัญญาณบอกเหตุหรือความรูสึกของการรับรูในสัญญาณดังกลาว จงอยา
ประมาทใหคิดไวตลอดเวลาวาหากเกิดเหตุรายข้ึนมาเราจะมีวิธีอยางไร ไมวาจะเปนการปองกัน 
ระงับหรือหยุดยั้งพฤติกรรมดังกลาว อยาคิดวามันไมเกิดอะไรข้ึน หากคิดอยางนั้นจะทําใหเราไม
สามารถปองกันเหตุการณรายๆ ไดอยางทันทวงที ขอใหคํานึงถึงหลัก “การปองกันดีกวาการแกไข” 
     (2) การเตรียมตัวตรวจคน การปฏิบัติงานเจาหนาท่ีตองสํานึกหรือมีความ
ตระหนักเปนอยางยิ่งตอการรักษาความปลอดภัยใหกับตนเองเปนลําดับแรก เพราะเม่ือเราสามารถ
ปองกันความปลอดภัยใหกับตัวเองไดกอนแลว เราจะสามารถปฏิบัติงานตามแผน 
       การตรวจคนก็เชนเดียวกันตองยึดหลัก 2 ประการควบคูกันไปไดแก 
       1) การรักษาความปลอดภัยใหกับตัวเจาหนาท่ีเปนลําดับแรก 
       2) การดูแลเอาใจใสตอผูตองขัง (Duty of Care) 
       เนื่องจากในเรือนจํามักมีเหตุการณท่ีไมคาดคิดอยูเสมอ แนวทางการปฏิบัติในการตรวจ
คนจึงตองมีการปรับปรุงและ เรียนรูจากขอผิดพลาดในอดีต ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับหลักความ
ปลอดภัยของตนเอง รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง ดังนั้น การเตรียมตัวไมวาจะเปนการ
เตรียมตัวสําหรับการตรวจคนส่ิงของในตัวบุคคล เรือนนอน ตูเก็บส่ิงของ อาคารสถานท่ี พื้นท่ีตางๆ 
ในเรือนจําหรือบริเวณรอบขาง ส่ิงของท่ีมากับยานพาหนะตางๆ ส่ิงของท่ีมากับเคร่ืองอุปโภคหรือ
บริโภค พัสดุไปรษณีย ส่ิงตางๆ เหลานี้เจาหนาท่ีตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือน
เจาหนาท่ีเปนลําดับแรกโดยตระหนักวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับการตรวจคนในแตละคร้ังรวมถึง
การตระหนักถึงหนาท่ีในการดูแลผูตองขังในขณะเดียวกันดวย 
       ข้ันตอนในการเตรียมตัวตรวจคนมีดังนี้ 
       1.  ตองมีเปาหมายวาจะคนอะไร 
       2.  ตองคิดวิธีการท่ีเหมาะสมกับเปาหมายท่ีจะตรวจคน 
       3.  เตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับวิธีการตรวจคน 
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       4.  กําหนดตัวบุคคลตรวจคน ท่ีควรผานการฝกการตรวจคนมากอน 
       5.  กําหนดตําแหนงหรือจุดเร่ิมตน (Start point) และจุดส้ินสุด (Finish point)ในการ
ตรวจคนใหชัดเจน รวมถึงระยะเวลาในการตรวจคน อีกท้ังตองกําหนดพื้นท่ี (Location) ในการ
ตรวจคน 

      6.  กําหนดวิธีดําเนินงานในกรณีมีเหตุการณราย หรือ พบส่ิงของตองหาม 
      7.  ตองดําเนินการเพื่อรักษาหรือคุมครองพยานหลักฐานตางๆ เพ่ือการดําเนินคดีหาก

เกิดกรณีตามขอ 6 
      8.  ตองกําหนดวิธีการซักถาม การรายงาน หรือการบันทึกการตรวจคนตองมีเปาหมาย

เพื่อการคนหาส่ิงของตองหาม  
      แตอยางไรก็ตามไมควรเนนความสนใจไปเฉพาะส่ิงของท่ีมีสภาพเปนส่ิงของตองหาม

เทานั้น แตอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีควรสังเกตถึงส่ิงของท่ีโดยสภาพในตัวของมันเองไมมีสภาพเปน
ส่ิงของตองหามได แตหากนําส่ิงของหลายส่ิงมารวมกันอาจทําใหมีสภาพเปนส่ิงของตองหามได 
เชน อุปกรณอิเล็คทรอนิคสหลายๆ ช้ินรวมกับสารเคมีตางๆ สามารถประกอบเปนระเบิดแสวง
เคร่ืองได หรือกลองท่ีมีรูอาจจะมีส่ิงของอยูดานในได เปนตน เม่ือพบส่ิงของตองสงสัยแมจะโดย
สภาพท่ีเราเห็นวาไมเปนส่ิงของตองหาม เจาหนาท่ีไมควรสัมผัส ควรนําส่ิงดังกลาวใหเจาหนาท่ีผูมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื่องจากหากเจาหนาท่ีไมมีความรูอาจทําใหไมสามารถเปน
พยานหลักฐานในศาลได หรือสภาพของพยานหลักฐานเส่ือมลง การควบคุมดูแลส่ิงของตองหามท่ี
พบหรือส่ิงของตองสงสัยตองอยูในความรับผิดชอบของผูพบจนกวาจะสงมอบใหกับผูมีหนาท่ี
จัดการเกี่ยวกับส่ิงของนั้นตอไป เชน หัวหนาหรือผูบังคับแดน หัวหนาฝายควบคุมหรือผูอํานวยการ
สวนควบคุม เปนตน 
 หากเจาหนาท่ีพบส่ิงของตองหามหรือส่ิงของตองสงสัยแลว อยาหยุดกระบวนการ 
ตรวจคน ใหตรวจคนตอไปจนครบกระบวนการอีกประการหน่ึงหากพบสิ่งของตองหามหรือ
ส่ิงของตองสงสัยเจาหนาท่ีผูพบตองบอกกลาวใหเจาหนาท่ีท่ีอยูในพ้ืนที่ทราบเพ่ือจะไดเกิดความ
ระมัดระวังและทําใหการตรวจคนมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการตรวจคนแตละคร้ังไมวาจะ
พบส่ิงของตองหามหรือส่ิงของตองสงสัยหรือไมอยางไร ควรทํารายงานและนํารายงานดังกลาว
ไปสูระบบการวิเคราะหเกี่ยวกับการขาวตอไป 

 ขอกําหนดมาตรฐานการตรวจคนในตางประเทศ 
 ขอกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจคนผูตองขังในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับสําหรับมาตรฐานการกตรวจคน ไวดังนี้ 
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        1.  เพื่อใหผูตองขังโดยท่ัวไปสามารถใชชีวิตหรือทํางานในเรือนจําไดอยางปลอดภัย
และเปนระเบียบเรียบรอย 
       2.  เพื่อควบคุมหรือปองกันส่ิงของตองหาม 
       3.  การตรวจคนผูตองขัง อาคารสถานท่ี หรือบริเวณที่ทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ
จะตองทําโดยปราศจากกําลัง และจะตองสอใหเห็นวาการตรวจคนแตละคร้ังกระทําดวยความเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยหากผูตองขังใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดภายใตความจําเปนตางๆ 
       4.  การตรวจคนตัวผูตองขัง (Body Searches) จะตองกระทําดวยอาการสุภาพและหากมี
ความจําเปนตองสัมผัสรายกายตองหลีกเล่ียงไมใหเกิดความเจ็บปวดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
ภายใตกรอบความจําเปนตางๆ 
       5.  การตรวจคนตัวโดยท่ัวไปจะเปนการตรวจคนตัวปกติ (Pat Search) ซ่ึงอาจใช
เคร่ืองตรวจโลหะแบบเคล่ือนท่ีรวมดวยได 
       6.  การตรวจคนตัวพิเศษจะเปนการตรวจคนตัวแบบเห็นรางกายภายใน (Strip Search) 
ซ่ึงจะใชวิธีนี้ไดตองเปนกรณีท่ีมีขอสงสัยท่ีมีเหตุผลเพียงพอเทานั้น (Reasonable Suspicion) 
     (3) ตําแหนงตรวจคนท่ีปลอดภัย  ตําแหนงปลอดภัยสูงสุด ถือวาเปนประเด็นหลัก 
ของการตรวจคน ตําแหนงดังกลาวข้ึนอยูกับวาเจาหนาท่ีตรวจคนอะไรและตรวจคนท่ีไหน หาก
เจาหนาท่ีตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขัง ลักษณะของทาทางและเทคนิคการส่ือสารกับผูตองขังถือ
เปนเงื่ อนไขความสํ าเร็ จท่ี สํ าคัญสํ าหรับการตรวจคน โดยหลักการตํ าแหน งของเจ าหน าท่ี 
ควรอยูหางจากผูตองขังประมาณ 2 เมตร แตในความเปนจริงอาจทําไดยากเน่ืองจากมีพื้นท่ีท่ีจํากัด 
แตอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีควรมีความตระหนักถึงความปลอดภัยกอน โดยตําแหนงปลอดภัยอาจ
ปรับเปล่ียนไดในแตละบุคคลเราเรียกตําแหนงนั้นวา “ระยะการตอบสนอง” (Reaction Gap) 
หมายความวาเจาหนาท่ีอาจประเมินจากความสามารถของเจาหนาท่ีเองวาหากเกิดเหตุรายข้ึน เชน 
หากผูตองขังเขาถึงตัวหรือทํารายเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีสามารถแกไขสถานการณดังกลาวไดอยาง
ปลอดภัยหรือไมอยางไร เปนตน รวมถึงตองประเมินความสามารถของผูตองขังวาสามารถมี
ศักยภาพในการกอเหตุรายไดมากนอยเพียงไร เชน หากเปนผูตองขังท่ีไดรับการฝกการตอสูอาจทํา
ใหผูตองขังคนนั้นเขาถึงตัวเจาหนาท่ีไดงาย เปนตน ดังนั้นจึงควรประเมินศักยภาพทั้งของตัว
เจาหนาท่ีผูทําหนาที่ตรวจคนและผูตองขังท่ีถูกตรวจคน และตําแหนงหางระหวางเจาหนาท่ีกับ
ผูตองขังนั้นเองเรียกวาระยะการตอบสนอง 
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       1. ตําแหนง #3 เปนตําแหนงท่ีปลอดภัยท่ีสุดสําหรับเจาหนาท่ีในการตรวจคน 
       2.  ตําแหนง #0 เปนตําแหนงท่ีอันตรายท่ีสุดสําหรับเจาหนาท่ีในการตรวจคนแตเปน
ตําแหนงท่ีผูตองขังสามารถโจมตีเจาหนาท่ีไดมากท่ีสุด 
       3.  ตําแหนง #2 เปนตําแหนงท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเคล่ือนยายผูตองขัง 
       4.  ตําแหนง #1 เปนตําแหนงท่ีปลอดภัยที่สุดสําหรับการสัมภาษณหรือพูดคุยกับ
ผูตองขัง 

       5.  ตําแหนง # 2  เปนตําแหนงท่ีดีท่ีสุดของเจาหนาท่ีในการโจมตีผูตองขัง 
 หลักสําคัญ 5 ประการสําหรับการตรวจคนท่ีมีประสิทธิภาพ 
       1.  ทาทางตางๆ ในการตรวจคนตองสรางความปลอดภัยสูงสุดในการตรวจคนใหกับ
เจาหนาท่ี 
       2.  การตรวจคนตองดําเนินการอยางเปนระบบแบบแผนและมีเหตุมีผล 
       3.  การตรวจคนตองมีเปาหมายเพื่อพบส่ิงของตองหาม 
       4.  จัดพื้นท่ีหรือบริเวณของการตรวจคนท่ีใหญใหมีขนาดท่ีสามารถจัดการไดอยาง
ท่ัวถึง เชน การตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังควรแบงพ้ืนท่ีของรางกายออกเปนสวนๆ เพื่อการ
ตรวจคนอยางท่ัวถึง เปนตน 
       5. ส่ือสารกับคูสนทนาไมวาจะเปนผูตองขังหรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการตรวจคน
รวมกันดวยความชัดเจน เปนข้ันเปนตอน และสามารถส่ือถึงความเขาใจใหตรงกันได 
 2.5.2 ประเภทของการตรวจคน44 
 การตรวจคนมีเปาหมายเพื่อคนหาส่ิงของตองหาม แตอยางไรก็ตามการคนหาตองมี
วิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตองสอดคลองกับสถานการณตางๆ ดังนั้นการตรวจคนจึงสามารถแยกได
เปน 7 ประเภท ไดแก 
       1.  การตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบปกติ (Body Pat/Frick Search) 
       2.  การตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบพิเศษ (แบบถอดเส้ือผา) (Strip Search) 
       3.  การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย (Body Cavity Searches) 
       4.  การตรวจคนบุคคลอ่ืน 
       5.  การตรวจคนยานพาหนะ (Vehicle searches) 
       6.  การตรวจคนสถานท่ี 

                                                 
 44 ศุภโชค  ควรฦาชัย.  (2554).  “เทคนิคการตรวจคนตัวผูตองขังในระบบสากล (ตอนที่ 2).”  
วารสารราชทัณฑ, 59,2, 63-67. 
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       7.  การตรวจของฝากจากญาติ พัสดุท่ีเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
       เนื่องจากวิทยานิพนธฉบับนี้กลาวถึงเฉพาะในเร่ืองของการปฏิบัติตอผูตองขังเทานั้น จึง
จะขอกลาวถึงเฉพาะการตรวจคน 3 ประเภทแรกเทานั้น 
 2.5.2.1  การตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบปกติ (Body Pat/Frick Search) การตรวจ
คนประเภทนี้เปนวิธีการตรวจคนท่ีทํากันโดยปกติและเปนการท่ัวไปสําหรับการตรวจคนส่ิงของใน
ตัวผูตองขัง เปนการตรวจคนท่ีผูตองขังใสเส้ือผาและเปนการตรวจคนท่ีตองทําดวยความสุภาพและ
เปนมืออาชีพ แตอยางไรก็ตามเคร่ืองอุปกรณตางๆ เชน รองเทา ถุงเทา รวมถึงเส้ือท่ีใสทับเส้ือใน 
เชน เส้ือแจ็คเก็ต รวมถึงส่ิงของตางๆ ท่ีอยูในกระเปากางเกงหรือกระเปาเส้ือตองนําออกมาเพ่ือ
แสดงความบริสุทธ์ิ ส่ิงตางๆ เหลานี้ตองนํามาวางรวมกันไวดานหนาผูตองขังเพื่อแยกการตรวจคน
ตางหากอยางละเอียด เชน การตรวจรองเทา เจาหนาท่ีควรสังเกตรอยแตกหรือแยกของรองเทา ซับ
ในรองเทาท่ีผิดสังเกต พื้นรองเทาดานใน หรือการตรวจเส้ือแจ็คเก็ตควรตรวจบริเวณคอปกเส้ือท้ัง
ดานในและนอก ซับใน สาบเส้ือ ชายเส้ือ ขอบแขนเส้ือ หรือบริเวณตะเข็บขาง เนื่องจากเปนบริเวณ
ท่ีงายตอการซุกซอน เปนตน โดยกอนการตรวจคน เจาหนาท่ีตองบอกใหผูตองขังแสดงวัตถุท่ี
แหลมคมออกมา ส่ิงท่ีอยูในกระเปากางเกงหรือเส้ือออกมา ถอดรองเทาหรือถุงเทา หรือส่ิงของท่ีติด
ตัวผูตองขังมาใหถอดออกไวหนาตัวผูตองขัง 
 อุปกรณท่ีจําเปนในการตรวจคน 
       1.  ถุงมือสําหรับเจาหนาท่ีทุกคน 
 2.  ไฟฉาย 
 3.  เคร่ืองตรวจจบัโลหะแบบมือถือ กรณีผูตองขังเขาเรือนจาํ และออกจากโรงงาน หรือ
กรณีท่ีมีขอสงสัยวามีการซุกซอนโลหะ 
 ข้ันตอนในการการตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบปกติ 
 1) ข้ันท่ีหนึ่ง การตรวจสวนบนของรางกาย 
  1.1) ใหผูตองขังท่ีถูกตรวจคนยืนตอหนาเจาหนาท่ีในระยะปลอดภัย (ตําแหนง
ปลอดภัย) 
  1.2) ใหผูตองขังถอดรองเทาและถุงเทาเพื่อสงใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
  1.3) หากผูตองขังนั้นสวมเส้ือหรือกางเกง/กระโปรงท่ีมีกระเปา เจาหนาท่ีตองแจง
ใหผูตองขังแสดงส่ิงของท่ีอยูในกระเปาตอเจาหนาท่ี หากกระเปาดังกลาวมีล้ินกระเปาอยูดานใน
ตองใหดึงล้ินกระเปาดานในออกมาดานนอก 
  1.4) ใหผูตองขังเหยียดแขนท้ังสองออกมาดานหนา พรอมกับใหกางนิ้วของมือท้ัง
สองขางออก 
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  1.5) ใหผูตองขังกมหนา พรอมกับใหใชนิ้วมือท้ังสองขางสางผมสลับข้ึนและลง 
หากเปนผูตองขังหญิงท่ีมีผมยาวใหสะบัดผมดานหลังมาดานหนา 
  1.6) ใหผูตองขังเงยหนาข้ึน พรอมกับใหอาปากกวาง (หากมีฟนปลอมใหผูตองขัง
ถอดฟนปลอมโดยใหผูตองขังถือและแสดงฟนปลอมใหเจาหนาท่ีเพื่อตรวจสอบ) และตรวจสอบดู
ภายในชองปาก (หากเห็นไมชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) 
  1.7) ใหผูตองขังใชมือขางหน่ึงดึงริมฝปากดานลางลงเพื่อตรวจสอบบริเวณซอก
เหงือกดานหนาลาง และใหใชมือขางเดิมยกริมฝปากดานบนข้ึนเพื่อตรวจสอบบริเวณซอกเหงือก
ดานบน 
  1.8) ใหผูตองขังหันศีรษะไปดานซาย ใหสังเกตบริเวณชองหูดานขวา (หากเห็น 
ไมชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) หลังจากน้ันใหผูตองขังนํามือซายมาจับใบหูดานขวาแลวดึง 
ใบหูมาดานหนา 
  1.9) ใหผูตองขังหันศีรษะไปดานขวา ใหสังเกตบริเวณชองหูดานซาย (หากเห็น 
ไมชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) หลังจากนั้นใหผูตองขังนํามือขวามาจับใบหูดานซายแลวดึงใบ
หูมาดานหนา 
 2) ข้ันท่ีสอง การตรวจบริเวณดานลําคอลงมาถึงบริเวณเอว 
 ตั้งแตข้ันท่ีสองไปใหแบงบริเวณรางกายท้ังดานหลังและดานหนาออกเปน 2 ดานคือ
ซายและขวา การตรวจควรใหเร่ิมจากดานหลังกอนดานหนาเสมอ 
  2.1) กรณีมีผนังใกลผูตองขังใหผูตองขังหันหลังกลับ โดยผูตองขังจะยืนหันหนาเขา
ผนังและควรใหผูตองขังยืนหางผนังประมาณ 1 เมตร แยกขาท้ังสองขางออกจากกันพอสมควร เอียง
ลําตัวไปขางหนา แขนท้ังสองขางยกข้ึนเพื่อใชมือท้ังสองขางกางนิ้วเพื่อยันกับผนัง 
 เจาหนาท่ีผูทําการตรวจคนยืนดานหลังผูตองขังพรอมยื่นขาขางหนึ่งระหวางขาท้ังสอง
ขางของผูตองขัง กรณีไมมีผนังใหผูตองขังยกแขนท้ังสองขางและประสานมือท้ังสองขางแลววางไว
ดานหลังศีรษะ 
  2.2) ใชฝามือท้ังสองขางตบเบาๆ (Pat) เร่ิมตั้งแตบริเวณคอปกเส้ือดานหลังไลถึง
ดานหนา หลังจากนั้นใชฝามือท้ังสองขางตบเบาๆ บริเวณรอบแขนเส้ือท้ังสองดาน 
  2.3)  ใชฝามือซายกับบริเวณดานหลังซาย และใชฝามือขวากับบริเวณดานหลังขวา 
เร่ิมตบเบาๆ ตั้งแตบริเวณใตปกเส้ือดานหลังแลวเคล่ือนลงมาถึงบริเวณเอว กรณีผูตองขังหญิง
ดําเนินการเหมือนกัน 
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  2.4)  ใชฝามือซายกับบริเวณดานหนาซาย และใชฝามือขวากับบริเวณดานหนาขวา 
เร่ิมตบเบาๆ ตั้งแตบริเวณใตปกเส้ือดานหนาแลวเคล่ือนลงมาถึงบริเวณเอว กรณีผูตองขังหญิง
ดําเนินการเหมือนกัน 
 3)  ข้ันท่ีสาม การตรวจบริเวณกางเกงหรือผาถุงและบริเวณเทา 
 การตรวจจะมีความแตกตางระหวางบุคคลไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ในชายหากเปน
ผูตองขังจะใสกางเกงขาส้ันเปนหลัก สวนในหนาหนาวสามารถใสกางเกงขายาว และท่ีคาดเข็มขัด
และไมคาดเข็มขัด สวนในหญิงจะเปนผาถุงสวนมาก แตบางคร้ังอาจสวมกางเกงในเวลานอนได ซ่ึง
วิธีการตรวจก็จะแตกตางไปในรายละเอียด 
  3.1)  หากผูตองขังคาดเข็มขัด เจาหนาท่ีตองแจงใหถอดเข็มขัดเพื่อสงใหเจาหนาท่ี
ตรวจ (ขณะสงตองใหผูตองขังหันหนาไปดานท่ีไมเห็นเจาหนาท่ี) เจาหนาท่ีตรวจ เม่ือตรวจเสร็จให
วางเข็มขัดไวบริเวณดานขางของเจาหนาท่ี 
  3.2)  ใชฝามือซายตบเบาๆ บริเวณขอบเอวกางเกง/ผาถุงดานหลังซาย และใชฝามือ
ขวาตบเบาๆ บริเวณขอบเอวกางเกง/ผาถุงดานหลังขวา หลังจากนั้นดําเนินการสวนดานหนา
เหมือนกัน 
  3.3)  ใชฝามือซายตบเบาๆ บริเวณกางเกง/ผาถุงดานหลังซาย และใชฝามือขวาตบ
เบาๆ บริเวณขอบเอวกางเกง/ผาถุงดานหลังขวา (บริเวณสะโพกดานหลัง) หลังจากนั้นดําเนินการ
สวนดานหนาเหมือนกัน (บริเวณสะโพกดานหนา) กรณีเปนกางเกงขาส้ันใหตรวจบริเวณของขา
กางเกงท้ังดานหลังและดานหนาดวย 
  3.4)  ใชฝามือขางหนึ่งตบเบาๆ บริเวณขาหนีบดานลางหากผูตองขังสวมกางเกง 
กรณีผูตองขังสวมผาถุงดําเนินการเทาท่ีจะทําไดตามสภาพ การดําเนินการตองมีความระมัดระวัง 
โดยยึดหลักการเคารพถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
  3.5)  ใชฝามือขางหนึ่งตบเบาๆ บริเวณขาหนีบ (บริเวณอวัยวะเพศ) ดานหนาการ
ดําเนินการตองมีความระมัดระวัง โดยยึดหลักการเคารพถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
  3.6)  กรณีเปนกางเกงขายาว/ผาถุง ใชฝามือท้ังสองขางตบเบาๆ บริเวณขาทั้งสองขาง
โดยเร่ิมจากดานบนลงดานลาง เนนการตรวจบริเวณชายกางเกง/ผาถุง อนึ่งหากผูตองขังสวมกางเกง
ขาส้ันไมตองใชฝามือตบเบาๆ บริเวณขา 
  3.7)  ใหผูตองขังยกเทาขางหนึ่งข้ึนดานหลังพรอมท้ังใหผูตองขังกระดิกนิ้วเทา หลัก
จากนั้นใหดําเนินการเชนเดียวกันกับเทาขางตรงกันขาม 
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 2.5.2.2 การตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบพิเศษ (Strip Search)45 
       รางกายของมนุษยถือเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการซุกซอนส่ิงของตองหามไดดีอยาง
หนึ่ง ปจจัยดังกลาวทําใหตองมีการตรวจคนแบบพิเศษเปนระยะๆ ตามความจําเปนเทคนิคการตรวจ
คนแบบนี้ในตางประเทศท่ีใชเปนสากลเรียกวาการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาหรือ Strip search 

 ประเทศตางๆ ในโลกหากใชวิธีการตรวจคนแบบนี้สําหรับผูตองขังท่ีตองออกไปสัมผัส
กับโลกภายนอกเรือนจํา เชน ผูตองขังเขาใหม ผูตองขังกลับจากศาล โรงพยาบาล ยายเรือนจํา กลับ
จากกอบนอก จายนอก หรืองานสาธารณะ เปนตน เนื่องจากการสัมผัสกับโลกภายนอกเรือนจํามี
โอกาสสูงท่ีจะลักลอบซุกซอนส่ิงของตองหามตางๆ เขามาภายในเรือนจํา หรือจะใชเมื่อมีการจูโจม
ตรวจคน หรือเมื่อมีเหตุสงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือไดวามีการซุกซอนส่ิงของตองหามตามรางกาย 
ดังนั้น วิธีการดังกลาวจึงไมควรใชพรํ่าเพร่ือ และตองตรวจคนภายในหองหรือบริเวณท่ีลับสายตา
จากบุคคล ท้ังนี้เพื่อไมใหเกิดความอายข้ึนได ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได 

