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บทคัดยอ 
  
 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีการบัญญัติ
ถึงการบังโทษจํากัดเสรีภาพในเรือนจํา เนื่องจากอํานาจการบังคับโทษเปนอํานาจของรัฐ องคกรใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายบังคับโทษก็คือ กรมราชทัณฑ    
ซ่ึงมีภารกิจในดานการควบคุมและแกไข การพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองถูกบังคับโทษในคดีอาญา
ใหปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ไมเปนผูกระทําความผิดซํ้าหลังจากผานพนจากการบังคับโทษจําคุก 
ไปแลว ดําเนินงานดานการใหการสงเคราะห การจัดสวัสดิการแกผูตองถูกบังคับโทษจําคุก
นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีใหการพัฒนาดานจิตใจโดยการปลูกฝงทัศนะคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
การดํารงชีพในสังคมใหมีความเคารพตอกฎหมาย หรือกติกาของสังคม เพิ่มศักยภาพดานทักษะ
ฝมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตสามารถอาศัยอยูในสังคมไดอยางเปนปกติและไดรับการยอมรับ
จากสังคมตอผลของการแกไขเปล่ียนแปลงพฤตินิสัยของผูพนจากการบังคับโทษจําคุก ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาว กรมราชทัณฑ มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอผูถูกบังคับโทษในคดีอาญาใหเปนไป
ตามคําพิพากษาของศาล หรือคําส่ังของผูมีอํานาจในกระบวนการตามกฎหมาย กระบวนการหรือ
วิธีการปฏิบัติตอบุคคลท่ีจะตองถูกบังคับโทษทางอาญาไดกําหนดรายละเอียดอยูในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑพุทธศักราช 2479 รวมท้ังกฎกระทรวงซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑซ่ึงเปนกฎหมายแมบทและระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ นอกจากน้ันกรมราชทัณฑมีหนาท่ี
โดยนัยตองกําหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑการปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับหลักการสากลของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ซ่ึงถือเปน
มาตรฐานข้ันตํ่าท่ีสมาชิกทุกประเทศตางใหการยอมรับวาเปนมาตรฐานการใหความคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในระดับท่ียอมรับได 
 การราชทัณฑในปจจุบันจําเปนตองปฏิบัติตอผูตองขังอยางเชนท่ีมนุษยพึงปฏิบัติตอกัน
โดยตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และตองตระหนักถึงสิทธิ ท่ีผูตองขังพึงไดรับตาม
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มาตรฐานสากลกับท้ังปกปองรักษาสิทธิข้ันพื้นฐานของผูตองขัง โดยรับรองสิทธิตางๆ ในรูปของ
สิทธิตามกฎหมายและจัดสวัสดิการตางๆ ใหผูตองขังไมวาจะเปนเร่ืองอาหาร เส้ือผา เคร่ืองนอน ยา
รักษาโรค และส่ิงจําเปนพื้นฐานทางกายท่ีจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ ใหแกผูตองขังหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือผูตองขังไมมีความเปนอิสระทําใหตองไดรับสิทธิพิเศษตางๆ (special rights) นั่นเอง   
 ดวยเหตุนี้จึงควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และระเบียบท่ี
เกี่ยวของ ท่ีไดบัญญัติรับรองสิทธิของผูตองขังไวตองมีการดําเนินการศึกษาและแกไขในบางสวนท่ี
ไมสอดคลองกับสภาพการณสังคมปจจุบันในกระบวนการยุติธรรม ไมตอบสนองกับมาตรฐานข้ัน
ต่ําท่ีเปนท่ียอมรับและเปนสากลตามหลักการขององคการสหประชาชาติ ขัดตอการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ในบางสวนยังเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของผูตองขังโดยไมสมควรและในบางสวนยังกระจัดกระจายไมมีการรวบรวมเปนระบบเพ่ือใหงาย
ตอการบังคับใช นอกจากนี้การกําหนดระเบียบของเรือนจําในบางสวนมีขอปลีกยอยมากเกินไปไม
รวมเปนหมวดหมูโดยกรมราชทัณฑอนุญาตใหแตละเรือนจําออกระเบียบการกําหนดส่ิงของ
เคร่ืองใชสวนตัวสําหรับผูตองขังไดเอง ซ่ึงทําใหเกิดความลักล่ันในทางปฏิบัติของแตละเรือนจํา
และผูตองขังไมไดรับสิทธิเทาเทียมกัน และเปนการละเมิดสิทธิของผูตองขังซ่ึงอาจสงในทางลบตอ
ตัวเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และสงผลตอหนวยงานราชทัณฑโดยรวม 
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ABSTRACT 
   

 Since penalty enforcement is authorized by the state, the penalty law is a component 
in a judicial administration, which imposes the penalty and limited right to freedom in prison. The 
office in the judicial administration, whose role involves enacting penalty law, is the Department 
of Corrections. The Department of Corrections is entitled to control, adjust and develop the 
behavior of the prisoners in the criminal case. The Department of Corrections has to assure that 
the prisoners will not repeatedly commit a crime after they pass the penalty period. Moreover, the 
Department of Corrections has to provide and support and welfare for the prisoners, as well as 
develop mentality, implant a positive mindset towards occupation. The prisoners should be taught 
to abide by the law and social norms. They should practice job skills required to earn a living 
legally, so that they can be acknowledged by the society. To proceed the aforementioned 
activities, the Department of Corrections is commissioned to treat the prisoners in criminal case in 
accordance with the court’s sentence or order from the person in authority. 
 The process or method of treating the prisoners in criminal case is detailed in the 
Corrections Act B.E. 2479, along with Ministerial Order issued under the authorization of the 
Corrections Act B.E. 2479, which serves as a model and standing orders. Furthermore, the 
Department of Corrections has an implicit duty to specify or improve the rules of the treatment of 
prisoners to be in line with the United Nations’ Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners. The rules are considered as a minimum standard that every country accepts as a 
protection of right to freedom.  
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 Nowadays the Department of Corrections is obliged to treat the prisoners the way 
human beings are treated. It should take into account the dignity of human beings and the right a 
prisoner should receive according to the universal standard. In addition, the prisoner should be 
protected of his fundamental right in form of legal welfare such as food, clothing, bedding, 
medication and other physical necessities. In other words, the prisoners are deprived of freedom, 
as a result, they should obtain special rights. 
 Thus, it is compulsory to modify the Corrections Act B.E. 2479 and related 
regulations that enact prisoners’ right. Some rules should be adjusted to conform to the current 
situation in today’s judicial administration and respond to the minimum standard rule of the 
United Nations. They should not violate the protection of right to freedom of the Constitution of 
Thailand. Additionally, there are some parts of the Corrections Act that limit prisoners’ right to 
freedom inappropriately, and are unsystematically categorized for ease of use. Some prison rules 
contain unnecessary bylaws, in which the Department of Corrections allows each prison to issue 
its own personal belonging rules. This leads to failed practice in the prison, where prisoners do 
not access the equal right. Also, it violates the right of prisoners and casts negative effects on 
prison staff, including the Department of Corrections as a whole. 
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 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคุณวิศิษฐ์ ประยรูสวสัด์ิเดช ท่ีใหโ้อกาส
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 ประโยชน์หรือคุณค่าใดๆ ท่ีอาจมีจากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ
ของบิดาและมารดา รวมทั้งคณาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษา 
และรากฐานชีวิตของผูเ้ขียน แต่ถา้เกิดขอ้บกพร่องหรือผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอรับไวแ้ต่เพียง
ผูเ้ดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระบวนการยุติธรรมนับเปนกลไกท่ีสําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพและ
ผลประโยชนของประชาชนและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลภายใต
กรอบแหงกฎหมาย (Rule of Law) โดยใชกระบวนการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย 
 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีการบัญญัติ
ถึงการบังโทษจํากัดเสรีภาพในเรือนจํา เนื่องจากอํานาจการบังคับโทษเปนอํานาจของรัฐ องคกรใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายบังคับโทษก็คือ กรมราชทัณฑ ซ่ึง
มีภารกิจในดานการควบคุมและแกไข การพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองถูกบังคับโทษในคดีอาญาให
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ไมเปนผูกระทําความผิดซํ้าหลังจากผานพนจากการบังคับโทษจําคุกไปแลว
ในภายหนา การดําเนินงานดานการใหการสงเคราะห การจัดสวัสดิการแกผูตองถูกบังคับโทษจําคุก 
นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีใหการพัฒนาดานจิตใจโดยการปลูกฝงทัศนะคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ      
การดํารงชีพในสังคมใหมีความเคารพตอกฎหมาย หรือกติกาของสังคม เพิ่มศักยภาพดานทักษะ
ฝมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตสามารถอาศัยอยูในสังคมไดอยางเปนปกติและไดรับการยอมรับ
จากสังคมตอผลของการแกไขเปล่ียนแปลงพฤตินิสัยของผูพนจากการบังคับโทษจําคุก ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวกรมราชทัณฑ  มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอผูถูกบังคับโทษในคดีอาญาใหเปนไป
ตามคําพิพากษาของศาล หรือคําส่ังของผูมีอํานาจในกระบวนการตามกฎหมาย1 กระบวนการหรือ
วิธีการปฏิบัติตอบุคคลท่ีจะตองถูกบังคับโทษทางอาญาไดกําหนดรายละเอียดอยูในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑพุทธศักราช 2479 รวมท้ังกฎกระทรวงซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑซ่ึงเปนกฎหมายแมบทและระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ นอกจากนั้นกรมราชทัณฑมีหนาท่ี
โดยนัยตองกําหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑการปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับหลักการสากลของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ซ่ึงถือเปนมาตรฐาน
ข้ันตํ่าท่ีสมาชิกทุกประเทศตางใหการยอมรับวาเปนมาตรฐานการใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในระดับท่ียอมรับได  

                                                            
1 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 8. 
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 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการคุมครองสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดในสวนท่ีเกี่ยวของกับหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเปนบทบัญญัติ
หลักท่ีใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยเปนการท่ัวไปในสวนของสิทธิเสรีภาพ
ในกระบวนการยุติธรรมยอมใหความคุมครองอยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติจากความแตกตาง
ทางถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ สภาพทางกาย บุคคลทุกคนไมเวนแมผูตองคดีอาญาท่ีถูกบังคับโทษใน
เรือนจํา ซ่ึงโดยหลักการผูตองขังซ่ึงถูกบังคับโทษคดีอาญายอมไดรับความคุมครองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปภายนอกเรือนจํา แตกตางเพียงแตการถูกจํากัดเสรีภาพตามท่ี
กฎหมายกําหนดรวมทั้งสิทธิอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องหรือเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการบังคับโทษจําคุก
เทานั้น สวนมาตรการอ่ืนๆ ซ่ึงไมเกี่ยวของกับการจํากัดหรือการตัดอิสรภาพของการบังคับโทษ
จําคุก ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการบังคับโทษจําคุกไมวาในทางนโยบาย หรือการปฏิบัติจะใชวิธีการ
ดําเนินการตอผูถูกบังคับโทษเหลานั้นใหกระทบกระเทือนสาระสําคัญของเสรีภาพตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวไมได  
 สําหรับเรือนจํา (Prison) ซ่ึงเปนหนวยงานยอยของกรมราชทัณฑแตเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินการในภารกิจหลักของกรมราชทัณฑคือการบังคับโทษจําคุกเนื่องจากเปน
หนวยงานที่มีหนาท่ีดําเนินการใชมาตรการปฏิบัติตอผูตองขังอยางแทจริงในทุกๆ ดาน ประกอบดวย 
การควบคุมบังคับบัญชา การใหการศึกษา การอบรมแกไขฟนฟู การสงเคราะหและการสวัสดิการ
ดานท่ีอยูหลับนอน อาหาร เคร่ืองนุงหม สุขภาพอนามัย เรือนจําถือเปนหนวยงานสุดทายของ กรม
ราชทัณฑท่ีตองปฏิบัติตอผูตองขังอยางแทจริงการดําเนินการในการอบรมแกไขฟนฟูพฤติกรรม 
ในสวนท่ีไมพึงประสงคของสังคมท่ีปรากฏภายนอก และพ้ืนฐานจิตใจภายในของผูตองขังซ่ึง 
เปนหนาท่ีหลักของกรมราชทัณฑ นอกจากนั้นในสวนท่ีเกี่ยวของกับสภาพความเปนอยูหรือ
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ในเรือนจําเปนส่ิงท่ีหนวยงานบังคับโทษตามกฎหมายตองคํานึงถึงโดยการ
ปรับสภาพ ปรับปรุงหรือการจัดการใหมีความแตกตางจากสภาพการใชชีวิตภายนอกเรือนจําให
นอยท่ีสุดซ่ึงหมายความถึงสภาพเรือนจํา หรือการดํารงชีวิตประจําวันของผูถูกบังคับโทษจําคุกตอง
ไดรับการปฏิบัติท่ีคลายคลึงกับบุคคลภายนอกใหมากท่ีสุด เวนแตท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการตัด
อิสรภาพหรือการจําคุกตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเหตุท่ีตองยังคงสภาพเชนนั้นเปนเพราะการคงไว
ซ่ึงความเปนเอกลักษณหรือบุคลิกประจําตัวของผูตองขังในเรือนจําจะตองไมถูกทําลายไปเพ่ือความ
จําเปนในการพัฒนาสภาพดานรางกายและจิตใจของผูตองขังตามวัตถุประสงคของการดําเนินการ
บังคับโทษจําคุกตอไป สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีสิทธิของผูท่ีถูกคุมขังยังไมไดรับการเคารพเปน
เพราะเจาหนาท่ีของรัฐประสงคใชวิธีปฏิบัติงานท่ีงาย และตองการความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
โดยไมคํานึงถึงสิทธิของผูถูกคุมขังหรือผูท่ีจะตองถูกบังคับโทษ และการท่ีแนวทางปฏิบัติงานของ
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หนวยงานราชทัณฑ ขาดกฎระเบียบท่ีมีความรัดกุม หรือการตรวจสอบที่เพียงพอที่จะควบคุม
ตรวจสอบการใชดุลพินิจ2 หรือการปฏิบัติของเจาพนักงานเรือนจําท่ีไดใชมาตรการตอผูตองขังใน
เรือนจํา 
 ฉะนั้นการราชทัณฑในปจจุบันจําเปนตองปฏิบัติตอผูตองขังอยางเชนท่ีมนุษยพึงปฏิบัติ
ตอกันโดยตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และตองตระหนักถึงสิทธิ ท่ีผูตองขังพึงไดรับตาม
มาตรฐานสากลกับท้ังปกปองรักษาสิทธิข้ันพื้นฐานของผูตองขัง โดยรับรองสิทธิตางๆ ในรูปของ
สิทธิตามกฎหมายและจัดสวัสดิการตางๆ ใหผูตองขังไมวาจะเปนเร่ืองอาหาร เส้ือผา เคร่ืองนอน 
ยารักษาโรค และส่ิงจําเปนพื้นฐานทางกายท่ีจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ ใหแกผูตองขังหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือผูตองขังไมมีความเปนอิสระทําใหตองไดรับสิทธิพิเศษตางๆ (special rights) นั่นเอง3  
 ในปจจุบันประชาคมโลกไดยอมรับและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากข้ึนและยอมรับในสิทธิผูตองขังวาเปนสิทธิมนุษยชน
ประเภทหน่ึง ดังนั้นการปฏิบัติตอผูตองขังจึงตองคํานึงถึงสิทธิเบ้ืองตน ในฐานะท่ีผูตองขังก็เปน
มนุษยเชนเดียวกัน จึงนําไปสูขอกําหนดกฎเกณฑท่ีเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอผูตองขังพึงไดรับ
ไวในสาสนรับรองสิทธิระหวางประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของ
สหประชาชาติสําหรับปฏิบัติตอผูขังในคดีอาญา4 ซ่ึงองคการสหประชาชาติกําหนดขึ้นโดยมี
บทบัญญัติท่ีครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอผูตองขังในเร่ืองตางๆ เชน มาตรการเกี่ยวกับอาหารของ
ผูตองขัง มาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองนุงหมของผูตองขัง มาตรการเกี่ยวกับท่ีอยูหลับนอนของผูตองขัง
มาตรฐานเกี่ยวกับบริหารหองสมุดเรือนจํา การใหการศึกษา รวมท้ังตองจัดใหมีบริการดานกีฬาและ
นันทนาการแกผูตองขัง และหัวขออ่ืนๆ อีกรวม 30 เร่ือง โดยขอกําหนดแตละขอจะระบุมาตรฐาน
หรือส่ิงท่ีเรือนจําจะตองปฏิบัติหรือจัดใหผูตองขัง ซ่ึงหลักดังกลาวเปนส่ิงท่ีประเทศตางๆ รวมกัน
กําหนดข้ึนเปนมาตรฐานสากล5 เรือนจําของประเทศตางๆควรปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า

                                                            
2 จาก รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษ

ในคดีอาญา (น.3), โดย ณรงค ใจหาญ, 2540, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะ.  
3 จาก สิทธิของผูตองขัง เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑหนวยที่ 10  (น.51), 

โดย กุลพล  พลวัน, 2551, นนทบุรีฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.    
4 โปรดดูรายละเอียดในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง

และทางการเมือง และขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังในคดีอาญา.  
5 จาก ขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง เอกสารการสอนชุด

วิชากฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑหนวยที่ 14  (น. 300), โดย อารีลักษณ  สินธพพันธ, 2551, นนทบุรีฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
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ของสหประชาชาติสําหรับปฏิบัติตอผูขังในคดีอาญานี้ใหมากท่ีสุดเพื่อเปนการคุมครองสิทธิข้ัน
พื้นฐานท่ีผูตองขังพึงไดรับ 
 อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และระเบียบท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดบัญญัติ
รับรองสิทธิของผูตองขังไวตองมีการดําเนินการศึกษาและแกไขในบางสวนท่ีไมสอดคลองกับ
สภาพการณสังคมปจจุบันในกระบวนการยุติธรรม ไมตอบสนองกับมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีเปนท่ียอมรับ
และเปนสากลตามหลักการขององคการสหประชาชาติ ขัดตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ในบางสวนยังเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนโดยไมสมควรและในบางสวนยังกระจัดกระจายไมมีการรวบรวมเปนระบบเพื่อใหงาย
ตอการบังคับใช6 นอกจากนี้การกําหนดระเบียบของเรือนจําในบางสวนมีขอปลีกยอยมากเกินไป   
ไมรวมเปนหมวดหมูโดยกรมราชทัณฑอนุญาตใหแตละเรือนจําออกระเบียบการกําหนดส่ิงของ
เคร่ืองใชสวนตัวสําหรับผูตองขังไดเอง7 ซ่ึงทําใหเกิดความลักล่ันในทางปฏิบัติของแตละเรือนจําและ
ผูตองขังไมไดรับสิทธิเทาเทียมกัน และเปนการละเมิดสิทธิของผูตองขังซ่ึงอาจสงในทางลบตอตัว
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และสงผลตอหนวยงานราชทัณฑโดยรวม 
 อีกท้ังเรือนจําตางๆยังประสบปญหาผูตองขังเพิ่มมากข้ึนจนลนเรือนจํา ในปจจุบันมี
ผูตองขังในเรือนจําท้ังส้ิน 313,361 คน ซ่ึงความจุของเรือนจํารองรับผูตองขังไดเพียง 160,000 คน 
จํานวนผูตองขังเกินความจุของเรือนจําท่ีจะรองรับไดถึงเกือบสองเทา นําไปสูปญหาไมวาจะเปน
เร่ืองพ้ืนท่ีเรือนนอน เคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร บริการทางการแพทยรวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ใหแกผูตองขังอาจไมครบถวน 
 ดังนั้นผูเขียนตองการศึกษาสิทธิของผูตองขัง ตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ
ในประเทศไทย โดยเนนศึกษา สิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง สิทธิในการ
ไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของผูตองขัง สิทธิ 
ในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ ซ่ึงถือ
เปนสิทธิท่ีจําเปนท่ีเรือนจําตองคํานึงถึงและจัดใหบริการเปนสวัสดิการแกผูตองขัง เปรียบเทียบกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติและกฎหมายตางประเทศ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 
 

                                                            
6 จาก วิสัยทัศนดานการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผนดินเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยใน

ทศวรรษ (น.112), โดย ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2541,  
7 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ 0705/ว 9  เรื่องการกําหนดสิ่งของเครื่องใชสวนตัวสําหรับผูตองขัง ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2552 และรางขอบังคับเรือนจํา/ ทัณฑสถาน. 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาแนวความคิดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของผูตองขังตามขอกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติตอผูตองขัง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวง
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะสิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง 
สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของ
ผูตองขัง สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิต
อ่ืนๆ          
 2. เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ และสหประชาชาติ ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของผูตองขัง เฉพาะสิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง 
สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของ
ผูตองขัง สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิต
อ่ืนๆ 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
        สิทธิของผูตองขัง โดยเฉพาะสิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง 
สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของ
ผูตองขัง สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิต
อ่ืนๆ ตองมีความสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ใหมีความทันสมัยเปนปจจุบันทัดเทียมกับสิทธิ
ของผูตองขังในตางประเทศและตองมีการแกไขเพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑอยางชัดเจน
ตอไป 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผูตองขัง หลักการขององคการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานข้ันตํ่าของการปฏิบัติตอผูตองขัง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รวมท้ังพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของโดย
ศึกษาเฉพาะ สิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมี
อาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของผูตองขัง สิทธิในการไดรับ
การรักษาพยาบาลของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายตางประเทศ  
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1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมคนควาจาก
หนังสือตํารา บทบัญญัติของกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ผลงานวิจัย 
วิทยานิพนธ บทความเชิงวิชาการ เอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยนํา
ขอมูลท่ีไดมาทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนะหาแนวทางแกไข
ปญหาตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. ทําใหทราบถึงความเปนมา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของผูตองขังโดยเฉพาะ 
สิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง 
สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของผูตองขัง สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล
ของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ 
 2. ทําใหทราบถึงหลักกฎหมายของไทยในเร่ืองสิทธิของผูตองขัง โดยเฉพาะสิทธิในการไดรับ
บริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการ
ไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอนของผูตองขัง สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขัง 
สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ วามีความสอดคลองหรือความแตกตางตามหลักการ
ปฏิบัติขององคการสหประชาชาติซ่ึงเปนสากล ท่ีไดรับการยอมรับในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 3. ทําใหทราบถึงความแตกตางในทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะสิทธิใน
การไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับ
หรือมีเคร่ืองนุงหมของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองหลับนอนของผูตองขัง สิทธิในการ
ไดรับหรือมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ 
 4. ทําใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขังโดยเฉพาะสิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ี
อยูอาศัย สิทธิในการไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมของ
ผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองหลับนอนของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ 
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงขอบัญญัติในกฎหมายบังคับโทษ กฎระเบียบที่เกี่ยวของใน
การคุมครองสิทธิของผูตองขัง โดยเฉพาะสิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยในการ สิทธิ
ไดรับหรือมีอาหารของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมของผูตองขัง สิทธิในการ 
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ไดรับหรือมีเคร่ืองหลับนอนของผูตองขัง สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
ในชีวิตอ่ืนๆ ใหมีความเปนสากล ชัดเจน ในการคุมครองเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูตองขัง 

 DPU



บทที่ 2 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับโทษและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขัง 

  
 ในบทน้ีจะไดศึ้กษาถึงหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงัและ
กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการลงโทษและการบงัคบัโทษจ าคุก แนวความคิดเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งขงั 
ตลอดจนมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั รวมถึงมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งขงัในดา้นส่ิงจ  าเป็นพ้ืนฐานทางกายของประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สิทธิ
ในการได้รับบริการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั สิทธิในการไดรั้บหรือมีอาหาร สิทธิในการไดรั้บหรือมี
เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาล สิทธิในการไดรั้บหรือมีส่ิงจ  าเป็นใน
ชีวิตอ่ืนๆ โดยจะกล่าวถึงความหมายและค าจ  ากดัความของค าว่า ส่ิงจ  าเป็นพ้ืนฐานทางกาย ท่ีน ามา
ซ่ึงความเก่ียวพนัเพื่อให้เข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของผูต้อ้งขัง
ต่อไป 
 
2.1 หลกัศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 
         เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยใ์นสภาพสังคมปัจจุบัน มีความเก่ียวพันโดยตรงกับ
การเมืองการปกครองและกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในรูปรัฐเสรี  (Liberal And 
Democratic State) อนัมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัส าคัญสูงสุด ย่อมต้องก าหนดให้มีควบคู่กับหลกัประกัน 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย ์(The right and liberty of human) ซ่ึงมนุษยทุ์กคนต้องมี
เพ่ือความเป็นศกัด์ิศรีของมนุษย ์(The dignity of human) ไม่ว่าจะเป็นการค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนภายใต้การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตามสิทธิธรรมชาติ (NaturalRights) 
อนัสืบเน่ืองมาจากพฒันาการของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) หรือ ท่ียึดหลกันิติรัฐ 
(Legal State) อนัเป็นสิทธิบญัญัติหรือการมีศกัด์ิศรีตามกฎหมายเชิงทฤษฎีปฏิฐานนิยม (Positive 
Law) ก็ตาม ลว้นแต่มีเป้าหมายเจตนารมณ์เดียวกนัต่อความตอ้งการคุม้ครองใหห้ลกัประกนัเก่ียวกบั
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดการค านึงและความศกัด์ิสิทธ์ิต่อการคุม้ครองศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ใหส้ามารถน าไปใชบ้งัคบัในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด1 

                                                             
1 จาก ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (น.1), โดย    

ยศศกัดิ์  โกไศยกานนท,์ 2544, ม.ป.ท:  มปพ. 
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 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถือว่าเป็นหลกัพ้ืนฐานท่ีส าคญัของหลกันิติรัฐ ทั้งน้ี
เพราะถือว่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นการคุม้ครองท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวน้อกเหนือจากการ
คุม้ครอง สิทธิเสรีภาพ โดยท่ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐให้การ
รับรองคุม้ครองโดยทั่วไป มาตรการคุม้ครองของรัฐจึงอยู่ในลกัษณะของการตรากฎหมายมาใช้
บังคับ ดังนั้ นแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนนั้ นอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา โดยหากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศใดหรือท่ีใดก็ตามท่ีปราศจาก 
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแลว้ ย่อมไม่อาจเรียกไดว้่าเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะเป็นได้ก็แค่เพียงกระบวนการด าเนินคดีทางอาญาหรือ
กระบวนการลงโทษทางอาญาเท่านั้น2 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีไดบ้ญัญัติ
รับรองเร่ือง “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 4 ว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ 
และเสรีภาพบุคคลย่อมไดรั้บการคุม้ครอง” มาตรา 26 บญัญติัว่า “การใชอ้  านาจโดยองคก์รของรัฐ
ทุกองคก์ร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
น้ี” และมาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน” ซ่ึงต่อมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดน้ าหลกัการดงักล่าว
มาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 25503 
 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตามทบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการกล่าวถึง “คุณค่า” 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นคุณค่าท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัเวลาสถานท่ี และจะตอ้งท าใหคุ้ณค่าดงักล่าวนั้นมี
ผลในทางกฎหมาย ตามท่ี GuenterDuerig ไดอ้ธิบายค าว่า “ศกัด์ิศรี” ว่า มนุษยทุ์กคนเป็นมนุษยโ์ดย
อ านาจแห่งจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงท าให้เขาแตกต่างจากความเป็นอยู่ในสภาวะธรรมชาติท่ี
ปราศจากความเป็นส่วนบุคคล และการท าให้บรรลุเป้าหมายภายในขอบเขตส่วนบุคคลนั้ น
ย่อมข้ึนอยู่ก ับการตัดสินใจของบุคคลนั้ นเองในอันท่ีจะก าหนดตนเองและในการสร้าง 
สภาพแวดลอ้มของตนเอง จากแนวความคิดดงักล่าวน้ีอนัเป็นการใหค้วามหมายของ “ศกัด์ิศรีความ 
เป็นมนุษย”์ ซ่ึงประกอบดว้ยรากฐานอนัเป็นสาระส าคญั 2 ประการ ท่ีไม่อาจแยกออกจากกนัไดคื้อ 
สิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิในท่ีจะไดรั้บความเสมอภาค 

                                                             
2 จาก มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (น1.), โดย ชาติ ชยัเดชสุริยะ, 2549, 

กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
3 จาก หลกัพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น.83), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 

2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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 “สิทธิในชีวิตและร่างกาย” (RechtaufLeben) เป็นส่ิงท่ีติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดเป็น
สิทธิของปัจเจกบุคคลท่ีมีอยู่ในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและร่างกายดังกล่าวไม่อาจจะ  
ถูกพรากไปจากบุคคลได ้แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจท าใหไ้ดรั้บหลกัประกนัมากข้ึนโดยบทบญัญติั
กฎหมายของรัฐได ้สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการ
ด ารงอยูข่องมนุษย ์และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามนุษยมี์อิสระท่ีจะก าหนดตนเองได้
ตามเจตจ านงท่ีตนประสงค ์จากการท่ีมนุษยม์ีเจตจ านงโดยอิสระในอนัจะสร้างสภาพแวดลอ้มของ
ตนเองหรือพฒันาบุคลิกภาพของตนเองน้ีเองท่ีท าให้มนุษยแ์ตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆดงันั้น เพ่ือ
เป็นการเคารพในสิทธิในชีวิตและร่างกายของปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนจึงต้องเคารพใน
ขอบเขตปริมณฑลส่วนบุคคลของแต่ละคน และดว้ยเหตุน้ีสิทธิในชีวิตและร่างกาย จึงเป็นรากฐาน
อนัส าคญัของ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ 
 “สิทธิในความเสมอภาค” (Gleichheitsrecht) สิทธิในความเสมอภาคเป็นการแสดงว่า
มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนั ในขณะท่ีสิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นการแสดง
ถึงปริมณฑลส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคล แต่ในขณะท่ี “สิทธิในความเสมอภาค” เป็นการแสดงถึง
ความสมัพนัธข์องปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคม ดงันั้น ถึงแมม้นุษยจ์ะ มีสิทธิในชีวิต
และร่างกายของตนก็ตาม แต่หากขาดหลกัประกนัในเร่ืองหลกัความเสมอภาคแลว้ บุคคลนั้นอาจ
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบติั จากผูใ้ชอ้  านาจ
รัฐ ดว้ยเหตุน้ีเพ่ือใหม้นุษยส์ามารถด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัดิศรีอยา่งแทจ้ริง นอกจากปัจเจกบุคคล
จะมีสิทธิในชีวิตและร่างกายแลว้ ปัจเจกบุคคลยงัจะตอ้งมีหลกัประกนัในเร่ืองหลกัความเสมอภาค
ดว้ย หลกัความเสมอภาคจึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย”์ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในทางความเขา้ใจถึงคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยู่ในเสรีภาพของ
มนุษยน์ั้นจะตอ้งเขา้ใจว่าเสรีภาพในการก าหนดตนเองของมนุษยใ์นทางความคิดนั้นถือว่ามนุษยทุ์ก
คนมีความเท่าเทียมกันในเสรีภาพทางนามธรรมเท่านั้ น ดังนั้น คุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ 
“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ น้ีแทจ้ริงแลว้ไม่อาจจะท าใหเ้ท่าเทียมกนัไดส้ าหรับมนุษยทุ์กคน แต่อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดมีความเป็นไปไดใ้นทางนามธรรมท่ีบุคคลแต่ละบุคคลอาจจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของตน
ในทางกฎหมายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
 ก) คุณค่าอนัมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น จะตอ้งเขา้ใจว่ายงัด  ารงอยู่
ถึงแมว้่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะไม่มีความสามารถท่ีจะก าหนดตนเองไดโ้ดยอิสระตั้งแต่เร่ิมตน้ อนั
เน่ืองมาจากความมีจิตบกพร่อง จิตผิดปกติ หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีน้ียงั ตอ้งถือว่า
ในทางกฎหมายแลว้บุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะก าหนดตนเองได ้และบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะใช้
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เสรีภาพนั้นอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงย่อมมีผลว่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยย์งัด  ารงอยูก่บับุคคลนั้น อย่าง
สมบูรณ์ ทั้งน้ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาความจริงว่าบุคคลนั้นสามารถใชเ้สรีภาพนั้นไดห้รือไม่ 
 ข) คุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยย์งัด  ารงอยูถึ่งแมบุ้คคลใดบุคคล
หน่ึงจะสร้างความเส่ือมเสียใหแ้ก่ตนเอง เช่น อาชญากรไดใ้ชเ้สรีภาพไปในทางท่ีผดิก่อใหเ้กิดความ
อบัอายสร้างความเส่ือมเสียให้แก่ตนเอง การใชเ้สรีภาพท่ีท าให้เกิดความอบัอายและสร้างความ
เส่ือมเสียให้แก่ตนเองเช่นนั้นย่อมเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่ามนุษยน์ั้นมีศกัด์ิศรีของตนเอง มีศกัด์ิศรีท่ีจะ
ก าหนดตนเองไดอ้ยา่งอิสระ หากแต่บุคคลนั้นไดใ้ชเ้สรีภาพนั้นไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเป็น
การใชเ้สรีภาพไปในทางท่ีผดิ 
 ค) คุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นมิได้ข้ึนอยู่กบัการท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีเป็นจริงในทางปฏิบติัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดงันั้น การแทรกแซงของรัฐอาจ
เป็นการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ด ้แมว้่าบุคคลนั้นไดต้ดัสินใจอย่างอิสระยนิยอมให้รัฐ
ท า การแทรกแซงดงักล่าวได ้ทั้งน้ีเพราะจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นภาระหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น จากบทบญัญติัดงักล่าวรัฐยอ่มไม่มีอ  านาจ
ท่ีจะไปขอความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือการแทรกแซงในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
หากแต่ ตอ้งปกป้องมิใหมี้การละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 ง)  เพราะคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการท าให้
เป็นจริงของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดงันั้น กรณีจึงอาจเป็นการแทรกแซงในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ด ้
แมว้่าบุคคลนั้นจะยงัไม่ถือก าเนิดหรือบุคคลนั้นไดต้ายไปแลว้ก็ตาม ดงันั้น ในกรณีนั้นจึงไม่อาจจะ
อาศยัหลกัสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวได ้เช่น เด็กในครรภ์
มารดายอ่มไดรั้บศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกนัถึงแมชี้วิตมนุษยจ์ะเร่ิมตน้เม่ือมีการ ใหก้  าเนิด 
การให้ก  าเนิดนั้นก่อให้เกิดชีวิตใหม่และบุคลิกภาพส่วนบุคคลใหม่ข้ึน ดงันั้น การท าแทง้เด็กใน
ครรภม์ารดาท่ีมิไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือการท่ีรัฐมิไดเ้ขา้ไปปกป้องต่อชีวิตของเด็ก
ในครรภ์มารดาดังกล่าว กรณีย่อมเป็นการขัดกับมาตรา 1 (ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์) ของรัฐธรรมนูญ 
ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของเยอรมนั (BYerfGE39,1) ได้วินิจฉัยว่ากฎหมาย อาญาท่ีอนุญาตให้ 
ท าแทง้ไดน้ั้นเป็นโมฆะ โดยไดใ้ห้เหตุผลว่าชีวิตท่ีไดรั้บการพฒันาอยู่ในครรภ์ มารดานั้นถือเป็น
ชีวิตอีกชีวิตหน่ึงซ่ึงอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของรัฐธรรมนูญ หรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นอาจให้
ความคุม้ครองไปถึงบุคคลท่ีเสียชีวิตแลว้ เช่น การใชป้ระโยชน์จากศพของมนุษยใ์นทางการวิจยั
เพ่ือการอุตสาหกรรมนั้นอาจเป็นการละเมิดในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แต่อย่างไรก็ตาม หากผูต้าย
ได้ตัดสินใจด้วยตนเองการท่ีจะอุทิศร่างกายของตนเพื่อการศึกษาวิจัยในทางแพทย์อันเป็น  
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ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือการรักษาเยียวยาผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นน้ีย่อมไม่เป็นการ 
ขดัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์4 
 ในทางต ารากฎหมายของต่างประเทศโดยเฉพาะของเยอรมนั ไดมี้ความพยายามอยา่งยิง่
ท่ีจะใหค้วามหมายของค าว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ (Menschen-wuerde) แต่อยา่งไรก็ตาม จนถึง
ปัจจุบันน้ีก็ยงัไม่มีนิยามใดท่ีได้รับการยอมรับเป็นการทัว่ไป ดงันั้น การท่ีจะท าความเข้าในเร่ือง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจึ์งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งยอ้นกลบัไปศึกษาความเป็นมาในประวติัศาสตร์ของค าว่า 
“ศกัด์ิศรี” (Wuerde) ซ่ึงในทางประวติัศาสตร์ไดม้ีการนิยามความหมายของ “ศกัด์ิศรี” ไวแ้ตกต่าง
ออกไป 
 “ศกัด์ิศรี” (dinitas) ในความหมายของชาวโรมนั หมายถึงเกียรติในทางส่วนบุคคลท่ี
ปรากฏต่อสาธารณะ ดงันั้น ศกัด์ิศรีในความหมายของชาวโรมนัจึงไม่ใช่เร่ืองของบุคคลทุกคน 
หากแต่หมายเฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บเกียรติจากสาธารณะ 
  แต่ “ศกัด์ิศรี” ในความเขา้ใจของศาสนาคริสต์ หมายถึง ความเมตตาของพระเจา้ ซ่ึง
เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงในทางศาสนาคริสต์ว่า มนุษยน์ั้ นถูกสร้างข้ึนตามความประสงค์ของ 
พระผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้น ศกัด์ิศรีของมนุษยมิ์อาจถูกท าลายหรือถูกพรากไปไดโ้ดยการกระท าของบุคคล
อ่ืนหากแต่ถูกท าลายไดโ้ดยบาปของตนเอง ศกัด์ิศรีในความหมายของศาสนาคริสตจึ์งเป็นเร่ืองของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัพระผูเ้ป็นเจา้5 
 ในทางพุทธศาสนาถึงแมจ้ะมิไดม้ีการพูดถึงค าว่า “ศกัด์ิศรี” ไวโ้ดยตรง แต่พระพุทธ
องค์เคยตรัสไวใ้นอคัคญัสูตรว่า วรรณะทั้งส่ีอนัประกอบดว้ย กษัตริย ์พราหมณ์ แพศย ์และศูทร 
นั้นสามารถประพฤติไดท้ั้งในทาง “กรรม” ท่ีด  าและขาว ดงันั้น วรรณะหรือชนชั้นจึงไม่ใช่เคร่ืองวดั
ความผดิถูกชัว่ดี และไดต้รัสว่า ทั้งพราหมณ์ แพศย ์ศูทร ยอ่มเกิดจากพวกนั้นมิใช่พวกอ่ืน เกิดจาก
คนเสมอกัน มิใช่เกิดจากคนท่ีไม่เสมอกนั เกิดข้ึนโดยธรรม มิใช่เกิดข้ึนโดยอธรรม นอกจากนั้น
พระพุทธองคย์งัไดต้รัสไวใ้นอพัพฏัฐสูตรว่า ใครก็ตามยงัถือชาติ ถือโคตร ถือตวั ถืออาวาหะ (การ
สมรส) คนเหล่านั้นยอ่มห่างไกลจากความรู้และความประพฤติอนัยอดเยีย่มต่อเม่ือละความถือชาติ 
ถือโคตร ถือตวั ถือวาหะได ้จึงจะน าใหแ้จง้ไดซ่ึ้งความรู้และความประพฤติอนัยอดเยีย่ม จากค าตรัส
ของพระพุทธองค์ในพระสูตรต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ตามหลกัพระพุทธศาสนาคุณค่าของบุคคล  
ข้ึนอยู่กบัความรู้ (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) ดงันั้นบุคคลไม่ว่าวรรณะใดท่ีถึงพร้อมดว้ย

