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บทคัดย่อ 

 
การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ถือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ าอย่างหนึ่ง 

เพื่อป้องกันมิให้มีการน าส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายจากและถึงผู้ต้องขังในเรือนจ า  หากเป็นจดหมาย
หรือเร่ืองเกี่ยวกับการร้องทุกข์  ถวายฎีกา หรือการติดต่อกับทนายความเกี่ยวกับการต่อสู่คดี  
ห้ามมิให้มีการตรวจจดหมายฉบับดังกล่าว และการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ าเกี่ยวกับ 
การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์บางประการของผู้ต้องขัง เนื่องจาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 58 
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ดังกล่าว ปัจจุบันยังมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการตรวจ
จดหมายของผู้ต้องขังใช้บังคับแต่อย่างใด ปัญหาในเร่ืองนีม้ีข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวทางที่ประชาคมโลกได้ช่วยกันคิดค้นและ 
สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง ประกอบกับประเทศใด 
จะใช้เป็นแม่แบบหรือแนวทางออกกฎหมายภายในประเทศ หรือก าหนดแนวทางในการบังคับโทษ
จ าคุกก็สามารถท าได้อย่างมีมาตรฐานสากลและในหลายประเทศ อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น ทุกประเทศต่างให้ความส าคัญในเร่ืองนี ้
โดยได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้ในรูปของกฎหมายเป็นพิเศษแล้ว เพื่อเป็นกรอบและหลักประกัน 
ในการปฏิบัติต่อจดหมายของผู้ต้องขังให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกัน  

วิทยานิพนธ์นี้ ใช้การศึกษาวิจัยเอกสารโดยการค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายและ
ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ว่าผู้ต้องขังได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายหรือ 
ได้รับผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังอย่างไร และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่ 
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จากการศึกษาพบว่า งานราชทัณฑ์ของประเทศไทยในเร่ืองที่เกี่ยวกับการตรวจจดหมาย
ของผู้ต้องขัง มีความสอดคล้องกับหลักการของหลายประเทศที่มีความเป็นสากล หรือสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศบางประการ กล่าวคือผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิและเสรีภาพในกรณีประสงค์
ที่จะส่งจดหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดินหรือการร้องทุกข์  การยื่นเร่ืองราวและการถวายฎีกา 
ต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าตรวจจดหมายของผู้ต้องขังเหล่านั้น  
แต่ในความไม่สอดคล้องคือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังที่ผู้ต้องขัง 
ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ภายนอกเรือนจ า กรมราชทัณฑ์ 
ก็หาได้ยึดหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์หรือกฎกระทรวง ซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะ 
แต่อย่างใดไม่ แต่กรมราชทัณฑ์กลับไปยึดหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามค าสั่งเป็นหนังสือซึ่งเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่าหนังสือสั่งการมิได้มีล าดับชั้นแห่งค่าบังคับอยู่ในฐานะเทียบเท่ากับกฎหมาย
แต่อย่างใด  

เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการราชทัณฑ์ ยังไม่มีบทบัญญัติถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมาย และยังไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ก าหนด 
อ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ด้วยเช่นกัน          
จึงส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง  และส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ของ               
กรมราชทัณฑ์ผู้ท าหน้าที่ตรวจจดหมายผู้ต้องขังถูกผู้ต้องขังร้องเรียนตลอดมา สาเหตุหลัก               
สืบเนื่องมาจากยังไม่มีกฎหมายเพื่อน ามาใช้ เป็นบรรทัดฐานในการก าหนดสิทธิและหน้าที่              
ของแต่ละฝ่ายไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน 

ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เมื่อสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังถือเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งและเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ผู้ต้องขังพึงมี หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าว
แล้วย่อมจะต้องได้ รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย  ซึ่งการรักษาสิทธิมนุษยชน                 
ในกระบวนการยุติธรรมเป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่รัฐควรให้ความสนใจ โดยเฉพาะในขั้นตอนสุดท้าย   
ของระบบกระบวนการยุติธรรมคือ ระบบของงานราชทัณฑ์ จึงต้องให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษ 
ว่ามีการกระท าใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังหรือไม่  เนื่องจากงานราชทัณฑ์นั้น 
เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งยากต่อการตรวจสอบจากองค์กรหรือหน่วยงานและ
สังคมภายนอก ประกอบกับการที่ผู้ต้องขังได้มีโอกาสใช้จดหมายเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืนโดยไม่รู้สึกว่าตนมีปมด้อยหรือไม่ได้สูญเสียเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกเรือนจ า ยิ่งเป็นการเพิ่มความคาดหวังว่าผู้ต้องขังจะกลับตัวใหม่ได้มากยิ่งขึ้น  
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ดังนั้น ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังจึงสมควรบัญญัติให้เป็นกฎหมายไว้ใช้บังคับ  
เพื่อก่อให้เกิดหลักประกันว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีการจัดการและด าเนินการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง
ถูกต้องตามกฎหมายเทียบเท่าระดับสากลแล้ว รวมทั้งเพื่อที่จะได้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแห่งองค์การสหประชาชาติด้วย DPU



ฉ 

Thesis Title The Problem Concerning the Inspection of Prisoner’s Letters 
Author Piyamit Boonnumpa 
Thesis Advisor Asst. Prof. Dr. Thanee Vorapatr 
Department Law  
Academic Year 2014 
 

ABSTRACT 
 

The inspection of prisoners’ letters regards as one of the prison’s security measures in 
order to prevent someone from bringing illegal things to or from the prisoners in jail. If they are 
the letters, petitions, or the lawyer’s communication about the litigation, it was not allowed to 
inspect those letters as well as the prison’s securities about the inspection of prisoners’ letters have 
an effect on some advantages of the prisoners as Corrections Act, 2479 (1936) and Ministerial 
Regulations issued by virtue of section 58 of Corrections Act, 2479 (1936) as stated. At present, it 
still does not have any enforcement on the provision of the inspection of prisoners’ letters. This 
problem has the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of the United Nation, 
which was the way that the global community has helped to create and evolve this standard in 
order to protect the prisoners’ human rights as well as their human dignity and any countries wish 
to use this standard as their model or use as the guidelines for issuing national law or can be 
prescribed the way on imprisonment sentence with international standard and in many countries 
such as Federal Republic of Germany, England, United States of America, Common Wealth of 
Australia and Japan, every countries to see this matter as important by classifying all these in form 
of special law in order to be pattern and security for the treatment of prisoners’ letters as suitability 
and standardization.  

This thesis employs the documentary research method by searching from the concepts 
and theories of law, as well as rules and regulations of the Department of Corrections that concern 
the inspection of prisoner’s letters in order to analyze if the prisoners have the fundamental rights 
and freedoms about communication via letters or how to be affected on the prisoners’ advantages 
and the corrections officer who perform the duty of the inspection of prisoners’ letters and 
whether it has got the protection according to the legislation.  
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The research findings found that corrections work of Thailand concerning the 
inspection of prisoners’ letters was consistent with some principles in many international countries 
and international obligation, that is to say the prisoners have got the rights and freedoms in case of 
requiring on sending the letter to the ombudsman, or the complaints, filing the complaints and the 
petitions to any administrative agency, to be disallowed the prison officers inspected those 
prisoners’ letters but for inconsistence were the guidelines for the inspection of prisoners’ letters 
which the prisoners used for communication with the people, agencies or any organization outside 
the prison. Department of Corrections has never held to the legality’s principles according to 
Corrections Acts or Ministerial Regulations that is treated as specific law, but Department of 
Corrections turned to hold the strict treatment according to the written order as to be known that 
the letter of order has not any hierarchy of execution stood equivalent to the law anyway. 

As the law regarding penal administration still has not any legal provision on the 
protection of prisoners’ rights and freedoms concerning the communication via the letters and still 
has not any legal provision provided the power and duty of the officers who related to the 
inspection of prisoners’ letters as well so it caused some violation of the prisoners’ rights and 
freedoms and lead to the correctional officers for the inspection of prisoners’ letters were being 
consistently complained about by the prisoners. The main reason is due to there is not any law to 
be used as a standard for particularly and clearly providing each sector’s rights and duties.  

The author is of opinion that, as the rights of the prisoners’ communication becomes 
another fundamental human rights as well as to be the standard minimum that the prisoners to be 
allowed. If there is any violation of the rights as stated, of course it will get an assurance and 
protection by the law. The protection of human rights in process of judgment is one of problem 
that the government should focus on as well. Particularly, in the last process of the judgment 
system that is the correctional work system, it should be emphasized this work as a special case 
that whether there are any actions violating the prisoners. Due to the correctional work as the 
officers’ function in the area, it is not easy for inspection from the organization or institutes and 
external society.  The prisoners have a chance to use the letters as a communication tools with 
other people by no one thinking that they are the defected person and have not lost communication 
with other people. Besides, it can be a raise of prisoners’ expectation for reforming themselves.  
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Therefore, the inspection of prisoners’ letters should be enacted as the law in order to 
be a social security that the Department of Corrections has conducted and preceded for inspection 
of prisoners’ letters by lawful equivalent to international law, including being consistent with the 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of the United Nation.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธานี วรภัทร์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ และสละเวลาในการให้ความรู้  
ให้ค าแนะน า ตลอดจนตรวจสอบการเขียนตั้งแต่แรกเร่ิมจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้  
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร เป็นอย่างสูง ที่กรุณารับเป็นประธานในการสอบ
วิทยานิพนธ์  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์  และอาจารย์  
ดร.อุทัย อาทิเวช ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รวมทั้งให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีในการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมเน้ือหา เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อจอมทอง บุญน าพา และคุณแม่นาดนฤมล ล่ าซ า  
ผู้มีพระคุณอย่างสูงยิ่งที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ที่ให้โอกาสให้ทุนการศึกษา และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจในการศึกษา  
มาโดยตลอด ในการนี้ขอขอบคุณ คุณวรธีรา สุวรรณศร คุณภาษา ชิดไทย คุณทาเคโยซิ คิโยฮาร่า และ
คุณฟารีดา อับดุลราฮิม ที่กรุณาสละเวลาช่วยตรวจทานกฎหมายต่างประเทศ  

หากผลงานในการศึกษาคร้ังนี้จะมีคุณประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบทดแทนบุญคุณ
ให้กับบิดามารดา ตลอดจนคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทความรู้และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน และ 
ขอมอบให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานนายต ารวจราชส านัก
ประจ า และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง ในผลแห่งความส าเร็จคร้ังนี้ แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้เขียนจักขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ปิยะมิตร บุญน าพา 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
นับตั้งแต่วันที่  13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 6  
ทรงมีพระราชด าริว่า เป็นการสมควรที่จัดการแก้ไขการคุมขังนักโทษให้ดียิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รวมคุกกองมหันตโทษและลหุโทษกับเรือนจ าทั้งหลายที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติ
ลักษณะเรือนจ า ร.ศ. 120 ขึ้นเป็นกรมหนึ่ง เรียกว่า กรมราชทัณฑ์ ขึ้นอยู่กับกระทรวงนครบาล 
จนกระทั่ งวันที่  22  มีนาคม พ.ศ .  2468  ได้ยุบเลิกกรมราชทัณฑ์  ต่อมา เมื่อ  พ.ศ.  2475  
ได้มีการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง โดยรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกอง 
ในกระทรวงมหาดไทย โดยจัดต้ังกรมราชทัณฑ์ขึ้นอีกครั้งหน่ึง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2479 ได้มีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479” โดยยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจ า ร.ศ. 120 และใช้ปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขให้เหมาะสมกับกาลสมัยไปบ้างและมาตรา  58  
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีที่บังคับบัญชากรมราชทัณฑ์ 
มีอ านาจในการออกกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ตลอดจนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้วางระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง1 

กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ด าเนินการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การราชทัณฑ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้อง 
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา ตลอดจนข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในเร่ืองที่ เกี่ยวข้องขององค์การ
สหประชาชาติ ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังและเป็นหน่วยงานหรือ

                                                                 
1  จาก รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ (ฉบับมาตรฐาน) (น. 1), โดย ยุทธชัย แซ่ฮ่ัน, 

2553, กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง. 
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องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งมีภารกิจในด้านการควบคุมและแก้ไขการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องถูกบังคับโทษในคดีอาญา  
ให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีไม่เป็นผู้กระท าความผิดซ้ าหลังจากการผ่านพ้นจากการบังคับโทษจ าคุก 
ไปแล้วในภายหน้า การด าเนินงานด้านการให้การสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องถูกบังคับ
โทษ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้การพัฒนาด้านจิตใจโดยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีพในสังคมให้มีความเคารพต่อกฎหมายหรือกติกาของสังคม  เพิ่มทักษะฝีมือในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติและได้รับการยอมรับจากสังคม
ต่อผลของการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของผู้พ้นจากการบังคับโทษจ าคุก ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวกรมราชทัณฑ์  มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ถูกบังคับโทษในคดีอาญาให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษาของศาล หรือค าสั่งของผู้มีอ านาจในกระบวนการตามกฎหมาย2  

กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่โดยนัยต้องก าหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ให้สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติ  เกี่ยวกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับ 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่สมาชิกทุกประเทศต่างให้การยอมรับว่า 
เป็นมาตรฐานการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระดับที่ยอมรับได้   

นอกจากนั้น ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ  
ในเรือนจ าเป็นสิ่งที่หน่วยงานบังคับโทษตามกฎหมาย ต้องค านึงถึงโดยการปรับสภาพ ปรับปรุง
หรือการจัดการให้มีความแตกต่างจากสภาพการใช้ชีวิตภายนอกเรือนจ าให้น้อยที่สุด ซึ่งหมายถึง
สภาพเรือนจ าหรือการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้ถูกบังคับโทษจ าคุกนั้น ต้องได้รับการปฏิบัติที่
คล้ายคลึงกับบุคคลภายนอกให้มากที่สุด เว้นแต่ที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการตัดอิสรภาพหรือ 
การจ าคุกตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเหตุที่ยังคงสภาพเช่นนั้นเป็นเพราะการคงไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์หรือบุคลิกประจ าตัวของผู้ต้องขังในเรือนจ าจะต้องไม่ถูกท าลายไป  เพื่อความจ าเป็น 
ในการพัฒนาสภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการบังคับโทษ
จ าคุกต่อไป สาเหตุส าคัญประการหนึ่งสิทธิของผู้ที่ถูกคุมขังยังไม่ได้รับการเคารพ เป็นเพราะ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐประสงค์จะใช้วิธีปฏิบัติงานที่ง่ายและต้องการความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของผู้ถูกคุมขังหรือผู้ที่จะต้องถูกบังคับโทษ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานของ
หน่วยงานราชทัณฑ์ขาดกฎหมายหรือขาดระเบียบที่มีความรัดกุมหรือการตรวจสอบที่เพียงพอที่จะ

                                                                 
2  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479, มาตรา 8.  
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ควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3 หรือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ าที่ได้ใช้มาตรการต่อ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ส่วนการด าเนินการโดยใช้มาตรการปล่อยตัวก่อนก าหนดระยะเวลาจ าคุกซึ่งมีระยะเวลา
การคุมประพฤติและสอดส่องความประพฤติของผู้ต้องขัง และถือว่าไม่พ้นก าหนดโทษตามหมาย
จ าคุกนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในส่วนของการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ เป็นกระบวนการที่มักใช้ระยะเวลายาวนานตามแต่ก าหนดโทษจ าคุก 
ซึ่งก าหนดโดยศาล แต่ละบุคคลมีระยะเวลาไม่เท่ากัน ดังนั้น มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปแบบเฉพาะ ต้องประคับประคองการปฏิบัติต่อผู้ต้องถูกบังคับโทษจ าคุก 
โดยใช้มาตรการที่ผสมกลมกลืนระหว่างการบังคับโทษจ าคุกและการปรับพฤตินิสัย ซึ่งเป็นเร่ือง 
ที่กระท าได้ยาก เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติและผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องเผชิญกับความหลากหลาย
ของบุคคล ความแตกต่างของคุณสมบัติด้านจิตใจและอารมณ์  ตลอดจนภูมิหลังความเป็นมา 
ของผู้ต้องขังซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง  ท าการจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง
ออกเป็นกลุ่มเพื่อแผนการปฏิบัติเป็นการเฉพาะกลุ่ม  การมีแผนรับรองในการปฏิบัติงานท าให้
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ต้องการความอดทนของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง  
เพราะการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยหรือบุคลิกภาพที่มีลักษณะฝังลึกภายในตัวบุคคล จนแทบจะเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของบุคคลเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลาและต้องด าเนินการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
รวมทั้งต้องอาศัยหลักความยินยอมพร้อมใจในการปฏิบัติตามแผนการบังคับโทษของเรือนจ า   
ที่ผู้ต้องถูกบังคับโทษจ าคุกนั้นถูกคุมขังอยู่ด้วย 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของเรือนจ าเหล่านั้น ล้วนเป็นแบบแผนที่กรมราชทัณฑ์ได้ศึกษา
และก าหนดโดยอาศัยวิชาการด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยารวมทั้งศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามา
ประมวลเพื่อก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนการปฏิบัติในระยะต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์และก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติไปสู่หน่วยงานหลักของกรมราชทัณฑ์คือ เรือนจ าต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการทั้งหมด 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์สุดท้ายคือ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการบังคับโทษจ าคุก4  
ที่มีวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม เพื่อให้บุคคลมีการด ารงชีวิต  
ในอนาคตหลังการกระท าความผิดด าเนินไปอย่างปราศจากความผิดและมีความรับผิดชอบ  
ต่อตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต การด าเนินการบังคับโทษต่อผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์เป็นการใช้การปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบทบัญญัติที่ก าหนดดังกล่าวนั้นเห็นได้ชัด
                                                                 

3  จาก สิทธิผู้ต้องหา จ าเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2540 
(รายงานผลการวิจัย) (น. 3), โดย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

4  แหล่งเดิม.  
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ว่ามีการก าหนดไว้นานมาแล้ว ซึ่งบทบัญญัติบางส่วนหรือบางประการของพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่พัฒนาการด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องได้รับความคุ้มครองและหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้บังเกิดประสิทธิผล 
ได้จริงในทางปฏิบัติ 

การด าเนินการตามกฎหมายบังคับโทษจ าคุกของไทย ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติ
ตะรางหัวเมือง ซึ่งใช้ตั้งแต่คร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้บัญญัติกฎหมาย
หลักที่ใช้ด าเนินการในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ซึ่งเป็นกฎหมาย  
ว่าด้วยการบังคับโทษ (Strafvollzugsrecht)5 ซึ่งมีภารกิจในการบังคับโทษจ าคุกกับผู้ที่กระท า
ความผิดในลักษณะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษและการบังคับโทษมุ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมชั่วของบุคคลและคืนคนดีสู่สังคม6 เป็นกฎหมายที่มีกระบวนการปฏิบัติก าหนดเป็น
ขั้นตอนในลักษณะกว้าง ๆ กระบวนการเร่ิมตั้งแต่ การรับตัวบุคคลผู้ซึ่งจะต้องถูกบังคับโทษจ าคุก
เข้าเรือนจ า การปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับโทษตามกฎหมายต่อบุคคลซึ่งต้องถูกบังคับโทษจ าคุก
โดยใช้มาตรการต่าง ๆ กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลที่จะต้องถูกบังคับโทษทางอาญาได้
ก าหนดรายละเอียดอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 รวมทั้งกฎกระทรวงซึ่งออก
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา ได้ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เป็นบทบัญญัติหลักที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนชาวไทยเป็นการทั่วไป ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมย่อมให้ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติทางถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ สภาพทาง
ร่างกาย บุคคลทุกคน ไม่เว้นแม้ผู้ต้องคดีอาญาที่ถูกบังคับโทษในเรือนจ า ซึ่งโดยหลักการผู้ต้องขัง
ซึ่งถูกบังคับโทษคดีอาญา ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
ภายนอกเรือนจ า ความแตกต่างเพียงแต่การถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งสิทธิ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการบังคับโทษจ าคุกเท่านั้น  ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ  
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดหรือการตัดอิสรภาพของการบังคับโทษจ าคุก  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการบังคับโทษจ าคุกไม่ว่าในทางนโยบายหรือการปฏิบัติ จะใช้วิธีการด าเนินการต่อผู้ถูกบังคับ
โทษเหล่านั้นให้กระทบกระเทือนสาระส าคัญของเสรีภาพตามที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ 

                                                                 
5  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 649), โดย คณิต ณ นคร ก, 2549, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
6  จาก วิกฤติราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น. 93), โดย ธานี วรภัทร์ ก, 2554, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกฎหมายหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องมีการด าเนินการศึกษาและแก้ไขในบางส่วน  ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์สังคม  
ในปัจจุบันในกระบวนการยุติธรรมไม่ตอบสนองกับมาตรฐานขั้นต่ าที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสากล
ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ  และขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในบางส่วนยังเป็นการจ ากัด 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่สมควร และในบางส่วนยังกระจัดกระจายไม่มีการรวบรวม
เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการบังคับใช้7 ซึ่งการแก้ไขจะเป็นผลให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการ
บังคับโทษทางอาญาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่ง 
ที่ถูกมองว่าเป็นมุมมืดหรือแดนสนธยาอย่างเรือนจ ามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้การคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนบังเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมที่พึงประสงค์8 ที่ควรจะมีคุณลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกระบวนการ โดยเน้น
ประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อ านวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม บุคลากรของกระบวนการบังคับโทษมีทัศนคติที่ดีและมีองค์ความรู้ 
เท่าทันต่อวิทยาการ นอกจากนั้นต้องมีบทบาทในการสร้างความเชื่อถือและศรัทธาในหลักนิติธรรม
หรือที่เรียกว่า (Rule of Law) หรือ หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) กล่าวคือ การด าเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับการปกครองต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย9 นอกจากหน่วยงานหรือองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องด าเนินอย่างจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมแล้ว  
จะต้องมีบทบาทถึงการสื่อสารให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักรักษาไว้ซึ่งประโยชน์และคุณค่า 
ของหลักนิติธรรมอีกด้วย 

ส าหรับเรือนจ าซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของกรมราชทัณฑ์  และเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินการในภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์คือ การบังคับโทษจ าคุก เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการใช้มาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริงในทุก  ๆ ด้าน 
ประกอบด้วยการควบคุมบังคับบัญชา การให้การศึกษา การอบรมแก้ไขฟื้นฟู การสงเคราะห์และ
การสวัสดิการด้านที่หลับนอน อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภาพอนามัย เรือนจ าจึงถือเป็นหน่วยงาน
สุดท้ายของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง การด าเนินการในการอบรมแก้ไข

                                                                 
7  จาก วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ในทศวรรษหน้า (น. 112), โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2541, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
8  จาก ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย (น. 15), โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2544, 

กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
9  จาก นิติธรรมอ าพรางในนิติศาสตร์ไทย (น. 12), โดย คณิต ณ นคร ข, 2548, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ฟื้นฟูพฤติกรรมในส่วนที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมที่ปรากฏภายนอกและพื้นฐานจิตใจภายใน  
ของผู้ต้องขังซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกรมราชทัณฑ์นั้น  เรือนจ าด าเนินการทั้งสิ้นทุกขั้นตอน  
ส่วนหน่วยงานอ่ืนของกรมราชทัณฑ์ เป็นเพียงผู้สนับสนุนการปฏิบัติของเรือนจ าเท่านั้น  

ภาพรวมหรือผลงานการปฏิบัติของเรือนจ าในอดีตที่ผ่านมา มักปรากฏข้อเท็จจริง 
ต่อสังคมอยู่เสมอว่า ภารกิจการคืนคนดีสู่สังคมไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร ผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ าที่ผ่านการอบรมการฝึกอาชีพและพ้นโทษจากเรือนจ าไปแล้ว กลับเป็นผู้กระท าความผิด
ซ้ าอีกไม่น้อยซึ่งอาจเป็นด้วยสาเหตุต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน แต่ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้ต้องขังยังขาดความรู้พื้นฐานหรือทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ 
มีความรู้หรือระดับการศึกษาที่ต่ า ขณะถูกคุมขังขาดการเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้เพิ่ม  ผู้ต้องขัง 
มีจิตใจไม่สงบพร้อมที่จะอบรมสั่งสอน ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมภายในเรือนจ าไม่ได้ 
มีความผิดปกติด้านจิตใจ นอกจากปัญหาในส่วนตัวผู้ต้องขังแล้วในส่วนของระบบราชทัณฑ์  
ปัญหาภายในเรือนจ าและส่วนของเจ้าหน้าที่เรือนจ า  ยังขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ
บังคับโทษ ผู้บริหารงานเรือนจ ามีวิสัยทัศน์แบบเดิมซึ่งเน้นการควบคุมเป็นหลัก มองภารกิจด้านการ
อบรมการให้การศึกษาหาความรู้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่และเรือนจ า  จึงต้องปรับการมองมุมใหม่
ให้กับข้าราชการราชทัณฑ์ เป็นต้น 

เนื่องจากภารกิจหลักของเรือนจ าหรือทัณฑสถานคือ  การควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้
หลบหนี ดังนั้น หากผู้ต้องขังต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ ภายนอกเรือนจ า เช่น  
ติดต่อกับญาติพี่น้องหรือบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ต้องขังสามารถที่จะติดต่อได้ 3 วิธี คือ (1) ญาติมาเยี่ยม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด (2) การใช้โทรศัพท์โดยใช้ผ่านบัตรโทรศัพท์  
ในเรือนจ าซึ่งมีลักษณะคล้ายบัตรเติมเงินโทรศัพท์ทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่งให้กดหมายเลข
ตามบัตรแล้วตามด้วยหมายเลขปลายทางเพื่อโทรออกและวิธีการนี้มีเฉพาะเรือนจ าหรือทัณฑสถาน
บางแห่งเท่านั้น และ (3) จดหมายซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ผู้ต้องขังนิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากเป็น
วิธีการที่ได้รับอนุญาตและสะดวกที่สุดในการหาอุปกรณ์ประกอบเป็นจดหมายคือ ซองจดหมาย 
แสตมป์ สมุดและปากกา ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  ดังนั้น 
จึงอาจกล่าวได้ว่าการเขียนจดหมายเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังที่ได้รับการยอมรับและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

ในปัจจุบัน ถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าก าลังเขียนจดหมายถึงคนรัก คนในครอบครัว 
เพื่อนหรือก าลังเขียนจดหมายถึงใครสักคน ก็คงถูกมองว่าเป็นเร่ืองที่ไม่ทันสมัยเพราะในทุกวันนี้
ใคร ๆ ต่างก็มานิยมเคร่ืองมือสื่อสารที่ทันยุคสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ดั่งใจ  
ทั้งสะดวกและรวดเร็วเป็นต้นว่าอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ แต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสสัมผัส
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เทคโนโลยีเหล่านั้นคือ ผู้ต้องขังในเรือนจ า หรือ (Inmate) ส าหรับผู้ต้องขังแล้วจดหมายคือชีวิตและ
ก าลังใจ จดหมายไม่ได้เป็นเพียงกระดาษใส่ซองติดแสตมป์เท่านั้นแต่ว่ายังอัดแน่นไปด้วยอารมณ์ 
ความรู้สึก ความหวังและก าลังใจของผู้ต้องขัง แต่กว่าที่จดหมายจะเดินทางจากมือผู้ต้องขังไปถึงมือ
ผู้รับไม่ใช่เร่ืองสะดวกและไม่ได้เป็นความลับเพราะต้องผ่านขั้นตอน ผ่านก าแพง ผ่านกฎระเบียบ
และต้องใช้เวลานาน โดยต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกบรรทัดและทุกค าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปีพุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 3 
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มาตรา 36 บัญญัติความว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน 
โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกักหรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน 
รวมทั้งการกระท าด้วยประการอ่ืนใด เพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคล 
มีติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา 
ความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

ดังนั้น การติดต่อสื่อสารทางจดหมายแม้ไม่ได้รับความนิยมส าหรับบุคคลทั่วไป  
แต่ส าหรับผู้ต้องขังแล้ว จดหมายเป็นเร่ืองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและ  
ยังมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ต้องขัง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปจดหมายก็ยังสามารถหยิบขึ้นมาร าลึกถึง
อดีตได้อีกตามที่ใจต้องการ ถึงแม้ในส่วนลึกจิตใจของผู้ต้องขังไม่ได้หลงใหลหรือจงรักภักดีกับ 
การเขียนจดหมาย แต่จดหมายก็เป็นเคร่ืองมือหรือการสื่อสารวิธีเดียวที่ผู้ต้องขังจะสามารถใช้เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ง่ายและประหยัดที่สุด 

กรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องควบคุมผู้กระท า
ความผิดให้รับโทษตามค าสั่งศาลและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ
และความจ าเป็นของการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกและต้องเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับในการติดต่อกับครอบครัวญาติมิตร ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการพัฒนา
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมหลังพ้นโทษ  ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์  
ได้อนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายถึงญาติมิตรหรือทนายความได้  และอ านวยความสะดวก 
ในการส่งจดหมายร้องทุกข์ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูต ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่เนื่องจากผู้กระท าความผิดภายใต้
ความดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รับโทษจ าคุกและกระท าผิดในคดีต่าง  ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมและความ
ปลอดภัยของบุคคลอ่ืน กรมราชทัณฑ์จึงต้องค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ าด้วยการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการดูแลและตรวจสอบ  
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อย่างไรก็ตาม มาตรการในการตรวจพัสดุภัณฑ์ จดหมาย หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ระหว่าง
ผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก ยังไม่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มีเพียงการร้องทุกข์  
ยื่นเร่ืองราวและถวายฎีกาของผู้ต้องขังเท่านั้นที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความ 
ในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ข้อ. 121 และข้อ. 125 ซึ่งห้ามไม่ให้ 
เจ้าพนักงานเรือนจ าอ่านหรือขออ่านหรือยอมให้ผู้ อ่ืนมีโอกาสอ่านจดหมายร้องทุกข์  หรือ 
การยื่นเร่ืองราวการถวายฎีกาของผู้ต้องขังที่ต้องการสงวนเป็นความลับ ส่วนการตรวจจดหมายหรือ
พัสดุที่ผู้ต้องขังมีถึงหรือรับจากบุคคลภายนอกในเร่ืองทั่วไป จะก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ตามหนังสือสั่งการเท่านั้น 

ในกฎหมายราชทัณฑ์ไม่ได้มีบทบัญญัติระบุเกี่ยวกับการตรวจจดหมายไว้อย่างชัดเจน 
แต่ในการปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งเรือนจ า  ให้ตรวจจดหมายหรือเอกสาร 
ของผู้ต้องขังเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการนัดแนะ การวางแผนก่อความวุ่นวายหรือหลบหนี  
พร้อมทั้งลงนามผู้ตรวจทุกคร้ังและให้ตรวจสอบและจดบันทึกชื่อที่อยู่ของบุคคลที่ผู้ต้องขัง  
ติดต่อด้วย เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง10 นอกจากนั้นยังให้เรือนจ าและทัณฑสถาน
ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อความในจดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอกด้วยว่า มีผลกระทบ
หรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนหรือไม่  หากจดหมายฉบับใดมีเนื้อหาหรือข้อความ 
ที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังแก้ไขหรือระงับการส่งจดหมายนั้นเสีย11  

หากพิจารณาตามแนวทางที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในปัจจุบัน  
พบว่า กฎหมายราชทัณฑ์ปัจจุบันไม่ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายทั่วไปและจดหมายถึง
ทนายความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังและเกิดการฟ้องร้อง  
ของผู้ต้องขังได้ นอกจากนี้การคงอยู่ของบทบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติบางอย่าง
ของกรมราชทัณฑ์ เป็นการละเมิดต่อสิทธิ เละเสรีภาพของผู้ต้องขัง  จากการกระท าหรือ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ในสภาพการณ์ปัจจุบันยังไม่มี  
การยกเลิกหรือแก้ไขให้ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด และยังเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ าของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ของไทยควรมี
กฎหมายรองรับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง โดยต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและโดยที่ผู้ต้องขังถือเป็นประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครอง 

                                                                 
10  หนังสือ ที่  มท 0905/ว 94 ลงวันที่  10 สิงหาคม 2536 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ 

การตรวจเอกสารและการตรวจค้นบุคคลเข้าและออกเรือนจ า. 
11  หนังสือ ที่ ยธ 0705/ว 71 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

การตรวจเอกสารหรือจดหมายของผู้ต้องขัง. 
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ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายราชทัณฑ์  
จึงควรสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและหลักการราชทัณฑ์สากลดังกล่าวด้วย 

ผู้เขียนจึงได้สรุปปัญหา เพื่อด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาในการตรวจ
จดหมายผู้ต้องขังเป็นประเด็น ๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  ปัญหาซึ่งเกิดจากผู้ต้องขัง จดหมายและเจ้าหน้าที่ 
2)  ปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง 
3)  การขาดความชัดเจนของกฎหมายและความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
4)  การขาดหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่   
ซึ่งในรายละเอียดต่าง ๆ ผู้เขียนจะได้น าเสนอในวิทยานิพนธ์ต่อไป  
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดและหลักกฎหมายในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ  รวมทั้ง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
 2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชทัณฑ์ของไทย สิทธิและเสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง และหลักประกันเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการด าเนินการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง ที่ผู้ต้องขังใช้ติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอก เปรียบเทียบกับข้อก าหนดขององค์การสหประชาชาติและกฎหมายของ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น  
 4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ขององค์การสหประชาชาติและหาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

การตรวจจดหมายผู้ต้องขังในปัจจุบัน ไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลอ่ืน แนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของ
กรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  
ขององค์การสหประชาชาติ กรมราชทัณฑ์ควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
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ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมาย
ผู้ต้องขังซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและ 
ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังและให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ต้องขังได้ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังนี้จะศึกษาถึงปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง โดยเฉพาะเนื้อหา 
ที่ศึกษาในเร่ืองสาเหตุแห่งปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของผู้ต้องขังในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง  หลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติและกฎหมาย 
ของต่างประเทศ บทบัญญัติของกฎหมายในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ รวมทั้ง กฎกระทรวง ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
จดหมายผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์  สภาพปัญหาและเหตุผลในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง  
ล าดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมาย ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและความไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลที่ เกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง  และศึกษามาตรการที่ เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจจดหมายผู้ต้องขังของต่างประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศไทย 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในคร้ังนี้ เป็นการศึกษา
โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ใช้วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากต าราทาง
กฎหมาย วิทยานิพนธ์ และบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ อินเตอร์เน็ตและเอกสารอ่ืน ๆ รวมถึงข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยและ
กฎหมายของต่างประเทศ ประกอบด้วย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
สหพันธรัฐออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น ตลอดจนการรวบรวมความเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินการ
ตรวจจดหมายผู้ต้องขัง การสัมภาษณ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขังซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้ต้องขังที่เคยถูกตรวจจดหมาย  
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1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงแนวคิดและหลักกฎหมายในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของผู้ต้องขังที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางจดหมายกับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
อันจะเป็นประโยชน์ในการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์และผู้มีอ านาจสั่งการ 
 2. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานราชทัณฑ์  โดยเฉพาะเรือนจ า 
ทัณฑสถานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกและการขาดหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย ความสอดคล้องและความแตกต่างของ
หลักกฎหมายของไทยกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งเป็นสากล หลักกฎหมายราชทัณฑ์ของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หลักการและมุมมองในปัจจุบันของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง ค าสั่ง ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของราชทัณฑ์ไทย 
 4. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายและค าสั่งของกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังให้มีความเป็นสากล ชัดเจน ตลอดจนหามาตรการที่เป็นรูปธรรม 
ในการตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังและ
หนทางที่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของกฎหมายหรือแง่มุมอ่ืน ๆ  
ซึ่งสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาคและตรวจสอบได้จากภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายราชทัณฑ์ของไทยให้มีความ
สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติและมาตรฐานสากล 
 
1.7  นิยำมศัพท์  

“กำรตรวจ” หมายถึง การเปิด การค้น หรือการอ่านเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด 
“จดหมำยท่ัวไป” หมายถึง จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกหรือผู้ต้องขัง 

หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ระบุในประเภทของหน่วยงานส าหรับจดหมาย  
ที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Privileged Mail) หรือจดหมายที่เป็นความลับ (Confidential Mail) 

“จดหมำยท่ีได้รับสิทธิพิเศษ” หมายถึง จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความ  
ที่รับผิดชอบคดีของผู้ต้องขัง หน่วยงานราชการ รัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ศาล กรมราชทัณฑ์หรือสถานทูต 
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“เรือนจ ำ” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขัง กับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน
และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน 

“ผู้ต้องขัง” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก 
“นักโทษเด็ดขำด” หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลัง 

มีค าพิพากษาถึงที่สุดและหมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกขัง ไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ลงโทษด้วย 

“คนต้องขัง” หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง 
“คนฝำก” หมายความว่า  บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้  ตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนโดยไม่มีหมายอาญา  
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บทที ่2 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรบังคับโทษ และบทบัญญตัติ่ำง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรตรวจจดหมำยผู้ต้องขัง 
  

การบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 
เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล เพื่อบังคับโทษจ าคุกกับผู้ต้อง
ค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกเป็นหลัก ซึ่งมีกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย 
เนื่องจากอ านาจในการบังคับโทษเป็นอ านาจของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจึงถือเป็น
กฎหมายปกครองพิเศษและมีความแตกต่างจากกฎหมายบังคับโทษตามมาตรการอ่ืน ๆ เพราะมีการ
บัญญัติเฉพาะถึงวิธีการและขั้นตอนการจ ากัดเสรีภาพของผู้ต้องขัง 12 ดังนั้น กฎหมายบังคับโทษ 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่มีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม 

การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนของมนุษย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งของมนุษย์
ทุกคน กล่าวคือ เป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง ซึ่งสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของความเป็นคน เป็นสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา เป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันและกันได้และไม่มี
บุคคล องค์กรหรือแม้แต่รัฐที่จะสามารถล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ได้  สิทธิในความเป็นมนุษย์นี้
เป็นของคนทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเชื้อชาติแหล่งก าเนิด เพศ อายุ สีผิวที่แตกต่างกันหรือจะยากดีมีจน
หรือเป็นคนพิการ รวมทั้งบุคคลที่ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือค าสั่งของผู้มีอ านาจที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงไม่มีพรมแดน หากการกระท าใด ๆ ที่มนุษย์กระท า
ต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะเกิดแก่มนุษย์ที่ประเทศใด
หรือสถานที่ใด ไม่ว่าผู้กระท าการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรัฐใดรัฐหนึ่งก็ตามถือได้ว่า
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
  

                                                                 
12  จาก กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย: การบังคับโทษจ าคุก (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)  

(น. 21), โดย ธานี วรภัทร์ ข, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับกำรบังคับโทษ 
กฎหมายบังคับโทษ คือ กฎหมายที่ว่าด้วยมาตรการลงโทษซึ่งบัญญัติถึงการบังคับโทษ

จ ากัดเสรีภาพในเรือนจ า เป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา13 
เนื่องจากอ านาจในการบังคับโทษเป็นอ านาจของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจึงถือเป็น
กฎหมายปกครองพิเศษและมีความแตกต่างจากกฎหมายบังคับโทษตามมาตรการอ่ืน ๆ เพราะมีการ
บัญญัติเฉพาะถึงวิธีการและขั้นตอนการจ ากัดเสรีภาพ 14 จากความหมายของกฎหมายบังคับโทษ
ดังกล่าวที่ว่า กฎหมายบังคับโทษเป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจรัฐ ดังนั้น กระบวนการ 
หรือวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับโทษต้องอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานของกฎหมายและ  
การด าเนินการบังคับโทษจ าคุกที่ดีคือ ต้องมีความเป็นเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยและต้องกระท า
เพื่อสังคม ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการยกให้ผู้ต้องถูกบังคับโทษเป็นประธานของการบังคับโทษ15  

มาตรการควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เป็นมาตรการที่ทุกสังคมในสังคม
มนุษย์มีเหมือนกันเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมมีความสงบสุข  มาตรการดังกล่าวก็คือกฎเกณฑ์
ข้อบังคับหรือกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมคนภายใน
สังคมไม่ให้กระท าการใด ๆ ที่อาจจะไปกระทบต่อผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย การกระท าดังกล่าว
ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อมีการฝ่าฝืนปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในสิ่งที่กฎหมาย  
บัญญัติไว้ ผู้นั้นก็จะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้น โทษจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งที่ใช้
ในการข่มขู่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมเพื่อมิให้กระท าผิดกฎหมาย 

ตามแนวทางอาชญาวิทยา16 ได้กล่าวถึง สาเหตุแห่งการกระท าความผิดอาญา ดังนี ้
1.  การกระท าผิดอาญาในฐานเป็นปรากฏการณ์เฉพาะบุคคล เป็นการพิจารณาในทาง

ชีววิทยาหรือมานุษยวิทยา กล่าวคือ ลักษณะพิเศษในทางร่างกายของผู้กระท าผิดและลักษณะพิเศษ
ทางจิตใจของผู้กระท าผิด 

2.  การกระท าผิดอาญาในฐานเป็นปรากฏการณ์ในทางสังคม เช่น การพิจารณาว่า 
สิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดอย่างไร 

                                                                 
13  จาก กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ศึกษากรณีการลดวันต้องโทษจ าคุก (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 6), โดย ธีรารัตน์ สัมมา, 2546, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
14  กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย: การบังคับโทษจ าคุก (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)  

(น. 21). เล่มเดิม. 
15  แหล่งเดิม. 
16  จาก กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (น. 387-389), โดย หยุด แสงอุทัย, 2520, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์. 
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ตามความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป การลงโทษ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างใดที่ท าให้ผู้ที่
ได้รับการปฏิบัตินั้นต้องประสบผลร้าย เช่น บิดามารดาลงโทษบุตร ครูลงโทษนักเรียน หรือสโมสร
ลงโทษสมาชิกที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ เป็นต้น ความส าคัญของการลงโทษจึงอยู่ที่การท าให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดประสบผลร้ายเนื่องมาจากการที่ผู้นั้นได้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ17 ดังนั้น ผู้ที่ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานความประพฤติที่มีบทบัญญัติเป็นกฎหมาย และมีที่มาจากอ านาจสูงสุดในสังคม  
ย่อมจะต้องได้รับผลร้ายจากการลงโทษเป็นการตอบแทน 

การลงโทษผู้กระท าความผิดหรือผู้ก่อความเดือดร้อน และบ่อนท าลายความสงบสุข  
แก่บุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม เป็นสิ่งที่ได้ด าเนินการติดต่อมาเป็นเวลาช้านาน จะมีแตกต่าง
กันก็เพียงรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคิดที่สังคมแต่ละยุคแต่ละแห่ง 
จะเห็นว่าเหมาะสมหรือสอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมนั้น  ๆ ส่วนการที่มนุษย์ได้
น าเอาการลงโทษมาใช้กับมนุษย์ด้วยกัน กล่าวกันว่าโดยทั่วไปแล้วเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
(Social Animal) จะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ ต้องอยู่รวม ๆ กัน18 
 2.1.1 ความหมายของการบังคับโทษ 

“การบังคับโทษ” ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Penalty” มีการให้นิยามของความหมาย
ตาม Black’s Law Dictionary19 ไว้ว่า การบังคับโทษเป็นการลงโทษที่มีการก าหนดโทษผู้กระท า
ความผิดโทษจ าคุกในเรือนจ าหรือการปรับและวิธี อ่ืน  ๆ รวมถึง การลงโทษเป็นจ านวนเงิน  
ที่พิจารณาตามความเสียหายของแต่ละความผิดที่ได้กระท ากับรัฐหรือพลเรือน เป็นเร่ืองการทดแทน
ชดเชยให้กับคู่กรณีฝ่ายที่รับความเสียหายและสูญเสียจากการกระท าอาชญากรรมเกิดขึ้น 

การบังคับโทษเป็นมาตรการในการด าเนินการที่เกี่ยวกับโทษจ าคุกและโทษหรือวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล 20 การบังคับโทษจ าคุกจะต้องด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (Strafvollzugsrecht หรือ Penalty Law หรือ Prison Law) 

                                                                 
17  จาก หลักกฎหมายอาญา การลงโทษ (น. 1), โดย อุทิศ แสนโกศิก, 2515, นครหลวงกรุงธนบุรี:  

กรมสรรพสามิต. 
18  จาก ค าบรรยายอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาค 2 (น. 6), 

โดย ไชยเจริญ สันติศิริ, 2506, พระนคร: พิทยา. 
19  From Black’s Law Dictionary (p. 1168), by Bryan A Garner, 2004. (อ้างถึงใน กฎหมายว่าด้วย 

การบังคับโทษจ าคุก (น. 17), โดย ธานี วรภัทร์ ค, 2553, กรุงเทพฯ :วิญญูชน.). 
20  From Strafverfahrensrecht, 24. Auflage (pp. 430-431), by Claus Roxin, 1995. (อ้างถึงใน กฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (น. 46). เล่มเดิม.). 
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การด าเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

บุคคลที่ต้องถูกบังคับโทษจ าคุก คือ ผู้ต้องขังที่มีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด ได้แก่ 
บุคคลที่ถูกขังตามหมายจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดและบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้ลงโทษ21  

ดังนั้น ในการบังคับโทษจ าคุกจึงต้องช่วยท าให้ผู้ต้องขังนั้นสามารถที่จะด าเนินชีวิต 
ของตนในอนาคตได้โดยปราศจากการกระท าความผิดอาญาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งในการบังคับโทษจะต้องตอบสนองการคุ้มครองสาธารณะต่อการกระท าผิดใด ๆ ต่อ ๆ ไปด้วย 
 2.1.2  วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก 22 หรือจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษ 
เป็นการพัฒนาแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เข้ามาสู่ยุคใหม่ที่มีแนวคิดเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มุ่งที่จะปรับเปลี่ยนบ าบัดพื้นฟูหรือแก้ไข
พฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ืองต่าง ๆ เป็นเหตุให้กระท าผิดอาญาอันเป็นกติกาสังคม  
ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมคนในสังคมปกติได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าคน
ลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรมให้อยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้น ๆ ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกที่ส าคัญ  
มีดังต่อไปนี้ 

(1)  เพื่อให้ผู้ต้องขังมีการด ารงชีวิตในอนาคต โดยปราศจาการกระท าผิดและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม23 

กล่าวคือ วัตถุประสงค์ในข้อนี้มุ่งเน้นการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท า
ความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อที่ส าคัญที่สุดและตรงกับความเป็นจริง 
ในการบังคับโทษในทัณฑสถานที่ว่า  “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดครบระยะเวลาแล้ว  
ผู้นั้นก็จะออกมาด ารงชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง ” ดังนั้นในหลายประเทศ  
เช่น ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ เป็นต้น ต่างก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบาย 
ในการลงโทษจ าคุกที่ต้องหลีกเลี่ยงผลเสียหายในการบังคับโทษจ าคุก  กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย

                                                                 
21  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 แก้ไขตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

มาตรา 3 ยกเลิกความ ใน (3) ของมาตรา 4.  
22  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 37). เล่มเดิม. 
23  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 2. 
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บุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ  
โดยอยู่บนพื้นฐานของ การบังคับโทษตามหลักความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า 
นักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคม 

อย่างไรก็ดี การลงโทษอย่างมีเหตุผลย่อมไม่ลงโทษเพียงเนื่องจากว่าได้มีการกระท า
ความผิดขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งใดที่ เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไขให้กลับเป็นดังเดิมได้  แต่เขาย่อม 
ถูกลงโทษโดยค านึงถึงอนาคต เพื่อให้ทั้งผู้ที่กระท าความผิดเองและผู้ที่รู้เห็นว่าผู้กระท าความผิด  
ถูกลงโทษไม่กระท าความผิดเกิดขึ้นอีก24 

(2)  เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม25 
กล่าวคือ การคุ้มครองสังคมเป็นภารกิจเดียวกันกับภารกิจของกฎหมายอาญา เมื่อเป็นที่

แน่ชัดแล้วโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิด ส่วนของการบังคับ
โทษก็จะจ ากัดเสรีภาพของนักโทษผู้นั้นเพื่อเข้าสู่มาตรการในการแก้ไขชนิดต่าง ๆ ตามระยะเวลา 
ที่สมควร โดยพิจารณาจากสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับความบกพร่องของนักโทษคนนั้นให้เป็นไป
ตามแผนการบังคับโทษ เมื่อบ าบัดรักษาเป็นปกติดีแล้วจึงปล่อยบุคคลนั้นกลับเข้าสู่สังคม 
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจึงเป็นการคุ้มครองสังคมหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  ภารกิจของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือ การเอาคนกระท าผิดกฎหมายเข้าคุกแต่ภารกิจของกฎหมาย
บังคับโทษคือ การแก้ไขพฤติกรรมที่ตกต่ าของผู้กระท าผิดกฎหมายให้เป็นคนดีของสังคม 

(3)  ปรับปรุงแก้ไข บ าบัดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย26  
กล่าวคือ การยกระดับสามัญส านึกและพฤติกรรมที่ตกต่ าของผู้กระท าผิดให้ขึ้นมาสู่

ระดับปกติโดยมีหลักการที่ว่า มนุษย์เป็นประดิษฐกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นพิเศษให้สามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้และสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได้ จึงต้องมีการส่งเสริม 
คุณค่าในตัวบุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ต้องแสดงผลลัพธ์ของความคิดและการกระท า 
รวมทั้งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจส าหรับความเป็นไปได้ที่จะสามารถหาเลี้ยงชีพได้ เพื่อชดเชยจุดอ่อน 
หรือสิ่งบกพร่องของแต่ละคน ซึ่งการบ าบัดปรับปรุงแก้ไขนี้นักโทษแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน  