 การใชวิธีการตรวจคนแบบพิเศษน้ีจะตองใชอยางระมัดระวัง หลักการสําคัญของการ
ตรวจแบบนี้คือเจาหนาท่ีตองไมสัมผัสรางกายของผูตองขังอยางเด็ดขาด เนื่องจากการสัมผัสรางกาย
ในหลักสากลจะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเจาหนาท่ีสงสัยวาผูตองขังซุกซอนส่ิงของไว
ภายในรางกาย เชน ชองทวารหนัก เจาหนาท่ีจะตองกักตัวผูตองขังคนน้ันไวในหองแยกขังตางหาก
ท่ีมีลักษณะเปนหองเฝาระวังในตางประเทศเรียกวาหองขังเฝาระวังส่ิงของตองหาม หรือ Dry Cell 
ลักษณะของหองดังกลาวเปนหองท่ีใชเพื่อจุดประสงคของการเฝาระวังเพื่อสังเกตส่ิงของตองหามท่ี
อาจนํามาดวยการซอนในรางกายของผูตองขัง หรือรองขอบุคคลากรทางการแพทยมาชวยตรวจ
ส่ิงของตองสงสัยภายในรางกายผูตองขัง 
 หองขังเฝาระวังส่ิงของตองหาม หรือ Dry Cell 
 จุดมุงหมายของ Dry Cell 

 1)  เฝาระวังผูตองขังกรณีสงสัยวาจะมีส่ิงของตองหามซุกซอนภายในรางกาย 
 2)  เปนท่ีควบคุมตัวไวรอบุคคลกรทางการแพทยมาทําการตรวจคนภายใน 
 3)  ควบคุมตัวผูตองขังเขาใหม กลับจากศาล งานสาธารณะ จายนอก หรือกลับมาจาก

ภายนอกเรือนจํา 
 ลักษณะของ Dry Cell 

 1)  เปนหองส่ีเหล่ียมท่ีจุผูตองขังไว 1 คน 
 2)  มีแสงสวางท่ีเพียงพอตลอดเวลา 

                                                 
 45 ศุภโชค ควรฦาชัย.  (2554).  “เทคนิคการตรวจคน ตอนที่ 3.”  วารสารราชทัณฑ, 59,3, 71-80. 
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       3)  ภายในหองตองมีลักษณะปราศจากสถานท่ีท่ีจะซุกซอนส่ิงของได และมีเตียงนอน
แบบถาวรเทานั้น 
       4)  ประตูหองตองมีชองไวสําหรับเจาหนาท่ีในการสังเกตพฤติกรรมผูตองขังไดตลอด 
เวลา 
       5)  หนาตางของหองตองสามารถปองกันการสูญหายของส่ิงของตองหามได 
       การใช Dry Cell 
       1)  ตองมีการเก็บตัวอยางปสสาวะภายใน 2 ช่ัวโมงหลังจากถูกควบคุมไวท่ีหองขังเปลา
หลังจากนั้นการเก็บคร้ังท่ีสองจะเก็บตัวอยางกอนปลอยออกจากหองดังกลาว 
       2)  ไมมีหองสวม ในกรณีท่ีผูตองขังตองการขับถายของเสียใหขับของเสียในภาชนะท่ี
เรือนจําจัดให และภาชนะดังกลาวตองไดรับการตรวจอยางละเอียดทุกคร้ังหากพบส่ิงผิดปกติ 
       3)  ไมมีหองน้ํา และไมอนุญาตใหอาบน้ํา อนุญาตเพียงใหผูตองขังลางหนา โกนหนวด
หรือแปรงฟน เจาหนาท่ีจะจัดภาชนะใสน้ําและภาชนะใสน้ําเสียเตรียมไวเพ่ือการนั้น พรอมกับ
จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการนั้นเชนเดียวกัน 
       4)  ไมอนุญาตใหติดตอกับผูตองขังคนอ่ืน 
       5)  ไมอนุญาตใหมีส่ิงของสวนตัว ยกเวนเอกสารทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคดีเพียง
จํานวนท่ีเหมาะสม 
       6)  เม่ือผูตองขังกระทําอิริยาบถใดก็ตาม ผูตองขังตองแสดงใหเห็นถึงมือท้ังสองขาง
ของผูตองขังเพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถสังเกตเห็นไดตลอดเวลา เนื่องจากการซอนมือกับส่ิงตางๆ  
จะเปนโอกาสในการที่ผูตองขังนําเขาหรือนําออกซ่ึงส่ิงของตองหามเขาหรือออกจากรางกายได 
       7)  ผูตองขังจะไดรับอาหารเหมือนกับผูตองขังโดยท่ัวไป ยกเวนตองไดรับอาหารพิเศษ
ตามท่ีบุคลากรทางการแพทยกําหนด 
       8)  ผูตองขังจะไมไดรับอนุญาตใหออกจากหองขังโดยเด็ดขาด ยกเวนกรณีจําเปนท่ีตอง
ไดรับอนุญาตจากคณะผูบริหารเรือนจํา 
       9)  ผูตองขังจะถูกตรวจคนแบบพิเศษอยางนอยผลัดละ 1 คร้ัง 

 10)  จะตองมีการตรวจคนหองขังอยางนอยผลัดละ 1 คร้ัง 
 11)  ผูตองขังไมควรถูกควบคุมไวในหองดังกลาวเกิน 3 วัน หรือมากท่ีสุดตองไมเกิน 

7 วัน 
 12)  การควบคุมตองอยูภายใตการควบคุมดูแลจากบุคคลากรทางการแพทยตลอดเวลา

เจาหนาท่ีท่ีใชในการตรวจคนประมาณ 1 ถึง 2 คนเปนอยางนอย ถาเปนไปไดควรใชเจาหนาท่ี
ประมาณ 2 คนในการตรวจคนเนื่องจากจะไดชวยกันและปองกันการรองเรียนของการละเมิดสิทธิ
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มนุษยชน หากใชเจาหนาท่ี 1 คนควรมีกลองไวบันทึกข้ันตอน อีกท้ังเจาหนาท่ีท่ีตรวจตองเปนเพศ
เดียวกับผูตองขัง เชน ผูตองขังเปนชาย เจาหนาท่ีตองเปนชาย หากผูตองขังเปนหญิง เจาหนาท่ีตอง
เปนหญิง หากไมมีเจาหนาท่ีหญิง ตองควบคุมตัวผูนั้นไวในท่ีท่ีเจาหนาท่ีสามารถสังเกตไดตลอดเวลา  
แลวรอจนกวาจะเรียกเจาหนาท่ีหญิงมาทําหนาท่ีได 
 ข้ันตอนการตรวจคนแบบพิเศษจะคลายกับการตรวจคนแบบปกติ จุดท่ีแตกตางอยูท่ีข้ัน
ท่ี 2 และ 3 กลาวคือข้ันท่ี 2 และ 3 ของการตรวจคนพิเศษจะเปนการสัมผัสผูตองขัง แตข้ันท่ี 2 และ 
3 ของการตรวจคนแบบพิเศษจะเปนการส่ังใหผูตองขังถอดเส้ือผาและทําทาตามคําส่ังท่ีเจาหนาท่ี
กําหนด  
 อุปกรณท่ีจําเปนในการตรวจคน 
 1)  ถุงมือสําหรับเจาหนาท่ีทุกคน 
       2)  ไฟฉาย 
       3)  เคร่ืองตรวจจับโลหะแบบมือถือ กรณีผูตองขังเขาเรือนจํา และออกจากโรงงาน หรือ
กรณีท่ีสงสัยวามีการซุกซอนโลหะ 
       4)  กลองบันทึกภาพเคล่ือนไหว กรณีทีเจาหนาท่ีตรวจคน 1 คน 
 ข้ันตอนในการการตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบพิเศษ (เจาหนาท่ี 1 คน) 
       ข้ันท่ีหนึ่ง (การเตรียมตัวและตรวจบริเวณศีรษะ) 
       เปนข้ันตอนของการเตรียมตัวโดยหาระยะปลอดภยั ดูความปลอดภัยในเบ้ืองตน รวมถึง
ตรวจบริเวณศีรษะท้ังหมด 

 1) ใหผูตองขังท่ีถูกตรวจคนยืนตอหนาเจาหนาท่ีในระยะปลอดภัย (ตําแหนงปลอดภัย) 
 2) ใหผูตองขังถอดรองเทาและถุงเทาเพื่อสงใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
 3) หากผูตองขังนั้นสวมเส้ือหรือกางเกง/กระโปรงท่ีมีกระเปา เจาหนาท่ีตองแจงให

ผูตองขังแสดงส่ิงของท่ีอยูในกระเปาตอเจาหนาท่ี หากกระเปาดังกลาวมีล้ินกระเปาอยูดานในตอง
ใหดึงล้ินกระเปาดานในออกมาดานนอก 

 4) ใหผูตองขังกมหนา พรอมกับใหใชนิ้วมือท้ังสองขางสางผมสลับข้ึนและลง หาก
เปนผูตองขังหญิงท่ีมีผมยาวใหสะบัดผมดานหลังมาดานหนา 

 5) ใหผูตองขังเงยหนาข้ึน พรอมกับใหอาปากกวาง (หากมีฟนปลอมใหผูตองขังถอด
ฟนปลอมโดยใหผูตองขังถือและแสดงฟนปลอมใหเจาหนาท่ีเพื่อตรวจสอบ) และตรวจสอบดู
ภายในชองปาก (หากเห็นไมชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) 

 6) ใหผูตองขังใชมือขางหน่ึงดึงริมฝปากดานลางลงเพื่อตรวจสอบบริเวณซอกเหงือก
ดานหนาลาง และใหใชมือขางเดิมยกริมฝปากดานบนข้ึนเพื่อตรวจสอบบริเวณซอกเหงือกดานบน 
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 7)  ใหผูตองขังหันศีรษะไปดานซาย ใหสังเกตบริเวณชองหูดานขวา (หากเห็นไม
ชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) หลังจากนั้นใหผูตองขังนํามือซายมาจับใบหูดานขวาแลวดึงใบหู
มาดานหนา 

 8) ใหผูตองขังหันศีรษะไปดานขวา ใหสังเกตบริเวณชองหูดานซาย (หากเห็นไม
ชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) หลังจากนั้นใหผูตองขังนํามือขวามาจับใบหูดานซายแลวดึงใบหู
มาดานหนา 
 ข้ันท่ีสอง (การตรวจบริเวณดานลําคอลงมาถึงบริเวณเอว) 
       เปนข้ันตอนท่ีใชคําส่ังเพื่อใหผูตองขังทําตามเปนข้ันเปนตอน 
       1)  เจาหนาท่ีส่ังใหผูตองขังถอดเส้ือ (กรณีเปนผูตองขังหญิงใหถอดชุดช้ันใน) กางเกง
รวมถึงกางเกงในออกแลวส่ังใหวางเส้ือผาท้ังหมดไวดานขาง (กรณีผูตองขังหญิงเจาหนาท่ีท่ีอยู
ดานหนาส่ังใหผูตองขังใชมือท้ังสองขางยกเตานมท้ังสองขางข้ึนเพื่อตรวจดูส่ิงของท่ีอาจซอนใต
ราวนม) 
       2)  ใหผูตองขังเหยียดแขนทั้งสองออกมาดานหนา พรอมกับใหกางนิ้วของมือท้ังสอง
ขางออก 
       ข้ันท่ีสาม (การตรวจบริเวณลําตัวทอนลางลงไป) 
       เปนการตรวจบริเวณลําตัวทอนลางลงไปซ่ึงไดแก บริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก 
งามน้ิวเทาและฝาเทา 
       1)  เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังชายใชนิ้วช้ีและน้ิวกลางยกบริเวณทอนอวัยวะ
เพศข้ึนดานบนแนบกับลําตัว ใหเจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังสังเกตบริเวณอวัยวะเพศ (กรณีเปนผูตองขัง
หญิงใหขามไปขอ 2) 
       2) เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังกลับหันหลัง กางขาออกพอสมควร แลวให
ผูตองขังกมโคงลําตัวไปดานหนาของผูตองขัง จนเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังสามารถสังเกตเห็นบริเวณ
ชองทวารหนัก หรือหากเปนผูตองขังหญิงเจาหนาท่ีสามารถสังเกตเห็นสวนของอวัยวะเพศ 
       3) ใหเจาหนาท่ีส่ังใหผูตองขังยกเทาขางหน่ึงข้ึนดานหลัง (พับขาประมาณ 90 องศาไป
ดานหลัง) อีกทั้งใหผูตองขังกางนิ้วเทาออก หลังจากนั้นใหดําเนินการเชนเดียวกันกับเทาขางตรงกัน
ขาม 
       ข้ันตอนในการการตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขังแบบพิเศษ (เจาหนาท่ี 2 คน) 
       ข้ันท่ีหนึ่ง (การเตรียมตัวและตรวจบริเวณศีรษะ) 
       เปนข้ันตอนของการเตรียมตัวโดยหาระยะปลอดภยั ดูความปลอดภัยในเบ้ืองตน รวมถึง
ตรวจบริเวณศีรษะท้ังหมด 
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       1)  ใหผูตองขังท่ีถูกตรวจคนยืนตอหนาเจาหนาท่ีในระยะปลอดภัย (ตําแหนงปลอดภัย) 
 2)  ใหผูตองขังถอดรองเทาและถุงเทาเพื่อสงใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
 3)  หากผูตองขังนั้นสวมเส้ือหรือกางเกง/กระโปรงท่ีมีกระเปา เจาหนาท่ีตองแจงให

ผูตองขังแสดงส่ิงของท่ีอยูในกระเปาตอเจาหนาท่ี หากกระเปาดังกลาวมีล้ินกระเปาอยูดานในตอง
ใหดึงล้ินกระเปาดานในออกมาดานนอก 

 4)  ใหผูตองขังเหยียดแขนทั้งสองออกมาดานหนา พรอมกับใหกางนิ้วของมือท้ังสอง
ขางออก 

 5)  ใหผูตองขังกมหนา พรอมกับใหใชนิ้วมือท้ังสองขางสางผมสลับข้ึนและลง หาก
เปนผูตองขังหญิงท่ีมีผมยาวใหสะบัดผมดานหลังมาดานหนา 

 6)  ใหผูตองขังเงยหนาข้ึน พรอมกับใหอาปากกวาง (หากมีฟนปลอมใหผูตองขังถอด
ฟนปลอมโดยใหผูตองขังถือและแสดงฟนปลอมใหเจาหนาท่ีเพื่อตรวจสอบ) และตรวจสอบดู
ภายในชองปาก (หากเห็นไมชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) 

 7)  ใหผูตองขังใชมือขางหน่ึงดึงริมฝปากดานลางลงเพื่อตรวจสอบบริเวณซอกเหงือก
ดานหนาลาง และใหใชมือขางเดิมยกริมฝปากดานบนข้ึนเพื่อตรวจสอบบริเวณซอกเหงือกดานบน 

 8)  ใหผูตองขังหันศีรษะไปดานซาย ใหสังเกตบริเวณชองหูดานขวา (หากเห็นไม
ชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) หลังจากนั้นใหผูตองขังนํามือซายมาจับใบหูดานขวาแลวดึงใบหู
มาดานหนา 

 9)  ใหผูตองขังหันศีรษะไปดานขวา ใหสังเกตบริเวณชองหูดานซาย (หากเห็นไม
ชัดเจนควรใชไฟฉายในการสอง) หลังจากนั้นใหผูตองขังนํามือขวามาจับใบหูดานซายแลวดึงใบหู
มาดานหนา 
 ขั้นท่ีสอง (การตรวจบริเวณดานลําคอลงมาถึงบริเวณเอว) 
       เปนข้ันตอนท่ีใชคําส่ังเพื่อใหผูตองขังทําตามเปนข้ันเปนตอน โดยจะมีเจาหนาท่ีอยู 
2 คน คนแรกจะยืนอยูดานหนาผูตองขังทําหนาท่ีเปนคนออกคําส่ัง คนท่ีสองจะยืนดานหลังผูตองขัง
มีหนาท่ีรับเส้ือผาท่ีผูตองขังสงไปตรวจดู รวมถึงเฝาระวังผูตองขังอยูตลอดเวลาอน่ึงเส้ือผาตางๆ 
ของผูตองขังหลังจากเจาหนาท่ีไดตรวจเรียบรอยแลวใหวางไวบริเวณดานขางของผูตองขัง 
       1)  เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังถอดเส้ือ แลวส่ังใหสงใหเจาหนาท่ีท่ียืนอยู
ดานหลัง 
       2)  เจาหนาท่ีท่ียืนอยูดานหลังรับ แลวทําการตรวจคน โดยในขณะตรวจคนเจาหนาท่ีท่ี
ออกคําส่ังกับผูตองขังตองยืนอยูเฉยๆ หลังจากเจาหนาท่ีดานหลังทําการตรวจคนเสร็จเปนท่ี
เรียบรอยแลว ใหชูนิ้วโปงดานหน่ึงเพื่อใหสัญญาณเจาหนาท่ีดานหนาทราบวาเสร็จเรียบรอยแลว 
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       3)  แตอยางไรก็ตามหากเปนผูตองขังหญิงเจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาจะส่ังใหผูตองขังหญิง
ถอดเส้ือช้ันใน แลวสงใหเจาหนาท่ีดานหลังเพื่อตรวจสอบ ในขณะเดียวกันเจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนา
ส่ังใหผูตองขังใชมือท้ังสองขางยกเตานมท้ังสองขางข้ึนเพื่อตรวจดูส่ิงของท่ีอาจซอนใตราวนม และ
เมื่อเจาหนาท่ีดานหลังทําการตรวจคนเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหชูนิ้วโปงดานหน่ึงเพื่อใหสัญญาณ
เจาหนาท่ีดานหนาทราบวาเสร็จเรียบรอยแลว 
       4)  เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังถอดกางเกงหรือกระโปรง แลวส่ังใหสงให
เจาหนาท่ีท่ียืนอยูดานหลัง 
       5)  เจาหนาท่ีท่ียืนอยูดานหลังรับ แลวทําการตรวจคน โดยในขณะตรวจคนเจาหนาท่ี 
ท่ีออกคําส่ังกับผูตองขังตองยืนอยูเฉยๆ หลังจากเจาหนาท่ีดานหลังทําการตรวจคนเสร็จเปนท่ี
เรียบรอยแลว ใหชูนิ้วโปงดานหน่ึงเพื่อใหสัญญาณเจาหนาท่ีดานหนาทราบวาเสร็จเรียบรอยแลว 
 6) เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังถอดกางเกงใน แลวส่ังใหสงใหเจาหนาท่ีท่ียืน
อยูดานหลัง 
 7)  เจาหนาท่ีท่ียืนอยูดานหลังรับ แลวทําการตรวจคน โดยในขณะตรวจคนเจาหนาท่ีท่ี
ออกคําส่ังกับผูตองขังตองยืนอยูเฉยๆ หลังจากเจาหนาท่ีดานหลังทําการตรวจคนเสร็จเปนท่ี
เรียบรอยแลว ใหชูนิ้วโปงดานหน่ึงเพื่อใหสัญญาณเจาหนาท่ีดานหนาทราบวาเสร็จเรียบรอยแลว 
       ข้ันท่ีสาม (การตรวจบริเวณลําตัวทอนลางลงไป) 
       เปนการตรวจบริเวณลําตัวทอนลางลงไปซ่ึงไดแก บริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก งาม
นิ้วเทา และฝาเทา 
       1)  เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังชายใชนิ้วช้ีและน้ิวกลางยกบริเวณทอนอวัยวะ
เพศข้ึนดานบนแนบกับลําตัว ใหเจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังสังเกตบริเวณอวัยวะเพศ (กรณีเปนผูตองขัง
หญิงใหขามไปขอ 2) 
       2)  เจาหนาท่ีท่ีอยูดานหนาส่ังใหผูตองขังกลับหันหลัง กางขาออกพอสมควร แลวให
ผูตองขังกมโคงลําตัวไปดานหนาของผูตองขัง จนเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังสามารถสังเกตเห็นบริเวณ
ชองทวารหนัก หรือหากเปนผูตองขังหญิงเจาหนาท่ีสามารถสังเกตเห็นสวนของอวัยวะเพศ 
       3)  ใหเจาหนาท่ีส่ังใหผูตองขังยกเทาขางหน่ึงข้ึนดานหลัง (พับขาประมาณ 90 องศาไป
ดานหลัง) อีกทั้งใหผูตองขังกางนิ้วเทาออก หลังจากนั้นใหดําเนินการเชนเดียวกันกับเทาขางตรงกัน
ขาม 
 2.5.2.3  การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย (Body Cavity Searches) 

      การตรวจคนดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบอยางละเอียดสําหรับส่ิงของตองหาม
หรือวัตถุแปลกปลอมในชองหรือทวารตางๆ ของรางกายผูตองขัง โดยการใชนิ้ว เคร่ืองมือพิเศษ 
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ไดแก เคร่ืองมือตรวจทอหูสวนนอกและเยื่อแกวหู (Otoscope) ใบดันล้ิน (Tongue blade) เคร่ืองมือ
เปดหรือขยายโพรงจมูก (Short nasal speculum) อุปกรณหยิบจับของแพทย (Simple forceps) 
       เจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนยกเวนบุคลากรทางการแพทยไมสามารถทําการตรวจแบบ
ดังกลาวได และการตรวจคนดังกลาวตองใหผูตองขังยินยอมโดยการลงลายมือช่ือในเอกสารยินยอม
และกอนท่ีจะมีการพิจารณาดําเนินการตรวจคนแบบดังกลาวจะตองมีขอมูลประวัติทางการแพทย
ประกอบการพิจารณาดวยทุกคร้ัง 
       หลักการการตรวจคน 

 1)  การตรวจจะตองไดรับความยินยอมจากผูตองขัง ผูบัญชาการเรือนจํา และมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีส่ิงของตองหามซุกซอนภายในรางกาย โดยจะตองกระทําโดยแพทยหรือบุคลากรทาง
การแพทยท่ีผานการฝกดานนี้มาเปนพิเศษ 

 2)  ขอมูลของขอเท็จจริงท้ังหมดท่ีสนับสนุนวา “มีเหตุอันควรเช่ือไดวามีส่ิงของตองหาม 
ซุกซอนในรางกาย” จะตองทําในรูปแบบของเอกสาร 

 3)  การตรวจดังกลาวตองคํานึงถึงการปองกันการติดเช้ือหรือการบาดเจ็บตางๆ อันเกิด
จาการลวงลํ้าไปในสวนของรางกาย 

 4)  บุคลากรทางการแพทยเทานั้นท่ีสามารถดําเนินการได ไดแก แพทยและพยาบาล
วิชาชีพ โดยตองมีใบอนุญาตทางวิชาชีพประกอบดวย 

 5) กอนมีการนําเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนใดในการตรวจคนหาสิ่งของตองหามจะตอง
นําปจจัยทางดานสุขภาพและสวัสดิการของผูตองขังมาเปนองคประกอบในการพิจารณาดําเนินการ
ดวยทุกคร้ังไป 

 6)  ความยินยอมของผูตองขังควรทําเปนหนังสือ แตอยางไรก็ตามความยินยอมก็ไมได
เปนเง่ือนไขหลักในการตรวจแบบดังกลาว 

 7)  เจาหนาท่ีอ่ืนนอกจากบุคคลกรทางการแพทยท่ีเปนเพศตรงขามกับผูตองขังท่ีไดรับ
การตรวจไมสามารถสังเกตการณตรวจคร้ังน้ันได 