                                                             
4 จาก สิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น.15-17), โดย ไพโรจน์  พลเพชร, บรรเจิด สิงคะเนติ, 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, ชลทั ประเทืองรัตนา และ เฉลิม เกิดโมลี, 2546, กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 
5 จาก หลกัพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น.86), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 

2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ความรู้ และความประพฤติและเป็นผูป้ราศจากอวิชชาแลว้บุคคลนั้นยอ่มเป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุด6 
 จะเห็นไดว้่าการใหค้  านิยามค าว่า “ศกัด์ิศรี” จากการศึกษาในทางประวติัศาสตร์ หลกั
ปรัชญา และความเช่ือทางศาสนา การศึกษาความหมายของ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ บนพ้ืนฐาน
ดงักล่าวยงัไม่เพียงพอต่อการท าความเขา้ใจในทางหลกักฎหมาย 
 ความหมายของค าว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ในทางกฎหมาย นักกฎหมายของ
เยอรมนั GuenterDuerigไดใ้ห้ค  าอธิบายค าว่า “ศกัด์ิศรี” ว่า มนุษยทุ์กคนเป็นมนุษยโ์ดยอ านาจแห่ง
จิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงท าให้เขาแตกต่างจากความเป็นอยูใ่นสภาวะธรรมชาติท่ีปราศจากความ
เป็นส่วนบุคคล และการท าให้บรรลุเป้าหมายภายในขอบเขตส่วนบุคคลนั้น ย่อมข้ึนอยู่ก ับการ
ตดัสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอนัท่ีจะก าหนดตนเองในการสร้างสภาพแวดลอ้มของตนเอง Klaus 
Stern ไดส้รุปสาระส าคญัของ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ว่าหมายถึงคุณค่าอนัมีลกัษณะเฉพาะและ
เป็นคุณค่าท่ีมีความผูกพนัอยู่กบัความเป็นมนุษย ์ซ่ึงบุคคลในฐานะท่ีเป็นมนุษยทุ์กคนไดรั้บคุณค่า
ดังกล่าวโดยไม่จ  าต้องค านึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา วยั หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบุคคล ใน
ความหมายน้ี “ศกัด์ิศรี” จึงหมายถึงลกัษณะบางประการท่ีสร้างออกมาเป็นคุณค่าเฉพาะตวัของ
มนุษย ์อนัเป็นสารัตถะในการก าหนดความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นสารัตถะท่ีมนุษยแ์ต่ละ
คนไดรั้บเพ่ือแก่ความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้น7 
 W. Maihoferและ R.F. Behrendt เห็นว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นเป็นการแสดงออก
ถึงการสร้างปริมณฑลของความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลให้กวา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และใช้
ประโยชน์จากปริมณฑลดงักล่าวเพ่ือการด ารงไวซ่ึ้งชีวิตมนุษย ์และเพ่ือปรับปรุงชีวิตมนุษยใ์หดี้ข้ึน 
โดยวิธีการพฒันาขีดความสามารถของมนุษยไ์ปสู่เป้าหมายท่ีก  าหนดไว  ้
 จากการให้ความหมายของ “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ (HumaDignity) โดยนักนิติศาสตร์  
อาจสรุปไดว้่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นเป็นคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ อนัสืบเน่ืองมาจากความเป็น
มนุษย ์และเป็นคุณค่าท่ีผูกพนัอยูเ่ฉพาะกบัความเป็นมนุษยเ์ท่านั้น โดยไม่ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขอ่ืนใด
ทั้งส้ิน เช่น เช้ือชาติ ศาสนา คุณค่าของมนุษยด์งักล่าวน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือให้มนุษยมี์ความอิสระ
ในการท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพส่วนตวัของบุคคลนั้นๆ ภายใตค้วามรับผิดชอบของตนเอง โดยถือว่า 
“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ เป็นคุณค่าท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้8 
 ส่วนในระดับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นยงัไม่มีค  าจ  ากดัความแน่นอนและยงัไม่ได้
แบ่งแยกออกจากเร่ืองสิทธิส่วนบุคคลอย่างชดัเจน แต่เป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไปไดว้่าศกัด์ิศรีความเป็น

                                                             
6 แหล่งเดิม. 
7 แหล่งเดิม. 
8 แหล่งเดิม. 
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มนุษยน์ั้น หมายความว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครหรืออยูใ่นสถานะใดยอ่มไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐโดย
ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความจ าเป็นทีรัฐตอ้งประกนัใหแ้ก่มนุษยทุ์กคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็น
คนเช้ือชาติหรือศาสนาใดก็ตาม รัฐใดจะกระท าการใดๆ หรือตรากฎหมายท่ีเป็นการจ ากดัหรือลด
หรือละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ม่ไดไ้ม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุผลใดก็ตาม การลดศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ไดแ้ก่การกระท าท่ีท าใหบุ้คคลมีสถานะต ่ากว่าความเป็นมนุษย์9 
 การปฏิบัติต่อผูสู้ญส้ินอิสรภาพ เช่น ผูต้ ้องหาหรือนักโทษเด็ดขาดย่อมได้รับการ
คุ้มครองศกัด์ิศรีเช่นกัน ผูถู้กกล่าวหาหรือผูต้ ้องหาย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการด าเนินการตาม
กระบวนการยติุธรรมตามหลกัการนิติรัฐเพื่อคน้หาความจริงและพิสูจน์ความผดิ เป็นสิทธิมนุษยชน
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์จะไปจ ากดัหรือละเมิดไม่ได้10 
 สิทธิมนุษยชน (Human rights) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 มีการน าค  าน้ีมาใชป้รากฏอยูใ่น
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ.1948 เร่ืองสิทธิมนุษยชนไดม้ีการพฒันาในแต่ละยคุสมยั
ต่อเน่ืองมาและมีการรับรองสิทธิของบุคคลในกลุ่มต่างๆ เช่น สิทธิของผูอ้พยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็ก 
รวมตลอดทั้งสิทธิของผูต้อ้งขงั เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลกลุ่มต่างๆยงัไม่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนัตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัทัว่ไป 
 สิทธิของผูต้ ้องขังมาจากการแสวงหาหลกัเกณฑ์พ้ืนฐานของความเป็นปัจเจกชน 
(Individual Basis) สมยัก่อนไดเ้ร่ิมจากการให้ความช่วยเหลือผูต้อ้งขงัทางกฎหมายอาจกล่าวไดว้่า
สาธารณชนไม่ไดใ้ห้ความสนใจในสิทธิของผูต้ ้องขงั สาเหตุเพราะผูก้ระท าผิดถูกมองว่าเป็นผูท่ี้
บกพร่องเร่ืองศีลธรรมอย่างร้ายแรงไม่สมควรไดรั้บการช่วยเหลือ ต่อมาสิทธิของปัจเจกชนไดรั้บ
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองป้องกนัท่ีประชาชนมีต่อการใชอ้  านาจรัฐ 
 การท่ีต้องถูกแยกตวัออกจากสังคมปกติ ซ่ึงผูต้ ้องขงัจะตอ้งถูกจ ากัดเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดต่อส่ือสารกบัสังคมภายนอก ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความ
ถูกตอ้งชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ความทุกข์ทรมานของผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บจาก
การถูกจ ากดัเสรีภาพตามกฎหมายต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีไดน้ าไปสู่การเรียกร้องสิทธิของผูต้อ้งขงัอนัเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน (basic human rights) รวมทั้ งการเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิตาม
กฎหมายอนัพึงมีของบุคคลเหล่านั้นดว้ย11 

                                                             
9 จาก ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา  (น.32), โดย ประธาน วฒันวาณิชย,์ 2546, กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. 
10 จาก มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, โดย น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2550, วารสารกฎหมายสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 19(1). น. 102.  
11 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 48), โดย ธานี วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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 ผูต้อ้งขงัซ่ึงถือเป็นมนุษยแ์ละพลเมืองของประเทศผูห้น่ึงเพียงแต่สูญเสียสิทธิบางส่วน
จากการท่ีได้รับโทษไป แต่บุคคลเหล่าน้ียงัมีสิทธิท่ียงัเหลืออยู่อีกจากการถูกลงโทษนั้ น มิได้
หมายความว่าผูก้ระท าความผดิท่ีถูกตอ้งขงันั้นส้ินสิทธิความเป็นมนุษยไ์ปเสียทั้งหมดแต่อยา่งใด12

ดังนั้นผูต้ ้องขังจึงควรได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนทุกคนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ้
เน่ืองจากสภาวะแห่งความมีศกัด์ิศรีของมนุษยเ์ช่นน้ี ยอ่มถือว่าด  ารงอยูใ่นมนุษยทุ์กคน และไม่อาจ
ถูกลิดรอนหรือท าลายลงได้ ไม่ว่าจะโดยรัฐหรือโดยตวัของเขาเอง หมายความว่า แมม้นุษยจ์ะมี
พฤติกรรมท่ีดูแลว้ไร้ศกัด์ิศรีหรือไร้คุณค่า แต่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเขาก็ยงัคงอยู่มิได้ถูก
ลิดรอนไปดว้ย ดังนั้นจึงต้องเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีเป็น
ผูต้อ้งขงัในคดีอาญาดว้ยเช่นเดียวกนั13 
 สิทธิของผูต้อ้งขงันั้นถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญั ท่ีปรากฏตามปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) และต่อมาไดม้ีการรับรองสิทธิ
ของผูต้อ้งขงัไวใ้นหลกัเกณฑรั์บรองสิทธิระหว่างประเทศหลายฉบบั เช่น กติการะหว่างประเทศว่า
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 
Rights 1966) และขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั นอกจากนั้นในภูมิภาคยโุรป
ไดม้ีการจดัท าสาส์นโดยสภายุโรป เรียกว่าอนุสัญญาเพื่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  
ขั้นพ้ืนฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950) ใน
ภูมิภาคอเมริกามีการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัไวใ้นหลกัเกณฑ์ส าคญั คือ ปฏิญญาอเมริกาว่าด้วย
สิทธิและหนา้ท่ีของบุคคล (American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948)14 
 
2.2 วตัถุประสงค์ของการลงโทษและการบงัคบัโทษจ าคุก 
 การกระท าความผิดหรืออาชญากรรมและระบบการลงโทษผูฝ่้าฝืนบรรทดัฐานของ
สังคมในความหมายอย่างกวา้ง หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย สังคม วฒันธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม และกระบวนการควบคุมสังคม อนัมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม ผูฝ่้าฝืน
กฎหมายอาญาจะถูกด าเนินคดีภายใตร้ะบบการลงโทษท่ีเป็นทางการโดยรัฐหรือเป็นท่ีเขา้ใจกัน
โดยทั่วไปว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) สังคมคาดหวงัว่าการ

                                                             
12 แหล่งเดิม. 
13 จาก รัฐธรรมนูญ 2540 จากศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์สู่ธัมมิกสิทธิมนุษยชน (น.65), โดย  

จรัญโฆษณานนัท,์ ก 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
14 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น. 48). เล่มเดิม. 
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ลงโทษจะมีผลเป็นการควบคุมสังคมและควบคุมอาชญากรรม การก าหนดโทษตามค าพิพากษา 
(Sentencing) จึงเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการยติุธรรม15  

   การลงโทษ คือ การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบติันั้นต้องไดรั้บ
ผลร้าย เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลผูน้ั้นไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบัติอนัเป็นกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะเป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีจดัการใหผู้ก้ระท าผดิไดรั้บผลร้ายนั้นๆ16  
 2.2.1 วตัถุประสงค์ของการลงโทษ ย่อมจะแตกต่างไปตามค่านิยมของสังคมความเจริญ 
กา้วหน้าของบา้นเมืองและปฏิกิริยาของชุมชนท่ีมีต่ออาชญากรรมต่างยุคต่างสมยัดงัจะเห็นไดว้่า
วิธีการลงโทษท่ีมีมาแต่เดิมนั้นมกัจะปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิในลกัษณะทารุณโหดร้ายตอบแทน
แก้แค้นผูก้ระท าความผิดเพื่อเป็นการข่มขวญัผูก้ระท าผิดและผูอ่ื้นให้เกรงกลวัต่อโทษทัณฑ ์  
ส่วนความมุ่งหมายแห่งการลงโทษในปัจจุบนัไดเ้นน้ย  ้าในหลกัการป้องกนัภยัต่อสงัคมกบัการแกไ้ข
พฤติกรรมของผูก้ระท าผิดให้กลบัประพฤติตนเป็นคนดี 17 วตัถุประสงค์การลงโทษท่ีส าคัญมี 
4 ประการ ไดแ้ก่ การลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทน การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ การลงโทษเพื่อ
เป็นการปรับปรุงแก้ไข การลงโทษเพื่อเป็นการตัดโอกาสกระท าความผิด 18 โดยจะอธิบายถึง
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) การลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้ค้น
ทดแทนเป็นวตัถุประสงคใ์นการลงโทษท่ีมีประวติัความเป็นมาเก่าแก่ แพร่หลายท่ีสุด มีมาแต่สมยัท่ี
มนุษยย์งัเป็นสังคมดั้งเดิมโดยมีความเช่ือกันว่าผูท่ี้ท าผิดเป็นผูท่ี้มีความชั่วร้าย จึงเป็นท่ีจะต้อง
ลงโทษใหส้าสมกบัความชัว่ร้าย รูปแบบการลงโทษจึงมีลกัษณะรุนแรง ป่าเถ่ือน เช่น การตดัอวยัวะ 
การเฆ่ียนตี ทรมาน และการประหารชีวิต แต่การลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนก็เป็นวตัถุประสงค์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนโดยทัว่ไปท่ีตอ้งการจะเห็นคนท่ีท าร้ายผูอ่ื้น 
ไดรั้บผลร้ายตอบแทนเช่นกนัจึงจะเกิดความยุติธรรม โดยเป็นการลงโทษท่ีทดแทนและสาสมกบั
ความผิด ในลกัษณะ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” คือเมื่อไปปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไรก็ควรไดรั้บการปฏิบติั
เช่นกนัตอบแทนและเป็นการใชอ้  านาจของรัฐลงโทษผูก้ระท าผดิ เพื่อป้องกนัมิใหผู้เ้สียหายแกแ้คน้

                                                             
15 จาก ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา  (น. 353-354,360), โดย ประธาน  วฒันวาณิชย,์ 2546, 

กรุงเทพฯ: ประกายพรึก  
16 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 33). เล่มเดิม. 
17 จาก หลกัทัณฑวิทยา  (น. 55-56), โดย ประเสริฐ  เมฆมณี, 2523, กรุงเทพฯ: บพิตรการพิมพ ์ 
18 จาก หลกักฎหมายอาญา : การลงโทษ, อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ. โดย อุททิศ แสนโกศิก, 

2515, กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ)  
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ตอบแทนต่ออาชญากรเป็นการส่วนตวัโดยตรง ในฐานะท่ีรัฐเป็นผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตยเพื่อพิทกัษ์
รักษาไวซ่ึ้งความผาสุกและความยติุธรรมในสงัคม19   
 ส่วนการแกแ้คน้ทดแทนอีกความหมายหน่ึง คือ “การชดใชค้วามผดิ” เกิดจากความเช่ือ
ท่ีว่า ผูก้ระท าความผดิตอ้งชดใชค้วามผดิท่ีไดก้ระท าจึงตอ้งทนรับความทุกข ์ซ่ึงเป็นท านองเดียวกบั
การแกแ้คน้ตอบแทน เพราะผูก้ระท าผดิจะตอ้งชดใชห้น้ีต่อสงัคมและการท่ีตอ้งรับผดิดงักล่าวจะท า
ใหส้งัคมยอมรับเพราะมีการลงโทษแลว้ แนวความคิดน้ีมีพ้ืนฐานมาจากอิทธิพลของศาสนา 
 2) การลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่หรือยบัย ั้ง (Deterrence) มีเป้าหมายหลกัของการลงโทษ
ท่ีเป็นไปเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดเกิดความเกรงกลวัเข็ดหลาบไม่กลา้กระท าผิดซ ้ าข้ึนอีกกบัเพ่ือ
แสดงใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้ห็นว่าการกระท าผิดนั้น ยอ่มจะตอ้งไดรั้บการลงโทษเสมอ ซ่ึงนบัเป็นการ
ข่มขู่หรือยบัย ั้งบุคคลทัว่ไปมิใหก่้ออาชญากรรมข้ึนในสงัคมอีกดว้ย20 
 การท่ีจะท าให้การลงโทษมีผลในการข่มขวัญและยบัย ั้งจะต้องท าให้การลงโทษ  
เรย ์เจฟฟอรีย ์กล่าวไวว้่าตอ้งมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษท่ีเหมาะสม กล่าวคือมี
ลกัษณะ 4 ประการ21  
  (1) การลงโทษตอ้งมีความแน่นอนในการน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ กล่าวคือเมื่อมี
การกระท าผิดเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งท าใหผู้ก้ระท าผดิมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจบักุมลงโทษไปได้
ยาก ซ่ึงจะมีผลในการข่มขวญัและยบัย ั้งใหค้นทัว่ไปและผูก้ระท าผดิเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้เส่ียง
กระท าผดิข้ึนอีก เพราะท าผดิแลว้ตอ้งถูกจบัก็ไม่คุม้ค่า 
  (2) การลงโทษจะต้องกระท าไดอ้ย่างรวดเร็ว  เม่ือมีการกระท าผิดเกิดข้ึนแลว้จะตอ้ง
สามารถน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็วให้ “เห็นผลทนัตา” จึงจะท าใหผู้ก้ระท าผิดและ
คนทัว่ไปเห็นเป็นตวัอย่างว่าเม่ือกระท าผิดแลว้จะไดรั้บผลร้ายเช่นไร ในทางตรงกนัขา้มหากมีการ
กระท าผดิเกิดข้ึนแลว้ อีก 3 ปีต่อมาจึงจะสามารถจบักุมตวัผูก้ระท าผดิได ้หรืออีก 5 ปีต่อมา กว่าศาล
จะลงโทษผูก้ระท าผิด ก็จะท าให้คนทัว่ไปลืมถึงเร่ืองราวการกระท าผิดท่ีเกิดข้ึน และท าให้การ
ลงโทษไม่มีผลในการข่มขวญัยบัย ั้งเพราะไม่เห็นผลทนัตา ดงันั้น หากเป็นกรณีการกระท าผดิในคดี
ท่ีสะเทือนขวญัประชาชนหรือคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจ กระบวนการยุติธรรมโดยต ารวจ 
อยัการ ศาล อาจร่วมมือกนัในการเร่งด าเนินคดี เพื่อให้ผูต้อ้งหาได้รับการพิจารณาตดัสินโดยเร็ว     
ก็จะท าใหก้ารลงโทษมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้งมากข้ึน 

                                                             
19 จาก หลกัทัณฑวิทยา  (น. 56), โดย ประเสริฐ  เมฆมณี, 2523, กรุงเทพฯ: บพิตรการพิมพ.์ 
20 แหล่งเดิม.   
21 จาก หลกัทัณฑวิทยา  (น. 24-25), โดย นทัธี  จิตสวา่ง, กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์  กรม

ราชทณัฑ.์ 
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  (3) การลงโทษตอ้งมีความเสมอภาค โดยผูท่ี้กระท าผิดจะตอ้งถูกลงโทษเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการเลือกปฏิบติั ซ่ึงจะมีผลให้ผูก้ระท าผิดหรือผูท่ี้คิดจะท าผิดไม่มีโอกาสแกต้วั หรือหาทาง
หลีกเล่ียงหรือหาขอ้ยกเวน้จากการถูกลงโทษถา้ท าผิด การลงโทษจึงจะ มีผลในการข่มขวญัยบัย ั้ง 
หากเมื่อมีการกระท าผิดแล้วบางคนได้รับโทษ  บางคนมีข้อยกเว ้น ก็จะท าให้การลงโทษ 
ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้ต่างหาช่องทางท่ีจะหลบหลีกหรือหาขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งรับโทษท าใหไ้ม่มีความ
เกรงกลวัต่อโทษ 
  (4) การลงโทษจะตอ้งมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและทดัเทียมกบัความผดิ หากบทลงโทษ
เบาเกินไปไม่ไดส้ดัส่วนกบัการกระท าผดิ ก็จะท าใหผู้ก้ระท าผดิและคนทัว่ไป ไม่เกิดความเกรงกลวั
และคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงกระท าผดิ แต่หากบทลงโทษหนักเกินไป ก็จะท าให้ผูก้ระท าผิดพยายามปกปิด
การกระท าผิดของตนเอง โดยการท าร้ายเหยือ่หรือท าให้เหยือ่ไดรั้บผลร้ายมากข้ึน เช่น หากใชโ้ทษ
ประหารชีวิตกบัการปลน้หรือข่มขืนจะกระตุน้ให้มีการปลน้แลว้ฆ่าเจา้ทุกขห์รือข่มขืนแลว้ฆ่ามาก
ข้ึนเพ่ือปกปิดการกระท าผิดของตนเองเพราะโทษเท่ากัน ในขณะเดียวกนักระบวนการยุติธรรม
จะต้องท างานหนักมากข้ึนในการน าตัวผูก้ระท าผิดมาลงโทษ เพราะยิ่งมีโทษหนักยิ่งต้องมีการ
พิสูจน์หรือมีพยานหลกัฐานท่ีชัดแจ้ง ศาลจึงจะส่งลงโทษ หากพยานหลกัฐานหรือการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสใหผู้ก้ระท าผดิหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได ้ดงันั้น โทษ
จึงตอ้งมีความเหมาะสมและทดัเทียมกบัการกระท าผดิ จึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัย ั้ง 
 3) การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ข (Rehalibitation)  
  มีวตัถุประสงค์เพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีกระท าความผิดมาแลว้ กลบัมากระท า
ความผดิซ ้าอีก จึงเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าผดิมากกว่าการกระท าผดิ โดยการเนน้การศึกษาผูก้ระท าผดิเป็น
รายบุคคลหรือการจ าแนกลกัษณะ เพื่อหาสาเหตุการกระท าผิดและแนวทางแกไ้ข ทั้งน้ีเพราะสงัคม
จดัให้มีการลงโทษข้ึนก็เพ่ือปิดโอกาสให้สังคมได้แก้ไขผูก้ระท าผิด ดังนั้น ระยะเวลาของการ
ลงโทษจ าคุกข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูก้ระท าผดิท่ีจะแกไ้ขตนเอง เช่น ผูต้อ้งขงัคดีฆ่า อาจไดรั้บ
การปล่อยตวัก่อน ผูต้อ้งขงัคดีลกัทรัพยท่ี์กระท าผิดซ ้ าซาก ถา้ผูต้อ้งคดีฆ่าสามารถส านึกผิดและมี
พฤติกรรมตามท่ีสงัคมตอ้งการและมีแนวโนม้ว่าจะไม่กระท าผดิซ ้าอีก  
 แนวความคิดในการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจึงเป็นแนวคิดท่ีให้โอกาสคนกลบัตัว  
ให้โอกาสแกไ้ขปรับปรุงตวัโดยการท าให้คนท่ีท าผิดไม่ให้ถล  าตัวลึกไปสู่การกระท าผิดมากข้ึน 
ทั้งน้ีโดยการพยายามหลีกเล่ียงไม่ใหผู้ก้ระท าผิดถูกลงโทษในลกัษณะท่ีเป็นการท าลายคุณลกัษณะ
หรือศกัยภาพในการกลบัเขา้สู่สังคมของเขา โดยการใชม้าตรการเล่ียงโทษจ าคุก เช่น การรอการลง
อาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช้โทษปรับและการใช้มาตรการในชุมชนอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้
ผูก้ระท าผดิไดรั้บผลกระทบในทางลบในเรือนจ า นอกจากน้ียงัใชว้ิธีการเล่ียงโทษจ าคุกในกรณีท่ีได้
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เขา้ไปรับโทษในเรือนจ ามาระดบัหน่ึงแลว้ก็ให้อยูใ่นเรือนจ าให้น้อยท่ีสุดเพื่อให้ไดรั้บผลกระทบ
น้อยท่ีสุดเช่นกนั โดยใชว้ิธีการพกัการลงโทษ การลดวนัตอ้งโทษ หรือการท างานสาธารณะและ
ศูนยค์วบคุม ในขณะท่ีพวกท่ีใชว้ิธีการจ าคุกในเรือนจ าก็ใหก้ารอบรมแกไ้ขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้
การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจดัสวสัดิการ การให้การบ าบดัแกไ้ขเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งแกไ้ขสาเหตุท่ีท าใหผู้ก้ระท าผดิมีความบกพร่องและเป็นเหตุใหก้ระท าผดิ22 
 4) การลงโทษเพื่อเป็นการตดัโอกาสกระท าความผดิ (Incapacitation) 
 การป้องกันสังคมหรือการตัดโอกาสกระท าผิดน้ี  มีหลกัการว่าอาชญากรรมย่อม 
ไม่เกิดข้ึนถา้ไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรไม่มีโอกาสท่ีจะท าผิด การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสมุ่ง
ป้องกนัการกระท าผิดซ ้าโดยการท าใหเ้ขาหมดโอกาสท่ีจะกระท าผดิข้ึนได ้ส าหรับวิธีการลงโทษท่ี
สนองต่อวตัถุประสงคน้ี์ และใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนัก็คือ การจ าคุกโดยการกนัผูก้ระท าผดิออ
ไปจากสงัคมใหส้งัคมปลอดภยั23 
 2.2.2 วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการบงัคบัโทษจ าคุก24 จะไม่เหมือนกบัวตัถุประสงค์
ของการลงโทษท่ีมุ่งท่ีจะลงโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นหลกั หากแต่
วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษเป็นพฒันาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เขา้มาสู่แนวคิดยคุ
ใหม่ท่ีมีความเป็นเสรีนิยมในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน 
มุ่งท่ีจะปรับเปล่ียน บ าบดัฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพร่องในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นเหตุให้
กระท าผิดกฎหมายอาญาอนัเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัคนในสังคม
ปกติได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าคนลกัษณะดงักล่าวน้ีไปปรับปรุงซ่อมแซมแกไ้ข ยกระดับ
ความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดบัเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้นๆ ได ้ซ่ึง
วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 1) เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม  
 วตัถุประสงคข์อ้น้ีมุ่งเนน้การด ารงชีวติในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผดิ และ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดและตรงกบัความเป็นจริงในการบงัคบัโทษ
ในทัณฑสถานท่ีว่า “เม่ือมีการลงโทษจ าคุกผูก้ระท าผิดครบระยะเวลาแลว้ ผูน้ั้ นก็จะออกมา
ด ารงชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้นในหลายประเทศในโลก เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศองักฤษ เป็นตน้ ต่างก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการ

                                                             
22 แหล่งเดิม. 
23 แหล่งเดิม. 
24 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 39-4). เล่มเดิม. 
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ลงโทษจ าคุกท่ีจะตอ้งหลีกเล่ียงผลเสียหายกบับุคคลในการบงัคบัโทษจ าคุก กล่าวคือ ตอ้งไม่ท าลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและสอดคลอ้งกับหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญอยู่บน
พ้ืนฐานของการบงัคบัโทษ หลกัการความใกลเ้คียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ าเพราะ
นักโทษทุกคนมีโอกาสกลบัเขา้สู่สังคมอีกคร้ัง หากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของคนให้เสียไป 
การฟ้ืนฟูก็จะท าไม่ไดผ้ล สุดทา้ยสงัคมก็จะไดรั้บความเสียหายอีกต่อไป 
 การลงโทษอย่างมีเหตุผลท่ีเป็นภาวะวิสัย ย่อมไม่ลงโทษเพียงเน่ืองจากว่าได้มีการ
กระท าผดิข้ึนเท่านั้น เพราะส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่อาจแกไ้ขใหก้ลบัเป็นดัง่เดิมได ้แต่การลงโทษโดย
ค านึงถึงอนาคต หรือการมองไปข้างหน้าเพ่ือให้ทั้ งผูท่ี้กระท าผิดเองและผูท่ี้ รู้เห็นว่าผูก้ระท า
ความผดิถูกลงโทษไม่กระท าความผดิข้ึนอีกเป็นส่ิงท่ีส าคญั โดยสรุปมีหลกัเกณฑพ้ื์นฐานการบงัคบั
โทษท่ีตอ้งน ามาใชด้งัน้ี 
 หลกัการความใกลเ้คียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า กล่าวคือ รัฐจะต้อง
พยายามบริหารจดัการต่างๆ ใหก้ารด าเนินชีวิตของผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า มีความใกลเ้คียงกบัการ
ใชชี้วิตของบุคคลทัว่ไปภายนอกเรือนจ ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้กล่าวอีกนัยหน่ึงภายนอกคุกและ
ภายในคุกตอ้งใกลเ้คียงกนัมิฉะนั้นจะท าให้ผูไ้ดรั้บโทษจ าคุกเสียบุคลิกภาพ หรือวฒันธรรมการ
ด าเนินชีวิตของตนในการอยูร่่วมกนักบัสงัคมภายนอกไป ท าใหไ้ม่สามารถกลบัคืนสู่สงัคมได ้เป็น
การท าลายวฒันธรรมการใชชี้วิตปกติของมนุษย ์
 การหลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ หมายความว่า มาตรการหรือกลไกต่างๆในการ
ลงโทษและบงัคบัโทษตอ้งหลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ อนัเป็นการท าลายบุคลิกลกัษณะของ
ความเป็นมนุษยไ์ป เช่น การไม่ให้เกิดวฒันธรรมคุกโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นผลมาละลายพฤติกรรม
ของผูต้อ้งขงั การตดัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายนอกคุก การลงโทษดว้ยวิธีการทารุณโหดร้ายภายใน
เรือนจ า เป็นตน้ เป็นการกระท าท่ีท าให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกว่าตนเองดอ้ยกว่า หรือตกต ่ากว่าคนอ่ืนทัว่ไป 
เช่น การเรียกช่ือหรือการใชส้รรพนามต่างๆในการเรียกผูต้อ้งขงั เป็นตน้ 
 พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระท าความผิดได้ประสบกบัส่ิงท่ีท าลายคุณลกัษณะ
ประจ าตวัของคนๆนั้น กล่าวคือ เม่ือผูก้ระท าความผิดถูกคุมขงัในเรือนจ า ย่อมเส่ือมเสียฐานะและ
ช่ือเสียงในสายตาของคนทัว่ไปท าใหโ้อกาสท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีลดน้อยลง ประกอบกบัในกรณีท่ี
ผูก้ระท าผดิไดรั้บโทษจ าคุกคร้ังแรกหรือความผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งมาอยูป่ะปน
กบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นอาชญากรอาชีพ ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีสามารถครอบง าบุคคลอ่ืนไดง่้าย เพราะ
คนเราย่อมซึมซับความเลวได้ง่ายกว่าส่ิงท่ีดี  ๆท าให้ผูท่ี้พอจะกลับตัวได้หมดโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมชัว่เป็นพฤติกรรมท่ีดี อนัเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่พึงประสงค์ไม่ได ้วิธีการอาจ
ไดแ้ก่ 
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 การปล่อยตวัผูก้ระท าผดิโดยไม่ลงโทษจ าคุก โดยพยายามใชบ้ทบญัญติักฎหมายว่าดว้ย
การรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ หรือพยายามใชโ้ทษปรับ เป็นหลกัในการเล่ียงไม่ใชโ้ทษ
จ าคุกโดยไม่จ  าเป็น โดยเฉพาะโทษจ าคุกระยะสั้น 
 การปล่อยตัวก่อนรับโทษจ าคุกครบก าหนด ซ่ึงเป็นอ านาจของเจา้พนักงานในส่วน
ราชทณัฑท่ี์จะพิจารณาปล่อยตวัผูต้อ้งโทษก่อนครบก าหนด หากเห็นว่าความเหมาะสมในอนัท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ในสังคมของผูน้ั้นจะเส่ือมทรามลง หากจ าคุกอยู่ในเรือนจ าต่อไปและการปล่อยตวัผูน้ั้น
ออกมาจะไม่เป็นอนัตรายต่อสงัคม 
 การแยกประเภทนกัโทษ เช่น แยกนกัโทษโดยพิจารณาจากอาย ุแยกผูท่ี้กระท าความผดิ
คร้ังแรกออกจากพวกท่ีกระท าผดิมาแลว้หลายคร้ัง เป็นตน้ 
 หลกัการคืนคนดีสู่สงัคม การบงัคบัโทษมุ่งผลส าเร็จในการสร้างจิตส านึก สร้างความรู้
ผดิชอบชัว่ดี ใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลท่ีตอ้งโทษใหไ้ด ้
 การบงัคบัโทษตอ้งพยายามมุ่งยกระดบัสามญัส านึกและพฤติกรรมท่ีตกต ่าของผูก้ระท า
ความผิดให้ข้ึนมาสู่ระดบัคนปกติ โดยหลกัการท่ีว่ามนุษยเ์ป็นประดิษฐกรรมท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน
เป็นพิเศษใหส้ามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดแ้ละสามารถพฒันาปรับเปล่ียนพฤตินิสยัและพฤติกรรมได ้
จึงตอ้งมีการส่งเสริมคุณค่าในตวับุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ตอ้งแสดงผลลพัธ์ของ
ความคิดและการกระท ารวมทั้งผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจส าหรับความเป็นไปไดท่ี้จะหาเล้ียงชีพเพ่ือ
ชดเชยจุดอ่อนหรือส่ิงบกพร่องของแต่ละคน ซ่ึงการบ าบดัปรับปรุงแกไ้ขน้ีนักโทษแต่ละคนจะไม่
เหมือนกนั แต่จะตอ้งมีวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบงัคบัโทษเป็นรายๆ ไป อนัจะยงั
ผลสุดทา้ยใหเ้กิดคือ เม่ือนกัโทษพน้โทษแลว้ไม่กระท าความผดิซ ้าอีก 
 2)  เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคม 
 การบงัคบัโทษมุ่งท่ีจะคุม้ครองสังคม อนัเป็นภารกิจเดียวกนักบักฎหมายอาญา ดงันั้น
เมื่อปรากฏเป็นท่ีแน่ชดัแลว้โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็นผูก้ระท าความผิด
และศาลไดพิ้พากษาลงโทษจ าคุกแลว้ ส่วนของการบงัคบัโทษก็จะจ ากดัเสรีภาพของนกัโทษผูน้ั้น
เพื่อเขา้สู่มาตรการในการแกไ้ขในรูปแบบต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีสมควรโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยั
ต่างๆ เก่ียวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นรายๆ ไป ให้เป็นไปตามแผนการบังคับโทษ เมื่อ
บ าบดัรักษาเป็นปกติดีแลว้ จึงปล่อยบุคคลนั้นกลบัเขา้สู่สังคม วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจึง
เป็นการคุม้ครองสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถา้หากไดก้ระท าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลัน่กรองเอาคน 
ท่ีกระท าผิดกฎหมายเขา้รับโทษจ าคุก ภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษจะท าการแกไ้ขพฤติกรรมชัว่
ของคนท่ีไดก้ระท าผดิกฎหมายอาญาใหเ้ป็นคนดีของสงัคม 
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 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผูก้ระท าผิดในปัจจุบัน แมจ้ะเป็นแนวทางท่ียอมรับกันใน
วงการราชทณัฑ์โดยทัว่ไป แต่ก็ยงัเป็นท่ีสงสัยว่าจะไดรั้บผลตามวตัถุประสงค์เพียงไร เพราะการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิจะมีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ25 
  (1)  ผูก้ระท าความผดิไดสู้ญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขดัเกลาให้มี
บุคลิกลกัษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใชเ้วลาในเรือนจ าไม่นานในการท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูใหฟ้ื้นคืน
จิตส านึกท่ีดีกลบัมา และปรับตวัเขา้กบัคนโดยทัว่ไปในสงัคมนั้นท าไดย้าก 
  (2)  การลงโทษเพ่ือการแกไ้ขนั้น จะขดักบัความรู้สึกของคนในสังคมว่าผูก้ระท าผิด 
ไม่ควรไดรั้บการปฏิบัติท่ีดีกว่าคนปกติทั่วไป ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของเบนเท็ม (Bentham) ท่ีว่า 
“หลกัการไดรั้บประโยชน์ท่ีนอ้ยกว่า” (Principle of less eligibility) ทั้งน้ีเพราะคนโดยทัว่ไปจะเห็น
ว่าเป็นการไม่เป็นธรรมท่ีผูก้ระท าผดิจะไดรั้บประโยชน์มากกว่าคนทัว่ไป เช่น ผูก้ระท าความผดิจะ
ไดรั้บการอบรมแกไ้ขฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนการจดัการศึกษา การหางาน 
ในขณะท่ีคนทัว่ไปในสงัคมอีกจ านวนมากไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว ความรู้สึกของคนทัว่ไปดงักล่าว
เห็นไดว้่าขดักบัหลกัของการแกไ้ขฟ้ืนฟู 
  (3) การแกไ้ขฟ้ืนฟูเหมาะสมส าหรับผูก้ระท าผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผูก้ระท าผิด
คร้ังแรก ซ่ึงไดก้ระท าผิดไปเพราะอารมณ์เพียงชัว่วูบหรือโดยพลั้งพลาด หรือท าไปเพราะความ
จ าเป็น การแกไ้ขฟ้ืนฟูไม่ใหก้ระท าผดิซ ้ าข้ึนอีกย่อมมีทางท าส าเร็จไดม้าก แต่ส าหรับผูก้ระท าผดิท่ี
เคยกระท าผิดและถูกลงโทษมาหลายคร้ังแลว้ หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกท าผิดติดนิสัย 
โอกาสท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูให้กลบัตวัยอ่มเป็นไปไดย้าก ดงันั้น การแกไ้ขฟ้ืนฟูจึงไม่สามารถจะท าให้
ผูก้ระท าผดิกลบัตวัไดทุ้กกรณีไป 
 
2.3  แนวความคดิเกีย่วกบัสิทธิของผู้ต้องขัง26   
 แนวความคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้มีการพัฒนาในแต่ละยุคสมยัซ่ึงน ามาสู่การ
ยอมรับและรับรองสิทธิของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในยุคต่อๆ มา อาทิ  สิทธิของชนกลุ่มน้อย สิทธิของ 
ผูอ้พยพ สิทธิสตรี สิทธิเด็ก รวมทั้งสิทธิของผูต้อ้งขงั ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลเหล่านั้นยงั
ไม่ได้รับการปฏิบัติต่อท่ีเป็นธรรม และเท่าเทียมกันทั้ งตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากล 
ท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