                                                                 
24  From Invitation to Corrections (p. 335), by Clemens Bartollas, 2002, Boston: USA. Allyn&Bacon. 

(อ้างถึงใน  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 39). เล่มเดิม.). 
25  From When Prisoners Come Home (p. 168), by John Petersilia, 2003. (อ้างถึงใน กฎหมายว่าด้วย 

การบังคับโทษจ าคุก (น. 39). เล่มเดิม.). 
26  Invitation to Corrections (p. 335). Op.cit. (อ้างถึงใน โครงการสถานการณ์ปัญหาและพัฒนารูปแบบ

แนวทางของกฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย (รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3) (น. 45), โดย  
คณะนิตศิาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเป็นราย ๆ ไป อันจะยังส่งผลสุดท้ายให้เกิด 
คือ เมื่อนักโทษพ้นโทษแล้วไม่กระท าความผิดซ้ าอีก 

จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของวัตถุประสงค์ของการลงโทษและวัตถุประสงค์ของ  
การบังคับโทษนั้น แต่เดิมการลงโทษจ าคุกมุ่งเน้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่เน้น
การแก้แค้นทดแทน การข่มขู่  การตัดโอกาสกระท าความผิดและการแก้ไขฟื้นฟู  เน้นหนัก  
การแก้แค้นให้สาสมที่ผู้นั้นได้กระท าต่อเหยื่อ ต่างจากวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟูซึ่งเดิม 
เป็นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของการลงโทษ ได้รับความสนใจและมีการติดต่อหรือศึกษาผลที่ได้  
ในหลายประเทศได้แก่  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ญ่ีปุ่น อังกฤษและเวลล์  ท าให้ได้ผลว่า 
จริง ๆ แล้ว การแก้ไขฟื้นฟูปรับแก้พฤตินิสัยจะต้องเป็นเร่ืองหลักในการน ามาใช้ก่อนวัตถุประสงค์
ข้ออ่ืน จะท าให้เกิดศักยภาพที่เป็นผลได้จริงเป็นไปตามภารกิจของกฎหมายอาญา  กฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายบังคับโทษ กล่าวคือ การปกป้องคุ้มครองสังคมและสร้างความ
สงบให้กับสังคมอย่างแท้จริงได้27  
 
 

วัตถุประสงค์ของการลงโทษ                          วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ 
     

 
เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าความผิด 

 
ภำพท่ี 2.1 พัฒนาการด้านความคิดและการปฏิบัติของการบังคับโทษที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน 
 

จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความคิดและการปฏิบัติของการบังคับ
โทษที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสู่ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจะเป็นหลักประกัน
ให้กับสังคมได้ว่า เพื่อให้ผู้ที่มีการพิสูจน์ความจริงแล้วว่ากระท าผิดจริงมีการด ารงชีวิตในอนาคต 
โดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการคุ้มครองสังคม 
ปรับปรุง แก้ไข บ าบัดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยบุคคลที่เป็นผู้ต้องขังจะได้รับหลักประกัน  

                                                                 
27 โครงการสถานการณ์ปัญหาและพัฒนารูปแบบแนวทางของกฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย 

(รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3) (น. 45). เล่มเดิม. 
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สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายมากขึ้น ได้รับความคุ้มครองในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุกของ
สหประชาชาติ กฎหมายบังคับโทษจ าคุกของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ประเทศญ่ีปุ่น 
เป็นต้น เป็นเป้าหมายของการบังคับโทษในยุคใหม่ 

จากที่กล่าวมานี้ มิได้หมายความว่าวัตถุประสงค์ของการลงโทษจะเสียไปซึ่งหาเป็น
เช่นน้ันไม่ หากแต่เป้าหมายของการบังคับโทษจ าคุกมีความเคารพสิทธิของบุคคลมากขึ้น เป้าหมาย
ที่มุ่งเน้นจึงเปลี่ยนแปลงไป ความเหมาะสมของการกระท าและโทษที่จะได้รับก็ยังคงต้องให้ดู
เหมาะสมและสมดุลเช่นกัน ยังคงต้องมีความสมน้ าสมเนื้อในการชดเชยการกระท าชั่วหรือการให้
สาสมในระดับที่เหยื่อหรือญาติของเหยื่อและสังคมพึงพอใจ การตัดสินคดีจึงยังต้องใช้หลักตาม
วัตถุประสงค์ของการลงโทษเหล่านี้อยู่ด้วย 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการลงโทษและวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจึงเป็นเร่ือง 
ที่ต้องน ามาใช้ร่วมกัน หากแต่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติต้องน ามาใช้ส าหรับการบังคับ
โทษจ าคุก ภารกิจของงานราชทัณฑ์ต้องยึดถือวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษไว้เป็นหลักการ
ส าคัญ และการตรากฎหมายมาใช้บังคับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ  
อย่างชัดเจนด้วย 

อย่างไรก็ดี เป้าหมายสุดท้ายของการบังคับโทษจ าคุกคือ สามารถเปลี่ยนอาชญากร 
ให้ปรับเปลี่ยนเป็นคนปกติมากที่สุดก่อนปล่อยผู้นั้นออกสู่สังคมภายนอกเรือนจ า  และไม่มี 
การกระท าความผิดซ้ าอีก เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบังคับโทษจ าคุกที่ส าคัญอันเป็น  
ความรับผิดชอบร่วมกันของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  
2.2  กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภำยใต้กฎหมำยบังคับโทษ  

การพิจารณาถึงหลักในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับการปฏิบัติโดยมาตรการต่าง ๆ  
ที่ถือว่ า เป็นมาตรการในการด า เนินการเกี่ ยวกับโทษจ าคุก  กักขั งและโทษหรือวิธีการ 
เพื่อความปลอดภัยที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลที่เรียกว่า “การบังคับโทษทางอาญา” ซึ่งเป็น
กระบวนการที่อยู่นอกวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้องเป็นไปตาม “กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ” 
(Penalty Law หรือ Prison Law)28  
  

                                                                 
28  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 46). เล่มเดิม. 
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เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม เป็นการด าเนินความยุติธรรมที่ขับเคลื่อนโดยการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งแบ่งงานกันเป็นขั้นเป็นตอนและพึ่งพาอาศัยกัน 
กล่าวคือ มีเจ้าหน้าที่ต ารวจท าการสืบสวนจับกุมและสอบสวน มีพนักงานอัยการท าหน้าที่ฟ้องร้อง
ด าเนินคดี มีผู้พิพากษาท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี และสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ท าหน้าที่
ควบคุมอบรมสั่งสอนผู้กระท าผิดเพื่อให้ผู้กระท าผิดกลับตัวเป็นคนดีเมื่อพ้นโทษแล้ว ซึ่งถือว่า  
งานราชทัณฑ์ในท้ายที่สุดนี้  ถือเป็นงานที่ส าคัญยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท า
ความผิดหรือผู้ต้องขัง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์  
ได้อย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงการบังคับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งในการศึกษา
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากจะต้องศึกษากฎหมายอาญาและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว จ าเป็นตอ้งศึกษากฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษด้วย 

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ จึงเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติ  
ในการที่จะจัดการกับผู้กระท าความผิดในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม โดยการควบคุม
ผู้กระท าความผิดไว้ตามค าพิพากษาของศาล เพื่อแก้ไขและปรับปรุงบุคคลผู้กระท าความผิด  
ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีเสียใหม่ จนท าให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างเป็นปกติสุข กฎหมายดังกล่าวนี้จะก าหนดลักษณะและวิธีการบังคับโทษ รวมถึงโทษกักขัง
และลักษณะวิธีการเพื่อความปลอดภัยอ่ืน ที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่กระท าในเรือนจ าและ 
ทัณฑสถานทั้งหลาย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
โดยเป็นหลักที่เชื่อมโยงกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ หลังจากศาลได้มีค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก การบังคับคดีก็คือ การออกหมายจ าคุกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
เพื่อบังคับโทษอาญาต่อไป29 แต่แม้จะเป็นการขังตามหมายขังของศาลในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ตามหมายขังดังกล่าว ก็ย่อมต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษเช่นกัน เพราะถือเป็นมาตรการ
บังคับทางอาญาอย่างหนึ่ง 

ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น การบังคับโทษได้ก่อก าเนิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว  
โดยมุ่งที่จะหาวิธีการมาบังคับใช้กับผู้กระท าความผิดหลังจากที่ถูกศาลพิพากษา  มีวิวัฒนาการมา  
แต่ละยุคสมัยแผ่ขยายจนมีการบังคับใช้ในหลายประเทศ ซึ่งบางประเทศก็มีกฎหมายบังคับโทษ
บัญญัติไว้ต่างหาก เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น รวมถึงประเทศไทยด้วย  
บางประเทศก็บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งในการ
บัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังของแต่ละประเทศนั้น  ได้เร่ิมหันมาค านึงถึงสิทธิต่าง ๆ  

                                                                 
29  แหล่งเดิม. 
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ที่ผู้ต้องขังควรจะได้รับมากขึ้น สาเหตุที่ส าคัญก็คือ ปรัชญาของการลงโทษได้เปลี่ยนไปจาก 
ที่ต้องการให้ผู้ต้องขังต้องได้รับโทษให้สาสมกับความผิดหรือให้เข็ดหลาบ กลายเป็นการลงโทษ
เพื่อการแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นฟูให้เขาเหล่านั้นกลับตัวเป็นคนดีและหันหน้าเข้าสู่สังคมได้  
โดยไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก30 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะ
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย31 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ของไทย คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  
ได้มีการประกาศใช้ภายหลังจากที่ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี  พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของงานราชทัณฑ์ โดยยกฐานะแผนกราชทัณฑ์ใน “กรมพล าภัง” (กรมการปกครอง) 
เป็น “กรมราชทัณฑ์” และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  ในปี พ.ศ. 2479 แล้ว  
จึงท าให้มีการยกเลิก  “พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจ า  ร.ศ. 120” ตามความในมาตรา  3  
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ดังกล่าว32 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมาย 
ตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องมีหลักการในเบื้องต้นร่วมกัน 
กล่าวได้ดังนี ้คือ33 

1)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี ้เพื่อเป็นการให้ประกันต่อหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังนั้น 

2)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยยึดหลักมนุษยธรรมเสมือนหน่ึงว่าผู้ต้องขังเป็นมนุษย์
คนหน่ึงซึ่งอาจถูกจ ากัดสิทธิบางอย่างเนื่องจากการกระท าความผิดนั้น แต่คงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะ
ได้รับการดูแลในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนหน่ึง 

                                                                 
30  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ศึกษากรณีการลดวันต้องโทษจ าคุก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 

(น. 30). เล่มเดิม. 
31  จาก มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อ

ผู้ต้องขังก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 32), โดย ณัฐกิตต์ บุญจันทร์, 2550, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

32  จาก ค าอธิบายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เรียงมาตรา (น. 162-168), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 
2526, กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 

33  จาก เอกสารการสอน ชุดวิชา การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด หน่วยที่  1-7 (น. 243), โดย รุจิรา  
พฤกษยาชีวะ, และนัทธี จิตสว่าง, 2546, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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3)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศเท่าที่ไม่ขัดต่อจารีตประเพณี วัฒนธรรม และสภาพทางสังคมของแต่ละประเทศ  
 2.2.1  ความหมายของผู้ต้องขัง  

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254234 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ผู้ต้องขัง” ไว้ดังนี้ 

(1)  “ผู้ต้องขัง” หมายถึง บุคคลที่ถูกขังอยู่ในเรือนจ า ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง 
และคนฝาก 

ซึ่งตามความหมายในพจนานุกรมฉบับดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มาตรา 4(2) ที่บัญญัติว่า ผู้ต้องขัง หมายความ  
รวมตลอดถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก  

โดยนัยความหมายดังกล่าว จึงท าให้ทราบว่าบุคคลทุกคนที่น ามาคุมขังไว้ในเรือนจ า  
ถือเป็นผู้ต้องขังทั้งหมด ค าว่า “ผู้ต้องขัง” จึงเป็นค ารวม เมื่อไม่ประสงค์จะระบุเฉพาะเจาะจงถึง 
ผู้ที่ถูกคุมขังประเภทใดประเภทหนึ่งภายในเรือนจ า ดังนั้น ในความหมายของผู้ต้องขังจึงประกอบ 
ไปด้วย นักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก 

(2)  “นักโทษเด็ดขาด” ตามความหมายในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 
มาตรา 4(3) หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษาถึงที่สุดและ
หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย และในความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ก็ได้ให้ความหมายไว้ในท านองเดียวกัน35  
จึงท าให้ค าว่า “นักโทษเด็ดขาด” แยกพิจารณาความหมายได้ 2 ประการ คือ  

 1)  บุคคลที่ถูกจ าคุกตามหมายจ าคุก ภายหลังค าพิพากษาถึงที่สุด 
บุคคลซึ่งถูกจ าคุกตามหมายจ าคุกภายหลังมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้นจะเรียกว่า   

เป็นนักโทษเด็ดขาดได้ จะต้องเข้าองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ต้องเป็นค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วและ 
ถูกคุมขังอยู่ด้วยอ านาจตามหมายจ าคุก ซึ่งโดยปกตินักโทษเด็ดขาดเป็นค าสั้น ๆ ว่า นักโทษชายหรือ
นักโทษหญิง เรียกย่อ ๆ ว่า น.ช. หรือ น.ญ.36  
  

                                                                 
34  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (น. 738), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, 

กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 
35  แหล่งเดิม.  
36  วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ในทศวรรษหน้า (น. 348). เล่มเดิม. 
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กรณีของ “ค าพิพากษาถึงที่สุด” ในที่นี้หมายความได้ ดังนี้ 
1.  ค าพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งเมื่อมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแล้วโจทก์หรือจ าเลยไม่มี

สิทธิคัดค้านค าพิพากษาของศาลได้อีกต่อไป37 
2.  ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามกฎหมายหรือไม่ต้องห้ามฎีกา  

แต่โจทก์หรือจ าเลยไม่ฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
3.  ค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือซึ่งโจทก์หรือ

จ าเลยไม่อุทธรณ์ในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด แม้ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ก็ตาม 
แต่ส าหรับคดีที่มีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ลงโทษประหารชีวิตจ าเลยหรือจ าคุก

ตลอดชีวิต แม้จะไม่มีการอุทธรณ์คดีก็ยังไม่ถึงที่สุดศาลชั้นต้นจะต้องส่งส านวนคดีไปให้  
ศาลอุทธรณ์พิจารณา หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชั้นต้นค าพิพากษานี้  
จึงจะถึงที่สุด38 

ส าหรับหมายจ าคุก  เป็นมาตรการบังคับในการด าเนินคดีอาญาชนิดหนึ่งเพื่อน ามา   
ซึ่งการบังคับโทษทางอาญา ปกติเป็นหมายให้บังคับคดีตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลในกรณี
ที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก โดยที่การบังคับคดีก็คือ การออกหมายจ าคุกส่งไปยัง  
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์และการออกหมายจ าคุกศาลต้องกระท าโดยไม่ชักช้า  ซึ่งศาลอาจจะออก 
หมายจ าคุกหรือที่เรียกว่า หมายแดงแจ้งโทษในวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุดหรือวันต่อ ๆ มา ที่เป็นการ
ไม่ชักช้าได้ ในบางกรณีคดียังอยู่ในระยะเวลาที่โจทก์หรือจ าเลยยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามค าพิพากษา
ของศาลล่างได้แต่จ าเลยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์หรือฎีกาอีกต่อไป จ าเลยอาจยื่นค าร้องขอต่อศาล 
เพื่อขอให้ศาลออกหมายจ าคุกได้ ในกรณีเช่นนี้ศาลอาจออกหมายจ าคุกให้แก่จ าเลยตั้งแต่วันที่จ าเลย
ร้องขอเป็นต้นไป39 อันเป็นผลท าให้คดีถึงที่สุดจ าเลยกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดมีผลตามกฎหมาย  

                                                                 
37  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 บัญญัติว่า “ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดี 

ที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลอุทธรณ์ภาค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกาและ
คดีอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลฎีกา มีอ านาจพิจารณาพิพากษา รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดหรือส่ังค าร้องค าขอ 
ที่ยื่นต่อศาลฎีกาตามกฎหมาย คดีที่ศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าส่ังแล้ว คู่ความไม่มีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกาคัดค้านคดีนั้นต่อไป.” 

38  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 245.  
39  ค าส่ังค าร้องศาลฎีกาที่ 86/2500 (ประชุมใหญ่) “ในคดีที่มีจ าเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือ

ต่อเนื่องกันก็ตาม ถ้าความผิดส าหรับจ าเลยคนใดเด็ดขาดถึงที่สุดแล้ว ก็ออกหมายแดงแจ้งโทษส าหรับจ าเลย 
คนนั้นได้ในเมื่อจ าเลยนั้นได้ร้องขอ.” 
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ซึ่งอาจท าให้จ าเลยได้รับผลจากพระราชกฤษฎีกาให้พระราชทานอภัยโทษ40 แต่เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด
ไม่ว่ากรณีใดตามกฎหมายก็แล้วแต่ศาลอาจสั่งขังจ าเลยไว้ก่อนได้ 

ในกรณีที่ต้องออกหมายจ าคุกจ าเลยนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ได้ก าหนดไว้ให้ออกหมายจ าคุกจ าเลยได้ ในกรณีเมื่อจ าเลยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและ 
เมื่อจ าเลยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตโดยการออกหมายจ าคุก  ส าหรับกรณีที่จ าเลย  
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็เพราะกฎหมายก าหนดให้รอการประหารชีวิตไว้มีก าหนด 
หกสิบวันนับแต่วันฟังค าพิพากษาจึงจะจัดการตามค าพิพากษาได้  ในระหว่างนั้นจึงให้มีการจ าคุก
จ าเลยไว้41 

เมื่อศาลออกหมายจ าคุกเช่นว่านี้แล้ว จ าเลยก็กลายเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งผลของการ
เป็นนักโทษเด็ดขาดนั้นมีความส าคัญต่อตัวนักโทษ เพราะจะท าให้ได้รับการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดแตกต่างจากนักโทษที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีหรือก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดนับตั้งแต่
วันที่มีสภาพเป็นนักโทษเด็ดขาดนั้น42 แต่ก็มีสิทธิต่าง ๆ ตามกรอบที่กฎหมายให้ไว้ในฐานะที่เป็น
นักโทษเด็ดขาดเช่นกัน เช่น ในการเลื่อนชั้นนักโทษ ในการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นต้น 

2)  บุคคลซึ่งถูกขังไว้ ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 
ในความหมายนี้ค าว่า “นักโทษเด็ดขาด” ตามปกติแล้วศาลเท่านั้นที่มีอ านาจสั่งขังหรือ

จ าคุกบุคคลไว้ในเรือนจ าและจะต้องออกหมายขังหรือจ าคุกตามเหตุผลที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา43 ซึ่งแม้การที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 มาตรา 844 
ยอมรับเอกสารอันเป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจก็หมายถึง  ในกรณีคนฝากควบคุมตัว 
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มาตรา 4(5) ซึ่งฝากไว้ชั่วคราวเนื่องจากความจ าเป็นซึ่งกฎหมาย 
ให้อ านาจไว้เท่านั้นมิได้ให้อ านาจผู้ใดสั่งขังหรือจ าคุกบุคคลใด ๆ โดยอาศัยอ านาจเด็ดขาดไม่ผ่าน
กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศมีกลุ่มบุคคล 

                                                                 
40  ค าพิพากษาฎีกาที่  715/2503 “นักโทษเด็ดขาด ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 

อภัยโทษ พ.ศ. 2500 หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 ซ่ึงหมายแดง 
แจ้งโทษเด็ดขาดได้ออกก่อนหรือในวันที่ พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ...”  

41  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 74 และ 262.  
42  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479, มาตรา 11 บัญญัติว่า “...คนต้องขังและคนฝากให้แยกขังไว้

ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าที่จะกระท าได้.”  
43  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (9), 57, 58, 59, 59/1, 60, 71, 87, 88.  
44  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479, มาตรา 8 บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานเรือนจ าจะไม่รับบุคคลใด ๆ 

ไว้เป็นผู้ต้องขัง ในเรือนจ า เว้นแต่จะได้รับหมายอาญา หรือเอกสารอันเป็นค าส่ังของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ.”  
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หรือบุคคลที่สามารถใช้อ านาจของก าลัง มิใช่อ านาจของกฎหมายในการท ารัฐประหารหรือท าการ
ปฏิวัติยึดกุมอ านาจสูงสุดและใช้อ านาจนั้นหรือยอมให้มีการใช้อ านาจนั้นโดยบัญญัติไว้ใน
ธรรมนูญการปกครอง ให้อ านาจผู้น าหรือกลุ่มผู้น าสั่งลงโทษผู้ใดก็ได้ในรูปของประกาศหรือค าสั่ง
โดยเป็นอ านาจพิเศษที่ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่เป็นหลักของสังคม แต่เป็นลักษณะของค าสั่ง
ที่ชอบดว้ยกฎหมายให้ลงโทษ   

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2522 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่ 3) 
แก้ไขมาตรา 4(3) โดย “นักโทษเด็ดขาด” หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยและปรากฏมาถึงปัจจุบัน โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า “เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ยังไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคล ซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายสมควรก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นนักโทษเด็ดขาด เพื่อให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับ
นักโทษเด็ดขาดตามค าพิพากษาของศาล จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น”45  

เมื่อบุคคลใดถูกสั่งขังด้วยอ านาจดังกล่าวแล้ว  ก็จะกลายสภาพเป็นนักโทษเด็ดขาด  
ตามกฎหมายเช่นเดียวกันเหมือนนักโทษเด็ดขาดตามค าพิพากษาของศาลด้วยทุกประการ ค าสั่งนี้  
จึงมีความหมายเท่ากับหมายจ าคุก เมื่อคดีถึงที่สุดตามค าพิพากษาของศาลนั่นเอง 

(3)  “คนต้องขัง” ซึ่งตามความหมายของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 
มาตรา 4(4) หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขังและในความหมายตามพจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ก็ให้ความหมายไว้ในท านองเดียวกัน46 

หมายขังเป็นหมายอาญาชนิดหนึ่ง  ซึ่งหมายขังเป็นค าสั่งของศาลให้จ ากัดเสรีภาพ  
ในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางอย่างถาวรของผู้ต้องหา จ าเลยหรือบุคคลอ่ืน 
ซึ่งการออกหมายขังผู้ต้องหาเป็นการออกหมายขังในระว่างการสอบสวน ส่วนการออกหมายขัง 
เป็นการออกหมายขังระหว่างพิจารณาทั้งก่อนมีค าพิพากษาและหลังจากมีค าพิพากษาแล้ว  และ 
แม้จะมีการยกฟ้องการออกหมายขังก็อาจจะเกิดขึ้นได้47 ดังนั้น ในคดีที่ศาลยังไม่มีค าพิพากษาถึง
ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพราะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือกรณีใดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
การที่จะเอาตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในอ านาจรัฐได้ก็ต้องมีหมายขังของศาล48 

                                                                 
45  วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ในทศวรรษหน้า (น. 349). เล่มเดิม. 
46  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (น. 216). เล่มเดิม. 
47  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185, 207.  
48  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขัง

ก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตย์) (น. 36-37). เล่มเดิม. 
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ผู้มีอ านาจออกหมายขังคือ ศาล โดยที่ศาลสามารถออกหมายขังได้ 3 ระยะ ดังนี้49 
1)  การออกหมายขังระหว่างการสอบสวน เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการ ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลออกหมายขังและสั่งขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน โดยในทาง
ปฏิบัติถือกันเป็นหลักว่า ถ้าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ 
ย่อมเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะยื่นค าร้องขอต่อศาล ซึ่งมีระยะเวลาในการขังก าหนดไว้
ส าหรับคดีประเภทต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า “น าตัวผู้ต้องหาไปขอฝากขัง”  

2)  การออกหมายขังระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง หมายถึง การออกหมายขังจ าเลยในคดี 
ที่พนักงานอัยการฟ้อง50 ซึ่งศาลจะออกหมายขังโดยพลการหรือโดยโจทก์ยื่นค าร้องก็ได้ 

3)  การออกหมายขังระหว่างการพิจารณา หมายถึง การออกหมายขังจ าเลยซึ่งศาล 
อาจออกหมายขังจ าเลยได้ทั้งกรณีพนักงานอัยการฟ้องหรือกรณีผู้เสียหายฟ้อง  ซึ่งศาลจะออก 
หมายขังโดยพลการหรือโดยโจทก์ยื่นค าร้องได้เช่นเดียวกัน โดยอาจเป็นการที่ศาลชั้นต้นออกหมาย
ขังภายหลังพิพากษายกฟ้องจ าเลยก็ได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดเพื่อเป็นประกันการบังคับ
โทษ ทั้งนี้ ส าหรับหมายขังนั้นไม่ว่าศาลจะออกในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
คดีก็คงใช้ได้จนกว่าศาลจะได้เพิกถอน โดยออกหมายปล่อยหรือหมายจ าคุกแทน 

บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขังของศาล ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 
เรียกว่า “คนต้องขัง” ซึ่งเมื่อศาลสั่งขังผู้ต้องขังแล้ว จะต้องขังบุคคลนั้นไว้ในเรือนจ าตามหมายขังนั้น
ภายในเขตอ านาจของศาลนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลก็อาจมีค าสั่งให้
โอนการขังไปศาลในท้องที่ที่จะต้องท าการสอบสวนนั้นก็ได้ ตามค าร้องขอของพนักงานสอบสวน 
แต่ทั้งนี้เมื่อน าผู้ต้องขังมาขังไว้ในเรือนจ าแล้ว ผู้ต้องขังนั้นก็ตกอยู่ภายใต้อ านาจของพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ด้วย ซึ่งตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ก็ให้อ านาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
ย้ายผู้ต้องขังไปเรือนจ าต่าง ๆ ได้  

ส าหรับบุคคลที่ถูกศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ มีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกแต่คดี  
ยังไม่ถึงที่สุดยังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ถ้าไม่มีการประกันตัวศาลจะออกหมายขังไว้  
แต่ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ไม่ถือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาด  จะเรียกบุคคลเหล่านี้เป็นภาษา  
ทางกฎหมายก็ไม่มีค าจ ากัดความไว้  หากจะเรียกว่าคนต้องขังก็ไม่สมควรเพราะคนต้องขัง 
หมายถึงบุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขังไม่ใช่หมายจ าคุก  แต่หากพิจารณาในทางปฏิบัติจากตัว 
หมายอาญาที่ศาลใช้ส าหรับสั่งจ าคุกไปถึงเรือนจ าใช้ค าว่า “หมายจ าคุกระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา” 

                                                                 
49  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 58, 59, 71, 87, และ 88.  
50  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 307-310). เล่มเดิม. 
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ดังนี ้จึงเทียบเคียงได้กับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มาตรา 23 วรรคสองและกฎกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ข้อ 53 และข้อ 69 ซึ่งก าหนดให้เรียก
บุคคลเหล่านี้ว่า “คนต้องขังระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา” ทั้งนี้ แม้ในกฎหมายจะปรากฏค าดังกล่าว  
แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดให้ค าจ ากัดความเอาไว้  

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนต้องขังหรือคนต้องขังระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาในที่นี้ก็คือ 
ผู้ต้องขังก่อนมีค าพิพากถึงที่สุด ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายรวมทั้งผู้ต้องหาที่ศาลออกหมายขัง  
ในระหว่างการสอบสวนหรือจ าเลยที่ศาลออกหมายขังในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
คดีทั้งก่อนมีค าพิพากษาและหลังจากมีค าพิพากษาแล้ว  หรือจ าเลยที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา  
ให้ลงโทษจ าคุกและออกหมายขังไว้เพราะคดียังไม่ถึงที่สุดและยังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา  
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องถูกส่งตัวเข้าไปคุมขังในเรือนจ าหรือทัณฑสถานทั้งสิ้น51  

(4)  “คนฝาก” ตามความหมายของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 1(5) 
หมายความว่า บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ 
กฎหมายอ่ืนโดยไม่มีหมายอาญา กล่าวคือ เป็นบุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ในเรือนจ าโดยไม่มี 
หมายอาญาใด ๆ เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกขังหรือจ าคุกตามหมายแต่ได้ถูกคุมขังไว้ 
ในเรือนจ าด้วยเหตุผลอ่ืน ทั้งนี้ก็ต้องมีกฎหมายให้อ านาจในการน ามาฝากไว้ด้วย ซึ่งอาจเป็นกรณี 

 1)  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ลงวันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2478 ข้อ 2  
ซึ่งก าหนดว่า “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า ควรสั่งฟ้องและส่งส านวนพร้อมกับ
ผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ ตามมาตรา 142 วรรคสามนั้น ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี  
ให้พนักงานอัยการมอบตัวผู้ต้องหาให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานต ารวจผู้สอบสวน  
ในจังหวัดอ่ืนให้พนักงานอัยการมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่พัศดีควบคุมไว้ ณ เรือนจ า”52  

ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ก าหนดใช้มาเป็นเวลานานแล้วแต่ในปัจจุบันประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 57 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติให้การขังหรือ

                                                                 
51  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขัง

ก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 38). เล่มเดิม. 
52  วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ในทศวรรษหน้า (น. 34). เล่มเดิม. 
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จ าคุกต้องมีค าสั่งหรือหมายของศาล53 ดังนั้น การจะขังหรือจ าคุกบุคคลใดไว้ในเรือนจ าก็ต้องมี 
หมายขังหรือหมายจ าคุกจากศาลเท่านั้น  

 2)  กฎหมายอ่ืน ในปัจจุบันคนฝากที่ถูกน ามาฝากในเรือนจ าตามกฎหมายอ่ืน 
ยังคงมีอยู่  เช่น ในระเบียบการเนรเทศตามพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ข้อ 620(1)  
ว่าด้วยการควบคุมผู้รอการเนรเทศ หรือตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผู้อ านวยการสถานพินิจมีอ านาจส่งเด็กหรือเยาวชน  
ที่มีความประพฤติไม่ดี  เหลือขอ ไปกักไว้ในเรือนจ า เป็นต้น เมื่อน าบุคคลดังกล่าวมาฝากไว้ 
ในเรือนจ าแล้วบุคคลเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้ต้องขังไปด้วย ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ยกเว้นแต่จะมีข้อก าหนดเป็นพิเศษในกฎหมาย  
 2.2.2  อ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจ าและการตรวจสอบการใช้อ านาจ  

เจ้าพนักงานเรือนจ า ถือเป็นกลไกที่ส าคัญของการบังคับโทษจ าคุกจึงต้องคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถนะพร้อมส าหรับการตรากตร า
ท างานหนักและมีปฏิภาณไหวพริบดี ดังนั้น เจ้าพนักงานเรือนจ าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่ออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟู  เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับคืน 
สู่สังคมได้โดยไม่ต้องไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

(1)  อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ า 
เจ้าพนักงานเรือนจ า แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ เจ้าพนักงานอ านวยการกลางและ  

เจ้าพนักงานประจ าเรือนจ า 
1)  เจ้าพนักงานอ านวยการกลาง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานและมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
 ก.  อธิบดี เป็นผู้อ านวยการเรือนจ าทั่วไป ซึ่งก็คือ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นั่นเอง 

โดยมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการบริหารงานเรือนจ า ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงานราชทัณฑ์และออกค าสั่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และกฎกระทรวง 
เช่น อ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง  อ านาจในการออกค าสั่งให้ย้าย
ผู้ต้องขังจากเรือนจ าหนึ่งไปอีกเรือนจ าหนึ่ง54 เป็นต้น ในส่วนผู้ต้องขังก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด

                                                                 
53  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 57. 
54  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479, มาตรา 27 และ 12. 
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หรือคนต้องขัง อธิบดีถือว่ามีส่วนส าคัญเพราะคนต้องขังอาจได้รับความสะดวกใด ๆ ได้ตามที่
อธิบดีก าหนดไว้55  

 ข.  ผู้ช่วยอธิบดี ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งในต าแหน่งนี้แล้วแต่ได้มีการแต่งตั้ง 
เป็นต าแหน่งรองอธิบดีฝ่ายต่าง ๆ คือ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายปฏิบัติการ 

 ค.  หัวหน้ากองในกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในปัจจุบันคือ ผู้อ านวยการ
ส านักหรือผู้อ านวยการกองต่าง ๆ ในกรมราชทัณฑ์ มีอ านาจหน้าที่บริหารงานภายในกองนั้น ๆ  
เช่น ผู้อ านวยการส านักทัณฑวิทยา ผู้อ านวยการกองนิติการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นภารกิจในการ
สนับสนุนภารกิจของเรือนจ าทั่วประเทศ 

 ง.  สารวัตรเรือนจ าประจ ากรมราชทัณฑ์ ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งนี้แล้ว แต่มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ให้มีการด ารงต าแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการของกรมราชทัณฑ์ มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับสารวัตรเรือนจ าซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ตรวจการเรือนจ าภายในเขตรับผิดชอบ เดิมสารวัตรเรือนจ ามีอ านาจให้ค าปรึกษาแนะน าแก่  
เจ้าพนักงานประจ าเรือนจ ารองจากผู้บัญชาการเรือนจ าลงมาเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจ า 
แต่ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน มีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการ
เรือนจ าได้ นอกจากนั้น เดิมหากสารวัตรเรือนจ าได้รับค าสั่งจากอธิบดีให้เข้าควบคุมกิจการของ
เรือนจ าใดก็จะมีอ านาจบังคับบัญชาเจ้าพนักงานเรือนจ ารองจากผู้บัญชาการเรือนจ านั้น ๆ ด้วย 

 จ.  ข้าราชการในกรมราชทัณฑ์ หัวหน้าแผนกในกรมราชทัณฑ์ซึ่งอาจได้รับค าสั่ง
ให้ออกตรวจหรือควบคุมเรือนจ า จะได้รับอ านาจเช่นเดียวกับสารวัตรเรือนจ าหรือผู้ตรวจราชการ 
กรมราชทัณฑ์ หากได้รับค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะได้รับอ านาจเช่นเดียวกับ  
ผู้บัญชาการเรือนจ า  

2)  เจ้าพนักงานประจ าเรือนจ า ประกอบด้วย เจ้าพนักงานและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ก.  ผู้บัญชาการเรือนจ า  แบ่งออกได้เป็น ผู้บัญชาการเรือนจ าโดยเฉพาะ  คือ  

ผู้บัญชาการเรือนจ าที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์  โดยปกติมีหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชา
กิจการของเรือนจ าที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยทั่วไป ทั้งการบังคับบัญชาเจ้าพนักงานเรือนจ า
ทั้งหมดและผู้ต้องขังที่อยู่ในอ านาจการบัญชาการ  โดยเฉพาะในการใช้มาตรการทางวินัย  
ผู้บัญชาการเรือนจ าจะมีอ านาจในการใช้มาตรการทางวินัยต่อผู้ต้องขังในทุกมาตรการแล้วแต่กรณี 
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ส าหรับผู้บัญชาการเรือนจ าโดยต าแหน่งคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

                                                                 
55  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 

ข้อ 49. 
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นายอ าเภอกรณีที่ไม่มีผู้บัญชาการเรือนจ าโดยเฉพาะในเรือนจ าจังหวัดหรือเรือนจ าอ าเภอแล้วแต่กรณี
หรือนายต ารวจหัวหน้าสถานีต ารวจกรณีได้มีการประกาศอาณาเขตเรือนจ าโดยใช้สถานีต ารวจนั้น ๆ 
เป็นเรือนจ าชั่วคราว ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการเรือนจ าเฉพาะ 

 ข.  สารวัตรเรือนจ า กรณีเรือนจ าใดมีกิจการยุ่งยากหรือส าคัญหรือมีผู้ต้องขังตั้งแต่ 
1,000 คนขึ้นไป ให้อธิบดีจัดให้มีการแต่งตั้งสารวัตรเรือนจ า แต่ในปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งนี้แล้ว 

 ค.  พัศดี ซึ่งเดิมหมายถึงการแต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดประจ าเรือนจ าแห่งนั้น  
โดยที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไปเป็นพัศดี แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง
ต าแหน่งของข้าราชการในระบบใหม่ จึงมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเรือนจ ากลุ่มวิชาการช านาญการ
ขึ้นไปเป็นพัศดี และเจ้าพนักงานเรือนจ ากลุ่มทั่วไประดับอาวุโสขึ้นไปท าหน้าที่พัศดี  โดยได้รับ 
การแต่งตั้งจากผู้บัญชาการเรือนจ า 

อ านาจหน้าที่ของพัศดี คือ การด าเนินกิจการเรือนจ าได้ตามกฎหมายที่ได้ให้อ านาจไว้ 
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์หรือกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  มีอ านาจหน้าที่ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของ  
เจ้าพนักงานเรือนจ าในสังกัด สรุปได้ว่า มีการก าหนดอ านาจหน้าที่พัศดี56 ไว้ดังนี ้

(1)  ปกครอง และควบคุมระเบียบวินัยของเจ้าพนักงานในสังกัด 
(2) แบ่งการงานของเรือนจ าเป็นส่วน  ๆ มอบหมายให้ เจ้าพนักงานในสังกัด 

ไปด าเนินการควบคุมหรือจัดท า 
(3) รักษา ดูแล และบูรณะสถานที่และทรัพย์สินของเรือนจ า 
(4) ควบคุม ดูแลการทะเบียนบัญชีของเรือนจ า 
(5) เรือนจ าใดไม่ได้แต่งตั้งสมุห์บัญชีไว้  พัศดีต้องรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน

ทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยกิจการของเรือนจ า 
(6) ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของผู้ต้องขัง 
(7) ตรวจตราการกระท าความผิดวินัยผู้ต้องขัง ตลอดจนการป้องกันมิให้หลบหนีและ

การจับกุมเมื่อมีการกระท าความผิดอาญาในเรือนจ า 
(8) จัดการและควบคุมการท างานของผู้ต้องขัง 
(9) จัดการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผู้ต้องขัง 

                                                                 
56  กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 18 และ ข้อ 100. 
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(10) ดูแลการอนามัยผู้ต้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจ าและจัดการให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของแพทย์ 

(11) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการทางวินัยแก่ผู้ต้องขังนั้น  กฎกระทรวงได้ให้

อ านาจพัศดีที่มีผู้บัญชาการเรือนจ าโดยเฉพาะ มีอ านาจในการลงโทษทางวินัยได้โดยการภาคทัณฑ์ 
ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกไม่เกิน 1 เดือนหรืองดการเลื่อนชั้น 
ไว้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ในเรือนจ าที่มีผู้บัญชาการเรือนจ าโดยต าแหน่ง พัศดีมีอ านาจภาคทัณฑ์และ 
ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก ไม่เกิน 2 เดือน 

 ง. ผู้คุม หมายความถึง เจ้าพนักงานในสังกัดเรือนจ าประเภทวิชาการระดับปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือระดับช านาญการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพัศดีและเจ้าพนักงานเรือนจ าประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงานและช านาญงานทั้งหมด ส่วนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์ 
ไม่ถือว่าเป็นผู้คุม57 ผู้คุมถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่เป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานด้านการราชทัณฑ์
เพราะเป็นผู้ที่ต้องท างานใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง ต้องมีความเป็นผู้มีวุฒิภาวะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ 
มีความอดทนต่อแรงเสียดทานค่อนข้างสูงทั้งจากสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าอภิรมย์  มีวุฒิภาวะ
ทางด้านอารมณ์รอบรู้เท่าทัน ฉลาดมีไหวพริบเป็นได้ทั้งเพื่อน พี่ ครู ญาติ และที่ปรึกษาให้กับ
ผู้ต้องขังพร้อม ๆ กัน ดังนั้น การเป็นผู้คุมนับได้ว่าต้องเป็นผู้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปกครอง
บังคับบัญชาผู้ต้องขัง จึงจะสร้างแรงจูงใจและได้รับการยอมรับนับถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ต้องขังได้ 
อ านาจหน้าที่ของผู้คุม58 มีดังต่อไปนี้  

(1) อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกัน ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพัศดี ข้อ 6 ถึงข้อ 11 
(2) เมื่อผู้ต้องขังในความควบคุมของเจ้าพนักงานอ่ืน ก่อความไม่สงบหรือกระท า

ความผิดอาญา ต้องเข้าไปท าการจับกุมหรือท าการช่วยเหลือเจ้าพนักงานอ่ืน  
(3) ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
ในส่วนหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังนั้น ผู้คุมเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรง 

ในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังที่ผู้ต้องขังส่งออกหรือรับจดหมายจากบุคคลภายนอกและเป็น  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม การกล่าวหา การบันทึกแจ้งรายงานการกระท าความผิดวินัยของผู้ต้องขัง 

                                                                 
57  จาก คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานเรือนจ า (น. 86), โดย 

สมบูรณ์ ประสพเนตร, 2544. (อ้างถึงใน มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้
มาตรการทางวินัย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 71), โดย วินัย หมวกมณี, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.). 

58  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 21-22. 

DPU



32 

เป็นส่วนใหญ ่เพราะปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ต้องขังมักตรวจพบการกระท าผิดอาญาและวินัยเรือนจ า 
นอกจากนี้ การด าเนินการทางวินัยในรูปคณะกรรมการ ผู้คุมอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวนทางวินัยและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจ า เพื่อใช้มาตรการทางวินัยต่อผู้ต้องขัง 

(2)  การตรวจสอบการใช้อ านาจ  
ตามหลักนิติรัฐซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อเป็นการ

ป้องกันหรือแก้ไขการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ การท าให้ขั้นตอนของการ
ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอนโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบ
การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ซึ่งโดยสรุปแล้วกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดีจะต้องมี
มาตรการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการหาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีการ
ด าเนินการต่าง ๆ ภายใต้หลักของความชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality) โดยมีความ
โปร่งใส (Transparency) และถูกตรวจสอบได้ (Accountability) ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบใน
ด้านต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าพนักงานในองค์กรนั้น
ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ที่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจ าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย59  

ซึ่งในการด าเนินการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานเรือนจ านี้  สามารถแบ่ง
ออกได้เป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่โดยองค์กรภายในและการตรวจสอบการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยองค์กรภายนอก กล่าวคือ60  

1)  การตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่โดยองค์กรภายใน  เป็นการด าเนินการ 
โดยเจ้าพนักงานของเรือนจ าหรือกรมราชทัณฑ์ โดยการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีการก ากับดูแลตามสายงานการบังคับบัญชาเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไปที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ด าเนินการตามหน้าที่  ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและ 
การตรวจสอบโดยสายงานการบังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงการรายงานไปยังกรมราชทัณฑ์ 

                                                                 
59  จาก โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่

ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(รายงานการวิจัยเบื้องต้น) (น. 549-550), โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล และคณะ, 2547. (อ้างถึงใน มาตรการทาง
กฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตย์) (น. 86-87). เล่มเดิม.). 