 8)  เจาหนาท่ีตองบันทึกทุกข้ันตอนของการตรวจ ไมวาจะเปนการใชเคร่ืองมือคําส่ัง
อนุญาตจากผูบัญชาการ หรือเหตุผลของการตรวจคร้ังนั้น การบันทึกตองบันทึกไวในแบบการตรวจ
และในแบบประวัติผูตองขัง 
 เทคนิคการตรวจคนส่ิงของในตัวผูตองขัง 
       1)  ใชอุปกรณชวยในการตรวจคน เคร่ืองตรวจโลหะแบบมือถือและเคร่ืองตรวจโลหะ
แบบเดินผาน และหากมีเหตุตองสงสัยวามีส่ิงของตองหาม ใหใชวิธีการตรวจคนตามบุคคลท่ัวไป 
       2)  การตรวจคนแบงรางกายออกเปน 4 สวน คือ บนขวาบนซาย ลางขวา และลางซาย 
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       3)  ออกคําส่ังใหผูถูกตรวจคนหันหนาเขากําแพงหรือหันหลังใหผูตรวจคน และใหกาง
ขาเสมอไหลใหเสียสมดุลและยกมือกางแขนออกท้ังสองขาง 
       4)  การตรวจคน สวนบนของรางกายใหใชมือขางถนัดจับบริเวณคอเส้ือหรือบริเวณ
ลําคอเพื่อปองกันการตอสูแลวใชมือขางท่ีไมถนัดตรวจคนรางกายตามท่ีแบงรางกายสวนบน 
       5)  การตรวจคน สวนลางของรางกายใหใช มือขางถนัดจับบริเวณขอบกางเกงหรือ
บริเวณหูกางเกง เพื่อปองกันการตอสูแลวใชมือขางท่ีไมถนัดตรวจคนรางกายตามท่ีแบงรางกาย
สวนลาง 
       6)  ในขณะตรวจคนผูตองขังใหมีเจาพนักงานคอยระวังปองกัน อยางนอย 1 คน คอย
สังเกตพฤติกรรมผูตองขังขณะถูกตรวจคน ขณะตรวจคนใหดําเนินการ ดังนี้ 
 ใหมองตาผูถูกตรวจคนเพื่อหาขอพิรุธหรืออากัปกริยาเพราะปกติผูท่ีซุกซอนหรือนํา
ส่ิงของตองหามเขาหรือออกจะมีอาการตื่นกลัว แววตาลุกลน เหง่ือซึมตามผิวหนัง เปนตน 
 ใหสัมผัสบริเวณทรวงอกที่ตั้งหัวใจ เพราะปกติผูตองขังท่ีซุกซอนหรือนําส่ิงของ
ตองหามเขาหรือออก จังหวะการเตนของหัวใจจะเตนเร็วผิดปกติ 
 บริเวณรางกายท่ีควรสังเกตขณะตรวจคนตัวบุคคล 
  (1)   เสนผม โดยการสะบัดผม/กมศีรษะ/หวีผม 
  (2)  หลังใบหูและใน รูหู โดยการใชมือสัมผัส 
  (3)  รูจมูก โดยใหพนลมออกในลักษณะการส่ังน้ํามูกแรงๆ 
  (4)  ปากโดยการอาปาก กระดกล้ิน สัมผัสบริเวณกระพุงแกม 
 (5)  ลําคอ โดยการใชฝามือสัมผัสบริเวณลําคอ 
  (6)  รักแร โดยการใหกางแขนเสมอไหล และพลิกทอนแขน 
  (7) ขอพับแขน โดยการใหยืดแขนตึงและพลิกทอนแขน 
  (8)  ฝามือ โดยการกางฝามือและพลิกมือ 
  (10) หนาอก ของผูตองขังชายอวนหรือผูตองขังหญิง โดยการยกเตานมข้ึนและสังเกต
บริเวณใตราวนม 
  (11) หนาทองของผูตองขังชายหรือผูตองขังหญิงท่ีอวนมีหนาทองโดยการยกหนาทอง
ข้ึนและสังเกตบริเวณใตหนาทอง 
  (12) สะดือโดยการสังเกตวามีส่ิงของตองหามซุกซอนหรือไม 
  (13) ขาหนีบ โดยการใชมือสัมผัส หากเปนหญิงอาจใหลุกนั่งและยืนกางขาออก 
  (14) อวัยวะเพศ ผูตองขังชายใตลูกอัณฑะ ผูตองขังหญิงใหสังเกตวามีเทปหรือผาปด
แผล บริเวณชองคลอดหรือไม 
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  (15) ทวารหนัก โดยการโกงโคง หากสงสัยสามารถใหลุกนั่งได 
  (16)  ตนขา โดยการใชมือสัมผัสบริเวณกางเกงหรือกระโปรงวามียางรัดหรือเทปปดรัด
ส่ิงของไวมือหรือไม 
    (17) ขอพับขา หากใสกางเกงขายาวหรือกระโปรงใหยืนใชมือสัมผัสและลุกนั่ง 
  (18) งามน้ิวเทา โดยการกางนิ้วเทาและสังเกต 
 เส้ือผาผูตองขังท่ีควรสังเกต 
 (1)  ตะเข็บเส้ือและกางเกง โดยการสองกับแสงแดดหรือแสงไฟฉาย และสัมผัส 
 (2)  จัดเตรียมเส้ือผาชุดใหมใหผูตองขังเปล่ียนเมื่อเขามาในเรือนจําแลวนําเส้ือผาชุดเดิม
ท่ีตรวจคนแลวไปทําความสะอาดทันที 
       7)  จัดใหมีการหาขาว 
 จากหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขังซ่ึงเปนหลักสากลที่ไดกลาวไวท้ังหมดใน
ขางตนนี้ จะเห็นไดวา การตรวจคนตัวผูตองขังนั้นมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการรักษา
ความปลอดภัยของผูตองขังและเจาหนาท่ี ซ่ึงจะตองมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติอยาง
ละเอียดรอบคอบและเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูตองขังดวย แตอยางไรก็ตามในประเทศไทยนั้นก็
ยากท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว เนื่องจากผูตองขังมีจํานวนมาก การขาดแคลนกําลัง
เจาหนาท่ี งบประมาณ นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับการใชโทษจําคุก แตอยางไรก็ตามประเทศไทย
ควรมีการปรับแผน และวางแผนการดําเนินงานใหเกิดยุทธศาสตรในขอนี้ตอไป 
 ตอมากรมราชทัณฑไดมีการนําหลักการคนตัวผูตองขังดังกลาวมาจัดพิมพเปนคูมือหลัก
ปฏิบัติในการตรวจคน และมีหนังสือถึง เรือนจํา ทัณฑสภาน สถานกักกัน สถานกักขัง ท่ี ยธ 
0705.3/36156 ลงวันท่ี 27 กันยายน 255546 โดยกราราชทัณฑไดสงคูมือหลักปฏิบัติในการตรวจคน
และคูมือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผูตองขังใหแก เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขัง
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับหลักสากลและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนของผูตองขัง แตอยางไรก็ดี คูมือดังกลาวก็เปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติของเจาพนักงาน
เทานั้น ซ่ึงไมไดมีขอบังคับใหปฏิบัติตามคูมือดังกลาวอยางเครงครัดแตอยางใด ดังนั้นแม 
เจาพนักงานเรือนจําคนใดจะไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนตามที่กําหนดไวในคูมือดังกลาวนี้ก็ไมไดมี
บทลงโทษแกเจาพนักงานเรือนจําคนนั้นแตอยางใด 
 
 
 
                                                 

46 ดูภาคผนวก ข. 
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2.6 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคนตัวผูตองขังในประเทศไทย 
 2.6.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยน้ันไดมีการบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ซ่ึงเกี่ยวของกับ
การตรวจคนตัวผูตองขังไวในหลายมาตราดังตอไปนี้ 
 (1) สิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอม
ไดรับการคุมครอง 
 มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใช
กฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 
 มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด
นี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตาม
ความในหมวดนี้ 
 (2)  สิทธิในการที่จะไมถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและ
เทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
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               กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ 
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย 
               บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 
 (3)  สิทธิท่ีจะไมไดรับการเลือกปฏิบัติ 
 มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
               มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกัน 
               ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
               การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
               มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
 (4)  สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  
จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจับกุมและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  
จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหระงับหรือเพิกถอน
การกระทําเชนวานั้น รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ดวยก็ได 
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 (5)  เสรีภาพในเคหสถาน 
 มาตรา 33 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย 
ปกติสุข 
 การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคน
เคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (6)  เสรีภาพในการเสนอเร่ืองราวรองทุกข  
 มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกข และไดรับแจงผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 2.6.2  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นั้นไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑในการคนตัวบุคคลไว ดังนี้ 
 มาตรา 100  ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซ่ึงอยูในท่ีซ่ึงคนหรือจะถูกคนจะขัดขวาง
ถึงกับทําใหการคนไรผล เจาพนักงานผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไวหรือใหอยูในความดูแล
ของเจาพนักงานในขณะท่ีทําการคนเทาท่ีจําเปน เพื่อมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้นไรผล 
 ถามีเหตุอันควร สงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาส่ิงของท่ีตองการพบซุกซอนในรางกาย 
เจาพนักงาน ผูคนมีอํานาจคนตัวผูนั้นไดดั่งบัญญัติไวตามมาตรา 85 
 มาตรา 85  เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึด
ส่ิงของตางๆ ท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได 
 การคนนั้นจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอ่ืนเปนผูคน 
 ส่ิงของใดท่ียึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงท่ีสุด เม่ือเสร็จคดีแลวก็ใหคืน
แกผูตองหาหรือแกผูอ่ืน ซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนส่ิงของนั้น เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน 
 แตอยางไรก็ดีก็ไมไดมีกฎหมายบัญญัติไวใหนําหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใชกับผูตองขังในเรือนจําแตอยางใด 
 2.6.3 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นั้นมิไดมี
บทบัญญัติใดท่ีไดวางหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการตรวจคนตัวผูตองขังเอาไว มีเพียงแตการ
กําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํานั้นเพื่อเปนการแยกเพศของผูตองขัง โดยไดบัญญัติเอาไวใน
มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยบัญญัติวา 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแต จะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
 (2) “ผูตองขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก 
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 มาตรา 6 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือส่ังใหจัดอาณาเขต
ภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศ ของผูตองขังหรือความประสงคใน
การอบรมผูตองขังดวย 
 มาตรา 11 รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือช้ันของผูตองขังและวางเง่ือนไขในการ
ยายจากประเภทหรือช้ันหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือช้ันหนึ่งโดยวิธีเล่ือนข้ึนหรือลดลงตลอดจนการ
ปฏิบัติตางๆ สําหรับผูตองขัง  
 คนตองขังและคนฝากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาท่ีจะกระทําได 
 มาตรา 12 การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่งนั้นใหเปนไปตาม 
คําส่ังของอธิบดี  
 2.6.4 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 กฎกระทรวงฉบับนี้ไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2480 โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑ
ในการตรวจคนตัวผูตองขัง และการแบงแยกประเภทของผูตองขังเอาไวดังนี้ 
 (1)  การตรวจคนผูตองขังเม่ือรับตัวเขาสูเรือนจํา 
  ขอ 35 เม่ือไดรับตัวผูตองขังไวแลวใหจัดการตอไปดั่งนี้  
   (ก) ตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขัง  
  (ข) ใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขัง  
  (ค) จดบันทึกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับผูตองขัง  
  ขอ 36 การตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชาย
เปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ให
ผูตองขัง นั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวา
ผูตองขังจะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให 
 (2) การแบงแยกประเภทผูตองขัง 
 ขอ 40 ภายใตบังคับมาตรา 11 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 ใหแบงผูตองขังออกเปนประเภท ดังตอไปนี้  
  (1)  ผูตองขังหญิง  
   (2)  ผูตองขังท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป และตองโทษเปนคร้ังแรก  
  (3)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําอนาจาร  
  (4)  ผูตองขังท่ีตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษฐรายแกชีวิตและรางกาย  
  (5)  ผูตองขังซ่ึงตองโทษสําหรับความผิดท่ีประทุษฐรายแกทรัพย  
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  (6)  ผูตองขังซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนผูมีสันดานเปนผูราย  
  (7)  ผูตองขังท่ีไมอยูในจําพวกท่ีไดระบุมาแลว  
 ขอ 41 ใหจัดแบงสถานท่ีของเรือนจําออกเปนสวนๆ โดยใหมีส่ิงกีดกั้นหรือ ขอบเขตต
อันแนนอนแสดงสวนแบงนั้นๆ และจัดแยกผูตองขังแตละประเภทไวในสวนตางๆ ท่ีได จัดแบงข้ึน
นั้น หากเรือนจําใดโดยสภาพการณไมอาจทําดั่งกลาวนี้ได ก็ใหพยายามแยกควบคุมกักขังให 
ใกลเคียงกับท่ีไดกลาวแลว  
 ขอ 42 ผูตองขังซ่ึงไมนาจะรวมอยูกับผูตองขังอ่ืนในประเภทของตน โดยจะกอการ ราย
หรือมีเหตุพิเศษอยางอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุมกักขัง ก็ใหแยกไปรวมไวในประเภทอ่ืนหรือสถานท่ี 
อ่ืน  
 ขอ 43 คนตองขังหลายคนในคดีเดียวกันนั้นโดยปกติใหแยกไวอยาใหปะปนกัน 
 นอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกลาวก็ไดบัญญัติถึงสิทธิในการรองทุกขและถวายฎีกา
ของผูตองขัง ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายในการเปดโอกาสใหผูตองขังมีโอกาสไดรองทุกขหรือ
รองเรียนได ในกรณีท่ีผูตองขังถูกตรวจคนตัวโดยถูกละเมิดสิทธิ กลาวคือ 
 ขอ 120 การรองทุกขนั้น อาจกระทําดวยวาจาหรือดวยการยื่นเปนหนังสือถากระทําดวย 
วาจา ใหเจาพนักงานท่ีไดรับคํารองทุกขบันทึกคํารองทุกขไว บันทึกคํารองทุกขหรือหนังสือรอง
ทุกข นั้นตองลงลายมือช่ือผูรองทุกขและเจาพนักงานท่ีไดรับคํารองทุกขไวดวย  
 ขอ 121 การรองทุกข การยื่นเร่ืองราว การถวายฎีกานั้น หากผูตองขังไมสามารถจัดหา
เคร่ืองเขียนสวนตัวไดใหจัดหาให  
 การเขียนคํารองทุกข เร่ืองราว หรือฎีกา ผูตองขังตองเขียนเอง เวนแตไมสามารถเขียน
เองได  
 การเขียนดั่งกลาวในวรรคกอน ตองเขียนในท่ีซ่ึงทางการเรือนจําจัดให  
 ในกรณีท่ีผูตองขังขอสงวนขอความเปนลับ หามมิใหเจาพนักงานเรือนจําอยูใกลใน
ระยะท่ีอาจอานเขาใจขอความท่ีเขียนหรือขออาน หรือยอมใหผูอ่ืนมีโอกาสเชนนั้นนอกจากบุคคลท่ี
ผูตองขัง นั้นยินยอม  
 ขอ 122 หนังสือรองทุกขหรือเร่ืองราว หรือฎีกานั้นใหผูตองขังยื่นตอพัศดี หรือจะใส 
ลงในท่ีซ่ึงจัดไวเพื่อการนั้นก็ได  
 ขอ 123 เจาพนักงานเรือนจําทุกคนตองเปดโอกาสใหผูตองขังรองทุกข หรือนําคํารอง
ทุกข เร่ืองราว หรือฎีกาไปยื่นตามขอกอน  
 ขอ 124 เม่ือพัศดีไดรับหนังสือดั่งกลาวในขอกอน หากมิใชเปนกรณีดังกลาวในขอ
ตอไป ใหเปดซองตรวจดูขอความ และปฏิบัติดังตอไปนี้  
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  (1)  สอบขอเท็จจริง  
  (2)  แกไขหรือชวยเหลือตามคํารองขอตามสมควรแกกรณี  
  (3)  เสนอตอไปยังผูบัญชาการเรือนจําพรอมกับรายงานช้ีแจงการปฏิบัติท่ีกลาว
แลว  
 ขอ 125 ขอความในหนังสือรองทุกข เร่ืองราวและฎีกานั้น ผูตองขังจะขอรักษาเปน
ความลับก็ได ในกรณีนั้นใหสอดหนังสือไวในซองและผนึกเสีย หนาซองใหเขียนวา "ลับ" ถา
ผูตองขัง ไมไดเขียนคํานี้ไว ใหเจาพนักงานเรือนจําเขียนเม่ือทราบความประสงค  
หนังสือเชนวานั้นหามมิใหเจาพนักงานเรือนจําอาน แตมีหนาจัดสงไปยังผูรับ หากเปน หนังสือมีถึง
รัฐมนตรีหรือทูลเกลาฯ ถวาย ใหสงไปยังอธิบดีดําเนินการตอไปตามสมควร  
 ขอ 126 คําส่ังหรือคําช้ีแจงตอบคํารองทุกข เร่ืองราวหรือฎีกา ตองแจงใหผูยื่นทราบและ
จัดใหลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐาน 

 2.6.5 ขอบังคับของกรมราชทัณฑท่ี 15/2486 ขอบังคับดังกลาวนี้ออกโดยกรมราชทัณฑ 
กระทรวงมหาดไทย โดยออก ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2486 โดยเปนขอบังคับในเร่ืองของการตรวจ
คนผูตองขังท่ีนําเขาและนําออกจากหองขัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โดยท่ีปรากฏวา เจาพนักงานเรือนจําสวนมากมักละเลยไมคอยเอาใจใสตรวจคน
ผูตองขังท่ีนําเขาหองขังในเวลาเย็น และเม่ือนําออกจากหองขังในเวลาเชาแลว จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายเนือง ๆ เพื่อปองกันมิใหความเสียหายอันจะเกิดเพราะเหตุดังกลาว จึงออกขอบังคับไว
ดังนี้ 
 ขอ 1 กอนนําผูตองขังเขาในหองขังในเวลาเย็น ใหเจาพนักงานเรือนจําผูจะนําเขา 
หองขังทําการตรวจคนผูตองขังเสียทุกคน และเม่ือจะนําผูตองขังออกมากจากหองขังในเวลาเชา  
ก็ใหเจาพนักงานเรือนจําผูนําออกทําการตรวจคนผูตองขังท่ีนําออกนั้น โดยเครงครัดทุกคน
เชนเดียวกัน  
 ขอ 2 การตรวจคนผูตองขังตามขอ 1 นั้น ใหตรวจโดยคนส่ิงของท่ีผูตองขังนําติดตัวเขา
ไปหรือนําออกมาจากหองขัง ตรวจเคร่ืองพันธนาการท่ีจองจําผูตองขัง เมื่อตรวจพบส่ิงใดผิด
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผน หรือผิดปกติ ใหยึดตัวผูตองขังพรอมท้ังของท่ีตรวจพบแลวรายงาน
สงพัศดีโดยดวน  
 ขอ 3 ใหใชขอบังคับนี้แกนิคมฝกอาชีพ และโรงเรียนฝกอาชีพดวยโดยอนุโลม 
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 2.6.6 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 

 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 127 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “ขอ 127 ส่ิงของตอไปนี้ หามมิใหนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา  
  (1) ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท และสารระเหย  
  (2)  สุราหรือของเมาอยางอ่ืน  
  (3)  อุปกรณสําหรับเลนการพนัน  
  (4)  เคร่ืองมืออันเปนอุปกรณในการหลบหนี  
  (5)  อาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
  (6)  ของเนาเสียหรือของมีพิษตอรางกาย  
  (7)  น้ํามันเช้ือเพลิง  
  (8)  สัตวมีชีวิต  
  (9)  เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน รวมท้ังอุปกรณสําหรับ
ส่ิงของดังกลาว  
  (10) วัตถุ เอกสาร หรือส่ิงพิมพ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือเส่ือม
เสียตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 เม่ือปรากฏวาผูตองขังคนใดนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําซ่ึงส่ิงของตองหาม ให 
รายงานผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาส่ังการ”  
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 133 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “ขอ 133 ส่ิงของตองหามซ่ึงระบุไวในสวนท่ี 8 นั้น บังคับถึงบุคคลอ่ืนนอกจากผูตองขัง
ดวย  
 ความในวรรคหนึ่งไมบังคับถึงส่ิงของซ่ึงมีไวเพื่อใชในราชการ”  
 ในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกลาว มีเหตุผลตามหมายเหตุทายกฎกระทรวงกลาวคือ 
 หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตาม ความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 
(ฉบับท่ี 3) ไดกําหนดประเภทเรือนจําและอํานาจการคุมขังของแตละเรือนจําไวอยางจํากัด  
ไมสามารถคุมขัง ผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษสูงไวในเรือนจําบางแหงซ่ึงปจจุบันไดรับการพัฒนาหรือ
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กอสรางใหมีความ ม่ันคงแข็งแรงสามารถคุมขังผูตองขัง ท่ีมีกําหนดโทษสูงได อันเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารงาน ราชทัณฑ สมควรกําหนดประเภทเรือนจําและอํานาจการคุมขังผูตองขังของ
เรือนจําแตละเรือนจําเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ประกอบกับปจจุบันมีผูตองขัง
ในเรือนจําบางแหงใชคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนในการกระทําความผิด
ระหวางท่ีถูกคุมขังอยู สมควรกําหนดใหคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนเปน
ส่ิงของตองหามนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้  
 จากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังจากการ
ตรวจคนตัวผูตองขังของประเทศไทยน้ัน จะเห็นไดวามีการบัญญัติคุมครองผูตองขังในการตรวจคน
ตัวผูตองขังอยูบาง แตก็อาจยังไมเพียงพอตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีผูตองขังพึงจะมี โดย 
จะศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศตอไป 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขังในตางประเทศ 

 
 สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการตรวจคนตัว
ผูตองขังของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศออสเตรเลีย ในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขัง
และการจําแนกประเภทผูตองขังท่ีเปนบุคคลแปลงเพศ ซ่ึงเปนประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ
กันกับประเทศไทย อีกท้ังมีประโยชนตอการวิเคราะหกับกฎหมายไทยในเร่ืองดังกลาวท่ียังเกิดเปน
ปญหาอยู ตลอดจนสามารถนําสวนท่ีดีของประเทศน้ันๆ มาปรับใชกับประเทศไทยในทางปฏิบัติได 
 
3.1 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law ซ่ึงอํานาจตาม
กฎหมายท่ีทําใหสามารถท่ีจะลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไดนั้น จะตองอาศัยหลัก “ไมมีความผิด 
ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” อันเปน “หลักประกันในกฎหมายอาญา” และเปน “รัฐธรรมนูญ” 
ประกอบกับโทษจําคุกเปนโทษชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น อํานาจในการท่ีศาลจะ
พิพากษาลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไดอันเปนผลใหบุคคลคนหน่ึงจะตองถูกบังคับโทษจําคุกใน
เรือนจํา จะตองมาจากหลักการพื้นฐานของหลักรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัติถึงเร่ือง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ไวในมาตรา 1(1) วา 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนส่ิงท่ีไมอาจลวงละเมิดได เปนภาระหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองใหความ
เคารพและใหความคุมครอง และเปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การดําเนินการตางๆของรัฐนั้น
ตองเปนไปเพื่อมนุษยมิใชมนุษยดํารงอยูเพื่อรัฐ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ไมไดเกิดจากการท่ี
รัฐธรรมนูญเขามารับรอง แตมีมาต้ังแตเม่ือมีมนุษยการกระทําท้ังหลายของรัฐจะตองสอดคลองกับ
คุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะมนุษยเปนเปาหมายการดําเนินการของรัฐ ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยในฐานะท่ีเปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อท่ีจะให “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” มีผล
ในทางปฏิบัติจึงตองถือวาเนื้อหาของศักดิศรีความเปนมนุษยเปนพื้นฐานท่ีจะตองนํามาใชประกอบ
ในการตีความสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง หรือในการตีความสิทธิข้ันพื้นฐานตางๆ จะตองตีความวามี
ผลมาจากศักดิศรีความเปนมนุษย นอกจากนี้ “ศักดิศรีความเปนมนุษย” ยังเปนตัวกําหนดกําหนด
ทิศทางการกระทําท้ังหลายของรัฐ รวมถึงวัตถุประสงคภาระหนาท่ี ความชอบธรรมของรัฐ และของ
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กฎหมายท่ีมีคุณคาในทางสวนบุคคลซ่ึงเปนพื้นฐานตอการใชสิทธิเสรีภาพอ่ืน และกอใหเกิดบท
สันนิษฐานที่เปนคุณตอปจเจกชนในกรณีท่ีมีความสัมพันธกับอํานาจรัฐ1 
 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันไดเคยวินิจฉัยการละเมิดศักดิศรีความเปนมนุษยโดยวิธีการ
อธิบายถอยคําตางๆ เชน การ ทําใหไดรับความอับอาย (Emiedrigung) การลงโทษท่ีมีลักษณะทารุณ
โหดราย เปนตน วาเปนการกระทําท่ีเปนการละเมิดศักดิศรีความเปนมนุษย และศาลไดพัฒนาไปสู
หลักท่ัวไปวา การกระทําใดของรัฐก็ตามท่ีลดคุณคาของมนุษยเปนเพียงวัตถุในการกระทํานั้น  
ถือเปนการกระทบถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย2 ดังนั้น การตรวจคนตัวผูตองขังซ่ึงเปนมาตรการเพ่ือ
ความปลอดภัยภายในเรือนจําท่ีอาจกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในการตรวจคนผูตองขังท่ีตองใหผูตองขังถอดเส้ือผาเปลือยกาย หรือมีการลวงลํ้าเขาไปใน
อวัยวะภายในรางกายของผูตองขังนั้น อาจกอใหเกิดความอับอายตอผูตองขังได ดังนั้นกฎหมาย
เยอรมันจึงตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเพื่อกําหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติในสวนของ
มาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังเอาไว เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูตองขัง 
 3.1.1 การตรวจคน ตัว ผู ต อง ขัง  กฎหมายว าด วยการบั ง คับโทษจํ า คุกของ เยอรมัน 
(Strafvollzugsgesetz - StVollzG) ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขัง
เอาไวในหมวดท่ี 11 วาดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
เรือนจํา (Elfter Titel 11 - Sicherheit und Ordnung) มาตรา 84 ซ่ึงบัญญัติวา 
 มาตราท่ี 84  การตรวจคน3 

                                                 
1  สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังตามรัฐธรรมนูญ (น. 105-106), โดย พัชราภรณ  กองอุบล, 2546.   
2  แหลงเดิม.   
3  § 84 StVollzG – Durchsuchung   
  (1)  Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden. Die Durchsuchung 

männlicher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung weiblicher Gefangener darf nur von Frauen 
vorgenommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen.  