                                                             
25 หลกัทัณฑวิทยา  (น.30-31). เล่มเดิม 
26 จาก สิทธิของผู้ ต้องขงั เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์หน่วยที่ 10 (น.50-51),

โดย กุลพล  พลวนั, 2539, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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 ส าหรับท่ีมาของการรับรองและคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั มีความเป็นมานบัแต่ยคุสมยั
ของการเรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพในประเทศตะวนัตกมาเป็นเวลาชา้นาน และมีกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนมากมายอนัเป็นการเรียกร้องให้ไดม้าซ่ึงสิทธิท่ีเรียกว่า สิทธิของพลเมือง (Civil Rights) การ
ต่อสูเ้รียกร้องสิทธิของผูต้อ้งขงัก็เป็นสิทธิของพลเมืองอยา่งหน่ึงท่ีมีการเรียกร้องและท าให้ไดม้าซ่ึง
สิทธิดงักล่าว 
 ความพยายามท่ีจะใหม้ีสิทธิของผูต้อ้งขงั เกิดข้ึนมาจากการแสวงหาหลกัเกณฑพ้ื์นฐาน
ของความเป็นปัจเจกชน (Individual Basis) ซ่ึงในสมยัก่อนได้เร่ิมจากการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผูต้อ้งขัง และมีความพยายามในการให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า สิทธิของผูก้ระท าผิด  
หรือ สิทธิของผูต้อ้งขงั ซ่ึงในอดีตยงัไม่มีค  าจ  ากดัความท่ีเป็นรูปธรรมนัก  เน่ืองจากในสมยันั้นยงั
ขาดการจ ากดัความของค าว่า สิทธิ ท่ีเป็นทางการประกอบกบัสาธารณชนก็ไม่ให้ความสนใจใน
สิทธิของผูต้อ้งขงันัก เพราะผูก้ระท าผิดในสมยันั้นจะถูกมองว่าเป็นผูท่ี้บกพร่องทางศีลธรรมอยา่ง
ร้ายแรง ไม่สมควรไดรั้บการช่วยเหลือ การช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งขงัในสมยัก่อนถูกจ ากดัให้เป็นเพียง
การช่วยเหลือท่ีมาจากความต้องการช่วยเหลือของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงอาจท าในรูปของการ
บริจาคส่ิงของท่ีเป็นส่ิงอ  านวยความสะดวกทั่วไปหรือส่ิงท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการ
ด ารงชีวิตเท่านั้น 
 ในระยะต่อมา สิทธิของปัจเจกบุคคลไดรั้บความสนใจเพ่ิมมากข้ึนในฐานะท่ีเป็นเคร่ือง
ป้องกนัท่ีประชาชนมีต่อการใชอ้  านาจรัฐ การเรียกร้องสิทธิดงักล่าวมกัมีสาเหตุมาจากประเด็นทาง
การเมือง กล่าวคือการเรียกร้องให้ไดม้าซ่ึงสิทธิประเภทใดประเภทหน่ึงในช่วงนั้นมกัจะมีพ้ืนฐาน
เก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองศีลธรรมและการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย ซ่ึงมีผลกระทบในทาง
การเมืองเกิดข้ึนเสมอ รวมทั้ งการเรียกร้องสิทธิของผูต้ ้องขังซ่ึงมีการเรียกร้องกันมากในเร่ือง
เก่ียวกบัขอ้ก  าหนดของเรือนจ า และขอ้เสนอใหม้ีการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัอ่ืนๆ 
  เหตุผลท่ีมีการน ามาอา้งเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของผูต้อ้งขงั คือ การท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งถูก
แยกตัวออกไปจากสังคมปกติ ท าให้เขาถูกจ ากัดเสรีภาพในเคล่ือนไหว เสรีภาพในการติดต่อ ส่ือสาร 
กบัสังคมภายนอกซ่ึงสภาพเช่นน้ีท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความถูกตอ้งชอบธรรม ความพอดีใน
การปฏิบัติต่อผูต้อ้งขงั ความทุกข์ทรมานของผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บจากการถูกจ ากดัสิทธิตามกฎหมาย
ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีไดน้ ามาสู่การเรียกร้องให้มีการตระหนักถึงการปกปักรักษาสิทธิของผูต้อ้งขงัอนั
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน (basic human rights) รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิตาม
กฎหมายอนัพึงมีของบุคคลเหล่านั้นดว้ย 
  โดยหลกัการแลว้  การท่ีจะก าหนดหรือเปล่ียนแปลงสิทธิของผูต้อ้งขงัให้เป็นอย่างไร
นั้น จ  าเป็นจะตอ้งพิจารณาโดยยดึวตัถุประสงคข์องการลงโทษเป็นหลกั  ไม่ว่าสิทธิท่ีก  าหนดนั้นจะ
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เป็นสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ หลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปในศตวรรษท่ี 19  
จนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากในศตวรรษท่ี 19 ได้มีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการลงโทษซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกบัอย่างเป็นทางการทัว่ไปหลายประการ เช่น การลงโทษเพ่ือการยบัย ั้ง (deterrence) การ
ลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ตอบแทน (retribution) และการลงโทษเพื่อการแกไ้ขปรับปรุง (reformation) 
ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเหล่าน้ีน ามาสู่การก าหนดหลกัเกณฑใ์หม่ๆ ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงโทษท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงหรือเพื่อความ
ยุติธรรม นับเป็นวัตถุประสงค์ท่ีมี อิทธิพลมากท่ีสุดในระยะหลัง ในขณะท่ีการลงโทษเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการหน่วงเหน่ียวกักขังบุคคลก็มีผูย้อมรับว่ายงัเป็นการกระท าท่ีชอบธรรมและ
จ าเป็นตอ้งท าเพื่อผลในการป้องกนัสงัคมอยู ่
 จากแนวความคิดเร่ืองสิทธิของผูต้อ้งขงัและการลงโทษผูต้อ้ขงัดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุป
ไดว้่า ท่ีมาของสิทธิของผูต้อ้งขงันั้น เกิดจากแนวคิด ในทางทฤษฎีท่ีว่า สิทธิบางส่วนท่ีผูต้อ้งขงัตอ้ง
สูญเสียไปจากการถูกลงโทษและการสูญเสียสิทธิบางส่วนดังกล่าวจึงหมายความว่าผูต้อ้งขงัใน
ฐานะท่ีเป็นปัจเจกชนยงัมีสิทธิบางส่วนท่ียงัเหลืออยูจ่ากการถูกลงโทษ ซ่ึงขอบเขตของสิทธิในส่วน
ท่ีเหลือเหล่านั้นจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัแนวความคิดหรือวตัถุประสงค์ในการลงโทษ 
ท่ีแต่ละประเภทน ามาใช้ เช่น หาการลงโทษผูก้ระท าผิดมีวตัถุประสงค์และเหตุผลหลกัเพื่อการ
ป้องกนัสงัคมคือ ป้องกนัสงัคมใหป้ลอดภยัจากการกระท าของผูก้ระท าผดินั้นๆ ดงักล่าวการสูญเสีย
สิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษจ าคุก ก็น่าจะเป็นเพียงการถูกแยกตวัออกจากสงัคมเท่านั้นและบุคคล
นั้นจะต้องยงัคงมีสิทธิบางประการท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงรัฐจ าต้องตระหนักถึงการปกป้องรักษาสิทธิ
เหล่านั้ นของผูถู้กจ  าคุกด้วย ซ่ึงในกรณีน้ี ได้มีผูเ้สนอว่า การจ าคุกบุคคลซ่ึงเป็นการกระท าท่ี
แทรกแซงความเป็นมนุษยใ์นเชิงลบนั้น ควรเพ่ิมภาระรับผิดชอบของสังคมในดา้นบวก (positive  
obligations) ควบคู่ไปดว้ย  ภาระในดา้นบวกอาจกระท าโดยการให้สิทธิผูต้อ้งขงัในการมีส่วนร่วม
เป็นอาสาสมคัร การใหโ้อกาสในการท างานหรือการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นตน้ 
 อน่ึง การท่ีจะรักษาปกป้องสิทธิของผูต้อ้งขงัตามแนวคิดดงักล่าวให้ไดผ้ลนั้นรัฐควร
จดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวกและรับรองสิทธิต่างๆ ของผูต้ ้องขังในรูปของสิทธิตามกฎหมาย         
(legal right) เพราะผูท่ี้จะไดสิ้ทธิดงักล่าวมีเพียงผูต้อ้งขงั เพราะสิทธิดงักล่าวไม่ใช่สิทธิของสมาชิก
อ่ืนๆ ในสังคม ทั้งน้ีเพราะสังคมเห็นว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายอนัชอบธรรมท่ีแยกผูต้อ้งขงัออกจาก
สงัคม จึงเป็นหน้าท่ีของสังคมท่ีจะตอ้งปกป้องเขาเหล่านั้นและจดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ  
ใหไ้ม่ว่าจะเป็นการท างาน การใหก้ารศึกษา การรักษาโรคหรือความจ าเป็นพ้ืนฐานทางกายท่ีจ  าเป็น
ในชีวิตอ่ืนๆ ซ่ึงจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือการท่ีผูต้อ้งขังไม่มีความเป็นอิสระท าให้ตอ้งได้รับสิทธิ
พิเศษต่างๆ (special rights) นัน่เอง  
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 สิทธิของผูต้อ้งขงั (prisoner’s rights) นับเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหน่ึง ซ่ึงในอดีตได้
มีการเรียกร้องให้มีการรับรองและคุม้ครองในฐานะท่ีเป็นสิทธิของพลเมืองอีกทั้งยงัเป็นผลของ
ความพยายามในการแสวงหาหลกัเกณฑ์ของความเป็นปัจเจกชนของผูต้ ้องขัง เพราะในอดีต
ผูก้ระท าผิดหรือผูต้ ้องขังมกัถูกมองว่าเป็นผูบ้กพร่องทางศีลธรรมและได้รับความช่วยเหลือใน
ขอบเขตท่ีจ  ากัด ดังนั้นในระยะต่อมา แนวความคิดเร่ืองสิทธิของผูต้อ้งขงัจึงได้รับการพฒันามา
ในทางท่ีดีข้ึน  
 กรณีผูต้ ้องขังระหว่างพิจารณาประเทศไทยมีหลกัการเก่ียวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา ว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าศาลจะพิพากษาว่าเป็นผูก้ระท าความผดิ เม่ือศาล
ยงัมิไดพ้ิพากษาว่าบุคคลใดเป็นผูก้ระท าความผดิ ยอ่มเป็นการมิชอบท่ีจะคุมขงับุคคลนั้นไวอ้นัเป็น
การลิดรอนเสรีภาพ แต่ถา้จ  าเป็นจะตอ้งเอาตวับุคคลไวใ้นอ านาจรัฐ จะตอ้งมิใช่การเอาตวัไวเ้พื่อ
ความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ตอ้งเป็นการเอาตวัไว้เพราะความจ าเป็นตามกฎหมายเท่านั้น 
สิทธิของผูต้ ้องขังระหว่างพิจารณาจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกับผูท่ี้ไม่เคยกระท า
ความผิดมาก่อน เรือนจ าตอ้งมีการแยกแดนของผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาไวต่้างหากจากนักโทษ
เด็ดขาดและเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑก์็ไม่สามารถปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาเยีย่งนกัโทษเด็ดขาด
ได ้อีกทั้งการจดัส่ิงจ  าเป็นพ้ืนฐานทางกายผูต้อ้งขังระหว่างพิจารณาต้องได้รับการปฏิบติัอย่างมี
มนุษยธรรมและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละพึงไดรั้บการปฏิบัติท่ีแตกต่างกนัตามความ
เหมาะสมแก่สถานะอนัไม่ใช่ผูต้อ้งโทษ27 
 ในเร่ืองสิทธิของผูต้อ้งขงัทั้งผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาและผูต้อ้งโทษไดม้ีหลกัเกณฑ์
กล่าวไวใ้นเอกสารรับรองสิทธิระหว่างประเทศท่ีส าคญัๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่า
ส าหรับปฏิบติัต่อนกัโทษ ซ่ึงไดจ้ดัท าโดยองคก์ารสหประชาชาติและสาส์นรับรองสิทธิในภูมิภาค
ต่างๆ ได้มีการรับรองสิทธิผูต้ ้องขงัไวห้ลายประการ 28ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในเร่ืองเอกสาร
รับรองสิทธิระหว่างประเทศของผูต้อ้งขงัในหวัขอ้ต่อไป 
 
 
 

                                                             
27 จาก รายงานผลการวิจัยเร่ือง สิทธิของผู้ ต้องขงัระหว่างพิจารณา  (น. 81), โดย ธานี วรภทัร์,  

จิรวุฒิ  ลิปิพนัธ์, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์   
28 จาก เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์หน่วยที่ 10 สิทธิของผู้ ต้องขงั (น.47), โดย 

กุลพล  พลวนั, 2539, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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2.4 ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานทางกาย 
 ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์(Basic human Needs) ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากอยา่ง
หน่ึงของความแตกต่างระหว่างบุคคล มาสโลว ์(Maslow) กล่าวว่า ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์
เป็นสญัชาตญาณท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก  าเนิด 
 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Basic Physioloyical Need) เป็นความตอ้งการเก่ียวกบั
ปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การพกัผอ่น อากาศ เป็นตน้29 
 ส าหรับมนุษยแ์ลว้ ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิต (ปัจจยั 4) มี 4 ประการ คือ30 
 การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมปลอดภยั 
 การมีอาหารการกินท่ีพอเพียงและคุณภาพเหมาะสมแก่ร่างกาย 
 การมีเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพอากาศ 
 การมียาป้องกนัรักษาโรคยามเจ็บไขเ้พื่อสุขภาพท่ีดี 
 ท่ีกล่าวมาทั้ง 4 ขอ้ คือ ปัจจยัพ้ืนฐานทางกาย กล่าวคือ ความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีร่างกาย
ตอ้งการ ในการด ารงชีวิต ชีวิตของคนเราจะสามารถด ารงอยู่ไดก้็ดว้ยปัจจยัทั้ง 4 ประการ หากขาด
ขอ้ใดขอ้หน่ึงแลว้อาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
 ผูต้อ้งขงัตอ้งเสียสิทธิบางส่วนไปจากการท่ีถูกลงโทษ รัฐจึงควรตอ้งรักษาสิทธิในการ  
มีส่ิงจ  าเป็นพ้ืนฐานทางกายหรือส่ิงจ าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ในรูปของการจดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวก
และสวสัดิการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ให้แก่ผูต้อ้งขงั เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงั ในฐานะ สิทธิ
ตามกฎหมายของผูต้อ้งขงั ใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญั
ต่อการด ารงชีวิต31 
 

2.5  มาตรฐานสากลในการปฏิบัตต่ิอผู้ต้องขัง 
 2.5.1 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948)   
 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองสิทธิของ
บุคคลรวมทั้ งผูต้ ้องโทษไวว้่าบุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติหรือการลงโทษท่ี
โหดร้ายผดิมนุษยธรรมหรือต ่าชา้ไม่ไดแ้ละทุกคนตอ้งเสมอกนัตามกฎหมาย32 

                                                             
29  สืบคน้ 15 กรกฏาคม 2557, จาก  http://www.baanjomyut.com/library_2/psychology_basic/05.html.    
30 ความต้องการของร่างกายมนุษย์ที่มอียู่อย่างสม า่เสมอและตลอดเวลา. สืบคน้ 15 กรกฎาคม 2557, จาก  

dictionary.sanook.com.   
31 สิทธิของผู้ ต้องขัง เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์หน่วยที่ 10  (น.51).  

เล่มเดิม. 
32 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น. 49), โดย ธานี  วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.   
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 เน้ือหาโดยสรุปของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 ขอ้ 1-3 เป็นเกณฑก์ล่าวถึงสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั 3 ประการ
คือ สิทธิในการด ารงชีวิต (right to life) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ (right to liberty) และสิทธิท่ีจะมีความ
มัง่คง แห่งตวัตน (right to security of person) และเสรีภาพ ขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยเ์ม่ือเกิดมาพึงไดรั้บ
โดยเท่าเทียมกนัและไม่มีการเลือกปฏิบติัทางเพศ เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา 
 ขอ้ 4-21 ไดก้ล่าวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights) 
 ขอ้ 22-27 ไดก้ล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม (economic, social and 
cultural rights) ได้พึงได้รับการยอมรับ ซ่ึงสิทธิทั้งสองด้านได้มีอนุสัญญาท่ีเก่ียวข้อง ก  าหนด
รายละเอียดและการคุม้ครองไว ้
 ขอ้ 28-30 กล่าวถึงทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อระเบียบสังคมและประชาชน
ระหว่างประเทศท่ีมีการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐานกล่าวคือ อยู่ภายใตก้ฎหมายท่ี
รับรองสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ของผูอ่ื้น 
 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ไดรั้บรองสิทธิในส่วนท่ีเป็นการคุม้ครองสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัไว ้ดงัต่อไปน้ี33 
 ขอ้ 2 บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพตามท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ีโดยไม่มีการจ าแนก
ความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน
ใด ชาติ หรือสงัคมอนัเป็นท่ีมาเดิม ทรัพยสิ์น ก  าเนิดหรือสถานะอ่ืนใด 
 ขอ้ 3 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงแห่งร่างกาย 
 ขอ้ 5 บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรั้บการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายทารุณ 
ไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติไม่ได ้
 ขอ้ 25 (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอส าหรับสุขภาพและ
ความเป็นอยูข่องตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและการดูแลรักษาทางการ
แพทยแ์ลพบริการทางสงัคมท่ีจ  าเป็น... 
     2.5.2 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners 1955) 
 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษดงักล่าว องคก์ารสหประชาชาติได้
พยายามก าหนดข้ึนโดยถือเอาหลกัการและทางปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าดีส าหรับปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัและสะดวกต่อการบริหารงานเรือนจ า โดยอาศยัแนวความคิดท่ีเห็นสอดคล้องตอ้งกนั
                                                             

33 จาก สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  (น. 219-223 ), โดย โครงการศูนยก์ฎหมายสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา, 2543, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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ในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และอาศยัหลกัส าคญัของระบบการราชทณัฑท่ี์นิยมใช้
ปฏิบติัในแต่ละประเทศเป็นเกณฑ์34 กฎฉบบัน้ีรับรองโดยท่ีประชุมองค์การสหประชาชาติ ว่าดว้ย
การป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิด คร้ังท่ี 1 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเจนีวา เมื่อปี 
ค.ศ. 1955 และสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมติท่ี 663 
ซี (24) เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1957 และมติท่ี 2076 (62) เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 35

โดยมีประเทศสมาชิกรวม 57 ประเทศ ไดใ้หส้ัตยาบนัรับรองกฎมาตรฐานดงักล่าว รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย และองค์การสหประชาชาติยงัได้พยายามผลกัดันให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎ
มาตรฐานดงักล่าว โดยก าหนดเป็นมาตรการใหป้ระเทศสมาชิกรับทราบและปฏิบติัในปี ค.ศ. 1984 
 อยา่งไรก็ตาม โดยเหตุท่ีขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนักโทษ ดงักล่าว
มิใช่กฎหมาย และขาดอ านาจบังคบัให้ปฏิบติัตาม ซ่ึงการท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะปฏิบติัตาม
หรือไม่ ก็เป็นเร่ืองของประเทศนั้นๆ องค์การสหประชาชาติไม่มีอ  านาจใดๆ จะไปบงัคบัให้ปฏิบติั
ตาม ส่ิงท่ีองค์การสหประชาชาติจะพึงกระท าได ้ก็คือ การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนักโทษดงักล่าวให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างดา้นต่างๆ ของแต่ละประเทศ  
 หากพิจารณาถึงเร่ืองการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัแลว้ ขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการ
ปฏิบติัต่อนักโทษ ถือเป็นกฎมาตรฐานฯ ฉบับหน่ึงท่ีส าคญัต่อการวางแนวทางในการปฏิบัติต่อ
ผูต้ ้องขัง โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูต้ ้องขัง และถือเป็นมาตรฐานสากลขององค์การ
สหประชาชาติฉบบัเดียวท่ีบญัญติัไว ้ซ่ึงในหลายๆ ประเทศ ก็เห็นชอบดว้ยกบัขอ้ก  าหนดมาตรฐาน
ขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษดงักล่าว 
 หลกัการเบ้ืองตน้ของขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าทุกขอ้ตอ้งใชอ้ย่างเสมอภาคปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ สถานะทางทรัพยสิ์นหรืออ่ืนใด เป็นเร่ืองท่ีตอ้งห้าม
ทั้งส้ิน และตอ้งใหค้วามเคารพต่อความเช่ือทางศาสนาของนกัโทษ36 

                                                             
34 การปฏิบติัตามข้อก าหนดมาตรฐานขัน้ต า่ของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังของ

เรือนจ าในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), โดย อารีลกัษณ์ สินธพพนัธ์, 2531, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

35 จาก มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (น. 1,17), โดย 
กิตติพงษ ์ กิตยารักษ,์ ชาติ ชยัเดชสุริยะ,  และณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย,์ 2547, กรุงเทพฯ: มูลนิธิพฒันากระบวนการ
ยติุธรรม. 

36  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 6. 
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 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูต้อ้งขงัในขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงั มีดงัน้ี 
 1. ท่ีพกัอาศยั ของผูต้อ้งขงั  ก  าหนดให้37กรณีแรกควรเป็นหอ้งนอนเด่ียว เวน้แต่มีเหตุ
พิเศษโดยทัว่ไปไม่ควรใหน้อนสองคนในหอ้งเดียวกนั กรณีท่ีสองห้องพกัรวม ตอ้งคดัสรรนกัโทษ
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะมาพกัร่วมกนั ตอ้งมีการดูแลตรวจตราในเวลากลางคืนเป็นประจ า 
  ทุกแห่งท่ีเป็นท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัและท่ีท างานของผูต้ ้องขัง ตอ้งมีหน้าต่างท่ีกวา้งให้
แสงสว่างส่องถึงและใหอ้ากาศสดช่ืนถ่ายเทเขา้ไปได ้มีไฟฟ้าสว่างพอท่ีจะอ่านหนงัสือหรือท างาน 
  หอ้งนอน ตอ้งสะอาดถูกหลกัอนามยั อากาศถ่ายเท มีแสงสว่าง ความอบอุ่น อากาศ
หายใจเพียงพอ ควรจัดส้วมให้เพียงพอต่อความตอ้งการและความจ าเป็นในสภาพท่ีสะอาดและ  
ถูกสุขลกัษณะ 
  ท่ีอาบน ้ า ตอ้งสะอาด เพียงพอต่อความตอ้งการและเหมาะสมต่อสภาพอากาศ 
  ท่ีพกัอาศยัหรือห้องนอน ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาพึงแยกขงั แยกนอน จากนักโทษ
เด็ดขาด38 
 2. อาหาร ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดรั้บอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ มีคุณภาพและ
สะอาด เรือนจ าตอ้งจดัเตรียมน ้ าด่ืมท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูต้อ้งขงัทุกคน39 
  ผูต้ ้องขังระหว่างพิจารณา จะใช้จ่ายเงินส่วนตัวจัดหาอาหารจากภายนอกโดยเจ้าหน้าท่ี 
เรือนจ าหรือญาติมิตรจดัท าใหก้็ได ้แต่เท่าท่ีไม่ขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของเรือนจ า40 
 3. เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน เรือนจ าต้องจัดเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมแก่สภาพอากาศ โดย
ค านึงถึงสุขอนามยัและความสะอาดตอ้งไม่มีลกัษณะน่าอบัอายหรือตอ้ยต ่า เส้ือผา้และชุดชั้นในตอ้ง
มีการเปล่ียนซกัอยูเ่สมอตามความจ าเป็นในการรักษาสุขอนามยั เรือนจ าตอ้งตรวจสอบดูแลเส้ือผา้ท่ี
อนุญาตให้นักโทษจดัหามาเอง ให้มีสภาพท่ีเหมาะสมและสะอาด กรณีนักโทษไดรั้บอนุญาตให้
ออกไปนอกเรือนจ าพึงไดรั้บอนุญาตใหใ้ส่เส้ือผา้ท่ีจดัหามาเอง41 
  ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา ควรไดรั้บอนุญาตแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ส่วนตวัท่ีสะอาด 
เรียบร้อย ถา้ใหส้วมเคร่ืองแบบเรือนจ าตอ้งแตกต่างจากชุดเคร่ืองแบบนกัโทษเด็ดขาด42 

                                                             
37  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 9-14. 
38  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 85-86. 
39 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 20.  
40 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 87. 
41 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 17-18. 
42  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 88. 
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  ตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงันอนในท่ีนอนท่ีเป็นสัดส่วนเฉพาะของตนอยา่งเพียงพอ และมี
การดูแลท าความสะอาดอยูเ่ป็นประจ า43 
 4.  บริการดา้นการแพทย ์เรือนจ าตอ้งมีแพทยอ์ยา่งนอ้ย 1 คน มีความรู้ดา้นจิตบ าบดัการ
ให้บริการควรตอ้งประสานกับโรงพยาบาลหรือศูนยส์าธารณสุขของชุมชนหรือประเทศรวมถึง  
ศูนยจิ์ตบ าบัด44 กรณีผูต้อ้งขงัป่วยตอ้งรับการรักษาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง ควรส่งตัวไปรักษายงั
โรงพยาบาลเรือนจ าเฉพาะโรคนั้นหรือโรงพยาบาลนอกเรือนจ า กรณีท่ีในเรือนจ ามีสถานพยาบาล
เองจะต้องมีอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาและยาท่ีพอแก่การเจ็บป่วยพร้อมเจ้าหน้าท่ีการแพทย์
ประจ า45 เรือนจ าตอ้งใหบ้ริการทนัตกรรมโดยทนัตแพทยแ์ก่ผูต้อ้งขงัทุกคน46 
  ผูต้ ้องขังระหว่างพิจารณา มีสิทธิให้แพทย ์หรือทันตแพทยป์ระจ าตัวเข้าพบและ
ตรวจรักษาได ้ถา้มีเหตุผลเพียงพอและเสียค่าใชจ่้ายเอง47 
  เรือนจ าหญิงต้องจัดให้มีท่ีพักพิเศษให้หญิงท่ีมีครรภ์ก่อนและหลงัคลอดบุตร  
ถา้สามารถจดัใหห้ญิงไดค้ลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลนอกเรือนจ าไดก้็ยิ่งดี ถา้หากเด็กคลอดในเรือนจ า 
ไม่ควรบนัทึกในสูติบตัรว่าเด็กเกิดในเรือนจ า48 ถา้อนุญาตให้ทารกอยูก่บัมารดาในเรือนจ า ตอ้งจดั
ใหม้ีผูดู้แลทารกในเรือนจ า49 
 แพทยต์้องตรวจสุขภาพผูต้ ้องขังทุกคนตั้งแต่แรกรับและหลงัจากนั้นอีกตามความ
จ าเป็น50 แพทยต์้องตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู ้ต้องขังท่ีป่วย51 และต้องรายงานต่อ 
ผูบ้ญัชาการเรือนจ าเมื่อพบว่าผูต้อ้งขงัรายใดควรส่งตวัไปบ าบดัรักษาภายนอกเรือนจ า52  
 นอกจากนั้นแพทยต์อ้งตรวจตราและเสนอแนะความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาการเรือนจ า
อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบั53  
 

                                                             
43  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 19. 
44  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 22(1). 
45  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 22(2). 
46  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 22(3). 
47  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 91. 
48  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 23(1). 
49  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 23(2). 
50 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 24. 
51  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 25(1). 
52  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 25(2). 
53  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 26(1). 
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 (1)  ปริมาณและคุณภาพดา้นอาหารในเรือนจ า 
  (2)  สุขลกัษณะและความสะอาดของเรือนจ าและผูต้อ้งขงั 
  (3)  อุณหภูมิ แสงสว่างและการระบายอากาศของเรือนจ า 
  (4)  ความเหมาะสมและความสะอาดของเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน 
  (5)  ควบคุมดูแลเก่ียวกับการเล่นกีฬาในเรือนจ ากรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
โดยเฉพาะ 
 ผูบ้ัญชาการเรือนจ าจะต้องพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับรายงานและค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีการแพทยใ์นทนัที และหากมีเร่ืองท่ีอยูน่อกวิสยัท่ีจะจดัการไดใ้หร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูงกว่าเพื่อพิจารณาทนัที54 
 5. ส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ส่ิงของท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัส่วนตวัของผูต้อ้งขงั 
 ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการดูแลในเร่ืองการจดัหาน ้ าท าเพื่อความสะอาดของร่างกาย ผม และ
เรือนจ าพึงจดัหาของใชท่ี้จ  าเป็น เพ่ือสุขภาพและความสะอาดของผูต้อ้งขงั55 
 เรือนจ าต้องจดัเตรียมให้ผูต้ ้องขงัได้รับการดูแลเร่ืองการตัดผม ผูต้ ้องขังชายควรจะ
ไดรั้บการโกนหนวดอยา่งสม ่าเสมอ56  
 
2.6 มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วกบัสิทธิของผู้ต้องขังในประเทศไทย 
 สิทธิของผูต้ ้องขังไทยในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานซ่ึงผูต้ ้องขังพึงได้รับการ
ปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นมนุษยแ์ละพลเมืองของประเทศ มีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์
พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ.
2479 ระเบียบและขอ้บงัคบักรมราชทณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 2.6.1 สิทธิในการไดรั้บบริการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 เรือนจ าและทณัฑสถานเปรียบเสมือนหน่ึงบา้นท่ีอยูอ่าศยัหรือแหล่งพกัพิงของผูต้อ้งขงั 
ท่ีผูต้ ้องขังจะต้องใช้ชีวิตประจ าวนัในการท างาน พกัผ่อน ออกก าลงักาย กินอยู่หลบันอน กรม
ราชทณัฑ์ไดก้  าหนดมาตรฐานว่าผูต้ ้องขงั 1 คน จะใชพ้ื้นท่ีใชส้อยภายในเรือนนอน 2.25 ตาราง
เมตร57 แต่ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีเรือนนอนในเรือนจ าและทณัฑสถานทั้งหมด จ  านวน 143 แห่ง มีลกัษณะ

                                                             
54  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 26(2). 
55  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 15. 
56  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าฯ ขอ้ 16. 
57 บนัทึกขอ้ความส านกัทณัฑวิทยา ท่ี ยธ.0705/267 เร่ืองส่งกรอบมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใช้

ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผูต้อ้งขงั, ลงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2547. 
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เป็นห้องขงัรวม โดยมีพ้ืนท่ีเรือนนอนทั้งหมดรวม 249,234 ตารางเมตร ซ่ึงถา้หากคิดตามความจุ
มาตรฐาน 2.25 ตารางเมตรต่อคน เรือนจ าทั้งหมดสามารถรองรับผูต้อ้ขงัไดเ้พียง 160,000 คน58 แต่
ในปัจจุบนั มีผูต้อ้งขงัในเรือนจ าทั้งส้ิน 313,361 คน59 ท าใหมี้พ้ืนท่ีเรือนนอนโดยเฉล่ีย ประมาณ 0.8 
ตารางเมตรต่อคน หากคิดตามพ้ืนท่ีความจุมาตรฐาน พ้ืนท่ีเรือนนอนในเรือนจ าจึงมีความแออดัมาก 
ดงันั้นกรมราชทัณฑ์ ไดอ้อกแนวทางปฏิบติั เร่ืองการจดัสวสัดิการผูต้ ้องขัง โดยให้เรือนจ าและ 
ทณัฑสถานด าเนินการดงัน้ี เรือนนอนท่ีมีความแออดัให้ขยายต่อเติมหรือจดัท าท่ีนอนเป็น 2 ชั้น 
โดยเสนอโครงการเพื่อขออนุมติักรมราชทณัฑ ์และควรจดัใหม้ีพดัลมและเคร่ืองระบายอากาศ60 
 เมื่อเรือนจ ามีสภาพแออดัจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัความสะอาดภายในเรือนจ า 
ในส่วนของการตรวจอนามยัเรือนจ า มีปรากฏในกฎกระทรวงฯขอ้ 66 ก  าหนดให้แพทยเ์ขา้ตรวจ
เรือนจ าในส่วนท่ีเก่ียวกบัอนามยัของผูต้อ้งขงั และสุขาภิบาลของเรือนจ าโดยทัว่ไปทุกๆ 3 วนัและ
ในกฎกระทรวงฯขอ้ 67 (ข) ผูต้อ้งขงัทุกคนจกัตอ้งรักษาความสะอาด ห้องขงัและส่วนหน่ึงส่วนใด
ของเรือนจ า 
 2.6.2  สิทธิในการไดรั้บหรือมีอาหาร 
 กฎหมายไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองอาหารของผูต้อ้งขงัมีปรากฏในกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หนงัสือกรมราชทณัฑ ์ 
 โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเรือนจ าท่ีจะตอ้งประกอบอาหารเล้ียงแก่ผูต้อ้งขงัและหา้ม
มิให้ผูต้ ้องขังประกอบอาหารเป็นส่วนตัวหรือน าอาหารไปรับประทานนอกเขตท่ีทางเรือนจ า
ก  าหนดไวใ้หส้ าหรับผูต้อ้งขงัทัว่ๆ ไป61  
 นกัโทษเด็ดขาดตอ้งรับประทานอาหารท่ีทางเรือนจ าจ่ายให้ ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา
จะรับประทานอาหารส่วนตวัก็ได ้ตามสมควร62 
 ในการจดับริการอาหารทางเรือนจ าจดัอาหารใหผู้ต้อ้งขงัอย่างนอ้ยวนัล่ะ 2 ม้ือ คือ ม้ือ
เชา้และม้ือเยน็63แต่ในทางปฏิบติั กรมราชทัณฑ์ไดก้  าหนดแนวทางปฏิบัติในเรือนจ าต่างๆ เร่ือง

                                                             
58 กรมราชทณัฑ,์  ส านกัทณัฑวิทยา ส่วนมาตรการควบคุมผูต้อ้งขงั.  ขอ้มูลเรือนนอนและความจุ

ผูต้อ้งขงัแบบรวมเขต. 
59 สถิติจ านวนผู้ ต้องขงัในเรือนจ า.  สืบคน้ 15 กนัยายน 2557, จาก  www.correct.go.th,   
60 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ มท.0904/ว.67 เร่ืองการจดัสวสัดิการผูต้อ้งขงั.  ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2540.  
61 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 75. 
62 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 76. 
63 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 77. 
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สวสัดิการผูต้อ้งขงัดา้นจดัเล้ียงอาหาร โดยก าหนดให้ทุกเรือนจ าจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บอาหาร 3 ม้ือ
ต่อวนัและจดัใหมี้น ้ าด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอแก่ผูต้อ้งขงั64และค่าอาหารของผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บอนุมติั
จากส านกังบประมาณ เป็นเงิน 31 บาท ต่อคนต่อวนั65 
 นอกจากน้ียงัให้มีการตรวจสอบเร่ืองคุณภาพอาหารท่ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งรับประทาน โดย
ต้องให้แพทยห์รือเจ้าพนักงานเรือนจ าเป็นผูต้รวจคุณภาพ 66ในการจัดอาหารให้ผูต้ ้องขัง ต้อง
ค านึงถึงเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ตามหลกัอาหาร 5 หมู่ และตอ้งมีการจดัท ารายการ
อาหารส าหรับผูต้อ้งขงัในรอบ 1 เดือน67 
 นอกจากน้ีผูต้อ้งขังสามารถซ้ือเคร่ืองบริโภคท่ีปรุงแลว้เสร็จท่ีน ามาฝากขายในร้าน
สงเคราะห์ผูต้อ้งขงัไดอี้กดว้ย68 สินคา้ฝากขายตอ้งเป็นเคร่ืองบริโภคท่ีครอบครัวเจา้พนกังานเรือนจ า
และทณัฑสถานปรุงข้ึนเท่านั้น69 
 2.6.3 สิทธิในการไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน 
 การจัดให้บริการเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนแก่ผูต้ ้องขังเป็นเร่ืองส าคัญและเป็นปัจจัย  
พ้ืนฐานอีกหน่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะผูต้อ้งขงัตอ้งมีเคร่ืองนุ่งห่มไวเ้พื่อป้องกนัอากาศหนาวเยน็หรือ
แสงแดด ป้องกันการกระแทกกระทบวัตถุอ่ืน ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการแต่งกาย 
 โดยกรมราชทณัฑไ์ดก้  าหนดใหน้กัโทษเด็ดขาดและคนตอ้งขงัระหว่างอุทธรณ์ฎีกาตอ้ง
แต่งเคร่ืองแต่งกายตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนด70 และมีการแจกจ่ายเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนในปีๆ หน่ึง
ใหแ้ก่นกัโทษเด็ดขาดดงัน้ี71 
 
                                                             

64 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่  มท. 0904/ว.67 เร่ืองการจดัสวสัดิการผูต้อ้งขงั ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2540.  
65 หนงัสือส านกังบประมาณที่ นร.0714/09398 เร่ืองขอปรับปรุงมาตรฐานค่าใชจ่้ายผูต้อ้งขงั.  ลงวนัที่ 

19 มีนาคม 2546. 
66 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 79. 
67 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่  ยธ. 0705/ว.49  เร่ืองแนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัอาหารเลี้ยงผูต้อ้งขงั 

ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2546 
68 จาก คู่ มือปฏิบติังานเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (น.84), โดย สุธรรม วงศข์จร, มปพ. เชียงใหม่: ดาราวรรณ

การพิมพ.์ 
69 โปรดดูรายละเอียดในระเบียบกรมราชทณัฑว์่าดว้ยร้านคา้สงเคราะห์ผูต้อ้งขงั พ.ศ. 2513 และหนงัสือ

กรมราชทณัฑ ์ที่ มท. 0904/ว.104 เร่ืองการจดัสวสัดิการร้านคา้สงเคราะห์ผูต้อ้งขงั ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2539.  
70 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 69. 
71 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 70. 
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 ก. ถา้เป็นชาย ใหจ่้าย 
  (1) เส้ือและกางเกง 2 ส ารับ 
  (2) ผา้อาบน ้ า 1 ผนื 
  (3) ถา้เป็นหญิงใหจ่้ายผา้ห่มนอน 1 ผนื 
  (4) เส่ือปูนอน 1 ผนื 
 ข. ถา้เป็นหญิง ใหจ่้าย 
  (1) เส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม 2 ส ารับ 
  (2) ผา้ห่มนอน 1 ผนื 
  (3) เส่ือปูนอน 1 ผนื 
  (4) ส่ิงท่ีใชเ้ฉพาะหญิงตามท่ีอธิบดีก  าหนด 
 ต่อมากรมราชทัณฑ์ไดก้  าหนดรูปแบบเคร่ืองแต่งกายของผูต้อ้งขงัข้ึนใหม่ โดยออก
ระเบียบว่าดว้ยเคร่ืองแต่งกายส าหรับผูต้อ้งขงั พ.ศ. 2538 มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 ขอ้ 4 นกัโทษเด็ดขาดชาย เวน้แต่ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งให้มีต  าแหน่งหนา้ท่ีช่วยเหลือพนักงาน
เรือนจ า ใหใ้ชเ้คร่ืองแต่งกายตามก าหนดดงัน้ี เส้ือคอกลมแขนสั้นแค่ศอกและกางเกงขาสั้นเหนือเข่า 
 ขอ้ 5 นักโทษเด็ดขาดหญิง ให้ใชเ้คร่ืองแต่งกายตามก าหนดดงัน้ี เส้ือคอกลมผ่าหน้า
เลก็นอ้ย แขนสั้นแค่ศอกและผา้ถุง 
 ขอ้ 7 นกัโทษเด็ดขาดท่ีอยูใ่นชั้นดีข้ึนไป ให้ใชเ้คร่ืองแต่งกายเส้ือสีฟ้า กางเกงหรือผา้ถุง
สีกรมท่า ส าหรับผูท่ี้อยูช่ ั้นกลางลงมา ใหใ้ชเ้คร่ืองแต่งกายสีน ้ าตาลอ่อน กางเกงหรือผา้ถุงสีน ้ าตาล
เขม้ 
 ขอ้ 9 คนตอ้งขงัอ่ืนและคนฝาก ใหใ้ชเ้คร่ืองแต่งกายส่วนตวัของผูต้อ้งขงันั้นๆ หากไม่มี
และจ าเป็นให้จ่ายเฉพาะเส้ือ กางเกง หรือผา้ถุง ท่ีก  าหนดไวส้ าหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางตาม
ความจ าเป็นของผูต้อ้งขงัชายหรือผูต้อ้งขงัหญิงนั้น 
 ในปัจจุบนัอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัมีเคร่ืองแต่งกายได ้จ  านวนไม่เกิน 5 ชุด ส่วนเคร่ืองกนั
หนาว ใหผู้บ้ญัชาการเรือนจ าหรือผูอ้  านวยการทณัฑสถาน พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมกบั
สภาพอากาศในแต่ละทอ้งท่ี เคร่ืองหลบันอน อนุญาตใหม้ี 1 ชุด หากของเดิมหมดสภาพการใชง้าน 
เมื่อจะแจกจ่ายของใหม่ จะตอ้งใหผู้ต้อ้งขงัน าของเก่ามาแลกคืน72และผูต้อ้งขงัทุกคนมีหนา้ท่ีจกัตอ้ง
รักษาความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของตนดว้ย73 

                                                             
72 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ ยธ.0705/ว.9 เร่ืองการก าหนดส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัส าหรับผูต้อ้งขงั.  

ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2552. 
73 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 67. 

DPU



35 

 2.6.4  สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาล 
 การใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลของประชาชนทัว่ไปในไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระบบประกัน
สุขภาพถว้นหน้า เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงสิทธิดังกล่าว
ครอบคลุมถึงการตรวจคดักรองความเส่ียง โดยการตรวจสุขภาพทัว่ไปตามความจ าเป็น และการ
ตรวจโรคมะเร็ง ท าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทยไ์ด้โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย74 
 การรักษาพยาบาลเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีท าให้ปัจเจกชนสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข 
การรักษาพยาบาลผูต้ ้องขงัท่ีถูกคุมขงัอยู่ในเรือนจ าและทณัฑสถานเป็นส่ิงจ  าเป็นทั้งในด้านการ
ปกครอง เหตุผลทางการแพทยแ์ละหลกัมนุษยธรรม เพราะผูต้อ้งขงัเป็นผูท่ี้หมดโอกาสท่ีจะออกไป
รักษาตวัภายนอกเรือนจ าดว้ยตนเองได ้บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในเรือนจ า ความเครียดในชีวิต
ประจ า เป็นสาเหตุใหผู้ต้อ้งขงัเจ็บป่วยมากกว่าบุคคลภายนอก 

 โดยสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาล มีดงัน้ี 
 เร่ิมแรกท่ีรับตัวผูต้ ้องขัง ให้แพทยต์รวจอนามยัของผูท่ี้ถูกรับตัวเข้าไวใ้หม่ 75 โดย 

เจา้พนกังานเรือนจ าตอ้งจดัแยกผูต้อ้งขงัท่ีรับตวัไวใ้หม่จากผูต้อ้งขงัอ่ืนเพื่อใหแ้พทยไ์ดต้รวจก่อน76

การตรวจอนามยัผูต้อ้งขงัแรกเขา้หรือการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัท่ีเจ็บป่วย ให้ประสานกบัแพทย์
หรือเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจงัหวดั77 และในเรือนจ าทุกแห่งให้จดัให้มีสถานพยาบาล เพื่อเป็นท่ี 
ท าการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วย และจดัให้มีผูม้ีความรู้พอสมควรมีหน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล
นั้น78 ทุกเรือนจ า ให้มีแพทยป์ระจ าการโดยเฉพาะ เรือนจ าท่ีไม่มีแพทยป์ระจ าการให้แพทยส์ังกดั
บงัคบับญัชากรมสาธารณสุขเป็นแพทยเ์รือนจ า79 หากแพทยต์รวจพบว่าผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บซ่ึง
จ  าเป็นตอ้งส่งออกไปรักษาตวันอกเรือนจ าใหแ้พทยแ์จง้ต่อพศัดีและท ารายงานยืน่ต่อผูบ้งัคบับญัชา
การเรือนจ า ในรายงานนั้นให้ช้ีแจงอาการเจ็บป่วยท่ีตรวจพบ ความเห็นในเร่ืองโรคหรือชนิดของ
การป่วยเจ็บ และสถานรักษาพยาบาลนอกเรือนจ าท่ีเห็นควรใหจ้ดัส่งตวัไปรักษาพยาบาล80 

                                                             
74 จาก โครงการ “การพฒันาแนวทางอภิบาลระบบหลกัประกนัสุขภาพ.” โดย สถาบนัวิจยัเพื่อการ

พฒันาประเทศไทย, 2556.  
75 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 10. 
76 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 37. 
77 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ มท.0904/ว.67 เร่ืองการจดัสวสัดิการผูต้อ้งขงั. ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2540. 
78 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 72. 
79 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 23. 
80 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 38. 
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 ในดา้นเวชภณัฑ์ทางการแพทยม์ีการก าหนดมาตรฐานไว ้โดยมีเวชภณัฑ์ตามบญัชียา
พ้ืนฐานท่ีกรมราชทณัฑ์ก  าหนดและมีปริมาณยาเพียงพอไดส้ัดส่วนกบัจ านวนผูต้อ้งขงั โดยตอ้ง
จดัการบริหารเวชภณัฑแ์ละคลงัยาอยา่งมีประสิทธิภาพ81และในปัจจุบนักรมราชทณัฑไ์ดอ้นุญาตให้
เรือนจ าหรือทณัฑสถานจดัจ  าหน่ายยารักษาโรคบางประเภทในร้านสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัได้82 
 ในส่วนผูต้ ้องขังหญิงมีครรภ์หรือมีลูกอ่อน ให้จัดเป็นผูป่้วยเจ็บโดยอนุโลม83ให้
ผูต้อ้งขงัท่ีป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ไดรั้บการรักษาพยาบาลตามสมควร84และกรมราชทณัฑย์งั
ก  าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผูต้ ้องขงัหญิงมีครรภ์ โดยเมื่อรับผูต้ ้องขังหญิงมีครรภ์เข้ามาใน
เรือนจ าหรือทณัฑสถาน ให้เจา้หน้าท่ี ซกัประวติัการฝากครรภแ์ละใหน้ าไปฝากครรภ์ในกรณีท่ีไม่
เคยได้รับการฝากครรภ์เลย และในราบท่ีเคยไดรั้บการฝากครรภ์ให้น าตรวจไปตรวจครรภ์ตาม
แพทยน์ดัทุกราย85 
 2.6.5 สิทธิในการไดรั้บหรือมีส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ 
   เมื่อผูต้ ้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจ าแลว้ จ  าเป็นต้องดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดและ
แข็งแรง ทั้งเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของผูต้อ้งขงัเองและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่การจดัหา
ส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัและส่ิงของท่ีจ  าเป็นต่อการบ ารุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวั อาจท าไดย้าก
เน่ืองจากฐานะของผูต้ ้องขงัส่วนใหญ่ก่อนจะถูกจ าคุกอยู่ในขั้นต ่า จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐจะต้อง
จดัการดูแลให ้เพราะใชอ้  านาจคุมขงัพวกเขาอยู่86 
 กรมราชทณัฑไ์ดก้  าหนดใหพ้ศัดีตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัทุกคน เวน้แต่คนตอ้งขงัและคนฝาก 
ตดัผมสั้นหรือโกนผม โกนหนวดและเครา ตัดเล็บ อาบน ้ าและขัดถูร่างกาย ตลอดจนท าความ
สะอาดเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนและเคร่ืองใชต่้างๆ เก่ียวกบัตน87 

                                                             
81 บนัทึกส านกัทณัฑวิทยาที่ ยธ.0705/267 เร่ืองส่งกรอบมาตรฐานส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานการใชชี้วิตใน

เรือนจ าส าหรับผูต้อ้งขงั ลงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2547.  
82 ดูรายละเอียดบญัชียาที่สามารถจ าหน่ายไดใ้นร้านคา้สงเคราะห์ผูต้อ้งขงัไดใ้นหนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ 

มท.0904/ว.36เร่ืองการจ าหน่ายยารักษาโรคในเรือนจ าหรือทณัฑสถาน ลงวนัที่ 4 มิถุนายน 2542. 
83 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้ 74. 
84 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 29. 
85 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ 102/2502 เร่ืองการอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัหญิงออกไปคลอดบุตรนอกเรือนจ า 

ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2502. 
86 จาก กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกบังานราชทณัฑห์น่วยที่ 

8 (น.515).โดย วิสัย  พฤกษะวนั, 2552, นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
87 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, ขอ้67

และ68.  
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 ส่ิงของจ าเป็นอ่ืนๆ ของผูต้ ้องขังในด้านเคร่ืองใช้อนามยัส่วนตวั ได้แก่ สบู่ฟอกตัว
ผงซกัฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนัอาบน ้ า รองเทา้ฟองน ้ า ผา้อนามยั88 
 ในปัจจุบนักรมราชทณัฑ์ไดมี้การก าหนดการแจกจ่ายส่ิงของท่ีจ  าเป็นขนัพ้ืนฐานของ
ผูต้อ้งขงั อนัไดแ้ก่ สบู่ฟอกตวั 12 กอ้น ต่อคนต่อปี ผงซกัฟอก 2 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี แปรงสีฟัน 
2 อนั ต่อคนต่อปี ยาสีฟัน 3 หลอด ต่อคนต่อปี ขนัอาบน ้ า 1 ใบ ต่อคนต่อปี รองเทา้ฟองน ้ า 1 คู่ ต่อ
คนต่อปี และผา้อนามัยส าหรับผูต้ ้องขังหญิง 96 ช้ิน ต่อคนต่อปี รวมค่าใช้จ่ายความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานของผูต้อ้งขงัต่อปี แบ่งเป็นผูต้อ้งขงัชายปีละ 12,440 บาทต่อคน ผูต้อ้งขงัหญิงปีละ 12,585 
บาทต่อคน และเป็นส่วนค่าใชจ่้าย เคร่ืองใชส่้วนตวัส าหรับผูต้อ้งขงัชาย 291 บาท และผูต้อ้งขงัหญิง 
435 บาทต่อคน89และกรมราชทณัฑ์ไดก้  าหนดส่ิงของท่ีอนุญาตให้ผูต้อ้งขังแต่ละคนมีเก็บไวใ้น
เรือนจ าโดยส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นเก่ียวกบัการอนามยั ท่ีเป็นส่ิงของท่ีใชแ้ลว้หมดสภาพแต่ยงัคง 
มีช้ินส่วนหรือบรรจุภัณฑ์เหลืออยู่ เช่น แปรงสีฟันขันอาบน ้ า ฯลฯ อนุญาตให้มีได้ 1 ช้ิน หาก
ผูต้อ้งขงัต้องการเปล่ียนใหม่ต้องน าของเก่ามาแลก ส่ิงของท่ีใช้แลว้หมดไป เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
แชมพู ฯลฯ อนุญาตให้มีและเก็บไวใ้ช้ไม่เกิน 1 กล่อง หรือห่อ หรือขวด โดยค านึงถึงปริมาตร 
ความจุดว้ย90 นอกจากน้ีเรือนจ าหรือทณัฑสถานต่างๆ ยงัไดจ้ดัให้มีการน าเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ี
จ  าเป็นต่อการครองชีพของผูต้อ้งขงัมาจ าหน่ายในร้านสงเคราะห์ผูต้ ้องขงั 91แต่อย่างไรก็ตามหาก
ผูต้อ้งขงัมีฐานะยากจนหรือไม่มีญาติมาเยี่ยมอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีไม่มี ส่ิงของจ าเป็นใน
ดา้นเคร่ืองใชอ้นามยัส่วนตวั เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีน้อยแต่จ านวนผูต้อ้งขงัมีมาก 
ผูต้อ้งขงัอาจไม่ไดรั้บจากรัฐอยา่งเพียงพอและไม่มีเงินพอท่ีจะซ้ือจากร้านสงเคราะห์ได ้
  
 
  
  
     

                                                             
88  จาก คู่ มือปฏิบติังานสวัสดิการผู้ ต้องขงั (น.16), โดย กรมราชทณัฑ,์ 2547. 
89  หนงัสือส านกังบประมาณที่ นร.0714/09398 เร่ืองขอปรับปรุงมาตรฐานค่าใชจ่้ายผูต้อ้งขงั. ลงวนัที่ 19 

มีนาคม 2546. 
90 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ ยธ.0705/ว9 เร่ืองการก าหนดส่ิงของเคร่ืองใชส้ าหรับผูต้อ้งขงั. ลงวนัท่ี 23 

มีนาคม 2552. 
91 หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ มท.0904/ว35 เร่ืองการอ  านวยความสะดวกในการเยีย่มเยยีนหรือติดต่อ

บุคคลภายนอกและการจดัสวสัดิการร้านสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั. ลงวนัที่ 10 เมษายน 2539. 

DPU



บทที่ 3 
หลักกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขัง 

 
 โดยในบทน้ี ผูเ้ขียนจะอธิบายถึงสิทธิของผูต้ ้องขังเก่ียวกับสิทธิในการมีส่ิงจ  าเป็น
พ้ืนฐานทางกาย อนัได้แก่ สิทธิในการไดรั้บบริการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั สิทธิในการได้รับหรือมี
อาหาร สิทธิในการไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาล สิทธิใน
การไดรั้บหรือมีส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ของประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีและประทศองักฤษ 
เพื่อท่ีจะไดท้ราบหลกัเกณฑ์ของประเทศต่างๆท่ีก  าหนดใหสิ้ทธิแก่ผูต้อ้งขงัไว ้ว่ามีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบักฎเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในประเทศ
ไทยปัจจุบนั 
 
3.1 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
 3.1.1 การบงัคบัโทษจ าคุก   
 ในการบงัคับโทษ ตามนโยบายการบริหารจดัการคดีอาญา ของสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีโดยทัว่ไปนั้น จะมุ่งเนน้ท่ีการใชโ้ทษปรับและโทษจ าคุก อาจจะใชห้รือไม่ใชว้ิธีการรอการ
ลงโทษหรือการคุมประพฤติ91 
 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปรากฏในกฎหมายว่า
ดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพื่อความปลอดภยัท่ีจ  ากดัเสรีภาพ ค.ศ 1976 แกไ้ขคร้ังสุดทา้ย 
ค.ศ. 2001 ใชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั 
 หลกัเกณฑ์พ้ืนฐานการบงัคบัโทษจ าคุก มีภารกิจของการบงัคบัโทษจ าคุก 5 ประการ 
ดงัน้ี 
      1)  ผูต้อ้งขงัตอ้งสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไป โดยปราศจากความผดิอาญา
อยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
      2)  การบงัคบัโทษจ าคุกตอ้งตอบสนองการคุม้ครองสาธารณะ ต่อการกระท าความผิด
ในอนาคตต่อๆ ไปดว้ย 

                                                             
91 จาก การบงัคับโทษจ าคุกในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (น.150.), โดย ธาณี วรภทัร์, 2549,  

บทบณัฑิตย์, 62 (1),  กรุงเทพฯ: เนติบณัฑิตยสภา. 
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 3)  การด าเนินชีวิตของบุคคลในการบงัคบัโทษ ตอ้งใหเ้ป็นไปตามปกติธรรมดาใหม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
 4)  ผลร้ายทั้งหลายจากการสูญเสียเสรีภาพจะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดข้ึน 
 5) การบงัคบัโทษจกัตอ้งกระท าเพื่อช่วยเหลือผูต้อ้งขงั ให้สามารถกลบัมาใชชี้วิตท่ีมี
เสรีภาพต่อไปได้92 
   ส่วนการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าตามกฎหมายของสหพนัธส์าธารณรัฐ
เยอรมนีมีหลกัการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูต้อ้งขงัในการท่ีจะตอ้งถูกกระทบอนัเน่ืองมาจาก
การบงัคบัโทษจ าคุกใหน้อ้ยท่ีสุด ในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี93 
   (1) การศึกษาของผูต้อ้งขงั การใหทุ้นการศึกษา 
   (2)  การคุม้ครองการท างาน ค่าตอบแทนในการท างาน ค่าชดเชยในการท างาน เงิน
ติดกระเป๋า เงินประจ าเดือน เงินออม เงินส่วนตวั ค่าอุปการะเล้ียงดู 
   (3)  การมีเงินและใชเ้วลาว่าง การพกัผอ่น รัฐตอ้งจดัให้มีหนงัสือพิมพ ์วารสาร วิทย ุ
โทรทศัน์ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัอยา่งทัว่ถึง 
   (4)  การไดรั้บประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ ตามหลกัวิชาการทางการแพทยค์รบ
ทั้ง 3 ม้ือ 
   (5)  การไดรั้บโอกาสในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก การไดรั้บการเยีย่ม การ
ส่ือสารทางจดหมาย โทรศพัท ์พสัดุไปรษณีย ์ตลอดจนการซ้ือส่ิงของต่างๆ 
   (6)  การปฏิบติักิจในทางศาสนา 
   (7)  การดูแลสุขภาพอนามยั การตรวจสุขภาพประจ าปี และการรักษาพยาบาล  
 3.1.2 สิทธิของผูต้อ้งขงัในการมีส่ิงจ  าเป็นพ้ืนฐานทางกาย 
 1) ท่ีอยูอ่าศยั  
 ในอดีตการจดัท่ีพกัใหก้บันกัโทษในเรือนจ าหลายท่ี ยงัคงน่าหดหู่ ในทางขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายและการจดัระเบียบการปกครองยงัไม่รู้ผลท่ีชดัเจนว่าปัญหาไหนท่ีท าใหก้ารจดัการท่ีพกัใน
เรือนจ านั้ นไม่เพียงพอต่อจ านวนผูต้ ้องขัง แมจ้ะมีค  าอุทธรณ์จากนักโทษและการคัดค้านทาง
การแพทยจ์นถึงปลายทศวรรษท่ี 90 อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดถึ้งการจดัใหม้ีนกัโทษ 2 คนในหอ้งขงัเด่ียว
หรือ ห้องขงัรวมท่ีมีผูต้อ้งขงัถึง 8 คนดว้ยกนั คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานและความรุนแรง
แห่งสหพันธ์ยุโรป (Anti Folter-Ausschuss) ท าการวิจารณ์อย่างหนักเก่ียวกับความแออัดและ

                                                             
92 แหล่งเดิม 
93 จาก กฎหมายบงัคับโทษจ าคุกในประเทศไทย : การบงัคับโทษจ าคุก  (น.116), โดย ธาณี วรภทัร์,  

2550, วารสารกฎหมาย, 7 (1), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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โครงสร้างท่ีไม่เพียงพอต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ า หลงัจากเยีย่มชมเรือนจ าหลายๆ แห่งในเยอรมนั เม่ือ
ปี คศ. 1991, 1996, 1999 และ ปี ค.ศ. 200094 
 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมณี ไดจ้  าแนกรูปแบบการ
จ าคุกออกเป็น 2 ประเภท คือ การขังรวมกันระหว่างการท างานและเวลาว่าง และการขังเด่ียว
ระหว่างเวลาพกัผอ่น(มาตรา 17)95 ส าหรับการขงัรวมระหว่างเวลาพกัผอ่น มเีฉพาะในกรณีผูต้อ้งขงั
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและผูท่ี้ตกอยู่ในอนัตรายถึงชีวิตเท่านั้นท่ีจะไดรั้บอนุญาต ส่วนผูต้อ้งขงัท่ี
เหลือจะตอ้งอยู่รวมกนัอยา่งยินยอมในหอ้งขงัรวมแบบเปิดเท่านั้น ส่วนห้องขงัแบบปิดอนุญาตให้
ใชบ้างสถานการณ์ชัว่คราวท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ยกตวัอยา่งเช่น จ  านวนหอ้งขงัเด่ียวไม่เพียงพอดงันั้นการ
ขงัรวมในเวลาพกัจึงสามารถท าได(้มาตรา 18 วรรค 2)96 
 ดงันั้นห้องขงัรวมท่ีมีผูต้อ้งขงัถึง 8 คน ยงัคงไดรั้บการอนุญาตต่อไป ซ่ึงเป็นเวลานาน
มาแลว้และก่อน 1 มกราคม 1977 เรือนจ าในประเทศเยอรมนัยงัคงปฏิบติัตามเง่ือนไขน้ี แต่ในเวลา
ต่อมากฎหมายเรือนจ าของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมณี ไดร่้างกฎหมายโดยกล่าวถึงจุดประสงคว์่า
ตามพ้ืนฐานแลว้ผูต้อ้งขงัมีสิทธ์ิท่ีจะอยู่ในห้องขงัเด่ียวในระหว่างเวลาพกัตามมาตราท่ี 18 วรรค 1 
แต่ส าหรับห้องขงัรวมก็ยงัเป็นปัญหาท่ีเด่นชัดและยงัคงมีอยู่ซ่ึงเป็นการปฏิบัติท่ีตรงกันขา้มกับ
จุดประสงคพ้ื์นฐานและ (การขงัรวม 2 คนในหอ้งขงัเด่ียวโดยจ าเป็น) จึงไม่ถูกตอ้งดว้ยกฎหมายอีก
ต่อไป ดงันั้น ตามมาตราท่ี 145 และ มาตราท่ี 146 สิทธิของผูต้อ้งขงัในการอยูข่งัเด่ียวจึงไม่ถูกจ ากดั
แต่ตอ้งใหค้วามดูแลเป็นพิเศษอีกดว้ย97 
 ตามกฎหมายเรือนจ าแลว้ไม่มีมาตราใดท่ีกล่าวถึงขนาดของหอ้งขงัเด่ียวและหอ้งขงัรวม 
ในขณะท่ี AE (AKTENEINSICHT) ออกกฎให้ห้องขังเด่ียวมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร 
(มาตรา 10) ตามมาตรา 144 หอ้งขงัจะตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีการติดตั้งเคร่ืองท าความร้อน
มีพ้ืนและหน้าต่างดว้ย ขณะท่ีรัฐมนตรีกระทรวงยติุธรรมไดมี้ค  าสั่งออกกฎตามมาตรา 144 ว่าตอ้ง
ท ามาตรฐานท่ีก  าหนดให้เป็นไปตามรูปธรรมเท่านั้นและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างน้อย 
หลังจากนั้ นจึงก  าหนดให้มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร และความจุของห้องไม่ต ่ากว่า 20 

                                                             
94 From Strafvollzug (pp. 164), by Kaiser/SchÖch, 2010, Singapore: B & JO Enterprise.  Copyright 

2010 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 
95 StVollzg. § 17. 
96 StVollzg. § 18 Abs.2 s.2.  
97 From Strafvollzug (p. 165), by Kaiser/SchÖch 
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ลูกบาศก์เมตร ส าหรับทุกเรือนจ า ซ่ึงตามแบบแผนช้ีน าแลว้ควรมีพ้ืนท่ีอย่างน้อย 10 ตารางเมตร 
ต่อคน98 
 การมีส่ิงของส่วนตัวไว้ในครอบครองและการตกแต่งห้องขังโดยสมบัติส่วนตัว 
ผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บอนุญาตให้จดัห้องขงัดว้ยของของตนเองไดต้ามความเหมาะสม รูปของบุคคล  
ผูใ้กลชิ้ดและของท่ีระลึกท่ีมีค่าในทางส่วนตวัก็อนุญาตใหม้ีไวไ้ด้99 รวมถึงบทสวดหรือบทบญัญติัท่ี
เก่ียวกบัศาสนา100 หนังสือพิมพ ์วารสาร101 วิทยุและโทรทศัน์102 และยงัมีส่ิงของส าหรับใชใ้นเวลา
ว่าง103 รวมถึงส่ิงของส่วนตัวอ่ืนท่ีเก่ียวกับการดูแลตนเอง104  ส าหรับการตกแต่งห้องขังแต่ละ
เรือนจ าไม่ไดบ้ัญญัติโดยระเบียบแบบแผนเดียวกัน เรือนจ าส่วนมากถูกตกแต่งอย่างง่ายๆ และ
ค่อนขา้งเป็นแบบเดียวกนั ผูต้อ้งขงัส่วนมากจะถูกปฏิบติัแบบไม่เคร่งครัดมากนัก ความเหมาะสม
ในการตกแต่งห้องขงัแต่ละห้องข้ึนอยู่กบัความเคยชินในท่ีอยู่และความเป็นไปได้ในการจดัสรร
พ้ืนท่ีท่ีจะท าใหผู้ต้อ้งขงัไม่รู้สึกเหมือนถูกจ ากดัอิสรภาพ105 
 ในการตกแต่งหอ้งขงัส่ิงบงัตาและวตัถุใดๆท่ีบงัการมองเห็นไดข้องหอ้งขงัหรือส่ิงอ่ืนๆ
ท่ีอาจจะเป็นภยัต่อระเบียบและสวสัดิภาพตอ้งถูกยกเวน้106 ส่ิงประดิษฐ์ของผูต้อ้งขงัท่ีอาจพฒันา
น าไปใชเ้พ่ือการหลบหนี บางคร้ังอาจเป็นส่ิงของท่ีไม่เป็นอนัตราย เช่น วอลเปเปอร์ โปสเตอร์หรือ
ม่าน ดงันั้นจึงมีกฎหมายออกมาว่าส่ิงของต่อไปน้ี ห้ามน ามาตกแต่งห้องขงั เช่น เคร่ืองท าน ้ าร้อน 
เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองท ากาแฟ ตูเ้ยน็ เทปคาสเซท เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง ดมัเบลล ์ม่านหน้าต่าง หมอน 
และกรงนกซ่ึงอาจอนัตรายโดยการแพร่เช้ือโรค แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นอาจมีการยกเวน้ส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีมี
โทษจ าคุกมากกว่า 5 ปีจนถึงจ าคุกตลอดชีวิต ซ่ึงอาจไม่เหมือนกนัทุกเรือนจ าก็เป็นได้107 
 การจัดการให้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวของผู ้ต้องขังเป็นการแสดงให้เห็นในเร่ือง
มนุษยธรรมของการลงโทษ108  

                                                             
98 Ibid 
99  StVollzg. § 19 . 
100  StVollzg. § 53. 
101  StVollzg. § 68. 
102  StVollzg. § 69. 
103  StVollzg. § 70. 
104 StVollzg. § 83.  
105  From Strafvollzug (pp. 166), by Kaiser/SchÖch 
106  StVollzg. § 19 Abs.2 . 
107  แหล่งเดิม.  (pp.167). 
108  แหล่งเดิม. 
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 2)  อาหาร 
 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้ น ในเร่ืองอาหารการกินของผูต้ ้องขังมีคดีความ
มากมายท่ีถูกร้องเรียนอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ ์แต่ในชั้นศาลยงัไม่มีคดีความเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมากนัก 
ในภาวะขาดแคลนของประเทศท่ีไม่เหมือนกนัทั้งหมด-ปริมาณอาหารท่ีแบ่งสรรปันส่วน โดยเฉล่ีย
ค่าอาหารของผูต้อ้งขงัต่อวนั ในปี พ.ศ. 2540 อยูท่ี่ 5.50 มาร์ก ต่อคน คือส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพ
ของหอ้งครัวในเรือนจ าส่วนในเร่ืองสิทธิของผูต้อ้งขงัในการไดรั้บอาหาร109 
 การประกอบอาหารและสารอาหารของโภชนาการในเรือนจ าตอ้งอยู่ในความควบคุม 
ดูแลทางการแพทย ์อาหารพิเศษอาจเกิดจากค าสั่งแพทย ์(เช่น อาหารส าหรับคนป่วย)ท่ีควบคุมโดย
แพทย ์การจัดอาหารต้องกระท าโดยสอดคลอ้งกับข้อปฏิบัติทางศาสนาของผูต้ ้องขัง 110 การถูก
ควบคุมการประกอบอาหารโดยแพทยเ์ป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์
รวมถึงการป้องกันความเส่ียงในการติดเช้ือด้วยแต่อย่างไรก็ดีก็ยงัไม่มีกฎใดบังคับให้มีการ
ตรวจสอบความปลอดภยัส าหรับส่ิงท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร111และก าหนดให้ทางเรือนจ าจดัหา
น ้ าด่ืมท่ีสะอาดให้ผูต้อ้งขงัโดยใชน้ ้ าแร่หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมาจากน ้ าตม้สุกแลว้112และตามมาตราท่ี 21 
ในเร่ืองเก่ียวกบัอาหารของนกัโทษท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎของศาสนาสามารถเป็นไปได ้ถึงแมจ้ะมีการ
คดัคา้นของรัฐสภาและความเห็นของนักสังคมสงเคราะห์บางส่วนว่าผูต้ ้องขงัไม่มีสิทธิเรียกร้อง
อาหารเจาะจงจากทางเรือนจ าได้ เวน้แต่อาหารตามหลกัศาสนาจะไม่มีการผลกระทบท่ีตามมา
อยา่งเช่นเร่ืองงบประมาณ ดว้ยจ านวนของผูต้อ้งขงัอิสลามท่ีมีอยูจ่  านวนมากดงันั้นหลายๆ เรือนจ า
จึงมีอาหารท่ีท าข้ึนเพ่ือสอดคลอ้งกบัศาสนา113 แต่ทา้ยท่ีสุดผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บอนุญาตใหม้ีการจดัหา
อาหารพิเศษดว้ยเงินประจ าตวั (มาตรา 47)หรือเงินติดกระเป๋า (มาตรา46)114 ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัไม่มี
เงินประจ าตวัหรือเงินติดกระเป๋า โดยมิใช่ความผิดของตน เขาอาจไดรั้บอนุญาตให้ซ้ือส่ิงของใน
จ านวนท่ีสมควรจากเงินตนเอง115หรือจากการบริจาคของผูม้ีจิตศรัทธา ส่วนผูต้อ้งขงัอ่ืนๆ ก็สามารถ
จบัจ่ายซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมได ้โดยทางเรือนจ ามีหน้าท่ีในการจดัหาส่ิงของเพ่ือจะให้ผูต้อ้งขัง
จบัจ่ายใชส้อย เช่น จดัหาผูข้ายเพื่อท่ีประจ าอยูใ่นเรือนจ า เป็นตน้116  
                                                             

109  From Strafvollzug  (pp. 168), by Kaiser/SchÖch 
110  StVollzg. § 21. 
111  From Strafvollzug  (pp.374), by Laubenthal. 
112  From Strafvollzug (pp. 168), by Kaiser/SchÖch 
113  แหล่งเดิม 
114  StVollzg. § 22 (1). 
115  StVollzg. § 22 (3). 
116  From Strafvollzug  (pp.374), by Laubenthal. 
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 3)  เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน 
  การแต่งกายของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัตอ้งสวมเส้ือผา้ของเรือนจ า ส าหรับในเวลาว่างของ
ผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บเส้ือผา้สวมทบัเป็นพิเศษ117 ทางเรือนจ าตอ้งจดัเตรียมชุดท่ีพอดีให้กบั
ผูต้อ้งขงั แต่ส่วนสิทธิในการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีเป็นของตนเองมิไดอ้ยูใ่นบทบญัญติัของกฎหมาย
ของประเทศและแควน้บาเยร์ิน118 ดว้ยเหตุผลทีส าคญัส าหรับความปลอดภยัและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัออกไปนอกเรือนจ า ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอาจอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัสวม
เส้ือผา้ของตนเองได้เมื่อเป็นท่ีคาดหมายว่าเขาจะไม่หลบหนี  ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึง
ผูต้อ้งขงัต้องท าความสะอาดและซ่อมแซมและเปล่ียนดว้ยค่าใช้จ่ายของตนเองท่ีไม่ไดรั้บมาจาก
เรือนจ า119 
 ในปัจจุบันน้ีชุดของผูต้ ้องขังไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นลายทางเป็นท่ีน่าสังเกต แต่
ค่อนขา้งเหมือนกบัชุดคนงานทัว่ไปโดยมีขนาดท่ีพอดีแต่ไม่รวมถึงแว่นตา เม่ือก่อนในเวลาว่างจะมี
ชุดอีกหน่ึงชุดแจกให้นักโทษ ศาลอุทธรณ์ส่วนภูมิภาคไดท้ าการต าหนิธรรมเนียมดงักล่าวน้ีและ
สรุปจากมาตราท่ี 20 และมาตราท่ี 3 ว่าชุดท่ีใส่ในเวลาว่างควรเป็นชุดท่ีสวมใส่สบายกว่าเวลา
ทัว่ไป120 
 ตามท่ีกฎหมายของประเทศและแคว้นบาเยิร์นบัญญัติไว ้เช่นนั้ น ซ่ึงแตกต่างจาก
กฎหมายเรือนจ าในแควน้ฮมับูร์กและแควน้นีเดอร์ซาคเซน121 แควน้ฮมับูร์กผูต้อ้งขงัไดรั้บอนุญาต
ให้สวมใส่เส้ือผา้ของตวัเองเม่ือพวกเขา สามารถท าความสะอาด และซ่อมแซมดว้ยค่าใชจ่้ายของ
ตวัเอง122 และแควน้นีเดอร์ซาคเซน ผูต้ ้องขงัสวมเส้ือผา้ของตวัเองเม่ือเธอหรือเขามีการท าความ
สะอาดและซ่อมแซมดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง123 แต่มีขอ้ยกเวน้ในการแต่งกายเมื่อมีเหตุผลเก่ียวกบั
ความปลอดภยัหรือการจดัระเบียบของเรือนจ า124 
 4) การรักษาพยาบาล 
 การรักษาพยาบาลของประชาชนในเยอรมนี เป็นระบบการประกนัสุขภาพภาคบงัคบั 
ระบบประกนัสังคม (Socail Health Insurance) ส าหรับประชาชนผูม้ีรายได ้ส่วนผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ  
                                                             

117  StVollzg. § 20 (1). 
118  From Strafvollzug  (pp.373), by Laubenthal. 
119  StVollzg. § 20 (2). 
120  From Strafvollzug (pp. 168), by Kaiser/SchÖch 
121  From Strafvollzug  (pp.373), by Laubenthal. 
122  HmbstVollzg. § 23. 
123  NJVollzg. § 22. 
124  From Strafvollzug  (pp.373), by Laubenthal. 
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ผูท่ี้ไม่มีงานท า จะไดรั้บการคุม้ครองดา้นสุขภาพผา่นระบบสวสัดิการสงัคม ระบบประกนัสุขภาพ
หลักของประเทศถูกบริหารจัดการโดย กองทุนการเจ็บป่วย (Sickness Fund) ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานเอกชนไม่หวงัผลก าไร ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกองทุนเจ็บป่วย ตอ้งตรวจร่างกายทุกคน
และข้ึนทะเบียนเลือกแพทยแ์ละทนัตแพทยท่ี์จะใชบ้ริการ ประชาชนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกองทุน
เจ็บป่วยไม่สามารถเขา้รับบริการกบัแพทยห์รือสถานพยาบาลท่ีเป็นสมาชิกกองทุนการเจ็บป่วย
ได้125 
 กฎหมายบงัคบัโทษของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมณีมีหลกัการส าคญัวา่ สุขภาพอนามยั
ของผูต้อ้งขงัทั้งในทางกายและทางจิตจะตอ้งไดรั้บการดูแลไม่ใหถู้กกระทบกระเทือนและจะตอ้ง
ไดรั้บการดูแลดว้ยมาตรการท่ีจ  าเป็นในการคุม้ครองสุขภาพอนามยัและในการดูแลความสะอาด 
 ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัท่ีมีอาย ุ35 ปี บริบูรณ์ ตอ้ง
ไดรั้บการตรวจป้องกนัโรคทุกสองปี โดยเฉพาะการตรวจป้องกนัเก่ียวกบัโรคหวัใจและความดนั
โลหิต โรคไต โรคเบาหวาน126  
 ส าหรับผูต้อ้งขงัชายเมื่อมีอายคุรบ 45 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอใหต้รวจเพื่อป้องกนัโรค
เก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ยา่งมากปีละหน่ึงคร้ัง 
 ส่วนผูต้อ้งขงัหญิงเมื่อมีอายุครบ 40 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอให้ตรวจเพื่อป้องกนัโรค
เก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ยา่งมากปีละหน่ึงคร้ัง127 ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีบุตรพกัอาศยัอยูก่บัตนในเรือนจ ามี
สิทธิร้องขอใหต้รวจป้องกนัโรคเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอนัตรายมากต่อการพฒันาทางร่างกายหรือจิตใจ
ของบุตรจนกว่าบุตรจะมีอายคุรบ 6 ปี บริบูรณ์128 ผูต้อ้งขงัหญิงระหว่างตั้งครรภ์มีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การดูแลทางการแพทยแ์ละการผดุงครรภใ์นเรือนจ า ในการท าคลอดตอ้งกระท าในโรงพยาบาลนอก
เรือนจ า ถา้ไม่อาจท าไดเ้น่ืองจากเหตุผลพิเศษ ให้ท าคลอดในเรือนจ าท่ีมีแผนกท าคลอด ยา เคร่ือง
เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือในการรักษา ตอ้งจดัใหมี้ไวบ้ริการกรณีมีปัญหาการตั้งครรภแ์ละเก่ียวพนักบั
การคลอด129 

                                                             
125 From Federalism and The german health-care system (pp. 77-80), by Dietmar Wassener 
126  StVollzg. § 57 (1). 
127  StVollzg. § 57 (2). 
128  StVollzg. § 57 (4). 
129 จาก “การบงัคบัโทษจ าคุกใสสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมณี,” โดย ธานี วรภทัร์, 2549, บทบณัฑิตย์,  

62 (1), น. 173. กรุงเทพฯ: เนติบณัฑิตยสภา. 