60  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 73-74). เล่มเดิม. 
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ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน การตรวจสอบในลักษณะเช่นนี้มักมีการปฏิบัติอยู่  
โดยปกติในการปฏิบัติงานประจ าวัน  

ในกรณีการตรวจสอบที่ เ ร่ิมต้นจากผู้ต้องขัง  ซึ่งอาจเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิจะเร่ิม
กระบวนการเมื่อผู้ต้องขังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ า 
หรือเจ้าพนักงานปฏิบัติต่อตนโดยละเมิดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ผู้ต้องขังที่ได้รับความ
เดือดร้อนนั้นสามารถที่จะเร่ิมกระบวนการตรวจสอบได้โดยการยื่นหนังสือร้องทุกข์หรือร้องทุกข์
ด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานเรือนจ าได้ 

2)  การตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่โดยองค์กรภายนอก การบริหารงานที่จะเป็นที่
เชื่อถือได้ในการใช้อ านาจนั้น นอกจากมีการตรวจสอบภายในอันเป็นการบริหารงานการด าเนินการ
ภายในหน่วยงานนั้น ๆ หรือกลไกองค์กรนั้น ๆ แล้วจะมีผลในการสร้างความน่าเชื่อถือได้ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น ในปัจจุบันการบริหารงานมีโครงสร้างภายในหน่วยงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
ดังนั้น การให้ค าอธิบายกับภาคสังคมหรือประชาชนในการด าเนินงานภายในหน่วยงานของภาครัฐ 
มีความต้องการค าอธิบายได้อย่างชัดแจ้ง เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือความโปร่งใส  
ในการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ให้อ านาจหน้าที่ไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อ านาจที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  อย่างเช่น  
การใช้อ านาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น นอกจากเป็นการแสดงให้สังคมได้รับรู้ถึง 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแล้ว การตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางหนึ่งด้วย และเป็นวิธีการชี้แนวทางในการด าเนินงานของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 ได้ก าหนดการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจของเจ้าพนักงานโดยองค์กรภายนอกไว้ในหมวดว่าด้วยการตรวจเรือนจ า ซึ่งได้ให้
อ านาจรัฐมนตรีให้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการเรือนจ า  จ านวนไม่เกิน 5 คน61 ซึ่งมาจาก 
ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) ข้าราชการ
กระทรวงเกษตร (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ข้าราชการกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ แพทย์ พนักงานอัยการ ข้าราชการอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนที่ รัฐมนตรี
เห็นสมควรและให้คณะกรรมการเรือนจ า มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

                                                                 
61  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479, มาตรา 44. (อ้างถึงใน มาตรการทางกฎหมายในการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 74). เล่มเดิม.). 
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1.  ตรวจตราเรือนจ า ให้ความเห็นหรือเสนอแนะในการด าเนินกิจการของเรือนจ า 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการด้านอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา 

2.  ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานเรือนจ า ในด้านการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ด้านวิชาการ
และอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนกิจการราชทัณฑ์ เพื่อความมุ่งหมายคือประโยชน์สูงสุด  
ของสังคม 

การตรวจเรือนจ าโดยคณะกรรมการนี้  แต่เดิมได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและมี 
การด าเนินการอย่างได้ผลแต่ในปัจจุบันนี้ด้วยปัญหาเฉพาะอันเป็นคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน  
ในเรือนจ า ซึ่งบุคคลภายนอกที่เป็นกรรมการไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในการบริหารงานเรือนจ า  
ท าให้การตรวจสอบไม่อาจด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งอาจเป็น
เพราะความร่วมมือที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าต่อคณะกรรมการนั้นมีน้อยอาจเป็นด้วย
ทัศนะคติที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ ามองว่าเป็นการถูกตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่ไม่เข้าใจปัญหา
ในเรือนจ า เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาคือเจ้าพนักงาน  
ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจ าน้ัน ๆ  

นอกจากการตรวจสอบเรือนจ าที่เป็นของคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกดังที่กล่าว
มาแล้ว ยังมีองค์กรที่ส าคัญอีก คือ 

ก) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
ตามค าร้องเรียน กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการละเลยการปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนหรือผู้ร้องเรียน การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงการพิจารณาอรรถคดีของศาล โดยที่กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการเข้าถึงเอกสารราชการของหน่วยงานมีอ านาจในการ
เรียกพยาน ซึ่งหมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ถ้อยค าใด ๆ และท ารายงานสรุปส่งให้  
ผู้ร้องเรียน หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน เพื่อด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ต่อไป 
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หากไม่มีการด าเนินการแก้ไข ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะท ารายงานเสนอต่อรัฐสภา 
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารทางปกครอง แต่ในเร่ืองของนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เร่ืองที่ฟ้องร้องที่เป็นคดีอยู่ในศาลหรือมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด
แล้วไม่อยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน62 

ข)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การสหประชาชาติที่สนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก เนื่องจากข้อเท็จจริง
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น มักจะเกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ63  

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จึงเป็นการใช้อ านาจตรวจสอบ  
การใช้อ านาจของรัฐรวมทั้งเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งอ านาจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้64  

(1)  ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท า  อันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อการกระท าดังกล่าว  

(2)  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน
ว่าบทบัญญัติใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวด้วยความชอบตามรัฐธรรมนูญ  

(3)  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นด้วยตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า 
กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าในทางปกครองใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวด้วย
ความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(4)  ฟ้องคดีแทนผู้เสียหายต่อศาลยุติธรรม ในเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและ
เป็นการเหมาะสมและสมควร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  

(5)  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

(6)  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
(7)  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน

หรือองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน  
                                                                 

62  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 242.  
63  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 256.  
64  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 257.  
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(8)  ท ารายงานประจ าปี ส าหรับเพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา  

(9)  อ านาจหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ค) องค์กรตุลาการ รูปแบบการตรวจสอบการถ่วงดุลทั้งหมดเชื่อกันว่าการตรวจสอบ

โดยองค์กรตุลาการหรือศาล เป็นองค์กรที่ให้หลักประกันแก่ประชาชนดีที่สุด65 และตามหลักนิติรัฐ
เรียกร้ององค์กรตุลาการที่เป็นอิสระ เหตุผลที่สนับสนุนว่าองค์กรตุลาการประกันความมีสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนดีที่สุดคือ ความเป็นอิสระและเมื่อได้ยื่นฟ้องอย่างถูกต้องศาลจะพิจารณา  
ให้เสมอซึ่งเป็นหลักรับประกันว่าความทุกข์ของผู้มาพึ่งศาลจะได้รับการขจัดปัดเป่าภายในเวลา   
อันสมควร การด าเนินการโดยเปิดเผยและการวินิจฉัยได้ให้เหตุผลเสมอแต่มีข้อจ ากัดคือ  
การควบคุมโดยองค์กรตุลาการหรือศาลนั้น จะเข้าไปควบคุมเฉพาะความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ไม่สามารถควบคุมความเหมาะสมได้ 
 
2.3  กำรรับรองสิทธิของผู้ต้องขัง  

สิทธิของผู้ต้องขัง (Prisoner’s Rights) นับเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งซึ่งในอดีต  
ได้มีการเรียกร้องให้มีการรับรองและคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิของพลเมือง  อีกทั้งเป็นผลของ 
ความพยายามในการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นปัจเจกชนของผู้ต้องขัง เพราะในอดีต
ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขังมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่บกพร่องทางศีลธรรมและได้รับความช่วยเหลือ   
ในขอบเขตที่จ ากัด ดังนั้น ในระยะต่อมาแนวคิดเร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังจึงได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
ดังจะเห็นได้จากเอกสารรับรองสิทธิระหว่างประเทศที่ส าคัญ  ๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย  
สิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ซึ่งจัดท าโดย
องค์การสหประชาชาติและสาส์นรับรองสิทธิในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีการับรองสิทธิผู้ต้องขังไว้  
หลายประการและต่อมาได้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  รวมทั้ง
กฎหมายของประเทศไทยด้วย 
 2.3.1  สิทธิของผู้ต้องขัง 

ที่มาของสิทธิของผู้ต้องขังมาจากแนวความคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ได้มีการพัฒนา 
ในแต่ละยุคสมัยซึ่งน ามาสู่การยอมรับและรับรองสิทธิของบุคคลกลุ่มต่าง  ๆ ในยุคต่อ ๆ มา  
อาทิเช่น สิทธิของชนกลุ่มน้อย สิทธิของผู้อพยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็กรวมทั้งสิทธิของผู้ต้องขังด้วย  
                                                                 

65  จาก หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น. 172), โดย บรรเจิด สิงคเนติ, 2551. (อ้างถึงใน 
มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 73-74). เล่มเดิม.). 
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ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลเหล่านั้นยังไม่ได้รับการปฏิบัติต่อที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
ทั้งตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วไป66 

ส าหรับที่มาของการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง มีความเป็นมานับแต่ยุคสมัย
ของการเรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพในประเทศตะวันตกมาเป็นเวลาช้านานและมีกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นมากมายอันเป็นการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิที่เรียกว่า  สิทธิของพลเมือง (Civil Rights) 
การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของผู้ต้องขังก็เป็นสิทธิของพลเมืองอย่างหนึ่งที่มีการเรียกร้องและท าให้
ได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว 

ความพยายามที่จะให้มีสิทธิของผู้ต้องขัง เกิดขึ้นมาจากการแสวงหาหลักเกณฑ์พื้นฐาน
ของความเป็นปัจเจกชน (Individual Basis) ซึ่งในสมัยก่อนได้เร่ิมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผู้ต้องขังและมีความพยามในการให้ค าจ ากัดความของค าว่า สิทธิของผู้กระท าผิดหรือ
สิทธิของผู้ต้องขัง ซึ่งในอดีตยังไม่มีค าจ ากัดความที่เป็นรูปธรรมนักเนื่องจากในสมัยนั้นยังขาด 
การจ ากัดความของค าว่า สิทธิ ที่เป็นทางการ ประกอบกับสาธารณชนก็ไม่ให้ความสนใจในสิทธิ
ของผู้ต้องขังนัก เพราะผู้กระท าผิดในสมัยนั้นจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่บกพร่องทางศีลธรรมอย่าง
ร้ายแรงไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ต้องขังในสมัยก่อนถูกจ ากัดให้เป็นเพียง 
การช่วยเหลือที่มาจากความต้องการช่วยเหลือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งอาจท าในรูปของ 
การบริจาคสิ่งของที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไปหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตเท่านั้น67  

ในระยะต่อมาสิทธิของปัจเจกบุคคลได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็น  
เคร่ืองป้องกันที่ประชาชนมีต่อการใช้อ านาจรัฐ  การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวมักมีสาเหตุมาจาก
ประเด็นทางการเมือง กล่าวคือ การเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งในช่วงนั้น 
มักจะมีพื้นฐานเกี่ยวข้องโดยตรงกับเร่ืองศีลธรรมและการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบ
ในทางการเมืองเกิดขึ้นเสมอ รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องขังซึ่งมีการเรียกร้องกันมากในเร่ือง
เกี่ยวกับข้อก าหนดของเรือนจ าและข้อเสนอให้มีการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังอ่ืน ๆ  

เหตุผลที่มีการน ามาอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง  ๆ ของผู้ต้องขัง คือ การที่ผู้ต้องขัง  
ต้องถูกแยกตัวออกไปจากสังคมปกติท าให้ผู้ต้องขังถูกจ ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และเสรีภาพ

                                                                 
66  จาก เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง (น. 50), 

โดย กุลพล พลวัน, 2552, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
67  From Supervision of the Offender (pp. 133-135), by Harold B, Trester, 1981, Englewood Cliff, 

New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1981. (อ้างถึงใน เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์  
หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง (น. 50). เล่มเดิม.). 
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ในการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก ซึ่งเสรีภาพเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความถูกต้อง
ชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังที่ได้รับจากการ 
ถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ได้น ามาสู่การเรียกร้องให้มีการตระหนักถึงการปกปักรักษา
สิทธิของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Rights) รวมทั้งการเรียกร้องให้มี
การรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหล่านั้นด้วย68 

โดยหลักการแล้ว การที่จะก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ต้องขังให้เป็นอย่างไร
นั้นจ าเป็นจะต้องพิจารณาโดยยึดวัตถุประสงค์ของการลงโทษเป็นหลักไม่ว่าสิทธิที่ก าหนดนั้น   
จะเป็นสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ หลักการนี้เป็นที่ยอมรับทั่วไปในศตวรรษที่ 19 
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในศตวรรษที่ 19 ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงโทษซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันอย่างเป็นทางการทั่วไปหลายประการ เช่น การลงโทษเพื่อการยับยั้ง  (Deterrence) 
การลงโทษเพื่อการแก้แค้นตอบแทน (Retribution) และการลงโทษเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 
(Reformation) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงโทษเหล่านี้ได้น ามาสู่การก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
หรือเพื่อความยุติธรรมนับเป็นวัตถุประสงค์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระยะหลัง และในขณะที่การ
ลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์ในการหน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคลก็มีผู้ยอมรับว่ายังเป็นการกระท าที่ชอบ
ธรรมและจ าเป็นต้องท าเพื่อผลในการป้องกันสังคม 

จากแนวความคิด เร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังและการลงโทษผู้ต้องขังดังกล่าวข้างต้น  
อาจสรุปได้ว่า ที่มาของสิทธิผู้ต้องขังนั้นเกิดจากแนวคิดในทางทฤษฎีที่ว่าสิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขัง  
ต้องสูญเสียไปจากการถูกลงโทษและการสูญเสียสิทธิดังกล่าวจึงหมายความว่า ผู้ต้องขังในฐานะ 
ที่เป็นปัจเจกชนยังมีสิทธิบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษ ซึ่งขอบเขตของสิทธิในส่วน 
ที่เหลือเหล่านั้นจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่แต่ละ
ประเภทน ามาใช้ เช่น หากการลงโทษผู้กระท าผิดมีวัตถุประสงค์และเหตุผลหลักเพื่อการป้องกัน
สังคมคือ ป้องกันสังคมให้พ้นจากการกระท าของผู้กระท าผิดนั้น ๆ ดังนั้น การสูญเสียสิทธิของ
ผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษจ าคุกก็น่าจะเป็นเพียงการถูกแยกตัวออกจากสังคมเท่านั้นและบุคคลนั้น  
จะต้องยังคงมีสิทธิบางประการที่เหลืออยู่ซึ่งรัฐจ าต้องตระหนักถึงการป้องกันรักษาสิทธิเหล่านั้น
ของผู้ถูกจ าคุกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ได้มีผู้เสนอว่า การจ าคุกบุคคลซึ่งเป็นการกระท าที่แทรกแซง 
ความเป็นมนุษย์ในเชิงลบนั้นควรเพิ่มภาระรับผิดชอบสังคมในด้านบวก  (Positive Obligations) 
                                                                 

68  From Accountability and Prison: Opening up a Closed World (pp. 19-28), by Mike Maguire,  
Jon Vagg, Rod Morgan, Edited, 1985, London and New York: Tavistock Publication. (อ้างถึงใน เอกสารการสอน 
ชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ต้องขัง (น. 50). เล่มเดิม.). 
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ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งภาระในด้านบวกอาจกระท าโดยการให้สิทธิผู้ต้องขังในการมีส่วนร่วมในการ
เป็นอาสาสมัคร การให้โอกาสในการท างานหรือการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นต้น 

อนึ่ง การที่จะรักษาปกป้องสิทธิของผู้ต้องขังตามแนวคิดดังกล่าวให้ได้ผลดีนั้นรัฐควร
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและรับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขังในรูปของสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights) เพราะผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวมีเพียงผู้ต้องขัง ซึ่งสิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิของสมาชิก
อ่ืน ๆ ในสังคม ทั้งนี้เพราะสังคมเห็นว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรมที่แยกผู้ต้องขังออกจาก
สังคมจึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องปกป้องเขาเหล่านั้นและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
ให้ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การให้การศึกษา การรักษาโรคหรือความจ าเป็นพื้นฐานทางกายที่จ าเป็น 
ในชีวิตอ่ืน ๆ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ผู้ต้องขังไม่มีความเป็นอิสระท าให้ต้องได้รับสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ (Special Rights) นั่นเอง 
 2.3.2  มาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 

การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดมีหลายวิธี  เช่น ในส่วน
ที่เป็นการควบคุมตัวก็อาจมีการควบคุมตัวในสถานควบคุมโดยเฉพาะ (Institutional Treatment) 
หรือการควบคุมตัวแบบไม่ใช้สถานที่ควบคุม  (Non Institutional Treatment) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตาม การน าตัวบุคคลมาคุมขังไว้ในสถานที่คุมขังซึ่งโดย
สภาพแล้วเป็นเร่ืองที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับทั่วไปด้านความยุติธรรมและด้านมนุษยธรรม  ซึ่งเร่ืองนี้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าไว้โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ น าไปเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเป็นกฎหมายภายในของประเทศตน ดังเช่นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้บัญญัติ
กฎหมายคือ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ โดยมีการน าข้อก าหนดขององค์การ
สหประชาชาติมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างชัดเจนในมาตรา  3 ข้อ 2 ที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ไทยว่า69  

“ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายของกระทรวงฯ หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา  ตลอดจนมาตรฐานขั้นต่ า 
ส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ 

มาตรฐานขั้นต่ าที่องค์การสหประชาชาติและองค์กรในสังกัดได้จัดท าขึ้นมีในหลาย
ลักษณะและหลายรูปแบบ อาทิ ค าประกาศ ปฏิญญา อนุสัญญา ข้อตกลง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ 
                                                                 

69  จาก ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง  หน่วยที่  3 มาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ  (น. 80-81), โดย รัชนีกร โชติชัยสถิต, 2553, นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ซึ่งแต่ละฉบับต่างมุ่งให้เกิดการรับรองคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล 
ผู้กระท าผิด ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดและผู้ต้องขัง เป็นหลัก เช่น 

1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International 

Covenant on Civil and Political Rights 1966) 
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรมหรือ 

(International Covenant to Economics, Social and Cultural Rights 1966) 
4. ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการทารุณกรรมและการปฏิบัติหรือ 

การลงโทษอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม หรือลดคุณค่ามนุษยชาติ (Declaration on Protection 
of All Person from being subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading treatment 
or Punishment 1975) 

5. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ 
ที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Convention against 
Torture and other Cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment 1984) 

6. ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979) 

7. หลักประกันส าหรับปกป้องสิทธิบุคคลผู้ต้องโทษประหารชีวิต หรือ (Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of those facing the Death Penalty) 

8. จรรยาแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แพทย์ในการปกป้องนักโทษและผู้ถูกคุมขังต่อการทารุณกรรมฯ (Principles of Medical Ethics 
relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners 
and Detainees against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment 
1982) 

9. ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners)” 

อนึ่ง สาส์นรับรองสิทธิดังกล่าวอาจมีสถานะแตกต่างกันคือ บางฉบับไม่มีสถานะเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นแต่เพียงแนวทางการปฏิบัติที่ยอมรับกันน าไปด าเนินการโดยสมัครใจ
ของประเทศสมาชิก ดังเช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติไม่มีข้อผูกมัดที่ชัด บางฉบับมีสถานะเป็นอนุสัญญาซึ่งมีผลผูกพันประเทศ 
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ที่ลงนามเป็นภาคีให้ต้องปฏิบัติตาม เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
เป็นต้น  

ซึ่งนอกจากสาส์นรับรองสิทธิในระดับสากลดังที่กล่าวมานั้นจะได้รับรองสิทธิของ
ผู้ต้องขังไว้เป็นแม่แบบแล้ว ยังมีสาส์นที่รับรองสิทธิมนุษยชนทางอาญาอีกลักษณะหนึ่งที่มุ่งพัฒนา
กลไกในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1979 องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าสาส์นขึ้นฉบับหนึ่งเพื่อก าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
กฎหมายให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เรียกว่า ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
หน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979) เพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิของผู้ต้องขัง ซึ่งมีสาระดังนี้70 

ข้อ 1.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผลส าเร็จตลอดเวลาโดยรับใช้ชุมชน โดยการปกป้องคุ้มครองทุกคนจากการกระท าอันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบอย่างสูงซึ่งผู้ประกอบอาชีพเช่นนั้นพึงมี 

ข้อ 2.  ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องให้ความเคารพ
และให้การคุ้มครองเกียรติภูมิของมนุษย์ ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน 

ข้อ 3.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย อาจใช้ก าลังก็ต่อเมื่อมีเหตุอันจ าเป็นยิ่งยวด
เท่านั้น และต้องอยู่ภายในขอบเขตความจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 4.  เร่ืองราวความลับต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย
จะต้องรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้มาเพื่อด าเนินกระบวนการยุติธรรม 

ข้อ 5.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รักษากฎหมาย จะยุยงส่งเสริมหรือก่อหรือยอมให้เกิด  
การกระท าใด ๆ อันเป็นการทรมานหรือทารุณกรรมอ่ืน ๆ การปฏิบัติหรือการลงโทษที่เสื่อมทราม
หรือไร้มนุษยธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายจะยกอ้างเอาค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงหรือสถานการณ์ยกเว้นบางอย่าง เช่น การที่รัฐตกอยู่ในภาวะสงครามหรือถูกคุกคามจากภัย
สงคราม การคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ความไม่มั่นคงภายในทางการเมือง หรือสาธารณภัย
ฉุกเฉิน มาเป็นเหตุอ้างเพื่อให้มีความทรมานหรือทารุณกรรมอ่ืน  ๆ การปฏิบัติหรือลงโทษ 
ที่เสื่อมทรามหรือไร้มนุษยธรรมไม่ได้ 

                                                                 
70  แหล่งเดิม.  
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ข้อ 6.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องให้ความมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของบุคคลที่อยู่ในการคุมขังของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีจ าเป็นจะต้อง 
ให้การดูแลรักษาทางแพทย์โดยทันที 

ข้อ 7.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ ทั้งจะต้องต่อต้านและตอบโต้การกระท าดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 

ข้อ 8.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รักษากฎหมาย จะต้องเคารพในกฎหมายและประมวล
จรรยาบรรณฉบับนี้ ทั้งยังต้องป้องกันและต่อต้านกับการละเมิดกฎหมายและประมวลจรรยาบรรณ
ที่ว่าอย่างเคร่งครัดและโดยเต็มก าลังความสามารถ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย ซึ่งมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเกิดการละเมิดหรือก าลังจะเกิด
การละเมิดประมวลจรรยาบรรณนี้จะต้องรายงานแก่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในระดับสูงขึ้น และในกรณี
จ าเป็นให้รายงานไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจให้ดูแล 
ตรวจตราหรือแก้ไขความเสียหาย 

ดังนั้น การเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ของประเทศไทยส่งผลให้
ประเทศไทยมีพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศ  ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ เป็น
มาตรฐานสากลเหล่านั้นวิธีด าเนินการที่ส าคัญคือ การปรับแก้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มี 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานในข้อตกลงฉบับต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการรับรองสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน 
ด้านต่าง ๆ และสิทธิของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 2.3.3  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners) ค.ศ. 1955 

ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือส่วนที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขังอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ต้องขัง  ได้ก าหนดไว้ใน
เร่ือง “การติดต่อกับโลกภายนอก” หรือ (Contact with the outside World) ในภาคที่หนึ่ง กฎทั่วไป 
ข้อ 37-39 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 

ข้อ 37.  นักโทษ พึงได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวของตนและเพื่อนที่เชื่อถือ 
ได้นั้นทั้งโดยจดหมายและโดยการเยี่ยมเยือนของครอบครัวหรือเพื่อนดังกล่าว  ตามเวลาที่ทาง
ระเบียบของเรือนจ าก าหนดภายใต้การควบคุมที่จ าเป็น 

ข้อ 38. (1)  นักโทษที่เป็นคนต่างด้าว พึงได้รับอนุญาตตามสมควรในการที่ติดต่อกับ
ผู้แทนสถานทูตหรือกงสุลของประเทศของนักโทษผู้นั้นประจ าอยู่ในประเทศที่นักโทษผู้นั้น 
รับโทษอยู่ 
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 (2)  หากไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของนักโทษที่เป็นคนต่าง
ด้าวผู้นั้นตั้งอยู่ในประเทศที่นักโทษผู้นั้นอยู่ ก็ให้นักโทษผู้นั้นได้รับอนุญาตในท านองเดียวกัน  
ในการที่จะสามารถติดต่อกับผู้แทนทางการทูตหรือองค์กรระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ  
อ่ืนใด ที่ท างานด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลนั้นได้ 

ข้อ 39.  นักโทษ พึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร
พิเศษของทางเรือนจ า วิทยุ การบรรยายหรือสื่ออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ภายใต้การอนุญาตหรือ 
การควบคุมของเรือนจ าน้ัน ๆ  

ดังนั้น ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษเป็นแนวทางที่ประชาคมโลก
ได้ช่วยกันคิดค้นและสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง  
โดยการก าหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ ประกอบกับประเทศใดจะใช้เป็น
แม่แบบหรือแนวทางออกกฎหมายภายในประเทศ หรือก าหนดนโยบายในทางบังคับโทษจ าคุก  
ก็ท าได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการร่วมกันสร้างความเหมือนกันในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง 
บนความแตกต่างของแต่ละประเทศ อาจกล่าวได้ว่า ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
นักโทษของสหประชาชาติฉบับนี้เป็นการก าหนดสิ่งที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและเป็นการสร้าง
หลักประกันในการคุ้มครองผู้ต้องขังให้มีมาตรฐาน71  
 
2.4  หลักควำมยินยอมและหลักควำมปลอดภัยในเรือนจ ำ  

จากความหมายของกฎหมายบังคับโทษดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่า กฎหมายบังคับโทษ
เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจรัฐ กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับโทษ  
ต้องอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานของกฎหมายและการด าเนินการต้องมีความเป็นเสรีนิยม  
เป็นประชาธิปไตยและต้องกระท าเพื่อสังคม  ซึ่งการด าเนินการตามกฎหมายบังคับโทษ 
ทุกกระบวนการที่ก าหนดโดยกฎหมายจะต้องด าเนินการภายใต้หลักความยินยอมและหลักความ
ปลอดภัยในเรือนจ าเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขัง ดังนั้น การด าเนินการหรือการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังจึงต้องอยู่ภายใต้หลักการดังกล่าวด้วย กล่าวคือ 
  

                                                                 
71  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 66). เล่มเดิม. 
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 2.4.1  หลักความยินยอมหรือหลักความร่วมมือร่วมใจ  
  เป็นหลักการที่ส าคัญส าหรับกฎหมายบังคับโทษ เพราะเกี่ยวเนื่องในทุกขั้นตอน 
ของการบังคับโทษทางอาญา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยหลักความยินยอมดังกล่าวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ในการบังคับโทษร่วมกันทั้งตัวผู้ต้องขังเองและฝ่ายเจ้าหน้าที่บังคับโทษ ในกรณีของไทยคือ
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานเรือนจ าซึ่งมีนัยว่าเป้าประสงค์ของกฎหมายบังคับโทษมุ่งที่จะใช้
ระยะเวลาการบังคับโทษจ าคุกที่ก าหนดโดยศาลปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย 
(Rebehavior) การปรับเปลี่ยนดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมหรือความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้ต้องขัง แทบมองไม่เห็นความส าเร็จได้เลยเพราะความไม่พร้อมไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็นแผนการบังคับโทษเฉพาะบุคคลหรือแผนให้การ
แก้ไขฟื้นฟูเป็นกลุ่มเฉพาะกรณี เช่น นักโทษผู้เสพยาเสพติดที่ต้องสร้างทัศนคติให้มีความคิดเชื่อมั่น
ในตนเองว่ามีความสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งยาเสพติดและมองเห็น
คุณค่าในตนเองในการเป็นที่พึ่งของบุคคลในครอบครัวและสังคมได้  การเข้าสู่กระบวนการ
เสริมสร้างความคิดและทัศนคติดังกล่าวผู้ต้องขังต้องมีความยินยอมหรือมีความเต็มใจเป็นพื้นฐาน 
ที่ปราศจากการใช้ก าลังหรือการใช้อ านาจบังคับ ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการตามแผนปฏิบัติเฉพาะ
บุคคลหรือเป็นกลุ่มดังกล่าว  

กระบวนการของการบังคับโทษ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  
ได้ก าหนดการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนับแต่คร้ังแรกที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการ แต่ในเร่ือง 
หลักความยินยอมมิได้บัญญัติไว้โดยตรงเหมือนกับกฎหมายบังคับโทษของบางประเทศ  
เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ  
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์สร้างความเป็นปัจเจกบุคคล สร้างความส านึก 
ในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไปในอนาคตแล้วนั้น  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
เรียกร้องหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังเช่นกรณีแรกรับตัวผู้ต้องขังซึ่งโดยหลักการแล้วเร่ืองของ
จิตวิทยาเกี่ยวกับความประทับใจในคร้ังแรกย่อมมีผลต่อ  “หลักความยินยอม” ของผู้ต้องขัง 
ที่ถูกรับตัวเข้าสู่กระบวนการของเรือนจ า ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับตัวจึงต้องมี
คุณสมบัติในการเจรจาหรือมีบุคลิกที่เป็นมิตรเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเพราะผู้ต้องขังเข้าใหม่ 
จะมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจและหวาดหวั่น ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจและ
หลักความยินยอมของผู้ต้องขังที่จะเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ของการบังคับโทษ72  

                                                                 
72  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย (น. 17-18).  

เล่มเดิม. 
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รวมทั้ง  การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ เ รือนจ าหรือทัณฑสถานในการด าเนินการ  
ตรวจจดหมายผู้ต้องขัง เช่น การเปิดหรือการอ่านเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นจดหมาย
ระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก (General Mail) หรือกับผู้ต้องขัง หรือกับหน่วยงานเอกชนหรือ 
กับหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทของหน่วยงานส าหรับจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ 
(Privileged Mail) หมายถึง จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความที่รับผิดชอบคดีของผู้ต้องขัง 
หน่วยงานราชการ รัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศาล กรมราชทัณฑ์ 
สถานทูต หรือจดหมายที่เป็นความลับ (Confidential Mail) หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังแล้ว 
ย่อมถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือใช้อ านาจหน้าที่โดยที่ไม่
มีกฎหมายให้อ านาจ และเป็นการกระท าโดยไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนตามกฎหมาย ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ผ่านมาก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลไว้ในหมวด 3 ส่วนที่ 3 มาตรา 36 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 

2.4.2  หลักความปลอดภัยภายในเรือนจ า  
หลักนี้เป็นหัวใจของการควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของการบังคับโทษ

เน่ืองจากว่าวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษคือ การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยเพื่อให้ผู้ต้องขังเป็นบุคคล
ที่พึงประสงค์ของสังคมและได้รับการยอมรับ ซึ่งการจะด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขังได้จะต้องมีตัวผู้ต้องขังที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขตามกระบวนการและวิธีการที่ก าหนดใน
กฎหมายบังคับโทษ หลักความปลอดภัยภายในเรือนจ าจึงเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกัน  
การมีตัวผู้ต้องขังไว้บังคับโทษตามกฎหมาย และด้วยเหตุผลในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในเรือนจ ากิจกรรมประจ าวันของผู้ต้องขังจะต้องได้รับการดูแล การรับรู้ และการตรวจสอบของ 
เจ้าพนักงานเรือนจ าโดยเฉพาะกิจกรรมที่หมิ่นเหม่หรือเสี่ยงต่อการเกิดเหตุที่อาจกระทบต่อ 
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเรือนจ า  ซึ่งการฝ่าฝืนต่อความปลอดภัยของตัวผู้ต้องขัง  
ความปลอดภัยของเจ้าพนักงานเรือนจ าหรือความมั่นคงของเรือนจ าถือเป็นสิ่งร้ายแรงที่ผู้ต้องขัง 
คนใดฝ่าฝืนมักจะได้รับการพิจารณาใช้มาตรการทางวินัยอยู่เสมอ มาตรการเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของเรือนจ า ประกอบด้วยมาตรการที่ส าคัญและต้องท าอย่างสม่ าเสมอ 
คือ การจู่โจมตรวจค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาต 
ให้ผู้ต้องขังมีไว้ในครอบครอง ตลอดจนสิ่งของที่อนุญาตแต่มีไว้ในครอบครองในปริมาณที่มาก 
เกินความจ าเป็นโดยมิได้รับอนุญาตมักพบเสมอว่า  ผู้ต้องขังในเรือนจ าถูกด าเนินการทางวินัย 
กรณีครอบครองสิ่งของต้องห้าม เช่น ยาเสพติด เคร่ืองมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี เป็นต้น 
มาตรการในการจู่โจมตรวจค้นเป็นการป้องกันการก่อปัญหาการฝ่าฝืนต่อหลักความปลอดภัย  
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ในเรือนจ าอย่างได้ผล ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อความปลอดภัย  
และความมั่นคงของเรือนจ าได้ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของหลักความปลอดภัยคือ ข่าวสารเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ขาดเสียมิได้เพราะเป็นที่มาของการพิจารณาในการใช้มาตรการต่าง ๆ อันเป็นการป้องกัน 
ไว้ก่อน73 ส าหรับกรณีการสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกโดยวิธีการส่งจดหมายที่มีระหว่าง
ผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปซึ่งอาจเป็นญาติมิตรหรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับ
ผู้ต้องขังด้วยกันสามารถส่งถึงกันได้นั้น การที่จะก าหนดให้มีการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือการอ่านโดยเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังอย่างชัดเจน กฎหมายราชทัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
ไม่ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายทั่วไปและจดหมายถึงทนายความ  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังและการฟ้องร้องของผู้ต้องขังได้ 74 ดังนั้น กฎหมายราชทัณฑ์ 
ต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจในการตรวจจดหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการ  
ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในอนาคตอันเน่ืองมาจากการใช้อ านาจตามกฎหมายอีกด้วย  

จากเหตุผลในเร่ืองหลักความปลอดภัยภายในเรือนจ าเกี่ยวกับการตรวจจดหมาย
ผู้ต้องขัง จึงถือเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างมากอีกสิ่งหนึ่งในการป้องกันเหตุที่มาจาก  
การติดต่อสื่อสารทางจดหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะเป็นเหตุที่มีผลกระทบต่อ  
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเรือนจ าและอาจน าไปสู่ความเสียหายหลายด้านได้  ดังนั้น 
เหตุผลที่จะต้องท าการตรวจจดหมายผู้ต้องขังก็ เนื่องจากคาดว่ามีสิ่งของผิดระเบียบหรือ  
เพื่อการป้องกันการวางแผนก่อความวุ่นวายหรือหลบหนี  หรือเพื่อป้องกันการติดต่อเครือข่าย 
ผู้ค้ายาเสพติด หรือเพื่อป้องกันการกระท าผิด หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสืบสวนฟ้องร้อง 
ในคดีอาญา หรือเพื่อความมั่นคงของเรือนจ า  หรือเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพและ 
ความปลอดภัยของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้ง เพื่อความมั่นคงของรัฐด้วย 
 
  

                                                                 
73  แหล่งเดิม. 
74  จาก การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 81), โดย คณะท างานศึกษาการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2551, 
กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม. 
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2.5  รัฐธรรมนูญกับกำรบังคับโทษ  
รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองของรัฐทุกประเทศทั่วโลก 

ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือในระบอบเผด็จการล้วนมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการบริหารประเทศ  ซึ่งเนื้อหาแห่งสาระ  
ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าประเทศนั้น ๆ มีแนวนโยบายแห่งรัฐอย่างไร 
และได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง  ๆ มากน้อยเพียงใด การพิจารณาว่า
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีมาตรฐานการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ยอมรับในทาง
สากลมากน้อยเพียงใด อาจพิจารณาโดยการเทียบเคียงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนั้น  ๆ  
ว่ามีการบัญญัติสอดคล้องกับมาตรฐานในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้หมายรวมถึงการพิจารณามาตรฐาน 
การรับรองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมาได้ก าหนด 
เร่ืองสิทธิเสรีภาพ ไว้ในหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 4 และมาตราที่ 5 และหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่มาตรา 26-69 บทบัญญัติเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็น
จุดเด่นของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เช่น บทบัญญัติในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ส่วนบุคคล กล่าวคือ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ตามมาตรา 36 การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท า
ด้วยประการอ่ืนใด เพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็นต้น  

นอกจากนั้น ยังมีหมวดที่ได้รับการบัญญัติขึ้นมาใหม่ เช่น สิทธิชุมชน (มาตรา 66-67) 
บัญญัติให้ชุมชนสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นของตนหรือสิทธิของประชาชน 
ในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยตรง (มาตรา 68-69) รวมตลอดถึงการรับรองสิทธิของผู้ที่ 
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39-40) ด้วย75  
  

                                                                 
75  ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง หน่วยที่ 3 มาตรฐานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ (น. 36). เล่มเดิม. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา มีบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษจ าคุก ไว้ดังนี้ 

1)  ประชาชนชาวไทยต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 76 เป็นหลักที่
รับรองความเท่าเทียมกันของประชาชนในรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องโทษจ าคุกหรือเป็นบุคคลทั่วไป  
ก็ตาม และรัฐธรรมนูญยังก าหนดต่อไปอีกว่า77 บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพร่างกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้  ดังนั้น มาตรการ  
ที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอ่ืนย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

2)  การรับรองคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคล78 เป็นการรับรองหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐ ซึ่งรวมทั้ง  
ผู้ที่ต้องรับโทษจ าคุกด้วย ดังนั้น กฎหมายราชทัณฑ์และการบริหารงานราชทัณฑ์ต้องเป็นไปตาม
หลักการที่ส าคัญในรัฐธรรมนูญ 

3)  การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐ ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและ
เสรีภาพ79 บทบัญญัตินี้เป็นการเน้นย้ าให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าองค์กรของรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี   
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น งานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานต่าง ๆ 
รวมทั้งเรือนจ าในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

4)  การคุ้มครองการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 80 หมายความว่า บุคคลซึ่ง 
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ ดังนั้น สิทธิดังกล่าวผู้ต้องขังต้องได้รับ
ความสะดวกเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปด้วย 

                                                                 
76  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 4 และมาตรา 5.  
77  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 30.  
78  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 4.  
79  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 26.  
80  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 28.  
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5)  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย81 เป็นบทบัญญัติที่มีความส าคัญกับ 
งานบังคับโทษจ าคุกอย่างมาก กล่าวคือ 

ตาม “มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม  

จะกระท ามิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการ
ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้  เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือ 
มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใด อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  
จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ดังนั้น การปฏิบัติหรือการกระท าการใด ๆ ของเจ้าพนักงานเรือนจ าต่อผู้ต้องขังที่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้ จึงมิอาจจะกระท าได้ 

6)  การคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 82 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ  
ในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่  เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมืองหรือ 
เพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ กรณีของการบังคับโทษนั้นถือเป็นข้อยกเว้นที่สามารถบังคับโทษได้  

7)  การคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสาร83 เป็นการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลทั่วไป  
ในด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ าย่อมต้องมีสิทธิและเสรีภาพ  
ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน 

ตาม “มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
การตรวจ การกักหรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท า

ด้วยประการอ่ืนใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
  

                                                                 
81  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 32.  
82  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 34.  
83  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 36.  
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8)  การคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา84 บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะ
ผู้ต้องขังย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมกันในการมีเสรีภาพการนับถือ
ศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา รวมทั้งเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่พลเมืองและไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น บทบาทของกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะในเรือนจ า 
ต้องส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แล้วยังเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขพฤตินิสัยที่ได้ผลดีอย่างมาก 

9)  การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน85 รัฐธรรมนูญ 
ได้ให้ความส าคัญและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด การเขียน การพิมพ์  
การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพในเร่ืองนี้จะกระท ามิได้  เว้นแต่  
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครอง  
สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน ดังนั้น บทบาทของกรมราชทัณฑ์ต้องให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด การเขียน  
ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังต้องได้รับการคุ้มครองตามข้อยกเว้นของบทบัญญัติน้ีด้วยเช่นกัน 

10)  การคุ้มครองเสรีภาพในการศึกษา86 กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รวมถึงผู้ที่ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ต้องได้รับสิทธิและได้รับ  
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกัน  

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัยและ 
การเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ 
ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

ดังนั้น จึงเป็นภารกิจที่งานราชทัณฑ์ต้องจัดให้ผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้ผ่านการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว  

                                                                 
84  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 37. 
85  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 45. 
86  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 49 และมาตรา 50.  
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11)  การคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ87 กล่าวคือ การจ ากัดเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของบุคคลจะกระท ามิได้  รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ าก็ต้องได้รับการคุ้มครอง  
ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ดังนั้น การท างานหรือการผลิตผลงานของผู้ต้องขัง  
เพื่อเป็นสินค้าเพื่อจ าหน่ายในเรือนจ าหรือทัณฑสถานต่าง  ๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกัน 

12)  การคุ้มครองสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 88 กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ซึ่งต้องเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัต ิ 

ดังนั้น กฎหมายราชทัณฑ์และกฎหมายบังคับโทษต้องบัญญัติให้สอดคล้องและ  
ได้มาตรฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  

13)  การคุ้มครองการบริโภคของบุคคล 89 เป็นการคุ้มครองบุคคลที่ เป็นผู้บริโภค
เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงรวมทั้งผู้ต้องขังด้วย ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐาน
คุณภาพด้านสูทกรรมของเรือนจ าและทัณฑสถาน ยกระดับการบริโภคของผู้ต้องขังดีขึ้นเป็นอย่างมาก
เมื่อเทียบกับในอดีต 

14)  การคุ้มครองสิทธิในการร้องเรียน90 กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้  ดังนั้น 
ผู้ต้องขังในเรือนจ าก็ย่อมมีสิทธิยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ทั้งเป็นการปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญอีกด้วย จึงเป็นกรณีที่เรือนจ าและทัณฑสถานต้อง
ก าหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกแห่งโดยการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
 
  

                                                                 
87  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 43.  
88  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 51.  
89  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 61. 
90  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 59. 
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2.6  หลักกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรของผู้ต้องขัง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในฐานะเป็นสิทธิ 

ของพลเมือง (Civil Rights) ในการติดต่อสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน ซึ่งสิทธิดังกล่าวรวมถึง 
สิทธิของผู้ต้องขังที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของปัจเจกชน (Individual Basis) ในฐานะผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ าและทัณฑสถานด้วย แม้สิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขังต้องสูญเสียไปจากการถูกลงโทษ แต่ยังมี
สิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขังยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษคือ สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ภายนอก ดังนั้น การด าเนินการในมิติของการติดต่อสื่อสารของเรือนจ าและทัณฑสถานเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ เรือนจ าและทัณฑสถานจึงอนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถ  
รับและส่งจดหมายได้ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังและมีแนวทาง  
การปฏิบัติในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ดังต่อไปนี้  
 2.6.1  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง 

1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ผ่านมา มีบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสื่อสารที่บุคคลมีถึงกันไว้ในมาตรา 36 ความว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
การตรวจ การกักหรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท า

ด้วยประการอ่ืนใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือ 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

2)  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
ตรวจจดหมายไว้และในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นกัน เพียงแต่ระบุถึงการร้องทุกข์ไว้ ดังนี ้

ข้อ 121. การร้องทุกข์ การยื่นเร่ืองราว การถวายฎีกานั้น... ในกรณีที่ผู้ต้องขังขอสงวน
ข้อความเป็นความลับ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอยู่ใกล้ในระยะที่อาจอ่านเข้าใจข้อความที่เขียน 
หรือขออ่าน หรือยอมให้ผู้อ่ืนมีโอกาสเช่นน้ัน นอกจากบุคคลที่ผู้ต้องขังนั้นยินยอม 

ข้อ 125. ข้อความในหนังสือร้องทุกข์  เร่ืองราวและฎีกานั้น ผู้ต้องขังจะขอรักษา 
เป็นความลับก็ได้ ในกรณีนั้นให้สอดหนังสือไว้ในซองและผนึกเสีย ส่วนหน้าซองให้เขียนค าว่า 
“ลับ” ถ้าผู้ต้องขังไม่ได้เขียนค านี้ไว้ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าเขียนเมื่อทราบความประสงค์หนังสือ  
เช่นว่านั้น ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอ่านแต่มีหน้าที่จัดส่ งไปยังผู้ รับ หากเป็นหนังสือถึง
รัฐมนตรีหรือทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ส่งไปยังอธิบดีด าเนินการต่อไปตามสมควร 
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ตำรำงท่ี  2.1  การรับส่งจดหมายของผู้ต้องขังในประเทศไทย 
 

ชั้นของผู้ต้องขัง ควำมถี่ในกำรรับส่งจดหมำยผู้ต้องขัง 
ชั้นเยี่ยม อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตรได้ 
ชั้นดีมาก อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
ชั้นดี อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ชั้นกลาง อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร 2 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
ชั้นเลว อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร 3 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
ชั้นเลวมาก อนุญาตให้ส่งจดหมายถึงญาติมิตร 4 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 

  
การรับส่งจดหมายถือเป็นประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับตามชั้นของผู้ต้องขัง  ซึ่งระบุไว้ 

ในข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) เร่ือง ก าหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการ 
ส าหรับผู้ต้องขัง 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเรือนจ าและทัณฑสถานอนุญาตให้ผู้ต้องขังรับและส่งจดหมาย
ได้ตามต้องการโดยไม่ได้ค านึงถึงชั้นของผู้ต้องขังเป็นหลัก เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ว่า
เป็นสิทธิของบุคคลในการติดต่อสื่อสารและเรือนจ าเห็นว่าการติดต่อกับญาติมิตรน่าจะท าให้เกิดผล
ดีต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังและการปรับตัวภายหลังการพ้นโทษและเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ แล้ว ในบางประเทศก็ไม่จ ากัดจ านวนในการส่งเช่นเดียวกัน เช่น สหพันธรัฐออสเตรเลีย 
แต่มีบางประเทศที่ยังก าหนดปริมาณการรับส่งจดหมาย เช่น อังกฤษ เป็นต้น91 
 2.6.2  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับเอกสารทางไปรษณีย์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จากการศึกษาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพบว่า ไม่ใช่มีแต่
เฉพาะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงอย่างเดียวแต่มีเร่ืองของกฎหมายราชทัณฑ์เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ มาตรา 105 และมาตรา 259 ถึง มาตรา 267 ก็สื่อไปในทางนั้น 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในภาค 7 ตั้งแต่มาตรา 259 ถึง มาตรา 267  
นั่นก็คือ กฎหมายราชทัณฑ์ซึ่งแฝงอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา 105 ก็สื่อไปถึง
กฎหมายราชทัณฑ์ด้วย ไม่ใช่เร่ืองของขั้นตอนในการด าเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น กฎหมาย

                                                                 
91  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 78-79). เล่มเดิม. 
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เกี่ยวกับเร่ืองนี้จึงมีอยู่แล้ว แต่ว่ายังมีความบกพร่องเนื่องจากบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนซึ่งสมควรน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

มาตรา 105 “จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอ่ืน ซึ่งส่งทาง
ไปรษณีย์และโทรเลขจากหรือถึงผู้ต้องหาหรือจ าเลยและยังมิได้ส่ง  ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการ  
เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณาหรือการกระท าอย่างอ่ืนตามประมวล
กฎหมายนี้ให้ขอค าสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารน้ันมา 

ถ้าอธิบดีกรมต ารวจหรือข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นว่า  เอกสารนั้นต้องการใช้เพื่อการ 
ดัง่กล่าวแล้ว ระหว่างที่ขอค าสั่งต่อศาลมีอ านาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลขเก็บเอกสารนั้น
ไว้ก่อน 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้  ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจ าเลยกับ
ทนายความของผู้นั้น” 

ตามมาตรา 105 วรรคสาม บทบัญญัติดังกล่าวนี้ได้กล่าวถึง “ผู้ต้องหา” อันแสดงชัด 
อยู่แล้วว่า ในชั้นเจ้าพนักงานหรือในชั้นสอบสวนน้ันผู้ต้องหาก็มีทนายความได้ 

ค าว่า “เอกสาร” ในมาตรา 105 วรรคสาม คือ จดหมาย ไปรษณีย์ โทรเลข สิ่งพิมพ์หรือ
เอกสารอ่ืน ซึ่งส่งทางไปรษณีย์โทรเลข92 

ส่วนสิทธิของทนายความที่จะติดต่อกับลูกความนี้  มีบัญญัติไว้ชัดแจ้งในกฎหมาย93  
แต่วิธีการติดต่อมีรายละเอียดอย่างไรนั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้  

การติดต่อกับลูกความโดยปกติเป็นการพูดจากันเป็นการเฉพาะตัวหรือสองต่อสอง  
การกระท าดังกล่าวนี้ ก็เพื่อให้ทนายความได้รู้จักลูกความและทราบข้อเท็จจริงของเร่ืองตลอดถึง
โอกาสที่จะน าพยานหลักฐานไปตีแผ่ในศาลเพื่อประโยชน์ของลูกความ นอกจากนี้โดยการติดต่อ
ดังกล่าวจะท าให้ทนายความได้มีโอกาสที่จะแจ้งให้ลูกความทราบฐานะในทางคดีทั้งในข้อเท็จจริง
และในข้อกฎหมายของเร่ืองที่กล่าวหา โอกาสน าพยานหลักฐานและหนทางที่จะพิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐานในเร่ืองที่กล่าวหานั้น ตลอดจนข้อเสนอแนะอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจรวมถึง
การยอมความกับผู้เสียหาย94    

โดยปกติจดหมายหรือสิ่งอ่ืนใดที่ส่งทางไปรษณีย์  โทรเลข ย่อมได้รับการคุ้มครอง  
ตามกฎหมายที่จะไม่ถูกกักหรือเปิดเผย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 163 ได้บัญญัติเอาโทษ 

                                                                 
92  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2555 (น. 152), โดย คณิต ณ นคร ค, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
93  มาตรา 7/1 (1), มาตรา 8 (3) และมาตรา 105. (อ้างถึงใน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2555 

(น. 154). เล่มเดิม. 
94  แหล่งเดิม.  
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แก่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ในการไปรษณีย์โทรเลขหรือโทรศัพท์  ที่ เปิดเผยหรือยอมให้ผู้ อ่ืน 
เปิดจดหมาย เอกสารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ส่งโดยทางนั้น หรือกักหรือส่งให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้รับหรือ 
ผู้ที่ควรรับซึ่งจดหมาย เอกสารหรือสิ่งนั้น95 

อ านาจของเจ้าพนักงานในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อการสอบสวนหรือ 
เพื่อเสนอต่อศาลในระหว่างการพิจารณาในส่วนที่ เกี่ยวกับจดหมาย  เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนที่ 
ส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข มีบัญญัติไว้ให้ท าได้ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105 คือ 

1)  ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการจดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารที่ส่งทาง
ไปรษณีย์และโทรเลข ซึ่งมาจากหรือมีไปถึงผู้ต้องหาหรือจ าเลย เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 
ไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณาหรือกระท าอย่างอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้  (เช่น การชันสูตรพลิกศพ  
ตามมาตรา 150) และสิ่งนั้นยังมิได้ส่ง เจ้าหน้าที่อาจขอค าสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลข 
ขอให้ส่งเอกสารน้ันมาได้ (ตามมาตรา 105 วรรคแรก)  

บทบัญญัติน้ีให้อ านาจเฉพาะ “เจ้าหน้าที่” ซึ่งหมายถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ส่วนราษฎรซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นโจทก์ในคดีจึง 
ไม่มีสิทธิท าได้ 

เอกสารนั้นจะต้องอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข กล่าวคือ 
ยังไม่ได้ส่งไปให้ผู้รับ ถ้าหากถึงมือหรือบุคคลใดแล้วการจะเอามาก็ต้องด าเนินการอย่างธรรมดา
ตามที่บัญญัติไว้ในเร่ืองหมายเรียก หมายค้นหรือการค้น 

เอกสารนั้นจะต้องมีมาจากหรือไปถึงผู้ต้องหาหรือจ าเลย ถ้าเป็นเอกสารระหว่างบุคคลอ่ืน 
เช่น ญาติของผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีไปถึงพยานของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีสิทธิ 

2)  ในระหว่างที่รอค าสั่งของศาล ถ้าผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
เห็นว่าเอกสารนั้นต้องการใช้เพื่อการดังกล่าว ก็มีอ านาจในการขอให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลข 
เก็บเอกสารน้ันไว้ก่อน (ตามมาตรา 105 วรรคสอง) 

บทบัญญัติในวรรคนี้ขยายข้อความในวรรคแรกว่า  ถ้าตราบใดศาลยังไม่ออกค าสั่ง  
ให้ส่งเอกสารน้ันมา เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลขซึ่งถึงแม้จะทราบว่าได้มีการร้องขอต่อศาลให้สั่ง
เช่นนั้นก็ตาม ก็ไม่มีอ านาจที่จะสั่งกักหรือเก็บจดหมายหรือเอกสารนั้นไว้ได้เอง แต่จะเก็บไว้ได้  
ก็ต่อเมื่อ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดบอกกล่าวร้องขอไป จากนั้นเจ้าพนักงาน

                                                                 
95  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 พ.ศ. 2551 (น. 286), โดย คนึง ฦาไชย แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

ไพโรจน์ วายุภาพ และณรงค์ ใจหาญ ก, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ไปรษณีย์โทรเลขก็จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งศาลอาจจะสั่งให้ส่งหรือไม่ให้ส่งไปยังเจ้าพนักงาน 
ผู้ร้องขอก็ได้  

3)  บทบัญญัติที่กล่าวใน ข้อ 1) และข้อ 2) ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย หรือผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลกับทนายความของผู้นั้น  (ตามมาตรา 105 
วรรคสาม) ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ต้องหา หรือจ าเลย หรือผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี  
ในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่96 

เอกสารโต้ตอบ ถือเป็นความลับระหว่างทนายความกับลูกความจึงได้รับการคุ้มครอง
ในระหว่างด าเนินคดี การที่ทนายความมีจดหมายโต้ตอบถึงลูกความที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะไปตรวจจดหมายผู้ถูกคมขังนั้นไม่ได้  เนื่องจากการต่อสู้คดีถือเป็นความลับ 
ของผู้ถูกกล่าวหาเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนถือเป็น
ความลับของรัฐ ดังนั้น การสื่อสารผ่านทางจดหมายโต้ตอบระหว่างทนายความกับผู้ต้องขัง จึงถือเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกคุมขังหรือผู้ต้องขังในเรือนจ า 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เสร็จสิ้นเมื่อมีการบังคับคดีตามมาตรา 245 กล่าวคือ 
เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก กฎหมายก าหนดให้บังคับคดีโดยไม่ชักช้า โดยศาลต้องออก
หมายจ าคุกส่งไปที่ราชทัณฑ์จึงถือว่าเสร็จสิ้นวิธีพิจารณาความอาญา   

ส าหรับบทบัญญัติในภาค 7 ที่ว่าด้วย การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและ  
ลดโทษ หมายถึง กรณีที่ผู้ต้องค าพิพากษาว่ามีความผิดและต้องรับโทษตามค าพิพากษาโดยเด็ดขาด 
แต่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อภัย ซึ่งอาจเป็นการอภัยโดยทรงพระกรุณาฯ  
ให้เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา เช่น เปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นโทษปรับหรือให้ลดโทษ เช่น ต้องระวางโทษ
จ าคุก 10 ปี ให้ลดเหลือ 5 ปี เป็นต้น97 

การพระราชทานอภัยโทษ เป็นพระราชอ านาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ 
(The Prerogative of Pardon) และพระองค์จะทรงใช้ก็ต่อเมื่อมีการถวายเร่ืองหรือถวายค าแนะน า  
ขอพระราชทานอภัยโทษ (และจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว) การถวายนั้นจะเป็นโดย  
ผู้ต้องค าพิพากษารับโทษเองหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่เป็น
ผู้ถวายก็ได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าพิจารณาว่าการด าเนินการที่กล่าวมานี้  จะเป็นการแก้ไขความ 
ไม่ยุติธรรม (Rectifying and Injustice) หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพราะว่าอาจมีคดีที่จับผู้ถูกกล่าวหา 
ที่ไม่ใช่ผู้กระท าผิดจริงมาด าเนินคดีและในกระบวนพิจารณาปรากฏว่าพยานหลักฐานมีน้ าหนัก
                                                                 