  (2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Anstaltsleiters im Einzelfall ist es zulässig, 
eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei männlichen 
Gefangenen nur in Gegenwart von Männern, bei weiblichen Gefangenen nur in Gegenwart von Frauen 
erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein.  
  (3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, daß Gefangene bei der Aufnahme, nach Kontakten 
mit Besuchern und nach jeder Abwesenheit von der Anstalt nach Absatz 2 zu durchsuchen sind. 
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 (1)  การคนตัวผูตองโทษ คนทรัพย และการคนหองขังสามารถทําได การคนตัวผูตองขัง
ชายใหกระทําโดยผูชาย การคนตัวผูตองขังหญิงใหกระทําโดยหญิง ความอับอายทางเพศตองไดรับ
การคุมครอง  

 (2)  เฉพาะในกรณีจําเปนเรงดวนหรือตามคําส่ังของผูบัญชาการเรือนจํา การเปล้ืองผา 
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการคนตัวใหกระทําได ผูตองขังชายใหกระทําโดยผูชาย ผูตองขังหญิงใหกระทําโดย
หญิง และตองกระทําในหองท่ีปดมิดชิดไมเปดเผย ผูตองขังคนอ่ืนๆนั้นจะไมอนุญาตใหอยูรวมดวย
ในขณะท่ีมีการตรวจคน 

 (3)  ผูบัญชาการเรือนจําอาจวางกฎระเบียบหรือคําส่ังท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจคน
ผูตองขังตาม อนุมาตรา (2)ในข้ันตอนการรับตัวผูตองขัง การพอกับผูมาเยี่ยม หรือทุกคร้ังท่ีผูตองขัง
ออกจากเรือนจํา 
 มาตรการทางกฎหมายดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่งของคําส่ังและขอบังคับของเรือนจํา4 ซ่ึง
เปนการดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อไมใหเกิดการละเมิดสิทธิภายใน
เรือนจํา ซ่ึงจะแบงออกเปนกามาตรการรักษาความปลอดภัยแบบท่ัวไป และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแบบพิเศษ ซ่ึงในสวนของการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นเปนหนึ่งในมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแบบทั่วไป 
 การตรวจคน (Durchsuchung) เปนมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการตรวจคนหองขัง 
ส่ิงของ และบุคคลในหองขัง ซ่ึงบัญญัติไวมาตรา 84 แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก ((§ 
84 StVollzG), ขอ 91 แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของบาเยิรน (Art.91 BayStVollzG), 
มาตรา 71 แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของฮัมบวรก (§ 71 HmbStVollzG) และมาตรา 
77 แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของนีเดอรซัคเซิน (§ 77 NJVollzG) ซ่ึงกฎหมายเหลานี้
ไดบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑในการตรวจคนหาส่ิงของหรือหลักพยานหลักฐานตางๆ โดยได
กําหนดใหเจาพนักงานสามารถเขาไปเพื่อตรวจคนภายในเรือนจําไดตลอดเวลา และในชวง
ระยะเวลาส้ันๆ โดยสามารถทําการจูโจมตรวจคน(โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา) เพื่อพิสูจนวา
ผูตองขังนั้นไมไดใชหองขังหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ีกอใหเกิดอันตราย และพิสูจนวาผูตองขังไมมี
แผนในการตอสูแหกหักหรือหลบหนี ในกรณีท่ีนักโทษท่ีมีความเส่ียงและนักโทษท่ีนาสงสัยวาจะ
หลบหนีจะถูกตรวจคนทุกวัน แตอยางไรก็ดี การมีระเบียบปฏิบัติในการบังคับใชท่ีเขมงวดน้ีทําให 
กฎหมายถูกวิพากษวิจารณ เนื่องจากการตรวจคนภายในหองขังอยางเปนกิจวัตรนั้นยอมทําให

                                                 
4  Strafvollzug.  (pp. 407-411), by Klaus Laubenthal. 2008, Auflage5. Wurzburg: Springer.   
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ผูตองขังเกิดความไมไววางใจและมีความกาวราว บรรยากาศในการควบคุมดูแลผูตองขังภายใน
เรือนจํานั้นก็จะดูเปนปฏิปกษตอผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการท่ีไมอนุญาตใหผูตองขังอยู
ภายในหองขังในขณะท่ีเจาพนักงานกําลังทําการตรวจคน โดยกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก
ของฮัมบวรกไดกําหนดไวในมาตรา 71 วรรค 1(§ 71 Abs. 1 S. 1 HmbStVollzG) อยางชัดเจนวา 
อนุญาตใหตรวจคนส่ิงของในหองขังของผูตองขังไดทุกเวลา เพื่อความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอย โดยจะไมอนุญาตใหผูตองขังอยูดวยในขณะที่ทําการตรวจคน และในมาตรา 71 วรรค 2 
(§ 71 Abs. 1 S. 2 HmbStVollzG) กําหนดใหในการตรวจคนสามารถติดต้ังอุปกรณทางเทคนิคได 
และในขณะตรวจคนส่ิงของและหองขังสามารถใชสุนัขในการดมกล่ินได 
 3.1.2 การตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา ในกรณีการตรวจคนตัวบุคคล กฎหมายไดแบง
ลักษณะของการตรวจคนออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ การตรวจคนแบบถอดเส้ือผา และไมถอด
เส้ือผา 
 ในมาตรา 84 (1) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก(§ 84 Abs. 1 StVollzG), ขอ 
91(2) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของบาเยิรน (Art.91 Abs. 2 BayStVollzG), มาตรา 
71(2) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของฮัมบวรก (§ 71 Abs. 2 HmbStVollzG) และ 
มาตรา 77(2) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของนีเดอรซัคเซิน(§ 77 Abs. 2 NJVollzG) 
ไดกําหนดใหอํานาจผูบัญชาการเรือนจําเปนผูส่ังการในเรื่องท่ัวไปได โดยสามารถส่ังใหดําเนินการ
ตรวจคนเส้ือผาและการตรวจคนภายในกระเปาเส้ือผาของผูตองขังหรือใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน
การตรวจคนได 
 ในทางกลับกันในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา ในมาตรา 84 (2) แหงกฎหมายวาดวย
การบังคับโทษจําคุก (§ 84 Abs. 2 StVollzG), ขอ 91(2) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก
ของบาเยิรน (Art.91 Abs. 2 BayStVollzG), มาตรา 71(2) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก
ของฮัมบวรก (§ 71 Abs. 2 HmbStVollzG) และมาตรา 77(2) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษ
จําคุกของนีเดอรซัคเซิน (§ 77 Abs. 2 NJVollzG) ไดอนุญาตใหดําเนินการตรวจคนตัวผูตองขังแบบ
ถอดเส้ือผาไดในเฉพาะกรณีท่ีจะเกิดอันตรายเรงดวนหรือตามคําส่ังของผูบัญชาการเรือนจําเทานั้น 
 ในมาตรา 84 (3) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก(§ 84 Abs. 3 StVollzG), ขอ 
91(3) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของบาเยิรน (Art.91 Abs. 3 BayStVollzG), มาตรา 
71(3) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของฮัมบวรก (§ 71 Abs. 3 HmbStVollzG) และ 
มาตรา 77(3) แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของนีเดอรซัคเซิน (§ 77 Abs. 3 NJVollzG) 
ไดบัญญัติถึงประเด็นสําคัญของมาตรการเพ่ือความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการตรวจคน
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แบบถอดส้ือผา (Entkleidung) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันการลักลอบนํายาเสพติดเขามาใน
เรือนจํา ซ่ึงเปนการส่ังการจากผูบัญชาการเรือนจํา มีดังตอไปนี้ 
 (1)  ในข้ันตอนการรับตัวผูตองขังเขาสูเรือนจํา 

 (2)  หลังจากการติดตอกับผูมาเยี่ยม 
 (3)  ทุกคร้ังท่ีผูตองขังออกไปภายนอกเรือนจํา 

 การตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา รวมถึงการตรวจคนหาส่ิงของท่ีซุกซอนภายใน 
รางกายที่สามารถมองเห็นได (natürlich einsehbaren Körperhöhlen ภาษาอังกฤษคือ body cavity) 
และทวารในรางกาย (Körperöffnungen ภาษาอังกฤษ Body Orifice) แตอยางไรก็ดี มาตรา 84 (2) 
แหงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก (§ 84 Abs. 2 u. 3 StVollzG), ขอ 91(2) แหงกฎหมายวา
ดวยการบังคับโทษจําคุกของบาเยิรน (Art.91 Abs. 2 BayStVollzG), มาตรา 71(2) แหงกฎหมายวา
ดวยการบังคับโทษจําคุกของฮัมบวรก (§ 71 Abs. 2 HmbStVollzG) และมาตรา 77(2) แหงกฎหมาย
วาดวยการบังคับโทษจําคุกของนีเดอรซัคเซิน (§ 77 Abs. 2 NJVollzG) 
 ใน § 84 Abs. 1 S. 2 u. 3 StVollzG (Art. 91 Abs. 1 S. 2 u. 3 BayStVollzG, § 71 Abs. 1 
S. 3 u. 4 HmbStVollzG, § 77 Abs. 1 S. 2 u. 3 NJVollzG) กําหนดวาโดยพื้นฐานของการตรวจคน
ในทุกๆคร้ัง อนุญาตใหใชเจาหนาท่ีท่ีเพศเดียวกันกับนักโทษเปนผูตรวจคน ท้ังนี้ควรใชวาจาและ
การกระทําท่ีสุภาพอยางระมัดระวังเพื่อไมใหผูตองขังเกิดความรูสึกอับอาย 
 การปองกันไมใหผูตองขังเกิดความรูสึกอับอายในกรณีท่ีใชวิธีการตรวจคนตัวผูตองขัง
แบบถอดเส้ือผา ใน § 84 Abs. 2 S. 2 bis 4 StVollzG (Art. 91 Abs. 2 S. 2 bis 4 BayStVollzG, § 71 
Abs. 2 S. 2 u. 3 HmbStVollzG, § 77 Abs. 2 S. 2 bis 4 NJVollzG) กําหนดใหตองดําเนินการในหอง
ท่ีปดมิดชิด โดยใหมีเพียงเจาหนาท่ีท่ีมีเพศเดียวกันกับนักโทษเทานั้น ท่ีจะไดรับอนุญาตใหอยูดวย
ขณะดําเนินการตรวจคน และไมอนุญาตใหนักโทษคนอ่ืนๆ อยูในหองดวยในขณะท่ีมีการตรวจคน
หรือถาไมเชนนั้นก็จะตองมีฉากกั้นไวขณะท่ีตรวจคน   
 
3.2 สหรัฐอเมริกา (USA) 
 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ปกครองแบบระบบกฎหมาย Common Law ในการ
คุมครองสิทธิของผูตองขังในสหรัฐอเมริกาจะเปนไปตามกฎบัตรแหงสิทธิ (Bill of Rights) ไดแก 
เสรีภาพท่ีจะไมถูกทารุณกรรมและการลงโทษโดยผิดปกติ หลักประกันในเร่ืองนี้ เกิดจาก
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ท่ีบัญญัติหามการลงโทษท่ีทารุณโหดรายและผิดปกติวิสัย ซ่ึง 
คําวา “โหดราย” และ “ผิดปกติวิสัย” ตามกฎบัตรแหงสิทธิ (Bill of Rights) หมายถึงการลงโทษท่ีไม
มีอํานาจ และไมไดสัดสวนกับความผิด โดยรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 นี้ ไมเพียงมีบทบาท
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ในการแกไขการกระทําท่ีไมชอบของรัฐ แตยังรวมถึงปรัชญาท่ีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมมาตรา 8 นั่นก็คือ การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 3.2.1 การตรวจคนตัวผูตองขัง มาตรการทางกฎหมายวาดวยการคนและการยึดนั้นถูกบัญญัติ
ข้ึนในการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา โดยผูตองขังสามารถรองเรียน
ไดวาการกระทําของเจาหนาท่ีนั้นเปนการกระทําท่ีลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในกรณีท่ี การคนนั้น
กระทําโดยเจาพนักงานท่ีเปนเพศตรงขามกับผูท่ีถูกตรวจคน หรือการคนนั้นอาจกอใหเกิดการย่ํายี
ศักดิ์ศรีและเปนการลงโทษท่ีไมเหมาะสม 
 โดยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติวา5 
 “สิทธิของประชาชนจะตองถูกคุมครองในตัวบุคคล ท่ีอยูอาศัย เอกสาร และอํานาจ กับ
การคนและการยึดท่ีปราศจากเหตุผลอันควรจะตองไมถูกละเมิด และจะตองไมออกหมาย เวนแตจะ
มีเหตุอันควรเช่ือและมีการปฏิญาณหรือการรับรองแลว”6  
 ศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาไดวางหลักเกณฑในคดี Bell v. Wolfish วา เหตุอันควรเช่ือ
นั้นจะไมนํามาใชเปนมาตรฐานในการตรวจคนเรือนจําหรือทัณฑสถาน ศาลเพียงกําหนดวาการคน
นั้นสามารถทําไดเพียงแคมีเหตุผลพอสมควรก็เพียงพอแลว เนื่องจากศาลเห็นวาเรือนจํานั้นเปน
สถานท่ีที่เต็มไปดวยความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายอยางรายแรง โดยการลักลอบนําเงิน ยาเสพติด 
อาวุธ หรือส่ิงของตองหามอ่ืนๆ นั้นเกิดข้ึนอยูเปนประจํา ดังนั้นเจาหนาท่ีเรือนจําจะตองมีอิสระใน
การตรวจคนตัวผูตองขังโดยใหมีเง่ือนไขในการปฏิบัติท่ีนอยท่ีสุดเพ่ือประโยชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายในเรือนจํา แตอยางไรก็ดีการคนนั้นก็จะตองอยูภายใตกรอบแหงรัฐธรรมนูญ แต
ตัวช้ีวัดถึงเหตุอันควรในการคนภายใตการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญนี้ก็ไมสามารถให
คําจํากัดความหรือกลไกในการปฏิบัติไดอยางชัดเจน โดยในแตละกรณีจะตองมีความสมดุลของ
ความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการคนท่ีเปนการลวงลํ้าสิทธิในสิทธิของบุคคล 
 ผูตองขังอาจถูกคนและยึดทรัพยสินจากการตรวจคนหาส่ิงของท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ัง
การรักษาความปลอดภัยในเรือนจําได เรือนจําในสหรัฐไดกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองการคนและ
การ ยึดส่ิงของรวมถึงการสังเกตหรือการคนหองขังโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสดวย เชน การคน 
และการยึดส่ิงของในหองขังจะตองมีหลักฐานรายงาน และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาท่ี

                                                 
5 Gary W. DeLand.  (2012).  Prisoner Searches.  p. 1. 
6 “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against 

unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, 
supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things 
to be seized.” 
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รับผิดชอบ การคนหรือยึดส่ิงของของนักโทษซ่ึงจะทําใหนักโทษถูกคําเนินคดีในศาล หรือไดรับ
การพิจารณาโทษทางวินัยจะตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับของเรือนจํา ในกรณีท่ีมีการละเมิด
สิทธิของนักโทษอยางชัดเจนตามบทฉบับท่ี 4 แหงรัฐธรรมนูญ นักโทษจะตองไดรับการแจงสิทธิ
ดวยวาเขาอาจดําเนินคดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหายจากการละเมิดสิทธินั้นได7  
 3.2.2 การตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นในบางมลรัฐจะมี
การบัญญัติกฎหมายในเร่ืองของการการตรวจคนส่ิงของในตัวผูถูกคุมขังแบบพิเศษหรือแบบ 
ถอดเส้ือผา (Strip Search) เอาไวโดยเฉพาะเปนลายลักษณอักษร และในบางมลรัฐนั้นไดออกเปน
แนวนโยบายซ่ึงบังคับใชภายในหนวยงานราชทัณฑของมลรัฐนั้น  
  3.2.2.1  มลรัฐโรดไอสแลนด  
 มลรัฐโรดไอสแลนดไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยบัญญัติ
เปนพระราชบัญญัติวาดวยการตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผา ในป ค.ศ. 2013 (Rhode Island Strip 
Search of Detainee Act of 2013) โดยไดเพิ่มเติมไวใน หมวดท่ี 7.1 ของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยมีใจความดังนี้ 
 หมวดท่ี 7.1 
 การตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผา 
 มาตรา 12-7.1-18 ในหมวดนี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการตรวจคนตัวแบบ
ถอดเส้ือผาแหงโรดไอสแลนด ค.ศ. 2013” 
 มาตรา 12-7.1-29 สภานิติบัญญัติตระหนักดีวาการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา (Strip 
searches) และการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย (body cavity searches) ตอบุคคลท่ีถูก

                                                 
7  สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังตามรัฐธรรมนูญ  (น. 74) โดย พัชราภรณ กองอุบล, 2546,  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
8  12-7.1-1. Short title. - This chapter shall be known and may be cited as the “Rhode Island Strip 

Searches of Detainees Act of 2013.” 
9  12-7.1-2. Purpose. -- The general assembly recognizes that the use of strip searches and body cavity 

searches of individuals lawfully detained may, under certain circumstances, be necessary to protect the safety of 
law enforcement personnel, members of the public, and other detainees; to detect and secure evidence of 
criminal activity; and to safeguard the security, safety and orderly administration of criminal detention and 
holding facilities. The general assembly further recognizes the substantial intrusion on personal privacy and 
integrity caused by such searches and the consequent necessity that these searches be conducted only with 
proper justification and authority and with due recognition of and deference to the human dignity of those being 
searched.  
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ควบคุมตัวอยางถูกตองตามกฎหมายน้ัน อาจอยูภายใตสถานการณท่ีแนนอนเพ่ือความจําเปนในการ
รักษาความปลอดภัยของการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี สมาชิกในสังคม และผูถูกคุมขัง 
คนอ่ืนๆ เพื่อคนหาหรือคุมครองพยานหลักฐานของการกระทําทางอาญา เพื่อการรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัย เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการบริหารจัดการสถานที่ควบคุมตัวทางอาญา
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน สภานิติบัญญัติไดตระหนักตอไปถึงการลวงลํ้าความเปน
สวนตัวและศักดิ์ศรีของบุคคลจากการตรวจคนดังกลาว และความจําเปนท่ีเกิดข้ึนวาการตรวจคน
ดังกลาวนี้จะถูกนํามาใชเพียงเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีเหมาะสมและมีอํานาจในการปฏิบัติและมีการ
รับรูถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกตรวจคน 
 มาตรา 12-7.1-310 (ก) “การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย” หมายความวา 
การตรวจคนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจภายในรางกายในสวนท่ีเปนโพรงหรือชอง ยกเวนการตรวจ
ดวยตา ในทางชองหู ชองจมูก และชองปาก 
 (ข)  “ผูถูกคุมขัง” หมายความวา บุคคลท่ีถูกควบคุมตัวภายใตการจับกุมหรืออยูในการ
ดูแลและการควบคุมของรัฐ หรือการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานหรือผูชวยเจาพนักงานในรัฐ
โรดไอสแลนด แตไมรวมถึงผูกระทําความผิดอาญาซ่ึงจะถูกสงตัวไปยังทัณฑสถานตามคําพิพากษา
หรือบุคคลท่ีถูกคุมขังท่ีศูนยกักกันไวแอตต 

                                                 
10  12-7.1-3. Definitions. -- (a) “Body cavity search” means any search involving internal physical 

examination of body cavities, with the exception of a visual inspection of the ears, nose, and  mouth.  
 (b)  “Detainee” means any person who is detained, under arrest, or otherwise in the custody and 

control of any state or local law enforcement personnel or agent within the state of  Rhode Island but does not 
include criminal offenders committed to the adult correctional institution following conviction or sentencing or 
to persons confined at the Wyatt Detention Center.  
 (c) “Probable cause” means sufficient, objective facts or circumstances to lead a reasonable person 
to believe that a detainee is in possession of a weapon, contraband, or evidence of a crime, that cannot be 
detected and seized pursuant to a thorough frisk or pat search of a detainee’s person.  
 (d) “Reasonable suspicion” means sufficient, objective facts or circumstances to lead a reasonable 
person to suspect that a detainee is in possession of a weapon, contraband or evidence of a crime, that cannot be 
detected and seized pursuant to a thorough frisk or pat search of a detainee’s person.  
  (e) “Strip search” means any search requiring the removal or rearrangement of some or all of the 
clothing of a detainee to permit the visual inspection of the genitalia, buttocks, anus, female breasts or 
undergarments of the detainee 
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 (ค)  “เหตุอันควรเช่ือ” หมายความวา ขอเท็จจริงหรือสถานการณท่ีเพียงพอซ่ึงทําให
วิญูชนเช่ือไดวาผูถูกคุมขังคนน้ันมีอาวุธ ส่ิงของตองหาม หรือหลักฐานแหงอาชญากรรมไวใน
ครอบครองท่ีไมสามารถพบไดจากการตรวจคนผูถูกคุมขังอยางละเอียดดวยวิธีการปกติ 
 (ง)  “เหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ขอเท็จจริงหรือสถานการณท่ีเพียงพอซ่ึงทําให
วิญูชนสงสัยไดวาผูถูกคุมขังคนน้ันมีอาวุธ ส่ิงของตองหาม หรือหลักฐานแหงอาชญากรรมไวใน
ครอบครองท่ีไมสามารถพบไดจากการตรวจคนผูถูกคุมขังอยางละเอียดดวยวิธีการปกติ 
 (จ)  “การคนแบบถอดเส้ือผา” หมายถึง การคนท่ีจําเปนตองมีการถอดหรือมีการจัดการ
กับเส้ือผาของผูถูกคุมขังท้ังหมดหรือบางสวนเพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบ อวัยวะเพศ กน รูทวาร 
เตานมของผูหญิง หรือภายในตัวผูถูกคุมขังดวยสายตา 
 มาตรา 12-7.1-411 ผูถูกคุมขังในมลรัฐโรดไอสแลนด จะตองไมถูกตรวจคนตัวแบบถอด
เส้ือผาหรือตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย เวนแตจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดบัญญัติไวตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูถูกคุมขังท่ีถูกคุมขังอยูท่ีทัณฑสถานตามคําพิพากษาของศาลจะตองถูกตรวจคน
ตัวโดยเปนไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑโดยใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูนั้น ผูถูกคุม
ขังท่ีถูกควบคุมตัวอยูท่ีศูนยกักกันไวแอตตจะอยูภายใตการตรวจคนเพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
และขอบังคับของสถานท่ีประกาศใชใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีใชบังคับ 
 มาตรา 12-7.1-512 (ก) มาตรฐานของความนาเช่ือ ท้ังในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา 
และการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนอยูในรางกายจะตองไมถูกนํามาใชอยางเปนกิจวัตร การตรวจคน

                                                 
11 12-7.1-4. Policy. -- No detainee in the state of Rhode Island shall be subject to a strip search or 

body cavity search except in accordance with the procedures set forth herein. Detainees confined at the adult 
correctional institution on the basis of a criminal conviction or sentence shall be subject to search pursuant to 
regulations promulgated by the department of corrections in accordance with applicable law. Detainees 
confined at the Wyatt Detention Center shall be subject to search in accordance with rules and regulations of 
that facility promulgated in accordance with applicable law. 

12 12-7.1-5. Search prerequisites. -- (a) Standard of belief. Neither strip searches nor body cavity 
searches shall be conducted as a matter of routine procedure. A strip search may be conducted based upon 
reasonable suspicion. A body cavity search may be conducted only pursuant to a warrant based upon probable 
cause.  

 (b) Basis of belief. Neither reasonable suspicion nor probable cause, as defined herein, may be 
based solely on the nature of the offense charged or on the detainee’s previous criminal record. A belief or 
suspicion sufficient to support either search also may not be based on mere speculation, conjecture, or hunch. 
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แบบถอดเส้ือผาอาจกระทําไดตอเม่ือมีเหตุอันควรสงสัย สวนการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายใน
รางกายนั้นอาจกระทําไดตอเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือเทานั้น 
 (ข)  เกณฑของความนาเช่ือ ท้ังในเหตุอันควรเชื่อและเหตุอันควรสงสัยท่ีไดบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ อาจไมไดข้ึนอยูกับเพียงลักษณะของความผิดหรือประวัติอาชญากรรมของ 
ผูถูกคุมขังเทานั้น ความเช่ือหรือความสงสัยนั้นอาจไมไดข้ึนอยูกับเพียงการคาดเดาหรือสามัญสํานึก 
อาจรวมถึงขอเท็จจริงหรือสถานการณท่ีเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือ 
ในกรณีดังตอไปนี้ เชน 
  (1)  ลักษณะของขอหาท่ีกระทําความผิด 
  (2)  ลักษณะและการกระทําของผูถูกคุมขัง 
  (3)  สถานการโดยรวมในการจับหรือการคุมขัง 
  (4)  ประวัติอาชญากรรมของผูถูกคุมขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกระทําความผิดท่ี
รุนแรง และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (5)  การคนพบพยานหลักฐานของผูกระทําความผิดรายสําคัญในมุมมองธรรมดา
หรือในการคนท่ีเกิดข้ึนเพื่อการจับกุม 
  (6)  การตรวจหาวัตถุตองสงสัยท่ีอยูภายใตเส้ือผาของผูถูกคุมขังในระหวางการลง
พื้นที่ตรวจคนเพื่อการจับกุม 
  (7)  ประเภทของเส้ือผาและลักษณะของเส้ือผาท่ีผูถูกคุมขังสวมใส 
 มาตรา 12-7.1-6 การตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผาหรือการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอน
ภายในรางกายตอเม่ือไดปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

                                                                                                                                            
Facts or circumstances sufficient to establish reasonable suspicion or probable cause may include, but are not 
limited to, the following:  

  (1)  The nature of the offense charged;  
  (2)  The detainee’s appearance and demeanor;   
  (3)  The circumstances surrounding the arrest or detention;   
  (4)  The detainee’s criminal record, particularly past crimes of violence and narcotics offenses;  
  (5)  The discovery of evidence of a major offense in plain view or in the course of a  search 

incident to arrest;  
  (6)  Detection of suspicious objects beneath the detainee’s clothing during a field search  

incident to arrest;  
  (7)  The type of clothing and manner in which it is worn by the detainee.  
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 (1) กอนท่ีจะมีการตรวจคน 
  (i)  เขียนคํารองโดยอธิบายใหผูถูกคุมขังท่ีจะถูกตรวจคนทราบถึงรายละเอียดใน
ขอเท็จจริงหรือสถานการณท่ีจะทําใหเกดิเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือท่ีจะนํามาสูการตรวจ
คน 
  (ii) ไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหรือเจาหนาท่ีอื่น
ท่ีไดรับมอบหมาย 
  (iii) ขออนุมัติหมายคนสําหรับการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย 
  (iv) การตรวจคนจะตองจะตองปฏิบัติในสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเปนสวนตัวซ่ึงไม
สามารถตรวจสอบดวยสายตาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนท่ีสังเกตของบุคคลท่ีไมไดมี
สวนรวมในการตรวจคนดังกลาว 
  (v) ตองมีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการตรวจคนไมเกิน 2 คนเวนแตการมีสวนรวม
ของบุคคลท่ีเพิ่มข้ึนกวานั้นถือเปนส่ิงจําเปนเพื่อความปลอดภัยของผูถูกคุมขังหรือผูท่ีมีสวนรวมใน
การตรวจคนนั้น 
  (vi) เจาหนาท่ีท่ีมีสวนรวมในการคนหาทุกคนจะตองเปนเพศเดียวกันกับผูถูกคุมขัง 
ท่ีถูกตรวจคน เวนแตจะเปนแพทยท่ีมีใบอนุญาตในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย
เทานั้น 
  (vii) ผูถูกคุมขังท่ีถูกตรวจคนนั้นจะตองไมถูกสัมผัสรางกายในระหวางการตรวจ
คนแบบถอดเส้ือผา เวนแตผูถูกคุมขังปฏิเสธไมใหความรวมมือในการคน หรือโดยประการอ่ืนใดท่ี
ไมสามารถปฏิบัติตามในการตรวจคนได เนื่องจากเงื่อนไขทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของ
บุคคลนั้น 
  (viii) การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายทุกคร้ังนั้นจะตองดําเนินการ
โดยแพทยหรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตเทานั้น 
 (2) ภายหลังตรวจคน เจาพนักงานผูมีอํานาจหรือเจาพนักงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายให
ทําการคนจะตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับพฤติการณตางๆ ในการตรวจคนไวเปนลายลักษณอักษร 
รวมถึงขอมูลดังตอไปนี้ 
  (i) ขอเท็จจริงโดยเฉพาะ และ/หรือ พฤติการณท่ีไดมีการระบุวามีเหตุอันควรสงสัย
หรือเหตุอันควรเช่ือท่ีจะนํามาสูการตรวจคน สําเนาคํารองและคํารับรองเปนลายลักษณอักษร
จะตองแนบมากับรายงานการตรวจคนดวย ในกรณีของการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายใน
รางกาย จะตองแนบสําเนาหมายคนเขามาในรายงานดวย 
  (ii)  ช่ือและท่ีอยูของผูถูกคุมขัง และ วัน เวลา และสถานท่ีในการตรวจคน 
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  (iii) ช่ือ ยศหรือตําแหนง และเพศของบุคคลท่ีเกี่ยวของในการคน 
  (iv)  รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการตรวจ ประกอบดวย รายการของส่ิงของท่ีถอด
ออกจากตัวผูถูกคุมขัง และตําแหนงท่ีคนพบส่ิงของบนตัวผูถูกคุมขังแตละรายจากการที่ถูกยึด 
  (v)  สําเนารายงานดังกลาวจะตองสงใหแกผูถูกคุมขังท่ีถูกตรวจคน 
 มาตรา 12-7.1-713 (ก) ผูถูกคุมขังคนใดท่ีไดรับความเสียหายจากการตรวจคนท่ีได
ดําเนินการโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือท่ีใชบังคับตามหมวดนี้ หรือท่ีมิได
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาในการ
ดําเนินการทางแพงกับผูท่ีมีสวนรวมหรือผูท่ีอนุมัติการตรวจคนดังกลาว รวมทั้งรัฐและหนวยงาน
ทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นสังกัดอยู เพื่อชดเชยในความเสียหายไมนอยกวา 1,000 ดอลลาร คาเสียหาย 
เชิงลงโทษ คาทนายความ และคาใชจายในการดําเนินคดี แตเจาหนักงานตุลาการท่ีเปนผูอนุมัติ
หมายคนโดยสุจริตจะไดรับการคุมครองจากการรับผิดตามมาตรานี้ 
 (ข)  ไมมีหลักฐานใดท่ีหามาไดโดยผานหรือเปนผลมาจากการตรวจคนท่ีปราศจากเหตุ
อันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อซ่ึงบังคับตามขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีมิไดปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ท่ีจะนํามารับฟงไดในช้ันพิจารณาในการกระทําใดๆ ใน
ทุกๆ ศาลของมลรัฐนี้ 
 (ค)  การเยียวยาผูถูกคุมขังตามมาตรานี้ตองอยูนอกเหนือการเยียวยาอ่ืนๆ ท่ีผูถูกคุมขัง 
ท่ีไดรับความเสียหายมีอยูแลวตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยู 
 กฎหมายฉบับนี้ไดวางแนวทางและหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูถูกคุมขังไวโดยได
คุมครองสิทธิของผูถูกคุมขังในการท่ีจะไดรับการคุมครองไมใหไดรับความเสียหายจากการกระทํา

                                                 
13  12-7.1-7. Remedies for violations. -- (a) Any detainee aggrieved by a search performed without the 

requisite reasonable suspicion or probable cause mandated by this chapter or without substantial compliance 
with the procedures provided herein shall be entitled to seek relief in a civil action against all those participating 
in or approving such a search, as well as the state or local governmental entity by whom they are employed, for 
compensatory damages of not less than one thousand dollars ($1,000), punitive damages, attorneys’ fees, and 
costs of the suit. Any judicial officer approving a warrant and any person acting in good faith based upon a 
facially valid warrant shall be immune from liability under this section. 