DPU



45 

 ผูต้อ้งขงัท่ีมีอายุ 14 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์มีสิทธิร้องขอเพื่อให้ตรวจโรคฟันหน่ึง
คร้ังในระยะเวลา 6 เดือน ตรวจอนามยัของช่องปาก สภาพของเหงือก โรคฟันผุ130 
 ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บการรักษาดว้ยยาและเวชภณัฑ์อ่ืนๆ เพื่อบ าบดัความอ่อนแอของ
สุขภาพอนามยั ท่ีจะน าไปสู่การเจ็บป่วยท่ีคาดหมายได ้ป้องกนัอนัตรายของพฒันาการทางอนามยั
ของเด็ก หรือเพื่อหลีกเล่ียงความจ าเป็นในการรักษาพยาบาล131  
 การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย เม่ือเจ็บป่วยเพ่ือป้องกนัไม่ให้อาการเลวร้ายยิง่ข้ึน และ
บรรเทาอาการเจ็บป่วย ตอ้งใหม้ีการรักษาพยาบาลทางการแพทย ์ทนัตแพทย ์การดูแลดว้ยอุปกรณ์
ต่างๆ ยา การใหก้ารรักษาบาดแผล132  
 อ านาจและความรับผดิชอบในการดูแลสุขภาพและรักษาผูต้อ้งขงัอยูใ่นความรับผดิชอบ
โดยแพทยเ์รือนจ า ความสมัพนัธร์ะหว่างแพทยแ์ละผูต้อ้งขงัเป็นลกัษณะท่ีอยู่ภายใตก้ฎหมาย การ
ตรวจรักษาผูป่้วยเป็นวิจารณญาณของแพทยร์วมถึงการบ าบดัจิตดว้ย แพทยม์ีสิทธิในการไม่เปิดเผย
ข้อมูลของผูต้ ้องขังท่ีป่วย เวน้แต่ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของผูคุ้มท่ีเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายต่อร่างกายและชีวิตของผูต้อ้งขงั133แพทยเ์ฉพาะทางจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการรักษา
ผูต้อ้งขงัต่อเมื่อแพทยเ์รือนจ าเจอสถานการณ์ท่ีหนกัหรือจ าเป็นตอ้งรักษาดว้ยแพทยเ์ฉพาะทาง134 
 ในอดีตผูต้อ้งขงัไดรั้บอนุญาตในการมีแพทยห์รือทนัตแพทยส่์วนตวัโดยออกค่าใชจ่้าย
เองแต่ในปัจจุบนักฎหมายไดท้ าการยกเลิกสิทธ์ิท่ีก  าหนดในการมีแพทยห์รือทนัตแพทยส่์วนตวั ซ่ึง
เป็นผลพวงมาจากประสบการณ์ในการหลบหนีของนกัโทษท่ีเรือนจ าไม่สามารถไวใ้จแพทยส่์วนตวั
ไดเ้ท่าแพทยใ์นเรือนจ าแต่มีขอ้ยกเวน้ท่ีผูต้อ้งขงัจะปฏิเสธการรักษาจากแพทยเ์รือนจ าและขอรับการ
รักษาจากแพทยส่์วนตวัก็ต่อเมื่อผูต้อ้งขงัเลือกใชเ้งินของตวัเองโดยมีเหตุผลว่าผูต้อ้งขงัไม่สามารถ
เช่ือถือในการรักษาของแพทยเ์รือนจ าได้อีกต่อไปและหัวหน้าเรือนจ าสามารถให้ค  าปรึกษากับ
แพทยส่์วนตวัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายของผูต้อ้งขงัได้135 
 ปัญหาโรคเอดส์ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงซ่ึงมีมาหลายปี โดยในประเทศเยอรมนัประมาณ
หน่ึงเปอร์เซ็นต์ของผูต้ ้องขังท่ีติดเช้ือเอดส์ ซ่ึงหมายถึงการแพร่เช้ือในเรือนจ าสูงกว่าจ  านวน
ประชากรปกติถึง 25 เท่า ดังนั้นจึงมีข้อตกลงว่า การดูแลปัญหาน้ีต้องมีการจัดการท่ีรวมไปถึง

                                                             
130  StVollzg. § 57 (5). 
131  StVollzg. § 57 (6). 
132  StVollzg. § 58. 
133  From Strafvollzug  (pp.372), by Laubenthal. 
134  From Strafvollzug (pp. 198), by Kaiser/SchÖch 
135  Ibid. 
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มาตรการการป้องกนั เช่น การจัดหายาท่ีเพียงพอ และการดูแลทางด้านจิตใจท่ีเตรียมไวส้ าหรับ  
ผูติ้ดเช้ือดว้ย หากเพราะกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์พิเศษส าหรับเร่ืองการติดเช้ือเอชไอวี ดงันั้นการ
แบ่งแยกหอ้งของผูต้อ้งขงัจึงอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาโดยหลกักฎหมายทัว่ไป เช่น มาตรการในการจดั
หอ้งพกัในเวลาท างาน หรือ การจดัระเบียบในเวลาว่าง เป็นตน้ กฎหมายเบ้ืองตน้มิไดร้ะบุส าหรับ
การบงัคบัตรวจผูติ้ดเช้ือทั้งหมด  แต่แนวทางปฏิบติัในเรือนจ าไปในทิศทางเดียวกนัว่าตอ้งมีการ
บงัคบัตรวจโรคของผูต้อ้งหาทั้งหมดและตอ้งมีการตรวจหาเช้ือเอดส์ดว้ย น่ีนับว่าเป็นส่ิงอา้งอิงท่ี
เป็นมาตรฐานส าหรับการจ าแนกกลุ่มของผูติ้ดเช้ือเอดส์ หรือ “กลุ่มเส่ียง” ตวัอยา่งเช่น ผูติ้ดยาเสพ
ติดโดยใชเ้ข็มฉีดยา หรือพวกรักร่วมเพศท่ีเปล่ียนคู่นอนบ่อยๆ136 โดยกฎหมายไดร้ะบุให้ผูคุ้มใน
เรือนจ าท่ีจะมีหนา้ท่ีคอยดูแลเก่ียวกบัการตรวจรักษาเก่ียวกบัโรคติดต่อ ซ่ึงมาตรฐานน้ีมีบทบญัญติั
เพ่ิมเติมในมาตรา 101 (StVollzg)137 ซ่ึงอยูใ่นดุลพินิจของทางเรือนจ าว่าควรไดรั้บการตรวจแบบใด 
ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎหมายก าหนดให้ผูคุ้มตอ้งระบุขั้นตอนและ
นโยบายภายในเก่ียวกบัแผนสุขภาพ ส่วนมาตรการการป้องกนัโรคเอดส์ในเรือนจ านั้นประกอบไป
ดว้ยวิธีดงัน้ีเช่น การจดัใหมี้ถุงยางอนามยัฟรี และ การใชเ้ข็มฉีดยาแบบใชแ้ลว้ท้ิง138 
 กฎหมายเยอรมนีก าหนดให้ผูต้ ้องขงัมีสิทธิได้รับการดูแลด้วยอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกับ
สายตาและการไดย้ิน เคร่ืองเสริมร่างกาย อุปกรณ์ช่วยในทางกระดูกและอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเฉพาะกรณี
เพื่ อความมั่นใจในผลการรักษาพยาบาล หรือความสมดุลเน่ืองจากความพิการ เมื่ อค  านึงถึงระยะเวลา 
ในการถูกจ าคุกแลว้มีความชอบธรรมกบัการบงัคบัโทษ139 
 ในด้านทันตกรรมเงินช่วยเหลือค่าฟันปลอมและการครอบฟัน รัฐจะรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด140 ดว้ยความเห็นชอบของผูต้อ้งโทษ 
 พนกังานบงัคบัโทษอาจจดัใหผู้ต้อ้งโทษไดรั้บบริการทางการแพทยเ์ป็นพิเศษเป็นตน้ว่า 
การผา่ตดั หรือมาตรการส่งเสริมการกลบัสู่สงัคม ค่าใชจ่้ายเพื่อการดงักล่าวใหต้กเป็นของผูต้อ้งขงั
ถา้ฐานะของผูต้อ้งขงัยงัสามารถรับได ้และวตัถุประสงคข์องการบ าบดัไม่เป็นการขดัขวางกบัการ
บงัคบัโทษ141 

                                                             
136 From Strafvollzug (pp. 196), by Kaiser/SchÖch 
137  การใชก้  าลงับงัคบัในขอบเขตของการอนามยั 
138  From Strafvollzug  (pp.372-373), by Laubenthal. 
139  StVollzg. § 59. 
140  หน่วยงานของรัฐจะออกระเบียบว่าดว้ยจ านวนสูงสุดของเงินช่วยการตรวจรักษาฟันและบริการใน

การใชเ้ทคนิครักษาฟัน 
141  StVollzg. § 63. 
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 การยา้ยสถานท่ีเมื่อป่วย ผูต้ ้องขงัป่วยอาจถูกยา้ยไปโรงพยาบาลของเรือนจ า หรือไป
เรือนจ าอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการรักษาพยาบาล ในกรณีท่ีไม่สามารถรักษาในเรือนจ าท่ีผูต้อ้งขงัอยูน่ั้น
ได ้ใหท้ าการยา้ยไปใหท้นัต่ออาการของผูต้อ้งขงั142 
 5)  ส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ 
 สุขภาพอนามยัในทางกายของผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการดูแลดว้ยมาตรการท่ีจ  าเป็นใน
การคุ้มครองสุขภาพอนามยัและความสะอาดส่ิงของ143 ดังนั้นผูต้ ้องขังอาจครอบครองหรือรับ
ส่ิงของท่ีเจ้าหน้าท่ีบังคับโทษมอบให้หรือได้รับความเห็นชอบ144 ส่ิงของในครอบครองท่ีเป็น
ส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัหรือส่ิงของท่ีจ  าเป็นต่อการบ ารุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวัและส่ิงจ  าเป็น
ในชีวิตอ่ืนๆ ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีบงัคบัโทษในจ านวนหน่ึง  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บส่ิงของ
ต่างๆท่ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัและส่ิงของท่ีจ  าเป็นต่อการบ ารุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตัว
และส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ จากการเยีย่มแต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น145 ผูต้อ้งขงัอาจซ้ือ
เคร่ืองดูแลท าความสะอาดร่างกายและส่ิงจ าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ไดเ้องดว้ยเงินประจ าตวั (Hausgeld) 
หรือเงินติดกระเป๋า (Taschengeld) จากค าเสนอผ่านทางเรือนจ า เรือนจ าจกัตอ้งจดัการดูแลค าเสนอ
โดยค านึงถึงความตอ้งการและความจ าเป็นของผูต้อ้งขงั146  
 ผูต้อ้งขงัท่ีต่อตา้นการท างานหรือคนท่ีไม่ท างานไม่มีโอกาสท่ีจะซ้ือของถึงแมว้่าจะมี
เงินของตวัเองก็ตาม การจบัจ่ายใช้สอยนั้นไม่สามารถซ้ือได้ตามท้องตลาดทัว่ไปนอกจากท่ีทาง
เรือนจ าไดจ้ดัหามาใหเ้ท่านั้น ดงันั้นเรือนจ าควรค านึงถึงความตอ้งการและความจ าเป็นของผูต้อ้งขงั
เป็นหลกัซ่ึงสิทธิในการขอเลือกส่ิงของ ของบางอยา่งท่ีเส่ียงต่อความปลอดภยัและความเป็นระเบียบ 
เช่น มีดโกน เหลา้ เคร่ืองเทศผงไม่สามารถซ้ือได ้หรือของบางอยา่งท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิต147 แต่ใน
กรณีผูต้อ้งขังไม่มีเงินประจ าตวั (Hausgeld) หรือเงินติดกระเป๋า (Taschengeld) โดยมิใช่ความผิด
ของตน เขาอาจไดรั้บอนุญาตใหซ้ื้อส่ิงของในจ านวนท่ีสมควรจากเงินตนเอง (Eigengeld)148 
 เงินท่ีจะน ามาจับจ่ายใช้สอยซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตัวและส่ิงของท่ีจ  าเป็นต่อการ
บ ารุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวัและส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ แบ่งเป็นเงินประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

                                                             
142  StVollzg. § 65. 
143  StVollzg. § 56. 
144  StVollzg. § 83. 
145  StVollzg. § 27. 
146  StVollzg. § 22 (1). 
147  From Strafvollzug  (pp. 169), by Kaiser/SchÖch 
148  StVollzg. § 22 (3). 
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 (1)  เงินติดกระเป๋า เงินประจ าเดือน149 ผูต้อ้งขงัท่ีชราหรือพิการ ไม่สามารถท างานได ้
หรือไม่เคยไดรั้บค่าชดเชยจากการตกงานเลย หรือไม่ไดรั้บค่าชดเชยการตกงาน ให้ผูต้อ้งขงัคนน้ี
ได้รับเงินติดกระเป๋าตามสมควรถา้เขายงัต้องการ ในเร่ืองน้ีให้ปรับใช้กับผูต้ ้องขังท่ีไม่ได้รับ
ค่าแรงงานส าหรับการท างาน 
 ผูต้อ้งขงัมีสิทธิใชเ้งินท่ีก  าหนดตามกฎหมายน้ีอย่างน้อย 30 มาร์ค ต่อเดือน และใชเ้งิน
ติดกระเป๋าในการซ้ือส่ิงของและอ่ืนๆ ผูต้ ้องขังท่ีท างานภายนอกหรือไดรั้บอนุญาตให้ท างานท่ี
ตอ้งการท าดว้ยตนเอง เงินประจ าเดือนจะถูกก าหนดจากเงินรายได ้
 เก่ียวกบัเร่ืองของค่าแรง กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน
และระเบียบสังคมและด้วยความยินยอมของสภาท่ีปรึกษาแห่งสหพันธรัฐ มีอ  านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อด าเนินการ150 
  (2)  เงินส่วนตวั151 รายได้ของผูต้อ้งขังท่ีไม่ใช่เงินประจ าเดือน ค่าใชจ่้ายในการกักขัง 
ค่าอุปการะเล้ียงดู หรือเงินออม ใหจ้ดัไวเ้ป็นเงินส่วนตวัของผูต้อ้งขงั 
 เงินสดท่ีติดตวัผูต้อ้งขงัมาใหท้ าเป็นบญัชีเงินส่วนตวัของผูต้อ้งขงั152 
 
3.2 องักฤษ   
 3.2.1 การบงัคบัโทษจ าคุก   
 กระบวนการยติุธรรมในประเทศองักฤษ มีแนวคิดท่ีจะเนน้การลดปริมาณคดีอาญาและ
ปกป้องคุม้ครองสงัคม เน่ืองมาจากในประเทศองักฤษมุ่งเน้นการป้องกนัมากกว่าการแกไ้ข ในส่วน
ของการลงโทษผูก้ระท าผิด มีการก าหนดโทษจากศาลตามค าพิพากษาท่ีเป็นท่ียอมรับได้อย่ าง
ถูกต้องยุติธรรม มีการน ากระบวนการลงโทษทางเลือกมาใช้153 จุดมุ่งหมายของงานราชทัณฑ์
องักฤษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้สังคม โดยการควบคุมดูแลผูก้ระท าผิดตามค าสั่งของศาลและมี
หน้าท่ีหลกัในการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดอย่างมีมนุษยธรรม สนับสนุนให้การด ารงชีวิตภายใต้
กฎหมายประพฤติตนเป็นประโยชน์ทั้งในขณะอยูภ่ายในเรือนจ าและภายหลงัพน้โทษ154  

                                                             
149 StVollzg. § 46-47.  
150  StVollzg. § 48. 
151  StVollzg. § 52. 
152  StVollzg. § 83(2). 
153 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น.181-182),โดย ธานี  วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
154  จาก งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ ต้องขงั (น.18), โดย กลุ่มงานพฒันา

ระบบการพฒันาพฤตินิสัย, 2551, กรุงเทพฯ: กรมราชทณัฑ.์ 
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 ระบบการบริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศอังกฤษสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นสอง
ประเภท ไดแ้ก่ เรือนจ าทอ้งถ่ินและศูนยส์ าหรับผูท่ี้ยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี (Remand centre) 
ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการรับส่งนักโทษกับศาล และเรือนจ าส าหรับผูก้ระท าผิดวยัรุ่น (Young of 
fender institution) และเรือนจ าส าหรับผูใ้หญ่ (Adult training prison) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นเรือนจ าเปิด
และเรือนจ าปิด เรือนจ าส าหรับผูช้ายและเรือนจ าส าหรับผูห้ญิง ซ่ึงเป็นการจ าแนกตามผูต้อ้งขงัและ
ระดบัความมัน่คงปลอดภยั 
 โครงสร้างของหน่วยงานราชทณัฑ์ จะบริหารงานโดยคณะกรรมการเรือนจ า (Prison 
Service) ซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการเรือนจ าจะ
ท างานโดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คือ คณะผูต้รวจการราชทณัฑ ์
(Her Majesty’s Chief Inspector of prisons) คณะผูต้รวจการเรือนจ า (Prisons Ombudsman) คณะ
ผูต้รวจเยีย่ม (Board of Visitors) ซ่ึงประกอบดว้ยอาสาสมคัรจากประชาชนทัว่ไปประจ าอยูใ่นทุกๆ
เรือนจ า155 
   กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุกของประเทศอังกฤษ ท่ีส าคัญประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ปี 1952 (Prison Act 1952) และกฎกระทรวงเก่ียวกับเรือนจ า ปี 1999 
(Prison Rules 1999) เป็นหลกัของกฎหมายราชทณัฑท่ี์ใชก้  าหนดการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์
ในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงั การจดัหน่วยงานและสิทธิหนา้ท่ีของผูต้อ้งขงัท่ีจะพึงมี 
  ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานราชทณัฑ์ วางหลกัเกณฑ์ว่า156 เป้าหมายเพื่อ
อบรมและปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพื่อใหเ้กิดการกระตุน้และสนบัสนุนใหผู้ต้อ้งขงัไปสู่การมีชีวิตท่ีดีและ
มีประโยชน์ต่อไป 
  เป้าหมายแรก ตอ้งเปล่ียนทศันคติของผูก้ระท าความผิดให้มีผลเหมือนกบัคนทั่วไป  
มีการเยยีวยาใหป้รับปรุงตวั มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
  เป้าหมายท่ีสอง จะต้องวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง โดยเฉพาะของ 
Anglo-american และวิเคราะห์การก าหนดและไม่ก  าหนดระยะเวลาการจ าคุกทั้งหมดมีแนวคิดใน
การปฏิบัติ ต่อผูก้ระท าความผิดในการเบ่ียงเบนโทษจ าคุกและน าสิทธิต่างๆ  ในเร่ืองของ 
มนุษยธรรม เมตตา กรุณา อย่างมีขอบเขตมาใช้ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 
(Home office) 

                                                             
155 แหล่งเดิม 
156 The Prison Rules 1999.Sl 1999 728. r 3. 
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 เป้าหมายท่ีสาม ภารกิจท่ีรองรับการด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลให้เป็นไปอยา่ง
มีสิทธิมนุษยชนและเป็นท่ีเช่ือถือไดใ้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั มีมาตรการป้องกนัการหลบหนีจาก
เรือนจ า157 
 นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบและก ากบัดูแลเรือนจ า กล่าวคือ158 
 (1) ในระบบการบริหารจากภาครัฐ มี Prison Act 1952 ก าหนดไวใ้ห้เรือนจ าทุกแห่งมี
หนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีก่อน หลงัจากนั้นรัฐมนตรีจะน าเสนอต่อรัฐสภา
ต่อไป 
  (2) การตรวจเรือนจ า Her Majesty จะแต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าผูต้รวจสอบเรือนจ า มี
อ  านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการบริหารจัดการเรือนจ าและท ารายงานเสนอรัฐมนตรี  ซ่ึงมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและสภาพการณ์ต่างๆ ในเรือนจ า ประกอบกบัเสนอแนะ
แนวทางต่างๆท่ีประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงและเหตุผลไวใ้นรายงาน รัฐมนตรีจะน าเสนอต่อรัฐสภา
ต่อไป 
 เรือนจ าทุกเรือนจ าต้องมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเป็นธรรมและการอยู่ร่วมกนัภายในเรือนจ าอย่างสันติ กฎกระทรวงเก่ียวกบัเรือนจ า
(The Prison Rules 1999) ในส่วนท่ี 4 ไดก้  าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจเยีย่มในการพิจารณา
ถึงการอยู่ร่วมกนัของผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งการ และพิจารณาร้อง
ทุกข์จากผูต้อ้งขงั และท ารายงานไปยงัรัฐมนตรีในขอ้ส าคญัต่างๆ เพื่อพิจารณาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสามารถเข้าเรือนจ าได้อย่างอิสระในทุกส่วนของเรือนจ า และเข้าพบ
ผูต้อ้งขงัไดทุ้กคน 
 (3) ภาคสงัคมเขา้มามีส่วนช่วยเหลือในการบงัคบัโทษ อนัเป็นการตรวจสอบจากสงัคม
ทางตรง รวมทั้งอาสาสมคัรต่างๆท่ีเขา้มาช่วยเหลือภาครัฐในงานดา้นน้ี 
 (4) การตรวจสอบระหว่างองค์กร กล่าวคือ มีการท างานร่วมกนัระหว่างองค์กร เช่น 
เรือนจ ากบักรมคุมประพฤติ โดยระบบของงานจะเป็นไปในรูปแบบท่ีต่างฝ่ายต่างตรวจสอบกนัเอง 
 3.2.2 สิทธิของผูต้อ้งขงัในการมีส่ิงจ  าเป็นพ้ืนฐานทางกาย 
 1) ท่ีอยูอ่าศยั  
 ในประเทศองักฤษมีบทบญัญติักฎหมายในปัจจุบนัก าหนดการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั
ให้แก่ผูต้ ้องขัง โดยการก าหนดให้รัฐมนตรีด าเนินการให้ทุกเรือนจ ามีห้องขังเพียงพอส าหรับ 
 
                                                             

 157 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก (น.188), โดย ธานี  วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
 158 แหล่งเดิม 
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ผูต้ ้องขังทั้ งหมด ห้องขังท่ีใช้คุมขังจะได้รับการรับรองโดยผูต้รวจสอบว่าขนาดของห้อง แสง 
อุณหภูมิ การระบายอากาศ มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับต่อสุขภาพและท าให้นักโทษ
สามารถติดต่อส่ือสารไดต้ลอดเวลากบัเจา้หนา้ท่ีเรือนจ า159 
 มีการออกใบส าคญัก าหนดเวลาของการเข้าห้องขงั ผูต้อ้งขงัอาจตอ้งออกจากห้องขัง
เป็นชัว่โมงหรือทั้งวนัในระหว่างเวลาท างานในเรือนจ า นอกจากนั้นในใบส าคญัถึงเลขห้องขงัและ
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง สัญลกัษณ์ สถานท่ี ถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตผูต้รวจสอบจะพิจารณา
จากใบส าคัญน้ี ผูต้รวจสอบอาจเพิกถอนใบส าคัญน้ีได้ เม่ือพิจารณาถึงห้องขังและสภาพของ
ผูต้ ้องขัง และมีการก าหนดให้มีห้องขังพิเศษในทุกเรือนจ าเพ่ือใช้ในการจ าคุกชั่วคราวส าหรับ
ผูต้อ้งขงัท่ีด้ือร้ันและเป็นอนัตราย หรือใชก้  าลงัท าร้ายผูอ่ื้น160 
 ใบรับรองท่ีออกโดยผูต้รวจสอบ Certified Normal Accommodation (CNA) น้ีจะแสดง
ถึงระยะเวลาท่ีผูต้อ้งขงัจะถูกคุมขงัในหอ้งขงัและสถานท่ีจ ากดัและจ านวนของผูต้อ้งขงัท่ีจะมีในแต่
ล่ะห้องขงัท่ีตอ้งไมแ่ออดัยดัเหยยีด นอกจากน้ีจ  านวนผูต้อ้งขงัท่ีระบุไวใ้นใบรับรองอาจจะเกินเกิน
กว่าท่ีระบุไวไ้ด ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี อย่างเช่นในปี 1992 มีผูต้อ้งขงัเกินกว่าจ  านวนท่ี
เรือนจ ารับได้กว่า 9,000 คน ผูต้ ้องขัง 9000 คน ต้องถูกคุมขัง 2 คนต่อหน่ึงห้อง ในห้องขังท่ี
ออกแบบมาส าหรับหน่ึงคน และอีก 1,200 คน ตอ้งถูกควบคุมในหอ้งขงัท่ีออกแบบมาส าหรับหน่ึง
คนจ านวน 3 คนต่อหน่ึงหอ้ง161  
 ในหนงัสือเวียนท่ี 19/1992 เร่ืองการควบคุมการรับรองบนัทึกว่าเรือนจ าบางส่วนไดใ้ช้
ใบรับรองเดียวกนัมานานหลายปี ควรมีการไดรั้บการทบทวนใบรับรองในแต่ละปี162 
 ส่วนขนาดของหอ้งขงัเด่ียวไม่ไดม้ีระบุไวใ้นระเบียบของเรือนจ าว่าขนาดเลก็ท่ีสุดของ
หอ้งขงัควรจะมีขนาดเท่าไรหรือคุณภาพของแสงสว่างในหอ้งขงัควรมีมากนอ้ยเพียงไรแต่ไดร้ะบุวา่
อุณหภูมิในหอ้งขงัควรจะอยูท่ี่อุณหภูมิ 16 องศาและในเร่ืองระดบัความดงัของเสียงก็มิไดม้ีก  าหนด
ไวใ้นระเบียบของเรือนจ าซ่ึงนบัไดว้่าเร่ืองเสียงเป็นปัญหาหลกัขอ้หน่ึงของผูต้อ้งขงั163 
 
 

                                                             
159  Prison Act 1952, s 14(1),(2). 
160  Prison Act 1952, s 14(3)-(6).  
161 From Prison Law, text and materials (pp. 104), By Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford 
162 Ibid, (p.104).  
163 Ibid, (p.105).   
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 2) อาหาร 
 สิทธิได้รับอาหาร กรมราชทัณฑ์องักฤษได้ก  าหนดเร่ืองอาหารไวใ้นกฎกระทรวง
เก่ียวกบัเรือนจ า ว่าอาหารของเรือนจ าจะตอ้งมีคุณค่าทางอาหารครบถว้น ผ่านกรรมวิธีการปรุง
อาหารท่ีไดม้าตรฐาน มีความหลากหลายและมีปริมาณท่ีเพียงพอ รวมทั้งตอ้งจดัน ้ าด่ืมท่ีสะอาดและ
เพียงพอใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัดว้ย โดยอาหารทุกอย่างจะถูกตรวจสอบและทดลองรสชาติอย่างสม ่าเสมอ 
โดยแพทย์164 
 ในอดีตเมื่อปี 1990 มีการรายงานถึงเร่ืองคุณภาพของอาหารในเรือนจ าท่ีถูกผูต้ ้องขัง
ร้องเรียนเป็นจ านวนมาก 
 ทั้งน้ีก่อนปี 1988 ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา (remand prisoners) มีสิทธิท่ีจะไดรั้บอาหาร
จากเพื่อนหรือญาติ ต่อมามีการเปล่ียนแปลงกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญติัราชทณัฑ์ห้ามมิให้รับ
อาหารจากภายนอก165 
 ระเบียบเรือนจ าขอ้ 7A (25) แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อ้งขงัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประทานอาหารท่ี
สอดคลอ้งกับความต้องการของศาสนาของพวกเขา ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานใหญ่คณะการ
เรือนจ าก  าหนดไว้166  
 ผูต้อ้งขงัสามารถร้องขออาหารมงัสวิรัติและอาหารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา 
เช่น อาหารฮาลาล (Halal) ส าหรับผูต้อ้งขงัมุสลิม อาหารประเภทขา้วและอาหารโคเชอร์ (Kosher) 
ส าหรับผูต้อ้งขงัยวิ167 
 ในระเบียบเรือนจ ายงัระบุว่าบริเวณท่ีประกอบอาหารควรจะมีการตรวจสอบอนามยั
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังและระบบการตรวจสอบเป็นการสุ่มตรวจโดยเจา้หนา้ท่ีอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ168 
 
 

                                                             
164 The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. R 24. 
165  From Prison Law, text and materials (pp. 108), By Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford 
166  Ibid. (p.108).    
167  จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.39), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรุงเทพฯ: กรมราชทณัฑ.์ 
168  From Prison Law, text and materials (pp. 108), by Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford 

DPU



53 

 ในส่วนของผูต้อ้งขงัหญิง Gender Specific Guidance ไดว้างแนวทางให้เรือนจ าต่างๆ
จัดเตรียมอาหารส าหรับผูต้ ้องขังหญิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผูต้ ้องขังกลุ่มต่างๆ เช่น 
ผูต้อ้งขงัตั้งครรภ ์ผูต้อ้งขงัสูงอายุ ผูต้อ้งขงัต่างชาติ เป็นตน้ โดยฝ่ายสูทกรรมจะมีคณะท างานท่ีผา่น
การฝึกอบรมและไดรั้บการคดัเลือกจากกลุ่มผูต้อ้งขงัในเรือนจ า169 
 ผูต้อ้งขงัหญิงสามารถซ้ือวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไดจ้ากร้านคา้สวสัดิการ 
หรือสัง่ซ้ือทางไปรษณีย ์ส าหรับในช่วงเทศกาลทางศาสนา เรือนจ าจะอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัรับอาหาร
พิเศษจากภายนอกเรือนจ าได ้(HM Prison Service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 64)170 และ
ผูต้อ้งขงัหญิงไดรั้บอนุญาตให้รับประทานอาหารร่วมกนั เพื่อเป็นการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัเป็น
สงัคม (HM Prison Service, 2008, p.22)171 
 3)  เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน 
 ตามกฎกระทรวง (The Prison Rules 1999) ไดก้  าหนดในเร่ืองเส้ือผา้ของผูต้อ้งขงัไวโ้ดย
แยกเป็นเส้ือผา้ของผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาท่ีศาลยงัไม่มีค  าพิพากษาอาจสวมใส่เส้ือผา้ส่วนตวัได้
แต่ตอ้งมีความเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด จะไดรั้บอนุญาตให้มีการจดัหาเส้ือผา้ท่ี
สะอาดเพียงพอจากภายนอกเรือนจ า172 ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาท่ีตอ้งไปข้ึนศาลสามารถใส่เส้ือผา้
ของตนเองหรือเส้ือผา้ในชุดธรรมดา โดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ173 เวน้แต่มีเหตุผลอนั
ควรเช่ือไดว้่าผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคนใดมีความพยายามจะหลบหนี ก็ให้จดัใส่เส้ือผา้ท่ีมีการ
ก าหนดลกัษณะพิเศษใหโ้ดดเด่นโดยการท าเคร่ืองหมายเป็นพิเศษหรือมีสีเฉพาะและหากรัฐมนตรี
(Secretary of state) มีความเห็นว่าเขาจะหนีออกมา หรือจะเป็นอนัตรายต่อประชาชนหรือต ารวจ
หรือความมัน่คงของรัฐ จะให้ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาสวมใส่เส้ือผา้ให้อยูภ่ายใตก้ฎน้ีเช่นดว้ยกบั
ผูต้อ้งขงัท่ีศาลไดม้ีค  าตดัสินแลว้174 
 นกัโทษเด็ดขาดหรือผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการตดัสินจากศาลแลว้เรือนจ าตอ้งจดัหาเส้ือผา้ให้
เป็นท่ีเพียงพอเพื่อความอบอุ่นและสุขภาพ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรัฐมนตรี175และนกัโทษเด็ดขาดว่า 
 
                                                             

169 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.39), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น
ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรุงเทพฯ: กรมราชทณัฑ.์ 

170  Ibid. (p.39).      
171 Ibid. (p.40).     
172  The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 23(1),(2). 
173  The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 40(3). 
174  The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 23(1) (a)-(b). 
175 The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 23(3).   
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จะสวมตอ้งใส่เส้ือผา้ท่ีทางเรือนจ าจดัหาให้ ภายใตก้ฎกระทรวงน้ีและไม่มีขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ เวน้แต่
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีหรือเป็นสิทธิพิเศษของผูต้อ้งขงัภายใตก้ฎขอ้ 8 แห่งกฎกระทรวงฉบบั
น้ี176 
 เส้ือผา้ท่ีทางเรือนจ าจะจัดให้ภายใต้กฎกระทรวงน้ี ให้หมายความรวมถึงเส้ือผา้ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใหผู้ต้อ้งขงัใส่ในเวลาท างานดว้ย177 ในระเบียบเรือนจ า ขอ้ 14(21) จะตอ้งจดัชุดชั้นในให้
เพียงพอส าหรับผูต้ ้องขังและจะต้องมีให้เปล่ียนอย่างน้อยสัปดาห์ล่ะสองคร้ังแต่ไม่มีการระบุ
ระยะเวลาไวว้่าเส้ือผา้ของผูต้อ้งขงัจะเปล่ียนไดเ้ม่ือไหร่ นอกจากน้ีมีค  าแนะน าว่าผูต้อ้งขงัทุกคน 
ควรไดส้วมใส่เส้ือผา้ของตนเองในระหว่างการเยีย่ม178 
 ส าหรับผูต้อ้งขงัหญิงไม่ว่าจะอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีหรือนักโทษเด็ดขาดสามารถ
สวมใส่เส้ือผา้ของตนเองไดเ้พ่ือเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้ตนเองและสร้างขวญัก าลงัใจให้แก
ผูต้อ้งขงัหญิง (HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003 p. 28) อนัเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
กระบวนการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด (HM Prison service, 2008, p.19) โดยตอ้งเป็นเส้ือผา้ท่ีสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม กรณีผูต้อ้งขงัมีเส้ือผา้ไม่เหมาะสมเรือนจ าจะตอ้งจดัหาให ้ทั้งน้ี 
ญาติและเพ่ือนของผูต้ ้องขังอาจได้รับอนุญาตให้น าเส้ือผา้ใหม่มาให้ผูต้ ้องขังและน าเส้ือผา้ 
ของผูต้อ้งขังกลบัไปซกัท าความสะอาดได้ (HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003  
p. 28)179 
 กลุ่มผูต้ ้องขังหญิงผิวสีจะได้รับอนุญาตให้สวมใส่เส้ือผา้ท่ีสอดคลอ้งกับความเช่ือ 
ทางศาสนาและวฒันะธรรม ยกเวน้ กรณีท่ีไม่เหมาะสม ดว้ยเหตุผลดา้นความมัน่คงปลอดภยัของ
เรือนจ าหรือสุขภาพของผูต้อ้งขงัเอง (HM Prison service, 2008, p. 44) 
 ในกรณีท่ีผูต้ ้องขังไม่มีเส้ือผา้ เรือนจ ามีหน้าท่ีต้องจัดหาเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมให้กับ
ผูต้อ้งขงัอย่างน้อย 2 ชุด และจดัเปล่ียนให้เม่ือเส้ือผา้ดงักล่าวไม่อยู่ในสภาพท่ีสามารถใชก้ารได ้
ส าหรับผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีแนวโนม้ว่าจะถูกควบคุมตวัในเรือนจ าเป็นเวลานาน เรือนจ าจะจดัเตรียม
ชุดชั้นในส าหรับผูต้อ้งขงัอยา่งนอ้ย 5 ชุด โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อสรีระของผูส้วมใส่ ผูต้อ้งขงัจะ
มีสิทธิท่ีจะท าความสะอาดและซ่อมแซมเส้ือผา้ของตนเองได ้            

                                                             
176  The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 23(5).   
177 The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 23(4).    
178 From Prison Law, text and materials (pp. 109), By Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford 
179  จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.34), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
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 ส าหรับผูต้อ้งขงัหญิงท่ีตอ้งโทษจ าคุกตลอดชีวิต เรือนจ าจะประสานงานกบัมูลนิธิการ
กุศลภายนอก เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจดัหาเส้ือผา้ให้กบัผูต้อ้งขงัท่ียากจนหรือไร้ญาติ (HM 
Prison service, 2008, p. 49)180          
 ในส่วนของเคร่ืองหลบันอน กฎกระทรวงไดก้  าหนดใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละคนตอ้งจดัให้มี
เตียงแยกต่างหากและมีเคร่ืองนอนท่ีแยกเป็นสัดส่วนท่ี เพียงพอเพื่อความอบอุ่นและมีผลดีต่อ
สุขภาพ181และระเบียบเรือนจ าขอ้ 14(27) ยงัก  าหนดให้เคร่ืองนอนควรจะไดรั้บการท าความสะอาด
อยา่งสม ่าเสมอ โดยผา้ปูท่ีนอนและหมอนควรท าความสะอาดสปัดาห์ล่ะคร้ัง182 
 เคร่ืองนอนผูต้อ้งขงัหญิงจะตอ้งมีความสะอาด วสัดุท่ีท าเคร่ืองนอนตอ้งสามารถระบาย
อากาศ รวมถึงให้ความอบอุ่นแก่ผูต้ ้องขังได้ดี มีสภาพท่ีพร้อมใช้งานและมีจ  านวนเพียงพอกับ
จ านวนผูต้อ้งขัง มีการท าความสะอาดเคร่ืองนอนต่างๆ สัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือเปล่ียนทันทีเม่ือ
สกปรก (HM Prison Service, 2008, p.20)183 
 4) การรักษาพยาบาล 
 ระบบบริการดา้นสุขภาพขององักฤษ เป็นระบบประกนัสุขภาพของรัฐระบบเดียว คือ 
ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงให้ความคุม้ครองดา้นบริการทางการแพทยแ์ก่ประชาชนทุกคน 
ครอบคลุมทั้งดา้นอายุรกรรมและศลัยกรรม โดยไม่ค านึงถึงรายไดข้องผูม้ารับบริการ และไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเมื่อไปรับบริการ เรียกว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS)184 
 พระราชบญัญติัเรือนจ าขององักฤษไดก้  าหนดเร่ืองการรักษาพยาบาลไวว้่าทุกเรือนจ า
จะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีทางการแพทย ์(medical officer) ประจ าเรือนจ า พระราชบญัญัติเรือนจ าระบุว่า 
ผูต้อ้งขงัทุกคนท่ีเรียกร้องการรักษา ตอ้งถูกส่งตวัและใหไ้ดรั้บการรักษาโดยเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์
เช่นเดียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทัว่ไปของการมี การดูแลสุขภาพจิตใจและร่างกายของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ า185 และในกฎกระทรวง (The Prison Rules 1999) ยงัก  าหนดใหเ้จา้หน้าท่ีแพทยอ์าจปรึกษา
                                                             

180  แหล่งเดิม.   
181  The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 27.    
182 From Prison Law, text and materials  (pp. 105), By Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford. 
183  จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.34), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
184  จาก โครงการวิจยั “การศึกษาผลกระทบของรายจ่ายเพื่อสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการ/

ลูกจา้งและพนกังานของรัฐต่อภาระทางการคลงั”(น.31), โดย ส่วนนโยบายการคลงัและงบประมาณ ส านกั
นโยบายการคลงั , 2551, ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั. 