96  แหล่งเดิม.  
97  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 พ.ศ. 2551 (น. 355), โดย คนึง ฦาไชย แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

ไพโรจน์ วายุภาพ, และณรงค์ ใจหาญ ข, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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หนาแน่นมั่นคงมีความจริงแน่ชัดพุ่งตรงไปยังจ าเลย จนจ าเลยต้องถูกศาลพิพากษาให้รับโทษ  
ต่อมาความได้กลับกลายมีความจริงแน่ชัดว่าจ าเลยไม่ใช่ผู้กระท าผิด  ตามความหมายธรรมดา 
ก็สามารถเรียกได้ว่า เป็นการแก้ไขความไม่ยุติธรรมได้อีกทางหนึ่ง 98 ดังนั้น การอภัยโทษเป็น 
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์เป็นส่วนพระองค์และเป็นพระราชประเพณีมาแต่โบราณกาล
มาแล้วต้ังแต่สมัยสุโขทัย  

ซึ่ง “สมัยนั้นได้มีระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ไว้แล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีเรียบเรียงเขียน
หรือพิมพ์ยื่นขึ้นไปตามล าดับ หากจัดให้มีกระดิ่งแขวนไว้ที่ประตูเมือง ใครเดือดร้อนประการใด  
ให้มาเขย่ากระดิ่งนั้นเพื่อให้กษัตริย์ผู้ครองเมืองทราบ และเรียกตัวไปพิจารณาด้วยพระองค์เอง  
เร่ืองนี้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายก็เพราะเป็นเร่ืองซึ่งในภายหลังนั้นแล้วต่อมาก็ได้มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ชัดเจน ทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา”99  

การพระราชทานอภัยโทษที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชอ านาจนี้  พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็น  
ราชประเพณีสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่โบราณกาลและมีมาถึงยุคประชาธิปไตย ยังมีบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 อีกด้วย โดยมาตรา 34 กล่าวว่า “ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติในภาค 7 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนัก
เป็นเบาและลดโทษผู้ต้องขัง (ซึ่งหมายรวมถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก) ยังมีสิทธิ  
ในอันที่จะยื่นค าร้องทุกข์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่เรือนจ า อธิบดี รัฐมนตรีหรือทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ตามที่รัฐมนตรีก าหนดไว้”100 ดังนั้น การยื่นเร่ืองราวตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259 และมาตรา 260 จึงพิจารณาได้ ดังนี้101 

1)  ผู้ที่มีสิทธิขอรับพระราชทานอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ  
อาจเป็นผู้ต้องค าพิพากษานั้นเองหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บิดามารดา คู่สมรส บุตร ฯลฯ  
ก็ได้ 

                                                                 
98  จาก ค าบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ. 2548 (น. 472), โดย วิชาญ จ าปีศรี, 

2548, กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. 
99  หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ  (จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ  หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ)  

(น. 169-170). (อ้างถึงใน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 พ.ศ. 2551 (น. 355-356). เล่มเดิม.). 
100  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 พ.ศ. 2551 (น. 356). เล่มเดิม. 
101  ความในมาตรา 259 และมาตรา 260 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548, มาตรา 3 ซ่ึงแก้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากกรมราชทัณฑ์อยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม. 
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2)  การจะทูลเกล้าฯ ถวายเร่ืองราวจะกระท าได้ต่อเมื่อคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว  ซึ่งต่างกับ
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ที่ให้ผู้ต้องขัง (ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
นักโทษเด็ดขาด) ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ 

3)  ผู้ที่ขอทูลเกล้าฯ ถวายเร่ืองราว หากเป็นผู้ต้องค าพิพากษาเองที่ไม่ได้ต้องจ าคุก  
อยู่ในเรือนจ าหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องยื่นเร่ืองราวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งในทางปฏิบัติรัฐมนตรีจะส่งเร่ืองให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาเสนอความเห็นในเบื้องต้นก่อน  
ในกรณีที่ผู้จะขอรับอภัยโทษก าลังรับโทษจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ผู้นั้นก็จะต้องยื่นเร่ืองราวต่อพัศดีหรือ
ผู้บัญชาการเรือนจ า ซึ่งจะส่งเร่ืองราวต่อไปยังกรมราชทัณฑ์และกรมราชทัณฑ์ก็จะท าความเห็น
เบื้องต้นต่อรัฐมนตรีต่อไป ส าหรับกรณีที่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกในเรือนจ าทางปฏิบัติในการ 
ถวายฎีกาต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479102  
 2.6.3  หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายของกรมราชทัณฑ์  

ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก กรมราชทัณฑ์ของไทยได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจจดหมายหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก
ไว้ในหนังสือสั่งการของกรมราชทัณฑ์หลายฉบับ ดังนี ้

1)  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่  มท 0905/ว 94 เร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การตรวจเอกสารและการตรวจค้นบุคคล เข้าและออกจากเรือนจ า ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2536  
ซึ่งมีข้อสั่งการและรายละเอียดกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับผู้ต้องขังลักลอบส่งจดหมายร้องเรียน 
หรือโจมตีการปฏิบัติงานของเรือนจ าไปยังบุคคลภายนอกหรือองค์กรเอกชน  เป็นผลให้เกิด 
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์  ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการ 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการและผู้ปกครองทัณฑสถาน สถานกักขังและ
สถานกักกัน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

2)  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่  มท 0911/623 เร่ืองการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์  
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 
ซึ่งมีข้อสั่งการและรายละเอียดกล่าวถึงเกี่ยวกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 อันเป็นกฎหมายหลักที่กฎหมายอ่ืนจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับให้ปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและตามค าสั่งหรือแนวทางที่ 

                                                                 
102  หมวด 6 การร้องทุกข์ ยื่นเรื่องราว และถวายฎีกาของผู้ต้องขัง ข้อ 120-126. 
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กรมราชทัณฑ์ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัดให้เรือนจ าและทัณฑสถานตรวจสอบว่าได้มีการออกระเบียบ
ปฏิบัติหรือค าสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ขอให้รีบแก้ไขหรือแจ้งกรมราชทัณฑ์ได้ทราบด้วย 
ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการถึงเรือนจ า  ทัณฑสถานและสถานกักขังทั่วประเทศ  
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป  

3)  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่  ยธ 0705/ว 2231 เ ร่ืองซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ 
กรณีผู้ต้องขังร้องทุกข์ยื่นเร่ืองราวและถวายฎีกา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งมีข้อสั่งการและ
รายละเอียดกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่า 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาได้รับการร้องเรียนเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของ  
กรมราชทัณฑ์จ านวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการที่นักโทษไม่ได้รับความเป็นธรรมใน 
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อนักโทษขอรับพระราชทานอภัยโทษ  
เร่ืองการตรวจสอบจดหมายนักโทษก่อนการส่งออกนอกเรือนจ า เป็นต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาจึงขอให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาไม่ตรวจสอบจดหมายของนักโทษที่จะส่งถึงผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วจึงห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าและทัณฑสถาน 
ตรวจสอบจดหมายของนักโทษที่ส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเพื่อป้องกันปัญหา  
การร้องเ รียนและละเมิดสิทธิกรณีการร้องทุกข์ยื่น เ ร่ืองราวและถวายฎีกาของผู้ต้องขัง  
ให้เรือนจ าและทัณฑสถานปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา 58  
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 ข้อ 120 -126 โดยเคร่งครัด พร้อมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปิดประกาศ การปฐมนิเทศให้ผู้ต้องขังทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้บัญชาการเรือนจ า  ผู้อ านวยการทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักกัน เพื่อทราบและ 
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

4)  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ 
การขอย้ายกลับภูมิล าเนาให้ผู้ต้องขังและการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง  พ.ศ. 2546  
ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการก าหนดระเบียบและรายละเอียดของการปฏิบัติราชการ 
เพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ การขอย้ายกลับภูมิล าเนาให้ผู้ต้องขังและการบริการรับส่ง
จดหมายของผู้ต้องขัง กล่าวคือ ญาติหรือผู้ต้องขังยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานและเอกสารต่อเรือนจ า
หรือทัณฑสถาน การตรวจสอบค าร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ต้องขัง  
การพิจารณาค าร้องขอและแจ้งผลการขอลากิจหรือการขอย้ายกลับภูมิล าเนาของผู้ต้องขังและ  
การพิจารณาเร่ืองการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงก าหนดระเบียบ
ส าหรับปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในเร่ืองที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น   
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5)  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่  ยธ 0705/ว 71 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
การตรวจสอบเอกสารหรือจดหมายผู้ต้องขัง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งมีข้อสั่งการและ
รายละเอียดกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการตรวจเอกสารและการตรวจค้นบุคคลเข้าหรือออกจากเรือนจ า
และทัณฑสถาน เพื่อป้องกันมิให้มีการนัดแนะการวางแผนก่อความวุ่นวายหรือหลบหนี  
กรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่าการตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังที่ผ่านมา จะเน้นเร่ืองป้องกัน
การวางแผนก่อความวุ่นวายหรือหลบหนี  และการติดต่อของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดเป็นหลัก  
แต่เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเรือนจ าและกรมราชทัณฑ์  จึงให้เรือนจ า
และทัณฑสถานตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อความในจดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอก
ด้วยว่ามีผลกระทบหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนหรือไม่ หากจดหมายฉบับใด 
มีเนื้อหาหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังแก้ไขหรือระงับการส่งจดหมายฉบับนั้นเสีย  ดังนั้น
กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 
สถานกักขังและ สถานกักกัน เพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 

6)  หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ ยธ 0711.1/19166 เร่ืองการประทับตราบน 
ซองจดหมายของผู้ต้องขัง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีรายละเอียดและกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับ  
การตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งออกนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน  สถานกักกันและ  
สถานกักขัง เพื่อป้องกันการนัดแนะการวางแผนก่อความวุ่นวาย การก่อเหตุร้าย การแหกหัก
หลบหนี การลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ า  ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง  
หรือการกระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองขณะถูกควบคุมตัว เป็นการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นส าคัญและเพื่อเป็น
การป้องกันการกระท าละเมิดต่อผู้ต้องขังเจ้าของจดหมายหรือบุคคลอ่ืนที่อาจได้รับความเสียหาย 
กรมราชทัณฑ์จึงให้เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ตรวจสอบจดหมายหรือเอกสารอ่ืนใดของผู้ต้องขัง 
โดยให้ตรวจสอบข้อความโดยละเอียด และให้ลงนามผู้ตรวจสอบในเอกสารหรือกระดาษจดหมาย
ของผู้ต้องขังก่อนส่งออกนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง และจดหมาย
ของผู้ต้องขังที่ส่งออกไปนั้น ห้ามมิให้ประทับตราข้อความ โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการใด ๆ  
บนซองจดหมายของผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายและเพื่อให้จดหมาย
ของผู้ต้องขังมีลักษณะเช่นเดียวกับจดหมายบุคคลทั่วไป ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการ 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักกัน  
เพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 
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 2.6.4  แนวทางการปฏิบัติในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของไทย 
แม้ว่าในกฎหมายราชทัณฑ์ จะไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการตรวจจดหมายไว้อย่างชัดเจน  

แต่ในการปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งเรือนจ าให้ตรวจจดหมายหรือเอกสารของ
ผู้ต้องขังเพื่อเป็นการป้องกันการกระท าใด ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเรือนจ า 
พร้อมทั้งต้องให้ลงนามผู้ตรวจทุกคร้ังและจดบันทึกชื่อ  ที่อยู่ของบุคคลที่ผู้ต้องขังติดต่อด้วย 
นอกจากนั้น กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เรือนจ าและทัณฑสถานตรวจสอบเนื้อหา
หรือข้อความในจดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอกด้วยว่ามีผลกระทบหรือล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนหรือไม่ หากจดหมายฉบับใดมีเนื้อหาหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม  
ให้ผู้ต้องขังแก้ไขหรือระงับการส่งจดหมายฉบับนั้นเสีย  เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของเรือนจ าและกรมราชทัณฑ์ 

(1)  การตรวจจดหมายทั่วไป  
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ส่ง 

และรับจดหมายได้ไม่จ ากัดจ านวนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิด 
ตรวจสอบและอ่านจดหมายทั่วไปทุกฉบับ เพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามและตรวจสอบข้อความ  
อันอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า วินัยของผู้ต้องขังและความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

ส าหรับจดหมายทั่วไป ที่ผู้ต้องขังต้องการที่จะส่งไปถึงบุคคลอ่ืนภายนอกเรือนจ า 
ผู้ต้องขังต้องส่งจดหมายที่ยังไม่ปิดผนึกซองให้กับผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่  (คือ ผู้ต้องขังที่มี 
ความประพฤติดีและได้รับการแต่งตั้งจากเรือนจ า)  เพื่อรวบรวมจากผู้ต้องขังแล้วน าส่งให้กับ
เจ้าหน้าที่ตรวจจดหมาย (คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับแดน) เพื่อตรวจจดหมายและ
อ่านตรวจข้อความในจดหมายของผู้ต้องขัง ซึ่งหากพบสิ่งของต้องห้ามก็จะด าเนินการตามระเบียบ
ของเรือนจ าหรือหากพบข้อความในจดหมายที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า 
วินัยของผู้ต้องขังและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็จะแนะน าให้ผู้ต้องขัง
ท าการแก้ไขข้อความในจดหมายนั้นทันที หากผู้ต้อขังไม่ยอมแก้ไขข้อความในจดหมาย ๆ ฉบับนั้น 
ก็จะต้องถูกยึด แต่ถ้าหากจดหมายฉบับใดไม่พบสิ่งของต้องห้ามหรือข้อความซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า วินัยของผู้ต้องขังและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ตรวจจดหมายก็จะลงชื่อตรวจในจดหมายก่อน และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ 
ก็จะท าการปิดผนึกซองจดหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจจดหมายจะรวบรวมและน าจดหมายของ
ผู้ต้องขังทุกฉบับส่งให้กับเจ้าหน้าที่ รักษาการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาการณ์จะน าจดหมายทุกฉบับ 
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ไปลงทะเบียนในสมุดทะเบียนส่งจดหมายออก และเป็นผู้รวบรวมจดหมายของผู้ต้องขังทุกฉบับ 
จากทุกแดนเพื่อน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบท าการน าส่งต่อไป  

(2)  การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ  
จดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จดหมายปิดผนึกหรือจดหมายลับ 

หมายถึง จดหมายของผู้ต้องขังที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตรวจสอบข้อความใด ๆ ในจดหมายก่อนส่งออก
ไปภายนอก แต่ถ้าหากผู้ต้องขังประสงค์ที่จะส่งจดหมายปิดผนึกออกภายนอกผู้ต้องขังต้องท าบันทึก
เสนอขออนุญาตจากผู้บังคับแดนเพื่อเขียนจดหมายปิดผนึกหรือจดหมายลับก่อนทุกคร้ัง  
เมื่อผู้ต้องขังคนใดได้รับอนุญาตจากผู้บังคับแดนแล้วจึงจะสามารถเขียนจดหมายปิดผนึกได้   
ในการเขียนจดหมายปิดผนึกของผู้ต้องขังนั้น ผู้ต้องขังจะต้องเขียนจดหมายปิดผนึกในห้องหรือ
สถานที่พิเศษที่แต่ละแดนจัดไว้ โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ่านหรือเห็นข้อความใด ๆ ในจดหมาย
ฉบับนั้นได้ เมื่อผู้ต้องขังเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะท าการปิดผนึกซองจดหมาย
นั้นได้ทันท ีจากนั้นผู้ต้องขังต้องน าจดหมายปิดผนึกฉบับนั้นส่งให้กับผู้บังคับแดน เมื่อผู้บังคับแดน
ได้รับจดหมายปิดผนึกแล้ว ก็จะน าจดหมายปิดผนึกพร้อมกับแนบบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดหรืออ่านจดหมายของผู้ต้องขังที่ปิดผนึกแล้วได้อีก  
แต่อย่างใด ซึ่งในแต่ละแดนจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการลงสมุดประวัติการส่งจดหมายปิดผนึกของ
ผู้ต้องขังและมีเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ด าเนินการจนถึงขั้นตอนการน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อน าส่งต่อไป  
 2.6.5  หลักประกันของการด าเนินการตรวจจดหมาย 

การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง อาจกระทบต่อสิทธิบางประการของผู้ต้องขังในเรือนจ า  
ซึ่งถูกบังคับโทษทางอาญา ดังนั้น การด าเนินการตรวจจดหมายผู้ต้องขังจึงมีความจ าเป็นต้องใช้
อย่างระมัดระวังเพียงเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของเรือนจ าและไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ 
ในทุกกรณีหากเจ้าหน้าที่เห็นว่าจดหมายของผู้ต้องขังไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือฝ่าฝืนต่อ  
ความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า แต่ในทางตรงกันข้ามการกระท าบางอย่างนอกจากเป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบแล้วยังเป็นการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยกระทบต่อความมั่นคงของเรือนจ า เจ้าพนักงาน
เรือนจ าต้องด าเนินการเพื่อระงับยับยั้งและป้องกัน ซึ่งการด าเนินการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง 
เป็นการกระทบสิทธิของผู้ต้องขังอย่างหนึ่งจึงต้องมีหลักประกันที่เป็นขั้นตอนของกฎหมายประกัน
ความเป็นธรรมให้ผู้ต้องขัง ดังนั้น การอนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ผ่านทางจดหมายได้นั้นถือว่าเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม  
กรมราชทัณฑ์มีเป้าหมายส าคัญเพื่อลดความเครียดและความกังวลใจของผู้ต้องขัง  รวมทั้งเป็นการ 
จูงใจให้ผู้ต้องขังให้ความร่วมมือกับเรือนจ าและทัณฑสถานด้วยดี 
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นับตั้งแต่ได้มีกรณีที่ผู้ต้องขังจากเรือนจ าแห่งหนึ่ง เขียนจดหมายนัดแนะไปยังผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าอีกแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการนัดหมายให้มีการประท้วงของผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังมีกรณีที่
ผู้ต้องขังลักลอบส่งจดหมายร้องเรียนหรือการโจมตีการปฏิบัติงานของเรือนจ าไปยังบุคคลภายนอก
หรือองค์กรเอกชนอยู่เนือง ๆ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์  

กรมราชทัณฑ์พิจารณาเห็นว่าปัญหาตามที่ปรากฏคือ ผู้ต้องขังลักลอบส่งจดหมาย  
ออกนอกเรือนจ าโดยไม่ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้ต้องขังอาจฝากจดหมายกับ
บุคคลที่สามารถเข้าหรือออกเรือนจ าได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
กรมราชทัณฑ์จึงได้ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารและ
การตรวจบุคคลเข้าและออกจากเรือนจ า ดังนี ้103 

(1)  การตรวจเอกสารหรือจดหมายก่อนที่จะส่งออกนอกเรือนจ า  ข้อความในจดหมาย
ของผู้ต้องขังหรือที่มีถึงผู้ต้องขังนั้น กรมราชทัณฑ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนทุกฉบับ  
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการนัดแนะ การวางแผนก่อความวุ่นวายหรือหลบหนี กรมราชทัณฑ์  
จึงก าหนดให้เรือนจ าและทัณฑสถาน ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1)  ในการตรวจจดหมายหรือเอกสารอ่ืนใดของผู้ต้องขังนั้น  ให้ตรวจสอบ
ข้อความให้ละเอียดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

 2)  ให้มีการลงนามผู้ตรวจทุกคร้ังก่อนที่จะส่งให้ผู้ต้องขังหรือส่งออกนอกเรือนจ า 
 3)  ให้มีการตรวจสอบและจดบันทึกชื่อ ที่อยู่ของบุคคลที่ผู้ต้องขังติดต่อด้วย  

เพื่อเป็นการสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง 
(2)  การตรวจค้นบุคคลเข้าและออกบริเวณเรือนจ า 
 1)  ให้มีความเข้มงวดการตรวจค้นบุคคลที่เข้าหรือออกบริเวณเรือนจ า อย่างเคร่งครัด

ไม่มีการยกเว้น 
 2)  ห้ามมิให้มีการรับฝากจดหมายโดยผู้ต้องขังจ่ายนอก งานสาธารณะ เจ้าหน้าที่ 

หรือบุคคลภายนอกที่เข้าไปในเรือนจ า  เช่น ครูฝึกวิชาชีพ พนักงานส่งของ คณะสอนศาสนา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตใด ๆ  

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จึงได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจเอกสารและการตรวจบุคคลเข้าและออกจากเรือนจ าให้  ผู้ว่าราชการจังหวัด  

                                                                 
103  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ มท 0905/ว 94 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารและ

การตรวจค้นบุคคล เข้าและออกจากเรือนจ า ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2536. 
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ผู้บัญชาการเรือนจ า  ผู้อ านวยการและผู้ปกครอง ทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักกัน  
เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังต่อไป 
 2.6.6  หลักประกันการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง  

การร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง หมายความว่า การร้องขอความช่วยเหลือ การขอให้แก้ไข
ความเดือดร้อนที่เกิดมีแก่ตนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้ต้องขัง  ซึ่งเจ้าพนักงาน
เรือนจ ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือให้ความเป็นธรรมหรือจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกคุมขังตามกฎหมาย ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์มีความ  
มุ่งหมาย 3 ประการ คือ104 

1)  เพื่อเป็นการผ่อนคลายข้อคับข้องใจของผู้ต้องขัง  ซึ่งได้ รับการปฏิบัติจาก 
เจ้าพนักงานเรือนจ าที่ผู้ต้องขังอาจเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าพนักงานเรือนจ าที่ปฏิบัติต่อตนเองนั้น
ไม่ถูกต้อง ควรแก้ไขปรับปรุง หยุดการกระท า บรรเทาหรือเยียวยาผลร้ายจากการปฏิบัตินั้น 

2)  เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องขัง ซึ่งอาจได้รับการปฏิบัติจากเจ้าพนักงานเรือนจ า
โดยผิดกฎหมายหรือระเบียบ และป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดกับระบบราชการและอาจน ามา 
ซึ่งความน่าเชื่อถือของราชการได้ 

3)  เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจของเจ้าพนักงานเรือนจ า มิให้มีการด าเนินการใช้อ านาจ
ในทางราชการโดยผิดกฎหมายหรือการปฏิบัติที่เป็นการกดขี่ข่มเหงและเพื่อประกันตามหลัก  
ความยินยอมพร้อมใจของผู้ต้องขังในการบังคับโทษ ซึ่งจะน ามาซึ่งความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน 
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการบังคับโทษ 

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง  
ในเรือนจ าเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ต้องขังว่า  ภายใต้ข้อบังคับบทบัญญัติในภาค 7 ของ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับเร่ืองอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา
และการลดโทษ ผู้ต้องขังยังมีสิทธิในอันที่จะยื่นค าร้องทุกข์หรือเร่ืองราวใด ๆ ต่อเจ้าพนักงาน
เรือนจ า อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ ตามที่รัฐมนตรีก าหนดไว้105  
  

                                                                 
104  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย (น. 24).  

เล่มเดิม. 
105  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479, มาตรา 34.  
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ซึ่งขั้นตอนและวิธีการด าเนินการร้องทุกข์ของผู้ต้องขังและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เรือนจ าเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง ได้มีการก าหนดดังนี ้

1)  การร้องทุกข์จะกระท าด้วยวาจาหรือการยื่นเป็นหนังสือ ถ้าการร้องทุกข์ได้กระท า
ด้วยวาจาให้เจ้าพนักงานเรือนจ าที่ได้รับการร้องทุกข์บันทึกค าร้องทุกข์ไว้และบันทึกค าร้องทุกข์
หรือหนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์และเจ้าพนักงานที่รับค าร้องทุกข์ ซึ่งการลงลายมือชื่อ
กรณีที่ผู้ต้องขังไม่สามารถเขียนหนังสือได้เป็นการลงลายพิมพ์นิ้วมือ106 

2)  การร้องทุกข์หรือการยื่นเร่ืองราวถวายฎีกานั้น หากผู้ต้องขังไม่สามารถที่จะจัดหา
เคร่ืองเขียนส่วนตัวอาจเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์ในการขีดเขียน เช่น ดินสอ ปากกา แต่ผู้ต้องขัง 
ต้องเขียนเร่ืองที่จะร้องทุกข์เอง เว้นแต่ไม่สามารถจะเขียนหนังสือได้ซึ่งต้องเป็นการร้องทุกข์ด้วยวาจา
และเจ้าพนักงานเป็นผู้บันทึกค าร้องทุกข์ของผู้ต้องขังเพื่อด าเนินการต่อไป การเขียนค าร้องทุกข์ของ
ผู้ต้องขังต้องเขียนในสถานที่ที่เรือนจ าจัดไว้โดยเฉพาะ หากผู้ต้องขังมีความประสงค์ที่จะสงวน
ข้อความเป็นความลับห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอยู่ในระยะใกล้ที่อาจอ่านหรือเข้าใจข้อความ 
ที่ผู้ต้องขังเขียนค าร้องทุกข์หรือขออ่านหรือยอมให้ผู้อ่ืนมีโอกาสเช่นนั้น นอกจากว่าผู้ต้องขังที่เป็น
ผู้ร้องทุกข์นั้นยินยอมให้บุคคลใดเป็นผู้อ่านข้อความนั้นได้107 

3)  หนังสือร้องทุกข์หรือหนังสือยื่นเร่ืองราวหรือฎีกานั้น ผู้ต้องขังจะยื่นต่อพัศดีเรือนจ า
หรือใส่ในที่ซึ่งทางเรือนจ าจัดท าไว้ให้เพื่อการนั้นก็ได้108 ในทางปฏิบัตินั้นผู้ต้องขังมักจะยื่นหนังสือ
ต่อเจ้าพนักงานเรือนจ าที่มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมที่ตนเองสังกัดอยู่ภายในฝ่ายควบคุมนั้น  ๆ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องน าเสนอต่อพัศดีต่อไป หรือกรณีที่ยื่นลงในที่ซึ่งเรือนจ าจัดไว้ให้นั้นในทางปฏิบัติ
เรือนจ าได้จัดท าตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์ให้ผู้ต้องขังใส่เร่ืองร้องทุกข์ไว้โดยตรง ซึ่งตู้รับที่ว่านี้ผู้ต้องขัง
หรือเจ้าหน้าที่ในเรือนจ า เรียกว่า “ตู้แดง”109 

4)  เจ้าพนักงานเรือนจ าทุกคน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ยื่นเร่ืองราวหรือร้องทุกข์ 
หรือน าค าร้องทุกข์หรือฎีกาไปยื่นได้อย่างเต็มที่โดยไม่กีดกัน 

                                                                 
106  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 120.  
107  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 121.  
108  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 122. 
109  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 25). เล่มเดิม.  
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5)  เมื่อพัศดีได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ต้องขังแล้ว ต้องด าเนินการเปิดซองเพื่อตรวจดู
ข้อความ ตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือตามค าร้องทุกข์ตามสมควรแก่กรณีและ
เสนอผู้บัญชาการเรือนจ า พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติที่ได้ด าเนินการไป110  

6)  ข้อความในหนังสือร้องทุกข์  ฎีกาหรือเร่ืองราวนั้น  ผู้ต้องขังจะขอรักษาเป็น 
ความลับได้โดยให้สอดหนังสือไว้ในซองและผนึกซองนั้น พร้อมกับเขียนหน้าซองว่า “ลับ”  
ซึ่งหากผู้ต้องขังไม่ได้เขียนไว้ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นผู้เขียนเมื่อทราบความประสงค์และ  
ห้ามเจ้าพนักงานเรือนจ าอ่านแต่มีหน้าที่ด าเนินการส่งไปยังผู้รับ หากเป็นหนังสือถึงรัฐมนตรีหรือ
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ให้ด าเนินการส่งไปยังอธิบดีเพื่อด าเนินการต่อไป111  

7)  การแจ้งค าสั่งหรือผลการวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์หรือการตอบเร่ืองร้องทุกข์หรือฎีกานั้น
ต้องแจ้งให้ผู้ต้องขังที่ยื่นเร่ืองราวทราบและให้ผู้ต้องขังลงลายมือชื่อรับทราบหรือการพิมพ์
ลายนิ้วมือยืนยันการรับทราบไว้เป็นหลักฐาน112 
 

 
 

  

                                                                 
110  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 123. 
111  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 125. 
112  กฎกระทรวงฯ, ข้อ 126.  
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บทที ่3 
กฎหมำยบังคับโทษและมำตรกำรตรวจจดหมำยผู้ต้องขังของต่ำงประเทศ 

 
ส าหรับเนื้อหาในบทนี้  จะท าการศึกษากฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น โดยเฉพาะหลักกฎหมายบังคับโทษและ
มาตรการตรวจจดหมายผู้ต้องขังซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบกันกับประเทศไทย  
อีกทั้งมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กับกฎหมายไทยในเร่ืองดังกล่าวที่ยังเกิดเป็นปัญหาอยู่  ตลอดจน
สามารถน าส่วนที่ดีของกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของประเทศนั้น  ๆ มาปรับใช้
กับการตรวจจดหมายในระบบงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยในทางปฏิบัติต่อไปได้  

งานราชทัณฑ์ เป็นภารกิจที่มีอยู่ในทุกประเทศแต่ละประเทศต่างก็มีการบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าการบังคับโทษและกฎหมายอ่ืน  ๆ เพื่อก าหนดวิธี
ปฏิบัติในการที่จะจัดการกับผู้กระท าความผิดในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมโดยการ
ควบคุมผู้กระท าความผิดไว้ตามค าพิพากษาของศาล เพื่อแก้ไขและปรับปรุงบุคคลผู้กระท าความผิด
ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีเสียใหม่จนสามารถกลับเข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ปกติสุข กฎหมายของแต่ละประเทศต่างก็จะก าหนดลักษณะและวิธีการบังคับโทษจ าคุก  รวมถึง
โทษกักขังและก าหนดลักษณะวิธีการเพื่อความปลอดภัยอ่ืนที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่
กระท าในเรือนจ า  (Prison) และทัณฑสถาน (Penitentiary) ทั้งหลายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ งของ
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพื่อก าหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจ าใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในแต่ละด้านตามความเหมาะสมของเรือนจ าในแต่ละแห่ง  

จดหมายที่ผู้ต้องขังใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก นับเป็นอีก
หนึ่งมาตรการที่งานราชทัณฑ์ในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญ ด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยและวินัยในเรือนจ า หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อการป้องกันการกระท าผิดในมิติ
ด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
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3.1  สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใช้กฎหมายในระบบ Civil Law ซึ่งเป็นต้นแบบที่หลาย

ประเทศน ามาเป็นแบบอย่าง โดยมีการใช้แนวความคิด ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินการทางกฎหมายที่น่าสนใจหลายประการด้วยกันรวมตลอดถึงเร่ืองการบังคับโทษด้วย 
 3.1.1  กฎหมายบังคับโทษจ าคุกทั่วไป 

ค าพิพากษาของศาลที่ลงโทษจ าคุก จะมีอิทธิพลต่อการบังคับโทษและการบริหารงาน
เรือนจ ามาก ศาลจะใช้นโยบายการเลี่ยงโทษจ าคุกโดยก าหนดเงื่อนไขในค าพิพากษาให้แปลงโทษ
จ าคุกเป็นโทษชนิดอ่ืน113 เช่น พิพากษาให้ลงโทษจ าคุกแต่ให้รอการลงโทษหรืออาจเลี่ยงโทษจ าคุก 
โดยใช้โทษชนิดอ่ืน ที่ใช้มากคือโทษปรับ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการที่ศาลพิพากษาลงโทษใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2003 พบว่าค าพิพากษาของศาล 
จะรอการลงโทษมากกว่าการลงโทษจ าคุกจริงทุกปีและรอการลงโทษในอัตราส่วนที่มากขึ้น   
โดยตลอด 

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปรากฏในกฎหมาย  
ว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 แก้ไขเพิ่มเติม 
ค.ศ. 2001 ปรากฏสาระส าคัญ ดังนี ้

(1)  หลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษจ าคุก114  
 1)  วัตถุประสงค์การบังคับโทษจ าคุก มี 5 ประการ ดังนี ้
  1.  ผู้ต้องขังสามารถที่จะด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไป โดยปราศจากความผิด

อาญาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2.  การบังคับโทษจ าคุก ต้องตอบสนองการคุ้มครองสาธารณะต่อการกระท า

ความผิดในต่อ ๆ ไปด้วย 
  3.  การด าเนินชีวิตของบุคคลในการบังคับโทษ ต้องให้เป็นไปตามปกติ

ธรรมดาให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 
  4.  ผลร้ายทั้งหลายจากการสูญเสียเสรีภาพ จะต้องหลีกเลี่ยงมิให้เกิดขึ้น 

                                                                 
113  From Criminal Justice in Germany (p. 29), by Jorg-Martin Jehle, 2009. (อ้างถึงใน การลดปริมาณ

ผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงานผลการวิจัย) (น. 112), โดย  
ธาน ีวรภัทร์ ง, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.). 

114  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 2 และมาตรา 3.  
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  5.  การบังคับโทษจักต้องกระท าเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมา 
ใช้ชีวิตที่มีเสรีภาพต่อไปได้ 

 2)  ฐานะตามกฎหมายของผู้ต้องขัง115 
  1.  ผู้ต้องขัง ต้องร่วมมือในการก าหนดการบ าบัดของตนและในการบรรลุ 

ซึ่งจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษ ความพร้อมของผู้ต้องขังส าหรับการบ าบัดต้องได้รับการปลุกเร้า
และส่งเสริมให้ดีขึ้น 

  2.  ผู้ต้องขัง ต้องอยู่ภายใต้การจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมายนี้  ถ้ากฎหมายนี้
ไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์พิเศษอย่างใดไว้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่จะก าหนดใช้กับผู้ต้องขัง จะต้องเป็น
ข้อจ ากัดส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือใช้ส าหรับการขจัดการก่อกวนร้ายที่ร้ายแรง  
ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือนจ าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 

(2)  การบังคับโทษ 
ในการบังคับโทษจ าคุก จะมีแผนบังคับโทษเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญของการแก้ไขฟื้นฟู

ผู้ต้องขังตามกฎหมาย คือ การท าแผนบังคับโทษรายบุคคลซึ่งแผนดังกล่าวจะน าไปสู่การแก้ไข
ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเป็นไปตามหลักการแก้ไขผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล 
(Individualization of Punishment) 

ผู้ต้องขังอาจถูกส่งไปบังคับโทษในสถานที่เปิดหรือปิด116 กล่าวคือ เป็นการบังคับโทษ 
ด้วยความยินยอมของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังอาจถูกส่งตัวไปบังคับโทษในสถานที่เปิดเป็นการเหมาะสม 
และไม่เป็นที่เกรงว่าจะหลบหนีหรือใช้โอกาสไปกระท าผิดอาญาอีก  ในกรณีอ่ืนผู้ต้องขังต้อง 
อยู่ในการบังคับโทษปิด  
  

                                                                 
115  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  

แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 4.  
116  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  

แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 10. 
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(3)  การติดต่อสื่อสารและการออกนอกเรือนจ า117  
 1)  การเยี่ยมและห้ามเยี่ยม กล่าวคือ ผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตให้เยี่ยมอย่างน้อย 

1 ชั่วโมงต่อเดือน โดยการเยี่ยมนั้นเป็นการส่งเสริมการบ าบัดหรือการกลับสู่สังคมของผู้ต้องขัง 
หรืออาจเป็นเร่ืองส่วนตัวผู้ต้องขังในทางกฎหมายหรือธุรกิจ 118 รวมตลอดทั้งการเยี่ยมของ
ทนายความด้วย119 การเยี่ยมต้องอยู่ในการควบคุมดูแลด้วยเหตุผลของการบ าบัด ความปลอดภัย  
และความสงบเรียบร้อยของเรือนจ า การสนทนาจะอยู่ในความควบคุมดูแลได้เฉพาะเมื่อจ าเป็น  
เป็นการเฉพาะเท่านั้น การเยี่ยมของทนายความในคดีอาญาจะไม่มีการควบคุมดูแล ส่วนสิ่งของ 
ต่าง ๆ จะมอบให้ผู้ต้องขังในการเยี่ยมได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น120 

 2)  การสื่อสารทางจดหมาย121 กล่าวคือ ผู้ต้องขังมีสิทธิในการที่จะส่งหรือรับ
จดหมายโดยไม่จ ากัด ส่งหรือรับโดยผ่านทางเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจสั่งห้ามการติดต่อ
ทางจดหมายเมื่อปรากฏว่าจะมีผลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยของเรือนจ า   
กรณีไม่ใช่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องขังหรือเกรงว่าการติดต่อทางจดหมายจะมีอิทธิพลเป็นที่เสียหาย
ต่อผู้ต้องขังหรือเป็นการขัดขวางต่อการกลับเข้าสู่สังคม ซึ่งโดยทั่วไปจดหมายระหว่างผู้ต้องขัง 
กับทนายความห้ามตรวจ  

อนึ่ง ส าหรับจดหมายของผู้ต้องขังที่มีถึงสภาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐและสภาแห่งมลรัฐ 
ตลอดจนสมาชิกแห่งสภาดังกล่าว สภายุโรป ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป คณะกรรมการขจัดป้องกันการกระท าทารุณกรรมและการปฏิบัติ  
อันไร้มนุษยธรรมหรือการกระท าอันเป็นการกดขี่ข่มเหง และถึงผู้แทนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
แห่งสหพันธรัฐและมลรัฐจะไม่มีการตรวจถ้าได้จ่าหน้าซองเช่นน้ันและระบุผู้ส่งไว้ 

                                                                 
117  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  

แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, ลักษณะที่ 4 มาตรา 23-36. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (น. 123). เล่มเดิม.). 

118  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 24.  

119  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 26.  

120  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 27.  

121  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 28-30.  
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ผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจกักจดหมายได้ ถ้าปรากฏว่าเกี่ยวกับการบังคับโทษหรือ
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย ภาวะอันตรายหรือข้อความในจดหมายจะก่อให้เกิดความผิด
อาญาหรือความผิดในทางปกครอง จดมายมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพของเรือนจ าอันอาจก่อให้ เกิด 
ความเสียหาย เนื้อหาเป็นการดูหมิ่นที่ร้ายแรง หรือมีข้อความที่เป็นอันตรายต่อการกลับเข้าสู่สังคม
ของผู้ต้องขังอ่ืนหรือมีรูปแบบของจดหมายลับ อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจใช้ภาษาต่างประเทศ  
โดยปราศจากความจ าเป็นและสมควร 

 3)  โทรศัพท์และโทรเลข122 กล่าวคือ ผู้ต้องขังอาจได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์
หรือส่งโทรเลขได้ การควบคุมดูแลการพูดโทรศัพท์มีความจ าเป็นต้องกระท า  คู่สนทนาของ
ผู้ต้องขังจะต้องทราบก่อนการสนทนา 

 4)  พัสดุไปรษณีย์123 กล่าวคือ ผู้ต้องขังอาจรับพัสดุไปรษณีย์ประเภทที่มีอาหาร
และเคร่ืองบริโภคได้ จ านวน 3 คร้ังต่อปี มีระยะเวลาห่างกันตามสมควร การรับมากกว่านี้ต้องได้รับ
อนุญาต พัสดุต้องเปิดต่อหน้าผู้ต้องขัง สิ่งของต้องห้ามที่ส่งมอบให้ผู้ต้องขังต้องส่งคืนผู้ส่งของ 
ที่อาจเป็นอันตรายในการส่งหรือในการเก็บรักษาอาจถูกท าลายเสียได้ การรับพัสดุไปรษณีย์อาจถูก 
สั่งห้ามชั่วคราวได้เมื่อสิ่งดังกล่าว อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
ของเรือนจ าอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

 5)  การลา การออกนอกเรือนจ า และการน าตัวออกนอกเรือนจ า124 ผู้บัญชาการ
เรือนจ า มีอ านาจอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกนอกเรือนจ าโดยการลาได้ไม่เกิน 7 วัน เว้นแต่เป็นการลา 
ที่มีเหตุส าคัญเป็นการเจ็บป่วยที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือเนื่องจากการตายของบุคคลในครอบครัว 
ซึ่งข้อเรียกร้องในการลาจะต้องไม่ขัดขวางการบ าบัดหรือการกลับเข้าสู่สังคม   

(4)  การใช้เวลาว่าง125 กล่าวคือ ผู้ต้องขังต้องได้รับโอกาสท ากิจกรรมในเวลาว่างได้รับ
โอกาสในการหาความรู้ ตลอดถึงการกีฬา การศึกษาทางไกล การสมาคมเป็นกลุ่มในเวลาว่าง 

                                                                 
122  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  

แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 32. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมาย 
ในช้ันบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 124). เล่มเดิม.). 

123  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 33. 

124  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 35-36.  

125  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ  ค.ศ. 1976  
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2001, มาตรา 67-70.  
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หนังสือพิมพ์และวารสาร วิทยุและโทรทัศน์ การครอบครองสิ่งของส าหรับกิจส่วนตัว 
กล่าวคือ ผู้ต้องขังอาจได้รับอนุญาตให้มีหนังสือในจ านวนที่เหมาะสมและสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับ
การเรียนหรือท ากิจส่วนตัวไว้ในครอบครอง เว้นแต่เป็นการผิดกฎหมายหรือท าให้จุดมั่งหมาย  
ของการบังคับโทษหรือความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยของเรือนจ าตกอยู่ในอันตราย  
ค าสั่งดังกล่าว อาจถูก เพิกถอนได้  
 3.1.2 การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในพระราชบัญญัติการปฏิบัติด้านการราชทัณฑ์และมาตรการแก้ไข
ฟื้นฟูและป้องกันการกีดกันทางเสรีภาพ หรือ (Prison Act) Act Concerning the Execution of Prison 
Sentences and Measures of Rehabilitation and prevention Involving Deprivation of Liberty 
ลักษณะที่ 4 เร่ืองการเยี่ยม การเขียนจดหมาย การลา การลาระยะสั้นและการลาภายใต้การควบคุมดูแล
ของเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพิเศษ มาตรา 28, 29, 30 และมาตรา 31126  

ซึ่งหลักเกณฑ์พื้นฐานผู้ต้องขังมีสิทธิติดต่อกับบุคคลภายนอกเรือนจ าได้ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ การติดต่อกับบุคคลภายนอกเรือนจ าต้องได้รับการส่งเสริม127 ดังนี ้

(1)  การตรวจจดหมายทั่วไป 
ผู้ต้องขังมีสิทธิส่งและรับจดหมายผ่านช่องทางที่เรือนจ าก าหนดได้โดยปราศจาก

ข้อจ ากัดและยังสามารถเก็บจดหมายของตนได้แต่ต้องไม่ปิดผนึก  เว้นแต่เรือนจ าจะจัดเตรียม
สถานที่จัดเก็บให้แก่ผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะซึ่งผู้ต้องขังสามารถน าจดหมายที่ปิดผนึกและสิ่งของ 
ติดตัวฝากไว้ได้ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน128 จดหมายที่ส่งมาถึงและส่งออกไปของ
ผู้ต้องขัง เรือนจ าจะต้องด าเนินการให้โดยไม่ให้เกิดความล่าช้า 129 ทั้งนี้ จดหมายผู้ต้องขังอาจถูก
                                                                 

126  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   
(น. 37). เล่มเดิม. 