 (b)  No evidence procured by, through, or as a consequence of a search performed without the 
requisite reasonable suspicion or probable cause mandated by this statute or without substantial compliance 
with the procedures provided herein shall be admissible in the trial of any action in any court of this state. 

 (c)  The remedies provided herein shall be in addition to any other remedies which a aggrieved 
detainee may have pursuant to applicable law. 

DPU



76 

ของเจาหนาท่ีของรัฐในการตรวจคนตัว โดยจะตองมีเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือวาผูถูก
คุมขังนั้นมีอาวุธ ยาเสพติด หรือส่ิงของตองหามอ่ืนๆไวในครอบครอง หรือซุกซอนเอาไวใน
รางกาย ซ่ึงเปนการจํากัดอํานาจของเจาพนักงานมิใหกระทําการตรวจคนตัวผูถูกคุมขังแบบถอด
เส้ือผาหรือตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังไดตามอําเภอใจ เนื่องจากการคน
ดังกลาวนั้นเปนการกระทําท่ีกระทบตอรางกายและจิตใจของผูถูกตรวจคน เนื่องจากการท่ีผูถูก
ตรวจคนจะตองเปลือยกายตอหนาบุคคลอ่ืน หรือถูกลวงลํ้าอวัยวะตางๆของรางกาย เชน อวัยวะเพศ 
หรือรูทวารของผูถูกตรวจคน ยอมทําใหผูถูกตรวจคนนั้นเกิดความอับอายทางเพศ 
 แตอยางไรก็ดี พระราชบัญญัตินี้ก็นํามาใชกับเฉพาะการตรวจคนตัวผูท่ีถูกคุมขังไวใน
อํานาจรัฐในกรณีอ่ืนๆ แตไมรวมถึงนักโทษท่ีอยูในเรือนจําตามความหมายของคําจํากัดความคําวาผู
ถูกคุมขัง ตามมาตรา 12-7.1-3 (ข.)  
 นักโทษในเรือนจําหรือทัณฑสถานซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษาใหจาํคุกนั้นยอมไมไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายนี้แตในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผานั้น ในบางรัฐนั้นก็ไดออกเปน
แนวนโยบายเกี่ยวกับการตรวจคนผูตองขังเอาไว 
 3.2.2.2  มลรัฐเคนต๊ักกี้   
 กรมราชทัณฑแหงมลรัฐเคนต๊ักกี้ ไดกําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเอาไวใน
นโยบายหมายเลข 9.8 โดยประกาศใชเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ซ่ึงกําหนดคําจํากัดความไว
ใน ขอ I. และกําหนดแนวนโยบายในการตรวจคนตัวผูตองขังไวในขอ II.A. โดยไดบัญญัติไวดังนี้ 
 I. คําจํากัดความ14 

                                                 
14  I. DEFINITIONS  
 “Body cavity search” means a manual or instrument inspection of a person’s anal, vaginal or other 

body cavity by a trained medical professional.  
 “Contraband” is defined by KRS 520.010.  
 “Cross-gender” means a person of the opposite gender.  
 “Exigent circumstances” means any set of temporary and unforeseen circumstances that require 

immediate action in order to combat a threat to the security or institutional order of a facility.  
 “Frisk” or “pat-down search” means a search during which a person is not required to remove his 

clothing and includes a visual inspection of the open mouth.  
 “Inventory Search” means the search of an inmate’s property and personal belongings.  
 “Strip search” means a body search during which a person is required to remove his clothing, and 

during which a person is subject to visual inspection of the genital and anal area, as well as other body cavities.  
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 “การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย” หมายถึง การตรวจสอบดวยตนเองหรือ
เคร่ืองมือทางอวัยวะเพศหรือรูทวารหนักหรือชองอ่ืนๆในรางกาย โดยแพทยผูเช่ียวชาญ 
 “ส่ิงของตองหาม” ถูกกําหนดโดย KRS 520.010.15 (ส่ิงของท่ีกฎหมายหามมิใหรับไว
ครอบครอง) 
 “ขามเพศ” หมายถึง บุคคลท่ีเปนเพศตรงขาม 
 “สถานการณฉุกเฉิน” หมายถึง สถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนการช่ัวคราวและไมอาจ
คาดหมายได ซ่ึงจําตองมีการดําเนินการในทันทีทันใดเพื่อท่ีจะตอสูกับภัยคุกคามตอความปลอดภัย
หรือเพ่ือความสะดวกแกเรือนจํา 
 “การตรวจคนแบบปกติ” หมายถึง การตรวจคนตัวโดยท่ีบุคคลไมตองถอดเส้ือผา และ
รวมถึงการตรวจสอบในปากดวยตาเปลา 
 “การตรวจคนท่ีเก็บของ” หมายถึง การตรวจคนทรัพยสินของผูตองขัง และของใช
สวนตัวของผูตองขัง 
 “การตรวจคนแบบถอดเส้ือผา” หมายถึง การตรวจคนรางกายโดยตองถอดเส้ือผาของ
ผูตองขังออกและตรวจสอบดวยสายตาในบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก และชองอ่ืนๆในรางกาย 
 II.  นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
  A.  นโยบายในการตรวจคนตัวผูตองขัง 
   1. นโยบายท่ัวไป 
    ก.  ทุกๆ พื้นท่ีและทรัพยสินของผูตองขังนั้นตองสามารถตรวจคนไดใน 
ทุกเวลา16 
    ข.  ผูตองขังทุกคนจะตองถูกตรวจคนไดทุกเวลา17 
    ค.  ผูตองขังทุกคนจะถูกตรวจคนแบบถอดเส้ือผา ถา 
   (1)  เขา หรือ ออก จากเรือนจํา 
   (2)  เขา หรือ ออก จากจุดเยี่ยมญาติ 

                                                 
15  520.010bDefinitions for chapter. 
 The following definitions apply in this chapter, unless the context otherwise requires: 
 (1) "Contraband" means any article or thing which a person confined in a detention facility is 

prohibited from obtaining or possessing by statute, departmental regulation, or posted institutional rule or order; 
16 a. All inmate areas and property shall be subject to a search at any time.  
17 b. All inmates shall be subject to a search at any time.  
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   (3)  เขา หรือ ออก จากพ้ืนท่ีควบคุม หรือพื้นท่ีอุตสาหกรรมของเรือนจํา 
หรือหองตมน้ํา หรือพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีจํากัดการเขาถึงของนักโทษ18 
    ง.  ผูตองขังท่ีไมไดอยูในหลักเกณฑในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาขางตน 
อาจถูกตรวจคนแบบถอดเส้ือผาไดหากมีเหตุอันควรสงสัยวานักโทษคนน้ันนําส่ิงของตองหามเขา
มา19 
    จ.  ผูตองขังจะตองไมถูกตรวจคนหรือตรวจรางกายสําหรับวัตถุประสงค
เพียงการกําหนดสถานะของอวัยวะเพศของผูตองขัง20 
    ฉ.  การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนในรางกายรวมกับการตรวจคนแบบถอด
เส้ือผานั้นจะกระทําไดตอเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูตองขังมีส่ิงของซุกซอนอยูภายในชองใดชอง
หนึ่งในรางกาย แตการตรวจคนส่ิงของภายในรางกายตองไดรับการอนุมัติจากพัศดีหรือบุคคลท่ี
พัศดีมอบหมาย21 
    ช. การตรวจคนแบบถอดเส้ือผาทุกคร้ัง นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาตตาม 
ขอ ค. (1), (2) และ (3) ขางตน จะไดรับการจดบันทึกและบันทึกไวในสมุดจดรายการตรวจคนแบบ
ถอดเส้ือผา ซ่ึงจะตองประกอบดวย22 
                                                 

18 c. All inmates shall be subject to a strip search  if  
  (1)  Entering or exiting an institution,  
  (2)  Entering or exiting the visiting area, or  
  (3)  Entering or exiting a controlled area, the Prison Industries area, boiler room area, or other 

area to which inmate access is limited.  
19 d. Inmates, who do not fall into one of the strip search categories above, may be strip searched if 

reasonable suspicion exists that the inmate is carrying contraband.  
20 e. An inmate shall not be searched or physically examined for the sole purpose of determining the 

inmate’s genital status.  
21 f.  Body cavity searches in conjunction with strip searches shall only be made if a reasonable 

suspicion exists that the inmate is carrying contraband in a cavity. All body cavity searches shall require the 
approval of the Warden or his designee.  

22 g. All strip searches, other than those authorized in subsection c. (1), (2) and (3) above, shall be 
logged and documented in the institutional strip search logbook, which shall include:  
  (1) Date and time of the search,  
 (2) Person authorizing the search,  
 (3) Person or persons conducting the search,  
 (4) Whether the genital area or the anal area was inspected,  
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     (1) วันท่ี และเวลาที่ทําการตรวจคน 
     (2)  บุคคลท่ีอนุมติใหทําการคน 
     (3)  บุคคลท่ีเปนผูดําเนินการตรวจคน 
     (4)  บริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนักท่ีไดทําการตรวจคน 
     (5)  ชองในรางกายท่ีไดทําการตรวจคน 
     (6)  เหตุผลในการตรวจคน และ 
     (7)  ผลลัพธของการตรวจคน 
    ซ. นอกจากในกรณีท่ีจําเปนเรงดวน ในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผานั้น
จะตองกระทําโดยเจาพนักงานท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูตองขัง การตรวจคนขามเพศแบบถอดเส้ือผาท่ี
ไดรับอนุญาตในขอ ค. (1), (2) และ (3) ขางตน จะไดรับการจดบันทึกเอาไวในสมุดบันทึกการตรวจ
คนแบบถอดเส้ือผาของเรือนจํา23 
     (1)  การตรวจคนจะตองดําเนินการในลักษณะท่ีใหเกียรติผูตองขังและอยู
ภายใตเง่ือนไขของสุขอนามัย 
     (2)  เจาหนาท่ีหรือผูดําเนินการตรวจคนอ่ืนๆ ท่ีทําการตรวจคนจะตองไม
ทําการขมขู ดูหม่ิน หรือพูดช้ีนําในขณะท่ีทําการตรวจคน 

                                                                                                                                            
 (5)  Whether any body cavity was searched,  

 (6)  The reason for the search, and  
 (7)  The results of the search.  

23  h. Except in exigent circumstances, a strip search shall be conducted by a staff member of the same 
gender as the inmate. All cross-gender strip searches, to include those authorized in subsection c. (1), (2), and 
(3) above shall be logged and documented in the institutional strip search logbook. 

 (1)  The search shall be carried out in a dignified manner and under sanitary conditions.   
 (2)  Officers or others conducting the search shall not make threatening, insulting, or suggestive 

remarks while conducting the search.  
  (3)  If requiring an inmate to expose body cavities, the person conducting the search shall not touch 

the body of the inmate except as authorized in subsection (h) of this section.  
  (4)  Once a search is complete, clothing that is not in violation of policy shall be returned to the 

inmate in order to redress.  
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     (3)  หากมีความจําเปนท่ีจะตองใหผูตองขังเปดใหเห็นชองตางๆ ใน
รางกาย การดําเนินการตรวจคนจะตองไมสัมผัสรางกายของผูตองขัง เวนแตจะไดรับอนุญาตตาม
ขอยกเวนในขอ ซ. นี้ 
     (4)  เม่ือการตรวจคนเสร็จสมบูรณ เส้ือผาท่ีไมไดอยูในขายท่ีละเมิดตอ
นโยบายนี้ ก็ตองสงคืนแกผูตองขังใหแตงตัว 
    ฌ.  ในการตรวจคนผูตองขังท่ีตองใชวิธีการลวงไปในชองของรางกาย การ
เอ็กซเรย หรือวิธีการทางการแพทย จะตองดําเนินการในท่ีท่ีมิดชิด โดยแพทยผูเช่ียวชาญของ
เรือนจํา24 
   2.  ผูตองขังจะตองไมตกอยูภายใตการตรวจคนซํ้าในรางกายหรือพื้นท่ีอยูอาศัย
ของผูตองขัง อันเปนการกล่ันแกลงผูตองขังเปนการสวนตัว การตรวจคนหองขังหรือท่ีเก็บของของ
ผูตองขังจะตองกระทําการใหผูตองขังไดรับผลกระทบในขณะน้ัน เวนแตพฤติการณของผูตองขัง
รายน้ันเปนภัยคุกคามตอเจาหนาท่ี ความปลอดภัย หรือตามคําส่ังของเรือนจํา25 
   3.  เม่ือดําเนินการตรวจคนหองขังหรือท่ีเก็บของในพื้นท่ีของผูตองขังท่ีกําหนด
ไว นักโทษท่ีไดรับผลกระทบ ในระหวางการตรวจคนอาจจะใสกุญแจมือไวดานหลังของผูตองขัง
และอาจตองนั่งอยูบนเกาอ้ีในระหวางการตรวจคน26 
   4.  การตรวจคนขามเพศโดยการตรวจคนแบบปกติในการตรวจคนผูตองขังเพศ
หญิงจะตองนํามาใชเฉพาะในสถานการณฉุกเฉินเทานั้นและจะตองมีการจดบันทึกเอาไว การตรวจ
คนแบบปกติหรือการตรวจคนพื้นท่ีของผูตองขังอาจดําเนินการไดในหลากหลายเหตุผลตามความ
จําเปนของเจาหนาท่ีราชทัณฑ เหตุผลในการตรวจคนอาจรวมถึงกรณีดังตอไปนี้27 

                                                 
24 i. Any search of an inmate which requires probing of a body cavity, x-rays, or any medical 

procedure shall be conducted in private by an institutional medical professional.  
25 2. An inmate shall not be subject to repeated searches of his person or living area as a method of 

harassing the particular inmate. Cell or inventory searches shall be done with the affected inmate present unless 
his presence poses a threat to staff, security, or institutional order.  

26 3. When conducting cell or inventory searches in the inmate’s assigned living area, the affected 
inmate, if present during the search, may be handcuffed behind his back and may be required to remain seated 
in a chair during the search. 

27 4. All cross-gender pat down or frisk searches of female inmates shall only be conducted under 
exigent circumstances and shall be documented. Other pat down or frisk searches, or area searches of inmates 
may be conducted for a variety of reasons as deemed necessary by correctional staff. Reasons for these searches 
may include the following:  
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    ก. หากเปนท่ีสังเกตหรือสงสัยวากิจกรรมนั้นมีความนาสงสัยหรือผิดปกติ 
    ข. หากมีการละเมิดกฎระเบียบภายในเรือนจํา 
    ค. เพื่อปองกันเจาหนาท่ี ผูตองขัง หรือเรือนจํา 
    ง. โดยการไมบอกกลาวลวงหนา 
    จ. หากเขาหรือออกจากกิจกรรมภายในบริเวณเรือนจํา 
    ฉ. หากไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานราชทัณฑ และ 
    ช. หากเจาพนักงานเกิดความสงสัยในทรัพยสินของผูตองขัง 
   5.  ผูตองขังอาจตองถูกใชเคร่ืองพันธนาการในระหวางการตรวจคนแบบปกติ 
เพื่อเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย28 
 จากแนวนโยบายในการตรวจคนผูตองขังดังกลาวนั้นจะเห็นไดวา กรมราชทัณฑของ
มลรัฐเคนต๊ักกี้ไดใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิของผูตองขังในการท่ีจะถูกตรวจคนตัวหรือ
ตรวจคนท่ีอยูอาศัยหรือท่ีเก็บของของผูตองขัง ซ่ึงไดกําหนดกรอบอํานาจของเจาหนาท่ีเอาไวอยาง
ชัดเจนเพ่ือปองกันมิใหเจาหนาท่ีเรือนจํานั้นกระทําการตรวจคนผูตองขังไดอยางตามอําเภอใจ  
ซ่ึงเปนการปองกันการปฏิบัติกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขังไดในระดับหนึ่ง 
 แนวนโยบายฉบับนี้ไดกลาวถึงการตรวจคนขามเพศ กลาวคือการตรวจคนโดยเจาหนาท่ี 
ท่ีเปนเพศตรงขามกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคน ซ่ึงเปนการกระทบตอสิทธิของผูตองขัง และยังอาจ
กอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขัง แตอยางไรก็ดี แนวนโยบายฉบับดังกลาวนั้นมิได
กลาวถึงผูตองขังท่ีเปนเพศท่ี 3 กลาวคือ บุคคลแปลงเพศท่ีผานการผาตัดแปลงเพศจากชายเปนหญิง 
หรือจากหญิงเปนชายวาจะตองไดรับการปฏิบัติแบบใด 
 ดวยเหตุท่ีสหรัฐอเมริกายังไมมีกฎหมายตนแบบการยอมรับสถานะผูแปลงเพศ แมบาง
มลรัฐจะมีกฎหมายยอมรับสถานะผูผาตัดแปลงเพศ แตคงเปนการยินยอมใหเปล่ียนช่ือในสูติบัตร 
 
                                                                                                                                            

 a.  If suspicious or unusual activity is observed or suspected;  
 b. If a rule violation is committed;  
 c. For the protection of staff, inmate, or institution;  
 d. On an unannounced basis;  
 e. If entering or exiting an activity within the main institutional compound;  
 f. If ordered by any Correctional employee; and  
 g. If an employee is not sure of an inmate's possessions. 
28  5. Inmates may be placed in restraints during pat down, or frisk searches for safety and security 

reasons. 
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เทานั้น ไมสามารถนํามาใชในการสมรสในเพศใหมได จึงเห็นไดวาบุคคลแปลงเพศไดรับการ
คุมครองทางกฎหมายนอยมาก การพิจารณาคดี การจําคุกไมมีการแยกนักโทษ จนมีนักโทษท่ีเปน
โรค Transsexuality ถูกขมขืนและลวงละเมิดทางเพศจึงฟองเรือนจําเปนคดี Harrison v. Ohio ในคดี
ดังกลาวคณะแพทยไดเสนอใหแยกนักโทษท่ีมีอาการ Transsexuality ออกจากนักโทษท่ัวไป เพราะ
นักโทษดังกลาวตองไดรับการดูแลทางการแพทยเชนการบําบัดดวยฮอรโมน จิตบําบัด รวมถึงเปน
การปองกันโรคติดตอทางเพศ (HIV/AIDS) อีกดวย อันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานในดานสวัสดิการและ
คามปลอดภัย อยางไรก็ตาม แมสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายยอมรับสถานะของผูแปลงเพศในบางมล
รัฐ แตสหรัฐอเมริกาก็มีกฎหมายหามเลือกปฏิบัติ (Antidiscrimination) ทางเพศ โดยรัฐ Minnesota 
ออกกฎหมายเปนมลรัฐแรกในป 1993 และตอมาทุกมลรัฐก็ออกกฎหมายดังกลาวซ่ึงสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา อาทิมลรัฐ Pennsylvania มีกฎหมาย Senate Bill 608,609 บัญญัติให
ความคุมครองบุคคลทุกเพศ โดยไมเลือกชนช้ัน ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ การแสดงออกทางเพศ29 
 เรือนจําเขตแหงมลรัฐซานฟรานซิสโกนั้นจะมีการตรวจคนตัวผูตองขังท่ีรับตัวเขามา
ใหมโดยวิธีการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา (Strip Searches) เพื่อตรวจหาอาวุธ และส่ิงของตองหาม 
ซ่ึงในสวนของผูตองขังแปลงเพศนั้น ในระบบของเรือนจําบางแหงนั้นกําหนดใหตองใหเจา
พนักงานเรือนจําท่ีเปนเพศเดียวกับเพศใหมของผูตองขังแปลงเพศเปนผูดําเนินการตรวจคน เชน 
ผูตองขังท่ีแปลงเพศจากชายเปนหญิงก็จะตองใหเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีเปนเพศหญิงทําการตรวจคน 
แตในกรณีของเรือนจําเขตของมลรัฐซานฟรานซิสโกนี้ ไดใหความสําคัญกับสิทธิในการมีตัวเลือก
ในการไดรับการปฏิบัติของผูตองขังแปลงเพศ ดังนั้นระเบียบนี้จึงไดใหสิทธิผูตองขังแปลงเพศใน
การท่ีจะเลือกเพศของเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีจะทําการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาได แตในกรณีท่ีผูตองขัง
ไมสามารถเลือกได(ซ่ึงกรณีดังกลาวเกิดข้ึนนอยมาก) ผูตองขังคนนั้นจะไดรับการตรวจคนโดย
เจาหนาท่ีเพศชาย 1 คน และเจาหนาท่ีเพศหญิง 1 คน 
 เนื่องจากธรรมชาติของการตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผา จะตองใหความใสใจเปน
พิเศษในการใหความเปนสวนตัวแกผูตองขังใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได การตรวจคนท่ี
ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีคนเดียวในหองท่ีมิดชิดท่ีอยูในหองโถงขนาดใหญจะใหความเปนสวนตัว
แกผูตองขังรวมท้ังลดโอกาสในการกระทําละเมิดแกผูตองขังโดยเจาพนักงาน แตอยางไรก็ตามก็ไม
ควรใหผูตองขังไดรับการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาซ่ึงกระทําโดยเจาหนาท่ีเพียงคนเดียว 
 ในเรือนจําเขตของมลรัฐซานฟรานซิสโก (San Francisco Country Jail) ไดมีการ
กําหนดระเบียบในการปฏิบัติตอผูตองขังแปลงเพศซ่ึงชวยใหเจาพนักงานเรือนจําปองกันการเลือก 
                                                 

29 สถานะทางกฎหมายของผูแปลงเพศ (น. 77), โดย วัชรินทร สังสีแกว, 2547,  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ปฏิบัติตอผูตองขังแปลงเพศตามกฎท่ีท้ังเคารพในความตองการของผูตองขังแปลงเพศและทําให
เรือนจําเขตของมลรัฐซานฟรานซิสโกนั้นไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการตอตานการเลือกปฏิบัติ 
โดยระเบียบดังกลาวนี้จะนํามาใชเสริมกับระเบียบเดิมท่ีมีอยูเพื่อท่ีจะคุมครองสิทธิของผูตองขัง
แปลงเพศ30 
 
3.3  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ฮองกงเปนเขตบริหารพิเศษท่ีข้ึนตรงตอรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนแต
เดิมฮองกง เปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ แหงหนึ่ง ในเขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น แต
หลังจากจีนพายแพในสงครามฝน อังกฤษไดเขาครอบครอง เกาะฮองกงและเกาลูนในป พ.ศ. 2385 
(ค.ศ. 1842) และพ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) อังกฤษไดทําสัญญา 
‘เชาซ้ือ’ พื้นท่ีทางตอนใตของลําน้ําเซินเจิ้น ซ่ึงปจจุบันเรียกวา ‘New Territory’ รวมท้ังเกาะรอบ
ขาง  รัฐบาลจีนไดใชนโยบาย ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ในการปกครองฮองกง ตามกฎหมาย
พื้นฐานท่ีใชในการปกครองและบริหารฮองกง ท่ีสภาประชาชนจีนไดอนุมัติและประกาศใชเปน
กฎหมาย เม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยใหสิทธิฮองกงในการปกครองตนเองอยางอิสระ 
สามารถดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การพาณิชย ฯลฯ ไดตามระบบเสรี 
รัฐบาลจีนไดกําหนดใหฮองกงสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีตอไปไดอีกเปนเวลา 50 ป 
นับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนวันท่ีรัฐบาลจีนไดรับฮองกงกลับคืนจากรัฐบาล    
สหราชอาณาจักร31 ดวยเหตุท่ีฮองกงนั้นเคยตกอยูในความครอบครองของสหราชอาณาจักร ดังนั้น
ระบบกฎหมายของฮองกงจึงไดคลายคลึงกับระบบกฏหมายของสหราชอาณาจักรซ่ึงใชระบบคอม
มอนลอว 
 ระบบงานราชทัณฑของฮองกงนั้น แตเดิมยังอยูภายใตการดูแลของศาล ตํารวจ และ
เรือนจํา แตภายหลังระบบเรือนจําไดมีการแบงแยกอํานาจออกจากตํารวจกลายเปนอํานาจอิสระใน
ป 1879 และในป 1982 กรมราชทัณฑของฮองกงไดรับการเปล่ียนช่ืออยางเปนทางการเปน 
Correctional Service Department เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของโปรแกรมการบังคับโทษ
โดยมุงเนนไปที่การแกไขฟนฟูสมรรถภาพของผูกระทําผิด 

                                                 
30  National Lawyers Guild & City & County of San Francisco Human Rights Commission. (2002). 

MODEL PROTOCOLS  ON THE TREATMENT OF TRANSGENDER  PERSONS BY SAN FRANCISCO 
COUNTY  JAIL. p. 9 

31  เขตบริหารพิเศษฮองกง.  (2548, 28 เมษายน),  สืบคน 20 มีนาคม 2557, จาก
<http://th.wikipedia.org/wiki/เขตบริหาพิเศษฮองกง> 
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 ในฐานะท่ีราชทัณฑเปนสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของฮองกง กรม
ราชทัณฑทําหนาท่ีใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเรือนจํา(หมวดท่ี 234) โดยกรมราชทัณฑจะตอง
สรางความปลอดภัย สภาพแวดลอมท่ีดีและมีมนุษยธรรมในการควบคุมตัวบุคคลท่ีอยูในความดูแล
ของราชทัณฑ และอํานวยความสะดวกแตผูตองขังในการกลับคืนสูสังคมในฐานะพลเมืองดีโดย
ผานโปรแกรมการแกไขฟนฟูท่ีครบวงจร32 
 3.3.1  การตรวจคนตัวผูตองขัง ในสวนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคนตัวผูตองขังของฮองกง
นั้น ไดมีการบัญญัติกฎหมายไวเปนลายลักษณอักษรไวใน Prison Rule (Chapter 234A, Rule 9, 10) 
ประกาศใชเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 1997 โดยบัญญัติวา 
 Rule 9 การตรวจคน33 
 (3)  การปฏิบัติโดยท่ัวไป 
  (ก)  การรับเขา และการจําหนายออก 
        (1) ผูตองขังทุกคนจะตองถูกตรวจคนเ ม่ือถูกรับเขามายังเ รือนจําโดย 
ผูบัญชาการเรือนจําและเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ทําการตรวจคนและส่ิงของท่ีไมไดรับอนุญาตใหนําเขาไป
ท้ังหมดจะตองนําออกจากผูตองขัง 

                                                 
32  Report on the Grade Structure Review of the Disciplined Services.  (2008).  Standing Committee on 

Disciplined Services Salaries and Conditions of Service.  p. 41. 
33 Rule 9 Searching 
 (3) GENERAL TREATMENT 
  (a) Admission and Discharge  
   (1)  Every prisoner shall be searched on admission and at such times subsequently as the 

Superintendent or other officer in charge may direct, and all articles for the possession of which no authority 
has been given shall be taken from him.  