185  Prison Act 1952, s 7(1). 
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แพทย ์(medical practitioner) ท่ีข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติแพทย ์(Medical Act 1983) เจา้หน้าท่ี 
ดา้นการแพทยจ์ะตอ้งปรึกษาแพทยก่์อนท่ีจะด าเนินการด าเนินการใดๆ ท่ีร้ายแรงหรือส าคญั186 
 โดยทั่วไปเรือนจ าจะมีหน่วยงานด้านการรักษาพยาบาล (Health Care Service for 
Prisoner, HCSP) เพื่อดูแลและใหก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูต้อ้งขงั โดยกรมราชทณัฑ์เป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด (HCSP) ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบริการสุขภาพแห่งชาติและดว้ยเหตุน้ีแพทยข์อง
(HCSP)จะไม่รับผดิชอบและไม่รับค าสัง่และค าว่ากล่าว จากผูม้ีอ  านาจในการดูแลสุขภาพในทอ้งถ่ิน 
มีบุคคลหลายกลุ่มได้เรียกร้องให้มีการน าโรงพยาบาลวิทยาลยัจิตแพทย์มาเข้ามาบูรณาการ
ร่วมกนั187 
 ในกรณีท่ีเรือนจ าซ่ึงผูต้ ้องขังถูกควบคุมตวัอยู่ ไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของ
ผูต้อ้งขงัได ้ผูต้อ้งขงัอาจถูกส่งตวัเพื่อไปรับการรักษายงัเรือนจ าอ่ืน หรืออาจเชิญแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญ
มาให้การรักษาผูต้ ้องขังภายในเรือนจ า หรือผูต้ ้องขงัอาจถูกส่งตัวเพื่อไปรักษาในโรงพยาบาล
ภายนอกเรือนจ า188 
 แพทยม์ีหน้าท่ีตอ้งค่อยดูแลรักษาผูต้ ้องขังท่ีป่วยเป็นจิตเวชและมีบทบาทในการท า
หน้าท่ีท่ีจะควบคุม (หน้าท่ีท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ผูต้ ้องขังท าร้ายตวัเองเกิดข้ึน)และมีหน้าท่ีให้
ความเห็นเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาการเรือนจ า (Governor) ในกรณีมีเหตุผลเพียงพอว่าจากการตรวจ
ผูต้อ้งขงัท่ีป่วยทางจิตควรไดรั้บการรักษาจากโรงพยาบาลวิทยาลยัจิตแพทยแ์ละผูต้อ้งขงัอาจถูกส่ง
ตวัเพื่อไปรักษาภายนอกเรือนจ า189 
 ผูต้ ้องขังท่ีต้องการพบแพทยส์ามารถแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีผูคุ้มประจ าแดนได้ ส าหรับ
เรือนจ าขนาดใหญ่จะมีแพทยจ์าก Health Care Service for Prisoner ประจ าอยู่ตลอดทั้งวนั แต่ใน
บางเรือนจ าแพทยผ์ูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาจะเป็นกลุ่มแพทยท์อ้งถ่ินซ่ึงประจ าอยูเ่พียงคร่ึงวนั โดยใน
เรือนจ าจะมีเจา้หนา้ท่ีพยาบาลเบ้ืองตน้คอยใหบ้ริการแก่ผูต้อ้งขงัตลอดเวลา190 

                                                             
186 The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 20(1),(3),(4).     
187 From Prison Law, text and materials (pp. 116), by Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford. 
188 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.41), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
189  แหล่งเดิม. 
190 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.40), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
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 การรักษาพยาบาลโดยแพทยต์อ้งได้รับความยินยอมจากผูต้ ้องขงั แพทยต์้องแจง้ให้
ผูต้อ้งขงัทราบถึงวิธีการรักษา ขั้นตอนการรักษา (แต่ในทางปฏิบัติของแพทยใ์นเรือนจ าเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะใหผู้ต้อ้งขงัตอ้งแสดงความยนิยอมก่อนการรักษา)191  
 ระเบียบข้อบงัคบัเรือนจ าในปัจจุบนับ่งช้ีว่าผูต้อ้งขงั 'ทั่วไป' มีอิสระท่ีจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธการรักษาใดๆ ท่ีมีใหก้บัพวกเขา แต่ระเบียบขอ้บงัคบัเรือนจ า ก็มีขอ้ยกเวน้ว่า หากความไม่
ยนิยอมใหรั้กษาของผูต้อ้งขงัดงักล่าว อาจท าให้ชีวิตของผูต้อ้งขงัเองจะไดรั้บอนัตรายบาดเจ็บสาหสั
หรือจะเป็นอันตรายต่อผูต้ ้องขังคนอ่ืนๆ ทางเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องได้รับความยินยอมก็ได้192เช่น 
เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าท าการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผูต้อ้งขงั193 
 แต่อย่างไรก็ตามผูต้อ้งขงัก็ยงัคงมีอ  านาจในการตดัสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการ
รักษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้การรักษาทางการแพทยท่ี์ใชเ้ป็นรูปแบบของการรักษาท่ีมีผลขา้งเคียง 
เช่น การทดลองทางการแพทยห์รือทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยนิยอมของพวกเขา194 
 ส าหรับบริการดา้นจกัษุกรรม ผูต้อ้งขงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการวดัสายตาและค่าใชจ่้าย
ในการรักษาเอง195 
 ผูต้อ้งขงัไม่ส่ามารถเก็บยาใดๆไวก้บัตนเองได ้ดงันั้น ผูต้อ้งขงัจะตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ี
พยาบาลทราบถึงยาท่ีผูต้อ้งขังจ  าเป็นต้องใช้ เพื่อให้แพทยข์องเรือนจ า เขียนใบรับรองแพทยใ์ห้
หน่วยเภสชักรรมของเรือนจ าจ่ายยาใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั196 
 ทั้งน้ีประวติัดา้นการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงั โดยปกติแลว้จะถูกส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ี
พยาบาลของเรือนจ า เมื่อผูต้อ้งขงัให้ความยนิยอม ผูต้อ้งขงัมีสิทธิขอท าส าเนาขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ี
พยาบาลของเรือนจ าและมีสิทธิตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวได ้ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัเห็นว่าขอ้มูล 
 

                                                             
191 From Prison Law, text and materials (pp. 118), by Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford. 
192 แหล่งเดิม. 
193 จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น.196), โดย ธานี  วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
194  From Prison Law, text and materials (pp. 118), by Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford. 
195 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.40), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
196 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.41), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
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ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตรงกบัความจริง197และควรส่งบนัทึกดงักล่าวไปกลบัผูต้อ้งขังถา้มีการยา้ยไปยงั
เรือนจ าอ่ืน ภายใต้บทบัญญัติข้อมูลสุขภาพ (Health Records Act 1990) อย่างไรก็ดีแพทยอ์าจปฏิเสธ 
ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลหากเห็นว่าจะเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั
หรือบุคคล198 
 ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาสามารถร้องขอการรักษาพยาบาลจากแพทยห์รือทนัตแพทย์
และจ่ายค่าใชจ่้ายในการรักษาเองโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ญัชาเรือนจ าว่ามีเหตุผลอนัสมควร
หรือโดยค าสัง่ของรัฐมนตรี ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของเจา้หนา้ท่ีดา้นการแพทย์199 
 ผูต้ ้องขังหญิงท่ีรับการรักษาพยาบาลภายในเรือนจ ามีสิทธิท่ีจะเลือกรับการ รักษา 
พยาบาลจากเจา้หนา้ท่ีผูห้ญิงเป็นการเฉพาะได ้ในส่วนของแพทยโ์ดยมากจะเป็นผูช้าย หากผูต้อ้งขงั
หญิงต้องการับการรักษากับแพทยผ์ูห้ญิง ก็สามารถท าการร้องของได้เป็นรายกรณี (HM Prison 
service & the Prison Reform Trust, 2003 p. 53) ผูต้อ้งขงัมีสิทธิเลือกท่ีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของแพทย ์เช่นเดียวกบัการรักษาพยาบาลนอกเรือนจ า (HM Prison service & the Prison 
Reform Trust, 2003 p.52) และในเรือนจ าหญิงส่วนใหญ่ไดจ้ดัตั้งหน่วย Well Women Clinics เพื่อ
ให้บริการเฉพาะด้านแก่ผูต้ ้องขังหญิง ได้แก่ การตรวจทรวงอก การตรวจภายใน การวางแผน
ครอบครัว (HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003 p. 12)200              
 5) ส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ 
 ในดา้นการอนามยัและส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นตามกฎกระทรวง (The Prison Rules 1999) 
ไดก้  าหนดให้ผูต้ ้องขังทุกคนควรไดรั้บส่ิงจ  าเป็นส าหรับใช้ในห้องน ้ าเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ
อนามยัในทางกายของผูต้ ้องขัง201 ผูต้ ้องขังจะต้องได้รับการดูแลด้วยมาตรการท่ีจ  าเป็นในการ
คุม้ครองสุขภาพอนามยัและความสะอาด ผูต้อ้งขังตอ้งมีโอกาสอาบน ้ าอาบน ้ าอุ่นอาทิตยล์ะคร้ัง 
และห้องขงัควรจะได้รับการขดัถูอาทิตยล์ะสักหน่ึงคร้ัง เคร่ืองนอนก็ควรจะไดรั้บการท าความ
สะอาดอยา่งสม ่าเสมอ Standing Order (SO) ระเบียบเรือนจ าขอ้ 14(27) โดยควรมีการซกัผา้ปูท่ีนอน

                                                             
197 แหล่งเดิม. 
198 From Prison Law, text and materials (pp. 118), By Stephen Livingstone, Tim Owen, 1993, 

claredon press : oxford. 
199 The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 20(5). 
200 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.41), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
201  The Prison Rules 1999. Sl 1999/728. r 28(1). 
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และหมอนสปัดาห์ละ 1 คร้ัง (มาตรฐานการบริหารงาน Operating Standards)202และในกฎกระทรวง
ยงัไดก้  าหนดให้ผูต้อ้งขงัทุกคนสามารถซกัผา้ไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม203 เรือนจ าตอ้งจดัหาน ้ าเพ่ือใช้
ท าความสะอาดร่างกาย สระผม โกนหนวดเคราไดทุ้กวนัและตดัผม204 แต่ผูต้อ้งขงัจะไม่ยนิยอมท่ีจะ
ตดัผมก็ได ้เจา้พนกังานเรือนจ าจะบงัคบัใหผู้ต้อ้งขงัตดัผมไม่ได้205 
 ระเบียบเรือนจ าข้อ 4(9) ได้ระบุไวใ้ห้ผูต้ ้องขังได้รับอนุญาตให้มีส่ิงของในความ
ครอบครองในหอ้งขงัได ้ยกตวัอยา่งท่ีเป็นส่ิงของท่ีจ  าเป็นในชีวิตเช่น เคร่ืองโกนหนวดใชแ้บตเตอร่ี 
ผูบ้งัคบับญัชาการเรือนจ า (Governor) อาจเพ่ิม หรือ ลด ตดัออก ส่ิงของในความครอบครองท่ีเป็น
ส่ิงจ  าเป็นในชีวิตของผูต้อ้งขงัไดถ้า้เห็นว่าจ  านวนส่ิงของมีมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการจดัการ
เรือนจ า ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัของเรือนจ า206 
 ส าหรับผูต้ ้องขังหญิงจะได้รับอนุญาตให้อาบน ้ าทุกวนัและอาบน ้ าอุ่นอย่างน้อย 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง โดยผูต้อ้งขงัหญิงจะไดรั้บแจกอุปกรณ์ท าความสะอาด รวมทั้งเคร่ืองใชส่้วนตวั
ส าหรับหญิง ส าหรับผูต้ ้องขังหญิงผิวสีท่ีมกัจะประสบปัญหาเร่ืองผิวและเส้นผมแห้งกระด้าง 
ทางเรือนจ าจดัให้มีผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิและเส้นผมจ าหน่ายท่ีร้านคา้สวสัดิการ (HM Prison Service, 
2008, p. 43) อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของผลิตภณัฑ์ช าระลา้งร่างกายและอุปกรณ์ดูแลผม เรือนจ าก็มี
จดัให้ผูต้อ้งขงัเช่นกนั หากผูต้อ้งขงัไม่ซ้ือจากร้านคา้สวสัดิการ แต่จะพิจารณาถึงความตอ้งการและ
ความจ าเป็นของผูต้อ้งขงัเป็นรายกรณีดว้ย207  
 ในส่วนการท าความสะอาดเส้ือผา้และชุดชั้นใน เรือนจ าจะจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีซกัชุด
ชั้นในแยกเป็นสดัส่วนจากท่ีลา้งภาชนะ และท่ีช าระลา้งร่างกาย208 
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207 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.39), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์ 
208 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.38), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์  
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 ผูต้ ้องขังสามารถจะจับจ่ายใช้สอยซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส่วนตัวและส่ิงของท่ีจ  าเป็น 
ต่อการบ ารุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตวัและส่ิงจ  าเป็นในชีวิตอ่ืนๆ จากร้านคา้สวสัดิการได ้โดย
เงินบางส่วนผูต้อ้งขงัไดม้าจากเงินท่ีไดรั้บจากรัฐ เป็นค่าใชจ่้ายในการถูกจองจ า209และเงินตอบแทน
จากการท างาน ค่าตอบแทนขั้นต ่าคือ 4 ปอนด ์หรือประมาณ 200 บาท ต่อสปัดาห์ อยา่งไรก็ตาม ใน
กรณีท่ีผูต้ ้องขังประสงค์จะท างานแต่ในเรือนจ าไม่สามารถหางานให้ท าได้ ผูต้ ้องขังจะได้รับ
ค่าตอบแทนเงินสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัในอตัรา 2.5 ปอนดต่์อสปัดาห์210 
 
 

                                                             
209 Prison Act 1952, s 21. 
210 จาก สารานุกรม “การปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิงนานาชาติ” (น.51), โดย กลุ่มงานพฒันาระบบดา้น

ทณัฑปฏิบติั, 2552, กรมราชทณัฑ.์  
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บทที่ 4 
วิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมายไทย 

และกฎหมายต่างประเทศ 

 
 ในบทน้ี ผูเ้ขียนจะท ำกำรศึกษำวิเครำะห์บทบัญญัติของกฎหมำยไทยและแนวทำง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิของผูต้ ้องขงัในกำรมีส่ิงจ  ำเป็นพ้ืนฐำนทำงกำย อนัไดแ้ก่ สิทธิในกำร
ไดรั้บบริกำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยั สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำร สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่ม
หลบันอน สิทธิในกำรไดรั้บกำรรักษำพยำบำล สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ว่ำ
เป็นไปตำมหลกัศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยแ์ละหลกัสิทธิมนุษยชน มีควำมสอดคลอ้งกับมำตรฐำน 
สำกลเพยีงใดโดยเปรียบเทียบกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ีไดท้ ำกำรศึกษำมำในบทท่ี 3 เฉพำะในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจำรณำว่ำมีขอ้กฎหมำยไทยท่ีควรปรับปรุง พฒันำสิทธิของผูต้อ้งขงัในประเทศ
ไทยใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลประกำรใดบำ้ง 
 
4.1 วเิคราะห์เปรียบเทียบสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมายไทยกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 
 สิทธิของผูต้ ้องขังเกิดจำกแนวควำมคิดกำรคุ้มครองศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์โดยท่ี
ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐให้กำรรับรองคุม้ครองโดยทั่วไป 
มำตรกำรคุม้ครองของรัฐจึงอยูใ่นลกัษณะของกำรตรำกฎหมำยมำใชบ้งัคบัซ่ึงตอ้งอยูภ่ำยใตก้รอบ
ของควำมชอบดว้ยกฎหมำย ขณะเดียวกนัรัฐก็ตอ้งตรำกฎหมำยมำจ ำกดัสิทธิเสรีภำพเพื่อคุม้ครอง
บุคคลคุ้มครองสังคมและเพื่อใชส้ ำหรับกลุ่มคนบำงกลุ่ม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัระเบียบให้
สงัคมมีควำมสงบเรียบร้อย ซ่ึงกำรน ำตวัผูถู้กลงโทษจ ำคุกไปไวใ้นเรือนจ ำนั้นเป็นกำรจ ำกดัสิทธิ
เสรีภำพ โดยท่ีจุดมุ่งหมำยของกำรลงโทษจ ำคุกเพื่อเป็นกำรลงโทษต่อผูก้ระท ำผดิโดยตรง เป็นกำร
จ ำกดัเสรีภำพท ำให้เกิดควำมล ำบำก สูญเสียอิสรภำพและเกียรติยศช่ือเสียงรวมถึงควำมสุขสบำย
ต่ำงๆ ตอ้งพลดัพรำกจำก ส่ิงท่ีเคยมีเคยอยู่หรือคนท่ีรักห่วงใยทั้งหลำย เป็นกำรสูญเสียฐำนะทำง
สงัคม เจำ้หน้ำท่ีผูม้ีหน้ำท่ีด  ำเนินกำรลงโทษจะเป็นผูอ้บรมแกไ้ขให้ผูถู้กลงโทษไดม้ีโอกำสส ำนึก
ผดิในกำรกระท ำผิดของตน รวมถึงเป็นกำรป้องกนัสังคมส่วนรวมให้ปลอดภยัจำกกำรกระท ำผิด
ของบุคคลนั้ นตลอดชั่วระยะเวลำหน่ึงท่ีบุคคลเหล่ำนั้นถูกจ ำคุกอยู่ และเป็นกำรให้โอกำสแก่
ผูก้ระท ำผิดไดแ้ก้ตวั เมื่อผูถู้กลงโทษจ ำคุกหรือผูต้อ้งค  ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุกถูกน ำตวัมำยงั
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เรือนจ ำจะเรียกบุคคลเหล่ำนั้นว่ำ “นกัโทษเด็ดขำด” กำรลงโทษผูก้ระท ำควำมผิด เป็นเร่ืองท่ีกระท ำ
ต่อตวัผูก้ระท ำผดิโดยตรง กำรลงโทษตอ้งเป็นไปดว้ยควำมเสมอภำค กำรกระท ำผดิฐำนใดฐำนหน่ึง
ตอ้งไดรั้บโทษในอตัรำโทษเดียวกนั โดยไม่มีควำมแตกต่ำงในเร่ืองฐำนะ สภำพแวดลอ้ม หรือปัจจยั 
แต่โทษท่ีจะลงนั้นอำจไม่เท่ำกันซ่ึงเป็นไปตำมพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิดท่ีศำลน ำมำ
ประกอบเป็นดุลพินิจในกำรลงโทษ และกำรลงโทษเป็นเร่ืองเฉพำะตวัของผูก้ระท ำผดิ 
 สิทธิของผูต้ ้องขังตำมกฎหมำยไทย ได้มีกำรรับรองไวใ้นกฎหมำยหลำยฉบับและ
ขอ้บงัคบักรมรำชทณัฑต่์ำงๆ 
 เร่ืองสวสัดิกำรผูต้อ้งขงัดำ้นจดัเล้ียงอำหำร โดยก ำหนดให้ทุกเรือนจ ำจดัให้ผูต้ ้องขัง
ได้รับอำหำร 3 ม้ือต่อวนัและจัดให้มีน ้ ำด่ืมท่ีสะอำดและเพียงพอแก่ผูต้ ้องขัง  ถือว่ำเป็นสิทธิท่ี
ผูต้อ้งขงัไดรั้บเสมอภำคเทียบเท่ำกับบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมต้องกำรในกำรรับประทำนอำหำร 
3 ม้ือต่อวนัและยงัให้มีกำรตรวจสอบเร่ืองคุณภำพอำหำรท่ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งรับประทำน โดยตอ้งให้
แพทยห์รือเจำ้พนักงำนเรือนจ ำเป็นผูต้รวจคุณภำพ ในกำรจดัอำหำรให้ผูต้อ้งขงั ตอ้งค ำนึงถึงเร่ือง
คุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำร ตำมหลกัอำหำร 5 หมู่  
 กำรจัดให้บริกำรเค ร่ืองนุ่ งห่มหลับนอนแก่ผู ้ต้องขังเป็น เร่ืองส ำคัญและเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐำนอีกหน่ึงส่ิงท่ีจ  ำเป็น เพรำะผูต้อ้งขงัตอ้งมีเคร่ืองนุ่งห่มไวเ้พื่อป้องกนัอำกำศหนำวเยน็
หรือแสงแดด ป้องกนักำรกระแทกกระทบวตัถุอ่ืน ตลอดจนเพื่อเป็นกำรรักษำควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในกำรแต่งกำย เคร่ืองแต่งกำยตอ้งไม่ลดทอนศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์
 คนตอ้งขังอ่ืนและคนฝำก ให้ใชเ้คร่ืองแต่งกำยส่วนตวัของผูต้อ้งขังนั้นๆ ดว้ยเหตุผล
เร่ืองสิทธิของผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำท่ีมีหลกัคิดว่ำตรำบใดท่ียงัไม่ไดม้ีค  ำพิพำกษำตดัสินว่ำได้
กระท ำผดิก็ยงัถือว่ำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิดงันั้นเส้ือผำ้ผูต้อ้งขงัระหว่ำงก็ไม่ควรท่ีจะตอ้งใส่เคร่ืองแบบของ
นักโทษเด็ดขำดเพรำะอำจเป็นกำรลดทอนจิตใจและอำจกระทบถึงสิทธิของผูต้ ้องขังระหว่ำง
พิจำรณำในด้ำนอ่ืน ซ่ึงในข้อก ำหนดในไทยถือว่ำเป็นกำรเคำรพต่อสิทธิของผูต้ ้องขังระหว่ำง
พิจำรณำ  
 กำรรักษำพยำบำลเป็นส่ิงจ  ำเป็นท่ีท ำให้ปัจเจกชนสำมำรถด ำรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยำ่งปกติสุข 
กำรรักษำพยำบำลผูต้ ้องขงัท่ีถูกคุมขงัอยู่ในเรือนจ ำและทณัฑสถำนเป็นส่ิงจ  ำเป็นทั้ งในด้ำนกำร
ปกครอง เหตุผลทำงกำรแพทยแ์ละหลกัมนุษยธรรม เพรำะผูต้อ้งขงัเป็นผูท่ี้หมดโอกำสท่ีจะออกไป
รักษำตวัภำยนอกเรือนจ ำดว้ยตนเองได ้บรรยำกำศและส่ิงแวดลอ้มในเรือนจ ำ ควำมเครียดในชีวิต
ประจ ำ เป็นสำเหตุให้ผูต้อ้งขงัเจ็บป่วยมำกกว่ำบุคคลภำยนอก  ในแง่ท่ีว่ำเจ็บป่วยทุกคนตอ้งไดรั้บ
กำรรักษำท่ีเท่ำเทียมกนัในปัจจุบนักำรรักษำพยำบำลในไทยประชำชนมีสิทธิไดรั้บกำรรักษำโดย  

DPU



63 

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยดังนั้ นผูต้ ้องขังจึงได้รับสิทธิท่ีเท่ำเทียมกับบุคคลภำยนอกในกำรได้รับกำร
รักษำพยำบำล 
 ในส่วนผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภห์รือมีลูกอ่อน ใหจ้ดัเป็นผูป่้วยเจ็บโดยอนุโลม ใหผู้ต้อ้งขงั
ท่ีป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ได้รับกำรรักษำพยำบำลตำมสมควรและกรมรำชทณัฑ์ยงัก  ำหนด
แนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภ์ โดยเมื่อรับผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภ์เขำ้มำในเรือนจ ำหรือ
ทณัฑสถำน ให้เจำ้หนำ้ท่ี ซกัประวติักำรฝำกครรภแ์ละให้น ำไปฝำกครรภใ์นกรณีท่ีไม่เคยไดรั้บกำร
ฝำกครรภเ์ลย และในรำบท่ีเคยไดรั้บกำรฝำกครรภใ์ห้น ำตรวจไปตรวจครรภ์ตำมแพทยน์ัดทุกรำย  
ขอ้ก ำหนดน้ีค ำนึงถึงสิทธิในกำรรักษำพยำบำลและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยเ์ดก็ท่ีติดตวัผูต้อ้งขงัหญิง
มำถือว่ำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิมีสิทธิเท่ำเทียมกนัในทุกดำ้นกบัมนุษยทุ์กๆคน 
 กรมรำชทณัฑไ์ดก้  ำหนดใหพ้ศัดีตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัทุกคน เวน้แต่คนตอ้งขงัและคนฝำก 
ตัดผมสั้ นหรือโกนผม โกนหนวดและเครำ ตัดเล็บ อำบน ้ ำ และขัดถูร่ำงกำย ตลอดจนท ำควำมสะอำด 
เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนและเคร่ืองใชต่้ำงๆ เก่ียวกบัตน กำรตดัผม โกนหนวด โกนเครำ ไทยไม่ได้
ก  ำหนดว่ำตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกผูต้อ้งขงัก่อน ซ่ึงเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงั
บำงคนอำจมีข้อจ  ำกดัในดำ้นศำสนำดังนั้นข้อก  ำหนดในส่วนน้ีขัดต่อหลกัเร่ือสิทธิเสรีภำพขั้น
พ้ืนฐำน 
 กำรปฏิบัติต่อผูสู้ญส้ินอิสรภำพ เช่น ผูต้ ้องหำหรือนักโทษเด็ดขำดย่อมได้รับกำร
คุ้มครองศกัด์ิศรีเช่นกัน ผูถู้กกล่ำวหำหรือผูต้ ้องหำย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรยติุธรรมตำมหลกักำรนิติรัฐเพื่อคน้หำควำมจริงและพิสูจน์ควำมผดิ เป็นสิทธิมนุษยชน
และศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษยท่ี์จะไปจ ำกัดหรือละเมิดไม่ได้กำรควบคุม “คนต้องขัง” เท่ำนั้ น 
โดยทัว่ไป กำรควบคุมคนตอ้งขงัจะไม่ใชเ้คร่ืองพนัธนำกำร เวน้แต่จะมีเหตุน่ำเช่ือว่ำ ผูต้อ้งขงัจะท ำ
อนัตรำยต่อชีวิตหรือร่ำงกำยผูอ่ื้น และเห็นว่ำไม่มีทำงอ่ืนท่ีจะป้องกนัไดดี้กว่ำใหใ้ชกุ้ญแจมือหรือ
โซ่ล่ำมเพ่ิมข้ึนนอกจำกตรวนหรือกุญแจเทำ้ได ้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 กำรปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม
ดงักล่ำวขดัต่อ รัฐธรรมนูญ มำตรำ 4 ท่ีบญัญติัว่ำ “ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภำพของ
บุคคล ย่อมไดรั้บควำมคุม้ครอง” กำรท่ีตอ้งถูกแยกตวัออกจำกสังคมปกติ ซ่ึงผูต้อ้งขังจะตอ้งถูก
จ ำกดัเสรีภำพในกำรเคล่ือนไหว เสรีภำพในกำรติดต่อส่ือสำรกบัสงัคมภำยนอก ท ำใหเ้กิดปัญหำใน
เร่ืองของควำมถูกต้องชอบธรรม ควำมพอดีในกำรปฏิบัติ ต่อผูต้ ้องขัง ควำมทุกข์ทรมำนของผู ้ต้องขัง 
ท่ีไดรั้บจำกกำรถูกจ ำกัดเสรีภำพตำมกฎหมำยต่ำงๆ ส่ิงเหล่ำน้ีได้น ำไปสู่กำรเรียกร้องสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน (basic human rights) รวมทั้งกำรเรียกร้องใหมี้กำรรับรอง
สิทธิตำมกฎหมำยอนัพึงมีของบุคคลเหล่ำนั้นดว้ยผูต้อ้งขงัซ่ึงถือเป็นมนุษยแ์ละพลเมืองของประเทศ
ผูห้น่ึงเพียงแต่สูญเสียสิทธิบำงส่วนจำกกำรท่ีไดรั้บโทษไป แต่บุคคลเหล่ำน้ียงัมีสิทธิท่ียงัเหลืออยู่
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อีกจำกกำรถูกลงโทษนั้น มิได้หมำยควำมว่ำผูก้ระท ำควำมผิดท่ีถูกตอ้งขงันั้นส้ินสิทธิควำมเป็น
มนุษยไ์ปเสียทั้งหมดแต่อย่ำงใด ดงันั้นผูต้อ้งขงัจึงควรไดรั้บสิทธิต่ำงๆ เช่นเดียวกบัประชำชนทุก
คนตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้เน่ืองจำกสภำวะแห่งควำมมีศกัด์ิศรีของมนุษยเ์ช่นน้ี ยอ่มถือว่ำด  ำรงอยู่
ในมนุษยทุ์กคน และไม่อำจถูกลิดรอนหรือท ำลำยลงได้ ไม่ว่ำจะโดยรัฐหรือโดยตัวของเขำเอง 
หมำยควำมว่ำ แมม้นุษยจ์ะมีพฤติกรรมท่ีดูแลว้ไร้ศกัด์ิศรีหรือไร้คุณค่ำ แต่ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์
ของเขำก็ยงัคงอยู่มิได้ถูกลิดรอนไปด้วย ดังนั้ นจึงต้องเคำรพต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ
มนุษยชนของบุคคลท่ีเป็นผูต้อ้งขงัในคดีอำญำดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยน์ั้น หมำยควำมว่ำบุคคลนั้นจะเป็นใครหรืออยูใ่นสถำนะใดยอ่ม
ไดรั้บกำรปฏิบติัจำกรัฐโดยค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของควำมจ ำเป็นทีรัฐตอ้งประกนัให้แก่มนุษย์
ทุกคนไม่ว่ำบุคคลนั้นจะเป็นคนเช้ือชำติหรือศำสนำใดก็ตำม รัฐใดจะกระท ำกำรใดๆ หรือตรำ
กฎหมำยท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือลดหรือละเมิดต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยไ์ม่ไดไ้ม่ว่ำจะเป็นดว้ยเหตุผล
ใดก็ตำม กำรลดศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่กำรกระท ำท่ีท ำให้บุคคลมีสถำนะต ่ำกว่ำควำมเป็น
มนุษย ์
 
4.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบสิทธิในการได้รับบริการเกีย่วกบัที่อยู่อาศัย 
 4.2.1 สิทธิในกำรไดรั้บบริกำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยัของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยไทย 
     เรือนจ ำของผูต้ ้องขังไทยมีลกัษณะเป็นห้องขงันอนรวมและมีพ้ืนท่ีในกำรใชเ้ป็น
เรือนนอนไม่เพียงพอต่อจ ำนวนผูต้อ้งขงั อย่ำงไรก็ดีกรมรำชทณัฑไ์ดม้ีกำรก ำหนดรำยละเอียดและ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติไวใ้นบันทึกส ำนักทัณฑวิทยำว่ำผูต้อ้งขงั 1 คน จะมีพ้ืนท่ีเรือนนอน 2.25 
ตำรำงเมตรแต่ในควำมเป็นจริงปัจจุบนั เรือนจ ำมีพ้ืนท่ีเรือนนอนโดยเฉล่ีย ประมำณ 0.8 ตำรำงเมตร
ต่อคน หำกคิดตำมพ้ืนท่ีควำมจุมำตรฐำน พ้ืนท่ีเรือนนอนในเรือนจ ำจึงมีควำมแออดัมำกและ
ประสบปัญหำผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ ำ และมีกำรก ำหนดมำตรฐำนของลกัษณะเรือนนอน ระบบระบำย
อำกำศ ระบบก ำจดัของเสีย หรือห้องสว้มท่ีถูกสุขลกัษณะในปริมำณท่ีเพียงพอแกจ ำนวนผูต้อ้งขงั
ในเรือนจ ำ 
 4.2.2 สิทธิในกำรไดรั้บบริกำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยัของผูต้อ้งขงัตำมมำตรฐำนสำกล 
 ในกำรปฏิบัติต่อผูต้อ้งขงัข้อก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯขอ้ 9-14, ข้อ 85-86 ไดก้  ำหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสิทธิในกำรไดรั้บบริกำรเก่ียวกบัท่ีอยู่อำศยัของผูต้อ้งขงั กรณีห้องขงัควรเป็น
หอ้งนอนเด่ียว กรณีหอ้งพกัรวมตอ้งคดัสรรนักโทษท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีจะมำพกัร่วมกนั ผูต้อ้งขงั
ระหว่ำงพิจำรณำตอ้งแยกนอกจำกนกัโทษเด็ดขำด ตอ้งมีหนำ้ต่ำงท่ีกวำ้งใหแ้สงสว่ำงส่องถึงและให้
อำกำศผำ่นถ่ำยเทและสะอำด  