127  FOURTH TITLE Section 23 Principle  
 The prisoner shall have the right to communicate with persons outside the institution within the 

scope of the provisions of this Act. Communication with persons outside the institution shall be encouraged. 
128  Section 30 Forwarding and Custody of Letters 
 (1) The prisoner shall dispatch and receive his letters through the mediation of the penal 

institution, except where other modes are permitted. 
 (3) The prisoner shall retain incoming letters in his custody unsealed, except where other modes 

are permitted; he may hand them in, in sealed form, to be kept with his personal effects. 
129  Section 30 Forwarding and Custody of Letters  
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ตรวจสอบด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ าหรือด้วยเหตุผลจ าเป็นอ่ืน  ๆ หรือ
ตามระเบียบของเรือนจ าได้130 

ผู้บัญชาการเรือนจ า (The Head of Institution) อาจไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังรับและส่ง
จดหมายได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1.  เมื่อความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยของเรือนจ าตกอยู่ในอันตราย หรือ 
2.  ส าหรับบุคคลที่มิใช่บุคคลในครอบครัวของผู้ต้องขังตามความแห่งประมวล

กฎหมายอาญา เมื่อเป็นที่เกรงว่าการติดต่อทางจดหมายจะส่งผลเสียหายต่อผู้ต้องขังหรือจะเป็นการ
ขัดขวางต่อการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขัง131 

กรมราชทัณฑ์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ก าหนดมาตรการในการกักจดหมาย
ผู้ต้องขัง (Interception of Letters) ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้บัญชาการเรือนจ า (The Head of Institution) อาจจะใช้อ านาจในการด าเนินการ
กักจดหมายผู้ต้องขังได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษ หรือความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อย
ในเรือนจ าอาจตกอยู่ในอันตราย  

2. หากการส่งมอบให้ล่วงรู้ข้อความในจดหมาย จะก่อให้เกิดความผิดอาญาหรือ
ความผิดในทางปกครองต้องระวางโทษปรับ 

3. หากจดหมายนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพของเรือนจ าที่ไม่ถูกต้องอย่างร้ายแรง 
หรือจะเป็นการเสียหายอย่างมากที่มีข้อความบิดเบือนเกี่ยวกับเรือนจ า 

4. เมื่อจดหมายนั้น มีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่นอย่างร้ายแรง 
5. หากจดหมายนั้นเป็นอันตราย ส่งผลร้ายต่อการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขังอื่น 

                                                                                                                                            

 (2)  Incoming and outgoing letters shall be forwarded without delay. 
130  Section 29 Monitoring of Correspondence 
 (3)  Other correspondence may be supervised where this is necessary for reasons or of security or 

order in the institution. 
131  Section 28 Right of Correspondence 
 (2)  The Head of the Institution may forbid correspondence with specific persons 
 1.  if security or order in the institution would be jeopardized, or 
 2.  in the case of person who are not relatives of the prisoner within the meaning of the Criminal 

Code if it is to be feared that the correspondence might have some detrimental influence on the prisoner or 
hamper his integration.  
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6. เมื่อจดหมายนั้น มีข้อความที่เขียนเป็นรหัสลับ ไม่สามารถอ่านได้ อ่านไม่เข้าใจ 
หรือเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(2)  จดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งออกไป ซึ่งมีเนื้อหาไม่ถูกต้องและผู้ต้องขังยังคงยืนยัน 
ที่จะให้ส่งจดหมายนั้น เรือนจ าอาจมีจดหมายของเรือนจ า (An Official Letter) แนบจดหมายไป 
เพื่อชี้แจงด้วย 

(3)  ถ้ามีการกักจดหมายผู้ต้องขังไว้ เรือนจ าจะต้องด าเนินการแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบ
ในทันทีและจดหมายที่ถูกกักไว้นั้นจะต้องส่งกลับคืนไปยังผู้ส่ง หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งคืนได้
หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลพิเศษใด ๆ จดหมายดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในที่จัดเก็บของทางราชการ 

(4)  จดหมายของผู้ต้องขังจะถูกตรวจไม่ได้ ตามความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 29 (1) และ 
(2) กล่าวคือ เป็นจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษไม่อาจจะถูกกักไว้ได้132 

(2)  การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ 
จดหมายโต้ตอบของผู้ต้องขังที่มีถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความจะได้รับ 

การยกเว้นการตรวจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ าคุกอยู่ในทัณฑสถานเปิดหรือผู้ต้องขัง 
ที่ได้รับการผ่อนปรนโทษจ าคุก เช่น ผู้ต้องขังท างานสาธารณะ ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวเพื่อไปท างาน ผู้ต้องขังที่ได้รับการอนุญาตให้ลา133 
  

                                                                 
132  Section 31 Interception of Letters 
  (1)  The Head of Institution may intercept Letters 
  1. if the objective of treatment or security or order in the institution might otherwise be 

jeopardized, 
2.  if knowing of their contents, forwarding them would constitute an offence subject to a 

criminal sentence or a administrative fine, 
3.  if they contain grossly incorrect or grossly distorting descriptions of the conditions in the 

institution, 
4.  if they contain serious insults, 
5.  if they might jeopardize the integration of another prisoner, or 
6.  if they are written in some secret code, illegible, unintelligible or written in a foreign 

language without any compelling reason.  
133  Ibid. Section 29 Monitoring of Correspondence (1). (อ้างถึงใน การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ (น. 39). เล่มเดิม.). 
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จดหมายของผู้ต้องขังที่มีถึงรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา รัฐสภายุโรป สมาชิกสภายุโรป  
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป คณะกรรมการ
ยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมานและการกระท าที่ไร้มนุษยธรรม กรรมาธิการการป้องกันข้อมูล
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจดหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในส านวนความผิด 
ของผู้ต้องขังที่มีการลงชื่อผู้ส่งไว้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้จะได้รับการยกเว้นการตรวจ
เช่นกัน ทั้งนี้จดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องระบุชื่อที่อยู่ของหน่วยงานนั้น
อย่างชัดเจน134 
 
3.2  อังกฤษ (England) 

ประเทศอังกฤษ มีแนวคิดและการปฏิบัติที่ให้ความส าคัญระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรม: สังคม: แนวคิดใหม่: การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด135 เพื่อลดปริมาณคดีอาญาและปกป้อง
คุ้มครองสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มุ่งเน้นมาตรการป้องกันมากกว่าการแก้ไข 
เป็นกลไกการท างาน 2 ภาคส่วนผสานกัน และมีแนวทางในการปฏิบัติการ ดังนี ้ 

1. การป้องกันเบื้องต้น (Primary Prevention) เป็นการพยายามสร้างแนวทางในการ
ป้องกันเยาวชนให้ออกห่างจากการก่ออาชญากรรมทุกประเภท มาตรการในการตรวจยาเสพติด  
มีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการป้องกันอย่างทันที  (Immediate Prevention) เป็นการสร้างสังคม 
ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

3. การตรวจสอบ (Detection) เป็นมาตรการตรวจสอบการกระท าความผิด การสืบเสาะ
ข้อมูลลักษณะการกระท าความผิด สืบเสาะสถานที่เป้าหมายหรือแหล่งหลักฐานการประกอบ
อาชญากรรม ลงทุนกับงานด้านต ารวจใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมาตรการปกป้องเหยื่อมากขึ้น 

4. อัยการ (Prosecution) ให้เกิดความร่วมมือในการท างานระหว่างต ารวจกับระบบของ
กระบวนการทางอาญา ประสิทธิภาพของศาลในการบริหารจัดการพิจารณาคดีที่ดี 

5. การลงโทษ (Punishment) มีการก าหนดโทษจากศาลตามค าพิพากษาที่เป็นที่ยอมรับ
ได้อย่างถูกต้องยุติธรรมมีการน ากระบวนการลงโทษทางเลือกมาใช้ 

                                                                 
134  Ibid. Section 29 Monitoring of Correspondence (2). (อ้างถึงใน การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ (น. 39). เล่มเดิม.). 
135  From Justice for All (p. 30), by Secretary of State for the Home Department, 2002.  (อ้างถึงใน  

การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงานผลการวิจัย)  
(น. 70-71). เล่มเดิม.). 
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6. การปรับพฤตินิสัย (Rehabilitation) กระบวนการปรับปรุงพฤตินิสัยโดยสังคม  
มีส่วนร่วมในการป้องกันและเข้ามาร่วมจัดการด้วย ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเรือนจ าและ 
การคุมประพฤติ การช่วยเหลือนักโทษให้เกิดทักษะในการท างาน 

ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดโทษ (Sentencing Guideline Council) 
โดยมี Lord Chief Justice เป็นประธาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการวินิจฉัยลงโทษที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ โดยมีแนวทาง เช่น136  

1. มีการพยายามใช้ระบบการลงโทษทางเลือก กล่าวคือ มีการลงโทษโดยทางสังคม 
ซึ่งเป็นการลงโทษแนวใหม่ 

2. มีระบบการพักการลงโทษ โดยคณะกรรมการพักการลงโทษท าการพิจารณา 
ผ่อนปรนหรือปล่อยตัว 

3. รัฐมีนโยบายให้ใช้โทษปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม  เพื่อคัดคนกระท าความผิด 
ที่ไม่ปฏิบัติตามในการลงโทษปรับครั้งแรก 

4. ให้น ากระบวนการฟื้นฟูบ าบัดผู้กระท าความผิด (Remand) โดยเฉพาะกับผู้เยาว์ 
มาเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการลงโทษด้วย 

5. ความผิดที่ไม่รุนแรง ให้น ามาตรการลงโทษทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องมาใช้แทน 
การจ าคุก137  

ให้ความส าคัญกับค าพิพากษาของศาลมาก กล่าวคือ ค าพิพากษาของศาลต้องปกป้อง
สังคม การก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดของอาชญากร ก าหนดแนวทางในการแก้ไข
เยียวยาผู้กระท าความผิด น าผู้กระท าความผิดออกจากสังคมชั่วคราวหรือถาวร ก าหนดวิธีการฟื้นฟู
ปรับปรุงพฤตินิสัยผู้กระท าความผิดมิให้มีการกระท าความผิดซ้ าอีก สร้างจิตส านึกให้กับผู้กระท า
ความผิดมีความรับผิดชอบต่อความผิดที่กระท าขึ้น 

รูปแบบการลงโทษแนวใหม่มีดังนี้ คือ 
1. การบริการสังคม 
2. การจ าคุกระยะสั้นพร้อมทั้งบริการสังคม ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 12 เดือน 

  

                                                                 
136  Ibid. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษ

จ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 71). เล่มเดิม.). 
137  Ibid. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษ

จ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 71). เล่มเดิม.). 
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3. การพักการลงโทษและให้บริการสังคม ส าหรับโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี138 
4. การจ าคุกในวันสุดสัปดาห์และบริการสังคมในวันธรรมดา 
5. กรณีการจ าคุก ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ศาลอาจสั่งลงโทษจ าคุกคร่ึงหนึ่งและบริการ

สังคมอีกครึ่งหนึ่ง 
6. ให้จ าคุกทันทีโดยไม่ต้องรอ ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นอันตรายหรือผู้กระท า

ทารุณกรรมทางเพศ 
7. แม้ว่าการจ าคุกระยะสั้นจะเหมาะสมส าหรับในหลาย ๆ คดี แต่ต้องกระท าไปพร้อมกับ

การฟื้นฟูบ าบัด การอบรมและการให้การศึกษา รวมถึงการปลูกฝังให้มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้วย 
  3.2.1  กฎหมายบังคับโทษจ าคุกทั่วไป 

การบังคับโทษจ าคุกของประเทศอังกฤษ มีหลักคิด นโยบายแห่งรัฐและการด าเนินการ
ในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 

(1)  กฎหมายในการบังคับโทษจ าคุก โครงสร้างอันส าคัญในการบังคับโทษจ าคุก  
ในประเทศอังกฤษและเวลส์ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกฎเกณฑ์และกรอบแนวทาง
ต่าง ๆ จะบัญญัติไว้ในกฎหมายราชทัณฑ์ ปี ค.ศ. 1952 (Prison Act of 1952) และระเบียบข้อบังคับ
อีกส่วนหนึ่งและ Prison Rules of 1964139 ซึ่งก าหนดหลักการพื้นฐานต่าง  ๆ เนื้อหาสาระของ
กฎหมายราชทัณฑ์นี้  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระหว่าง  ปี ค.ศ. 1968 และ  
ค.ศ. 1972 และโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 มีการปรับปรุงแก้ไขจากสภาพปัญหา  
ที่พบในทางปฏิบัติและแก้ไขด้วยวิธีการที่พิสูจน์และประเมินผลได้จริง 

(2)  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานราชทัณฑ์ ตามกฎหมาย Prison Rules of 1964 
มีเป้าหมายเพื่ออบรมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพื่อยังให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนผู้ต้องขัง 
เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตที่ดีและมีประโยชน์ต่อไป140 ดังนี ้คือ 

                                                                 
138  Ibid. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษ

จ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 72). เล่มเดิม.). 
139  แก้ไขเพิ่มเติมปี 1999.  
140  Purpose of prison training and treatment 
  1. The purpose of the training and treatment of convicted prisoners shall be to encourage and assist 

them to lead a good and useful life. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายใน
ช้ันบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 73). เล่มเดิม.). 
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เป้าหมายแรก เปลี่ยนทัศนคติของผู้กระท าความผิดให้มีผลเหมือนกับคนทั่วไป 
มีการเยียวยาให้มีการปรับปรุงตัวการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายที่สอง มีการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะของ  
Anglo American และวิเคราะห์การก าหนดและไม่ก าหนดระยะเวลาการจ าคุกทั้งหมด มีแนวคิด 
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดในการเบี่ยงเบนโทษจ าคุกและน าสิทธิต่าง  ๆ ในเร่ืองของ
มนุษยธรรม เมตตา กรุณา อย่างมีขอบเขตมาใช้ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 
(Home Office)  

เป้าหมายที่สาม มีภารกิจที่รองรับการด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลให้เป็นไป
อย่างมีสิทธิมนุษยชนและเป็นที่เชื่อถือได้ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง มีมาตรการป้องกันการหลบหนี
จากเรือนจ า 

ตามสรุปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรือนจ า141 ในความรับผิดชอบในการ
บังคับโทษทางอาญาในเรือนจ า มีดังนี ้คือ 

1. การสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ต้องขังที่ส่งเสริมให้มีการปรับตัวได้  
ให้เหมาะสม เพื่อสามารถกลับสู่สังคมในอนาคต 

2. ผู้ต้องโทษถูกพิทักษ์และมีการกระตุ้นให้รู้ส านึกด้วยตัวของตัวเอง 
3. การถูกแยกออกจากสังคมปกติไปยังเรือนจ า ต้องเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท า

ความผิดที่มีความเป็นไปได้เท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยตามพฤติการณ์ของแต่ละบุคคล 
4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดกลับสู่สังคมและมีการ

ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองภายหลังจากการปล่อยตัวไปแล้ว 
(3)  สิทธิของผู้ต้องขังและมาตรฐานการลงโทษ รายงานของ European Council142  

ว่าประเทศอังกฤษและเวลส์ ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติตามมาตรฐานขั้นต่ า 
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การด าเนินการที่เกือบจะเป็นไปในทางเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในเร่ือง
ความสัมพันธ์ของผู้ต้องขัง การปรับตัวและเร่ืองความหนาแน่นของจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า  
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ า 
ของสหประชาชาติเช่นกัน 

                                                                 
141  The report of the Committee of Inquiry into the United Kingdom Prison Services.  
142  From ECCP: Report on the Standard minimum Rules for the Treatment of Prisoners (p. 37). 

Strasbourg, 1980. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก 
(รายงานผลการวิจัย) (น. 74). เล่มเดิม.). 
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(4)  ระบบและองค์กรในการบังคับโทษทางอาญา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 การราชทัณฑ์ 
ของอังกฤษและเวลส์บริหารจัดการโดยกระทรวงมหาดไทย มีผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่ได้รับผิดชอบ
ดูแลบังคับโทษเฉพาะการบังคับโทษตามกฎหมายอาญาเท่านั้นแต่รวมถึงอ านาจในการพักการลงโทษ 
การคุมประพฤติ และสวัสดิการความปลอดภัยของสังคมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าและการปล่อยตัว
ด าเนินการโดยคณะกรรมการราชทัณฑ์  

สถานที่ควบคุมผู้ต้องขังประกอบไปด้วยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ส าหรับนักโทษ
เด็ดขาดที่ศาลพิพากษาแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ส่งมอบผู้ต้องขังให้  
โดยมีก าหนดเวลาที่แน่นอนในการควบคุม  ปรากฏตามหมายศาลยืนยันหรือเอกสารอ่ืนใด 
ตามกฎหมายของรัฐสภาระบุเหตุผลเป็นการเฉพาะราย143 

เรือนจ าท้องถิ่นมักจะเป็นเรือนจ าปิด ส่วนใหญ่เป็นเรือนจ าประเภท “B” มีหน้าที่หลัก
ในการกักขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ถ้าต่อมามีค าพิพากษาว่ากระท าความผิดจริงผู้ต้องขังก็จะถูก
ย้ายไปอยู่ เรือนจ าอีกประเภทขึ้นอยู่กับการจ าแนกลักษณะการกระท าความผิดซึ่งจะได้รับ 
การปฏิบัติและการปรับพฤตินิสัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาให้จ าคุก
ระยะเวลาสั้น ๆ อาจอยู่ในเรือนจ าท้องถิ่นต่อไปได้จนครบก าหนดโทษ144  

ส าหรับเรือนจ าของประเทศอังกฤษ จะประกอบไปด้วยเรือนจ าปริมณฑลที่มีกระจาย 
อยู่ทั่ว ๆ ไป เป็นเรือนจ าประเภท “B” ส าหรับนักโทษที่มีอันตรายมาก ๆ ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1968  
จะถูกจัดแยกกลุ่มเป็นจ านวนน้อย ๆ เข้าไว้ในเรือนจ าประเภท “A” เพื่อความเหมาะสมจากเหตุผล
ที่ว่าด้วยเร่ืองของความปลอดภัย 

การมีเรือนจ ามากมีผลต่อจ านวนเจ้าหน้าที่  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การควบคุมและการบริหาร
จัดการต่าง ๆ ที่ผู้กระท าความผิดมีจ านวนมาก ๆ มีการพยายามใช้มาตรการภายนอกเรือนจ า 
เพื่อลดปริมาณผู้ต้องขังใช้มาตรการทางการศึกษา การอบรมวิชาชีพ ผู้ต้องขังจ านวนมากสามารถ
แก้ไขพฤตินิสัยได้ด้วยเวลาสั้น ๆ แต่ปรากฏว่าผู้ต้องขังที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกระยะสั้น 
มีอัตราการกระท าความผิดซ้ าปริมาณที่สูงมากกว่าคนที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกระยะเวลานาน  
ผลจากการวิเคราะห์สาเหตุมาจากการใช้โปรแกรมการแก้ไขพฤตินิสัยในการจ าคุกระยะสั้น 
จะไม่ครบสมบูรณ์ ผู้ต้องขังดังกล่าวต้องถูกย้ายไปยังเรือนจ าที่ไกลจากภูมิล าเนา ผู้ต้องขังร้อยละ 43 
บอกว่าพวกเขาต้องเสียไปซึ่งการติดต่อและความสัมพันธ์กับครอบครัวตั้งแต่เข้าไปอยู่ในเรือนจ า  

                                                                 
143  Section 12 Prison Act 1952.  (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการ 

ทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 75). เล่มเดิม.). 
144  Gunter Kaiser, 1998 , Ibid. (อ้ างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการ 

ทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 75). เล่มเดิม.). 
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ส าหรับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ร้อยละ 48 มีข้อมูลการวิจัยพบว่ายังพอรักษาการติดต่อสัมพันธ์กับ
ครอบครัวได้145 และเมื่อผู้ต้องขังถูกส่งตัวเพื่อบังคับโทษจ าคุกในเรือนจ า  เรือนจ าจะถ่ายรูป  
ท าประวัติผู้ต้องขังและรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ศาสนาที่นับถือ เป็นต้น เอกสารต่าง ๆ จะถูกเก็บ
รักษาไว้ที่รัฐมนตรี เรือนจ าต้องท าหนังสือแจ้งเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือสิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ การอุทธรณ์และเร่ืองที่นักโทษต้องทราบ กรณีที่นักโทษอ่านหนังสือไม่ออกก็ให้อธิบายด้วย
วาจาให้เข้าใจ146 

(5)  การจ าแนกผู้ต้องขัง ระบบการจ าแนกผู้ต้องขังที่ประเทศอังกฤษและในประเทศ
ต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรปท าติดต่อกันมามีเป้าหมายแรกเพื่อในเร่ืองของความปลอดภัย  ในช่วงกลาง
ของปี ค.ศ. 1960 ใช้การจ าแนกผู้ต้องขังเป็นการป้องกันไว้ก่อนในการควบคุม การรับตัวผู้ต้องขัง
เข้าสู่เรือนจ า ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้คือ 

1) ประเภท A  เป็นประเภทของเ รือนจ าที่ ใช้กับผู้ ต้องขั งที่มี อันตรายต่อ 
ความปลอดภัยมากที่สุดกับสังคมและมีแนวโน้มที่อาจจะหลบหนี  

2) ประเภท B  เป็นประเภทของเรือนจ าที่ใช้กับผู้ต้องขังที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยมากนักกับสังคมและมีแนวโน้มที่อาจจะหลบหนี 

3) ประเภท C  เป็นประเภทของเรือนจ าที่ใช้กับผู้ต้องขังที่ไม่สามารถก าหนดให้
อยู่ในทัณฑสถานเปิดได้ แต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะพยายามหลบหนี 

4) ประเภท D  เป็นประเภทของเรือนจ าที่ ใช้กับผู้ต้องขังที่สามารถอยู่ ใน 
ทัณฑสถานเปิดปราศจากข้อจ ากัดเท่าที่ท าได้ 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายมักจะสันนิษฐานว่าผู้ต้องขังทุกคนเชื่อว่าการคุมขังในเรือนจ า
เป็นไปตามกฎหมายและอยู่ในระยะเวลาอันจ ากัด  กอปรกับต้องท างานหรือมีเหตุผลอย่างอ่ืน  
ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานเรือนจ า147 ในปี ค.ศ. 1979 อัตราร้อยละ 1 ของผู้ต้องขังทั้งหมด
จะอยู่ในประเภท A และอัตราร้อยละ 30 ประเภท B และอัตราร้อยละ 49 ประเภท C และอัตรา 
ร้อยละ 20 ประเภท D ดังนั้น ความหนาแน่นมากเกินไปของผู้ต้องขังในเรือนจ าของประเทศอังกฤษ 
เป็นผลโดยตรงที่ส าคัญที่ท าลายระบบและขั้นตอนการจ าแนกผู้ต้องขัง 

                                                                 
145  Justice for All (p. 106). Op.cit.  
146  Prison Rule of 1964. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายใน

ช้ันบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 76). เล่มเดิม.). 
147  Section 13 Prison Act 1952.  (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการ 

ทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 76). เล่มเดิม.). 
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(6)  ห้องขัง รัฐมนตรีจะจัดการเพื่อสนองความต้องการของผู้ต้องขังในสิ่งอ านวย  
 ความสะดวก จัดเตรียมให้กับผู้ต้องขัง ห้องขังที่ใช้จ าคุกผู้กระท าความผิดจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานโดยผู้ตรวจสอบในเร่ืองของขนาด แสงสว่าง อุณหภูมิ การหมุนเวียนและถ่ายเทของ
อากาศตามความเหมาะสมและเพียงพอต่อสุขภาพ และการอนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถติดต่อกับ 
เจ้าพนักงานเรือนจ าได้ทุกเวลา148 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของผู้ต้องขังที่ก าหนดไว้ในเรือนจ า จะเป็นไปตามแผนการลุกขึ้น
ให้แข็งแรง (The Mountbatten Plan) จัดว่าเป็นแผนพื้นฐานที่สันนิษฐานว่าเหมาะสมที่จะน ามาใช้
กับประเภทเรือนจ าเปิดที่ไม่มีระบบความมั่นคงสูงมาเป็นมาตรการในการควบคุม ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่
มีความเสี่ยงในเร่ืองของความปลอดภัยต่ าและมีจิตส านึกความรับผิดชอบไม่กระท าในทางที่ผิดกับ
สังคมซ้ าอีก การจ าแนกผู้ต้องขังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดื้อร้ันอันจะพัฒนาไปสู่การพักการลงโทษและ 
การรอการลงโทษ จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าเปิดจะมีจ านวนไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับจ านวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ าปิด 1 ใน 3 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.9 และมีจ านวนลดลงทุกปี 

(7)  การจ้างงานและความก้าวหน้าในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
ในทัณฑสถานของรัฐจะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการจ้างงานในเรือนจ า  
อันเป็นค าสั่งให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นในการสงเคราะห์ผู้ต้องขังในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤตินิสัยเพื่อการกลับคืนสู่สังคมปกติต่อไป ในการท างานของนักโทษ
ต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ห้ามนักโทษท างานส่วนตัวของเจ้าพนักงานและขณะที่นักโทษ
เจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการท างานนั้น ๆ โดยในการท างานของผู้ต้องขังมิได้มี
ข้อก าหนดที่จะต้องอบรมก่อน ผู้ต้องขังจ านวนมากสามารถท างานได้อยู่ในเกณฑ์การผลิตงาน 
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรือนจ าหรือท างานที่เกี่ยวกับการเกษตร ส าหรับผู้ต้องขังที่ไม่สามารถท างานได้ 
จะถูกน าไปฝึกอาชีพ ส่งไปช่วยงานในสถานพยาบาลหรือโอนย้ายไปยังเรือนจ าอ่ืนหรือเข้าอบรม  
ตามโปรแกรมทางการศึกษาความประพฤติโดยอาจารย์ท้องถิ่นและความร่วมมือของสถาบันการศึกษา
ภายนอกเรือนจ าที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 

(8)  เจ้าพนักงานเรือนจ า149 ตามกฎหมาย The Prison Act 1952 กล่าวถึงเร่ืองของ  
เจ้าพนักงานเรือนจ าไว้ว่า ทุกเรือนจ าต้องมีเจ้าพนักงานของรัฐ อนุศาสนาจารย์ เจ้าพนักงานทาง
การแพทย์และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เรือนจ าที่รับผู้ต้องขังหญิงจ าต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิง

                                                                 
148  Section 14 (1), (2) Prison Act 1952. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการ

ทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 77). เล่มเดิม.). 
149  Section 7 Prison Act 1952. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทาง

กฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 77). เล่มเดิม.). 
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อย่างเพียงพอ เรือนจ าที่มีความเห็นของรัฐมนตรีที่เป็นเรือนจ าขนาดใหญ่ ต้องให้มีตัวแทนของรัฐหรือ
ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์หรือทั้งสองเพิ่ม และอนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ หมอสอนศาสนา
และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่รัฐก าหนดและได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
ตาม Medical Acts 
 3.2.2  การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 

ประเทศอังกฤษ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง โดยระบุไว้ใน  
The Prison Rules 1999150 หรือกฎเรือนจ า ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เป็นต้นมา
และได้รับการแก้ไขคร้ังสุดท้าย151 เมื่อปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) โดยกฎเรือนจ าฉบับดังกล่าว 
ได้ก าหนดหลักการในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังไว้ในมาตรา 35 ว่าด้วยจดหมายส่วนตัวและ 
การเยี่ยม (Personal Letters and Visits) และมาตรา 39 ว่าด้วยการติดต่อกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย
และศาล (Correspondence with legal advisers and courts)  

ผู้มีอ านาจในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังคือ ผู้บัญชาการเรือนจ า (The Governor) และ
เจ้าหน้าที่ (An Officer) หรือลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ (An Authorized Employee) ซึ่งกฎเรือนจ า
ได้ก าหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังไว้ดังนี้ 

1)  การตรวจจดหมายทั่วไป (Personal Letters) 
การตรวจจดหมายทั่วไปของผู้ต้องขังตามมาตรา 35 ก าหนดไว้ว่า ผู้ต้องขังระหว่าง 

การพิจารณา (Unconvicted Prisoner) สามารถรับส่งจดหมายทั่วไปได้ตามที่ต้องการ ส่วนผู้ต้องขัง
เด็ดขาด (Convicted Prisoner) สามารถรับส่งจดหมายทั่วไปได้สัปดาห์ละ 1 ฉบับ แต่ผู้บัญชาการเรือนจ า
อาจอนุญาตให้รับส่งจดหมายได้มากขึ้นก็ได้  ตามแต่ประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับตามชั้นของ
ผู้ต้องขัง 

โดยในการตรวจจดหมายทั่วไปของผู้ต้องขังนั้น รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเป็นค าสั่ง 
ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าตรวจจดหมายทั่วไปของผู้ต้องขังได้  ตามกรณีที่ก าหนดไว้ในมาตรา 35A(4) 
และพอสมควรแก่เหตุ152 ซึ่งมาตรา 35A(4) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้153 

                                                                 
150  Legislation.gov.uk. (n.d.). The Prison Rules 1999. Retrieved May 18 2014, from 

http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19990728.htm 
151  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 27-28). เล่มเดิม. 
152  Section 35A Interception of communications  
 (1)  The Secretary of State may give direction to any governor concerning the interception in a 

prison of any communication by prisoner or class of prisoner if the Secretary of State considers that the 
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1. เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐ 
2. เพื่อป้องกันอาชญากรรม และการสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องในคดีอาญา 
3. เพื่อประโยชน์ด้านความสงบเรียบร้อยในสังคม 
4. เพื่อรักษาและด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยและวินัย 

ภายในเรือนจ า 
5. เพื่อรักษาสุขอนามัยหรือศีลธรรม 
6. เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามกฎเรือนจ า มาตรา 35A ข้อ (6) ได้ให้นิยามของการตรวจจดหมายว่า “การสกัดกั้น” 

(Interception) การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปภาพ ให้หมายความรวมถึง การเปิด (Opening) 
การอ่าน (Reading) การตรวจสอบ (Examining) และการท าส าเนาการสื่อสารนั้น ๆ (Copying the 
communication) ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังนั้น ผู้บัญชาการเรือนจ าจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการตรวจจดหมายก็ได้ 154 ผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจ
ตามกฎหมายในการกักจดหมาย (Retention of Material) เพื่อการตรวจสอบหาข้อความหรือ 
วัตถุที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและสามารถขยายได้คร้ังละ 
ไม่เกิน 3 เดือน ตามความจ าเป็นที่ระบุไว้ในมาตรา  35(A) และหลังจากการตรวจสอบแล้ว  
หากผู้บัญชาการเรือนจ าเห็นสมควรอาจสั่งให้ท าลายได้155 

2)  การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Correspondence with legal advisers and courts) 
การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎเรือนจ า หมายถึง 

จดหมายที่ผู้ต้องขังส่งถึงหรือรับจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ต้องขัง  (Legal Adviser) หรือ 
จากศาล (A Court) รวมถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Commission of Human 
Rights) ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights) และศาลยุติธรรมยุโรป 
(The European Court of Justice) และในการเขียนจดหมายประเภทนี้เรือนจ าจะต้องจัดหาอุปกรณ์
การเขียนให้แก่ผู้ต้องขังหากได้รับการร้องขอ156 

                                                                                                                                            

directions are (a) necessary on grounds specified in paragraph (4) below; and (b) proportionate to what is 
sought to be achieved. 

153  Ibid. Section 35A (4). 
154  Ibid. Section 35A (2). 
155  Ibid. Section 35D (1) (3). 
156  Ibid. Section 39 (6). 
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ในการตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษของผู้ต้องขังนี้  มาตรา 39(1) ก าหนดไว้ว่า 
ผู้ต้องขังอาจติดต่อสื่อสารกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและศาล และจดหมายดังกล่าวนั้นอาจถูกเปิดอ่าน
หรือยับยั้งได้ โดยผู้บัญชาการเรือนจ า (The Governor) ตามกรณีที่ก าหนดไว้ในกฎเรือนจ า157  
โดยผู้บัญชาการเรือนจ าอาจเปิดจดหมายดังกล่าวได้หากผู้บัญชาการเรือนจ ามีเหตุสงสัยอันอาจ  
เชื่อได้ว่ามีสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีในเรือนจ า หรือเป็นจดหมายที่ไม่ได้มาจากหรือ
ส่งถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ต้องขังหรือจากศาล158 และอาจเปิดอ่านและยับยั้งได้หากผู้บัญชาการ
เรือนจ ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าเนื้อหาของจดหมาย (Contents) เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
เรือนจ าหรือความปลอดภัยของบุคคลอ่ืนหรือเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม159 อย่างไรก็ตาม 
ผู้ต้องขังจะต้องอยู่ด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าเปิดจดหมายและผู้ต้องขังจะต้องได้รับแจ้งเมื่อ
จดหมายหรือสิ่งที่แนบส่งมาด้วยถูกอ่านหรือถูกยับยั้ง160 
 
3.3  สหรัฐอเมริกำ (The United State of America) 

ในสหรัฐอเมริกา กระบวนการยุติธรรมในชั้นบังคับโทษเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ความผิดตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด
ในชุมชน (Non-institutional or Community Treatment) ซึ่งได้แก่ การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ
และการแก้ไขในชุมชนแบบอ่ืน ๆ และ (2) การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดในสถานที่ควบคุม 
(Institutional Treatment) คือ ในเรือนจ าทั้งในส่วนของท้องถิ่นของมลรัฐและของรัฐบาลกลาง 
ได้แก่ เรือนจ าหรือตารางท้องถิ่น (County หรือ Municipality Jails) เรือนจ ามลรัฐ (State Penitentiary) 
และตารางหรือเรือนจ าของรัฐบาลกลาง (Federal Jail or Prisons)161  

                                                                 
157  The Prison Rules 1999 ระบุว่า Section 39 (1) A prisoner may correspond with his legal advisor 

and any court and such correspondence may only be opened, read or stopped by the governor in accordance 
with the provisions of this rule. 

158  Ibid. Section 39 (2) and (6). 
159  Ibid. Section 39 (3). 
160  Ibid. Section 39 (4). 
161  จาก ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง หน่วยที่  9 กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา  (น. 62), โดย สุพจน์ สุโรจน์, 2555, นนทบุรี: มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ซึ่งระบบงานยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา มีรากฐานมาจากระบบของอังกฤษ ดังมี
รายละเอียดดังน้ี162 
 3.3.1  กฎหมายบังคับโทษจ าคุกทั่วไป 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลการบังคับโทษจ าคุกของสหรัฐอเมริกา  คือ กรมราชทัณฑ์ 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม และมีการจัดตั้งส านักราชทัณฑ์แห่งรัฐบาลกลาง (The Federal Bureau of Prison) 
ซึ่งมีการออกกฎหมาย การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด (The Federal Prison Rehabilitation Act 1965) 
การบังคับโทษจ าคุกในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยกฎหมาย  ในแต่ละรัฐซึ่งมีอ านาจ
บัญญัติกฎหมายในเร่ืองนี้จึงเป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน 52 ระบบ163 และเมื่อปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา 
มีประชากรจ านวนมากกว่า 7.3 ล้านคน ถูกควบคุมตัวอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบราชทัณฑ์ 
ซึ่งรวมถึง164 

1) การคุมประพฤติ (Probation) ซึ่งนับเป็นค าสั่งของศาลที่ให้มีการสอดส่องดูแล  
ผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ากระท าความผิดโดยชุมชนหรือสาธารณะชน โดยก าหนดให้มีการควบคุมดูแล
โดยส านักคุมประพฤติซึ่งในหลาย ๆ ด้านด้วยกันที่การควบคุมดูแลเป็นพิเศษนี้มีการก าหนดให้
บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ  

2) เรือนจ า (Prison) ซึ่งเป็นการคุมขังจ าเลยในระบบราชทัณฑ์ระดับรัฐหรือรัฐบาลกลาง 
เพื่อเป็นการรับโทษจ าคุกที่สูงกว่า 1 ปี อย่างไรก็ดี ในบางเขตอ านาจศาลระยะเวลาที่จ าเลยต้องรับ
โทษจ าคุกในเรือนจ าน้ัน อาจยาวนานกว่า 1 ปี ก็เป็นไปได ้

3) ห้องขัง (Jail) ซึ่งเป็นการคุมขังผู้กระท าความผิดหรือจ าเลยในห้องขังระดับท้องถิ่น
ในขณะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล (Pending Trial) รอรับการลงโทษตามค าพิพากษา 
(Awaiting Sentencing) รับโทษจ าคุกที่โดยปกติแล้วจะต่ ากว่า 1 ปี (Serving a sentence that is usually less 
than 1 year) หรืออยู่ระหว่างรอการส่งตัวไปยังเรือนจ าอ่ืนหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาว่ามีความผิดแล้ว 
(Awaiting transfer to other facilities after conviction) 

4) การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขหรือทัณฑ์บน (Parole) ถือเป็นการควบคุมในชุมชน 
ที่ถูกจัดให้มีขึ้นในระยะเวลาที่รับโทษกักขังหรือจองจ าแล้ว ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้มุ่งรวบรวมเฉพาะ

                                                                 
162  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงาน

ผลการวิจัย) (น. 86). เล่มเดิม. 
163  Gunter Kaiser. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ัน

บังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 86). เล่มเดิม.). 
164  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงาน

ผลการวิจัย) (น. 86). เล่มเดิม. 

DPU



86 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขหรือทัณฑ์บนนี้หรือพ้นเงื่อนไขที่ให้   
การปล่อยตัวนี้แล้ว รวมถึงผู้อยู่ภายใต้การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ อีกด้วย อันรวมถึงการปล่อยตัว
ผู้ถูกคุมขังหลังจากมีการหักลบช่วงเวลาที่ประพฤติตนดีออกจากระยะเวลาที่ต้องรับโทษจริงแล้ว  
(Mandatory Release)165 ซึ่งการปล่อยตัวนี้จะมีขึ้นภายหลังจากที่รับโทษจองจ าในทัณฑสถาน  
มาช่วงหนึ่งแล้ว 

ผู้ต้องขังในเรือนจ าต่าง ๆ ระดับมลรัฐในสหรัฐอเมริกา สามารถจ าแนกตามประเภท 
ของความผิดอาญา 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่166    

1) ความผิดอาญาที่มีความรุนแรง (Violent Offenses) ซึ่งรวมถึง การฆาตกรรม การฆ่าผู้อ่ืน
โดยประมาทและโดยไม่มีความประมาท ข่มขืนกระท าช าเรา การท าร้ายร่างกายอันเนื่องมาจาก
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ปล้นทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย รีดเอาทรัพย์ ข่มขู ่กระท าการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนตกอยู่ใน
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะถึงแก่ความตายหรือเป็นอันตรายสาหัสแก่กาย  (Criminal 
Endangerment) และความผิดอาญาที่มีความรุนแรงฐานอ่ืน ๆ  

2) ความผิดอาญาที่ เกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property Offenses) อันหมายความรวมถึง  
การบุกรุกเข้าไปในเคหสถานเพื่อก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ลักทรัพย์ประเภทยานยนต์ ฉ้อโกง 
ครอบครองและจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการลักทรัพย์มา ท าลายทรัพย์สิน บุกรุก ท าให้เสียทรัพย์ 

                                                                 
165  การปล่อยตัวผู้ถูกคมขังหลังจากมีการหักลบช่วงเวลาที่ประพฤติตนดีออกจากระยะเวลาที่ต้องรับ

โทษจริงแล้ว (Mandatory Release) นี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังแบบมีเงื่อนไขในการหักกลบลบกันระหว่าง
ระยะเวลาที่ต้องรับโทษจริงและระยะเวลาที่ผู้ต้องขังมีความประพฤติดีและมิได้กระท าผิดกฎระเบียบของเรือนจ า
อีกด้วย ตัวอย่างเช่น นักโทษ A ต้องโทษจ าคุกเป็นเวลา 4 ปี เนื่องจากมียาเสพติด จ านวน 2 กรัม ไว้ในครอบครอง 
หลังจากที่รับโทษมา 2 ปีแล้วและในระหว่าง 2 ปีนั้น นักโทษ A ได้ประพฤติตนดีและมิได้กระท าผิดกฎระเบียบ
ของเรือนจ ามาเลย ฉะนั้นระยะเวลาที่ต้องรับโทษจ าคุกของเขาคือ โทษจ าคุกที่รับมาแล้วจริง 2 ปี รวมกับเครดิต
เวลา 2 ปี ที่ประพฤติตนดี (คือ ช่วงเวลาเดียวกับที่รับโทษไปแล้ว) รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี ตามที่ศาลลงในกรณีนี้
จะมีการใช้ดุลพินิจว่านักโทษ A จะได้รับการปล่อยตัวให้กลับไปอยู่ในสังคม แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของส านักคุมประพฤติหรือไม่ อีกทั้ง นักโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวในลักษณะนี้ได้  จะต้องไม่มีการยื่นค าร้อง
ขอให้มีการปล่อยตัวช่ัวคราวโดยมีทัณฑ์บน (Parole) มาแล้วด้วย ถ้ามีการใช้ดุลพินิจปล่อยตัวนักโทษ A แล้ว 
นักโทษ A จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักคุมประพฤติต่อไปเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตามเครดิตเวลา 2 ปี 
ที่ประพฤติตนดี) และจะต้องมีการรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ ตรวจสอบสารเสพติด รับใช้สังคม แล้วแต่
กรณี. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงาน
ผลการวิจัย) (น. 87). เล่มเดิม.). 

166  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงาน
ผลการวิจัย) (น. 88-89). เล่มเดิม. 
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(Vandalism) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ อ่ืนโดยเจตนา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  
โดยไม่มีสิทธิ (Criminal Offenses) และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานอ่ืน ๆ  

3) ความผิดอาญาที่ เกี่ยวกับยาเสพติด  (Drug Offenses) รวมถึง การครอบครอง  
การผลิต การขนส่ง และความผิดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดฐานอ่ืน ๆ  

4) ความผิดอาญาที่ เกี่ยวกับความสงบสุขของสาธารณะ  (Public-Oder Offenses)  
หมายรวมถึง อาวุธชนิดต่าง ๆ ขับรถขณะมึนเมา การหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีอาญา การกระท าความผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับศาล การขัดขวางต่าง ๆ การเสนอหรือการเข้ามี
ส่วนร่วมกับการค้าประเวณีเพื่อหาผลก าไรโดยผิดกฎหมาย (Commercialized Vice) ข้อหาอ่ืน ๆ  
อันเกี่ยวข้องกับศีลธรรมและการประพฤติชอบ (Morals and Decency Charges) การฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และความผิดฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสงบสุข 

ระบบเรือนจ าในสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 
1. เรือนจ าส่วนกลาง (Federal Prison) 
2. เรือนจ าในระดับมลรัฐ (State Prison) 
3. เรือนจ าในระดับท้องถิ่น (The Country and Municipal Prison)  
ระบบความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า มีการจัดระดับไว้ 4 ประการ คือ 
1. เรือนจ าความมั่นคงต่ าสุด (Minimum Security) จะมีรูปแบบเป็นทัณฑสถานเปิด 
2. เรือนจ าความมั่นคงต่ า (Low Security) เป็นเรือนจ าปิดมีเรือนนอกเป็นห้องขังรวม 
3. เรือนจ าความมั่นคงปานกลาง (Medium Security) เป็นเรือนจ าปิดที่มีโครงสร้างทาง

กายภาพที่แข็งแรง ปกติจะมีร้ัว 2 ชั้น มีระบบป้องกันการหลบหนีที่ทันสมัย ห้องขังจะเป็นห้องเดี่ยว
หรือห้องคู่ 

4. เรือนจ าความมั่งคงสูง (High Security) เป็นเรือนจ าปิดที่มีโครงสร้างทางกายภาพ  
ที่แข็งแรงมากที่สุด 

ในการใช้ชีวิตในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง  
การบริการด้านอาหาร การให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ การให้บริการเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
การร้องทุกข์ การเยี่ยม การโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และบริการห้องสมุด 

เรือนจ าจะจัดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์  (Board of Corrections) เป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานโครงการ การดูแลสุขภาพและกิจกรรม การก่อสร้าง รับผิดชอบการสร้างเงื่อนไขและ
มาตรฐานการฝึกฝนเพื่อใช้ในการคุมประพฤติในชุมชน และการแก้ไขในเรือนจ า167 

                                                                 
167  แหล่งเดิม.  
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 3.3.2  การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหลายมลรัฐมีระบบการปกครอง แบ่งออกเป็น 

ในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) และระดับมลรัฐ (State Government) ดังนั้น แต่ละรัฐ
จึงมีระบบกระบวนการยุติธรรมของตนเอง และมีกฎหมายที่บังคับใช้ต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ 
ส าหรับงานราชทัณฑ์นั้นในแต่ละมลรัฐมีกฎหมายราชทัณฑ์ที่บัญญัติใช้ต่างกันไป มีกรมราชทัณฑ์
และเรือนจ าที่อยู่ภายใต้รัฐบาลมลรัฐและยังมีระบบราชทัณฑ์ที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางด้วย 168  
อาทิเช่น 

รัฐบาลกลาง (Federal) เรือนจ าแห่งรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา 169 ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกไว้ใน  
Directive Affected: 5800.10 Change Notice Number: 02 ลงวันที่  19 สิงหาคม 2541 ซึ่งระบุว่า
ผู้ต้องขังสามารถที่จะรับหรือส่งจดหมายได้เท่าที่ไม่ขัดต่อแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

มลรัฐเทนเนสซี (Tennessee) กรมราชทัณฑ์มลรัฐเทนเนสซี ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกไว้ในนโยบายและวิธีปฏิบัติ  
(Administrative Policies and Procedures) เ ร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2549  
(ค.ศ. 2006) ซึ่งระบุว่าผู้ต้องขังสามารถที่จะรับหรือส่งจดหมายได้เท่าที่ไม่ขัดต่อแนวทางหรือ  
วิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้170 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวและเร่ิมมีผลบังคับใช้
แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 (ค.ศ. 2012) เป็นต้นมา  

มลรัฐแคลิฟอเนีย (California) กรมราชทัณฑ์มลรัฐแคลิฟอเนีย ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในการตรวจจดหมายหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้สื่อสารกับผู้ต้องขังไว้ในประมวลกฎหมาย
เกี่ยวกับการราชทัณฑ์ (California Code of Regulations Title 15. : Department of Corrections and 
Rehabilitation) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของผู้ต้องขังกับสังคมภายนอกผ่านทางจดหมาย 

มลรัฐเมน (Maine) กรมราชทัณฑ์มลรัฐเมน ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมาย 
ที่ใช้สื่อสารกับผู้ต้องขัง ไว้ในนโยบายของกรมราชทัณฑ์มลรัฐเมน (Policy State of Maine Department 
of Corrections) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของผู้ต้องขังกับสังคมภายนอกเรือนจ าผ่านทาง
จดหมายใน (Policy Title: Prisoner Mail, Policy Number: 21.2, Chapter 21: Prisoner Communication)  

                                                                 
168  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ (น. 40). 

เล่มเดิม. 
169  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 55). เล่มเดิม. 
170  แหล่งเดิม. 
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(1)  การตรวจจดหมายทั่วไป 
รัฐบาลกลาง การตรวจจดหมายทั่วไป (General Mail) ได้แก่ จดหมายที่มีการส่งหรือ 

รับจากผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังด้วยกัน รวมทั้งระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปหากเป็น
กรณีที่เป็นจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังด้วยกัน เจ้าหน้าที่เรือนจ าสามารถเปิดได้เพื่อตรวจสอบ
สิ่งของผิดกฎหมาย รวมทั้งสามารถอ่านจดหมายได้โดยการสุ่มอ่าน (Random Reading) เพื่อให้ได้
ทราบข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเรือนจ า และเป็นการควบคุมพฤติกรรมของผู้ต้องขัง 
ที่มีปัญหาบางคน 

หากเป็นกรณีที่เป็นจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่เรือนจ าสามารถ
เปิดได้แต่จะเป็นวิธีการสุ่มเปิดและสามารถอ่านจดหมายได้โดยการสุ่มอ่าน (Random Reading) 
เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนกฎและระเบียบของเรือนจ า รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังผู้ต้องขัง 
ที่มีปัญหาบางคน 

มลรัฐเทนเนสซี ในการตรวจจดหมายทั่วไป (General Mail) ตามกฎหมายเดิมของ  
กรมราชทัณฑ์มลรัฐเทนเนสซี ก าหนดให้จดหมายทั่วไปซึ่งได้แก่ จดหมายที่มีการรับหรือส่งจาก
ผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังด้วยกัน รวมทั้งระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้นที่จะมีหน้าที่เปิดจดหมาย171 ส าหรับการอ่านจดหมายของผู้ต้องขังโดยทั่วไปจะอ่านไม่ได้ 
เว้นแต่ มีข้อสงสัยที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าผิดกฎระเบียบของเรือนจ าในเร่ืองความมั่นคงหรือ  
เกี่ยวกับอาชญากรรม ซึ่งการอ่านจดหมายดังกล่าวจะต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องขังเท่านั้น เว้นแต่  
จดหมายดังกล่าวก าลังอยู่ในกระบวนการของการสอบสวน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจจดหมายแล้วพบว่า 
มีสิ่งผิดปกติจะด าเนินการส่งจดหมายดังกล่าวคืนผู้ส่งต่อไป  

ปัจจุบันภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายราชทัณฑ์  จึงได้ก าหนด 
แนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกไว้ในนโยบาย
และวิธีปฏิบัติ (Administrative Policies and Procedures State of Tennessee Department of Corrections) 
ให้ถูกต้องเหมาะสม โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดจดหมายของผู้ต้องขังที่มีการรับหรือ  

                                                                 
171  The Administrative Policies and Procedures State of Tennessee Department of Corrections ระบุว่า 

C. Incoming mail shall handled as follow: 
 1.  Incoming privileged mail shall be opened only by a staff member in presence of the inmate 

addressee in order to examine the contents for contraband, then documented… 
 K. Outgoing mail 
 6.  Outgoing mail, excluding privileged mail, shall be opened for examination upon an order of 

the Warden when reasonable suspicion exists that security…  
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ส่งจากผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังด้วยกัน รวมทั้งระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปได้และส าหรับการอ่าน
จดหมายของผู้ต้องขังนั้น เจ้าหน้าที่ก็สามารถอ่านจดหมายได้เช่นเดียวกัน 

มลรัฐแคลิฟอเนีย ในการตรวจจดหมายทั่วไป (General Mail) ผู้บัญชาการเรือนจ า  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (The Institutional Head or Designee) สามารถอ่านเนื้อความจดหมาย
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส่งถึงผู้ต้องขังก่อนที่ผู้ต้องขังจะได้รับหรือก่อนที่ผู้ต้องขังจะส่งจดหมาย 
ไปยังบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่จะต้องเปิดเพื่อตรวจสอบ หากจดหมายฉบับใดตรวจสอบแล้ว 
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะส่งคืนให้กับผู้ต้องขังหรือส่งคืน
ไปยังบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของจดหมายนั้น และส าหรับจดหมายที่ส่งถึงผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่จะท า
การเปิดจดหมาย หากจดหมายนั้นมีตั๋วเงินส่งมาในจดหมายด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะน าเข้าบัญชีของ
ผู้ต้องขังคนนั้นหรือหากมีทรัพย์สินอ่ืนส่งมาในจดหมายด้วย เจ้าหน้าที่ก็จะท าการบันทึกรายการไว้
ก่อนส่งมอบให้ผู้ต้องขังหรือหากเป็นสิ่งของต้องห้ามเจ้าหน้าที่ก็จะท าการยึดเก็บไว้172  

จดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งไปถึงระหว่างผู้ต้องขังอ่ืนด้วยกัน จะต้องท าการตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีระดับต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่า Captain จึงจะสามารถตรวจจดหมายดังกล่าวได้173 

ผู้ต้องขังสามารถส่งจดหมายได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ถ้าหากผู้ต้องขังไม่มีเงินเรือนจ า
อนุญาตให้ส่งจดหมายภายในประเทศถึงบุคคลภายนอกได้ไม่เกิน 5 ฉบับต่อสัปดาห์โดยค่าใช้จ่าย
ของเรือนจ า174 แต่ถ้าจดหมายนั้นต้องส่งออกระหว่างประเทศ เรือนจ าให้ส่งได้ไม่เกิน 2 ฉบับ 

                                                                 
172  Article 4. Mail 
 3138. General Mail Regulations. 
 (a)  All Nonconfidential inmate mail is subject to being read in its entirety or in part by 

designated employee of the facility before it is mailed for or delivered to an inmate. The institutional head or 
designee may reject mail sent by or to an inmate as provided in section 3136. 

 (b)  All incoming packages and mail addressed to an inmate will be opened and inspected before 
delivery to the inmate. The purpose of inspection will be to receive or receipt any funds enclosed for deposit to 
the inmate’s trust account; to verify and record the receipt of permitted personal property; and to prevent the 
introduction of contraband. 

173  3139. Correspondence between Inmates. 
 Inmates of separate correctional facilities may correspond with each other providing prior 

approval of the institution head of the correctional facility where the inmate are confined has been obtained. 
The authority to approve or deny such correspondence may not be delegated below the staff level of 
correctional or facility captain. 

174  3134. Indigent Inmate. 
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ต่อสัปดาห์โดยค่าใช้จ่ายของเรือนจ าและต่อมาหากผู้ต้องขังมีเงินจากการที่มีผู้ อ่ืนส่งมาให้   
เรือนจ าก็ไม่อาจที่จะหักเงินคืนได้  

มลรัฐเมน การตรวจจดหมายทั่วไป (General Correspondence) เจ้าหน้าที่เรือนจ าหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเปิดจดหมายที่ส่งมาถึงผู้ต้องขังและตรวจจดหมายทุกฉบับได้   
เพื่อตรวจสอสอบว่ามีตั๋วเงิน (Checks) หรือธนาณัติ (Money Orders) หรือสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ 
ถ้ามีตั๋วเงินหรือธนาณัติดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของเรือนจ าก็จะน าไปเข้าบัญชีให้กับผู้ต้องขัง  เว้นแต่  
ตั๋วเงนิหรือธนาณัตินั้นเป็นการส่งมาจากครอบครัวของผู้ต้องขังคนอื่น ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน แต่ถ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามที่ส่งมาในจดหมาย
เจ้าหน้าที่จะน าออกมาแล้วด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมาตรา A.12175 กล่าวคือ ต้องก าจัด
ทิ้งเสีย (Immediately Dispose) เช่น ภาพเปลือย เป็นต้น หรือส่งคืนเจ้าของผู้ส่ง (Returned to the sender) 
เช่น เงินสด เป็นต้น หรือให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าส่งสิ่งของต้องห้ามนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจ (turned over to the facility Correctional Investigator or designated staff) 
เช่น ต ารวจ หรือ เอฟ.บี.ไอ. เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป176  

จดหมายทั่วไปที่ผู้ต้องขังจะส่งออกภายนอกเรือนจ า เรือนจ าจะจัดเตรียมซองจดหมาย 
ส าหรับส่งออกพร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้เขียนจดหมายให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
กับบุคคลภายนอก โดยผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิให้ส่งจดหมายทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
(Offered Free) ได้ไม่เกิน 2 ฉบับต่อสัปดาห์ ซึ่งการได้สิทธิในเร่ืองนี้ของแต่ละสัปดาห์ไม่อาจน าไป
รวมกับสิทธิของสัปดาห์ผ่านมาที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิได้แต่อย่างใด  

ส าหรับผู้ต้องขังที่ต้องการส่งจดหมายออกนอกเรือนจ าจะต้องส่งในกล่องไปรษณีย์  
ของผู้ต้องขัง (Prisoner Mailbox) ยกเว้นแต่ว่าผู้ต้องขังคนนั้นไม่อาจมาส่งในกล่องไปรษณีย์  
ของผู้ต้องขังด้วยตนเองได้ เช่น เดินไม่ได้หรือเจ็บป่วย เป็นต้น จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจ า  
                                                                                                                                            

 Writing paper, envelopes and the minimum postage required for first class domestic mail for up to 
five one ounce letters per week shall be supplied to an indigent inmate upon the inmate’s request. 

175  Procedure C: Incoming General Correspondence 
 1.  Except as set out below, mail or other designated staff shall open and inspect all contraband. 