   (1A) The Medical Officer, or a Chief Officer, Principal Officer, Officer or Nurse, authorized 
by the Medical Officer, may, for the purpose of paragraph (1), search the rectum, nostrils, ears and any other 
external orifice of a prisoner. (L.N. 2 of 1974)  

   (2)  The searching of a prisoner shall be conducted with due regard to decency and self-
respect, and in as seemly a manner as is consistent with the necessity of discovering any concealed articles.  

   (3)  No prisoner shall be stripped and searched in the sight of another prisoner unless a senior 
officer considers it necessary in the interests of the security of a prison or the safety of any person. (L.N. 353 of 
1981)  
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   (1ก) เจาหนาท่ีทางการแพทย หรือประธานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี 
เจาหนาท่ี หรือพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตจากแพทย อาจดําเนินการตามวัตถุประสงคในวรรค (1) โดย
การตรวจคนทางทวารหนัก จมูก หู และชองตางๆภายนอกของผูตองขัง 
       (2) การตรวจคนผูตองขังนั้นจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
เคารพตอผูตองขังและในลักษณะท่ีเหมาะสมตามท่ีสอดคลองกับความจําเปนเพ่ือการตรวจพบ
ส่ิงของท่ีซอนเรนอยูในตัวผูตองขัง 
       (3) ผูตองขังจะตองไมถูกถอดเส้ือผาและคนตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ เวนแต
เจาหนาท่ีระดับสูงนั้นจะเห็นวาเปนส่ิงท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของ
เรือนจําและความปลอดภัยของบุคคล 
 Rule 10 บทบัญญัติสําหรับผูตองขังหญิง34 
 ผูตองขังจะตองถูกดําเนินการตรวจคนโดยเจาหนาท่ีท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูตองขังใน
สวนอื่น  ๆนั้นก็จะตองดําเนินการในการรับตัวหรือการปลอยตัวผูตองขังหญิงเชนเดียวกับผูตองขังชาย 
 จะเห็นไดวาตามกฎหมายบังคับโทษจําคุกของฮองกงนั้นก็ไดกําหนดใหการตรวจคน
นั้นเปนส่ิงท่ีตองกระทําทุกคร้ังท่ีมีการรับตัวผูตองขังเขามายังเรือนจํา เชนเดียวกันกับกฎหมาย
บังคับโทษของประเทศอ่ืนๆ เพื่อเปนการปองกันไมใหมีการลักลอบนําส่ิงของตองหามหรือส่ิงของ
ท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอความม่ันคงและความปลอดภัยภายในเรือนจํา  
 3.3.2  การตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา ถึงแมจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจคนตัว
ผูตองขังกําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขังไวใน Prison Rule (Chapter 234A, Rule 
9,10) ซ่ึงไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผาไวดวย โดยจะอยูใน Rule 
9 (3) ซ่ึงบัญญัติเปนขอหามไมใหผูตองขังนั้นถูกตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผาตอหนาผูตองขังคน
อ่ืนๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อไมใหผูตองขังเกิดความอับอาย แตในสวนของเจาพนักงานท่ีจะทําการ
ตรวจคนนั้น ไดระบุไวใน Rule 10 ซ่ึงบัญญัติไวเฉพาะในสวนของผูตองขังหญิง ซ่ึงจะตองถูกตรวจ
คนโดยเจาพนักงานท่ีเปนหญิงเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพฯ (The Bankok 
Rules) ขอกําหนดท่ี 19 
 

                                                 
34  Rule 10  Provisions as to female prisoners 
 No prisoner shall be searched other than by an officer of the same sex. In other respects the same 

course shall be pursued in reference to the admission or discharge of a female prisoner as in the case of a male 
prisoner. 
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 แตอยางไรก็ตามแม Prison Rule (Chapter 234A, Rule 9(3)) นั้นแมจะบัญญัติขอหามใน
การตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผาตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ แตก็ไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ี
ระดับสูงในการอนุญาตใหทําการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผาตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ ถา 
หากเห็นวามีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจํา ซ่ึงกฎหมาย
ดังกลาวก็มิไดกําหนดวา “เหตุจําเปน” นั้นไดแกอะไรบาง และก็ไมไดกําหนดใหมีการทําบันทึกเหตุ
จําเปนดังกลาวและแสดงตอผูตองขัง ดังนั้น กฎหมายดังกลาวจึงยังมีชองโหวใหเจาพนักงาน
สามารถใชดุลพินิจในการตรวจคนไดอยางกวางขวาง35 ซ่ึงหากผูตองขังท่ีถูกตรวจคนตัวแบบถอด
เส้ือผาตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ นั้นเห็นวาการท่ีตนถูกตรวจคนดังกลาวนั้น เปนการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพโดยเจาพนักงาน ผูตองขังก็มีสิทธิท่ีจะรองเรียนไปยังหนวยรับและสอบสวนเร่ืองรองเรียน
(Complaints Investigation Unit ) ซ่ึงก็เปนหนวยงานภายในของกรมราชทัณฑของฮองกงเอง ซ่ึง
การรองเรียนดังกลาวก็อาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการสอบสวนเร่ืองรองเรียนได โดย
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในป ค.ศ. 2006 หนวยรับและสอบสวนเร่ืองรองเรียน ไดมีการรับแจงเร่ือง
รองเรียนจํานวน 172 เร่ือง ซ่ึงมีเร่ืองท่ีไดรับการสอบสวนในทันทีจํานวน 90 เร่ือง ซ่ึงมีเพียง 3.3% 
(3 เร่ือง)เทานั้นท่ีไดรับการสอบสวนท้ังหมดหรือบางสวน สวนเร่ืองอ่ืนๆท่ีเหลือถูกพิจารณาวาขอ
รองเรียนเปนเท็จ หรือเจาพนักงานทําถูกตอง หรือไมไดรับการพิสูจน36 
 สวนการตรวจคนตัวผูตองขังท่ีจําเปนตองตรวจคนในชองหรือรูทวารตางๆ นั้น Prison 
Rule (Chapter 234A, Rule 9(1ก)) กําหนดใหตองกระทําโดย) เจาหนาท่ีทางการแพทย หรือ
ประธานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี หรือพยาบาลที่ไดรับอนุญาตจากแพทย เทานั้น ซ่ึง
เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายผูตองขัง เนื่องจากการตรวจคนท่ีจะตองมีการ
ลวงลํ้าเขาไปในรางกายของผูตองขังนั้นยอมกระทบตอสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของ
ผูตองขังโดยตรง ซ่ึงหากดําเนินการโดยเจาหนาท่ีท่ีไมมีความเช่ียวชาญโดยตรง เชน เจาพนักงาน
เรือนจําท่ัวๆ ไปนั้นอาจกอใหเกิดความบาดเจ็บหรือเปนอันตรายแกตัวผูตองขังได ดังนั้นกฎหมาย
ในขอดังกลาวจึงถือวาเปนกฎหมายท่ีมีการคุมครองและใหความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง
อยูมาก และในปจจุบันกรมราชทัณฑของฮองกงก็พยายามทําการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแกไข
กฎหมายในเร่ืองดังกลาวใหทันสมัยและคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังในการตรวจคนตัว
ผูตองขัง โดยศึกษาแนวทางตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย37 โดยจะศึกษาในหัวขอตอไป 

                                                 
35 Degrading strip search procedures by law enforcement agencies (p. 5),  Hong Kong Human Rights 

Commission Society for Community Organization, 2008.  
36 Ibid.  
37 Ibid.  
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3.4 ออสเตรเลีย (Australia) 
 ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศท่ีอยูในเครือจักรภพอังกฤษจึงใชกฎหมายระบบจารีต
ประเพณี Common Law เชนเดียวกับอังกฤษ โดยอยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม (Rule of law) 
ความยุติธรรม (Justice) และความเปนอิสระของตุลาการ (The Independence of the Judiciary) โดย
ท้ังประชาชนชาวออสเตรเลียและท่ีไมใชประชาชนชาวออสเตรเลียนั้นก็จะไดรับการปฏิบัติท่ี 
เทาเทียมกันตามกฎหมายท่ีมีอยูเพื่อใหแนใจวาประชาชนในประเทศจะไมไดรับการปฏิบัติอยาง 
ไมเปนธรรมหรือโดยพลการจากรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ38 
 3.4.1  การตรวจคนตัวผูตองขัง ประเทศออสเตรเลียนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษจําคุก
และการปฏิบัติตอผูตองขังเอาไวโดยเฉพาะโดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ (Prisons 
Act 1981) และขอบังคับราชทัณฑ (Prisons Regulation 1982) โดยขอบังคับราชทัณฑนั้นเปนการ
บัญญัติข้ึนมาเพื่อขยายความหรือใหรายละเอียดเกี่ยวกับการวิธีการและขอบังคับในการปฏิบัติ 
ตอผูตองขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ โดยในเร่ืองการตรวจคนผูตองขังนั้นไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑมาตรา 49 และขยายความโดยขอบังคับราชทัณฑ โดยไดวางกฎระเบียบ
ในการตรวจคนไวในขอบังคับท่ี 78 ซ่ึงบัญญัติวา 
 ขอบังคับท่ี 78 หนาท่ีในการตรวจคนผูตองขัง39 
 (1)  ผูตองขังทุกคนจะตองถูกตรวจคนเม่ือถูกแรกรับเขามาในเรือนจําและในทันที
กอนท่ีจะถูกปลอยตัวออกจากเรือนจํา และอาจถูกตรวจคนในโอกาสอ่ืนๆ และในลักษณะเชนอาจมี
การพิจารณาถึงความจําเปนโดยผูบัญชาการเรือนจํา40 
 (2)  เจาพนักงานเรือนจําสามารถตรวจคนผูตองขังท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตนและ
เม่ือผูตองขังออกจากหรือเขาสูเรือนจําหรือมีการยายเรือนจํา เจาพนักงานเรือนจําจะตองทําการตรวจ
คนนักโทษแตละคน41  
 
                                                 

38  Department of Foreign Affairs and Trade.  (2012), Legal system. from 
<http://www.dfat.gov.au/facts/legal_system.html> 

39  8. Duties as to search of prisoners 
40  (1) Each prisoner shall be searched on his admission to prison and immediately before his discharge 

from prison and may be searched on such other occasions and in such manner as may be considered necessary 
by the superintendent.  

41 (2) A prison officer may search any prisoner in his charge or under his supervision and where 
prisoners have left or returned to a prison or have been transferred between prisons, a prison officer shall search 
each prisoner.  

DPU



88 

 (3)  ผูตองขังจะตองไมถูกถอดเส้ือผาในขณะตรวจคน เวนแต ผูบัญชาการเรือนจํา (หรือ
ในกรณีท่ีผูบัญชาการเรือนจําไมสามารถติดตอกับเจาพนักงานหรือเจาพนักงานในระดับสูงกวา) ได
รับคํารองขอจากเจาพนักงานเรือนจําใดๆท่ีเกี่ยวของในการตรวจคนดังกลาว ซ่ึงจะตองจัดทํา
รายงานเปนลายลักษณอักษรและสงตอไปยังผูบัญชาการเรือนจํา42 
 (4)  การตรวจคนผูตองขังจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเคารพใน
ตนเองภายใตขอบังคับ (5) ผูตองขังจะตองไมถูกถอดเส้ือผาและตรวจคนตอหนาบุคคลท่ีเปนเพศ
ตรงขาม และในขณะท่ีทําการตรวจคนจะตองไมมีผูตองขังคนใดถูกเปลือยกายตอหนาผูตองขังคน
อ่ืนๆ43 
 (5)  ผูบัญชาการเรือนจําอาจรองขอใหเจาหนาท่ีทางการแพทยอยูรวมดวยในการตรวจ
คน44  
 จากขอบังคับขอดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวา ผูตองขังทุกคนจะตองถูกตรวจคนตัว
ทุกคร้ังท่ีมีการเขาหรือออกจากเรือนจํา หรือเวลาอ่ืนๆตามท่ีผูบัญชาการเรือนจําเห็นสมควร เพื่อ
เหตุผลในการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจํา ไมใหผูตองขัง
ลักลอบนําส่ิงของตองหามหรือส่ิงของอันตรายใดๆเขามาภายในเรือนจาํได แตก็ไมไดอนุญาตใหเจา
พนักงานเรือนจําสามารถทําการตรวจคนตัวผูตองขังไดตามอําเภอใจ จึงถือวาเปนการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของผูตองขังตามสมควร 
 3.4.2  การตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา จากขอบังคับราชทัณฑท่ี 78 (3) และ(4) จะเห็น
ไดวา ขอบังคับดังกลาวไดมีการกําหนดขอหามและขอยกเวน รวมท้ังหลักเกณฑในการตรวจคน
ผูตองขังแบบถอดเส้ือผาแลว ในขอบังคับท่ี 81 ยังไดมีการบัญญัติถึงรายละเอียดในการตรวจคนตัว
ผูตองขังแบบถอดเส้ือผาเอาไวอยางละเอียดและชัดเจน ดังนี้ 

                                                 
42 (3) A prisoner shall not be stripped of his clothing and searched unless the superintendent (or where 

the superintendent is unable to be contacted an officer of or above the rank of senior officer) has so ordered and 
any prison officer involved in such a search shall make a written report of the search and forward it to the 
superintendent.  

43 (4) A search of a prisoner shall be conducted with regard to decency and self-respect and, subject to 
subregulation (5), the prisoner shall not be stripped of his clothing and searched in the sight or the presence of a 
person of the opposite sex and, where practicable, no prisoner shall be stripped in the presence of another 
prisoner.  

44 (5) The superintendent may request the presence of a medical officer during the search of a 
prisoner.  
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 ขอบังคับท่ี  81 ขอบังคับในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาภายใตมาตรา  49 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ45 
 (1)  เม่ือผูบัญชาการเรือนจํามีความจําเปนท่ีจะตองตรวจคนตัวบุคคลตามมาตรา 49 ของ
พระราชบัญญัติ และบุคคลจะตองถอดเส้ือผาเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจคนนั้นนอกเหนือไปจาก
ความตองการที่กําหนดไวในขอบังคับท่ี 80(1) และ (3)  
  (ก)  ผูบัญชาการเรือนจําอาจรองขอใหเจาหนาท่ีทางการแพทยอยูรวมดวยในขณะ
ทําการตรวจคน 
  (ข)  การตรวจคนจะตองดําเนินการตอหนาเจาหนาท่ีไมเกิน 2 คน เวนแตผูบัญชาการ 
เรือนจําจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของเรือนจํา หรือเพื่อ
ปองกันการตอสูขัดขวางในการดําเนินการตรวจคน46 
 (2)  ภายใตบังคับมาตรา 49(4) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ และขอบังคับอนุ (1)(ก) 
การตรวจคนภายใตขอบังคับนี้จะตองไมถูกดาํเนินการโดยหรือตอหนาสายตาของบุคคลท่ีไมไดเปน
เพศเดียวกันกับบุคคลท่ีถูกตรวจคน47 
 (3)  การตรวจคนตัวบุคคลจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และเคารพตนเองและเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ48 
 (4)  ผูบัญชาการเรือนจําอาจจดบันทึกการตรวจคนตัวบุคคลในทุกๆคร้ังตามมาตรา 49 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑท่ีบุคคลใดจะตองทําการถอดเส้ือผาและในการจดบันทึกตอง
ประกอบดวย 

                                                 
45 81. Regulation of strip searches under section 49 
46 (1) Where the superintendent requires a search of a person pursuant to section 49 of the Act and 

that person is required to remove any clothing for the purposes of the search then, in addition to the 
requirements set down in regulation 80(1) and (3) —   

  (a)  the superintendent may request the presence of a medical officer during the search;  
  (b)  the search shall be conducted in the presence of not more than 2 officers unless the 

superintendent orders otherwise in the interests of security of the prison or to overcome actual resistance offered 
to the search.  

47 (2)  Subject to section 49(4) of the Act and to subregulation (1)(a), a search under this regulation 
shall not be conducted by or in the presence or within the sight of any person who is not of the same sex as the 
person being searched.  

48 (3)  A search of a person shall be conducted expeditiously, with regard to decency and self-respect 
and in accordance with any relevant rules or standing orders.  
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  (ก)  ช่ือและท่ีอยูของผูถูกตรวจคน 
  (ข)  ขอมูลประจําตัวของผูตองขังซ่ึงไดรับการเยี่ยมญาติหรือตองการจะเยี่ยมญาติ 
  (ค)  ลักษณะของการตรวจคน 
  (ง)  รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ียึด และ 
  (จ)  รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ49 
 (5) ในกรณีท่ียึดส่ิงของไดหลังจากท่ีทําการตรวจคนภายใตขอบังคับนี้ เจาพนักงานผูมี
อํานาจตองแจงใหผูบัญชาการเรือนจําท่ีจะกําหนดทิศทางตามมาตรา 49(5) แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ50 
 (6) ขอบังคับดังกลาวนี้นํามาบังคับใชในกรณีของการตรวจคนท่ีบุคคลผูถูกตรวจคน
จะตองถอดเส้ือผาและถูกตรวจคนดวยสายตาและดวยมือในกรณีของการตรวจสอบชองตางๆ ใน
รางกาย51 
 จากขอกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวากฎหมายของประเทศออสเตรเลียนั้นไดมี
การบัญญัติกฎหมายข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองขัง โดยมีการจํากัดอํานาจของเจาหนาท่ี
ราชทัณฑในการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจคนแบบถอดเส้ือผานั้น โดยหลัก
แลวถือเปนขอหามมิใหกระทํา แตอาจกระทําไดตอเม่ือทําตามหลักเกณฑในขอยกเวนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติเทานั้น อีกท้ังยังมีขอหามไมใหทําการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเสื้อผาตอหนา
บุคคลท่ีเปนไมใชเพศเดียวกันกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคน และหามไมใหทําการตรวจคนแบบถอด
เส้ือผาตอหนาผูตองขังคนอ่ืน เพื่อปองกันความอับอายทางเพศของผูตองขัง  
 

                                                 
49 (4) The superintendent shall keep or cause to be kept a record of every search of a person pursuant 

to section 49 of the Act where the person is required to remove any clothing and the record shall include —  
 (a)  the name and address of the person;  
 (b)  the identity of the prisoner that the person was visiting, or intended to visit;  
 (c)  the nature of the search;  
  (d)  a description of any article seized; and  
  (e)  any other relevant details.  
50 (5)  Where any article is seized after a search under this regulation, the superintendent shall as soon 

as practicable notify the chief executive officer who shall make a direction under section 49(5) of the Act.  
51 (6)  This regulation applies in the case of a search where a person is required to undress and be 

searched visually and by hand and in the case of an examination of body orifices.  
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 ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายยอมรับสถานะผูแปลงเพศในแตละมลรัฐ โดยการ 
ดําเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาจะไดรับการปฏิบัติตามเพศใหมท่ีไดมา จะไมมีการเลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้บุคคลท่ีมีพฤติกรรมหรือมีลักษณะท่ีแสดงออกมาเปนอีกเพศหน่ึง ตองปฏิบัติตอผูนั้น
ตามเพศท่ีแสดงออกมา (to discriminate against a people because that person was thought to be of 
particular sexuality regardless of whether that was the case or not) ซ่ึงปญหาดังกลาวศาลสูงมลรัฐ
นิวเซาทเวลสไดพิพากษาวาเฉพาะผูท่ีผาตัดแปลงเพศแลวจึงจะถือวามีเพศใหม สวนผูท่ีมีเพียง
ลักษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาตรงกันขามกับเพศของตนคงไดรับการปฏิบัติตามเพศเดิม 
สวนการจําคุก ผูท่ีผาตัดแปลงเพศแลวจะตองถูกจําคุกในเพศใหม สวนผูท่ียังไมไดผาตัดแปลงเพศ
จะถูกจําคุกแยกตางหากจากนักโทษท่ัวไป52 ดังนั้น ในการตรวจคนตัวผูตองขังแปลงเพศนั้นจะตอง
กระทําโดยเจาพนักงานท่ีเปนเพศเดียวกับเพศท่ีใหมท่ีผูตองขังแสดงออก 

                                                 
52 สถานะทางกฎหมายของผูแปลงเพศ (น. 83), โดย วัชรินทร สังสีแกว, 2547,  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 บทที่  4 
วิเคราะหปญหาการตรวจคนตัวผูตองขัง 

 
 เนื้อหาในบทน้ีจะวิเคราะหถึงหลักการและแนวคิดและปญหาในการตรวจคนตัว
ผูตองขังในประเทศไทย โดยจะไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลียดวย 
พรอมท้ังบทวิเคราะหเฉพาะปญหาในเร่ืองการตรวจคนตัวผูตองขังและการปฏิบัติตอผูตองขังแปลง
เพศในประเทศไทย เพื่อจะไดเปนแนวทางในการหาขอสรุปและขอเสนอแนะในบทตอไป 
 
4.1  วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทย 
 ท่ีจะกลาวตอไปนี้ จะเปนการวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีม่ีอยูของไทยที่เกี่ยวกับ
การตรวจคนตัวผูตองขัง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาจากกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวของและ
สังเคราะหออกมาใหเห็นไดชัดถึงหลักเกณฑตางๆในการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยจะกลาวถึง 
หลักการและแนวคิดในการคนตัวผูตอง มาตรการทางกฎหมายในการคนตัวผูตองขัง ผูมีอํานาจคน
ตัวผูตองขัง เหตุในการคนตัวผูตองขัง การคุมครองการคนตัวผูตองขังในประเทศไทย 
 4.1.1  หลักการและแนวคิดในการคนตัวผูตองขังในประเทศไทย ในการตรวจคนตัวผูตองขัง
นั้น มีวัตถุประสงคหลักก็คือเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของเรือนจํา โดยมุงท่ีจะลด
ปจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณไมสงบเรียบรอยในเรือนจํา เชน ปญหายาเสพติดในเรือนจํา การ
ลักลอบนําโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณส่ือสารตางๆ เขาไปในเรือนจํา หรืออุปกรณท่ีเอ้ือตอการ
แหกหัก หลบหนี การทํารายผูตองขังคนอ่ืนๆหรือเจาหนาท่ี หรือการฆาตัวตายของผูตองขัง 
เนื่องจากการท่ีผูตองขังท่ีไดออกไปสูโลกภายนอกเรือนจํา เชน ผูตองขังท่ีตองออกจากเรือนจําเพื่อ
ไปข้ึนศาล หรือออกจากเรือนจําเพื่อทํางานบริการสาธารณะภายนอกเรือนจํา ยอมมีความเส่ียงที่จะ
ลักลอบนําส่ิงของตองหามหรือส่ิงของผิดกฎหมายท่ีอยูภายนอกเรือนจําเขามาภายในเรือนจํา เชน  
ยาเสพติด โทรศัพทมือถือ อาวุธหรือเคร่ืองมือท่ีเอ้ือตอการแหกหัก หลบหนี หรือกอความไมสงบ
เรียบรอยในเรือนจํา  ดังนั้นการตรวจคนจึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดในการรักษาความสงบเรียบรอย
ในเรือนจํา 
 อีกท้ังในการตรวจคนผูตองขังในเรือนจํานั้น ในทางปฏิบัติของทางเรือนจําก็มักจะ
กําหนดใหมีการตรวจคนตัวผูตองขังทุกคนกอนเขาและออกจากเรือนนอน เพื่อปองกันการกอความ