DPU



65 

 4.2.3 สิทธิในกำรไดรั้บบริกำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยัของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยสหพนัธส์ำธำรณรัฐ
เยอรมนี  
           กฎหมำยเรือนจ ำไม่มีมำตรำใดกล่ำวถึงขนำดของห้องขงัเด่ียวและขนำดของห้องขงัรวม
ไว ้แต่ไดม้ีระบุออกกฎให้หอ้งขงัเด่ียวมีขนำดไม่เล็กกว่ำ 10 ตำรำงเมตรต่อคนและหอ้งขงัจะตอ้งมี
หนำ้ต่ำงใหอ้ำกำศถ่ำยเทสะดวก อีกทั้งกำรมีส่ิงของส่วนตวัไวใ้นครอบครองและกำรตกแต่งหอ้งขงั
โดยสมบัติส่วนตัว ผู ้ต้องขังอำจได้รับอนุญำตให้จัดห้องขังด้วยของของตนเองได้ตำมควำมเหมำะสม  
รูปของบุคคลผูใ้กลชิ้ดและของท่ีระลึกท่ีมีค่ำในทำงส่วนตัวก็อนุญำตให้มีไวไ้ด้รวมถึงส่ิงของ
ส่วนตวัอ่ืนท่ีเก่ียวกบักำรดูแลตนเอง 
 4.2.4 สิทธิในกำรไดรั้บบริกำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยัของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยองักฤษ    
 มีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดกำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศยัให้แก่ผูต้ ้องขัง โดยกำร
ก ำหนดให้รัฐมนตรีด ำเนินกำรให้ทุกเรือนจ ำมีห้องขงัเพียงพอส ำหรับผูต้อ้งขงัทั้งหมด ห้องขงัท่ีใช้
คุมขงัจะไดรั้บกำรรับรองโดยผูต้รวจสอบว่ำขนำดของหอ้ง แสง อุณหภูมิ กำรระบำยอำกำศ มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับต่อสุขภำพและท ำให้นักโทษสำมำรถติดต่อส่ือสำรไดต้ลอดเวลำกบั
เจำ้หนำ้ท่ีเรือนจ ำ ใบรับรองท่ีออกโดยผูต้รวจสอบ Certified Normal Accommodation (CNA) น้ีจะ
แสดงถึงระยะเวลำท่ีผูต้อ้งขงัจะถูกคุมขงัในหอ้งขงัและสถำนท่ีจ ำกดัและจ ำนวนของผูต้อ้งขงัท่ีจะมี
ในแต่ล่ะห้องขงัท่ีตอ้งไม่แออดัยดัเหยียด นอกจำกน้ีจ  ำนวนผูต้อ้งขงัท่ีระบุไวใ้นใบรับรองอำจจะ
เกินเกินกว่ำท่ีระบุไวไ้ด ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกรัฐมนตรี ส่วนขนำดของห้องขงัเด่ียวไม่ไดม้ีระบุ
ไวใ้นระเบียบของเรือนจ ำว่ำขนำดเล็กท่ีสุดของห้องขงัควรจะมีขนำดเท่ำไรหรือคุณภำพของแสง
สว่ำงในหอ้งขงัควรมีมำกนอ้ยเพียงไรแต่ไดร้ะบุว่ำอุณหภูมิในหอ้งขงัควรจะอยูท่ี่อุณหภูมิ 16 องศำ 
 กำรจัดให้ผูต้ ้องขังได้รับบริกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศยัเป็นสิทธิของผูต้ ้องขังท่ีรัฐต้อง  
จดัให้ผูต้อ้งขงัไดอ้ยู่ในเรือนจ ำท่ีมีสภำพแวดลอ้มท่ีดี ห้องขังต้องไม่แออดัและมีควำมสะอำดถูก
สุขลกัษณะ 
 4.2.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบสิทธิในกำรไดรั้บบริกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศยัของผูต้อ้งขงัไทยกับ
มำตรฐำนสำกลและกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 เมื่อพิจำรณำจำกบทบัญญัติในกฎหมำยไทยในเร่ืองท่ีอยู่อำศยัของผูต้ ้องขังได้มีกำร
ก ำหนดรำยละเอียดและมำตรฐำนในกำรปฏิบติัไวใ้นบนัทึกส ำนกัทณัฑวิทยำ ว่ำผูต้อ้งขงั 1 คน จะมี
พ้ืนท่ีเรือนนอน 2.25 ตำรำงเมตร ระบบระบำยอำกำศ ระบบก ำจัดของเสีย หรือห้องส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ 
ในปริมำณท่ีเพียงพอแก่จ ำนวนผูต้ ้องขังในเรือนจ ำแต่อย่ำงไรก็ดีในเร่ืองท่ีอยู่อำศยัน้ีกลบัมิได้มี
บญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัรำชทณัฑห์รือกฎกระทรวงฯแต่อยำ่งใด 
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 แนวทำงปฏิบัติท่ีกรมรำชทัณฑ์ได้ก  ำหนดไวน้ั้ นมีควำมสอดคลอ้งในบำงส่วนกับ
ขอ้ก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ในส่วนท่ีขอ้ก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ท่ีก  ำหนดให้ต้องมีหน้ำต่ำง 
ท่ีกวำ้งใหแ้สงสว่ำงส่องถึงและใหอ้ำกำศผำ่นถ่ำยเทและสะอำดในเรือนจ ำก็ไดม้ีก  ำหนดไวว้่ำระบบ
ระบำยอำกำศ ระบบก ำจดัของเสีย หรือหอ้งสว้มท่ีถูกสุขลกัษณะในปริมำณท่ีเพียงพอ ซ่ึงในส่วนน้ี
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ และในส่วนท่ีต่ำงกนัคือในเรือนจ ำของไทยมีลกัษณะเป็นห้องขงั
รวมท่ีมีปัญหำผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ ำ กำรหลบันอนมีสภำพแออดั ซ่ึงส่งผลต่อสุขภำพอนำมยั สภำพ
ควำมเป็นอยูแ่ละคุณภำพชีวิตของผูต้อ้งขงั และในขอ้ก ำหนดขอ้ 85-86 ไดก้  ำหนดกรณีห้องพกัรวม
ต้องคัดสรรนักโทษท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีจะมำพักร่วมกัน ผูต้ ้องขังระหว่ำงพิจำรณำต้องแยก
นอกจำกนกัโทษเด็ดขำดแต่ในประเทศไทยดว้ยขนำดของเรือนจ ำและจ ำนวนผูต้อ้งขงัท ำให้ในทำง
ปฏิบติัเรือนจ ำไม่ไดค้ดัสรรผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำแยกออกจำกนกัโทษเด็ดขำดไม่ว่ำจะเป็นส่วน
ของเรือนนอนหรือสถำนท่ีในเวลำท ำงำนจะอยู่รวมกนัหมด ซ่ึงกระทบถึงสิทธิกำรด ำเนินชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั     
 นอกจำกน้ีในดำ้นควำมสะอำดสุขำภิบำลเรือนจ ำพบว่ำกฎกระทรวงฯ ขอ้ 66 ก  ำหนด 
ให้แพทยม์ีหน้ำท่ีเขำ้ตรวจสุขำภิบำลเรือนจ ำทุก 3 วนั สอดคลอ้งกบัขอ้ก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ  
ขอ้ 26(1) (ข) ท่ีใหแ้พทยต์รวจอนำมยัในเร่ืองควำมสะอำดของเรือนจ ำแต่ในทำงปฏิบติัในไทยกลบั
พบว่ำไม่มีแพทยเ์ขำ้มำปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกฎกระทรวงก ำหนดไว ้
 เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติตำมกฎหมำยรำชทัณฑ์ขององักฤษ ได้ก  ำหนดในกฎหมำย
เรือนจ ำใหทุ้กเรือนจ ำมีหอ้งขงัเพียงพอส ำหรับผูต้อ้งขงั หอ้งขงัท่ีใชคุ้มขงัตอ้งไดรั้บกำรรับรองโดย
ผูต้รวจสอบว่ำขนำดของหอ้ง แสง อุณหภูมิ กำรระบำยอำกำศ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับ
ต่อสุขภำพและผูต้อ้งขงัสำมำรถติดต่อส่ือสำรไดต้ลอดเวลำกบัเจำ้หน้ำท่ีเรือนจ ำ เมื่อเปรียบเทียบ
เทียบกบัเรือนจ ำของไทยในทำงปฏิบติัเรือนนอนในเรือนจ ำของไทยเม่ือผูต้อ้งขังถูกส่งข้ึนเรือน
นอนตำมเวลำท่ีก  ำหนดก็จะไม่สำมำรถติดต่อกบัเจำ้หนำ้ท่ีได ้ถึงแมว้่ำจะมีเหตุเกิดข้ึน เจำ้หนำ้ท่ีก็จะ
รอให้ถึงเวลำเชำ้จึงจะเข้ำไปตรวจสอบเหตุ เหตุผลน้ีเกิดมำจำกสภำพท่ีแออดัของเรือนจ ำท่ีท ำให้
ผูต้อ้งขงัตอ้งนอนในบริเวณทำงเดินในตึกเรือนนอน หำกเจำ้หน้ำท่ีเขำ้ไปในตึกเรือนนอนในเวลำ
กลำงคืนอำจท ำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของเจำ้หน้ำท่ีได้ ในส่วนของระบบระบำยอำกำศ ควำม
สะอำด สภำพแวดล้อม สุขอนำมยัได้มีก  ำหนดไวท้ั้ งในกฎหมำยเรือนจ ำองักฤษและกฎหมำย
เรือนจ ำสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี 
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4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบสิทธิในการได้รับหรือมอีาหาร 
 4.3.1 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำรของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยไทย 
 ในกฎหมำยเรือนจ ำของไทยท่ีได้บญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำร
ของผูต้อ้งขงัไวใ้นกฎกระทรวงฯ ขอ้ 77 ในกำรจดับริกำรอำหำรทำงเรือนจ ำจดัอำหำรให้ผูต้อ้งขงั
อยำ่งนอ้ยวนัละ 2 ม้ือ คือ ม้ือเชำ้และม้ือเยน็ และในกฎกระทรวงฯขอ้ 77 ยงัใหม้ีกำรตรวจสอบเร่ือง
คุณภำพอำหำรท่ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งรับประทำน โดยตอ้งให้แพทยห์รือเจำ้พนกังำนเรือนจ ำเป็นผูต้รวจ
คุณภำพ อีกทั้งยงัไดก้  ำหนดแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรจดัอำหำรเล้ียงผูต้อ้งขงั โดยในกำรจดัอำหำร
ใหผู้ต้อ้งขงั ตอ้งค ำนึงถึงเร่ืองคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำร ตำมหลกัอำหำร 5 หมู่ และตอ้งมีกำร
จดัท ำรำยกำรอำหำรส ำหรับผูต้อ้งขงัในรอบ 1 เดือน 
 ในกฎกระทรวงฯขอ้ 76 ผูต้ ้องขงัระหว่ำงพิจำรณำรับประทำนอำหำรส่วนตวัไดต้ำม
สมควร และยงัสำมำรถซ้ืออำหำรปรุงส ำเร็จแลว้จำกร้ำนสงเครำะห์ผูต้อ้งขงัรับประทำนได ้ 
 4.3.2 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำรของผูต้อ้งขงัตำมมำตรฐำนสำกล 
 ในกำรปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัขอ้ก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ไดก้  ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำรของผูต้อ้งขงั ไวว้่ำผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดรั้บอำหำรท่ีมีสำรอำหำรท่ีมี
ประโยชน์ มีคุณภำพและสะอำด เรือนจ ำต้องจัดเตรียมน ้ ำด่ืมท่ีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผูต้อ้งขงัทุกคน 
 ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำ จะใชจ่้ำยเงินส่วนตวัจดัหำอำหำรจำกภำยนอกโดยเจำ้หนำ้ท่ี
เรือนจ ำหรือญำติมิตรจดัท ำใหก้็ได ้
 4.3.3 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำรของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี    
 กฎหมำยเรือนจ ำของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ได้มีกำรก ำหนดเร่ืองของสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัไวว้่ำกำรประกอบอำหำรและสำรอำหำรของโภชนำกำรในเรือนจ ำตอ้งอยูใ่นควำมควบคุม 
ดูแลทำงกำรแพทย ์ อำหำรพิเศษอำจเกิดจำกค ำสัง่แพทย ์(เช่น อำหำรส ำหรับคนป่วย) ท่ีควบคุมโดย
แพทย ์กำรจดัอำหำรตอ้งกระท ำโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัทำงศำสนำของผูต้อ้งขงัและก ำหนดให้
ทำงเรือนจ ำจดัหำน ้ ำด่ืมท่ีสะอำดให้ผูต้อ้งขงัโดยใชน้ ้ ำแร่หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมำจำกน ้ ำตม้สุกแลว้และ
ตำมมำตรำท่ี 21 ในเร่ืองเก่ียวกบัอำหำรของนักโทษท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎของศำสนำสำมำรถเป็นไป
ได ้และผูต้อ้งขงัตอ้งสำมำรถไดรั้บอนุญำตใหม้ีกำรจดัหำอำหำรพิเศษดว้ยเงินประจ ำตวั (มำตรำ 47)
หรือเงินติดกระเป๋ำ (มำตรำ 46) ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัไม่มีเงินประจ ำตวัหรือเงินติดกระเป๋ำ โดยมิใช่
ควำมผดิของตน เขำอำจไดรั้บอนุญำตใหซ้ื้อส่ิงของในจ ำนวนท่ีสมควรจำกเงินตนเอง หรือจำกกำร
บริจำคของผูม้ีจิตศรัทธำ ส่วนผูต้อ้งขังอ่ืนๆก็สำมำรถจบัจ่ำยซ้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืมได ้โดยทำง
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เรือนจ ำมีหนำ้ท่ีในกำรจดัหำส่ิงของเพ่ือจะใหผู้ต้อ้งขงัจบัจ่ำยใชส้อย เช่น จดัหำผูข้ำยเพ่ือท่ีประจ ำอยู่
ในเรือนจ ำ เป็นตน้ 
 4.3.4 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำรของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยองักฤษ 
 สิทธิได้รับอำหำร กรมรำชทัณฑ์อังกฤษได้ก  ำหนดเร่ืองอำหำรไวใ้นกฎกระทรวง
เก่ียวกบัเรือนจ ำ ว่ำอำหำรของเรือนจ ำจะตอ้งมีคุณค่ำทำงอำหำรครบถว้น ผ่ำนกรรมวิธีกำรปรุง
อำหำรท่ีไดม้ำตรฐำน มีควำมหลำกหลำยและมีปริมำณท่ีเพียงพอ รวมทั้งตอ้งจดัน ้ ำด่ืมท่ีสะอำดและ
เพียงพอใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัดว้ย โดยอำหำรทุกอย่ำงจะถูกตรวจสอบและทดลองรสชำติอย่ำงสม ่ำเสมอ
โดยแพทย ์และระเบียบเรือนจ ำขอ้ 7A(25) แสดงใหเ้ห็นว่ำผูต้อ้งขงัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประทำนอำหำร
ท่ีสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของศำสนำของพวกเขำ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนใหญ่คณะกำร
เรือนจ ำก  ำหนดไว ้ในระเบียบเรือนจ ำยงัระบุว่ำบริเวณท่ีประกอบอำหำรควรจะมีกำรตรวจสอบ
อนำมยัอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ังและระบบกำรตรวจสอบเป็นกำรสุ่มตรวจโดยเจำ้หน้ำท่ีอนำมยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 
 ในส่วนผูต้อ้งขงัหญิงไดว้ำงแนวทำงให้เรือนจ ำต่ำงๆจดัเตรียมอำหำรส ำหรับผูต้อ้งขงั
หญิงใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัผูต้อ้งขงักลุ่มต่ำงๆ เช่น ผูต้อ้งขงัตั้งครรภ ์ผูต้อ้งขงัสูงอำย ุ 
 4.3.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบสิทธิในกำรไดรั้บหรือมีอำหำรของผูต้อ้งขงัไทยกบัมำตรฐำนสำกล
และกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 เมื่อพิจำรณำจำกบทบัญญัติในกฎหมำยไทยในเร่ืองสิทธิได้รับอำหำรของผูต้ ้องขัง  
ท่ีก  ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของเรือนจ ำในกำรจดัอำหำรใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัอยำ่งนอ้ยวนัละ 2 ม้ือ คือ เชำ้กบั
เยน็ ซ่ึงเป็นกำรไม่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลในขอ้ก ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯแต่ในทำงปฏิบติัของ
เรือนจ ำในไทยในปัจจุบนัในเรือนจ ำต่ำงๆไดจ้ดัอำหำรใหผู้ต้อ้งขงัรับประทำนวนัละ 3 ม้ือและยงัจดั
ให้มีบริกำรน ้ ำด่ืมท่ีสะอำดไวอ้ย่ำงเพียงพอในโรงเล้ียงอำหำรและเรือนนอน แสดงให้เห็นในทำง
ปฏิบัติของเรือนจ ำไทยสอคลอ้งกับข้อก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯและกฎหมำยเรือนจ ำสหพนัธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนีและองักฤษ 
 กฎหมำยไทยยงัมีกำรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเร่ืองคุณภำพอำหำรท่ีผูต้อ้งขังจะตอ้ง
รับประทำน โดยต้องให้แพทยห์รือเจำ้พนักงำนเรือนจ ำเป็นผูต้รวจคุณภำพ ในกำรจัดอำหำรให้
ผูต้อ้งขงั ตอ้งค ำนึงถึงเร่ืองคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำร ตำมหลกัอำหำร 5 หมู่ และตอ้งมีกำร
จดัท ำรำยกำรอำหำรส ำหรับผูต้อ้งขงัในรอบ 1 เดือน บทบญัญติัในส่วนน้ีจึงสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ขั้นต ่ำฯท่ีบญัญติัรับรองสิทธิผูต้อ้งขงัในเร่ืองอำหำรไวใ้นขอ้ 26(1) ก. ใหแ้พทยต์อ้งตรวจตรำและ
เสนอค ำแนะน ำไปยงัผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำในเร่ืองปริมำณ คุณภำพ กำรปรุงและกำรจดัเล้ียงอำหำร
ผูต้ ้องขัง และในกฎหมำยเรือนจ ำสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีระบุว่ำกำรประกอบอำหำรและ
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สำรอำหำรของโภชนำกำรในเรือนจ ำตอ้งอยู่ในควำมควบคุมดูแลทำงกำรแพทย ์ส่วนองักฤษไดม้ี
กำรก ำหนดให้ตรวจสอบคุณภำพอำหำรโดยอำหำรทุกอย่ำงจะถูกตรวจสอบและทดลองรสชำติ
อย่ำงสม ่ำเสมอโดยแพทย ์อีกทั้งยงัมีกำรระบุว่ำบริเวณท่ีประกอบอำหำรควรจะมีกำรตรวจสอบ
อนำมยัอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ังและระบบกำรตรวจสอบเป็นกำรสุ่มตรวจโดยเจำ้หน้ำท่ีอนำมยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นอิสระแต่ในประเทศไทยในทำงปฏิบติัของเรือนจ ำ
ต่ำงๆไม่มีกำรใหแ้พทยเ์ขำ้ตรวจสอบคุณภำพของอำหำรเลย 
 หำกพิจำรณำหนังสือกรมรำชทัณฑ์ พบว่ำกรมรำชทัณฑ์ใส่ใจในเร่ืองของคุณภำพ
อำหำรของผูต้ ้องขงัมำกข้ึน เช่น กำรก ำหนดรำยกำรอำหำรในรอบ 31 วนั เพื่อกำรจัดอำหำรให้
ผูต้อ้งขงัมีควำมหลำกหลำย กำรจดัอำหำรตำมหลกัศำสนำ แยกท่ีประกอบอำหำรของศำสนำอ่ืน 
กำรก ำหนดอำหำรอ่อนแก่ผูต้ ้องขังป่วย กำรจดัอำหำรแก่ผูต้ ้องขังหญิงมีครรภ์ กำรให้ประกอบ
อำหำรโดยไม่ใส่ผงชูรส และกำรจดัน ้ ำด่ืมท่ีสะอำดให้เพียงพอกบัควำมตอ้งกำร เป็นต้น กำรจัด
อำหำรท่ีหลำกหลำยและอำหำรให้ผูต้อ้งขงัตำมศำสนำแสดงถึงพฒันำกำรท่ีดีในกำรบริกำรด้ำน
อำหำรท่ีผูต้อ้งขงัควรไดรั้บตำมสิทธิตรงตำมแนวทำงท่ีเรือนจ ำของประเทศต่ำงๆด ำเนินกำรอยู่ใน
ปัจจุบนั เช่น กฎหมำยเรือนจ ำสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนีกำรจดัอำหำรตอ้งกระท ำโดยสอดคลอ้ง
กบัขอ้ปฏิบติัทำงศำสนำของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัตอ้งสำมำรถไดรั้บอนุญำตใหม้ีกำรจดัหำอำหำรพิเศษ
ดว้ยและองักฤษว่ำอำหำรของเรือนจ ำจะตอ้งมีคุณค่ำทำงอำหำรครบถว้น มีควำมหลำกหลำยและมี
ปริมำณท่ีเพียงพอ ผูต้อ้งขงัดว้ย และระเบียบเรือนจ ำขอ้ 7A (25) แสดงใหเ้ห็นว่ำผูต้อ้งขงัมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บประทำนอำหำรท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของศำสนำของพวกเขำ  ในส่วนผูต้อ้งขงัหญิง
องักฤษได้วำงแนวทำงให้เรือนจ ำต่ำงๆ จดัเตรียมอำหำรส ำหรับผูต้ ้องขังหญิงให้เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัผูต้อ้งขงักลุ่มต่ำงๆ เช่น ผูต้อ้งขงัตั้งครรภ ์ผูต้อ้งขงัสูงอำย ุ 
 แต่อย่ำงไรก็ดีกรมรำชทณัฑไ์ทยไม่มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรจดัอำหำรพิเศษ
ส ำหรับผูต้ ้องขังป่วยท่ีเป็นโรคเฉพำะทำงท่ีไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรบำงชนิดได้ เช่น 
โรคเบำหวำน โรคเก๊ำท์ โรคไต โรคไขมนัอุดตนั โรคหัวใจ เพื่อรักษำสุภำพของผูต้อ้งขงัดงัเช่นท่ี
เรือนจ ำต่ำงๆของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีมีกำรจดัอำหำรพิเศษท่ีเกิดจำกค ำสั่งแพทย ์(อำหำร
ส ำหรับคนป่วย)ท่ีควบคุมโดยแพทย ์เพื่อเป็นกำรรักษำโรคอยำ่งสมบูรณ์ กำรรำชทณัฑ์ไทยจึงควร
น ำแนวควำมคิดในกำรจดัอำหำรพิเศษส ำหรับผูต้อ้งขงัป่วยดว้ยโรคเฉพำะทำงท่ีตอ้งมีกำรควบคุม
อำหำรมำใชเ้พื่อประโยชน์ต่อสุขภำพของผูต้อ้งขงั และท ำใหสิ้ทธิของผูต้อ้งขงัไดรั้บควำมคุม้ครอง
มำกข้ึน 
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 นอกจำกน้ีกำรรำชทัณฑ์ไทยยงัให้สิทธิผูต้ ้องขงัระหว่ำงพิจำรณำสำมำรถซ้ือเคร่ือง
บริโภคท่ีปรุงแลว้เสร็จท่ีน ำมำฝำกขำยในร้ำนสงเครำะห์ผูต้ ้องขังได้อีกด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
มำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ขอ้ 87 ท่ีให้ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำใชเ้งินส่วนตวัจดัหำอำหำรรับประทำนเอง
ไดแ้ละตรงตำมแนวทำงท่ีเรือนจ ำของประเทศต่ำงๆ ด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนั เช่น กฎหมำยเรือนจ ำ
สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีท่ีผูต้ ้องขงัสำมำรถไดรั้บอนุญำตให้มีกำรจัดหำอำหำรพิเศษด้วยเงิน
ประจ ำตวั (มำตรำ 47) หรือเงินติดกระเป๋ำ (มำตรำ 46) ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัไม่มีเงินประจ ำตวัหรือเงิน
ติดกระเป๋ำ โดยมิใช่ควำมผิดของตน เขำอำจไดรั้บอนุญำตใหซ้ื้อส่ิงของในจ ำนวนท่ีสมควรจำกเงิน
ตนเอง หรือจำกกำรบริจำคของผูม้ีจิตศรัทธำ ส่วนผูต้ ้องขังอ่ืนๆ ก็สำมำรถจบัจ่ำยซ้ืออำหำรและ
เคร่ืองด่ืมได ้โดยทำงเรือนจ ำมีหนำ้ท่ีในกำรจดัหำส่ิงของเพ่ือจะใหผู้ต้อ้งขงัจบัจ่ำยใช ้
 
4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบสิทธิในการได้รับหรือมเีคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน 
 4.4.1 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยไทย 
 โดยกรมรำชทณัฑไ์ดก้  ำหนดในเร่ืองเคร่ืองแต่งกำยและเคร่ืองหลบันอนของผูต้อ้งขงัไว้
ในกฎกระทรวงฯ ขอ้ 69, 70 ให้นักโทษเด็ดขำดและคนตอ้งขงัระหว่ำงอุทธรณ์ฎีกำตอ้งแต่งเคร่ือง
แต่งกำยตำมแบบท่ีอธิบดีก  ำหนดและมีกำรแจกจ่ำยเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนให้แก่นักโทษเด็ดขำด
และก ำหนดไวใ้นระเบียบกรมรำชทัณฑ์ว่ำด้วยเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับผูต้ ้องขัง พ.ศ. 2538 โดย
ก ำหนดลกัษณะของเคร่ืองแต่งกำยของนกัโทษเด็ดขำดไวโ้ดยแบ่งตำมล ำดบัชั้นของนกัโทษและใน
ระเบียบกรมฯก ำหนดใหผู้ต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำใหใ้ชเ้คร่ืองแต่งกำยส่วนตวัของผูต้อ้งขงันั้นๆ แต่
หำกไม่มีและจ ำเป็นให้รัฐตอ้งจัดจ่ำยเฉพำะเส้ือ กำงเกง หรือผำ้ถุง ท่ีก  ำหนดไวส้ ำหรับนักโทษ
เด็ดขำดชั้นกลำง 
 ในส่วนเส้ือผำ้ผูต้อ้งขงัท่ีออกไปนอกเรือนจ ำ กรมรำชทณัฑ์ไทยก ำหนดเคร่ืองแต่งกำย
พิเศษไวส้ ำหรับนักโทษเด็ดขำดท่ีท ำงำนสำธำรณะ หรือเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับผูต้อ้งขงัไปศำลก็มี
สญัลกัษณ์ติดไวท่ี้แขนต่ำงหำ 
 ในเร่ืองสิทธิในกำรไดรั้บเคร่ืองหลบันอนของผูต้อ้งขงัมีก  ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯให้
มีกำรแจกจ่ำยเคร่ืองหลบันอนให้แก่นักโทษเด็ดขำด  คือ ผำ้ห่มนอน 1 ผืน เส่ือปูนอน 1 ผืน และ
ก ำหนดไวใ้นระเบียบกรมรำชทณัฑว์่ำดว้ยเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับผูต้อ้งขงั พ.ศ. 2538 โดยก ำหนดให้
ผูต้อ้งขงัมีเคร่ืองหลบันอน โดยอนุญำตใหม้ี 1 ชุด หำกของเดิมหมดสภำพกำรใชง้ำน เมื่อจะแจกจ่ำย
ของใหม่ จะตอ้งให้ผูต้อ้งขงัน ำของเก่ำมำแลกคืน  และผูต้อ้งขงัทุกคนมีหน้ำท่ีจกัตอ้งรักษำควำม
สะอำดเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของตนดว้ย 
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 4.4.2 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้อ้งขงัตำมมำตรฐำนสำกล 
 ในกำรปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัขอ้ก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ไดก้  ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้อ้งขงั ไวว้่ำเรือนจ ำตอ้งจดัเส้ือผำ้ท่ีเหมำะสม
แก่สภำพอำกำศ โดยค ำนึงถึงสุขอนำมยัและควำมสะอำดตอ้งไม่มีลกัษณะน่ำอบัอำยหรือตอ้ยต ่ำ 
เส้ือผำ้และชุดชั้นในต้องมีกำรเปล่ียนซักอยู่เสมอตำมควำมจ ำเป็นในกำรรักษำสุขอนำมยั เรือน
จ ำตอ้งตรวจสอบดูแลเส้ือผำ้ท่ีอนุญำตให้นักโทษจดัหำมำเอง ให้มีสภำพท่ีเหมำะสมและสะอำด 
กรณีนกัโทษไดรั้บอนุญำตใหอ้อกไปนอกเรือนจ ำพึงไดรั้บอนุญำตใหใ้ส่เส้ือผำ้ท่ีจดัหำมำเอง 
                  ผูต้ ้องขังระหว่ำงพิจำรณำ ควรได้รับอนุญำตแต่งกำยด้วยเส้ือผำ้ส่วนตัวท่ีสะอำด เรียบร้อย  
ถำ้ใหส้วมเคร่ืองแบบเรือนจ ำตอ้งแตกต่ำงจำกชุดเคร่ืองแบบนกัโทษเด็ดขำด 
                 ตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงันอนในท่ีนอนท่ีเป็นสัดส่วนเฉพำะของตนอย่ำงเพียงพอ และมีกำร
ดูแลท ำควำมสะอำดอยูเ่ป็นประจ ำ 
 4.4.3 สิทธิในกำรได้รับหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้ ้องขังตำมกฎหมำยสหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี 
 กฎหมำยเรือนจ ำของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ไดม้ีกำรก ำหนดเร่ืองของสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัในกำรแต่งกำยไวว้่ำ กำรแต่งกำยของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัตอ้งสวมเส้ือผำ้ของเรือนจ ำ ส ำหรับ
ในเวลำว่ำงของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บเส้ือผำ้สวมทบัเป็นพิเศษ แต่ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัออกไป
นอกเรือนจ ำ ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำอำจอนุญำตใหผู้ต้อ้งขงัสวมเส้ือผำ้ของตนเอง 
 ในปัจจุบันน้ีชุดของผูต้ ้องขังไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นลำยทำงเป็นท่ีน่ำสังเกต แต่
ค่อนขำ้งเหมือนกบัชุดคนงำนทัว่ไป 
 กฎหมำยเรือนจ ำในแควน้ฮมับูร์กและแควน้นีเดอร์ซำคเซน  แควน้ฮัมบูร์กผูต้ ้องขัง
ไดรั้บอนุญำตให้สวมใส่เส้ือผำ้ของตวัเองเม่ือพวกเขำ สำมำรถท ำควำมสะอำด และซ่อมแซมดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของตวัเองและแควน้นีเดอร์ซำคเซน ผูต้อ้งขงัสวมเส้ือผำ้ของตวัเองเม่ือเธอหรือเขำมีกำรท ำ
ควำมสะอำดและซ่อมแซมด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเองแต่มีข้อยกเวน้ในกำรแต่งกำยเมื่อมีเหตุผล
เก่ียวกบัควำมปลอดภยัหรือกำรจดัระเบียบของเรือนจ ำ 
 4.4.4 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยองักฤษ 
  สิทธิไดรั้บหรือมีเคร่ืองแต่งกำย กรมรำชทณัฑ์องักฤษได้ก  ำหนดเร่ืองเคร่ืองแต่งกำย
ตำมกฎกระทรวง (The Prison Rules 1999) ไดก้  ำหนดในเร่ืองเส้ือผำ้ของผูต้อ้งขังไวโ้ดยแยกเป็น
เส้ือผำ้ของผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำท่ีศำลยงัไม่มีค  ำพิพำกษำอำจสวมใส่เส้ือผำ้ส่วนตวัไดแ้ต่ตอ้งมี
ควำมเหมำะสม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำด จะไดรั้บอนุญำตให้มีกำรจดัหำเส้ือผำ้ท่ีสะอำด
เพียงพอจำกภำยนอกเรือนจ ำ ผูต้ ้องขังระหว่ำงพิจำรณำท่ีตอ้งไปข้ึนศำลสำมำรถใส่เส้ือผำ้ของ
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ตนเองหรือเส้ือผำ้ในชุดธรรมดำ โดยได้รับอนุญำตจำจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ให้จัดใส่เส้ือผำ้ท่ีมีกำร
ก ำหนดลกัษณะพิเศษใหโ้ดดเด่นโดยกำรท ำเคร่ืองหมำยเป็นพิเศษหรือมีสีเฉพำะ        
 นักโทษเด็ดขำดหรือผูต้ ้องขังท่ีได้รับกำรตัดสินจำกศำลแลว้ทำงเรือนจ ำต้องจดัหำ
เส้ือผำ้ใหร้วมถึงเส้ือผำ้ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใหผู้ต้อ้งขงัใส่ในเวลำท ำงำนดว้ย ในระเบียบเรือนจ ำ ขอ้ 14(21) 
จะตอ้งจดัชุดชั้นในใหเ้พียงพอส ำหรับผูต้อ้งขงัและจะตอ้งมีใหเ้ปล่ียนอยำ่งนอ้ยสปัดำห์ล่ะสองคร้ัง
แต่ไม่มีกำรระบุระยะเวลำไวว้่ำเส้ือผำ้ของผูต้อ้งขงัจะเปล่ียนไดเ้ม่ือไหร่ นอกจำกน้ีมีค  ำแนะน ำว่ำ
ผูต้อ้งขงัทุกคน ควรไดส้วมใส่เส้ือผำ้ของตนเองในระหว่ำงกำรเยีย่ม 
                 ส ำหรับผูต้อ้งขงัหญิงไม่ว่ำจะอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีหรือนักโทษเด็ดขำดสำมำรถ
สวมใส่เส้ือผำ้ของตนเองไดเ้พ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้ตนเองและสร้ำงขวญัก ำลงัใจให้แก
ผูต้ ้องขังหญิง (HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 28) โดยต้องเป็นเส้ือผำ้ท่ี
สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมำะสม กรณีผูต้อ้งขงัมีเส้ือผำ้ไม่เหมำะสมเรือนจ ำจะตอ้งจดัหำ
ให ้ทั้งน้ี ญำติและเพ่ือนของผูต้อ้งขงัอำจไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเส้ือผำ้ใหม่มำใหผู้ต้อ้งขงัและน ำเส้ือผำ้
ของผูต้อ้งขงักลบัไปซกัท ำควำมสะอำดได้ (HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003,  
p. 28) 
                  กลุ่มผูต้อ้งขงัหญิงผิวสีจะไดรั้บอนุญำตให้สวมใส่เส้ือผำ้ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเช่ือทำง
ศำสนำและวฒันะธรรม (HM Prison service, 2008, p. 44) 
 ในส่วนของเคร่ืองหลบันอน กฎกระทรวงไดก้  ำหนดใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละคนตอ้งจดัให้มี
เตียงแยกต่ำงหำกและมีเคร่ืองนอนท่ีแยกเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอเพื่อควำมอบอุ่นและมีผลดีต่อ
สุขภำพและระเบียบเรือนจ ำขอ้ 14(27) ยงัก  ำหนดให้เคร่ืองนอนควรจะไดรั้บกำรท ำควำมสะอำด
อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยผำ้ปูท่ีนอนและหมอนควรท ำควำมสะอำดสปัดำห์ล่ะคร้ัง 
 4.4.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบสิทธิในกำรไดรั้บหรือมีเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้อ้งขงัไทยกบั
มำตรฐำนสำกลและกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 เมื่อพิจำรณำจำกบทบญัญติัในกฎหมำยไทยในเร่ืองเคร่ืองแต่งกำยของผูต้อ้งขงัไวใ้นกฎ
กระทรวงฯ ขอ้ 69,70 ใหน้กัโทษเด็ดขำดและคนตอ้งขงัระหว่ำงอุทธรณ์ฎีกำตอ้งแต่งเคร่ืองแต่งกำย
ตำมแบบท่ีอธิบดีก  ำหนดและมีกำรแจกจ่ำยเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนใหแ้ก่นกัโทษเด็ดขำดและก ำหนด
ไวใ้นระเบียบกรมรำชทณัฑ์ว่ำดว้ยเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับผูต้อ้งขงั พ.ศ.  2538 โดยก ำหนดลกัษณะ
ของเคร่ืองแต่งกำยของนักโทษเด็ดขำดไวโ้ดยแบ่งตำมล ำดบัชั้นของนักโทษ ระเบียบฯ น้ีก  ำหนด
บงัคบัเฉพำะนกัโทษเด็ดขำดและคนตอ้งขงัระหวำ่งอุทธรณ์ฎีกำ หลกัปฏิบติัน้ีเป็นหลกัเดียวกนักบัท่ี
บัญญัติไวใ้นกฎหมำยองักฤษนักโทษเด็ดขำดหรือผูต้ ้องขังท่ีได้รับกำรตัดสินจำกศำลแลว้ทำง
เรือนจ ำตอ้งจดัหำเส้ือผำ้ใหร้วมถึงเส้ือผำ้ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใหผู้ต้อ้งขงัใส่ในเวลำท ำงำนดว้ย  
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 แต่ในระเบียบเรือนจ ำ ข้อ 14(21) ขององักฤษ ระบุว่ำเรือนจ ำจะต้องจัดชุดชั้นในให้
เพียงพอส ำหรับผูต้อ้งขังดว้ยทั้งผูต้อ้งขงัชำยและหญิง ส ำหรับประเทศไทยไม่มีกำรก ำหนดให้
เรือนจ ำจดัหำชุดชั้นในใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั ในปัจจุบนัเคร่ืองนุ่งห่มก็น่ำจะตอ้งกล่ำวรวมถึงชุดชั้นในดว้ย 
เรือนจ ำไทยน่ำจะมีกำรก ำหนดใหแ้จกชุดชั้นในใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัเพรำะเป็นสิทธิท่ีผูต้อ้งขงัพึงจะไดรั้บ 
 และในระเบียบกรมฯก ำหนดให้ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำให้ใชเ้คร่ืองแต่งกำยส่วนตวั
ของผูต้อ้งขงันั้นๆ แต่หำกไม่มีและจ ำเป็นใหรั้ฐตอ้งจดัจ่ำยเฉพำะเส้ือ กำงเกง หรือผำ้ถุง ท่ีก  ำหนดไว้
ส ำหรับนักโทษเด็ดขำดชั้นกลำง ซ่ึงในส่วนท่ีก  ำหนดให้ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำใหใ้ชเ้คร่ืองแต่ง
กำยส่วนตัวของผูต้ ้องขังได้นั้น สอดคลอ้งกบัขอ้ก  ำหนมำตรฐำนขั้นต ่ำฯข้อ 88 และเป็นไปใน
ทิศทำงปฏิบติัเดียวกันกบักฎหมำยองักฤษท่ีก  ำหนดให้ผูต้อ้งขังระหว่ำงพิจำรณำท่ีศำลยงัไม่มีค  ำ
พิพำกษำอำจสวมใส่เส้ือผำ้ส่วนตวัได้แต่ตอ้งมีควำมเหมำะสม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำด  
จะไดรั้บอนุญำตให้มีกำรจดัหำเส้ือผำ้ท่ีสะอำดเพียงพอจำกภำยนอกเรือนจ ำ แต่ในกรณีผูต้อ้งขัง
ระหว่ำงพิจำรณำไม่มีเคร่ืองแต่งกำยส่วนตวั รัฐตอ้งจดัจ่ำยเฉพำะเส้ือ กำงเกง หรือผำ้ถุง ท่ีก  ำหนดไว้
ส ำหรับนักโทษเด็ดขำดชั้นกลำงนั้น ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก  ำหนมำตรฐำนขั้นต ่ำฯขอ้ 88 ท่ีถำ้รัฐให้
ผูต้ ้องขังระหว่ำงพิจำรณำสวมชุดเคร่ืองแต่งกำยของเรือนจ ำ ต้องเป็นชุดท่ีแตกต่ำงจำกชุดของ
นักโทษเด็ดขำด เพรำะอำจท ำให้กำรแยกประเภทของผูต้ ้องขังได้ยำกและกระทบถึงสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำได ้ 
 ในส่วนเคร่ืองแต่งกำยของผูต้อ้งขงัท่ีออกไปนอกเรือนจ ำ กรมรำชทณัฑ์ไทยก ำหนด
เคร่ืองแต่งกำยพิเศษไวส้ ำหรับนักโทษเด็ดขำดท่ีท ำงำนสำธำรณะ หรือเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับ
ผูต้อ้งขงัไปศำลก็มีสญัลกัษณ์ติดไวท่ี้แขนต่ำงหำกซึงขอ้ก  ำหนดน้ีเป็นหลกัปฏิบติัเดียวกนักบัองักฤษ
ท่ีให้ผูต้ ้องขังระหว่ำงพิจำรณำท่ีต้องไปข้ึนศำลสำมำรถใส่เส้ือผำ้ของตนเองหรือเส้ือผำ้ในชุด
ธรรมดำโดยไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ใหจ้ดัใส่เส้ือผำ้ท่ีมีกำรก ำหนดลกัษณะพิเศษใหโ้ดด
เด่นโดยกำรท ำเคร่ืองหมำยเป็นพิเศษหรือมีสีเฉพำะ  
 กฎหมำยองักฤษ ยงัไดก้  ำหนดส ำหรับผูต้อ้งขงัหญิงไม่ว่ำจะอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำคดี
หรือนกัโทษเด็ดขำดสำมำรถสวมใส่เส้ือผำ้ของตนเองไดเ้พ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ใหต้นเองและ
สร้ำงขวญัก ำลงัใจให้แก่ผูต้อ้งขงัหญิง (HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003p. 28) 
โดยตอ้งเป็นเส้ือผำ้ท่ีสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมำะสม กรณีผูต้อ้งขงัมีเส้ือผำ้ไม่เหมำะสม
เรือนจ ำจะตอ้งจดัหำให้ ทั้งน้ี ญำติและเพ่ือนของผูต้อ้งขงัอำจไดรั้บอนุญำตให้น ำเส้ือผำ้ใหม่มำให้
ผูต้อ้งขงัและน ำเส้ือผำ้ของผูต้อ้งขงักลบัไปซกัท ำควำมสะอำดได ้(HM Prison service & the Prison 
Reform Trust, 2003 p. 28) ในกฎหมำยเรือนจ ำไทยไม่ได้มีระบุให้ผูต้ ้องขังหญิงท่ีเป็นนักโทษ
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เด็ดขำดใส่เส้ือผำ้ของตนเองได ้ซ่ึงควรจะมีกำรเพิ่มไปในขอ้ก ำหนดดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัองักฤษก็
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ใหต้นเองและสร้ำงขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัหญิง 
 ในส่วนของเคร่ืองแต่งกำยตำมลทัธิศำสนำไม่พบว่ำกฎหมำยไทยก ำหนดให้สิทธิแ ก่
ผูต้อ้งขงัดงัเช่นองักฤษท่ีก  ำหนดไวว้่ำกลุ่มผูต้อ้งขังหญิงผิวสีจะได้รับอนุญำตให้สวมใส่เส้ือผำ้ท่ี
สอดคลอ้งกบัควำมเช่ือทำงศำสนำและวฒันธรรม (HM Prison service, 2008, p. 44) 
 ในส่วนของเคร่ืองหลบันอนของผูต้อ้งขงัมีก  ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯใหม้ีกำรแจกจ่ำย
เคร่ืองหลบันอนให้แก่นักโทษเด็ดขำด  คือ ผำ้ห่มนอน 1 ผืน เส่ือปูนอน 1 ผืน ไม่มีกฎหมำย
ก ำหนดใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บเตียงนอนเป็นสดัส่วน และในทำงปฏิบติัเรือนจ ำจะจดัเฉพำะใหม้ีกำรปูเส่ือ
น ้ ำมนัขนำดใหญ่ในเรือนนอนทั้งห้องและแจกเฉพำะผำ้ห่มนอนให้แก่ผูต้อ้งขงั ซ่ึงในทำงปฏิบติัน้ี
ไม่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลและกฎหมำยต่ำงประเทศ แต่เน่ืองจำกเรือนจ ำในไทยเป็นเรือน
นอนห้องขงัรวมไม่ไดเ้ป็นหอ้งขงัเด่ียวอย่ำงในต่ำงประเทศ ดว้ยสภำพอำกำศและสภำพของขนำด
พ้ืนท่ีเรือนจ ำไทยท่ีมีกำรควบคุมผูต้อ้งขงัในหอ้งขงัรวมจึงไม่สำมำรถจดัเตียงแยกใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัได ้
 