Except as set below, if a check or money order is found, it shall be removed and credited to the prisoner’s 
account, except that a check or money order for one prisoner that comes from the family or visitors of another 
prisoner shall not be credited to a prisoner’s account without the prior written approval of the Chief 
Administrative Officer, or designee. If contraband is found’ it shall be removed and handled in accordance with 
Procedure A. 12.   

176  Ibid, Procedure A: Prisoner Mail, General. A.12. 
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น าจดหมายมาส่งในกล่องไปรษณีย์ของผู้ต้องขังให้แทนหรือจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งจดหมายของเรือนจ าส่งจดหมายแทนผู้ต้องขังก็ได้ 

จดหมายทั่วไปที่จะส่งออกไปภายนอกเรือนจ านั้น เจ้าหน้าที่เรือนจ าสามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยตาเปล่าหรือมือเปล่าของเจ้าหน้าที่  เพื่อให้มั่นใจว่าจดหมายที่ส่งออกไปภายนอกเรือนจ านั้น
เป็นจดหมายที่ส่งมาจากเรือนจ าและเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามใด ๆ ซ่อนอยู่ภายในนั้น 
และหากจดหมายฉบับนั้นยังเป็นที่สงสัยว่าจะมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ภายใน ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือ 
ผู้ที่รับมอบหมาย สามารถเปิดจดหมายและตรวจสอบหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งที่ผู้ต้องขังกระท า
การอย่างอื่นโดยฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรือนจ า177  

(2)  การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ  
รัฐบาลกลาง จดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Special and Legal Mail) ได้แก่ จดหมายระหว่าง

ผู้ต้องขังกับทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายและศาล รวมถึงจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับองค์กรพิเศษ 
เช่น รัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลท้องถิ่น ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ สมาชิกสภาราชทัณฑ์ 
ทนายความและสื่อมวลชน 

การเปิดจดหมายสามารถเปิดได้โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ าและต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องขัง
เพื่อตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามเท่านั้น ส่วนการอ่านจดหมายไม่สามารถอ่านได้ 

มลรัฐเทนเนสซี การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Privileged Mail) ได้แก่ จดหมายถึง
หรือจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่รัฐ ศาลท้องถิ่น ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ สมาชิกสภาราชทัณฑ์ 

                                                                 
177  Procedure B: Outgoing General Correspondence 
 1.  Outgoing General Correspondence 
 a.  Each Facility shall provide envelopes and writing materials in reasonable quantities to 

prisoners to ensure an opportunity for constructive correspondence. Each prisoner shall be offered free postage 
for up to two (2) one-ounce letters per week. Which may not be carried over from week to week. 

 b.  Each prisoner shall place all outgoing general correspondence in a designated secure 
prisoner mailbox, except that a prisoner who has no access to a prisoner mailbox shall hand all outgoing 
correspondence to a housing unit staff person. The staff shall place the prisoner correspondence in a prisoner 
mailbox or deliver it to the facility mail staff. 

 e.  The mail or other designate staff shall visually and physically inspect each outgoing 
envelope to ensure that a Department of Corrections disclaimer appears on the envelope and to check for 
possible contraband. Outgoing general mail may be opened and inspected when the Chief Administrative 
Officer, or designee, has reasonable suspicion that the mail contains contraband or is otherwise in violation of 
this policy and procedures.  
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ทนายความ และสื่อมวลชน โดยทั่วไปแล้ว Assistant Commissioner Operations เท่านั้นที่มีอ านาจ
ในการสั่งเปิดหรืออ่านจดหมายในลักษณะนี้178 แต่หากเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Assistant Commissioner Operations แล้วก็ย่อมที่จะมีสิทธิในการเปิดหรืออ่านจดหมาย 
แต่โดยทั่วไปแล้วจะเปิดจดหมายดังกล่าวไม่ได้ เนื่องจากมีการตรวจเอกสารทุกซองโดยการส่องด้วย 
ไฟเรืองแสงเพื่อตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งหากมีกรณีที่มีเหตุอันสงสัยก็สามารถเปิดซอง
ตรวจสอบสิ่งของและเอกสารที่ผิดกฎหมายได้แต่จะต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องขังเท่านั้น 

ส าหรับการอ่านจดหมายดังกล่าว โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่สามารถอ่านได้แต่ต้องกระท าต่อ
หน้าผู้ต้องขังเพื่อตรวจสอบเอกสารที่ผิดกฎระเบียบของเรือนจ า  และจะต้องไม่อ่านเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือฟังเทป เว้นแต่ เจ้าหน้าที่มีเหตุผลที่น่าสงสัยว่าจดหมายหรือเทปนั้น  
อาจมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอาชญากรรม จดหมายหรือเทปบันทึกเสียงดังกล่าวอาจจะ
ถูกอ่านหรือฟังลับหลังผู้ต้องขังถ้ามีความจ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการประนีประนอมยอมความกัน  

มลรัฐแคลิฟอเนีย ส าหรับการตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Confidential Mail)  
การก าหนดมาตรการในการตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ ก่อนที่ผู้ต้องขังจะส่งจดหมายไปยัง
บุคคลอ่ืนจะต้องเปิดจดหมายเพียงเพื่อตรวจสอบหาสิ่งของต้องห้ามและจะต้องเปิดต่อหน้าผู้ต้องขัง
เท่านั้น โดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถอ่านข้อความภายในจดหมายได้ ส าหรับการตรวจจดหมายที่
ได้รับสิทธิพิเศษที่จะส่งออกไปภายนอกเรือนจ านั้นเจ้าหน้าที่อาจจะใช้ดุลพินิจลงความเห็นในการ
ตรวจสอบจดหมายนั้นว่าสมควรที่จะท าการเปิดหรือไม่เปิดก็ได้  

ในกรณีเป็นที่สงสัยและมีเหตุผลอันสมควรจากเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์เชื่อว่าจดหมาย
นั้นไม่ได้ส่งไปตามที่อยู่ของหน่วยงานราชการหรือไม่ใช่จดหมายจากหน่วยงานราชการ หรือไม่ใช่
หน่วยงานและบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายให้ผู้ต้องขังส่งถึงได้หรือเหตุผลอย่างอ่ืน  
ให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดจดหมายนั้นเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามได้  โดยให้เปิดต่อหน้าผู้ต้องขัง
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ 

เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นหรือมีการกระท าที่แสดงว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การกระท าความผิดกฎหมาย ในกรณีพบว่าจดหมายมีสิ่งของต้องห้ามหรือมีพฤติการณ์ไม่ปฏิบัติ

                                                                 
178  The Administrative Policies and Procedures State of Tennessee Department of Corrections ระบุว่า 

K. Outgoing mail 
 7.  Privileged mail may only be opened and/or read with the written permission of the Assistant 

Commissioner Operations… 
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ตามระเบียบแบบแผน เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะต้องแจ้งการกระท าความผิดดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
หรือเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป179  

มลรัฐเมน การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิเศษ (Privileged Correspondence) จดหมายที่
ได้รับสิทธิพิเศษ หมายถึง จดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งหรือรับจากทนายความ ผู้พิพากษาและ
เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่มลรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นและกรมราชทัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง  องค์กรทางกฎหมายต่าง ๆ สหภาพความเป็นเสรีภาพของ
พลเมืองอเมริกัน เป็นต้น  

จดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษจะต้องถูกส่งมาด้วยซองของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานของ
เจ้าหน้าที่และต้องปรากฏที่อยู่จริงของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานของเจ้าหน้าที่นั้น  และเจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการกับจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับจดหมายทั่วไป

                                                                 
179  3144. Inspection of Confidential Mail. 
  To determine the possible presence of contraband all incoming confidential mail will be inspected 

prior to delivery to an inmate. Confidential mail will be opened and inspected for contraband only and only in 
the presence of the inmate addressee. Inspecting correctional officials will not read any of the contents of the 
confidential mail. Outgoing confidential mail may be inspected. With or without opening the mail for cause 
only. 

 (a)  Cause may include, but is not limited to, the reasonable belief by correctional officials that 
the letter is not addressed to or is not from an official or office listed in Section 3141 or when other means of 
inspection indicates the presence of physical contraband in the envelope. In such instances the mail will be 
opened in the presence of the inmate for determination. 

 (b)  Upon determining that the envelope contains prohibited material or that there is a 
misrepresentation of the sender’s or the addressee’s identity the letter and any enclosures may be examined and 
read in its entirety to determine the most appropriate of the following actions: 

 (1)  When the prohibited material or misrepresentation of identifies indicates a violation of 
the law or an intent to violate the law, the matter will be referred to the appropriate criminal authorities for 
possible prosecution. Any case referred to criminal authorities will be reported to the director. When a case is 
referred to criminal authorities and the determination is made not to prosecute. The fact of the referral and the 
determination made will be reported to the inmate and to the inmate’s correspondent. The director will be 
informed of the outcome of all referrals to criminal authorities. 

 (2)  When an inmate’s action or complicity indicates a violation of law; the regulations set 
forth in this article; or approved facility mail procedures; the matter may also be handled by appropriate 
disciplinary action.  
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กล่าวคือ จะต้องเปิดต่อหน้าผู้ต้องขัง แต่ถ้าจดหมายที่ส่งถึงผู้ต้องขังนั้นส่งมาจากเจ้าหน้าที่เรือนจ า
ภายในเรือนจ าแห่งนั้น เจ้าหน้าที่เรือนจ าผู้มีหน้าที่ตรวจจดหมายสามารถเปิดจดหมายนั้นได้ 
โดยไม่ต้องเปิดต่อหน้าผู้ต้องขัง ยกเว้นเป็นจดหมายของผู้บัญชาการเรือนจ า 

จดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษที่ส่งถึงผู้ต้องขัง ถ้าหากในซองจดหมายที่ส่งมานั้นมีตั๋วเงิน
(Checks) หรือธนาณัติ (Money Orders) ให้น าไปเข้าบัญชีของผู้ต้องขังหรือถ้าในซองจดหมาย  
มีสิ่งของต้องห้ามก็จะน าออกมาแล้วด าเนินการทางกฎหมายตาม มาตรา A.12 ต่อไป180 

ถ้าภายในซองจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ หากเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจมีสิ่งของต้องห้าม  
ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถอ่านข้อความในจดหมายนั้นได้โดยให้อ่าน  
ต่อหน้าผู้ต้องขัง181 
 
3.4  สหพันธรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)   

ในสหพันธรัฐออสเตรเลีย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังไม่ว่าเด็กเยาวชน 
หรือผู้ใหญ่ ต้องค านึงถึงสิทธิอันเป็นสากลที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด นั่นคือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพและ 
ความมั่นคงปลอดภัยหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า   
เท่าเทียมกัน รวมทั้งการค านึงถึงสิทธิแห่งความเสมอภาคหรือการไม่เลือกปฏิบัติ  เพราะเหตุจาก
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์  สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น 
อ่ืน ๆ ต้นก าเนิดทางเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ซึ่งระบุอยู่ในกติกาสากล
หรือกฎหมายระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 
หรือ ICCPR) ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังใช้หลักการ 
ไม่เลือกปฏิบัติ (Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ที่ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) และข้อก าหนด

                                                                 
180  Ibid, Procedure D: Outgoing/Incoming Privileged Correspondence.  
 3. Incoming Privileged Correspondence. c. 
181  Ibid, Procedure D: Outgoing/Incoming Privileged Correspondence 
 3. Incoming Privileged Correspondence. e. 
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มาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for 
Treatment of Prisoners หรือ SMR)182 

ประเทศออสเตรเลียหรือสหพันธรัฐออสเตรเลีย  ประกอบด้วย 2 มณฑล และ 6 รัฐ 
ได้แก่ มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย(Australia Capital Territory) มณฑลตอนเหนือ (Northern Territory) 
รัฐนิวเซาธ์เวลส์ (New South Wales) รัฐวิคทอเรีย (Victoria) รัฐทัสเมเนีย (Tasmania) รัฐควีนสแลนด์ 
(Queensland) รัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia) และรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia)183  

ในแต่ละมลรัฐมีระบบกระบวนการยุติธรรมของตนเองและมีระบบการบริหารงาน
เรือนจ าแยกจากกันในแต่ละมลรัฐ นอกจากนั้นประเทศออสเตรเลียยังมีระบบบริหารงานส่วนกลาง 
(Federal System) ซึ่งมีระบบของกระบวนการยุติธรรมแยกต่างหากจากมลรัฐทั้ง  8 แห่งเช่นกัน  
เพื่อจัดการกับผู้กระท าความผิดต่อกฎหมายของเครือจักรภพอังกฤษ (Commonwealth Legislation) 
โดยเฉพาะ184   
 3.4.1  การบังคับโทษจ าคุก 

สหพันธรัฐออสเตรเลีย มีแนวคิดในการลงโทษที่เรียกว่า “การลงโทษในเชิงสร้างสรรค์” 
(Creative Sentencing) โดยน าเอาวิธีการคุมประพฤติมาใช้ควบคู่กันเป็นมาตรการเสริม เพื่อให้การ
ลงโทษคดีสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งผู้แทนหรือผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เป็นการให้ความส าคัญต่อการใช้ดุลพินิจ 
ในการลงโทษ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ค าสั่งให้ผู้กระท าผิด
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนความผิด ค าสั่งให้ช าระเงินตามมูลค่าผลประโยชน์ที่พึงได้รับจาก
การกระท าผิดปัญหานี้ได้ 

นอกจากนี้ยังมี “การสั่งให้ท างานเพื่อสังคม” (Community Service) ในเร่ืองต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระท าความผิดโดยไม่มีเจตนาร้ายได้รู้ส านึกในการกระท าของตนและหลาบจ า 
การลงโทษประเภทนี้มิได้ใช้เฉพาะกับผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับ
ผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสั่งให้

                                                                 
182  จาก ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง หน่วยที่ 10 กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของประเทศออสเตรเลีย (น. 82), โดย วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, 2555, นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

183  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ  (น. 7). 
เล่มเดิม. 

184  จาก เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม หน่วยที่  11 การราชทัณฑ์: ทฤษฎีและ 
การจัดองค์กร (น. 22), โดย นัทธี จิตสว่าง, 2556, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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นิติบุคคลที่ปล่อยมลพิษออกสู่สภาพแวดล้อม ต้องด าเนินการก าจัดมลพิษที่ตนปล่อยออกไปหรือ
โดยการจ่ายเงินสนับสนุนแก่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น185 

แม้ว่าระบบการราชทัณฑ์จะแยกเป็นเอกเทศในแต่ละรัฐ แต่ระบบการราชทัณฑ์ของ
สหพันธรัฐออสเตรเลียก็มีหลักการของเรือนจ าที่ใช้ร่วมกัน เพื่อควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ดังนี้186  

1.  เรือนจ ามีหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังโดยใช้มาตรการการควบคุมให้น้อยที่สุด 
2.  เรือนจ าต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยยุติธรรมและตามหลักมนุษยธรรม 
3.  เรือนจ าต้องบริหารงานโดยมีบทบาทเป็นหน่วยงานหนึ่งของชุมชน 
จากหลักการพื้นฐาน 3 ประการดังกล่าวข้างต้น เรือนจ าต่าง ๆ ได้น ามาใช้เป็นหลักใน

การวางวัตถุประสงค์ของเรือนจ า ซึ่งสรุปเป็นข้อได้ดังนี้ 
1.  เพื่อดูแลผู้ต้องขังโดยให้มีการควบคุมบังคับน้อยที่สุด 
2.  เพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง 
3.  เพื่อคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องขังในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  

เว้นแต่ ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับสิทธินั้นเนื่องจากการคุมขัง 
4.  เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง  รวมทั้งจัดหางานและสวัสดิการแก่

ผู้ต้องขัง 
5.  เพื่อดูแลให้ผู้ต้องขังใช้ชีวิตในเรือนจ าใกล้เคียงกับสังคมภายนอกมากที่สุด 
จะเห็นได้ว่า แม้การราชทัณฑ์ของประเทศออสเตรเลียมีรูปแบบการบริหารงานแบบ

กระจายอ านาจแต่ต่างมีจุดประสงค์ร่วมกันในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคือ การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
และการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังปรับตัวเข้ากับชุมชนได้มากที่สุด แต่ในอนาคตนี้การราชทัณฑ์ของ
สหพันธรัฐออสเตรเลีย มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเน้นการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ให้มากขึ้น ตามแรงกดดันของคนในสังคมที่ต้องการให้ลงโทษผู้กระท าความผิดมากขึ้นกว่าเดิม  
เพื่อเป็นการปรามและปกป้องสังคมและยังต้องค านึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังด้วย  เนื่องจากการ
ราชทัณฑ์ในยุคปัจจุบัน เป็นงานที่ยึดหลักมนุษยธรรมและเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมซึ่งต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์กรและกลุ่มคนในสังคม 

                                                                 
185  Australian Law Reform Commission, Report 95 on Federal and Administrative Penalties in 

Australia. (p. 90), December 2002. (อ้างถึงใน ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง 
หน่วยที่ 10 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศออสเตรเลีย (น. 72). เล่มเดิม.). 

186  From Corrections in Asia and the Pacific (pp. 66-67), by William Clifford, 1980, Canada: 
Australian Institute of Criminology. (อ้างถึงใน เอกสารการสอน ชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม หน่วยที่ 11  
การราชทัณฑ์: ทฤษฎีและการจัดองค์กร (น. 23-24). เล่มเดิม.). 
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ส่วนในเร่ืองเกี่ยวกับความยุติธรรมและประสิทธิภาพในการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
ของผู้ต้องขังนั้น อาทิเช่น ในส่วนของกรมราชทัณฑ์รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ผู้ต้องขังสามารถยื่นข้อเรียกร้อง 
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้

1.  โดยทางบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาผู้ต้องขัง (Inmate Development Committee 
หรือ IDC) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่สวัสดิการผู้ต้องขัง  ผู้บัญชาการเรือนจ า 
ผู้ตรวจการเรือนจ า (Official Visitor) และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman’s Staff) 
ขณะที่ไปตรวจเยี่ยมเรือนจ า 

2.  โดยทางจดหมายหรือแบบค าร้องถึงผู้บัญชาการเรือนจ า  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
รัฐมนตรีกิจการราชทัณฑ์ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต 
(Independent Commission Against Corruption หรือ ICAC) 

3.  โดยทางโทรศัพท์ถึง Corrective Services Support Line หรือ CSSL ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และคณะกรรมการรับเร่ืองราวร้องเรียนด้านสุขอนามัย หรือ Health Care Complaints Commission/ 
Justice Health187 
 3.4.2  การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 

เนื่องจากในแต่ละมลรัฐของสหพันธรัฐออสเตรเลีย  มีระบบกระบวนการยุติธรรม 
แยกเป็นเอกเทศ และมีการบัญญัติกฎหมายราชทัณฑ์เพื่อบังคับใช้ในแต่ละมลรัฐ ดังนั้น จึงได้ศึกษา
ถึงกฎหมายราชทัณฑ์ของสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ดังนี ้

มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory)188 ของสหพันธรัฐออสเตรเลีย 
กรมราชทัณฑ์แห่งมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสาร
ของผู้ต้องขังผ่านทางจดหมายไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Corrections Management Act 2007189 
ในมาตรา 48 และเกี่ยวกับการตรวจจดหมายไว้ใน มาตรา 104-105  

                                                                 
187  ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบช้ันสูง หน่วยที่ 10 กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของประเทศออสเตรเลีย (น. 82-83). เล่มเดิม. 
188  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขงัในต่างประเทศ (น. 7-8). 

เล่มเดิม. 
189  Corrections Management Act 2007, 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/act/consol_act/cma2007232/ 
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มณฑลตอนเหนือ (Northern Territory)190 ของสหพันธรัฐออสเตรเลีย ได้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Prison (Correctional Services) Act 2006191 ของกรมราชทัณฑ์
แห่งมณฑลตอนเหนือ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ได้ก าหนดแนวทางส าหรับ 
การตรวจจดหมายผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกไว้ใน มาตรา 47-49  

รัฐควีนสแลนด์ (Queensland) ของสหพันธรัฐออสเตรเลีย ได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกของกรมราชทัณฑ์ 192 และได้มี
การก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Corrections Services Act 2006193 ตามมาตรา 45-49 
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี ้เร่ิมมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที ่7 กรกาคม 2549 

รัฐวิคทอเรีย (Victoria)194 ของสหพันธรัฐออสเตรเลีย ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การตรวจจดหมายและพัสดุระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกไว้ใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1986 
หรือ Corrections Act 1986195  

(1)  การตรวจจดหมายทั่วไปของผู้ต้องขัง 
มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย การตรวจจดหมายทั่วไปของผู้ต้องขัง (General Letters) 

ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  หรือ Corrections Management Act 2007 ได้ระบุไว้ว่า  ผู้ต้องขัง
สามารถ ที่จะรับหรือส่งจดหมายได้ตามเท่าที่ต้องการ196 และได้ก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ
ส าหรับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง โดยผู้บัญชาการเรือนจ าเท่านั้นที่เป็นผู้มีอ านาจในการเปิดและ

                                                                 
190  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 9-11). เล่มเดิม. 
191  Australasian Legal Information Institute. (n.d.). Prison (Correctional Services) Act 2006. 

Retrieved May 18, 2014, from http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_act/psa337/ 
192  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 14-16). เล่มเดิม. 
193  Australasian Legal Information Institute. (n.d.). Corrections Act 1986. Retrieved July 6, 2014, 

from http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca1986149/ 
194  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ   

(น. 19-22). เล่มเดิม. 
195  Australasian Legal Information Institute. (n.d.). Corrections Act 1986. Retrieved July 6, 2014, 

from http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/ca1986149/ 
196  Ibid, Section 48 ระบุว่า 
 (1) The director-general must ensure, as far as practicable, that detainees can send and receive as 

much mail as they wish. 
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อ่านจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป โดยสามารถเปิดจดหมายของผู้ต้องขังได้ทุกฉบับ  
เพื่อตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้าม แต่จะสามารถอ่านจดหมายได้เฉพาะกรณีที่จดหมายดังกล่าวมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า อาจกระทบต่อเหยื่อหรือเป็นการใช้
อุบายแทรกแซงการสืบสวนข้อร้องเรียนหรือการทบทวนการตัดสินต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
นอกจากนั้น ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจก าหนดให้มีการเปิดอ่านจดหมายผู้ต้องขังแบบสุ่มตรวจได้ 197 
ทั้งนี้ หากพบว่าในจดหมายมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจ198 

มณฑลตอนเหนือ การตรวจจดหมายทั่วไปของผู้ต้องขัง (Ordinary Letters) เจ้าหน้าที่  
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจสามารถเปิดและตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงอ่าน199 จดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ระหว่าง
ผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกทั่วไป200 เพื่อตรวจสอบว่าจดหมายดังกล่าวมีข้อความหรือเนื้อหาที่ 

                                                                 
197  Corrections Management Act 2004 ระบุไว้ ดังนี้ 
 Section 104 Monitoring ordinary mail 
 (1)  The chief executive may open and search a detainee’s ordinary mail.  
 (2)  The chief executive may read a detainee’s ordinary mail only if the chief executive suspects, 

on reasonable grounds, that the mail may… 
(a) Underline security or good order at a correctional centre; or 
(b) revictimise a victim; or 
(c) circumvent any process for investigating complaints or reviewing decisions under this Act. 

 (3)  However, and without limiting section 14 (Corrections policies and operating procedures), 
The chief executive may make a corrections policy or operating procedure in relation to reading a random 
selection of detainee’s ordinary mail. 

198  Ibid, Section 106 Mail searches-consequences 
 (2) If a search of a detainee’s mail reveals information about the commission of an offence, the 

director-general must give the information to the chief police officer. 
199  Ibid, Section 43A. Definitions In this part: 
 “inspect” includes read. 
 “letter” includes a document, memorandum, note, telegram, facsimile and any other electronic 

transmission. 
200  Prison (Correctional Services) Act 2006 ระบุว่า Section 47 Letters may be intercepted. Subject to 

section 48, the officer in charge of a prison or police prison may intercept any letter or parcel dispatched by or 
addressed to a prisoner. 
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เข้าข่ายดังต่อไปนี้หรือไม่201 คือ (1) กระทบต่อความมั่นคงของเรือนจ า (2) ขัดต่อพระราชบัญญัติ
หรือขัดต่อกฎหมาย (3) เป็นการข่มขู่หรือประทุษร้ายบุคคลอ่ืน (4) ก่อความเสียหายหรือกระทบต่อ
ผู้ต้องขัง (5) เขียนเป็นรหัสลับหรืออ่านไม่ออก หากเจ้าหน้าที่ผู้เปิดและตรวจสอบจดหมายหรือ
พัสดุภัณฑ์เห็นว่า จดหมายหรือพัสดุใดเข้าข่ายหรือมีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น อาจด าเนินการ 
ตัดข้อความ (Censor) ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ รับหรือส่งคืนให้ผู้ต้องขัง  หรือเก็บรักษาไว้หรือให้ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ท าลายทิ้งต่อไป202 

รัฐควีนสแลนด์ การตรวจจดหมายทั่วไป (Ordinary Mail) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ 
Corrections Services Act 2006 ตามมาตรา 45-48 ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับความถี่หรือจ านวนจดหมาย 
ที่ผู้ต้องขังสามารถรับหรือส่งได้ ผู้ต้องขังจึงสามารถรับหรือส่งจดหมายได้ในจ านวนเท่าที่ต้องการ 
แต่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์เอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจ า
เห็นว่าผู้ต้องขังไม่สามารถรับผิดชอบค่าไปรษณีย์เองได้ ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจเป็นผู้จ่ายค่าไปรษณีย์
แทนให้ได้ ซึ่งในกรณีนี้อาจอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 คร้ัง เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอ่ืนจากผู้บัญชาการเรือนจ า 203 การเปิดและการตรวจสอบจดหมายของ

                                                                 
201  Ibid, Section 49. Director may cencor Letters  
 (1)  A letter or parcel intercepted, opened or inspected under section 47 by the officer in charge of 

a prison or police prison may, if, in the opinion of that officer: 
   (a) the contents may jeopardise the security or good order of a prison or police prison or a 

prisoner; or   
  (b) the contents contains subject-matter that would constitute a breach of this Act, the 

Regulations or any determination of the Director made under this Act; or 
  (ba) the contents contains subject-matter that would constitute a breach of a law of the 

Territory, the Commonwealth, a State or another Territory of the Commonwealth; or 
  (c) the contents may be threatening or insulting to any person; or 
  (d)  the contents may have a detrimental influence or effect on a prisoner; or 
  (e)  the letter is written in a code or is illegible;  
202  Ibid, Section 49 be: 
 (f)  censored by the Director and then forwarded as addressed; or 
 (g)  returned to the prisoner by the Director; or 
 (h)  retained by the Director; or 
 (i)  destroyed by the Director.  
203  Ibid, Section 44. Prisoner's ordinary mail at prisoner's own expense.  
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ผู้ต้องขังที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  ผู้บัญชาการเรือนจ าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้เปิดเพื่อตรวจค้นและอ่านจดหมายของผู้ต้องขัง204 

ในการตรวจสอบจดหมาย เจ้าหน้าที่อาจยึดจดหมายหรือสิ่งของในจดหมายไว้ 
หากพบว่าเป็นสิ่งของหรือจดหมายมีเนื้อหาข้อความเข้าข่าย ดังต่อไปนี้ คือ205 (1) มีความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงของเรือนจ า (2) มีแนวโน้มเป็นความผิดหรือละเมิดค าสั่งศาล (3) เป็นการติดต่อสื่อสาร
ที่ไม่เหมาะสม (4) เป็นสิ่งของต้องห้าม หรือ (5) เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ต้องขังที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ า นอกจากนี้ ผู้บัญชาการเรือนจ าต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิด
ที่พบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย206 

รัฐวิคทอเรีย การตรวจจดหมายทั่วไป (Ordinary Mail) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1986 
รับรองสิทธิไว้ว่าผู้ต้องขังมีสิทธิในการส่งและรับจดหมายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เรือนจ า207 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1986 ยังได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า
สามารถเปิดและตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังได้ ในกรณีดังต่อไปนี้208 เจ้าหน้าที่เรือนจ าอาจเปิด 
ตรวจสอบและอ่านจดหมายทั่วไปที่ส่งถึงกันระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกได้  โดยการเปิด
ตรวจสอบและอ่านนั้นต้องกระท าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาของจดหมาย  
กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า ความมั่นคงของการควบคุม สวัสดิการของผู้ต้องขัง
และความปลอดภัยของชุมชนหรือไม่ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจ าเชื่อตามสมควรว่า
จดหมายที่ส่งถึงกันระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปอาจมีสิ่งผิดปกติ  ได้แก่ (1) มีสิ่งที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของเรือนจ า (2) มีลักษณะเป็นการคุกคามหรือข่มขู่  (3) อาจถูกใช้ในการกระท าที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ (4) มีข้อความ ภาพ 
สิ่งของ หรือวัตถุที่หยาบคาย เป็นโทษ ข่มขู่ ลามก ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจ า อาจสั่งการให้ระงับการส่ง
                                                                 

204  Corrections Services Act 2006 ระบุว่า Section 45 Opening, searching and censoring mail.  
 (1) A corrective services officer authorized by the chief executive may open, search and censor a 

prisoner’s ordinary mail.  
205  Ibid, Section 48 Seizing ordinary mail and things contained in it. (1). 
206  Ibid, Section 46 Seizing and otherwise dealing with mail containing information about the 

commission of an offence. (1) (a) (ii) (b). 
207  Corrections Act 1986 ระบุว่า Section 47 Prisoner rights 
 (1) Every prisoner has the following right: 
 (n) Subject to Section 47D, the right to send and receive other letters uncensored by prison staff… 
208  Corrections Act 1986, Sections 47A Suspected dangerous letters may be disposed of, 47C All 

other letters may be opened and read and 47D When letters may be stopped and censored. 
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หรือรับจดหมายนั้นเสียทั้งหมด แต่ถ้าพบสิ่งผิดปกติเพียงบางส่วนของจดหมาย ผู้บัญชาการเรือนจ า
อาจสั่งให้ตัด (Censor) เนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผิดปกติออกก่อนส่งหรือรับจดหมายแล้วแต่กรณี
ต่อไป209 หากผู้บัญชาการเรือนจ าสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่า จดหมายที่ส่งถึงหรือส่งโดยผู้ต้องขัง 
อาจมีสิ่งของหรือวัตถุต้องห้าม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้บัญชาการเรือนจ า
อาจสั่งให้ด าเนินการกับจดหมายนั้นตามวิธีการที่เห็นสมควร210 

(2)  การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษของผู้ต้องขัง 
มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Privileged Letters) 

หมายถึง จดหมายที่ผู้ต้องขังติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานเฉพาะอันประกอบไปด้วย  ทนายความ  
ที่รับมอบอ านาจจากผู้ต้องขัง ผู้เยี่ยมชมเรือนจ าอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
พนักงานอัยการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และบุคคลอ่ืนตามที่กฎหมายนี้ก าหนด ซึ่งจดหมายประเภทนี้  
ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็นผู้มีอ านาจในการเปิดจดหมายเพื่อตรวจค้นได้เฉพาะกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจ า
สงสัยด้วยเหตุอันสมควรว่าจดหมายดังกล่าว อาจมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้รับหรืออาจมี
สิ่งของต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ ทั้งนี้ การเปิดจดหมายจะต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องขังด้วย ส าหรับการอ่าน
ข้อความในจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานเฉพาะข้างต้นนั้น ผู้บัญชาการเรือนจ า 
หรือเจ้าหน้าที่ เรือนจ าไม่สามารถกระท าได้  เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ต้องขัง211 

มณฑลตอนเหนือ การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Letters to and from legal 
representative) จดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ หมายถึง จดหมายที่ผู้ต้องขังติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
เฉพาะตามที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ก าหนด ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(Ombudsman) หรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่สามารถหน่วงเหนี่ยวไว้ ยึด เปิด

                                                                 
209  Ibid, Section 47D. 
210  Ibid, Section 47A. 
211  Corrections management Act 2004 ระบุไว้ว่า  
 Section 105 Monitoring protected mail 
 (1)  The chief executive may open and search a detainee’s protected mail in the detainee’s 

presence if the chief executive suspects, on reasonable grounds, that the mail contain--- 
(a) something that may physically harm the addressee; or 
(b) a prohibited thing. 

 (2)  However, the chief executive must not read a detainee’s protected mail without the detainee’s 
written consent. 
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หรือตรวจสอบจดหมายประเภทนี้ได้212 แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่เรือนจ าอาจเปิด
และตรวจสอบจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับหน่วยงานเฉพาะได้ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจดหมายนั้น
ไม่ได้ส่งมาจากหน่วยงานเฉพาะตามที่ก าหนดไว้จริง  โดยในกรณีดังกล่าวนี้  การเปิดเผยและ  
การตรวจสอบจะกระท าเพียงเพื่อให้สามารถตรวจสอบและระบุที่มาของจดหมายได้เท่านั้น  
นอกจากนี ้เมื่อเปิดและตรวจสอบแล้วจะต้องแจ้งการเปิดตรวจสอบและเหตุที่ท าให้เชื่อว่าจดหมายนั้น
ไม่ได้ส่งมาจากหน่วยงานเฉพาะจริง พร้อมทั้งแจ้งผลของการเปิดตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วย213 และส าหรับการตรวจสอบจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับผู้แทน 
ทางกฎหมาย มาตรา 48A ของ Prison (Correctional Services) Act 2006214 ระบุให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า  

                                                                 
212  Prison (Correctional Services) Act 2006 ระบุว่า Section 48 (1) Letter to Minister etc. 
 (1)  Subject to subsection ( 2) , an officer shall not delay, intercept, open or inspect a letter 

dispatched by or addressed to, a prisoner when that letter is addressed to or apparently originates from the office 
of the minister, the Ombudsman or the Director.  

213  Ibid, Section 48 (2)-(3).  
 (2)  Where the officer in charge of a prison or police prison has reasonable cause to believe that a 

letter addressed to a prisoner and apparently originating from the office of the Minister, an Ombudsman, the 
Director or the prisoner's legal representative does not originate from that source, he or she may open the letter 
and inspect it to the extent necessary to establish its origin. 

 (3)  As soon as practicable after an officer in charge of a prison or police prison opens and 
inspects a letter under subsection (2), he or she must advise the Director, in writing, of the action taken, his or 
her reason for believing that the letter did not originate from the relevant source, and his or her finding on 
opening and inspecting the letter. 

214  Prison (Correctional Services)  Act 2006 ร ะ บุ ไ ว้ ว่ า  Section 48A Letters to and from legal 
representative 

 (1) If the officer in charge of a prison or police prison is of the opinion that – 
 a letter or parcel passing between a prisoner and his or her legal representative during a visit to the 

prisoner by the legal representative may contain material described in subsection (3)(b); or 
 a letter or parcel dispatched by a prisoner to his or her legal representative or address to a prisoner 

from his or her legal representative may contain material described in subsection (3)(b), the officer may order 
that the letter or parcel be intercepted, opened and inspected in accordance with this section. 

 (2)  As soon as practicable after giving an order under subsection (1) , the officer in charge of a 
prison or police prison must advise the director, in writing, of the order being made and his or her reason for 
making the order. 
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เป็นผู้มีอ านาจสั่งการให้นักกฎหมายที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรี เป็นผู้ด าเนินการเปิดและอ่าน
ข้อความในจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ที่ติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความหรือผู้แทนทางกฎหมาย 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื้อหาข้อความในจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์อาจก่อให้เกิดผลในทางลบ 
ได้แก่ กระทบต่อความมั่นคงของเรือนจ า หรือขัดต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือขัดต่อกฎหมายหรือ
เป็นการข่มขู่หรือประทุษร้ายบุคคลอ่ืน หรือก่อความเสียหายหรือกระทบต่อผู้ต้องขัง หรือเขียนเป็น
รหัสลับหรืออ่านไม่ออก ซึ่งภายหลังจากเจ้าหน้าที่เรือนจ ามีค าสั่งให้นักกฎหมายเปิดและตรวจสอบ
จดหมายแล้วจะต้องรายงานค าสั่งพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบ 
นอกจากนี ้กรณีที่นักกฎหมายเปิดอ่านพบข้อความที่เข้าข่ายตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น จดหมาย
ดังกล่าวทุกฉบับจะถูกส่งต่อไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์และจะมีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
คือ215 ตัดข้อความ (Censor) ที่เป็นอันตรายนั้นออกก่อนส่งไปยังผู้รับ หรือส่งจดหมายนั้นคืนให้
ผู้ต้องขังหรือผู้แทนทางกฎหมายของผู้ต้องขังหรือเก็บรักษาไว้หรือท าลายทิ้ง  ซึ่งเมื่อมีการ
ด าเนินการใด ๆ กับจดหมายดังกล่าวแล้ว เรือนจ าจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องขังและผู้แทนทางกฎหมาย
ของผู้ต้องขังทราบด้วย 

                                                                                                                                            

 (3)  If an order is made under subsection (1), an authorized legal practitioner may open and inspect 
the letter or practitioner may open and inspect the letter or parcel in respect of which the order is made and 
may--… 

215  Ibid, Section 48A Letters to and from legal representative 
 (3)  If an order is made under subsection (1), an authorised legal practitioner may open and 

inspect the letter or parcel in respect of which the order is made and may: 
  (a)  forward the letter or parcel as addressed; or 
  (b)  forward the letter or parcel to the Director if, in the opinion of the authorized legal 

practitioner:   
  (i)  the contents may jeopardise the security or good order of a prison or police prison or a 

prisoner; or 
  (ii)  the contents contains subject-matter that would constitute a breach of this Act, the 

Regulations or any determination of the Director made under this Act; or 
  (iii)  the contents contains subject-matter that would constitute a breach of a law of the 

Territory, the Commonwealth, a State or another Territory of the Commonwealth; or 
  (iv)  the contents may be threatening or insulting to any person; or 
  (v)  the contents may have a detrimental influence or effect on a prisoner; or 
  (vi)  the letter is written in a code or is illegible. 
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รัฐควีนสแลนด์  ส าหรับการตรวจจดหมายที่ได้ รับสิทธิพิ เศษ  (Privileged Mail) 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Corrections Services Act 2006 ตามมาตรา 45-47 และ มาตรา 49 
จดหมายที่รับหรือส่งระหว่างผู้ต้องขังและบุคคลหรือหน่วยงานเฉพาะรวม 16 แห่ง ที่จัดว่าเป็น
จดหมายเอกสิทธิพิเศษ ได้แก่ (1) รัฐมนตรี (2) สมาชิกสภานิติบัญญัติ (3) หัวหน้าผู้บริหารราชทัณฑ์
หรือผู้แทน (4) The Ombudsman (5) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ (6) The Ombudsman แห่ง Commonwealth 
(7) คณะกรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร (8) อัยการสูงสุด (9) คณะกรรมาธิการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ 
(10) ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (11) ประธานอัยการ (12) จ่าศาล (13) เลขานุการ
คณะกรรมการพักการลงโทษ (14) เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (15) ผู้เยี่ยมชม
เรือนจ าอย่างเป็นทางการ (Official Visitor) (16) ทนายความของผู้ต้องขัง จดหมายถึงบุคคลหรือ
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการเรือนจ าสามารถเปิดและ
ตรวจค้นจดหมายได้ แต่ต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องขัง216 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดและตรวจค้นจดหมาย 
ในกรณีที่สงสัยว่าจดหมายนั้นมีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของบุคคลผู้มีชื่อตามจ่าหน้าหรือ 
มีสิ่งของต้องห้ามอยู่หรือสงสัยว่าจดหมายนั้นไม่ใช่จดหมายเอกสิทธิพิเศษที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่สามารถอ่านเนื้อหาข้อความในจดหมายที่ผู้ต้องขังติดต่อกับบุคคลหรือ
หน่วยงานเฉพาะข้างต้นได้ เว้นแต่ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นจดหมายเอกสิทธิพิเศษจริงหรือไม่ และ 
ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ต้องขังก่อน นอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่อ่านเนื้อหา
ข้อความในจดหมายแล้ว จะต้องไม่เปิดเผยเนื้อหาของจดหมายต่อผู้อ่ืน217 

ในกรณีที่พบว่าจดหมายมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิด  ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจ 
ยึดจดหมายนั้นไว้และส่งข้อมูลการกระท าผิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป ส่วนสิ่งของต้องห้ามที่พบในจดหมายอาจต้องถูกยึดไว้ ถ้าผู้บัญชาการเรือนจ า
พิจารณาเห็นว่าสิ่งของนั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับหรือเป็นสิ่งของต้องห้าม218 ผู้บัญชาการเรือน
จ าต้องบันทึกการตรวจค้นจดหมายเอกสิทธิพิเศษทุกฉบับ พร้อมระบุสาเหตุและผลการตรวจค้นไว้ 

                                                                 
216  Corrections Services act 2006 ระบุว่า Section 45 Opening, searching and censoring mail.  
 …(2) A corrective services officer authorized by the chief executive may, in a prisoner’s open and 

search the prisoner’s privileged mail or mail purporting to be privileged mail… 
217  Ibid, Section 45 Opening, searching and censoring mail. (2) (a) (3) and (4). 
218  Ibid, Section 46 Seizing and otherwise dealing with mail containing information about the 

commission of an offence. (1)  (a)  ( i)  (b)  and Section 47 Seizing harmful or prohibited things contained in 
privileged mail. 
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ในทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบของผู้เยี่ยมชมเรือนจ าอย่างเป็นทางการ 
(Official Visitor)219 

รัฐวิคทอเรีย การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Confidential Letters) ส าหรับการส่ง
และรับจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับหน่วยงานหรือบุคคลเฉพาะได้แก่  รัฐมนตรี เลขานุการ 
คณะกรรมาธิการ ผู้เยี่ยมชมเรือนจ าอย่างเป็นทางการ (Official Visitor) สมาชิกรัฐสภา ทนายความ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ต้องขังหรือทนายความที่ผู้ต้องขังปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ  
ให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว220 เป็นสิทธิของผู้ต้องขังอีกประการหนึ่งที่กฎหมายคุ้มครอง 
เจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่สามารถเปิดจดหมายประเภทนี้ได้ 221 ซึ่งแม้จะได้รับการคุ้มครองแต่ก็มี
ข้อยกเว้นที่จดหมายประเภทนี้ก็อาจถูกเปิดหรือตรวจสอบได้  กล่าวคือ หากผู้บัญชาการเรือนจ า
สงสัยโดยมีเหตุอันสมควรว่า จดหมายที่ส่งถึงหรือส่งโดยผู้ต้องขังอาจมีสิ่งของหรือวัตถุต้องห้าม 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจสั่งให้จัดการกับจดหมายนั้น
ตามวิธีการที่เห็นสมควร222 แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้บัญชาการเรือนจ าสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรว่า 
จดหมายที่ส่งถึงหรือส่งโดยผู้ต้องขัง อาจมีสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามแต่ไม่เข้าข่ายความใน มาตรา 47A 
การเปิดและการตรวจสอบจดหมายอาจกระท าได้  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามประเภทของ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง ดังนี้ (1) หากเป็นจดหมายที่ส่งถึงหรือส่งจาก ทนายความ 
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้
กระท าการแทนคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะข้างต้น ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจยับยั้งจดหมายนั้นไว้ 
แล้วแจ้งให้ผู้ต้องขังและทนายความหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับข้อสงสัย  
ในตัวจดหมายนั้น ทั้งนี้ อาจเปิดและตรวจสอบจดหมายได้โดยการเปิดและตรวจสอบต้องกระท า 
ต่อหน้าผู้ต้องขังพร้อมตัวแทนจากทนายความหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องหรือกระท าการเปิด

                                                                 
219  Ibid, Section 49 Register of privileged mail searches. 
220  Ibid, Section 47 (1) (m). 
221  Corrections Act 1986 ระบุว่า Section 47(1) Every prisoner has the following rights: 
 (m)  subject to sections 47A and 47B, the right to send letters to, and receive letters from the 

following people without those letters being opened by prison staff… 
222  Ibid, Section 47A. Suspected dangerous letters may be disposed of: If the Governor reasonably 

suspects that any letter to, or from, a prisoner contains an unauthorised article or substance that could pose an 
immediate danger to any person, the Governor may dispose of the letterin any manner he or she considers to be 
appropriate. 
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ตามวิธีการอ่ืนที่เห็นพ้องโดยทนายความหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการเปิดและ
ตรวจสอบจดหมายนั้นห้ามมิให้อ่านหรือตัดข้อความในจดหมายโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม เมื่อทาง
เรือนจ าแจ้งให้ทนายความหรือคณะกรรมาธิการที่ เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในการเปิดจดหมาย  
ตามมาตรา 47B(2) เพื่อให้การตรวจสอบจดหมายสามารถกระท าได้โดยไม่ชักช้าในมาตรา 47B(3) 
จึงได้ก าหนดห้วงเวลา 7 วัน ให้ทนายความหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องตอบรับ หากไม่มี 
การตอบรับภายในห้วงเวลาดังกล่าว ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจสั่งให้ผู้ต้องขังเป็นผู้เปิดจดหมายเพื่อให้ 
ผู้บัญชาการเรือนจ าด าเนินการตรวจจดหมายต่อไปและหากผู้ต้องขังปฏิเสธไม่เปิดจดหมายดังกล่าว  
ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นผู้เปิดได้เองทันที และ (2) หากเป็นจดหมายที่ส่งถึงหรือส่งจากรัฐมนตรี 
สมาชิกรัฐสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการหรือผู้เยี่ยมชมเรือนจ าอย่างเป็นทางการ ผู้บัญชาการเรือนจ า
สามารถสั่งให้ผู้ต้องขังเป็นผู้เปิดจดหมาย เพื่อให้ผู้บัญชาการเรือนจ าด าเนินการตรวจสอบได้ตาม
มาตรา 47B(4) แต่หากผู้ต้องขังปฏิเสธไม่เปิดจดหมายดังกล่าวให้ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นผู้เปิดได้
เองทันทีเช่นกัน 

อนึ่ง  ผู้บัญชาการเรือนจ าต้องจัดให้มีทะเบียนเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ  
การด าเนินการกับสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามตามมาตรา  47A การเปิดจดหมายเพื่อตรวจสอบ 
ตามมาตรา 47B(2), (3), (4) หรือ (5) เหตุผลในการเปิดจดหมายตามมาตราดังกล่าว รายละเอียดของ
สิ่งของต้องห้ามที่พบจากการตรวจสอบจดหมาย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ  
ที่ได้กระท าไปเกี่ยวกับจดหมายและสิ่งของใด ๆ ที่พบในจดหมายนั้นด้วย223 
 
3.5  ญ่ีปุ่น (Japan) 

การใช้โทษจ าคุกในประเทศญ่ีปุ่น จะใช้เท่าที่จ าเป็นโดยใช้กับผู้กระท าความผิดบางคน
เท่านั้นเมื่อกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพจะส่งผลถึงการบังคับโทษจ าคุก ในทางปฏิบัติ 
การลงโทษจ าคุกจะใช้กับผู้กระท าผิดที่คัดสรรอย่างดีแล้วและสมควรต้องถูกลงโทษจ าคุกจริง  ๆ 
เท่านั้น ถ้าการถูกลงโทษจ าคุกไม่ได้แก้ไขหรือไม่ได้ท าอะไรให้ผู้กระท าความผิดดีขึ้นได้แล้ว   
ก็จะไม่ใช้วิธีนี้โดยเด็ดขาด ผู้กระท าความผิดที่ต้องถูกส่งมาเรือนจ าจึงเป็นผู้ที่จ าเป็นต้องบ าบัดฟื้นฟู 
โดยระบบของการบังคับโทษจ าคุกเท่านั้น224 
  

                                                                 
223  Ibid, Section 47B. Certain confidential letters may be inspected…  
224  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในช้ันบังคับโทษจ าคุก  (รายงาน

ผลการวิจัย) (น. 97). เล่มเดิม. 
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 3.5.1  การบังคับโทษจ าคุก 
การพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น มีความเข้มแข็งและมีการน าแนวคิด  

ในเร่ืองนี้มาจากกฎหมายและระบบงานราชทัณฑ์ของยุโรปและอเมริกา เนื้อหาสาระต่าง ๆ มีความ
ใกล้เคียงกันจนแทบจะไม่พบความแตกต่างกัน การราชทัณฑ์ของญ่ีปุ่นจะด าเนินการอยู่บนหลักการ
พื้นฐานของกฎหมายราชทัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นและน ามาใช้พร้อม ๆ กับกฎหมายอาญาของญ่ีปุ่นที่ได้รับ
อิทธิพลแนวคิดมาจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมัน  ซึ่งรวมตลอดถึงประกาศ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกเพิ่มเติมภายหลังจากกระทรวงยุติธรรม225 กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน  
มีพัฒนาการในการปรับปรุงแก้ไขมากว่า  100 ปี โดยมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในทางทฤษฎี 
การลงโทษและมีการเรียนการสอนเร่ืองนี้อย่างต่อเน่ืองกันมาโดยตลอด ท าให้มีการสร้างองค์ความรู้
และทรัพยากรบุคคลในด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพ จึงท าให้กฎหมายราชทัณฑ์ของญ่ีปุ่นมีความ
ทันสมัย226  

นักทัณฑวิทยาที่ชื่อว่า Akari Masaki เป็นผู้เร่ิมการทัณฑวิทยาในประเทศญ่ีปุ่นและ 
ให้ความส าคัญกับการบังคับโทษอาญาในราชทัณฑ์ จนกระทั่งมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายและ 
มีการปรับปรุงต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อให้ทันสมัย มีกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้กระท า
ความผิดอาญา การช่วยเหลือในการเข้าและออกจากคุก มีสถาบันที่จัดไว้โดยเฉพาะส าหรับผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้กระท าความผิดที่เป็นหญิง กฎหมายเรือนจ า (Prison Law of 1908) 
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจ
ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติต่อนักโทษมีความเจริญก้าวหน้ามากใน ค.ศ. 1933 ต่อมามีการ
จ าแนกนักโทษอย่างเป็นระบบในปี ค.ศ. 1972 

ส าหรับภารกิจและเป้าหมายของงานราชทัณฑ์ในกว่า 10 ปีที่ผ่านมา227 ประเทศญ่ีปุ่น 
ให้ความส าคัญกับเร่ืองของการป้องกันยับยั้งการกระท าผิดในทางอาญา ส่วนการแก้แค้นทดแทน 
ตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและนับตั้งแต่มีการจัด  
ระบบราชทัณฑ์ในปี ค.ศ. 1933 เป้าหมายและทิศทางของงานราชทัณฑ์มีการพัฒนาดีขึ้นและ 

                                                                 
225  From Prison System & Correctional Law: Europe (pp. 136-137), by Gunther Kaiser, 1998,  

The United States, and Japan. A Comparative Analysis. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษา
มาตรการทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 97). เล่มเดิม.). 