DPU



93 

ไมสงบ การเสพยาเสพติด หรือผูตองขังฆาตัวตาย ซ่ึงเคยมีปรากฏใหเห็นบอยคร้ัง เชนผูตองขัง
พยายามท่ีจะกินหรือกลืนสารเคมีเชน น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา หรือแอลกอฮอลลางแผลเพื่อ
พยายามฆาตัวตาย ดังนั้นทางเรือนจําจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเขมงวดในการตรวจคนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวนั้นได 
       แตอยางไรก็ดี การตรวจคนตัวผูตองขังนั้นเปนการกระทําตอเนื้อตัวรางกายของ
ผูตองขังโดยตรง จึงอาจกอใหเกิดการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของผูตองขังได ดังนั้นจึงควรมีการ
บัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยกําหนดอํานาจ หลักเกณฑ และวิธีการใน
การตรวจคนอยางชัดเจน เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังในการท่ีจะไมถูกดําเนินการตรวจ
คนโดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลใดๆที่มีอํานาจในการตรวจคนอยางไรมนุษยธรรม 
 4.1.2  มาตรการทางกฎหมายในการคนตัวผูตองขังในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นั้นไมไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจคนตัว
ผูตองขังเอาไวโดยเฉพาะ แตก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองของการจําแนกประเภทผูตองขัง โดยใหแยก
เพศชายกับเพศหญิงออกจากกัน ซ่ึงก็มีความเกี่ยวของกับการตรวจคนตัวผูตองขังอยูบาง เนื่องจาก
การตรวจคนตัวผูตองขังนั้นจะตองกระทําโดยบุคคลท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูตองขัง แตก็บัญญัติไว
อยางกวางๆ ในมาตรา 6 ซ่ึงบัญญัติวา “รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือ
ส่ังใหจัดอาณาเขตภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศ ของผูตองขังหรือ
ความประสงคในการอบรมผูตองขังดวย” ซ่ึงก็สอดคลองกับกฎมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอ
นักโทษขององคการสหประชาชาติ ขอท่ี 8 
 แตอยางไรก็ดี ตอมาก็ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน 
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2480 
โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขัง และการแบงแยกประเภทของผูตองขัง
เอาไว ซ่ึงกําหนดใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขังเม่ือไดรับตัวผูตองขังเขาสูเรือนจํา การตรวจคน
ส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงให
เจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติด
ตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขังจะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยู
ท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให ซ่ึงก็สอดคลองกับหลักสากลคือขอกําหนด
ของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง
สําหรับผูกระทําผิดหญิง หรือขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ขอกําหนดท่ี 19 ซ่ึงกําหนดให
เจาพนักงานท่ีจะทําการตรวจคนตัวผูตองขังหญิงนั้นจะตองเปนเจาพนักงานท่ีเปนหญิง แตคําวา 
“หญิงอ่ืน” นั้นก็มิไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาหมายถึงผูใดบาง ดังนั้นเจาพนักงานอาจมีการ
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มอบหมายใหผูตองขังในเรือนจําเปนผูตรวจคนก็ได ซ่ึงไมไดมีกฎหมายหามเอาไว ดังนั้นการตรวจ
คนตัวผูตองขังไมวาจะเปนการตรวจคนแบบธรรมดา การตรวจคนแบบถอดเส้ือผา รวมไปถึงการ
ตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนอยูภายในรางกายซ่ึงตองมีการลวงลํ้าเขาไปในรางกายของผูตองขังนั้นจึง
อาจกระทําโดยบุคคลอ่ืนๆซ่ึงไมไดเปนเจาพนักงานก็ได จึงอาจกอใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิของ
ผูตองขังท่ีถูกตรวจคนได 
 นอกจากนี้ยังมีขอบังคับของกรมราชทัณฑท่ี 15/2486 ซ่ึงออกโดยกรมราชทัณฑ 
กระทรวงมหาดไทย โดยออก ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2486 โดยเปนขอบังคับในเรื่องของการตรวจ
คนผูตองขังท่ีนําเขาและนําออกจากหองขัง ซ่ึงกําหนดใหเจาพนักงานจะตองทําการตรวจคนตัว
ผูตองขังทุกคนทุกคร้ังกอนนําผูตองขังเขาในหองขังในเวลาเย็น และเม่ือจะนําผูตองขังออกมากจาก
หองขังในเวลาเชา ก็ใหเจาพนักงานเรือนจําผูนําออกทําการตรวจคนผูตองขังท่ีนําออกนั้น โดย
เครงครัดทุกคนเชนเดียวกัน ขอบังคับดังกลาวก็ไมไดกําหนดรายละเอียดข้ันตอนวิธีการและ
ขอบเขตอํานาจในการตรวจคน มีเพียงขอบังคับใหเจาพนักงานจะตองทําการตรวจคน ซ่ึงก็ได
บัญญัติไวอยางกวางๆ เทานั้น        
 ตอมากรมราชทัณฑไดมีการผลักดันใหนําขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติ
ตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง หรือขอกําหนด
กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังหญิงมาใชบังคับ โดยออก 
เปนหนังสือเวียนถึงเรือนจําและทัณฑสถาน ท่ี 0705.1/9849 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556 และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของเรือนจําและทัณฑสถานโดยใหสงรายงานผลการปฏิบัติงานใหแกกรม
ราชทัณฑดวย แตอยางไรก็ดีมาตรการดังกลาวนั้นไดถูกนํามาใชแตกับเฉพาะผูตองขังหญิงเทานั้น 
ซ่ึงผูตองขังชายยังคงไมไดรับการคุมครองตามขอกําหนดดังกลาว 
 จากท่ีไดศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองขังจากการตรวจคนตัวผูตองขังของประเทศไทยน้ัน จะเห็นไดวามีการบัญญัติคุมครอง
ผูตองขังในการตรวจคนตัวผูตองขังอยูบาง กลาวคือ กฎหมายไทยไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหการ
คนตัวผูตองขังนั้นจะตองกระทําโดยเจาพนักงานซ่ึงเปนบุคคลท่ีเปนเพศเดียวกันกับผูตองขัง แตก็
ไมไดกําหนดขอบเขตอํานาจ ระเบียบและข้ันตอนในการตรวจคนตัวผูตองขัง ซ่ึงอาจยังไมเพียงพอ
ตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีผูตองขังพึงจะมี  
 4.1.3  ผูมีอํานาจคนตัวผูตองขังในประเทศไทย จากท่ีไดกลาวไวในขอท่ี 4.1.2 นั้น จะเห็นไดวา 
ขอบังคับของกรมราชทัณฑท่ี 15/2486 นั้นไดกําหนดผูมีอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังเอาไว 
โดยกําหนดใหผูตองขังชายใหดําเนินการคนตัวโดยเจาพนักงานท่ีเปนชาย ผูตองขังหญิงตอง
ดําเนินการตรวจคนตัวโดยเจาพนักงานท่ีเปนหญิง หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเอง
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แสดงส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขังจะ 
ไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให จึงมีปญหาอยูวา 
“หญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือ” นั้นหมายถึงบุคคลใดบางซ่ึงอาจเปนบุคคลท่ีไมใชเจาพนักงานเรือนจําก็ได โดย
อาจเปนผูตองขังในเรือนจํานั้นเองท่ีเจาพนักงานเรือนจํามอบหมายก็ได และยังมีปญหาท่ีจะตอง
พิจารณาคือ ผูตองขังท่ีผานการแปลงเพศมาแลวนั้น จะถูกตรวจคนโดยเจาพนักงานเพศใด ซ่ึงลวน
แตก็ยังไมมีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑดังกลาวเอาไว อีกท้ังในการตรวจคนส่ิงของท่ีซอนอยูภายใน
รางกายผูตองขัง (Body Cavity Searches) ซ่ึงควรจะตองดําเนินการตรวจคนโดยแพทยผูเช่ียวชาญ
นั้นก็มิไดกําหนดไวใหตองกระทําการโดยแพทยผูเช่ียวชาญ ดังนั้น เจาพนักงานเรือนจําท่ัวไปนั้น 
ก็มีอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังในทุกรูปแบบ ซ่ึงอาจไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ตรวจคนตัวผูตองขังและกอใหเกิดการละเมิดตอสิทธิของผูตองขังได 
 4.1.4  เหตุในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทย เหตุในการตรวจคนตัวผูตองขังใน
ประเทศไทยนั้น ไดมีการบัญญัติไวในขอบังคับของกรมราชทัณฑท่ี 15/2486 ซ่ึงกําหนดให 
เจาพนักงานจะตองทําการตรวจคนตัวผูตองขังทุกคนทุกคร้ังกอนนําผูตองขังเขาในหองขังในเวลา
เย็น และเม่ือจะนําผูตองขังออกมากจากหองขังในเวลาเชา ก็ใหเจาพนักงานเรือนจําผูนําออกทําการ
ตรวจคนผูตองขังท่ีนําออกนั้น สืบเนื่องมาจากกอนท่ีจะประกาศใชขอบังคับดังกลาวนี้เจาพนักงาน
เรือนจําสวนมากมักละเลยไมคอยเอาใจใสตรวจคน ผูตองขังท่ีนําเขาหองขังในเวลาเย็น และเม่ือนํา
ออกจากหองขังในเวลาเชาแลว จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายเนืองๆ เพื่อปองกันมิใหความ
เสียหายอันจะเกิดเพราะเหตุดังกลาว ซ่ึงความเสียหายเชนวานี้ก็คือ ผูตองขังมีการลักลอบนําส่ิงของ
ตองหามซ่ึงบัญญัติไวในขอ 127 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กลาวคือ 
         (1)  ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท และสารระเหย  
  (2)  สุราหรือของเมาอยางอ่ืน  
  (3)  อุปกรณสําหรับเลนการพนัน  
  (4)  เคร่ืองมืออันเปนอุปกรณในการหลบหนี  
  (5)  อาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
  (6)  ของเนาเสียหรือของมีพิษตอรางกาย  
  (7)  น้ํามันเช้ือเพลิง  
  (8)  สัตวมีชีวิต  
  (9) เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน รวมท้ังอุปกรณสําหรับส่ิงของ
ดังกลาว  
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  (10) วัตถุ เอกสาร หรือส่ิงพิมพ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือเส่ือมเสีย
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ซ่ึงในการลักลอบนําส่ิงของตองหามเขามาภายในเรือนจําไดนั้น ยอมกอใหเกิดปญหา
มากมายตามมา เชน ปญหาการเสพยาเสพติดในเรือนจํา ปญหาการกอความไมสงบภายในเรือนจํา 
หรือปญหาในการแหกหักหรือหลบหนีของผูตองขัง เปนตน 
 แตอยางไรก็ดี เหตุในการตรวจคนตัวผูตองขังตามกฎหมายไทยนั้น ก็ไมไดแบงแยกวา
การตรวจคนประเภทใด จะตองอาศัยเหตุในการตรวจคนตัวประการใด กลาวคือ ไมวาจะเปนการ
ตรวจคนตัวแบบธรรมดา การตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผา หรือการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายใน
รางกายของผูตองขังนั้น ก็ไมไดมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ ดังนั้นเจาพนักงานเรือนจําจึงมี
อํานาจตามกฎหมายอยางกวางขวางท่ีจะเลือกใชวิธีการตรวจคนแบบใดก็ไดในการตรวจคนตัว
ผูตองขังโดยอาศัยเหตุตามท่ีกฎหมายระบุเอาไวอยางกวางๆ ดังท่ีกลาวไวขางตน จึงทําใหเจา
พนักงานเรือนจําสามารถเลือกใชวิธีการตรวจคนตัวผูตองขังแบบใดก็ไดตามอําเภอใจ  
 4.1.5  การคุมครองการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทย การคุมครองสิทธิของผูตองขังจาก
การถูกตรวจคนตัวนั้น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นั้นไดมีบทบัญญัติในการใหผูตองขังมีสิทธิในการรองทุกขหรือยื่นเร่ืองราว
ตอเจาพนักงานได โดยบัญญัติไวในขอท่ี 120 ถึงขอท่ี 126 โดยผูตองขังท่ีไดรับความเสียหายหรือถูก
ลวงละเมิดสิทธิจากการตรวจคนตัวนั้นสามารถรองทุกขตอเจาพนักงานไดโดยอาศัยหลักเกณฑและ
ข้ันตอนตามบทบัญญัติดังกลาวได ซ่ึงก็ถือวาเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคลองกับหลักสากล
คือปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการกระทําทรมาน และการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยขอท่ี 8 
  

4.2  วิเคราะหปญหาการตรวจคนตัวผูตองขังตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 ท่ีจะกลาวตอไป จะเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบในภาพรวมในเร่ืองท่ีเกีย่วกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยวิเคราะหจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยการ
บังคับโทษของประเทศไทย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย กลาวคือ 
 กฎหมายไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูตองขังตรวจคนตัวนั้นจะอยูใน
สวนของรัฐธรรมนูญ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479
ดังกลาว และขอบังคับของกรมราชทัณฑท่ี 15/2486 รายละเอียดในเร่ืองสําคัญหลายเร่ืองท่ีอางใน
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รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 เชน การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การคุมครองสิทธิของผูถูก
กลาวหาหรือจําเลย การคุมครองสิทธิของบุคคลในเรื่องการลงโทษ หรือการกระทําทรมาน ซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีนานาประเทศ รวมท้ังองคการสหประชาชาติใหการยอมรับ 