226  From Strafvollzug in Japan (p. 2), by Bindzus. D., Ishii A. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังใน
เรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 97). เล่มเดิม.). 

227  Ibid.  
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ให้ความส าคัญกับการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท าความผิดเป็นหลัก โดยมีส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
สองส่วนอยู่รวมกันคือ วัตถุประสงค์ของการลงโทษและเป้าหมายของการบังคับโทษอาญา 

สภาพการณ์ของเรือนจ าในญ่ีปุ่น เรือนจ าในญ่ีปุ่นมีพื้นที่เพียงพอต่อจ านวนผู้ต้องขัง  
ในปี ค.ศ. 1998 อัตราเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดทั้งหมดประมาณ 42,611 คน ซึ่งคิดเป็นจ านวน  
89.1 เปอร์เซ็นต์ของความจุเรือนจ าที่สามารถรองรับนักโทษได้  ในขณะที่มีผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณาอัตราเฉลี่ย 9,060 คน คิดเป็นจ านวน 57.2 เปอร์เซ็นต์ของความจุเรือนจ าที่สามารถรองรับ
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาได้228 

ปรัชญาของญ่ีปุ่นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  การบังคับโทษจ าคุกจะกระท าโดย
หน่วยงานทางอาญาของรัฐเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษเด็ดขาดที่มีความประสงค์จะแยก
ผู้กระท าความผิดออกจากสังคมเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม อันเป็นการชดเชย
และตอบแทนผลจากการกระท าความผิด นอกจากนั้น ยังมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงฟื้นฟู
แก้ไขพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมปกติได้  มีจิตส านึกที่จะไม่ไปกระท า
ความผิดซ้ าอีกโดยความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคสังคม ในการจัดแบ่งประเภทเรือนจ าจะแยก
เพศชายและเพศหญิง229 ซึ่งตามกฎหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ230  

1.  เรือนจ าส าหรับนักโทษเด็ดขาด ที่ศาลพิพากษามีเงื่อนไขให้ต้องท างาน 
2.  เรือนจ าส าหรับนักโทษเด็ดขาด ที่ศาลพิพากษาไม่มีเงื่อนไขให้ต้องท างาน 
3.  สถานที่กักขัง ส าหรับผู้ที่ต้องค าพิพากให้ลงโทษกักขัง 
4.  สถานที่กักกัน ส าหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดได้รับอนุญาตให้กักกัน 

หรือกักตัวไว้ตามอ านาจการจับกุม และผู้ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต 
ส าหรับการเอาตัวบุคคลเข้าเรือนจ าและการใช้ชีวิตในเรือนจ า  การที่จะน าบุคคลใด  

เข้ารับโทษจ าคุกในเรือนจ าต้องมีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งบุคคลนั้นเข้าสู่เรือนจ า  
เมื่อมีการตรวจสอบและยืนยันเอกสารนั้นจากศาล ตลอดทั้งข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ให้ด าเนินการ 
รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจะน าบุคคลนั้นเข้าสู่เรือนจ า231 ผู้ต้องขังต้องผ่านการตรวจร่างกาย

                                                                 
228  Annual Report of Statistics on Correction for 1998. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ า

ศึกษามาตรการทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 98). เล่มเดิม.). 
229  Article 3 The Prison Law. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการทางกฎหมาย

ในช้ันบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 98). เล่มเดิม.). 
230  Article 1 The Prison Law. 
231  Article 11 The Prison Law. 
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และต้องไม่มีโรคติดต่อ ถ้าพบว่ามีโรคติดต่อจะถูกส่งไปสถานที่อ่ืนเพื่อท าการรักษาก่อน232 เรือนจ า
จะจัดการปฐมนิเทศผู้ต้องขังใหม่เพื่อแนะน าการใช้ชีวิตในเรือนจ า ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับและ
ระบบของเรือนจ า 

กรณีผู้ต้องขังที่เป็นหญิง อาจได้รับอนุญาตให้เลี้ยงลูกภายในเรือนจ าได้ในกรณีที่
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นจนกระทั่งเด็กมีอายุครบ 1 ปี ซึ่งหมายรวมถึงเด็กที่เกิดในเรือนจ า
ด้วย233 ผู้ต้องขังอาจจะถูกขังเดี่ยวได้  เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังเพราะสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกาย 

ในการอยู่ร่วมกันในเรือนจ าของผู้ต้องขังนั้น ต้องพิจารณาจากลักษณะของการกระท า
ผิดตลอดถึงบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล ประวัติการกระท าความผิด อายุของผู้ต้องขังที่อยู่ 
ร่วมกันเป็นสิ่งที่น ามาพิเคราะห์เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังอยู่ในแดนต่าง ๆ ที่เหมาะสมภายในเรือนจ า234 
ผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับการดูแลในเร่ืองสุขอนามัย การรักษาพยาบาล การปฏิบัติกิจทางศาสนา235 
อีกทั้ง ในการควบคุมและการรักษาความปลอดภัย กฎหมายได้ก าหนดวิธีการยับยั้งและการระวัง
ป้องกันผู้ต้องขังหลบหนี ซึ่งต้องเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดให้เท่านั้น236  

สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ต้องขัง ได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง รัฐจะจัดสรรให้  
ในบางกรณีอาจอนุญาตให้จัดหาเองได้โดยใช้เงินส่วนตัวของผู้ต้องขัง  ซึ่งจะมีค าสั่งประกาศโดย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม237 นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาอาหารและน้ าดื่มให้ผู้ต้องขังตาม
ความต้องการของสุขภาพ อายุ ชนิดของงานที่ผู้ต้องขังท าเป็นปัจจัยที่ใช้พิจารณาจัดหาให้ อาจมีการ
อนุญาตให้ผู้ต้องขังหาอาหารกินเองโดยค่าใช้จ่ายของผู้ต้องขังเอง นอกจากนั้น กฎหมายยังบัญญัติ
ดูแลถึงการตัดผม หนวดเครา ความสะอาดของสถานที่ท างาน ห้องขัง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ          
มีการก าหนดมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อของผู้ต้องขัง เช่น การฉีดวัคซีน การแยกผู้ต้องขัง   
ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อออกต่างหาก การรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ต้องขังที่ป่วยอาจขออนุญาตแพทย์
มารักษาโดยเฉพาะได้โดยค่าใช้จ่ายของผู้ต้องขัง การอนุญาตขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ผู้ต้องขังที่

                                                                 
232  Article 13-14 The Prison Law. 
233  Article 11 The Prison Law. 
234  Article 16 The Prison Law. (อ้างถึงใน การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าศึกษามาตรการ 

ทางกฎหมายในชั้นบังคับโทษจ าคุก (รายงานผลการวิจัย) (น. 99). เล่มเดิม.). 
235  Article 18 The Prison Law.  
236  Article 20 The Prison Law. 
237  Article 32, 33 The Prison Law. 
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ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังเป็นเด็ก ผู้ต้องขังที่อายุมาก ตลอดทั้งการดูแลรักษาในโรงพยาบาล เมื่อจ าเป็น238 
ในแต่ละเรือนจ าจะมีแผนกแพทย์ กรณีป่วยหนักจะถูกส่งตัวไปรักษาในเรือนพยาบาล 

เรือนจ าทุกแห่ง ต้องมีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประจ าอยู่ทุกเรือนจ าและ  
ยังมีเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังที่ป่วยซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ  นอกจากนั้น 
ยังมีศูนย์การแพทย์ในเรือนจ าขนาดใหญ่ให้บริการผู้ต้องขัง กรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นก็สามารถส่งตัว 
ไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ า 

ผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย ในการที่จะโต้แย้งและเรียกร้องขอความช่วยเหลือ 
ที่ถูกต้องยุติธรรมโดยการเขียนข้อโต้แย้ง เช่น การร้องขอค่าชดเชยจากรัฐ เป็นต้น การร้องทุกข์
สามารถที่จะกระท าได้ 2 วิธี คือ239 

1.  ยื่นต่อผู้บัญชาการเรือนจ า  
2.  ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือต่อผู้ตรวจเรือนจ าที่ได้รับมอบหมาย 

จากรัฐมนตรี 
ในการรักษาระเบียบวินัยภายในเรือนจ า นักโทษเด็ดขาดจะได้รับการปฏิบัติอย่างดี  

และมีรางวัลให้ถ้าประพฤติตนดี กรณีปฏิบัติผิดวินัยกฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ต้องขัง 
ที่กระท าผิดระเบียบวินัยในเรือนจ าไว้ 12 ประการ240 ดังนี ้

1. ภาคทัณฑ์ 
2. งดสวัสดิการ เป็นเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า 
3. งดเว้นการให้สวัสดิการ 
4. ห้ามอ่านหนังสือทุกประเภท การดูทีวี ภาพยนตร์ เป็นเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า  
5. งดท างานเป็นเวลา 10 วัน หรือน้อยกว่า กรณีที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ท างานได้ 
6. งดการใช้เคร่ืองแต่งกายหรือที่หลับนอนของตน เป็นเวลา 15 วัน หรือน้อยกว่า 
7. งดการให้ประกอบอาหารรับประทานเอง เป็นเวลา 15 วัน หรือน้อยกว่า 
8. งดการให้ออกก าลังกาย เป็นเวลา 5 วัน หรือน้อยกว่า  
9. งดการได้รับการปันผลตอบแทนจาการท างานในเรือนจ า 
10. ลดอาหาร เป็นเวลา 7 วัน หรือน้อยกว่า 
11. โทษขังเดี่ยว ส าหรับฐานกระท าผิดวินัย เป็นเวลา 7 วัน หรือน้อยกว่า  
12. โทษขังเดี่ยว ส าหรับฐานกระท าผิดวินัย เป็นเวลา 2 เดือน หรือน้อยกว่า  

                                                                 
238  Article 34-44 The Prison Law. 
239  Article 7 The Prison Law. 
240  Article 58, 60 The Prison Law. 
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 3.5.2  การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
กรมราชทัณฑ์ประเทศญ่ีปุ่น ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง 

ไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่คุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Act of Penal Detention Facilities 
and Treatment of Inmates and Detainees) โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 126-145 และมาตรา 148  
ได้ก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถส่งจดหมายออกนอก
เรือนจ าได้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เพิ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่เมื่อปี  ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) และ
บังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) กฎหมายฉบับใหม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิ 
ในการสื่อสารของผู้ต้องขังกับสังคมภายนอก ผ่านทางจดหมาย ดังนี้241 

(1)  การตรวจจดหมายทั่วไป 
ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารทางจดหมายระหว่าง

ผู้ต้องขังกับบุคคลอ่ืนภายนอกเรือนจ าได้242 การรับและส่งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป 
กรมราชทัณฑ์ประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังไว้ใน 
มาตรา 127 วรรคหนึ่ง โดยก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นผู้เปิดและตรวจสอบจดหมายที่ผู้ต้องขังจะส่งหรือรับจดหมายนั้น 243 ผู้บัญชาการเรือนจ า 
มีอ านาจที่จะห้ามไม่ให้ผู้ต้องขังรับหรือส่งจดหมายกับบุคคลที่มีประวัติหรือมีพฤติการณ์ที่อาจจะ
เป็นอาชญากร หรือผู้ต้องขังคนอ่ืน ๆ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาระเบียบวินัยของ
เรือนจ า244  

ผู้บัญชาการเรือนจ า มีอ านาจในการระงับการรับหรือส่งจดหมายหรือลบข้อความ  
ในจดหมาย เมื่อมีการตรวจสอบจดหมายแล้วพบว่า  จดหมายฉบับนั้นมีการเขียนเป็นรหัสหรือ  
อย่างอ่ืน หรือมีข้อความในลักษณะของการกระท าเกี่ยวกับความผิดทางอาญา หรือเป็นข้อความท า
ให้ส่งผลกระทบต่อการรักษาระเบียบวินัยของเรือนจ า  หรือเป็นข้อความข่มขู่หรือข้อความ 
ไม่เหมาะสมถูกต้องอย่างชัดเจน จนท าให้ผู้รับจดหมายเกิดความกังวลใจหรือให้ได้รับความเสียหาย 

                                                                 
241  ทาเคโยซิ คิโยฮาร่า (ผู้แปล). (2557). Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates 

and Detainees (ในปัจจุบันยังไม่มีการแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ข้อมูลที่ได้จึงเป็นการแปล
จากภาษาญ่ีปุ่น). สืบค้น 30 มิถุนายน 2557,  
จาก  http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/110805.pdf  

242  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 126. 
243  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 127.  
244  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 128.  
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หรือเป็นข้อความดูถูกเหยียดหยามผู้รับจดหมายนั้น รวมทั้งกรณีเป็นที่สงสัยว่าการส่งและรับ
จดหมายนั้นอาจจะท าให้เป็นอุปสรรค์ขัดขวางต่อการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดี245  

ผู้บัญชาการเรือนจ า มีอ านาจในการจ ากัดจ านวนจดหมายของผู้ต้องขังที่จะส่งออก  
นอกเรือนจ าหรือก าหนดระเบียบวิธีการเขียนจดหมายและก าหนดเวลารับหรือส่งจดหมาย รวมทั้ง 
เป็นผู้ก าหนดวิธีในการรับจดหมายของผู้ต้องขังด้วย และผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจในการก าหนด
ความถี่ในการรับจดหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง ต่อเดือน246  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายของผู้ต้องขัง กรณีของผู้ต้องขังที่ไม่สามารถจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายได้และผู้บัญชาการเรือนจ าเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่ผู้ต้องขังจ าเป็นต้อง 
ส่งจดหมาย ก็ให้จ่ายด้วยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้247  

ในกรณีที่มีผู้มาติดต่อหรือเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ าอนุญาตให้พูด
ภาษาต่างประเทศได้และหากผู้บัญชาการเรือนจ าเห็นว่าจ าเป็นต้องเข้าใจในเนื้อหาที่ก าลังพูดคุยกัน
จะต้องจัดให้มีล่ามส าหรับแปลภาษาให้ผู้บัญชาการเรือนจ าเข้าใจและอาจให้ผู้ต้องขัง เป็นผู้รับผิดชอบ
บรรดาค่าใช้จ่ายให้กับล่ามก็ได้ ตามที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดไว้248  

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลอ่ืนทางจดหมาย หากผู้ที่ส่งจดหมาย  
ถึงผู้ต้องขังไม่สามารถเขียนเป็นภาษาประจ าชาติหรือภาษาญ่ีปุ่นได้ก็ให้เขียนด้วยภาษาของ
ต่างประเทศที่ผู้ต้องขังเข้าใจก็ได้ หากผู้บัญชาการเรือนจ าเห็นว่าจ าเป็นต้องเข้าใจในเนื้อหาของ
ข้อความในจดหมายนั้นก็ให้แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่น โดยให้ผู้ต้องขังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแปล 
ก็ได้ ตามที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดไว้249  

ในกรณีตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ ามีค าสั่งให้ผู้ต้องขังเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 148 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้ต้องขังไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 
ผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจไม่อนุญาตให้มีการเยี่ยมหรือมีการรับหรือส่งจดหมายของผู้ต้องขังได้250  

กรณีจดหมายของผู้ต้องขังที่ไม่สามารถส่งหรือรับได้  ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 128, 
129 และมาตรา 148 วรรคสาม ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาจดหมายของผู้ต้องขัง
นั้นไว ้เมื่อผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวภายหลังพ้นโทษ ผู้บัญชาการเรือนจ าต้องคืนจดหมายที่เก็บไว้

                                                                 
245  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 129 (1-6).   
246  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article130. 
247  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 131. 
248  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 148. 
249  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 148. 
250  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 148. 
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ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้พ้นโทษ หรือหากผู้ต้องขังคนใดได้เสียชีวิตก่อนการพ้นโทษก็ให้ญาติ
ของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตเป็นผู้ยื่นค าร้องต่อผู้บัญชาการเรือนจ าเพื่อขอรับจดหมายคืน  ซึ่งในกรณี  
การคืนจดหมายของผู้ต้องขังนั้นหากการคืนจดหมายอาจจะส่งผลเสียต่อความมั่นคงหรือกฎระเบียบ
ของเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ าไม่ต้องคืนจดหมายฉบับนั้นและจากกรณีดังกล่าว หากผู้ต้องขัง
ได้รับการปล่อยตัวภายหลังพ้นโทษแล้วหรือญาติของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตแล้ว  หากไม่มีการติดต่อ
เพื่อขอรับจดหมายคืนเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 3 ปี ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าด าเนินการส่งจดหมาย
นั้นให้กับรัฐบาลต่อไป251  

(2)  การตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ  
ในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังนั้น ได้มีการแบ่งประเภทการปฏิบัติที่แยกต่างหาก 

ส าหรับจดหมายที่ส่งหรือรับระหว่างผู้ต้องขังกับหน่วยงานของรัฐระหว่างท้องถิ่นหรือระดับชาติ  
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและอัยการ  ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน  
มาตรา 127 วรรคสอง ว่าเรือนจ าอาจไม่ตรวจสอบจดหมายที่จ่าหน้าซองส่งถึงหน่วยงานรัฐระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับชาติ และอัยการหรือทนาย อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายยังให้อ านาจ
เรือนจ าในการตรวจสอบจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ได้  หากเกิดกรณีจ าเป็นหรือเกิดสถานการณ์
พิเศษบางอย่าง เช่น หากมีข้อสงสัยว่าไม่ได้เป็นจดหมายจากหรือถึงหน่วยงานรัฐจริง จดหมายจะถูก
เปิดโดยเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ แต่จะไม่อ่านข้อความภายในโดยละเอียด252 
 
  

                                                                 
251  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 132. 
252  Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees, Article 127. 
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บทที ่4 
วิเครำะห์เปรียบเทียบปัญหำในกำรตรวจจดหมำยผู้ต้องขัง 

 
ส าหรับในบทนี้  จะกล่าวถึงที่มาของสาเหตุแห่งปัญหาในการตรวจจดหมายของ

ผู้ต้องขังและล าดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมาย เป็นสาเหตุส าคัญน าไปสู่ปัญหาการตรวจจดหมาย
ของผู้ต้องขัง รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง  
ในประเทศไทย โดยแยกเป็นประเภทการตรวจจดหมายทั่วไปและการตรวจจดหมายที่ได้รับ  
สิทธิพิเศษของผู้ต้องขังของต่างประเทศ อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
สหพันธรัฐออสเตรเลีย  และญ่ีปุ่น เพื่อเป็นแนวทางการเสนอแนะการปฏิบัติตามมาตรการ 
ตรวจจดหมายผู้ต้องขังและเพื่อน าข้อดีมาปรับใช้กับระบบงานราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตรวจจดหมาย
ของผู้ต้องขังในประเทศไทยต่อไป  
 
4.1  ท่ีมำของปัญหำจนน ำไปสู่กำรตรวจจดหมำยของผู้ต้องขัง 

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลอ่ืนภายนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน  
ถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน แม้ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องขังซึ่งอยู่ภายในเรือนจ าหรือ  
ทัณฑสถานก็สามารถมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารได้เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกทั่วไป การติดต่อ
ทางจดหมายเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียวที่เรือนจ าและทัณฑสถานสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบเนื้อหาของข้อความในจดหมายได้โดยง่ายและสะดวกกว่าวิธีอ่ืนที่สุดและยังเป็นวิธีการ
ติดต่อสื่อสารที่ผู้ต้องขังนิยมใช้มากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากผู้ต้องขังสามารถส่งเนื้อหาของข้อความ
เพื่อติดต่อสื่อสารได้คร้ังละมาก ๆ และมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารในแต่ละคร้ังไม่มากหรือ
ประหยัดกว่าวิธีอื่นที่สุด จดหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและความสะดวกของผู้ต้องขังในการ
ติดต่อสื่อสารนี้จึงท าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหา จนน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่จากผู้ต้องขัง โดยเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
กับผู้ต้องขังและเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจจดหมายของผู้ต้องขังด้วย 

หากจะพิจารณาถึงที่มาของสาเหตุแห่งปัญหา ในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง 
ในระบบงานราชทัณฑ์ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ท าให้ทุกประเทศพยายามที่จะสร้าง
เป็นกฎเกณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาหรือแก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เคยใช้บังคับมานานแล้ว  
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แต่ปัจจุบันอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุกวันในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบัญญัติเป็นกฎหมาย ค าสั่งหรือ 
วิธีอ่ืน ๆ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศต่างได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการราชทัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐออสเตรเลียและ
ญ่ีปุ่น เป็นต้น แต่ในบางประเทศอย่างเช่นประเทศไทยมุ่งหวังแค่เพียงก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ท าหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังเพื่อน าไปปฏิบัติเท่านั้น  จึงเกิดความ 
ไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมายจนกระทั่งเกิดปัญหาและน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ต้องขังกับ
เจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ าและทัณฑสถาน สาเหตุส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจากการศึกษา
พบว่า ปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากองค์ประกอบซึ่งอยู่ภายในเรือนจ าหรือทัณฑสถานของแต่ละแห่ง  
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถแยกพิจารณาที่มาของปัญหาจนน าไปสู่การตรวจจดหมายดังกล่าว  
ได้ดังต่อไปนี้ คือ ปัญหาจากผู้ต้องขัง ปัญหาจากจดหมายของผู้ต้องขัง และปัญหาจากเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจจดหมายผู้ต้องขัง  

4.1.1  ปัญหาจากผู้ต้องขัง 
ในปัจจุบันเรือนจ าหรือทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์  อนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถ

รับส่งจดหมายเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องค านึงถึงชั้นของ
ผู้ต้องขังเป็นหลักอีกต่อไป กรมราชทัณฑ์มีเป้าหมายส าคัญเพื่อลดหย่อนความเครียดและความกังวล
ใจของผู้ต้องขัง รวมทั้งเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังให้ความร่วมมือกับเรือนจ าและทัณฑสถานด้วยดี253 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุด  ได้มีบทบัญญัติและ 
วางหลักการรับรองความมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันของบุคคลทุกคนโดยทางที่ชอบด้วย
กฎหมายในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ไม่เว้นแม้ผู้ต้องขังในคดีอาญาที่ก าลังถูกบังคับโทษ 
ในเรือนจ า ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปภายนอกเรือนจ า  
อาจมีความแตกต่างแค่เพียงการถูกจ ากัดเสรีภาพตามที่กฎหมายก าหนด  รวมทั้งสิทธิอ่ืน ๆ  
ที่ เกี่ยวเนื่องหรือเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการบังคับโทษจ าคุกเท่านั้น  ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ  
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดหรือการตัดอิสรภาพของการบังคับโทษจ าคุก  ผู้ใดจะใช้วิธีการ
ด าเนินการต่อผู้ถูกบังคับโทษเหล่านั้นให้กระทบกระเทือนสาระส าคัญของเสรีภาพตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ไม่ได้  

                                                                 
253  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ มท 0905/ว 94 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารและ

การตรวจค้นบุคคล เข้าและออกจากเรือนจ า ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2536. 
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับนี้  ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังไว้
ได้แก่ หมวด 1 ว่าด้วยข้อความทั่วไปมาตรา 7 “บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจ า  
เพื่อกิจธุระก็ดี  เยี่ยมผู้ต้องขังก็ดี  จักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับซึ่งอธิบดีได้ตั้งและประกาศไว้ 
โดยเปิดเผย” หมวด 8 ว่าด้วยวินัยมาตรา 33 “ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทนายความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  8 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้” 

แต่เนื่องจากปรากฏปัญหาว่า มีผู้ต้องขังจ านวนไม่น้อยซึ่งถูกคุมขังในเรือนจ าและ  
ทัณฑสถานปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการกับสิ่งของ
ต้องห้ามและเงิน พ.ศ. 2554 รวมทั้งมีพฤติการณ์ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการลักลอบน าสิ่งของต้องห้าม
เข้ามาในเรือนจ า โดยผู้ต้องขังยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดให้โทษ  
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สุราหรือของเมา อุปกรณ์ส าหรับเล่นการพนัน เคร่ืองมืออันเป็น
อุปกรณ์ในการหลบหนี โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน วัตถุ เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังคนใด
น าเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจ าซึ่งสิ่งของต้องห้ามให้รายงานผู้บัญชาการเรือนจ าพิจารณาสั่งการ 
หรือสิ่งของอย่างอื่นนอกเหนือจากบรรดาสิ่งของซึ่งมิใช่เป็นสิ่งของต้องห้ามและซึ่งมิใช่เป็นสิ่งของ
ที่อนุญาต หากผู้ต้องขังมีติดตัวมาให้เจ้าพนักงานเรือนจ าจัดให้ผู้ต้องขังมอบหมายไว้กับญาติหรือ
บุคคลอ่ืนที่อยู่นอกเรือนจ า หรือหากไม่อาจกระท าดังกล่าวได้แล้วให้จ าหน่ายเสีย หรือถ้าเป็นเงิน 
ให้เจ้าพนักงานเรือนจ ารับเก็บไว้ในฐานรับฝากตามระเบียบข้อบังคับและในที่ซึ่งทางการก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 ได้ก าหนดให้ไว้ซึ่งวิธีการลักลอบน าเข้ามาในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน  
โดยไม่ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่สามารถท าได้ในหลายช่องทาง เช่น เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก 
ซึ่งเป็นญาติของผู้ต้องขัง บุคคลภายนอกที่สามารถเข้าออกในเรือนจ าได้  อาทิ ครูฝึกวิชาชีพ 
พนักงานส่งของ คณะสอนศาสนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตใด ๆ เป็นต้น  
หรือจากการน าสิ่งของต้องห้ามซุกซ่อนหรือปลอมปนกับอาหารและของเยี่ยมผู้ต้องขัง  การส่ง 
หรือโยนข้ามร้ัวก าแพงเข้ามา รวมทั้งการซุกซ่อนมาในจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ที่ส่งถึงผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่า จดหมายเป็นเคร่ืองมือประเภทเดียวที่ผู้ต้องขังหลายคนมองว่าสามารถ
ใช้เป็นช่องทางส าหรับติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ประหยัดที่สุด  แต่มีผู้ต้องขังบางคน
พยายามใช้ช่องทางของการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายไปในทางที่ไม่ชอบหรือผิดกฎหมาย  
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เช่น ใช้จดหมายส าหรับการติดต่อเพื่อวางแผนหลบหนี หรือเพื่อค้ายาเสพติด หรือเพื่อสั่งการท าร้าย
บุคคลอ่ืนที่อยู่ภายนอกเรือนจ า เป็นต้น การกระท าและพฤติการณ์ของผู้ต้องขังดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ า ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นส าคัญ กรมราชทัณฑ์
ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงให้เรือนจ าและทัณฑสถาน ตรวจจดหมายของผู้ต้องขังที่ 
ส่งเข้ามาและส่งออกทั้งจากและถึงบุคคลภายนอกทุกฉบับอย่างเข้มงวดและส่งผลกระทบต่อ
ผู้ต้องขังคนอ่ืน ๆ อีกไม่น้อยที่ใช้ช่องทางของการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องหรือบุคคลอ่ืน  
ผ่านทางจดหมายตามปกติ แต่ต้องได้รับผลกระทบจากการตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ปัญหา
จากตัวของผู้ต้องขังจึงเป็นที่มาของสาเหตุแห่งปัญหาหนึ่งในเร่ืองที่ก าลังศึกษาอยู่นี้  

4.1.2  ปัญหาจากจดหมายของผู้ต้องขัง  
ปัญหาที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก 

เกิดมีเร่ือยมาตั้งแต่เมื่อคร้ังอดีต โดยในอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจ าและทัณฑสถานได้ท าการตรวจสอบ
ข้อความในจดหมายที่ส่งเข้าออกเรือนจ าได้ ทั้งนี้เพราะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถตรวจสอบจดหมายของผู้ ต้องขังได้  
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวคือ ข้อบังคับส าหรับคุมขังนักโทษในกรมพระนครบาล ร.ศ. 110  
ข้อ 55 บัญญัติความว่า “บรรดาหนังสือที่จะเข้ามาในคุกหรือจะส่งออกไปนอกจากนั้นเจ้ากรม  
ต้องตรวจอ่านก่อนทั้งสิ้น เจ้ากรมมีอ านาจยึดและห้ามหนังสือนั้นไว้ไม่ส่งให้นักโทษหรือไม่ให้  
ส่งต่อไป โดยเหตุที่เจ้ากรมเห็นว่าเป็นการไม่สมควรถ้าจะยึดห้ามหนังสือดังนี้ต้องลงเหตุที่ยึดและ  
ห้ามนั้นในจดหมายให้ชัด ถ้าหนังสือฉบับใดไม่มีเหตุขัดข้องควรให้นักโทษหรือควรส่งไปแล้ว 
เจ้ากรมต้องลงชื่อย่อฤาประทับตราหมายในหนังสือที่ได้ตรวจนั้นเป็นส าคัญก่อนทุกฉบับแล้ว  
จึงให้นักโทษและส่งต่อไป เว้นเสียแต่หนังสือที่นักโทษจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับยื่นเสนาบดีว่าการกรมพระนครบาล  เจ้ากรมและพนักงาน 
จะดูฤาหน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ได้ ต้องรีบส่งไปโดยไว” และข้อบังคับเรือนจ าส าหรับคุมขังนักโทษ 
ตามหัวเมือง ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) ข้อ 54 บัญญัติความว่า “ถ้านักโทษจะมีจดหมายถึงผู้ใดหรือ 
ผู้ใดจะมีจดหมายถึงนักโทษต้องส่งให้พธ ามรงค์ 254 อ่านจดหมายนั้นก่อน ต่อเห็นเป็นการปกติ 
จึงให้ส่งจดหมายนั้นไป ถ้าเห็นเป็นจดหมายผิดปกติหรือจะก่อให้เกิดการเสียประการใดได้  
ให้ผู้ควบคุมน าจดหมายนั้นขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการเมือง ผู้ว่าราชการเมืองจะสั่งให้ผู้คุมท าลายเสียก็ได้ 
หรือจะให้ไต่สวนไปประการใดก็ได้”255  

                                                                 
254  พธ ามรงค์ ในปัจจุบันเทียบได้กับต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ า. 
255  ค าอธิบายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เรียงมาตรา (น. 85-86). เล่มเดิม. 
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จากบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่เคยบังคับใช้ในอดีตที่ต้องการจะจัดการกับปัญหาจากจดหมายที่ผิดปกติ  ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายทั้งกับเรือนจ า ผู้ต้องขัง และบุคคลอ่ืน กล่าวคือ เจ้ากรมหรือพนักงานต้องท าการตรวจ
อ่านจดหมายก่อนส่งออกหรือส่งให้กับนักโทษหรือผู้ต้องขัง  และจะต้องยึดห้ามหรือระงับยับยั้ง  
ไม่ส่งให้นักโทษส าหรับจดหมายที่ผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับบรรดาข้อความที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนักโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความปลอดภัยของคุกหรือเรือนจ า 
แต่ส าหรับหนังสือฉบับใดไม่มีเหตุขัดข้องหรือไม่มีข้อความผิดปกติใด ๆ ก็ต้องส่งออกหรือมอบให้ 
กับนักโทษต่อไป โดยให้เจ้ากรมเป็นผู้ลงชื่อย่อหรือประทับตราหมายในหนังสือที่ได้ตรวจนั้นเป็นส าคัญ
ก่อนทุกฉบับ รวมทั้งหนังสือที่นักโทษจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
หนังสือที่ยื่นต่อเสนาบดีว่าการกรมพระนครบาล เจ้ากรมและพนักงานจะหน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ได้  
ต้องรีบจัดส่งไปโดยเร็ว 

ในปัจจุบัน การที่กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน
สามารถที่จะติดต่อสื่อสารทางจดหมายทั่วไปกับบุคคลภายนอกได้นั้น จ าเป็นต้องจ ากัดขอบเขต 
ของการติดต่อสื่อสารไว้บางประการ เช่น การจ ากัดประเภทเนื้อหาของข้อความที่ส่งหรือการจ ากัด
จ านวนของถ้อยค าในจดหมายที่ส่ง ต้องไม่ให้มีเนื้อหาของจดหมายที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของประเทศและมีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ข้อความที่
เกี่ยวกับการพยามยามที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหรือให้แผนการหลบหนี  ข้อความอันเป็นปฏิปักษ์  
ต่อการสอบสวนคดีหรือความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ควบคุมเนื้อหา  
ที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการกระท าผิดวินัยหรือการก่ออาชญากรรมและการกลบเกลื่ อน
พยานหลักฐานเพื่อผลของรูปคดี เนื้อหาข้อความที่หยาบคายหรือก้าวร้าว ข่มขู่ หรือข้อมูลที่ท าให้
ทราบหรือเชื่อว่าน าไปสู่การหลอกลวง ข้อความซึ่งเป็นการลามกอนาจารหรือข้อความซึ่งขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ข้อความซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น 
ทางการเมืองหรือองค์กรศาลและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ค าอธิบายเกี่ยวกับการท าหรือใช้อาวุธ ระเบิด  
ยาพิษ หรือค าแนะน าด้านท าลายล้างอ่ืน ๆ ข้อความที่คลุมเครือหรือเป็นรหัสซึ่งไม่สามารถเข้าใจ 
ได้ทันทีแต่ต้องใช้วิธีการถอดรหัส ฯลฯ ซึ่งจดหมายทั่วไปทุกฉบับเจ้าหน้าที่สามารถตรวจโดยการ
เปิดและอ่านได้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและวินัยภายในเรือนจ า หากพบสิ่งผิดปกติจะให้ผู้ต้องขัง
แก้ไขหรือเจ้าหน้าที่ระงับการส่งจดหมายนั้น ส่วนจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือจดหมายลับ เช่น 
จดหมายร้องทุกข์ พัศดีสามารถเปิดและอ่านเพื่อสอบข้อเท็จจริงหรือแก้ไขช่วยเหลือตามค าร้องขอ
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ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ256 ข้อ 124 ได้ ยกเว้นแต่ผู้ต้องขังขอสงวนเป็นความลับตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 121 และข้อ 125 เป็นต้น 

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคล
ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไว้ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 37 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 36 ได้บัญญัติรับรอง
เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารโดยมีข้อความตรงกันว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน 
โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน 
รวมทั้ง การกระท าด้วยประการ อ่ืนใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อ
ถึงกันจะกระท ามิได้  เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา 
ความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้ว การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถานแต่ละแห่ง  
มีการออกกฎระเบียบหรือมาตรการในการตรวจจดหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น เรือนจ าหรือ  
ทัณฑสถานบางแห่งมีการจ ากัดจ านวนของข้อความในจดหมายของผู้ต้องขังโดยอนุญาตให้  
เขียนข้อความในจดหมายได้ไม่เกิน 7 บรรทัดต่อหนึ่งฉบับ หรือข้อความในจดหมายทุกฉบับ 
ต้องใช้เป็นพยัญชนะภาษาแบบธรรมดาโดยห้ามเขียนเป็นตัวเลขและหมายเลขโทรศัพท์เด็ดขาด 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกได้รับข้อความที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย  
หรือการบริหารงานของเรือนจ าและทัณฑสถานในอนาคต 

การตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังในอดีต  ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง 
เมื่อปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑ์ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับ  
การตรวจเอกสารหรือการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง กล่าวคือ กรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังที่ผ่านมา จะเน้นในเร่ืองป้องกันการวางแผนก่อความวุ่นวาย
หรือหลบหนีและการติดต่อเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดเป็นหลัก รัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศไทยในขณะนั้นคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้
ความส าคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
เรือนจ าซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงก าหนดให้เรือนจ า
และทัณฑสถานตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อความในจดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอก
ด้วยว่ามีผลกระทบหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนหรือไม่  หากจดหมายฉบับใด 
มีเนื้อหาหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังแก้ไขหรือระงับการส่งจดหมายนั้นเสีย จากเหตุผล 

                                                                 
256  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479. 
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ในเร่ืองหลักความปลอดภัยภายในเรือนจ าเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง จึงถือเป็นสิ่งที่จะต้อง
ให้ความส าคัญอย่างมากอีกสิ่งหนึ่งในการป้องกันเหตุที่มาจากการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะเป็นเหตุที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคง 
ของเรือนจ าและอาจน าไปสู่ความเสียหายหลายด้านได้ ดังนั้น เหตุผลที่จะต้องท าการตรวจจดหมาย
ผู้ต้องขังก็เน่ืองจากคาดว่ามีสิ่งของผิดระเบียบ หรือเพื่อการป้องกันการวางแผนก่อความวุ่นวายหรือ
หลบหนี หรือเพื่อป้องกันการติดต่อเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด หรือเพื่อป้องกันการกระท าผิด หรือ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสืบสวนฟ้องร้องในคดีอาญา  หรือเพื่อความมั่นคงของเรือนจ า  
หรือเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลอ่ืน  หรือเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม รวมทั้งเพื่อความมั่นคงของรัฐด้วย 

4.1.3 ปัญหาจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่าง ๆ นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบ

ของกฎหมายแล้ว ระดับของผู้บังคับบัญชาต้องมีนโยบาย แผนงานและการจัดการที่ดี รวมทั้งจะต้อง
มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรว่า
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างถูกต้องได้ผลเพียงใด หากมีปัญหาก็จะได้ปรับแก้ก่อนที่จะ
เกิดความเสียหายขึ้น องค์กรหรือหน่วยงานใดมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดี
และมีประสิทธิภาพก็จะช่วยป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อีกทั้งเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ในทางลบของหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้น ๆ ทางหนึ่งด้วย 

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจ า โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ในการตรวจ
จดหมายของผู้ต้องขังซึ่งผู้ต้องขังส่งออกหรือรับจากบุคคลภายนอก มีโอกาสที่จะท าการละเมิด 
สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังได้มาก ปัญหาอีกด้านที่ส าคัญพบว่าในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง  
ในเรือนจ าหรือทัณฑสถานคือ ปัญหาที่มาจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีหน้าที่ในการตรวจและรับส่งจดหมายในเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ
ผู้ต้องขัง ซึ่งปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่มีที่มาจากระบบ กล่าวคือ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางอย่างของ
เจ้าหน้าที่ได้วางระบบกฎเกณฑ์และสืบทอดต่อกันมาโดยไม่มีกฎหมายรองรับจนเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของเรือนจ าหรือทัณฑสถานในแต่ละแห่ง เช่น เรือนจ าหรือทัณฑสถานบางแห่งมีการก าหนด
รูปแบบหรือจ านวนข้อความของจดหมายที่ไม่มีกฎหมายรองรับ การก าหนดจ านวนจดหมายหรือ
จ านวนคร้ังที่ส่งต่อสัปดาห์ที่ขัดต่อหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น จนเกิดการใช้อ านาจ
เกินเลยจากอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่โดยไม่มีเจตนา ซึ่งอาจเกิดจากความเคยชิน ความไม่รู้ 
หรือบอกกล่าวแนะน ากันมาอย่างผิด ๆ ท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ต้องขัง เกิดความ  
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ไม่ยุติธรรมขึ้นภายในสังคมผู้ต้องขัง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบเหล่านี้อาจสร้าง
ความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขัง แม้กรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจ าผู้มีหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
จะทราบถึงข้อความในจดหมายที่ผู้ต้องขังส่งถึงหรือรับจากบุคคลภายนอก ต้องเปิดและตรวจสอบ
ข้อความหรือเนื้อหาในจดหมาย โดยอ้างเหตุผลในการตรวจจดหมายที่ได้รับหรือส่งออกไป
ภายนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถานไว้ต่างกัน และเหตุผลในการตรวจสอบเนื้อหาของจดหมายที่ส่งถึง
ผู้ต้องขังนั้น เพื่อต้องการสืบค้นข้อความเกี่ยวกับการเตรียมการหลบหนี  การลักลอบน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้ามาเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ข้อความลามกอนาจาร และสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ก็ตาม  

แต่โดยหลักการแล้ว การก าหนดแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ส าหรับปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังในการตรวจจดหมาย จะต้องยึดหลักการที่จะไม่ท าให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกมีปมด้อยหรือ
สูญเสียเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารและมีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องขังมีความคาดหวังที่จะกลับตัวใหม่ 
การที่ผู้ต้องขังได้มีโอกาสใช้จดหมายเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกยิ่งเป็นการ
เพิ่มความคาดหวังที่จะกลับตัวใหม่ได้มากยิ่งขึ้น  

ซึ่งตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ผ่านมาและตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 รวมทั้งบรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีฉบับใดบัญญัติให้อ านาจเจ้าหน้าที่เรือนจ าและทัณฑสถานมีอ านาจ 
ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังไว้โดยตรง ไม่ว่าการตรวจจดหมายที่ส่งออกหรือรับจากบุคคลภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นประเภทการตรวจจดหมายทั่วไปหรือการตรวจจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ แต่ที่ผ่านมา
กรมราชทัณฑ์มีการด าเนินการเพียงการออกหนังสือสั่งการหรือระเบียบปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์  
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกแห่งทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเท่านั้น   
เช่น หนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์ เร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารและ 
การตรวจค้นบุคคลเข้าและออกจากเรือนจ า257 หรือหนังสือเร่ืองการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 258 หรือหนังสือกรมราชทัณฑ์เร่ืองซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังร้องทุกข์  ยื่นเร่ืองราว และถวายฎีกา259 หรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

                                                                 
257  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ มท 0905/ว 94 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารและ

การตรวจค้นบุคคล เข้าและออกจากเรือนจ า ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2536. 
258  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่  มท 0911/623 เรื่อง การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2541. 
259  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0705/ว 2231 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังร้องทุกข์ยื่น

เรื่องราวและ ถวายฎีกา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545. 
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ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ การขอย้ายกลับภูมิล าเนาให้ผู้ต้องขัง
และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง260 หรือหนังสือเวียนของกรมราชทัณฑ์เร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหรือจดหมายของผู้ต้องขัง 261 หรือหนังสือสั่งการ 
ของกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ ยธ 0711.1/19166 เร่ืองการประทับตราบนซองจดหมายของผู้ต้องขัง 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตามหนังสือดังที่กล่าวข้างต้นของกรมราชทัณฑ์  เป็นเพียงการสั่งการ 
เป็นหนังสือของผู้มีอ านาจตามสายการบังคับบัญชาเท่านั้น  จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังหาได้มี 
การบัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองให้อ านาจไว้แล้วแต่ประการใดไม่ 
ดังนั้น ปัญหาจากตัวเจ้าหน้าที่ที่ใช้อ านาจเกินเลยเพราะไม่มีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ ไว้
โดยตรง จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งน้อยใหญ่ระหว่างผู้ต้องขังกับ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
 
4.2  วิเครำะห์ปัญหำกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพของผู้ต้องขัง 

การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนของมนุษย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งของมนุษย์
ทุกคน กล่าวคือ เป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง ซึ่งสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของความเป็นคนเป็นสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา เป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันและกันได้ และไม่มี
บุคคล องค์กรหรือแม้แต่รัฐที่จะสามารถล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ได้  สิทธิในความเป็นมนุษย์นี้
เป็นของคนทุกคนไม่เลือกว่าจะมีเชื้อชาติแหล่งก าเนิด เพศ อายุ สีผิวที่แตกต่างกันหรือจะยากดีมีจน
หรือเป็นคนพิการ รวมทั้งบุคคลที่ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาล หรือค าสั่งของผู้มีอ านาจ 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงไม่มีพรมแดน หากการกระท าใด ๆ ที่มนุษย์
กระท าต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้ว  ไม่ว่าจะเกิดแก่มนุษย์ที่
ประเทศใดหรือสถานที่ใดไม่ว่าผู้กระท าการละเมิดจะเป็นบุคคล  กลุ่มบุคคลหรือรัฐใดรัฐหนึ่ง  
ก็ตามถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยหลักการแล้ว การที่จะก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ต้องขังให้เป็นอย่างไร
นั้นจ าเป็นจะต้องพิจารณาโดยยึดวัตถุประสงค์ของการลงโทษเป็นหลัก  ไม่ว่าสิทธิที่ก าหนดนั้น  
จะเป็นสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงโทษเหล่านี้ได้น ามา

                                                                 
260  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ การขอย้ายกลับ

ภูมิล าเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง พ.ศ. 2546. ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546. 
261  หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0705/ว 71 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร

หรือจดหมายผู้ต้องขัง. ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546. 
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สู่การก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงหรือเพื่อความยุติธรรม นับเป็นวัตถุประสงค์ที่มีอิทธิพล 
มากที่สุดในระยะหลังและในขณะที่การลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์ในการหน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคล  
ก็มีผู้ยอมรับว่ายังเป็นการกระท าที่ชอบธรรมและจ าเป็นต้องท าเพื่อผลในการป้องกันสังคม 

ส าหรับกรณีการสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกโดยวิธีการส่งจดหมาย  
ที่มีระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปซึ่งอาจเป็นญาติมิตรหรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งจดหมายระหว่าง
ผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังด้วยกันสามารถส่งถึงกันได้นั้น การที่จะก าหนดให้มีการตรวจจดหมาย 
ของผู้ต้องขังได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือการอ่านโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  จะต้องมีกฎหมายบัญญัติ 
ให้อ านาจไว้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังอย่างชัดเจน เนื่องจาก
กฎหมายราชทัณฑ์ปัจจุบันไม่ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายทั่วไปและจดหมายถึง
ทนายความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังและการฟ้องร้องของผู้ต้องขังได้   
ดังนั้น กฎหมายต้องเพิ่มเติมให้อ านาจเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการตรวจจดหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีในอนาคต อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจตามกฎหมายอีกด้วย  

การสูญเสียสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษจ าคุก น่าจะเป็นเพียงการถูกแยกตัวออกจาก
สังคมเท่านั้นและบุคคลนั้นจะต้องยังคงมีสิทธิบางประการที่เหลืออยู่ซึ่งรัฐจ าต้องตระหนักถึง  
การป้องกันรักษาสิทธิเหล่านั้นของผู้ถูกจ าคุกด้วย  

เหตุผลที่มีการน ามาอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง  ๆ ของผู้ต้องขังคือ การที่ผู้ต้องขัง 
ต้องถูกแยกตัวออกไปจากสังคมปกติ ท าให้ผู้ต้องขังถูกจ ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและเสรีภาพ
ในการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก ซึ่งเสรีภาพเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความถูกต้อง  
ชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังที่ได้รับจากการ 
ถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ได้น ามาสู่การเรียกร้องให้มีการตระหนักถึงการปกปักรักษา
สิทธิของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Rights) รวมทั้ง การเรียกร้อง 
ให้มีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของผู้ต้องขังด้วย 
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 4.2.1  การละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ในการด าเนินการตรวจจดหมาย

ผู้ต้องขัง เช่น การเปิด หรือการอ่านเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นจดหมายระหว่างผู้ต้องขัง 
กับบุคคลภายนอก (General Mail) หรือกับผู้ต้องขัง หรือกับหน่วยงานเอกชน หรือกับหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทของหน่วยงานส าหรับจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Privileged Mail) 
หมายถึง จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความที่รับผิดชอบคดีของผู้ต้องขัง  หน่วยงานราชการ 
รัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศาล กรมราชทัณฑ์ สถานทูต หรือ
จดหมายที่ เป็นความลับ  (Confidential Mail)  หากไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ต้องขังแล้ว  
ย่อมถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือใช้อ านาจหน้าที่  
โดยที่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจ และเป็นการกระท าโดยไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
ตามกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ผ่านมาได้บัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ในหมวด 3 ส่วนที่ 3 มาตรา 36 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ 
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนั้น กรมราชทัณฑ์ได้ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เรือนจ าและทัณฑสถาน
ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อความในจดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอกด้วยว่ามีผลกระทบ
หรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนหรือไม่  หากจดหมายฉบับใดมีเนื้อหาหรือข้อความ 
ที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังแก้ไขหรือระงับการส่งจดหมายนั้นเสีย262  

หากพิจารณาตามแนวทางที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจจดหมายผู้ต้องขังในปัจจุบัน 
พบว่า กฎหมายราชทัณฑ์ปัจจุบันไม่ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายทั่วไปและจดหมาย  
ถึงทนายความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังและเกิดการฟ้องร้อง  
ของผู้ต้องขังได้ นอกจากนี้การคงอยู่ของบทบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติบางอย่าง
ของกรมราชทัณฑ์เป็นการละเมิดต่อสิทธิเละเสรีภาพของผู้ต้องขัง จากการกระท าหรือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เรือนจ าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในสภาพการณ์ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไข
ให้ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด และยังเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ  ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ของไทยควรมีกฎหมายรองรับ 
การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง โดยต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และโดยที่ผู้ต้องขังถือเป็นประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ

                                                                 
262  หนังสือ ที่ ยธ 0705/ว 71 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ตรวจเอกสารหรือจดหมายของผู้ต้องขัง. 
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บุคคลทั่วไป การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายราชทัณฑ์ จึงควรสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และหลักการราชทัณฑ์สากลดังกล่าวด้วย  
 4.2.2  การละเมิดสิทธิในครอบครัว 

ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners) ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) หรือส่วนที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง 
อันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ต้องขัง  ได้ก าหนดไว้ในเร่ือง  
“การติดต่อกับโลกภายนอก” หรือ (Contact with the outside world) ในข้อ 37 กล่าวคือ นักโทษ 
พึงได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวของตนและเพื่อนที่เชื่อถือได้นั้น  ทั้งโดยจดหมายและ 
โดยการเยี่ยมเยือนของครอบครัวหรือเพื่อนดังกล่าว ตามเวลาที่ทางระเบียบของเรือนจ าก าหนด
ภายใต้การควบคุมที่จ าเป็น ดังนั้น ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษจึงเป็น
แนวทางที่ประชาคมโลกได้ช่วยกันคิดค้นและสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง โดยการก าหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 
ประกอบกับประเทศใดจะใช้เป็นแม่แบบหรือแนวทางออกกฎหมายภายในประเทศ หรือก าหนด
นโยบายในทางบังคับโทษจ าคุกก็ท าได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการร่วมกันสร้างความเหมือนกัน
ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังบนความแตกต่างของแต่ละประเทศ อาจกล่าวได้ว่า ข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษของสหประชาชาติฉบับนี้  เป็นการก าหนดสิ่งที่ดี 
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและเป็นการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองผู้ต้องขังให้มีมาตรฐาน 
 4.2.3  การละเมิดสิทธิและเสรภีาพในการติดต่อสื่อสาร  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในฐานะเป็น 
สิทธิของพลเมือง (Civil Rights) ในการติดต่อสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน ซึ่งสิทธิดังกล่าว  
รวมถึงสิทธิของผู้ต้องขังที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของปัจเจกชน (Individual Basis) ในฐานะผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ าและทัณฑสถานด้วย แม้สิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขังต้องสูญเสียไปจากการถูกลงโทษ  
แต่ยังมีสิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขังยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษคือ สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
กับสังคมภายนอก  

ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ผ่านมา ได้ก าหนด
เร่ืองสิทธิเสรีภาพไว้ในบทบัญญัติในส่วนที่  3 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กล่าวคือ  
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย  ตามมาตรา 36 การตรวจ  
การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระท าด้วยประการอ่ืนใด
เพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส่วนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ไม่ได้บัญญัติ
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เกี่ยวกับการตรวจจดหมายไว้และในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นกัน เพียงแต่ระบุถึงการร้องทุกข์ไว้ 
ในข้อ 121 การร้องทุกข์ การยื่นเร่ืองราว การถวายฎีกานั้น... ในกรณีที่ผู้ต้องขังขอสงวนข้อความ
เป็นความลับ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอยู่ใกล้ในระยะที่อาจอ่านเข้าใจข้อความ ที่เขียน หรือ  
ขออ่านหรือยอมให้ผู้อ่ืนมีโอกาสเช่นนั้น นอกจากบุคคลที่ผู้ต้องขังนั้นยินยอมและข้อ 125 ข้อความ
ในหนังสือร้องทุกข์  เร่ืองราวและฎีกานั้น ผู้ต้องขังจะขอรักษาเป็นความลับก็ได้  ในกรณีนั้น 
ให้สอดหนังสือไว้ในซองและผนึกเสีย ส่วนหน้าซองให้เขียนค าว่า “ลับ” ถ้าผู้ต้องขังไม่ได้เขียนค านี้
ไว้ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าเขียนเมื่อทราบความประสงค์หนังสือเช่นว่านั้น  ห้ามมิให้เจ้าพนักงาน
เรือนจ าอ่านแต่มีหน้าที่จัดส่งไปยังผู้รับ หากเป็นหนังสือถึงรัฐมนตรีหรือทูลเกล้าฯ ถวายให้ส่งไปยัง
อธิบดีด าเนินการต่อไปตามสมควร การคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารจึงเป็นการคุ้มครองเสรีภาพ  
ของบุคคลทั่วไปในด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ าย่อมต้องมีสิทธิ
และเสรีภาพเช่นเดียวกัน 
 
4.3  วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมไม่ชัดเจนแห่งกฎหมำย  

กรมราชทัณฑ์  เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีภารกิจหลัก  
คือ การควบคุมผู้กระท าความผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลและค าสั่งลงโทษของผู้มีอ านาจ  
ตามกฎหมาย โดยคุมขังไว้ในเรือนจ า ทัณฑสถาน สถานกักขังหรือสถานกักกัน เพื่อมิให้ผู้ต้องโทษ
และผู้ที่ถูกศาลใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยไปสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมและมุ่งแก้ไขและพัฒนา
พฤตินิสัยบุคคลเหล่านี้ เพื่อเป็นการคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายหลังพ้นโทษ การบริหารงานจึงต้อง
อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายมาเป็นมาตรการและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดพึงได้รับ รวมทั้งต้องมี
บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อถือปฏิบัติและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขังโดยตรงอย่างชัดเจนด้วย 
 4.3.1 ล าดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมาย 

ปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของเรือนจ าและทัณฑสถาน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากล าดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมาย กล่าวคือ การตรวจจดหมายผู้ต้องขังในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่
ผู้ที่ท าหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หนังสือสั่งการซึ่งออกโดย  
กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารหรือจดหมายผู้ต้องขังเท่านั้น  
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ าหรือทัณฑสถานต่างทราบดีว่า  โดยสภาพแห่งค่าบังคับ 
ของหนังสือสั่งการแล้วย่อมไม่อาจถือได้ว่ามีล าดับชั้นแห่งค่าบังคับอยู่ในฐานะเทียบเท่ากับ
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กฎหมายได้ เนื่องจากหนังสือสั่งการไม่ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือ  
ฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และปัจจุบันก็ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ ที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือฝ่ายบริหารที่บัญญัติรับรองอ านาจของเจ้าหน้าที่และก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจเอกสาร
หรือจดหมายผู้ต้องขังไว้ 

นอกจากบทบัญญัติของกฎหมาย ตามนัยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2506 และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติเฉพาะที่ใช้เป็นกฎหมายหลักในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์แล้ว  ยังมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ตราไว้เพื่อการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์อีกหลายฉบับ  อาทิ 
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา พุทธศักราช 2527 เป็นต้น 

เมื่อปี พ.ศ. 2555 กรมราชทัณฑ์ได้รับค าร้องจากญาติผู้ต้องขังเกี่ยวกับการประทับตรา
บนซองจดหมายของผู้ต้องขัง โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดหมายผู้ต้องขังและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจดหมายในกระดาษจดหมายผู้ต้องขัง โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อบนซองจดหมาย
ของผู้ต้องขังเพื่อให้จดหมายของผู้ต้องขังมีลักษณะเช่นเดียวกับจดหมายบุคคลทั่วไป  ดังนั้น  
อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงได้มีหนังสือสั่งการด่วนมากถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ า  
ผู้อ านวยการทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง เพื่อด าเนินการและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเร่ืองการประทับตราบนซองจดหมายของผู้ต้องขัง263 เนื่องจากกรมราชทัณฑ์
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งออกจากเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
สถานกักกันและสถานกักขัง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการนัดแนะ การวางแผนก่อความวุ่นวาย 
การก่อเหตุร้าย การแหกหักหลบหนี การลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ า  ทัณฑสถาน  
สถานกักกัน และสถานกักขัง หรือการกระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองขณะถูกควบคุมตัวอยู่ใน
เรือนจ า ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง ซึ่งเป็นการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการกระท าละเมิดต่อผู้ต้องขังเจ้าของจดหมายหรือบุคคลอ่ืน
ที่อาจได้รับความเสียหาย  กรมราชทัณฑ์โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกค าสั่งเป็นหนังสือ 
ให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ ด าเนินการดังต่อไปนี้  

                                                                 
263  หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ ยธ 0711.1/19166 เรื่อง การประทับตราบนซองจดหมายของ

ผู้ต้องขัง. ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555. 
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(1)  การตรวจสอบจดหมายหรือเอกสารอ่ืนใดของผู้ต้องขัง โดยให้ตรวจสอบข้อความ 
ให้ละเอียดและให้ลงนามผู้ตรวจสอบในเอกสารหรือกระดาษจดหมายของผู้ต้องขังที่ได้ท าการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี ก่อนที่ส่งออกนอกเรือนจ า ทัณฑสถาน สถานกักกันหรือสถานกักขัง  

(2)  กรณีจดหมายของผู้ต้องขังที่ส่งออกไปนั้น ห้ามมิให้มีการท าการประทับตรา
ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการใด ๆ บนซองจดหมายของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
การละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป  

หนังสือของกรมราชทัณฑ์ฉบับดังกล่าว เป็นแต่เพียงก าหนดให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือสั่งการจากผู้มีอ านาจในองค์กรคือ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้
อ านาจบังคับบัญชาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อ านาจหน้าที่  
ที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังแต่อย่างใดไม่ 

เมื่อกฎหมายอันเกี่ยวกับการราชทัณฑ์เป็นข้อบังคับซึ่งใช้บังคับแก่บุคคลทุกคน แต่ยัง
ไม่มีบทกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ฉบับใดบัญญัติถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกผ่านทางจดหมายเป็นการเฉพาะและ 
ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะเช่นกัน ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางจดหมายและมีส่วนท าให้เจ้าหน้าที่ของ  
กรมราชทัณฑ์ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังถูกผู้ต้องขังร้องเรียนทางวินัย 
มาโดยตลอด ข้อกล่าวอ้างหรือข้อต่อสู้ถึงขั้นรุนแรงจนน าไปสู่ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ต้องขังกับ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสะสมมานาน ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตของทั้งสองฝ่ายและส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการอ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องขังกับอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ไม่อาจน าไปสู่ข้อยุติได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้
เป็นการเฉพาะเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานอย่างชัดเจน  
 4.3.2 ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 

ในปัจจุบันได้ปรากฏกระแสเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายนับตั้งแต่ที่ได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมา และเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่พึงมี หากมีการล่วงละเมิด
ต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย  การรักษาสิทธิมนุษยชน  
ในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ในหลายประเทศได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมคือ ระบบของงานราชทัณฑ์จะได้รับความ
สนใจและให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษว่าได้มีการกระท าใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ของผู้ต้องขังหรือไม่ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ  
จากองค์กรหรือหน่วยงาน และสังคมภายนอก 

เมื่อพิจารณาค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังก็ยังถือว่าสอดคล้องกับหลักการของหลายประเทศที่มีความเป็น
สากลหรือสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ กล่าวคือ กรมราชทัณฑ์ได้ออกค าสั่งเป็น 
หนังสือที่ ยธ 0705/ 2231 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กรณีผู้ต้องขังคนใดประสงค์ที่จะ 
ส่งจดหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าหรือทัณฑสถาน
ตรวจสอบจดหมายของนักโทษที่ส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและกรณีการร้องทุกข์  ยื่นเร่ืองราว  
และถวายฎีกาของผู้ต้องขัง ให้เรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 ข้อ 120-126 พร้อมทั้งให้เรือนจ าและทัณฑสถานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การปิดประกาศ การปฐมนิเทศให้ผู้ต้องขังทราบถึงสิทธิและแนวทางปฏิบัติในการ 
ยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ด้วย  

แต่ในความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างก็คือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ผ่านทางจดหมายของผู้ต้องขังกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ภายนอกเรือนจ าหรือ  
ทัณฑสถานตามหลักการของราชทัณฑ์ไทย แทนที่จะต้องยึดหลักตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และ
กฎกระทรวงเพราะเป็นกฎหมายเฉพาะกลับต้องไปยึดหลักตามค าสั่งเป็นหนังสือซึ่งเป็นเพียง
หนังสือสั่งการของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจในการสั่งการเท่านั้น  แล้วน าไปยึดถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัดจนเกิดเป็นปัญหาในการตีความตามมา  

หากเปรียบเทียบกับหลักการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายของผู้ต้องขัง
ดังกล่าวของต่างประเทศพบว่า ทุกประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
สหพันธรัฐออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 
ของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ และมาตรการในการตรวจจดหมาย 
ของผู้ต้องขังไว้ในรูปของกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทุกประเทศทั้งสิ้น 
 4.3.3  การเข้าเป็นภาคีสมาชิกและการอนุวัติกฎหมายให้เป็นไปตามพันธสากล 

การที่ผู้ต้องขังต้องถูกแยกตัวออกไปจากสังคมปกติ  ท าให้ผู้ต้องขังถูกจ ากัดเสรีภาพ  
ในการเคลื่อนไหว และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก ซึ่งเสรีภาพเช่นนี้ท าให้เกิด
ปัญหาในเร่ืองของความถูกต้องชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทุกข์ทรมาน
ของผู้ต้องขังที่ได้รับจากการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ได้น ามาสู่การเรียกร้องให้มี
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การตระหนักถึงการรักษาสิทธิของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Rights) 
รวมทั้ง การเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิตามกฎหมายอันพึงมีของบุคคลเหล่านั้นด้วย 

สิทธิผู้ต้องขังเกิดจากแนวคิดในทางทฤษฎีที่ว่า สิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขังต้องสูญเสียไป
จากการถูกลงโทษ และการสูญเสียสิทธิดังกล่าวจึงหมายความว่าผู้ต้องขังในฐานะที่เป็นปัจเจกชน 
ยังมีสิทธิบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษ ซึ่งขอบเขตของสิทธิในส่วนที่เหลือเหล่านั้น 
จะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่แต่ละประเทศน ามาใช้  
เช่น หากการลงโทษผู้กระท าผิดมีวัตถุประสงค์และเหตุผลหลักเพื่อการป้องกันสังคมคือ  ป้องกัน
สังคมให้พ้นจากการกระท าของผู้กระท าผิดนั้น ๆ ดังนั้น การสูญเสียสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษ
จ าคุกก็น่าจะเป็นเพียงการถูกแยกตัวออกจากสังคมเท่านั้น  และบุคคลนั้นจะต้องยังคงมีสิทธิ 
บางประการที่เหลืออยู่ซึ่งรัฐจ าต้องตระหนักถึงการป้องกันรักษาสิทธิเหล่านั้นของผู้ถูกจ าคุกด้วย
การที่จะรักษาปกป้องสิทธิของผู้ต้องขังตามแนวคิดดังกล่าวให้ได้ผลดีนั้น  รัฐควรจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกและรับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องขังในรูปของสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights)  
เพราะผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวมีเพียงผู้ต้องขัง ซึ่งสิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิของสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม 
ทั้งนี้ เพราะสังคมเห็นว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรมที่แยกผู้ต้องขังออกจากสังคม จึงเป็น
หน้าที่ของสังคมที่จะต้องปกป้องเขาเหล่านั้นและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ให้ไม่ว่าจะ
เป็นการท างาน การให้การศึกษา การรักษาโรคหรือความจ าเป็นพื้นฐานทางกายที่จ าเป็นในชีวิตอ่ืน ๆ 
รวมทั้ง การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนด้วย หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่ผู้ต้องขังไม่มีความ 
เป็นอิสระท าให้ต้องได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ (Special Rights) นั่นเอง 

เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และกฎกระทรวง  
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว  ในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้อง 
มีหลักการในเบื้องต้นร่วมกัน กล่าวได้ดังนี้ คือ 

1)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ประกันต่อหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังนั้น 

2)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยยึดหลักมนุษยธรรมเสมือนหน่ึงว่าผู้ต้องขังเป็นมนุษย์
คนหน่ึง ซึ่งอาจถูกจ ากัดสิทธิบางอย่างเนื่องจากการกระท าความผิดนั้น แต่คงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะ
ได้รับการดูแลในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนหน่ึง 

3)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศเท่าที่ไม่ขัดต่อจารีตประเพณีวัฒนธรรมและสภาพทางสังคมของแต่ละประเทศ 

เมื่อปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดข้อก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) 
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ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ หรือส่วนที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขังอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ต้องขัง  ได้ก าหนดไว้ 
ในเร่ือง “การติดต่อกับโลกภายนอก” หรือ (Contact with the outside world) ในภาคที่หนึ่ง  
กฎทั่วไป ข้อ 37-39 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี ้

ข้อ 37.  นักโทษพึงได้รับอนุญาต ให้ติดต่อกับครอบครัวของตนและเพื่อนที่เชื่อถือ 
ได้นั้น ทั้งโดยจดหมายและโดยการเยี่ยมเยือนของครอบครัวหรือเพื่อนดังกล่าว  ตามเวลาที่ทาง
ระเบียบของเรือนจ าก าหนดภายใต้การควบคุมที่จ าเป็น 

ข้อ 38.  (1)  นักโทษที่เป็นคนต่างด้าว พึงได้รับอนุญาตตามสมควรในการที่ติดต่อกับ
ผู้แทนสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของนักโทษผู้นั้นประจ าอยู่ในประเทศที่นักโทษผู้นั้น  
รับโทษอยู่ 

 (2)  หากไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของนักโทษที่ เป็น 
คนต่างด้าวผู้นั้นตั้งอยู่ในประเทศที่นักโทษผู้นั้นอยู่  ก็ให้นักโทษผู้นั้นได้รับอนุญาตในท านอง
เดียวกัน ในการที่จะสามารถติดต่อกับผู้แทนทางการทูตหรือองค์กรระดับประเทศหรือระหว่าง
ประเทศอ่ืนใดที่ท างานด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลนั้นได้ 

ข้อ 39.  นักโทษพึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญทาง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร
พิเศษของทางเรือนจ า วิทยุ การบรรยายหรือสื่ออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ภายใต้การอนุญาตหรือ 
การควบคุมของเรือนจ าน้ัน ๆ  

ดังนั้น ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อนักโทษ เป็นแนวทางที่ประชาคมโลก 
ได้ช่วยกันคิดค้นและสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง  
โดยการก าหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ ประกอบกับประเทศใดจะใช้เป็น
แม่แบบหรือแนวทางออกกฎหมายภายในประเทศ หรือก าหนดนโยบายในทางบังคับโทษจ าคุก  
ก็ท าได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการร่วมกันสร้างความเหมือนกันในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง 
บนความแตกต่างของแต่ละประเทศ อาจกล่าวได้ว่าข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
นักโทษของสหประชาชาติฉบับนี้  เป็นการก าหนดสิ่งที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและเป็นการ 
สร้างหลักประกันในการคุ้มครองผู้ต้องขังให้มีมาตรฐาน  

ต่อมา ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) องค์การสหประชาชาติได้จัดท าสาส์นขึ้นฉบับหนึ่ง 
เพื่อก าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายให้เป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน เรียกว่า ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979) เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิ
ของผู้ต้องขัง ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

DPU



134 

ข้อ 1.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผลส าเร็จตลอดเวลาโดยรับใช้ชุมชน โดยการปกป้องคุ้มครองทุกคนจากการกระท าอันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบอย่างสูง ซึ่งผู้ประกอบอาชีพเช่นนั้นพึงมี 

ข้อ 2.  ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องให้ความเคารพ
และให้การคุ้มครองเกียรติภูมิของมนุษย์ ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน 

ข้อ 3.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย อาจใช้ก าลังก็ต่อเมื่อมีเหตุอันจ าเป็นยิ่งยวด
เท่านั้น และต้องอยู่ภายในขอบเขตความจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 4.  เร่ืองราวความลับต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย
จะต้องรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้มาเพื่อด าเนินกระบวนการยุติธรรม  

ข้อ 7.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย จะต้องไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ ทั้งจะต้องต่อต้านและตอบโต้การกระท าดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย  

ข้อ 8.  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รักษากฎหมาย จะต้องเคารพในกฎหมายและประมวล
จรรยาบรรณฉบับนี้ ทั้งยังต้องป้องกันและต่อต้านกับการละเมิดกฎหมายและประมวลจรรยาบรรณ
ที่ว่าอย่างเคร่งครัดและโดยเต็มก าลังความสามารถ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย ซึ่งมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเกิดการละเมิดหรือก าลังจะ 
เกิดการละเมิดประมวลจรรยาบรรณนี้  จะต้องรายงานแก่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในระดับสูงขึ้นและ 
ในกรณีจ าเป็นให้รายงานไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจ 
ให้ดูแล ตรวจตราหรือแก้ไขความเสียหายด้วย  
 4.3.4 เปรียบเทียบการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของประเทศไทยกับต่างประเทศ 

จากการศึกษากฎหมาย ในระบบของงานราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ของไทยและราชทัณฑ์ของต่างประเทศ 
พบว่า ราชทัณฑ์ของไทยมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้   
ให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเท่าที่ควรหรือ 
เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อถือปฏิบัติและเป็นหลักประกันเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขังโดยตรงอย่างชัดเจน ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ของไทยมีเพียงค าสั่งหรือ
ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นเพียงหนังสือสั่งการที่ก าหนดเป็นแนวทางเกี่ยวกับการตรวจ
จดหมายและก าชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเท่านั้น  
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เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังของต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปในประเทศที่เจริญแล้วต่างให้ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว  โดยในทุกประเทศ 
ต่างได้ก าหนดมาตรการในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังไว้ในรูปของกฎหมายทั้งสิ้น อาทิเช่น 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น เป็นต้น  
จึงขอเปรียบเทียบการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก 
การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ดังนี ้ 
  
ตำรำงท่ี  4.1  เปรียบเทียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของประเทศไทย

กับต่างประเทศ 
 

ประเทศ/มลรัฐ ก ำหนดแนวทำงปฏบิัติไว้ใน 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

พระราชบัญญัติการปฏิบัติด้านการราชทัณฑ์และมาตรการแก้ไขฟื้นฟู และ
ป้องกันการกีดกันทางเสรีภาพ หรือ (Prison Act) Act Concerning the Execution 
of Prison Sentences and Measures of Rehabilitation and prevention Involving 
Deprivation of Liberty. 

อังกฤษ  กฎเรือนจ า หรือ The Prison Rules 1999 

สหรัฐอเมริกา 
1. รัฐบาลกลาง 
2. มลรัฐเทนเนสซี 
3. มลรัฐแคลิฟอเนีย 
4. มลรัฐเมน 

1.  Directive Affected: 5800.10 Change Notice Number: 02 
2.  นโยบายและวิธีปฏบิัติ (Administrative Policies and Procedures) 
3.  ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการราชทัณฑ์  (California Code of Regulations  

Title 15. : Department of Corrections and Rehabilitation) 
4.  นโยบายของกรมราชทัณฑ์มลรัฐเมน (Policy State of Maine Department of 

Corrections) 
สหพันธรัฐออสเตรเลีย 

1.  มลฑลนครหลวงออสเตรเลีย 
2.  มลฑลตอนเหนือ 
3.  รัฐควีนสแลนด ์
4.  รัฐวิคทอเรีย 

1.  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Correction Management Act 2007 
2.  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Prison (Correctional Services) Act 2006 
3.  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Corrections Services Act 2006 
4.  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ.1986 หรือ Corrections Act 1986 

ญี่ปุ่น 
 กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่คุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ (Act of  

Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees) 

ประเทศไทย 
ค าส่ัง และระเบียบของกรมราชทัณฑ์ อาทิ เช่น หนังสือกรมราชทัณฑ์  

ที่ ยธ 0705/ว 71 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2546 และ ระเบียบกรมราชทัณฑ์  
ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 เป็นต้น  
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ตำรำงท่ี  4.2  เปรียบเทียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของประเทศไทย
กับต่างประเทศ 

  
สิทธิ/มำตรกำร ประเทศ/หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 
1.  สิท ธิของผู้ ต้องขั ง 
ในการติดต่อส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเรือนจ า 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถือเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานต้องได้รับการส่งเสริมภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยกรมราชทัณฑ์  
 อังกฤษ หากเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาสามารถรับส่งจดหมายได้ตามต้องการ  
แตถ่้าหากเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดสามารถรับส่งได้สัปดาห์ละหนึ่งฉบับ  
 สหรัฐอเมริกา ผู้ต้องขังสามารถรับส่งจดหมายได้ไม่จ ากัดจ านวน และส าหรับเรือนจ า 
ของมลรัฐแคลิฟอเนีย หากผู้ต้องขังไม่มีเงินเรือนจ าอนุญาตให้ส่งจดหมายภายในประเทศได้
ไม่เกินห้าฉบับต่อสัปดาห์ แต่จดหมายส่งออกระหว่างประเทศให้ส่งได้ไม่เกินสองฉบับ 
ต่อสัปดาห์  
 สหพันธรัฐออสเตรเลีย ผู้ต้องขังสามารถรับหรือส่งจดหมายได้เท่าที่ต้องการ และ
ส าหรับรัฐวิคทอเรีย ผู้ต้องขังมีสิทธิในการรับและส่งจดหมายโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่เรือนจ า  
 ญี่ปุ่น ผู้ต้องขังสามารถรับส่งจดหมายได้  กรณีผู้ต้องขังที่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการส่งจดหมายได้ให้จ่ายจากงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน  
 ประเทศไทย ผู้ต้องขังสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทางจดหมายกับบุคคลภายนอกเรือนจ าได้ 
แตห่ลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติและการอนุญาตให้ผู้ต้องขังรับและส่งจดหมายของเรือนจ าแต่ละแห่ง 
จะก าหนดไว้แตกต่างกัน  

  
 
 
 
2.  ผู้มีอ านาจในการตรวจ 
จดหมายของผูต้้องขงั 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ ผู้บัญชาการเรือนจ า (The Head of Institution) 
 อังกฤษ คือ ผู้บัญชาการเรือนจ า (The Governor) และเจ้าหน้าที่ (An Officer) หรือลูกจ้าง
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ (An Authorized employee) 
 สหรัฐอเมริกา คือ รัฐบาลกลางและมลรัฐเทนเนสซี ก าหนดให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า เป็นผู้มี
อ านาจตรวจจดหมาย ส าหรับมลรัฐแคลิฟอเนีย ก าหนดให้เป็นอ านาจของ ผู้บัญชาการเรือนจ า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (The institutional head or designee) ส่วนมลรัฐเมน ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
เรือนจ าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ ในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง 
 สหพันธรัฐออสเตรเลีย คือ มลฑลนครหลวงออสเตรเลีย ก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ า 
(The Chief Executive) เท่านั้น เป็นผู้มีอ านาจในการเปิดและตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง  
ส่วนรัฐควีนสแลนด์ ผู้บัญชาการเรือนจ าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เปิด เพื่อตรวจค้น
และอ่านจดหมายของผู้ต้องขังก็ได้ ส่วนมณฑลตอนเหนือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
สามารถเปิดและตรวจสอบจดหมายของผู้ต้องขังได้  
 ญี่ปุ่น คือ ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็นผู้มีอ านาจอนุญาต 
 ประเทศไทย คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้บังคับแดนของเรือนจ าแต่ละแห่ง 
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จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าในทุกประเทศมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ

ตรวจจดหมายผู้ต้องขังไว้ในรูปของกฎหมายมานานแล้ว โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการปฏิบัติ 
ด้านการราชทัณฑ์และมาตรการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันการกีดกันทางเสรีภาพ หรือ (Prison Act) 
Act Concerning the Execution of Prison Sentences and Measures of Rehabilitation and Prevention 
Involving Deprivation of Liberty ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และกฎเรือนจ า หรือ 
The Prison Rules 1999 ของประเทศอังกฤษ และในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งแต่ละมลรัฐ 
จะมีระบบกระบวนการยุติธรรมของตนเอง เช่น รัฐบาลกลาง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจ
จดหมายของผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกไว้ใน Directive Affected: 5800.10 Change 
Notice Number: 02 และมลรัฐเทนเนสซี ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจจดหมายของ
ผู้ต้องขังกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกไว้ในนโยบายและวิธีปฏิบัติ (Administrative Policies and 
Procedures) และมลรัฐแคลิฟอเนีย ก าหนดแนวทางการตรวจจดหมายไว้ในประมวลกฎหมายเกี่ยวกับ
การราชทัณฑ์ (California Code of Regulations Title 15: Department of Corrections And Rehabilitation) 
และมลรัฐเมน ก าหนดไว้ในนโยบายของกรมราชทัณฑ์มลรัฐเมน (Policy State of Maine Department of 
Corrections) และประเทศสหพันธรัฐออสเตรเลีย มีระบบกระบวนการยุติธรรมแยกเป็นเอกเทศ  
ได้มีการบัญญัติกฎหมายราชทัณฑ์เพื่อบังคับใช้ในแต่ละมลรัฐ เช่น มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย 
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Correction Management Act 2007 และมณฑลตอนเหนือ
ของสหพันธรัฐออสเตรเลีย ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Prison (Correctional 
Services) Act 2006 และรัฐควีนสแลนด์ ก็ได้ก าหนดแนวทางการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังไว้ใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือ Corrections Services Act 2006 และรัฐวิคทอเรีย บัญญัติกฎหมายไว้
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1986 หรือ Corrections Act 1986 และกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ 
คุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ (Act of Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates 
and Detainees) ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

ผลจากการศึกษากฎหมายราชทัณฑ์ในทุกประเทศดังกล่าวข้างต้นพบว่า  ระบบงาน
ราชทัณฑ์ในทุกประเทศต่างก าหนดมาตรการในการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังไว้ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายราชทัณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของไทยแล้ว  
จึงมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากการตรวจจดหมายผู้ต้องขังของไทยก าหนดไว้ในหนังสือสั่งการของ
กรมราชทัณฑ์เท่านั้น ซึ่งโดยสภาพแห่งค่าบังคับของหนังสือสั่งการแล้วย่อมไม่อาจถือได้ว่ามีล าดับชั้น
แห่งค่าบังคับอยู่ในฐานะเทียบเท่ากับกฎหมายได้ เนื่องจากหนังสือสั่งการไม่ได้ผ่านการพิจารณา
และรับรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารแต่อย่างใด   
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ส าหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายของผู้ต้องขังกับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ภายนอกเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ตามหลักการของราชทัณฑ์ไทย 
แทนที่จะต้องยึดหลักตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และกฎกระทรวงเพราะเป็นกฎหมายเฉพาะ  
กลับต้องไปยึดหลักตามค าสั่งเป็นหนังสือซึ่งเป็นเพียงหนังสือสั่งการของผู้บังคับบัญชาหรือ  
ผู้มีอ านาจในการสั่งการเท่านั้น แล้วน าไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจนเกิดเป็นปัญหาในการตีความ
ตามมา จึงท าให้มีความแตกต่างกับกฎหมายของต่างประเทศและไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ของไทย ก็ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังไว้และ  
ยังไม่มีการก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งการเป็นหนังสือ  
จากกรมราชทัณฑ์เป็นกรณีไป ยกเว้นมาตรการเกี่ยวกับหนังสือร้องทุกข์ที่มีการก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง ซึ่งนับว่ามีความเหมือนหรือสอดคล้องกับกฎหมายราชทัณฑ์ของต่างประเทศ 

การเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ของประเทศไทยมีผลท าให้
ประเทศไทยมีพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงให้มีความ  
เป็นมาตรฐานสากลเหล่านั้น วิธีด าเนินการที่ส าคัญคือ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือการบัญญัติ
เป็นกฎหมายเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งระบุอยู่ในกติกาสากลหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น ทั้งในส่วนของการรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง  และสิทธิของบุคคล  
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการยุติธรรมคือ ระบบของงานราชทัณฑ์  

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจจดหมายของผู้ต้องขังเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
และมีความสอดคล้องกับหลักการทางด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติ
กับผู้ต้องขังของสหประชาชาติ หรือพันธะสากลที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและแนวทาง
ปฏิบัติในประเทศอ่ืน ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย และเพื่ออนุวัติให้เป็นไป
ตามหลักการที่ปรากฏในสากล รวมทั้งเพื่อให้เป็นมาตรการกลางเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของ
ผู้ต้องขังทั่วประเทศ อันจะน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปกป้องและดูแลเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์  
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังให้ปลอดจากการถูกร้องเรียนได้ เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง   
กรมราชทัณฑ์จึงสมควรที่จะต้องเร่งสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้ต้องขัง 
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ในมิติที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางจดหมายกับบุคคลภายนอก รวมทั้งการเร่งสร้างเอกภาพให้กับ
เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง โดยการเสนอ
ออกกฎหมายเพื่อให้ล าดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายอยู่ในล าดับต้นซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท 
ที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา โดยการตราเป็นกฎหมายว่าด้วยการตรวจจดหมายผู้ต้องขังและวิธีปฏิบัติ 
ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ การมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายที่ชัดเจนสามารถที่จะ
น าไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากข้อโต้แย้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง  
มีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย และเพื่อให้เกิดหลักประกันว่าเรือนจ าหรือทัณฑสถานมีการจัดการ
และการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานราชทัณฑ์ 
จึงอาจกล่าวได้ว่า หากในอนาคตมีการตราบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังออกมา
ใช้บังคับ กฎหมายดังกล่าวก็จะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขังได้น าไปใช้
เป็นตัวช่วยส าคัญในการปฏิบัติงานและเป็นเข็มทิศน าทางให้กับเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้
ยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังควบคู่กับ  
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง  จึงสมควร
ก าหนดให้เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรและต้องเป็นหน้าที่ของ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่จะต้องด าเนินภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

กรมราชทัณฑ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องควบคุมผู้กระท า
ความผิดให้รับโทษตามค าสั่งศาลและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  ต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ
และความจ าเป็นของการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกและต้องเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับในการติดต่อกับครอบครัวญาติมิตร ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการพัฒนา
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมหลังพ้นโทษ ดังนั้น การตรวจจดหมายผู้ต้องขัง
ทุกคนของเรือนจ าถือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ าอย่างหนึ่ง  เพื่อป้องกันมิให้ 
มีการน าส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายจากและถึงผู้ต้องขังในเรือนจ า หากเป็นจดหมายหรือเร่ืองเกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ ถวายฎีกาหรือการติดต่อกับทนายความเกี่ยวกับการต่อสู่คดี  ห้ามมิให้มีการตรวจ
จดหมายฉบับดังกล่าว และการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ าเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง  
ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์บางประการของผู้ต้องขัง  ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตให้
ผู้ต้องขังส่งจดหมายถึงญาติมิตรหรือทนายความได้ และอ านวยความสะดวกในการส่งจดหมายร้องทุกข์
ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูต ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่เนื่องจากผู้กระท าความผิดภายใต้ความดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รับโทษจ าคุก
และกระท าผิดในคดีต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมและความปลอดภัยของบุคคลอ่ืน กรมราชทัณฑ์ 
ต้องค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า   
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเร่ืองดังกล่าว  

ในปัจจุบันมาตรการในการตรวจพัสดุภัณฑ์ จดหมาย หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ระหว่าง
ผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกยังไม่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์แต่อย่างใด มีเพียงการ 
ร้องทุกข์ยื่นเร่ืองราวและถวายฎีกาของผู้ต้องขังเท่านั้นที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ข้อ 121 และข้อ 125  
โดยห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอ่านหรือขออ่าน หรือยอมให้ผู้อ่ืนมีโอกาสอ่านจดหมายร้องทุกข์
หรือการยื่นเร่ืองราวการถวายฎีกาของผู้ต้องขังที่ต้องการสงวนเป็นความลับ ส่วนการตรวจจดหมาย
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หรือพัสดุที่ผู้ต้องขังมีถึงหรือรับจากบุคคลภายนอกในเร่ืองทั่วไป จะก าหนดไว้เป็นค าสั่งเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในลักษณะของหนังสือสั่งการเท่านั้น   

เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจากหลักกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ในการที่
จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องมีหลักการในเบื้องต้นร่วมกัน กล่าวคือ 

1)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ประกันต่อหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังนั้น 

2)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยยึดหลักมนุษยธรรมเสมือนหน่ึงว่าผู้ต้องขังเป็นมนุษย์
คนหน่ึง ซึ่งอาจถูกจ ากัดสิทธิบางอย่างเนื่องจากการกระท าความผิดนั้นแต่คงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะ
ได้รับการดูแลในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนหน่ึง 

3)  จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศเท่าที่ไม่ขัดต่อจารีตประเพณีวัฒนธรรมและสภาพทางสังคมของแต่ละประเทศ 

จากแนวความคิด เร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังและการลงโทษผู้ต้องขังดังกล่าวข้างต้น  
อาจสรุปได้ว่า ที่มาของสิทธิผู้ต้องขังนั้นเกิดจากแนวคิดในทางทฤษฎีที่ว่าสิทธิบางส่วนที่ผู้ต้องขัง  
ต้องสูญเสียไปจากการถูกลงโทษและการสูญเสียสิทธิดังกล่าวจึงหมายความว่า ผู้ต้องขังในฐานะ 
ที่เป็นปัจเจกชนยังมีสิทธิบางส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกลงโทษซึ่งขอบเขตของสิทธิในส่วนที่
เหลือเหล่านั้นจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่แต่ละ
ประเภทน ามาใช้ เช่น หากการลงโทษผู้กระท าผิดมีวัตถุประสงค์และเหตุผลหลักเพื่อการป้องกัน
สังคมคือป้องกันสังคมให้พ้นจากการกระท าของผู้กระท าผิดนั้น ๆ แต่การสูญเสียสิทธิของผู้ต้องขัง 
ที่ถูกลงโทษจ าคุกก็น่าจะเป็นเพียงการถูกแยกตัวออกจากสังคมเท่านั้น และผู้ต้องขังเหล่านั้นจะต้อง
ยังคงมีสิทธิบางประการที่เหลืออยู่  ซึ่งรัฐจ าต้องตระหนักถึงการป้องกันรักษาสิทธิเหล่านั้นของ  
ผู้ถูกจ าคุกด้วย   

ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือส่วนที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องขังอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ต้องขัง  ได้ก าหนดไว้ใน
เร่ือง “การติดต่อกับโลกภายนอก” หรือ (Contact with the outside world) เป็นแนวทางที่ประชาคมโลก
ได้ช่วยกันคิดค้นและสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง  
โดยการก าหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ ประกอบกับประเทศใดจะใช้เป็น
แม่แบบหรือแนวทางออกกฎหมายภายในประเทศ หรือก าหนดนโยบายในทางบังคับโทษจ าคุก  
ก็ท าได้อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นการร่วมกันสร้างความเหมือนกันในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง 
บนความแตกต่างของแต่ละประเทศ อาจกล่าวได้ว่า ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
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ผู้ต้องขังของสหประชาชาติฉบับนี้  ซึ่งแม้ไม่ใช่กฎหมายแต่ก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ทุกประเทศ 
ต่างยอมรับรวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงนับว่าเป็นการก าหนดสิ่งที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและ
เป็นการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองผู้ต้องขังให้มีมาตรฐานร่วมกันของประชาคมโลก  

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights: ICCPR) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง โดยได้รับรองสิทธิของผู้ต้องขังไว้ใน “ข้อบทที่ 17 (1) บุคคลจะถูก
แทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ (2) บุคคลทุกคน 
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่  เช่นว่านั้น” และ  
“ข้อบทที่  26 บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง  
เท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ใด ๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้าม 
การเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจัง
จากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง การเมือง
หรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ” หลักการ
ส าคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  คือ หลักการประกัน
สิทธิของรัฐ หลักเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติและหลักเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ  
ซึ่งภาพรวมของเนื้อหาของสิทธิดังกล่าว อันได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย เป็นต้น โดยที่ประเทศไทย 
ได้ภาคยานุวัติ  (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมืองดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งข้อสงวนแต่อย่างใดและมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2540 เป็นต้นมา จึงอาจกล่าวได้ว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมืองเป็นข้อตกลงเฉพาะหน้าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเข้าแสดงตัวในฐานะ
กฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่ รัฐเอกราชและองค์การระหว่างประเทศ ถือว่ามีลักษณะเป็น
สนธิสัญญาและมีหลักเกณฑ์เดียวกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งสนธิสัญญานั้นเปรียบได้
กับสัญญาเป็นวิธีการที่ผู้เป็นภาคีต่างสมัครใจยอมรับพันธกรณีต่างกัน และภาคีผู้ไม่ปฏิบัติตาม
พันธกรณีอาจต้องรับผิดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศได้  

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ในการด าเนินการตรวจจดหมาย
ผู้ต้องขัง เช่น การเปิด หรือการอ่านเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับ
บุคคลภายนอก (General Mail) หรือกับผู้ต้องขังหรือกับหน่วยงานเอกชน หรือกับหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทของหน่วยงานส าหรับจดหมายที่ได้รับสิทธิพิเศษ  (Privileged Mail) 
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หมายถึง จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความที่รับผิดชอบคดีของผู้ต้องขัง  หน่วยงานราชการ 
รัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศาล กรมราชทัณฑ์ สถานทูต หรือ
จดหมายที่เป็นความลับ (Confidential Mail) หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังแล้ว ย่อมถือได้
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยที่ไม่มีกฎหมาย
ให้อ านาจ และเป็นการกระท าโดยไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ฉบับที่ผ่านมา ได้บัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้มีข้อความตรงกันว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน 
รวมทั้ง การกระท าด้วยประการอ่ืนใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อ
ถึงกันจะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา  
ความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  

งานราชทัณฑ์เป็นภารกิจที่มีอยู่ในทุกประเทศ แต่ละประเทศต่างก็มีการบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าการบังคับโทษและกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อก าหนด 
วิธีปฏิบัติในการที่จะจัดการกับผู้กระท าความผิดในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม  
โดยการควบคุมผู้กระท าความผิดไว้ตามค าพิพากษาของศาล เพื่อแก้ไขและปรับปรุงบุคคลผู้กระท า
ความผิดให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีเสียใหม่ จนสามารถกลับเข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างปกติสุข กฎหมายของแต่ละประเทศต่างก็จะก าหนดลักษณะและวิธีการบังคับโทษจ าคุก 
รวมถึงโทษกักขังและก าหนดลักษณะวิธีการเพื่อความปลอดภัยอื่นที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ที่กระท าในเรือนจ า (Prison) และทัณฑสถาน (Penitentiary) ทั้งหลายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และเพื่อก าหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจ า 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในแต่ละด้านตามความเหมาะสมของเรือนจ าในแต่ละแห่ง 
จดหมายที่ผู้ต้องขังใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
ที่งานราชทัณฑ์ของหลายประเทศต่างให้ความส าคัญ ด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและวินัย  
ในเรือนจ า เพื่อความมั่นคงของรัฐ และเพื่อการป้องกันการกระท าผิดในมิติด้านต่าง ๆ เป็นต้น  

ส าหรับกรณีการสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกโดยวิธีการส่งจดหมายระหว่าง
ผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปซึ่งอาจเป็นญาติมิตรหรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับ
ผู้ต้องขังด้วยกันสามารถส่งถึงกันได้นั้น การที่จะก าหนดให้มีการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังได้  
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือการอ่านโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  จะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังอย่างชัดเจน  กฎหมายราชทัณฑ์ 
ฉบับปัจจุบันไม่ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายทั่วไปและจดหมายถึงทนายความ ซึ่งอาจ
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ก่อให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังและการฟ้องร้องของผู้ต้องขังได้ ดังนั้น กฎหมายราชทัณฑ์
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้มีอ านาจในการตรวจจดหมาย  เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในอนาคต อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจตามกฎหมายอีกด้วย 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ตามประเด็นปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อสรุปนั้น 
เพื่อให้การตรวจจดหมายของผู้ต้องขังเป็นไปโดยถูกต้อง เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ จะต้องมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหลายฉบับที่ผ่านมาด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องขัง เพื่อให้การตรวจจดหมายของผู้ต้องขังเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน และเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
ของผู้ต้องขังสามารถช่วยให้ผู้ต้องขังกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ 
รวมทั้ง เพื่อให้มีความเป็นสากลสอดคล้องกับแนวทางที่ได้ใช้ปฏิบัติในประเทศอ่ืน ๆ แล้ว สามารถ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการราชทัณฑ์ของประเทศไทยได้ กรมราชทัณฑ์จึงสมควรท าการ
ปรับปรุงแก้ไขในความล้าสมัยของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 ซึ่งใช้บังคับมา 
เป็นระยะเวลานานแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ขององค์การสหประชาชาติ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง ดังนี ้ 

5.2.1  แนวทางที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง ในปัจจุบันพบว่ากฎหมาย
ราชทัณฑ์ของไทย มีแนวทางการปฏิบัติที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังไว้ในรูปแบบของกฎหมาย 
กรมราชทัณฑ์จึงควรที่จะต้องเร่งสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังในมิติ
ที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางจดหมายกับบุคคลภายนอก เพราะการมีล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
ที่ชัดเจน สามารถที่จะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากข้อโต้แย้ง  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อก่อให้เกิดหลักประกันว่า
เรือนจ าหรือทัณฑสถาน มีการจัดการและการด าเนินการที่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
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เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายราชทัณฑ์ของต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าในต่างประเทศ 
มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเทศอังกฤษ  
หากเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาสามารถรับส่งจดหมายได้ตามต้องการ แต่ถ้าหากเป็นผู้ต้องขัง
เด็ดขาดสามารถรับส่งได้สัปดาห์ละหนึ่งฉบับ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ต้องขังสามารถรับส่ง
จดหมายได้ไม่จ ากัดจ านวน และส าหรับเรือนจ าของมลรัฐแคลิฟอเนีย หากผู้ต้องขังไม่มีเงินเรือนจ า
อนุญาตให้ส่งจดหมายภายในประเทศได้ไม่เกินห้าฉบับต่อสัปดาห์ แต่ถ้าเป็นจดหมายส่งออกระหว่าง
ประเทศให้ส่งได้ไม่เกินสองฉบับต่อสัปดาห์ หรือประเทศสหพันธรัฐออสเตรเลีย ผู้ต้องขังสามารถ
รับหรือส่งจดหมายได้เท่าที่ต้องการและส าหรับรัฐวิคทอเรีย ผู้ต้องขังมีสิทธิในการรับและส่งจดหมาย
โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรือนจ า เป็นต้น นอกจากนี้ การคงอยู่ของบทบัญญัติ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติบางอย่างของกรมราชทัณฑ์ ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ต้องขัง เน่ืองจากการกระท าหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ าซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ จนกระทั่งในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไขให้ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด จึงถือได้ว่า
เป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแห่งองค์การสหประชาชาติและ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วย   

 ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ของไทยควรมีกฎหมายรองรับการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง 
อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ต้องขังก็ถือเป็นประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แม้จะถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไปบ้างบางส่วนโดยผลของกฎหมาย แต่
สิทธิและเสรีภาพบางประการเหล่านั้นก็ยังคงหลงเหลืออยู่ ดังนั้น การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายราชทัณฑ์จึงต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดและ
สอดคล้องหลักการของงานราชทัณฑ์สากลด้วย  

5.2.2  การด าเนินการตรวจจดหมายผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดหลักกฎหมายอันชอบธรรม โดยมุ่งรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมของทางราชการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ของชาตแิละปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล  

 ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ต้องมีกฎหมายซึ่งบัญญัติให้อ านาจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามกฎหมาย กล่าวคือ มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจจดหมาย แก้ไขหรือตัดเนื้อหาบางส่วน  
ระงับการรับหรือส่ง ยึดหรือท าลายสิ่งของต้องห้าม รวมทั้งส่งจดหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ท าการตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อรักษาระเบียบวินัยและความมั่นคงปลอดภัยภายในเรือนจ า  
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคมและความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อป้องกัน
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การละเมิดสิทธิและเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลอ่ืน อีกด้วย ทั้งนี้เพราะการด าเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับการปกครองต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย ซึ่งการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจจดหมายผู้ต้องขังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผลให้ 
การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการบังคับโทษทางอาญาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งที่ถูกมองว่า เป็นมุมมืดหรือแดนสนธยาอย่างเรือนจ ามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังบังเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ในอนาคต 

5.2.3  สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกรมราชทัณฑ์ของไทยต้องเตรียมกลไกรองรับ
นับตั้งแตป่ีพุทธศักราช 2558 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) คือ เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีทั้งสินค้า บริการ การเงิน การลงทุน และแรงงาน 
ทักษะฝีมือกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาคือ  
การก่ออาชญากรรมหรือกระท าความผิดในรูปแบบต่าง ๆ ของคนต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย 
ล าพังเพียงการบังคับใช้ค าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับกับผู้ต้องขังที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่ผ่านมา
กรมราชทัณฑ์ก็ยังประสบกับปัญหายุ่งยาก และหากในอนาคตเรือนจ าแต่ละแห่งมีผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น 
มีผู้ต้องขังหลากหลายสัญชาติหรือผู้ต้องขังเป็นคนต่างด้าวเพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้น ย่อมจะท าให้ 
กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมาย
ผู้ต้องขังมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณ อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ของไทย
ได้ฝากหลักความยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและหลักการของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมทั้ง หลักการของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง  
การเมืองไว้กับค าสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์เท่านั้น แต่หาได้ฝากหลักการดังกล่าว
ไว้กับบทบัญญัติของกฎหมายอันเป็นหลักเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวไว้ใช้บังคับแต่อย่างใดไม่  

 ดังนั้น หากกรมราชทัณฑ์พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในรูปบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว จึงจะถือได้ว่า
เป็นการก าหนดสิ่งที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทยหรือผู้ต้องขัง  
ที่เป็นคนต่างด้าว และเป็นการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองผู้ต้องขังทั้งหลายรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของกรมราชทัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากลอีกด้วย และเมื่อบทบัญญัติของกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว 
ย่อมจะเกิดผลดีด้านการพัฒนางานการราชทัณฑ์ไทยที่เหมาะสมกับภารกิจในอนาคตต่อไป 
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