 สํารับประเทศไทยน้ันกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางยิ่งตอการคุมครองสิทธิ
ของผูตองขัง โดยเฉพาะการตรวจคนตัวผูตองขังโดยตองถอดเส้ือผาเปลือยกายตอหนาบุคคลอ่ืนนั้น
ถือวาเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตอผูตองขัง และเปนการคุมครองสิทธิของผูตองขัง
จากการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม เนื่องจากการ
ตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้นถือเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกายของผูตองขังตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 32  
 แตอยางไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายของไทยในสวนของการตรวจคนผูตองขังนั้นมิได
มีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ ขอจํากัด ท่ีจะเขามาควบคุมอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังของ
เจาพนักงานอยางเพียงพอ มีเพียงบทบัญญัติท่ีหามมิใหทําการตรวจคนผูตองขังโดยเจาพนักงานท่ี
เปนเพศตรงขามกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคนเทานั้น 
 4.2.1 วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการบังคับโทษ 
ของประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมาย
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแลว พบวา กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นไดใหความสําคัญถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง
ซ่ึงไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญของเยอรมัน โดยมองวาการทําใหผูตองขังเกิดความอับอาย
นั้นถือวาเปนการปฏิบัติท่ีไรมนุษยธรรมและขัดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น ในสวนของ
มาตรการท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูตองขัง โดยเฉพาะในสวนของการตรวจคนตัวผูตองขังท่ีเปนการปฏิบัติตอเนื้อตัวรางกายของ
ผูตองขังโดยตรงจึงมีการบัญญัติกฎหมายเปนลายลักษณอักษรข้ึนมาเพื่อควบคุมอํานาจหนาท่ีของ
เจาพนักงานในการดําเนินการตรวจคนตัวผูตองขัง  
 โดยกฎหมายว าด วยการ บัง คับโทษจํ า คุกของสหพันธสาธารณรัฐ เยอรมนี 
(Strafvollzugsgesetz-StVollzG) ไดมีการกําหนดใหเจาพนักงานสามารถดําเนินการตรวจคนตัว
ผูตองขังเม่ือใดก็ได โดยเจาพนักงานจะตองเปนบุคคลเพศเดียวกันกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคน แตการ
ตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา ซ่ึงรวมถึงการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของ
ผูตองขังนั้น ไดมีการบัญญัติใหตองมีกรณีจําเปนเรงดวนหรือตองมีคําส่ังจากผูบัญชาการเรือนจํา
เทานั้น จึงจะดําเนินการตรวจคนตัวผูตองขังดวยวิธีการดังกลาวได เนื่องจากการตรวจคนตัว
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ผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้นเปนการกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผูตองขัง ซ่ึงอาจกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังโดยตรง จึงมีการบัญญัติกฎหมายควบคุมไมให 
เจาพนักงานนั้นใชอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังดวยวิธีดังกลาวไดโดยอําเภอใจ อีกท้ังในการ
ตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้น กฎหมายไดกําหนดใหตองดําเนินการในหองท่ีปดมิดชิด
และหามมิใหผูตองขังคนอ่ืนอยูรวมดวยในการตรวจคนอยางเด็ดขาด เวนแตกรณีท่ีมีความจําเปนก็
ตองมีฉากกั้นไวขณะท่ีทําการตรวจคน 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในสวนของการตรวจคนนั้น ประเทศไทยก็ไดมีการ
กําหนดในเร่ืองของเพศของเจาพนักงานท่ีดําเนินการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยกําหนดใหการตรวจ
คนผูตองขังชายใหกระทําโดยเจาพนักงานท่ีเปนชาย การตรวจคนผูตองขังหญิงก็ตองกระทําโดยเจา
พนักงานที่เปนหญิงเชนเดียวกบักฎหมายของสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเปนการคุมครองไมให
ผูตองขังเกิดความอับอายจากการถูกตรวจคนอันเปนการคุมครองสิทธิของผูตองขัง แตอยางไรก็ตาม 
มาตรการทางกฎหมายท่ีกําหนดรายละเอียดในข้ันตอนและวิธีการตรวจคนตัวผูตองขัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้น ประเทศไทยไมไดมีการบัญญัติกฎหมาย
ข้ึนมารองรับในเร่ืองดังกลาว ทําใหเจาพนักงานสามารถตรวจคนตัวผูตองขังดวยวิธีใดก็ไดตาม
อําเภอใจ จึงเปนการเปดโอกาสใหเจาพนักงานเรือนจําบางคนอาศัยอํานาจดังกลาวบังคับใหผูตองขัง
ถอดเส้ือผาเพื่อทําการตรวจคนโดยมีวัตถุประสงคแอบแฝงในการตบสนองความตองการทางเพศ
ของตนและทําใหผูตองขังเกิดความอับอายทางเพศจนเปนเหตุใหสูญเสียบุคลิกภาพซ่ึงอาจทําให
จุดประสงคของการบังคับโทษจําคุกนั้นไมบรรลุผล ซ่ึงตางจากมาตรการทางกฎหมายของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการดังกลาวไวโดยเฉพาะ 
 4.2.2 วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การตรวจคนตัวผูตองขังนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแลวจะเห็นไดวา ใน
สหรัฐอเมริกาไดมีการบัญญัติกฎหมายในการวางหลักเกณฑและข้ันตอนในการตรวจคนผูตองขังไว
อยางละเอียด โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิของผูตองขังในการท่ีจะไมไดรับการปฏิบัติท่ีกอใหเกิด
ความอับอายทางเพศ โดยเฉพาะการในตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผา (Strip Searches) และการ
ตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายผูตองขัง (Cavity Searches) ซ่ึงเปนการคนท่ีมีความเส่ียงตอ
การละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในรางกายของผูตองขัง แตก็มีความจําเปนจะตองนําวิธีการตรวจคน
ดังกลาวมาใชเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
เรือนจํา เนื่องจากผูตองขังอาจลักลอบนําอาวุธหรือส่ิงของตองหามเขามาในเรือนจํา ซ่ึงจะกอใหเกิด
อันตรายตอเจาพนักงานเรือนจําและผูตองขังคนอ่ืนๆ จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายออกมาในรูปแบบ
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ของแนวนโยบายในการตรวจคนตัวผูตองขัง (Search Policy) โดยไดกําหนดใหการตรวจคนแบบ
ถอดเส้ือผาและการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายผูตองขังนั้นถือเปนขอหามมิใหปฏิบัติ 
แตสามารถนํามาใชไดตอเมื่อเขาขอยกเวนและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอยกเวนนั้นอยาง
ครบถวน โดยใหความสําคัญกับการเคารพตอสิทธิของผูตองขังท่ีจะไมถูกเจาพนักงานทําการตรวจ
คนแบบถอดเส้ือผาและตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายตามอําเภอใจ โดยไมมีเหตุอันควร
สงสัยหรือเหตุอันควรเช่ือวาผูตองขังไดนําอาวุธหรือส่ิงของตองหามเขามาในเรือนจําซุกซอนไวใน
รางกายโดยเฉพาะการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายท่ีตองมีการสัมผัสหรือลวงลํ้าเขาไป
ในรางกายผูตองขังนั้นจะตองดําเนินการโดยแพทยผูเช่ียวชาญซ่ึงมีใบอนุญาตใหดําเนินการได
เทานั้น และกําหนดใหการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นตองกระทําโดยเจาพนักงานท่ีเปนเพศเดียวกันกับ
ผูตองขังท่ีถูกตรวจคนเพื่อปองกันมิใหผูตองขังเกิดความอับอายทางเพศเม่ือตองเปลือยกายตอหนา
บุคคลซ่ึงเปนเพศตรงขามรวมท้ังในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาหรือการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอน
ภายในรางกายของผูตองขังในกรณีท่ีมิไดเขาหลักเกณฑท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทําไดนั้นจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูบัญชาการเรือนจําหรือเจาพนักงานระดับสูงและตองมีการจดบันทึกการตรวจ
คนและจัดทําเปนรายงานเอาไวและตองสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกผูตองขังอีกดวย ซ่ึงเปน
มาตรการที่สามารถปองกันไมใหเจาพนักงานทําการคนไดอยางตามอําเภอใจซ่ึงเส่ียงตอการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผูตองขังได และในบางมลรัฐซ่ึงมีกฎหมายรับรองสถานภาพทางเพศของบุคคล
แปลงเพศเอาไว โดยเฉพาะมลรัฐซานฟรานซิสโก โดยผูตองขังแปลงเพศทุกคนในเรือนจําเขต
ซานฟรานซิสโกจะไดรับการพิจารณาสถานท่ีท่ีจะถูกสงตัวไปจองจําอยูนั้นโดยข้ึนอยูกับอัตลักษณ
ทางเพศของบุคคลนั้น อีกท้ังในการตรวจคนตัวผูตองขังแปลงเพศนั้นไดใหสิทธิผูตองขังแปลงเพศ
ในการที่จะเลือกเพศของเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีจะทําการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาได 
 เม่ือเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายของไทยเก่ียวกับการตรวจคนผูตองขังนั้น 
กฎหมายไทยมีการวางหลักเกณฑในการตรวจคนตัวผูตองขังไวในกฎกระทรวงมหาดไทย โดยใน
การตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขัง
เปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขัง นั้นเองแสดง
ส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขังจะไมแสดง
ส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให ซ่ึงเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูตองขังมิใหเกิดความอับอายทางเพศในขณะตรวจคนเชนเดียวกับแนวนโยบายในการตรวจคน
ผูตองขังของสหรัฐอเมริกา แตในสวนของการตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผาและการตรวจคน
ส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายนั้นนั้นตามกฎหมายไทยน้ันไมไดมีบทบัญญัติใดๆ ในการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหรือวิธีการปฏิบัติ จึงทําใหเจาพนักงานเรือนจําท่ีทําการตรวจคนนั้นมีอํานาจในการ
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ตรวจคนอยางไรขอจํากัด ซ่ึงอาจกอใหเกิดการกล่ันแกลงหรือเลือกปฏิบัติตอผูตองขังไดเนื่องจากมี
อํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผาบอยคร้ังเทาไหรก็ไดตามท่ีตนตองการ อีกท้ังใน
การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายนั้นก็ไมไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหตองดําเนินการโดย
แพทยผูเช่ียวชาญดังเชนกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จึงทําใหเจาพนักงานเรือนจําท่ัวไปสามารถ
ดําเนินการตรวจคนดวยวธีิการดังกลาวได ซ่ึงอาจกอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศตอผูตองขังได อีก
ท้ังไมไดมีกฎหมายที่กําหนดขอบังคับใหตองทําบันทึกหรือรายงานการตรวจคนดังเชนมาตรการใน
การตรวจคนของสหรัฐอเมริกา สวนในการตรวจคนตัวผูตองขังแปลงเพศนั้น ในประเทศไทยไมได
มีมาตรการทางกฎหมายบัญญัติในเร่ืองดังกลาวเอาไว ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการลวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง เนื่องจากการตรวจคนตัวผูตองขังแปลงเพศน้ันยังคงตองปฏิบัติ
โดยเจาพนักงานซ่ึงเปนเพศเดียวกันกับเพศเดิมของตน แตอัตลักษณทางเพศของผูท่ีแปลงเพศแลว
นั้นไดปรากฏเปนเพศตรงขามกับเจาพนักงานผูทําการตรวจคนไปแลว ซ่ึงทําใหผูตองขังแปลงเพศท่ี
ถูกตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผา หรือตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายนั้นเกิดความอับอาย
ทางเพศและอาจถูกลวงละเมิดทางเพศโดยงาย       
 4.2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุกของ
ประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจคนตัวผูตองขังนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรการทาง
กฎหมายในการตรวจคนของเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลวจะเห็นไดวา 
การตรวจคนตัวผูตองขังตาม Prison Rules ของเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีนนั้นก็ไดกําหนดใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขังทุกคร้ังท่ีมีการรับตัวผูตองขังเขามาในเรียนจํา
เพื่อปองกันการลักลอบนําอาวุธหรือส่ิงของตองหามเขามาในเรือนจํา เพื่อประโยชนในการรักษา
ความปลอดภัยของเจาพนักงาน และผูตองขังคนอ่ืนๆ และรักษากฎระเบียบของเรือนจําเชนเดียวกับ
มาตรการบังคับโทษจําคุกตามกฎหมายไทย แตมาตรการทางกฎหมายเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตรวจคนตัวผูตองขังไวโดย
ละเอียดเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองขังโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเคารพตอผูตองขัง และมีการ
กําหนดใหผูตองขังจะตองไมถูกถอดเส้ือผาและคนตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ เวนแตเจาหนาท่ี
ระดับสูงนั้นจะเห็นวาเปนส่ิงท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของเรือนจําและ
ความปลอดภัยของบุคคล ซ่ึงเปนการปองกันการกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขัง 
เนื่องจากการที่ตองเปลือยกายตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆนั้นยอมกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอ
ผูตองขังคนนั้น และในการตรวจคนนั้นก็ตองดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเปนเพศเดียวกัน
กับผูตองขังท่ีถูกตรวจคนนั้น แตมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนผูตองขังของประเทศ
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ไทยน้ันมิไดมีการบัญญัติถึงขอหามดังกลาว ดังนั้นการตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผาจึงมัก 
จะกระทําโดยใหผูตองขังถอดเส้ือผาและเปลือยกายพรอมๆกัน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทํา
การตรวจคนและดวยขอจํากัดของสัดสวนของจํานวนเจาพนักงานเรือนจําซ่ึงถือวายังไมเพียงพอกับ
จํานวนผูตองขังในเรือนจํา 
 4.2.4  วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับออสเตรเลีย ออสเตรเลียนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษจําคุกและการปฏิบัติตอผูตองขัง
เอาไวโดยเฉพาะโดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ (Prisons Act 1981)และมีการบัญญัติ
รายละเอียดของหลักเกณฑในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑไวในขอบังคับราชทัณฑ 
(Prisons Regulation 1982) เชนเดียวประเทศไทยท่ีมีการบัญญัติหลักท่ัวไปในการบังคับโทษจําคุก
ไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ และมีการบัญญัติหลักเกณฑในสวนท่ีเปนรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ
ไวในขอบังคับของกรมราชทัณฑ และกฎกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การตรวจคนตัวผูตองขังของออสเตรเลียนั้นก็ไดมีการกําหนดใหตองทําการตรวจคนตัวผูตองขังทุก
คร้ังท่ีมีการเขาหรือออกจากเรือนจําหรือมีการยายเรือนจําของผูตองขัง โดยถือเปนขอบังคับใหเจา
พนักงานเรือนจําจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพื่อปองกันการลักลอบนําอาวุธ หรือส่ิงของ
ตองหามเขามาในเรือนจําเชนเดียวกับมาตรการทางกฎหมายของไทย 
 แตมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังของออสเตรเลียนั้นไดวาง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจคนผูตองขังแบบถอดเส้ือผาเอาไวอยางชัดเจน ซ่ึงโดยหลักแลวถือเปน
ขอหามไมใหใชวิธีการตรวจคนแบบถอดเส้ือผา เวนแตผูบัญชาการเรือนจําจะไดมีคําส่ังใหอนุญาต
ใหกระทําได โดยจะตองจัดทํารายงานคํารองขอเปนหนังสือเสนอไปยังผูบัญชาการเรือนจําเพื่อ
อนุมัติการตรวจคนดังกลาว และในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผานั้นจะตองไมกระทําการตอหนา
บุคคลซ่ึงมิใชเพศเดียวกันกับผูตองขังท่ีถูกตรวจคนโดยเจาพนักงานท่ีกระทําการตรวจคนนั้นจะตอง
ไมเกิน 2 คนเวนแตผูบัญชาการเรือนจําจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือนจํา หรือเพ่ือปองกันการตอสูขัดขวางในการดําเนินการตรวจคน และจะตองไมถูก
เปลือยกายตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ เพื่อปองกันมิใหผูตองขังท่ีถูกตรวจคนตัวนั้นเกิดความอับอาย
ทางเพศในขณะท่ีถูกตรวจคนตัว 
 จากท่ีไดศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการตรวจ
คนตัวผูตองขังของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา เขต
บริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลียขางตนนั้น จะเห็นไดวา ในเร่ือง
ของการคุมครองสิทธิของผูตองขังในการถูกตรวจคนตัวนั้นมีความสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิของ
วัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก เนื่องจากเรือนจํานั้นเปรียบเสมือนโรงงานซอมมนุษย ซ่ึง
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บุคคลท่ีถูกสงตัวเขามายังเรือนจํานั้นก็ลวนแตเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางพฤตินิสัย ซ่ึงรัฐมี
หนาท่ีและภารกิจท่ีจะตองทําการปรับปรุงแกไขพฤตินิสัยของบุคคลเหลานั้นใหสามารถกลับไป
ดํารงชีวิตในสังคมอนาคตไดโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ดังนั้น การคุมครองทางดานสิทธิเสรีภาพทางชีวิตรางกายและทางจิตใจของผูตองขังนั้นจึงมี
ความสําคัญตอการปรับทัศนคติของผูตองขังในการท่ีจะเขารับการบําบัดหรือแกไขฟนฟูพฤตินิสัย
ตอไป ดังน้ันราชทัณฑจึงควรหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีทําลายบุคลิกภาพและทัศนคติของผูตองขัง โดย
ตองหลีกเล่ียงการละเมิดหรือย่ํายีตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง 
 โดยเฉพาะการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นถือเปนมาตรการท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา เนื่องจาก
เรือนจําเปนสถานท่ีท่ีจําเปนตองมีความมั่นคงสูง เนื่องจากเปนศูนยรวมอาชญากรมืออาชีพ ถาหาก
ไมมีความเขมงวดในดานของการตรวจคนก็จะสงผลกระทบตอความม่ันคงและความปลอดภัย
ภายในเรือนจํา ดังนั้นการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นจึงเปนมาตรการท่ีควรจะตองมีการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง โดยมาตรการทางกฎหมายของไทยน้ันก็ไดมีการบังคับใหตองมีการตรวจคนตัวผูตองขัง
ทุกคร้ังท่ีมีการสงตัวผูตองขังเขาหรือออกจากเรือนจําและทุกคร้ังท่ีเขาและออกจากหองขัง ซ่ึงเปน
ขอบังคับท่ีเหมาะสมตอการรักษาความปลอดภัยและความม่ันคงภายในเรือนจําแลว  
 แตอยางไรก็ดี แมมาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขังของประเทศไทย
นั้นไดมีการบังคับใหตองดําเนินการตรวจคนตัวผูตองขังทุกคร้ังท่ีมีการเขาหรือออกจากเรือนจํา 
และมีการคุมครองสิทธิของผูตองขังในการที่จะไมถูกดําเนินการตรวจคนโดยบุคคลท่ีเปนเพศตรง
ขามเชนเดียวกับมาตรการทางกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา เขตบริหาร
พิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย แตมาตรการทางกฎหมายของไทยไมได
มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑในการตรวจคนซ่ึงคุมครองสิทธิของผูตองขังในการถูก
ตรวจคนตัวไวดังเชนมาตรการทางกฎหมายของท้ัง 4 ประเทศท่ีกลาวมาน้ี ซ่ึงอาจทําใหเจาพนักงาน
เรือนจําสามารถใชอํานาจในการตรวจคนตัวผูตองขังไดตามอําเภอใจอยางไรขอบเขตในการ
ดําเนินการอีกท้ังยังไมสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเรือนจําซ่ึงทําการตรวจคน
ได โดยเฉพาะการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาและการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายซ่ึงมี
ความเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและกอใหเกิดความอับอายทางเพศตอผูตองขังอันเปนการละเมิดตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิในชีวิตและรางกายของผูตองขังได จึงควรตองมีการปรับปรุงแกไข
มาตรการทางกฎหมายของไทยใหสอดคลองกับหลักสากลโดยนํามาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศนั้นมาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตอไป 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 มาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นเปนมาตรการท่ีสําคัญในการควบคุมดูแลรักษา
ความปลอดภัยและความม่ันคงภายในเรือนจํา เนื่องจากเปนมาตรการท่ีเปนการปองกันไมให
ผูตองขังนั้นลักลอบนําส่ิงของตองหามเขามาในเรือนจํา ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายและทําลายความ
ม่ันคงภายในเรือนจํา เชน ปญหาการแหกหักหลบหนีของผูตองขัง หรือปญหายาเสพติดภายใน
เรือนจํา ปญหาการลักลอบใชโทรศัพทมือถือภายในเรือนจํา เปนตน โดยในการตรวจคนตัวผูตองขัง
นั้นเปนมาตรการที่ตองมีการกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผูตองขังโดยตรง ซ่ึงอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอตัวผูตองขังท้ังในดานของสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของผูตองขังโดยตรง ดังนั้นในการบังคับใชมาตรการในการตรวจคนตัวผูตองขังนั้นจึงควร
จะตองมีมาตรการทางกฎหมายเขามาควบคุมกํากับดูแลในการปฏิบัติเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูตองขัง        
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดบัญญัติ
รับรองเร่ือง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยบัญญัติไวในมาตรา 4 วา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
และเสรีภาพบุคคลยอมไดรับการคุมครอง” มาตรา 26 บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
นี้” และมาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ 
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซ่ึงตอมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดนําหลักการดังกลาว
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย ซ่ึงแมบุคคลเหลานั้นจะถูกจํากัดอิสรภาพแตก็ยังก็ถือ
วาผูตองขังนั้นยังคงเปนมนุษยพลเมืองคนหน่ึงของรัฐ ยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสิทธิเสรีภาพ 
มีสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีทุกคนมีเหมือนกันและเทาๆ กัน ยอมตองเคารพและใหเกียรติในความเปน 
“บุคคล” เปน “มนุษย” นั้น ดังนั้นมนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิในตนเอง สามารถปกปอง
ตนเองอยางมีศักดิ์ศรี ไมสมควรท่ีบุคคลอ่ืนจะถือสิทธิ ครอบครอง ซ้ือขาย ใชแรงงานกดข่ี ทรมาน 
หรือไดรับการปฏิบัติหรือลงโทษดวยวิธีการท่ีโหดรายทารุณ ซ่ึงการทําใหอับอายนั้นก็ถือเปนการ
กระทําท่ีย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังอยางหนึ่ง 
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 การตรวจคนตัวผูตองขังนั้นก็ยังแบงออกเปนหลายประเภทกลาวคือ การตรวจคนแบบ
ธรรมดาซ่ึงเปนการตรวจคนตัวผูตองขังโดยตรวจคนจากเส้ือผาของผูตองขังหรือเนื้อตัวรางกาย
ภายนอกท่ีสามารถมองเห็นไดดวยสายตาในขณะท่ีผูตองขังสวมเส้ือผา การตรวจคนแบบถอด
เส้ือผาซ่ึงเปนการตรวจคนหาส่ิงของภายใตรมผาของผูตองขังโดยใหผูตองขังทําการถอดเส้ือผา
ท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือทําการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนอยูภายใตเส้ือผาท่ีผูตองขังนั้นสวมอยู 
การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังซ่ึงเปนการตรวจคนหาส่ิงของท่ีซุกซอน
อยูตามโพรงหรือรูทวารตางๆ ในรางกาย เชนทวารหนัก หรือชองคลอด เปนตน โดยจะตองทําการ
ลวงเขาไปในโพรงหรือทวารทของผูตองขัง 
 ในการตรวจคนแบบถอดเส้ือผาและการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย
ผูตองขังนั้นเปนการตรวจคนในรูปแบบท่ีสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูตองขังโดยตรง 
แตก็เปนมาตรการท่ีจําเปนจะตองนํามาใชในการตรวจคนตัวผูตองขัง เนื่องจากหากผูตองขังนั้นมี
การลักลอบนําส่ิงของตองหามซุกซอนเอาไวตามรางกายหรือในทวารของรางกายแลวการตรวจคน
แบบธรรมดาซ่ึงทําไดเพียงแตใชมือเปลาตบหรือคลําหาส่ิงของจากภายนอกเส้ือผาท่ีผูตองขังสวมใส
อยูนั้นก็จะไมเพียงพอตอการรักษาความปลอดภายและความสงบเรียบรอยภายในเรือนจํา แต
อยางไรก็ดีหากไมมีกฎหมายมากําหนดขอบเขต หลักเกณฑ และวิธีในการปฏิบัติการตรวจคนตัว
ดังกลาวนั้นก็อาจทําใหเกิดผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง 
 จากการศึกษารายละเอียดในหัวขอท่ีไดกลาวไวแลวนั้น ปรากฏวาไมมีมาตรการทาง
กฎหมายกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑและวิธีการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผาและการ
ตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายผูตองขังเอาไว และปรากฏวาผูตองขังทุกคนนั้นจะตองถูก
ตรวจคนตัวแบบถอดเส้ือผาทุกคร้ังท่ีเขาและออกจากเรือนจํา จึงขอสรุปรายละเอียดของปญหา
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนตัวผูตองขังไวเปนขอๆ ดังตอไปนี้ 
 1)  ดวยสภาพความแออัดของเรือนจําและความขาดแคลนของจํานวนบุคลากรหรือ
เจาหนาท่ีเรือนจํานั้น ทําใหการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้นจะตองใหผูตองขังถอด
เส้ือผาเปลือยกายพรอมกันเปนกลุม ซ่ึงอาจกอใหผูตองขังเกิดความอับอายทางเพศเม่ือตองทําการ
เปลือยกายตอหนาผูตองขังคนอ่ืนๆ อันเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง 
 2)  เนื่องจากไมมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอด
เส้ือผา ทําใหผูตองขังอาจถูกดําเนินการตรวจคนดวยวิธีการท่ีละเมิดหรือย่ํายีตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ไมวาจะเปนการกระทําอนาจารตอเนื้อตัวรางกายของผูตองขังในขณะท่ีเปลือยกายอยู หรือ
การละเมิดทางวาจา ซ่ึงเปนการลดคุณคาของความเปนมนุษยของผูตองขัง ทําใหผูตองขังเกิดความ
อัปยศอดสูและสงผลกระทบตอจิตใจของผูตองขัง ทําใหผูตองขังเกิดทัศนคติทางดานลบต้ังแตคร้ัง
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แรกท่ีเขาสูเรือนจํา ซ่ึงอาจสงผลใหการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยของผูตองขังนั้นอาจไมสัมฤทธ์ิผลได
ตามวัตถุประสงคของการบังคับโทษจําคุก 
 3)  ในการนํามาตรการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้นก็ไมไดมีมาตรการทาง
กฎหมายใดๆกําหนดตัวผูมีอํานาจในการตรวจคนเอาไว ดังนั้น เจาพนักงานเรือนจําอาจมอบหมาย
ใหผูตองขังคนอ่ืนชวยทําการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผาแทนเจาพนักงานเรือนจําได 
เนื่องจากจํานวนเจาพนักงานเรือนจํานั้นอาจมีไมเพียงพอตอจํานวนผูตองขังท่ีมีจํานวนมาก ซ่ึงการ
ใหผูตองขังตรวจคนตัวผูตองขังเองยอมเกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดการกระทําละเมิดตอรางกาย จิตใจ 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังท่ีถูกตรวจคน 
 4)  ในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังนั้นก็ไมปรากฏวามี
มาตรการทางกฎหมายใดๆควบคุมการตรวจคนดังกลาวเอาไว ดังนั้นในการตรวจคนตัวผูตองขัง
ประเภทดังกลาวนี้ อาจกระทําโดยเจาพนักงานเรือนจําซ่ึงไมมีความรูความชํานาญในการตรวจคน
ดวยวิธีการดังกลาวได เนื่องจากการตรวจคนแบบดังกลาวตองมีการลวงเขาไปในทวารของผูตองขัง 
ซ่ึงหากไมมีความรูความเช่ียวชาญทางดานกายภาพจึงอาจกอใหเกิดอันตรายความบาดเจ็บแกตัว
ผูตองขังได จึงควรกระทําการคนตัวผูตองขังแบบดังกลาวโดยเจาหนาท่ีทางการแพทยหรือเจาหนาท่ี
ท่ีผานการฝกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังแบบดังกลาวโดยเฉพาะ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูตองขัง 
 5)  ไมปรากฏวามีมาตรการทางกฎหมายใดๆท่ีกําหนดวาการตรวจคนประเภทใด 
จะตองนํามาใชในการตรวจคนเวลาใด ดังนั้นเจาพนักงานเรือนจําจึงอาจนํามาตรการตรวจคนตัว
ผูตองขังแบบถอดเส้ือผาหรือการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายผูตองขังมาใชในการ
ตรวจคนตัวผูตองขังเม่ือใดก็ได ซ่ึงอาจทําใหผูตองขังนั้นถูกตรวจคนดวยวิธีการดังกลาวบอยคร้ัง
เกินจําเปน ซ่ึงวิธีการตรวจคนดังกลาวเปนการตรวจคนท่ีสงผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูตองขังโดยตรง จึงไมควรนํามาใชหากไมมีความจําเปนตามสมควร 
 6) แมจะมีการผลักดันใหนําขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง
หญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง หรือขอกําหนดกรุงเทพฯ 
(Bangkok Rules) ในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังหญิงมาใชบังคับ แตก็ไดมีการนํามาใช
เฉพาะกับผูตองขังหญิงเทานั้น ซ่ึงในการตรวจคนตัวผูตองขังชายยังคงมีการตรวจคนตัวโดยอาศัย
หลักเกณฑในการปฏิบัติแบบเดิม และก็ไมไดมีการคุมครองไปถึงผูตองขังแปลงเพศ ทําใหในสวน
ของผูตองขังชายและผูตองขังแปลงเพศนั้นยังคงมีความเส่ียงท่ีจะถูกตรวจคนตัวดวยวิธีการที่ละเมิด
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการที่ไดศึกษาคนควาและพิจารณาถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง ประกอบกับหลักสากลและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การตรวจคนตัวผูตองขังของตางประเทศ ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.2.1  เนื่องจากตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 35 และ 36 ซ่ึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจคนตัวผูตองขังนั้น ไมได
บัญญัติถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอด
เส้ือผาและการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังเอาไว ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในและประโยชนในการคุมครองผูตองขัง จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดใน
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมเขาไปในขอ 36 ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ 
ดังนี้ 
        “ขอ 36 การตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปน
ผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขัง
นั้นเองแสดงส่ิงของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขัง
จะไมแสดงส่ิงของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเช่ือถือมาชวยทําการตรวจให  
          ในการตรวจคนส่ิงของท่ีตัวผูตองขังนั้น เจาพนักงานจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
         (1) ในการตรวจคนทุกประเภทนั้นจะตองกระทําโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจเทานั้น และ
จะตองดําเนินการตรวจคนโดยใชวาจาและวิธีการท่ีสุภาพและกระทําอยางระมัดระวังเพ่ือไมให
ผูตองขังเกิดความรูสึกอับอาย 
         (2)  ในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผานั้น อาจนํามาปฏิบัติไดในเฉพาะกรณีท่ี
มีการสงตัวผูตองขังเขาหรือออกจากเรือนจํา หรือในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงผูบัญชาการเรือนจําเห็นวามีเหตุ
จําเปนอันสมควรท่ีจะตองทําการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเส้ือผา โดยไดรับคํารองขอจากเจา
พนักงานเรือนจําใดๆ ท่ีเกี่ยวของในการตรวจคนดังกลาว ซ่ึงจะตองจัดทํารายงานเปนลายลักษณ
อักษรและสงตอไปยังผูบัญชาการเรือนจํา 
          2.1)  ในการตรวจคนตัวผูตองขังแบบถอดเสื้อผาตองดําเนินการในหองท่ีปดมิดชิด 
โดยใหมีเพียงเจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการตรวจคนไมเกิน 2 คนและเปนเพศเดียวกันกับผูตองขังเทานั้น 
ท่ีจะไดรับอนุญาตใหอยูดวยขณะดําเนินการตรวจคน  
          2.2)  ในการตรวจคนตัวผูตองขังแปลงเพศแบบถอดเส้ือผา ใหถามผูตองขังกอนวามี
ความประสงคใหเจาพนักงานเพศใดเปนผูทําการตรวจคนตัวก็ใหเจาพนักงานท่ีเปนเพศท่ีผูตองขัง
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นั้นเลือกเปนผูดําเนินการตรวจคน หากผูตองขังไมสามารถเลือกเพศของเจาพนักงานได ให 
เจาพนักงานชาย 1 คน และ เจาพนักงานหญิง 1 คน ดําเนินการตรวจคน   
    2.3) หามมิใหนักโทษคนอ่ืนๆอยูในหองดวยในขณะท่ีมีการตรวจคนหรือถา 
ไมสามารถกระทําไดก็จะตองมีฉากกั้นไวขณะท่ีดําเนินการตรวจคน 
         (3)  ในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายของผูตองขังนั้นจะกระทําไดตอเม่ือ
ปรากฏวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูตองขังไดมีการซุกซอนส่ิงของตองหามเอาไวภายในรางกาย โดย
เจาพนักงานท่ีทําการตรวจคนนั้นจะตองแสดงเหตุอันควรเช่ือและบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
ตอผูบัญชาการเรือนจําและไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบัญชาการเรือนจํา และตองทํา
รายงานการตรวจคนเสนอตอผูบัญชาการเรือนจําและแจงผลการดําการตรวจคนใหแกผูตองขัง
ทราบดวย 
         3.1)  การตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายทุกคร้ังนั้นจะตองดําเนินการโดย
แพทยหรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตเทานั้น 
         3.2)  หามมิใหทําการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกายกับผูตองขัง โดยให
ใชเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในการตรวจคนแทนวิธีการดังกลาว เวนแตมีเหตุอันควรเช่ือวา
ผูตองขังไดมีการซุกซอนส่ิงของตองหามเอาไวในรางกายและเจาหนาท่ีทางการแพทยท่ีทําการตรวจ
คนเห็นวามีความจําเปนและไดรองขอเปนลายลักษณอักษรตอผูบัญชาการเรือนจํา” 
 5.2.2 เนื่องจากในปจจุบันนี้ปริมาณผูตองขังนั้นมีปริมาณมากจนเกิดสภาวะผูตองขังลนเรือนจํา 
(Over crowding) และอัตราสวนจํานวนเจาพนักงานตอจํานวนผูตองขังนั้นถือวาไมเพียงพอตอการ
ควบคุมดูแลผูตองขัง ทําใหการดําเนินการตรวจคนผูตองขังโดยกระทําทีละคนตามหลักสากลที่
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังนั้นเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการ
ลดจํานวนผูตองขังภายในเรือนจําลง ซ่ึงอาจใชมาตรการลงโทษแบบอ่ืนๆ แทนการใชโทษจําคุก 
แกผูกระทําความผิด พรอมท้ังเพิ่มจํานวนและพัฒนาบุคลากรเจาหนาท่ีราชทัณฑใหเหมาะสมและมี
ความสัมพันธกับจํานวนของผูตองขังตอไป 
 5.2.3 ควรมีการพัฒนาและนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเปนตัวชวยในการ
ตรวจคนตัวผูตองขัง เชนการใชเคร่ืองเอ็กซเรยมาใชในการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย
แทนการตรวจคนส่ิงขอท่ีซุกซอนภายในรางกายดวยวิธีการที่ตองลวงเขาไปในทวารของผูตองขัง 
เพื่อลดผลกระทบตอความอับอายและความปลอดภัยของผูตองขัง 
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แจงแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดสหประชาชาติ วาดวยการปฏิบัติ 
ตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการคุมขัง 

สําหรับผูกระทําผิดหญิง 
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กรมราชทัณฑ ขอสงคูมือหลักปฏิบัติในการตรวจคน และคูมือมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนของผูตองขัง มาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ 
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มาตรา 12-7.1-6  การตรวจคนตัวแบบถอดเสื้อผาหรือการตรวจคนส่ิงของท่ีซุกซอนภายในรางกาย 
 12-7.1-6. Procedure. –(a) A strip or body cavity search may be performed only in 
accordance with the following procedures:  
 (1)  Prior to search.  
  (i) A written request describing the detainee to be searched and the specific facts 
and/or circumstances establishing the requisite reasonable suspicion or probable cause to justify 
the search;  
  (ii) Written approval of the request by a supervisory or other designated official;  
  (iii) Application for and approval of a search warrant for a body cavity search;  
  (iv) The search must be conducted in a secure, private area where it cannot be 
visually monitored by electronic or other means or observed by persons not participating in the 
search; 
  (v) No more than two (2) persons shall participate in the search unless the 
participation of additional persons is deemed essential to the safety of the detainee and/or those 
participating in the search; 
  (vi)  Anyone participating in the search must be of the same gender of the detainee 
being searched, except for a licensed physician performing a body cavity search; 
  (vii)  The detainee undergoing a search shall not be touched during a strip search, 
unless the detainee refuses to cooperate with the search procedure or is otherwise unable to 
comply with the search due to his or her mental or physical condition; 
  (viii) Any body cavity search must be performed by a licensed physician or a 
registered nurse under sanitary, clinical conditions. 
 (2) Subsequent to search. The supervisory or other designated official approving the 
search must prepare a written report of the circumstances surrounding the approval and conduct 
of the search which shall include the following information: 
  (i) The specific facts and/or circumstances upon which it was determined that 
the requisite reasonable suspicion or probable cause existed to justify the search. A copy of the 
written request and approval of the search shall be attached to the report. In the case of a body 
cavity search, a copy of the search warrant and application in support thereof shall be attached to 
the report; 
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  (ii) The name and address of the detainee and the date, time, and place of the 
search; 
  (iii) The name, rank or position, and sex of the persons participating in the search; 
  (iv) A description of the results of the search, including a list of any items 
removed from the detainee searched and the precise location on the detainee’s person from where 
each item was seized; 
  (v) A copy of the foregoing report, with attachments, shall be provided to the 
detainee searched. 
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