4.5 วเิคราะห์เปรียบเทียบสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล 
 4.5.1 สิทธิในกำรไดรั้บกำรรักษำพยำบำลของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยไทย 
 กำรใชสิ้ทธิรักษำพยำบำลของประชำชนทัว่ไปในไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระบบประกัน
สุขภำพถว้นหน้ำ เพื่อให้ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรรักษำพยำบำล ซ่ึงสิทธิดังกล่ำว
ครอบคลุมถึงกำรตรวจคดักรองควำมเส่ียง โดยกำรตรวจสุขภำพทัว่ไปตำมควำมจ ำเป็น และกำร
ตรวจโรคมะเร็ง ท ำให้ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทยไ์ด้โดยไม่เสีย
ค่ำใชจ่้ำย 
 ในกฎหมำยเรือนจ ำของไทยท่ีได้บัญญัติ เก่ี ยวกับ เร่ืองสิทธิในกำรได้รั บกำร
รักษำพยำบำล ตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีรับตวัผูต้อ้งขงั โดยใหแ้พทยต์รวจอนำมยัของผูท่ี้ถูกรับตวัเขำ้ไวใ้หม่ 
เป็นหน้ำท่ีของเจำ้พนักงำนเรือนจ ำท่ีต้องจดัแยกผูต้ ้องขงัท่ีรับตัวไวใ้หม่จำกผูต้ ้องขังอ่ืนเพื่อให้
แพทยไ์ดต้รวจก่อน กำรตรวจอนำมยัผูต้อ้งขงัแรกเขำ้หรือกำรรักษำพยำบำลผูต้อ้งขงัท่ีเจ็บป่วย ให้
ประสำนกบัแพทยห์รือเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขจงัหวดั 
 ในเรือนจ ำทุกแห่งให้จดัให้มีสถำนพยำบำล เพื่อเป็นท่ีท ำกำรรักษำพยำบำลผูต้อ้งขัง
ป่วย และจัดให้มีผูมี้ควำมรู้พอสมควรมีหน้ำท่ีประจ ำสถำนพยำบำลนั้น ทุกเรือนจ ำให้มีแพทย์
ประจ ำกำรโดยเฉพำะ เรือนจ ำท่ีไม่มีแพทยป์ระจ ำกำรใหแ้พทยส์งักดับงัคบับญัชำกรมสำธำรณสุข
เป็นแพทยเ์รือนจ ำ 
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 กำรตรวจรักษำหำกแพทยต์รวจพบว่ำผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บซ่ึงจ ำเป็นตอ้งส่งออกไป
รักษำตัวนอกเรือนจ ำให้แพทยแ์จ้งต่อพัศดีและท ำรำยงำนยื่นต่อผูบ้ังคับบัญชำกำรเรือนจ ำ ใน
รำยงำนนั้นใหช้ี้แจงอำกำรเจ็บป่วยท่ีตรวจพบ ควำมเห็นในเร่ืองโรคหรือชนิดของกำรป่วยเจ็บ และ
สถำนรักษำพยำบำลนอกเรือนจ ำท่ีเห็นควรใหจ้ดัส่งตวัไปรักษำพยำบำล 
 ในดำ้นเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทยม์ีกำรก ำหนดมำตรฐำนไว ้โดยมีเวชภณัฑ์ตำมบญัชียำ
พ้ืนฐำนท่ีกรมรำชทณัฑ์ก  ำหนดและมีปริมำณยำเพียงพอไดส้ัดส่วนกบัจ ำนวนผูต้อ้งขงั โดยตอ้ง
จดักำรบริหำรเวชภณัฑแ์ละคลงัยำอย่ำงมีประสิทธิภำพและในปัจจุบนักรมรำชทณัฑ์ไดอ้นุญำตให้
เรือนจ ำหรือทณัฑสถำนจดัจ  ำหน่ำยยำรักษำโรคบำงประเภทในร้ำนสงเครำะห์ผูต้อ้งขงัได  ้
      ในส่วนผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภห์รือมีลูกอ่อน ใหจ้ดัเป็นผูป่้วยเจ็บโดยอนุโลม ใหผู้ต้อ้งขงั
ท่ีป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ได้รับกำรรักษำพยำบำลตำมสมควรและกรมรำชทณัฑ์ยงัก  ำหนด
แนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภไ์วโ้ดยเฉพำะดว้ย 
 4.5.2 สิทธิในกำรไดรั้บกำรรักษำพยำบำลของผูต้อ้งขงัตำมมำตรฐำนสำกล 
 ในกำรปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัขอ้ก  ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ไดก้  ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
สิทธิในกำรไดรั้บกำรรักษำพยำบำล ตั้งแต่เร่ิมแรกรับ ว่ำแพทยต์อ้งตรวจสุขภำพผูต้อ้งขังทุกคน
ตั้งแต่แรกรับและหลงัจำกนั้นอีกตำมควำมจ ำเป็น แพทยต์อ้งตรวจสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของ
ผูต้อ้งขงัท่ีป่วย 
 ในเรือนจ ำตอ้งมีแพทยอ์ยำ่งน้อย 1 คน มีควำมรู้ดำ้นจิตบ ำบดั กำรให้บริกำรควรต้อง
ประสำนกบัโรงพยำบำลหรือศูนยส์ำธำรณสุขของชุมชนหรือรวมถึงศูนยจิ์ตบ ำบดั และตอ้งรำยงำน
ต่อผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำเมื่อพบว่ำผูต้อ้งขังรำยใดควรส่งตัวไปบ ำบัดรักษำภำยนอกเรือนจ ำ  กรณี
ผูต้อ้งขงัป่วยตอ้งรับกำรรักษำโดยแพทยเ์ฉพำะทำง ควรส่งตวัไปรักษำยงัโรงพยำบำลเรือนจ ำเฉพำะ
โรคนั้นหรือโรงพยำบำลนอกเรือนจ ำ กรณีท่ีในเรือนจ ำมีสถำนพยำบำลเองจะตอ้งมีอุปกรณ์ในกำร
บ ำบดัรักษำและยำท่ีพอแก่กำรเจ็บป่วยพร้อมเจำ้หน้ำท่ีกำรแพทยป์ระจ ำ เรือนจ ำตอ้งใหบ้ริกำรทนั
ตกรรมโดยทนัตแพทยแ์ก่ผูต้อ้งขงัทุกคน 

 ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำ มีสิทธิให้แพทย ์หรือทนัตแพทยป์ระจ ำตวัเขำ้พบและตรวจ
รักษำได ้ถำ้มีเหตุผลเพียงพอและเสียค่ำใชจ่้ำยเอง 
 เรือนจ ำหญิงต้องจัดให้มีท่ีพักพิเศษให้หญิงท่ีมีครรภ์ก่อนและหลงัคลอดบุตร ถ้ำ
สำมำรถจดัใหห้ญิงไดค้ลอดบุตรท่ีโรงพยำบำลนอกเรือนจ ำไดก้็ยิง่ดี ถำ้หำกเด็กคลอดในเรือนจ ำไม่
ควรบนัทึกในสูติบตัรว่ำเด็กเกิดในเรือนจ ำ ถำ้อนุญำตใหท้ำรกอยู่กบัมำรดำในเรือนจ ำ ตอ้งจดัให้มี
ผูดู้แลทำรกในเรือนจ ำ 
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 4.5.3 สิทธิในกำรได้รับกำรรักษำพยำบำลของผูต้ ้องขังตำมกฎหมำยสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี 
 กำรรักษำพยำบำลของประชำชนในเยอรมนี เป็นระบบกำรประกนัสุขภำพภำคบงัคบั 
ระบบประกนัสังคม (Socail Health Insurance) ส ำหรับประชำชนผูม้ีรำยได้ ส่วนผูสู้งอำยุ ผูพ้ิกำร 
ผูท่ี้ไม่มีงำนท ำ จะไดรั้บกำรคุม้ครองดำ้นสุขภำพผำ่นระบบสวสัดิกำรสงัคม ระบบประกนัสุขภำพ
หลักของประเทศถูกบริหำรจัดกำรโดย กองทุนกำรเจ็บป่วย (Sickness Fund) ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงำนเอกชนไม่หวงัผลก ำไร ประชำชนท่ีเป็นสมำชิกกองทุนเจ็บป่วย ตอ้งตรวจร่ำงกำยทุกคน
และข้ึนทะเบียนเลือกแพทยแ์ละทนัตแพทยท่ี์จะใชบ้ริกำร ประชำชนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมำชิกของกองทุน
เจ็บป่วยไม่สำมำรถเขำ้รับบริกำรกบัแพทยห์รือสถำนพยำบำลท่ีเป็นสมำชิกกองทุนกำรเจ็บป่วยได ้
 กฎหมำยบงัคบัโทษของสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมณีมีหลกักำรส ำคญัวำ่ สุขภำพอนำมยั
ของผูต้อ้งขงัทั้งในทำงกำยและทำงจิตจะตอ้งไดรั้บกำรดูแลไม่ใหถู้กกระทบกระเทือนและจะตอ้ง
ไดรั้บกำรดูแลดว้ยมำตรกำรท่ีจ  ำเป็นในกำรคุม้ครองสุขภำพอนำมยัและในกำรดูแลควำมสะอำด 
 ในกำรตรวจสุขภำพและกำรรักษำพยำบำลผูต้ ้องขัง ผู ้ต้องขังท่ีมีอำยุ 35 ปี บริบูรณ์ 
ตอ้งไดรั้บกำรตรวจป้องกนัโรคทุกสองปี โดยเฉพำะกำรตรวจป้องกนัเก่ียวกบัโรคหัวใจและควำม
ดนัโลหิต โรคไต โรคเบำหวำน 
 ส ำหรับผูต้อ้งขงัชำยเมื่อมีอำยคุรบ 45 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอใหต้รวจเพื่อป้องกันโรค
เก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ยำ่งมำกปีละหน่ึงคร้ัง 
 ส่วนผูต้อ้งขงัหญิงเมื่อมีอำยุครบ 40 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอให้ตรวจเพื่อป้องกนัโรค
เก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ย่ำงมำกปีละหน่ึงคร้ัง ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีมีบุตรพกัอำศยัอยู่กบัตนในเรือนจ ำมี
สิทธิร้องขอใหต้รวจป้องกนัโรคเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอนัตรำยมำกต่อกำรพฒันำทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ
ของบุตรจนกว่ำบุตรจะมีอำยคุรบ 6 ปี บริบูรณ์  ผูต้อ้งขงัหญิงระหว่ำงตั้งครรภมี์สิทธิท่ีจะไดรั้บกำร
ดูแลทำงกำรแพทยแ์ละกำรผดุงครรภ์ในเรือนจ ำ ในกำรท ำคลอดตอ้งกระท ำในโรงพยำบำลนอก
เรือนจ ำ ถำ้ไม่อำจท ำไดเ้น่ืองจำกเหตุผลพิเศษ ให้ท ำคลอดในเรือนจ ำท่ีมีแผนกท ำคลอด ยำ เคร่ือง
เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือในกำรรักษำ ตอ้งจดัใหมี้ไวบ้ริกำรกรณีมีปัญหำกำรตั้งครรภแ์ละเก่ียวพนักบั
กำรคลอด 
 ผูต้อ้งขงัท่ีมีอำยุ 14 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์มีสิทธิร้องขอเพื่อให้ตรวจโรคฟันหน่ึง
คร้ังในระยะเวลำ 6 เดือน ตรวจอนำมยัของช่องปำก สภำพของเหงือก โรคฟันผุ 
 กำรรักษำพยำบำลเม่ือเจ็บป่วย เม่ือเจ็บป่วยเพ่ือป้องกนัไม่ให้อำกำรเลวร้ำยยิ่งข้ึน และ
บรรเทำอำกำรเจ็บป่วย ตอ้งใหม้ีกำรรักษำพยำบำลทำงกำรแพทย ์ทนัตแพทย ์กำรดูแลดว้ยอุปกรณ์
ต่ำงๆ ยำ กำรใหก้ำรรักษำบำดแผล 
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 อ ำนำจและควำมรับผดิชอบในกำรดูแลสุขภำพและรักษำผูต้อ้งขงัอยูใ่นควำมรับผดิชอบ
โดยแพทยเ์รือนจ ำ ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงแพทยแ์ละผูต้อ้งขงัเป็นลกัษณะท่ีอยู่ภำยใตก้ฎหมำย กำร
ตรวจรักษำผูป่้วยเป็นวิจำรณญำณของแพทยร์วมถึงกำรบ ำบดัจิตดว้ย แพทยม์ีสิทธิในกำรไม่เปิดเผย
ข้อมูลของผูต้ ้องขังท่ีป่วย เวน้แต่ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของผูคุ้มท่ีเป็นกำร
ป้องกนัอนัตรำยต่อร่ำงกำยและชีวิตของผูต้อ้งขงั  
 แพทย์เฉพำะทำงจะมีส่วนเก่ียวข้องในกำรรักษำผูต้ ้องขังต่อเมื่อแพทย์เรือนจ ำ  
เจอสถำนกำรณ์ท่ีหนกัหรือจ ำเป็นตอ้งรักษำดว้ยแพทยเ์ฉพำะทำง 
 ผูต้อ้งขงัจะปฏิเสธกำรรักษำจำกแพทยเ์รือนจ ำและขอรับกำรรักษำจำกแพทยส่์วนตวัก็
ต่อเมื่อผูต้อ้งขงัเลือกใชเ้งินของตวัเองโดยมีเหตุผลว่ำผูต้อ้งขงัไม่สำมำรถเช่ือถือในกำรรักษำของ
แพทยเ์รือนจ ำได ้
 กฎหมำยเยอรมนีก ำหนดให้ผูต้ ้องขงัมีสิทธิได้รับกำรดูแลด้วยอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกับ
สำยตำและกำรไดย้ิน เคร่ืองเสริมร่ำงกำย อุปกรณ์ช่วยในทำงกระดูกและอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็นเฉพำะกรณี
เพ่ือควำมมั่นใจในผลกำรรักษำพยำบำล หรือควำมสมดุลเน่ืองจำกควำมพิกำร เม่ือค ำนึงถึง
ระยะเวลำในกำรถูกจ ำคุกแลว้มีควำมชอบธรรมกบักำรบงัคบัโทษ 
 ในด้ำนทันตกรรมเงินช่วยเหลือค่ำฟันปลอมและกำรครอบฟัน รัฐจะรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ดว้ยควำมเห็นชอบของผูต้อ้งโทษ 
 กำรยำ้ยสถำนท่ีเมื่อป่วย ผูต้ ้องขงัป่วยอำจถูกยำ้ยไปโรงพยำบำลของเรือนจ ำ หรือไป
เรือนจ ำอ่ืนท่ีเหมำะสมกบักำรรักษำพยำบำล ในกรณีท่ีไม่สำมำรถรักษำในเรือนจ ำท่ีผูต้อ้งขงัอยูน่ั้น
ได ้ใหท้ ำกำรยำ้ยไปใหท้นัต่ออำกำรของผูต้อ้งขงั 
 4.5.4 สิทธิในกำรไดรั้บกำรรักษำพยำบำลของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยองักฤษ 
 ระบบบริกำรดำ้นสุขภำพขององักฤษ ส่วนใหญ่เป็นระบบของรัฐ ซ่ึงให้ควำมคุม้ครอง
ดำ้นบริกำรทำงกำรแพทยแ์ก่ทุกคน ครอบคลุมทั้งดำ้นอำยุรกรรมและศลัยกรรม โดยไม่ค ำนึงถึง
รำยไดข้องผูม้ำรับบริกำร และไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเมื่อไปรับบริกำร เรียกว่ำระบบบริกำรสุขภำพ
แห่งชำติ (NHS)  
 พระรำชบญัญติัเรือนจ ำขององักฤษไดก้  ำหนดเร่ืองกำรรักษำพยำบำลไวว้่ำทุกเรือนจ ำ
จะตอ้งมีเจำ้หน้ำท่ีทำงกำรแพทย ์(medical officer) ประจ ำเรือนจ ำ พระรำชบญัญัติเรือนจ ำระบุว่ำ 
กำรดูแลสุขภำพจิตใจและร่ำงกำยของผูต้อ้งขงัในเรือนจ ำและในกฎกระทรวง (The Prison Rules 
1999) ยงัก  ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีแพทยอ์ำจปรึกษำแพทย ์(medical practitioner) ท่ีข้ึนทะเบียนตำม
พระรำชบญัญติัแพทย ์(Medical Act 1983) เจำ้หน้ำท่ีดำ้นกำรแพทยจ์ะตอ้งปรึกษำแพทยก่์อนท่ีจะ
ด ำเนินกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีร้ำยแรงหรือส ำคญั 
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 โดยทัว่ไปเรือนจ ำจะมีหน่วยงำนดำ้นกำรรักษำพยำบำล (Health Care Service for Prisoner, 
HCSP) เพื่อดูแลและใหก้ำรรักษำพยำบำลแก่ผูต้อ้งขงั โดยกรมรำชทณัฑเ์ป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำย
ทั้งหมด (HCSP) ในกรณีท่ีเรือนจ ำซ่ึงผูต้อ้งขงัถูกควบคุมตวัอยู ่ไม่สำมำรถรักษำอำกำรเจ็บป่วยของ
ผูต้อ้งขงัได ้ผูต้อ้งขงัอำจถูกส่งตวัเพื่อไปรับกำรรักษำยงัเรือนจ ำอ่ืน หรืออำจเชิญแพทย ์ผูเ้ช่ียวชำญ
มำให้กำรรักษำผูต้ ้องขังภำยในเรือนจ ำ หรือผูต้ ้องขงัอำจถูกส่งตัวเพื่อไปรักษำในโรงพยำบำล
ภำยนอกเรือนจ ำ 
 แพทยม์ีหน้ำท่ีต้องค่อยดูแลรักษำผูต้อ้งขังท่ีป่วยเป็นจิตเวชและรำยงำนผูบ้ัญชำกำร
เรือนจ ำ (Governor) ในกรณีมีเหตุผลเพียงพอว่ำจำกกำรตรวจผูต้อ้งขงัท่ีป่วยทำงจิตควรไดรั้บกำร
รักษำจำกโรงพยำบำลวิทยำลยัจิตแพทยแ์ละผูต้อ้งขงัอำจถูกส่งตวัเพื่อไปรักษำภำยนอกเรือนจ ำ 
 กำรรักษำพยำบำลโดยแพทยต์อ้งได้รับควำมยินยอมจำกผูต้ ้องขงั แพทยต์้องแจง้ให้
ผูต้อ้งขงัทรำบถึงวิธีกำรรักษำ ขั้นตอนกำรรักษำ  
       ผูต้อ้งขงัไม่สำมำรถเก็บยำใดๆ ไวก้บัตนเองได ้ดงันั้น ผูต้อ้งขงัจะตอ้งแจง้ให้เจำ้หนำ้ท่ี
พยำบำลทรำบถึงยำท่ีผูต้อ้งขังจ  ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้แพทยข์องเรือนจ ำเขียนใบรับรองแพทยใ์ห้
หน่วยเภสชักรรมของเรือนจ ำจ่ำยยำใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 
       ทั้งน้ีประวติัดำ้นกำรรักษำพยำบำลของผูต้อ้งขงั โดยปกติแลว้จะถูกส่งใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ี
พยำบำลของเรือนจ ำ เมื่อผูต้อ้งขงัให้ควำมยนิยอม ผูต้อ้งขงัมีสิทธิขอท ำส ำเนำขอ้มูลจำกเจำ้หน้ำท่ี
พยำบำลของเรือนจ ำและมีสิทธิตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลดงักล่ำวได ้ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัเห็นว่ำขอ้มูล
ดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งตรงกบัควำมจริงและควรส่งบนัทึกดงักล่ำวไปกลบัผูต้ ้องขงัถำ้มีกำรยำ้ยไปยงั
เรือนจ ำอ่ืน ภำยใต้บทบัญญัติข้อมูลสุขภำพ (Health Records Act 1990) อย่ำงไรก็ดีแพทยอ์ำจ
ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลหำกเห็นว่ำจะเป็นเหตุให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจของ
ผูต้อ้งขงัหรือบุคคล 
 ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำสำมำรถร้องขอกำรรักษำพยำบำลจำกแพทยห์รือทนัตแพทย์
และจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำเองโดยได ้
 ผู ้ต้องขังหญิ งท่ี รับกำรรักษำพยำบำลภำยในเรือนจ ำมี สิทธิ ท่ีจะเลือก รับกำร
รักษำพยำบำลจำกเจำ้หน้ำท่ีผูห้ญิงเป็นกำรเฉพำะได ้ในส่วนของแพทยโ์ดยมำกจะเป็นผูช้ำย หำก
ผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งกำรับกำรรักษำกบัแพทยผ์ูห้ญิง ก็สำมำรถท ำกำรร้องของไดเ้ป็นรำยกรณี (HM 
Prison service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 53) ผูต้ ้องขังมีสิทธิเลือกท่ีจะปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของแพทย ์เช่นเดียวกบักำรรักษำพยำบำลนอกเรือนจ ำ (HM Prison service & 
the Prison Reform Trust, 2003, p. 52) และในเรือนจ ำหญิงส่วนใหญ่ไดจ้ดัตั้งหน่วย Well Women 
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Clinics เพื่อให้บริกำรเฉพำะดำ้นแก่ผูต้อ้งขงัหญิง ไดแ้ก่ กำรตรวจทรวงอก กำรตรวจภำยใน กำร
วำงแผนครอบครัว  
 4.5.5 วิเครำะห์ เปรียบเทียบสิทธิในกำรได้รับกำรรักษำพยำบำลของผูต้ ้องขังไทยกับ
มำตรฐำนสำกลและกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 เมื่อพิจำรณำจำกบทบัญญัติในกฎหมำยไทยในเร่ืองสิทธิกำรไดรั้บกำรรักษำพยำบำล
ของผูต้ ้องขังไวว้่ำในเรือนจ ำทุกแห่งให้จัดให้มีสถำนพยำบำล เพื่อเป็นท่ีท ำกำรรักษำพยำบำล
ผูต้อ้งขงัป่วย เร่ิมตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีรับตวัผูต้อ้งขงั โดยให้แพทยต์รวจอนำมยัของผูท่ี้ถูกรับตวัเขำ้ไว ้
ใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลและกฎหมำยเรือนจ ำในต่ำงประเทศ ถึงแมใ้นทำงปฏิบติัจะไม่
มีแพทยเ์ขำ้มำปฏิบติัหนำ้ท่ีในเรือนจ ำดว้ยปัญหำขำดบุคลำกรทำงกำรแพทย ์กฎกระทรวงฯ ขอ้38 
จึงไดบ้ญัญติัทำงแกใ้หแ้พทยส์ำมำรถเขำ้มำตรวจผูต้อ้งขงัใหม่แรกรับไดใ้นวนัอ่ืน  
 ดว้ยปัญหำขำดแคลนแพทย ์กฎกระทรวงฯ ขอ้ 39 จึงบญัญติัให้เรือนจ ำตอ้งจดัใหม้ีผูม้ี
ควำมรู้พอสมควรมีหน้ำท่ีประจ ำสถำนพยำบำลนั้น ทุกเรือนจ ำให้มีแพทยป์ระจ ำกำรโดยเฉพำะ 
เรือนจ ำท่ีไม่มีแพทยป์ระจ ำกำรใหแ้พทยส์งักดับงัคบับญัชำกรมสำธำรณสุขเป็นแพทยเ์รือนจ ำ  
 เมื่อเปรียบเทียบกบักำรใชสิ้ทธิรักษำพยำบำลของประชำชนทัว่ไปในไทย ส่วนใหญ่อยู่
ในระบบประกนัสุขภำพถว้นหน้ำ เพื่อใหป้ระชำชนทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรรักษำพยำบำล ซ่ึง
สิทธิดงักล่ำวครอบคลุมถึงกำรตรวจคดักรองควำมเส่ียง โดยกำรตรวจสุขภำพทัว่ไปตำมควำมจ ำ
เป็น และกำรตรวจโรคมะเร็ง ท ำใหป้ระชำชนทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทยไ์ดโ้ดย
ไม่เสียค่ำใชจ่้ำย แต่กรมรำชทณัฑ์ยงัไม่มีกำรก ำหนดให้ผูต้อ้งขงัป่วยไดรั้บกำรคุม้ครองสิทธิกำร
รักษำพยำบำล กำรตรวจป้องกนัโรค ใหไ้ดรั้บกำรรักษำพยำบำลเท่ำเทียมกบัประชำชนทัว่ไป  
 กรณีผูต้อ้งขงัป่วยหนักหรือป่วยเป็นโรคท่ีตอ้งใช้แพทยเ์ฉพำะทำงรักษำ ถำ้กำรตรวจ
รักษำแพทยต์รวจพบว่ำผูต้ ้องขังคนใดป่วยเจ็บซ่ึงจ  ำเป็นตอ้งส่งออกไปรักษำตัวนอกเรือนจ ำให้
แพทยแ์จง้ต่อพศัดีและท ำรำยงำนยื่นต่อผูบ้งัคับบัญชำกำรเรือนจ ำ ในรำยงำนนั้นให้ช้ีแจงอำกำร
เจ็บป่วยท่ีตรวจพบ ควำมเห็นในเร่ืองโรคหรือชนิดของกำรป่วยเจ็บ และสถำนรักษำพยำบำลนอก
เรือนจ ำท่ีเห็นควรให้จัดส่งตัวไปรักษำพยำบำล และกรณีผูต้ ้องขังหญิงมีครรภ์หรือมีลูกอ่อน
กฎหมำยเรือนจ ำไทย ให้จดัเป็นผูป่้วยเจ็บโดยอนุโลม  ให้ผูต้อ้งขงัท่ีป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์
ไดรั้บกำรรักษำพยำบำลตำมสมควรและกรมรำชทณัฑ์ยงัก  ำหนดแนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูต้อ้งขงั
หญิงมีครรภ์ไวโ้ดยเฉพำะด้วยในส่วนน้ีสอดคลอ้งกับมำตรฐำนสำกลและกฎหมำยเรือนจ ำ
ต่ำงประเทศ 
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 กฎมำยเรือนจ ำของสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี มีกำรก ำหนดในกำรตรวจสุขภำพและ
กำรรักษำพยำบำลผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัท่ีมีอำย ุ35 ปี บริบูรณ์ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจป้องกนัโรคทุกสองปี 
โดยเฉพำะกำรตรวจป้องกนัเก่ียวกบัโรคหวัใจและควำมดนัโลหิต โรคไต โรคเบำหวำน 
 ส ำหรับผูต้อ้งขงัชำยเมื่อมีอำยคุรบ 45 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอใหต้รวจเพื่อป้องกนัโรค
เก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ยำ่งมำกปีละหน่ึงคร้ัง 
 ส่วนผูต้อ้งขงัหญิงเมื่อมีอำยุครบ 40 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอให้ตรวจเพื่อป้องกนัโรค
เก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ยำ่งมำกปีละหน่ึงคร้ัง 
 เยอรมนัก  ำหนดใหผู้ต้อ้งขงัไดสิ้ทธิในกำรรักษำพยำบำล  กำรตรวจสุขภำพของผูต้อ้งขงั
เท่ำเทียมกบักำรรักษำพยำบำลกบัประชำชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นกำรท่ีรัฐคุม้ครองสิทธิกำรรักษำพยำบำล
ของทุกคนเท่ำเทียมกนัไม่ว่ำในฐำนะใด 
 ส่วนผูต้อ้งขงัหญิงขององักฤษ ท่ีรับกำรรักษำพยำบำลภำยในเรือนจ ำมีสิทธิท่ีจะเลือกรับ
กำรรักษำพยำบำลจำกเจ้ำหน้ำท่ีผูห้ญิงเป็นกำรเฉพำะได ้ในส่วนของแพทยโ์ดยมำกจะเป็นผูช้ำย 
หำกผูต้อ้งขังหญิงต้องกำรับกำรรักษำกับแพทยผ์ูห้ญิง ก็สำมำรถท ำกำรร้องของไดเ้ป็นรำยกรณี  
(HM Prison service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 53) ผู ้ต้องขังมี สิทธิเลือกท่ีจะปฏิบั ติ
หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของแพทย ์เช่นเดียวกับกำรรักษำพยำบำลนอกเรือนจ ำ (HM Prison 
service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 52) และในเรือนจ ำหญิงส่วนใหญ่ไดจ้ดัตั้งหน่วย Well 
Women Clinics เพื่อให้บริกำรเฉพำะด้ำนแก่ผูต้ ้องขังหญิง ได้แก่ กำรตรวจทรวงอก กำรตรวจ
ภำยใน กำรวำงแผนครอบครัว  
 องักฤษให้สิทธิผูต้อ้งขงัในกำรเลือกแพทยแ์ละสิทธิท่ีจะเขำ้รับกำรรักษำ กำรตรวจโรค
หรือแมก้ระทัง่สิทธิในกำรท่ีจะปฏิเสธกำรรักษำ โดยประชำชนทัว่ไปใชสิ้ทธิรักษำโดยไม่เสียค่ำใช ้
รัฐเป็นผูเ้สียค่ำใชจ่้ำย ในระบบรัฐสวสัดิกำร ผูต้อ้งขงัในองักฤษก็เช่นเดียวกนั มีสิทธิรักษำพยำบำล 
โดยกรมรำชทณัฑเ์ป็นผูเ้สียค่ำใชจ่้ำย จดัว่ำเป็นระบบรัฐสวสัดิกำรเช่นเดียวกบับุคคลภำยนอก 
ท ำใหป้ระชำชนทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทยไ์ดโ้ดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำย 
 ซ่ึงในกฎหมำยเรือนจ ำในประเทศไทยไม่มีกำรก ำหนดให้ผูต้อ้งขังไดรั้บสิทธิตรวจ
ร่ำงกำยเพื่อป้องกนัโรคไดห้รือเลือกแพทยท่ี์จะท ำกำรรักษำได ้แสดงให้เห็นว่ำกฎหมำยเรือนจ ำใน
ต่ำงประเทศใส่ใจในเร่ืองสุขภำพร่ำงกำย กำรตรวจโรคเพื่อป้องกนั เป็นสิทธิท่ีผูต้อ้งขงัพึงไดรั้บและ
เป็นกำรตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชน 
        ในดำ้นเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทยม์ีกำรก ำหนดมำตรฐำนไว ้โดยมีเวชภณัฑ์ตำมบญัชียำ
พ้ืนฐำนท่ีกรมรำชทณัฑ์ก  ำหนดและมีปริมำณยำเพียงพอไดส้ัดส่วนกบัจ ำนวนผูต้อ้งขงั โดยตอ้ง 
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จดักำรบริหำรเวชภณัฑ์และคลงัยำอย่ำงมีประสิทธิภำพและผูต้อ้งขงัไดใ้นไทยอนุญำตให้ผูต้ ้องขงั
เก็บยำรักษำโรคไดบ้ำงชนิดและกรมรำชทณัฑ์ไดอ้นุญำตให้เรือนจ ำหรือทณัฑสถำนจดัจ  ำหน่ำยยำ
รักษำโรคบำงประเภทในร้ำนสงเครำะห์ซ่ึงเป็นข้อดีในกำรให้ผูต้ ้องขงัมียำรักษำโรคท่ีเป็นกำร
เจ็บป่วยเลก็น้อยต่ำงกบักฎหมำยเรือนจ ำองักฤษห้ำมผูต้อ้งขงัไม่สำมำรถเก็บยำใดๆไวก้บัตนเองได ้
ดงันั้น ผูต้อ้งขงัจะตอ้งแจง้ให้เจำ้หน้ำท่ีพยำบำลทรำบถึงยำท่ีผูต้อ้งขงัจ  ำเป็นตอ้งใช ้เพ่ือให้แพทย์
ของเรือนจ ำเขียนใบรับรองแพทยใ์ห้หน่วยเภสัชกรรมของเรือนจ ำจ่ำยยำใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั ดว้ยเหตุผล
ดำ้นควำมปลอดภยั 
 ผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำในกฎหมำยเรือนจ ำสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีและองักฤษ
ให้สิทธิผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำสำมำรถร้องขอกำรรักษำพยำบำลจำกแพทยห์รือทนัตแพทยแ์ละ
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำเองโดยไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลแต่ในประเทศไทยกบัไม่มี
ก  ำหนดในกฎหมำยรำชทณัฑไ์ทย 
 กฎหมำยเยอรมนีก ำหนดให้ผูต้ ้องขงัมีสิทธิได้รับกำรดูแลด้วยอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกับ
สำยตำและกำรไดย้ิน เคร่ืองเสริมร่ำงกำย อุปกรณ์ช่วยในทำงกระดูกและอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็นเฉพำะกรณี
เพ่ือควำมมั่นใจในผลกำรรักษำพยำบำล หรือควำมสมดุลเน่ืองจำกควำมพิกำร เม่ือค ำนึงถึง
ระยะเวลำในกำรถูกจ ำคุกแลว้มีควำมชอบธรรมกบักำรบงัคบัโทษ 
 ในด้ำนทันตกรรมเงินช่วยเหลือค่ำฟันปลอมและกำรครอบฟัน รัฐจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งหมด ดว้ยควำมเห็นชอบของผูต้อ้งโทษ 
 นบัว่ำกฎหมำยเรือนจ ำเยอรมนัใหสิ้ทธิแก่ผูต้อ้งขงัในเร่ืองกำรรักษำพยำบำลเป็นอย่ำง
มำกกฎหมำยเรือนจ ำไทยน่ำจะน ำในส่วนน้ีมำพิจำรณำเพ่ิมสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัไทย 
 นอกจำกน้ี เรือนจ ำองักฤษก ำหนดให้ผูต้ ้องขังป่วยมีสิทธิปฏิเสธกำรรักษำได้ กำร
รักษำพยำบำลโดยแพทยต์้องไดรั้บควำมยินยอมจำกผูต้อ้งขงั แพทยต์อ้งแจง้ให้ผูต้อ้งขงัทรำบถึง
วิธีกำรรักษำ ขั้นตอนกำรรักษำ เวน้แต่ผูต้ ้องขงัเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และประวติักำรรักษำของ
ผูต้อ้งขงัเป็นควำมลบัห้ำมเปิดเผย เวน้แต่ ประวติัมีควำมส ำคญัทำงดำ้นควำมปลอดภยัทำงสุขภำพ
ของผูต้ ้องขังคนอ่ืน แสดงให้เห็นว่ำกำรรำชทัณฑ์องักฤษให้ควำมเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูต้อ้งขงั เวน้แต่จะกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น กรณีโรคระบำด หรือโรคติดต่อร้ำยแรง ซ่ึงเป็น
กำรคุม้ครองสิทธิในกำรรักษำพยำบำลของผูต้อ้งขงัไวม้ำกกว่ำท่ีก  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดมำตรฐำน
ขั้นต ่ำฯและเป็นกำรแสดงถึงกำรคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัใหใ้กลเ้คียงกบับุคคลทัว่ไปมำกข้ึน 
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4.6 วเิคราะห์เปรียบเทียบสิทธิในการได้รับหรือมส่ิีงจ าเป็นในชีวติอ่ืนๆ 
 4.6.1 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมส่ิีงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยไทย 
 เป็นหน้ำท่ีของรัฐท่ีจะต้องจัดกำรดูแลผูต้ ้องขังในเร่ืองควำมสะอำด สุขอนำมยัทำง
ร่ำงกำยและสวสัดิกำรต่ำงๆ ดงันั้นกรมรำชทณัฑไ์ทยจึงไดก้  ำหนดใหพ้ศัดีตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัทุกคน 
เวน้แต่คนตอ้งขงัและคนฝำก ตดัผมสั้นหรือโกนผม โกนหนวดและเครำ ตดัเล็บ อำบน ้ ำและขดัถู
ร่ำงกำย ตลอดจนท ำควำมสะอำดเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนและเคร่ืองใชต่้ำงๆ เก่ียวกบัตนและส่ิงของ
จ ำเป็นอ่ืนๆ ของผูต้อ้งขงัในดำ้นเคร่ืองใชอ้นำมยัส่วนตวั ไดแ้ก่ สบู่ฟอกตวัผงซกัฟอก แปรงสีฟัน 
ยำสีฟัน ขนัอำบน ้ ำ รองเทำ้ฟองน ้ ำ ผำ้อนำมยั เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนักรมรำชทณัฑ์ไดมี้กำรก ำหนดกำรแจกจ่ำยส่ิงของท่ีจ  ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนของ
ผูต้อ้งขงั โดยไดอ้อกหนงัสือถึงส ำนักงบประมำณ เร่ืองขอปรับปรุงมำตรฐำนค่ำใชจ่้ำยผูต้อ้งขงัและ
กรมรำชทัณฑ์ได้ก  ำหนดส่ิงของท่ีอนุญำตให้ผูต้ ้องขังแต่ละคนมีเก็บไวใ้นเรือนจ ำโดยส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ี้จ  ำเป็นเก่ียวกบักำรอนำมยั นอกจำกน้ีเรือนจ ำหรือทณัฑสถำนต่ำงๆยงัไดจ้ดัให้มีกำรน ำ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ  ำเป็นต่อกำรครองชีพของผูต้อ้งขงัมำจ ำหน่ำยในร้ำนสงเครำะห์ผูต้อ้งขงั 
 4.6.2 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมส่ิีงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ของผูต้อ้งขงัตำมมำตรฐำนสำกล 
 ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำฯ ไดก้  ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสิทธิในกำรไดรั้บส่ิงจ  ำเป็น
ในชีวิตอ่ืนๆและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสะอำดของร่ำงกำยสุขอนำมยั ไวว้่ำ ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บกำร
ดูแลในเร่ืองกำรจดัหำน ้ ำเพ่ือท ำควำมสะอำดของร่ำงกำย ผม และเรือนจ ำพึงจดัหำของใชท่ี้จ  ำเป็น 
เพื่อสุขภำพและควำมสะอำดของผูต้อ้งขงัจะตอ้งจดัเตรียมให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บกำรดูแลเร่ืองกำรตดัผม 
ผูต้อ้งขงัชำยควรจะไดรั้บกำรโกนหนวดอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 4.6.3 สิทธิในกำรได้รับหรือมีส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ของผูต้ ้องขังตำมกฎหมำยสหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี 
 กฎหมำยบงัคบัโทษของสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนีมีหลกักำรส ำคญัว่ำ สุขภำพอนำมยั
ในทำงกำยของผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บกำรดูแลดว้ยมำตรกำรท่ีจ  ำเป็นในกำรคุม้ครองสุขภำพอนำมยั
และควำมสะอำดส่ิงของ ดังนั้นผูต้ ้องขังอำจครอบครองหรือรับส่ิงของท่ีเจำ้หน้ำท่ีบังคับโทษ 
มอบให้ ส่ิงของในครอบครองท่ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัหรือส่ิงของท่ีจ  ำเป็นต่อกำรบ ำรุงรักษำ
สุขภำพอนำมยัส่วนตัวและส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ผูต้อ้งขังจะได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ีบังคับโทษใน
จ ำนวนหน่ึง ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บส่ิงของต่ำงๆ ท่ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัและส่ิงของท่ีจ  ำเป็น 
ต่อกำรบ ำรุงรักษำสุขภำพอนำมยัส่วนตวัและส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ จำกกำรเยี่ยม ผูต้อ้งขงัอำจซ้ือ
เคร่ืองดูแลท ำควำมสะอำดร่ำงกำย และส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ไดเ้องดว้ยเงินประจ ำตวั (Hausgeld) 
หรือเงินติดกระเป๋ำ (Taschengeld) 
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 กำรจับจ่ำยใช้สอยนั้นไม่สำมำรถซ้ือได้ตำมท้องตลำดทั่วไปนอกจำกท่ีทำงเรือนจ ำ 
ได้จัดหำมำให้เท่ำนั้ น แต่ในกรณีผูต้ ้องขังไม่มีเงินประจ ำตัว (Hausgeld) หรือเงินติดกระเป๋ำ 
(Taschengeld) โดยมิใช่ควำมผิดของตน เขำอำจไดรั้บอนุญำตให้ซ้ือส่ิงของในจ ำนวนท่ีสมควรจำก
เงินตนเอง (Eigengeld) 
 ผูต้อ้งขงัท่ีชรำหรือพิกำร ไม่สำมำรถท ำงำนได ้หรือไม่เคยไดรั้บค่ำชดเชยจำกกำรตก
งำนเลย หรือไม่ไดรั้บค่ำชดเชยกำรตกงำน ใหผู้ต้อ้งขงัคนน้ีไดรั้บเงินติดกระเป๋ำตำมสมควรถำ้เขำยงั
ตอ้งกำร ในเร่ืองน้ีใหป้รับใชก้บัผูต้อ้งขงัท่ีไม่ไดรั้บค่ำแรงงำนส ำหรับกำรท ำงำนดว้ย 
 4.6.4 สิทธิในกำรไดรั้บหรือมส่ิีงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ของผูต้อ้งขงัตำมกฎหมำยองักฤษ 
 ในด้ำนกำรอนำมยัและส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ  ำเป็นตำมกฎกระทรวง (The Prison Rules 
1999) ได้ก  ำหนดให้ผูต้ ้องขังทุกคนควรได้รับส่ิงจ  ำเป็นส ำหรับใช้ในห้องน ้ ำเพ่ือประโยชน์ต่อ
สุขภำพอนำมยัในทำงกำยของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บกำรดูแลดว้ยมำตรกำรท่ีจ  ำเป็นในกำร
คุ้มครองสุขภำพอนำมยัและควำมสะอำด  เคร่ืองนอนก็ควรจะได้รับกำรท ำควำมสะอำดอย่ำง
สม ่ำเสมอ และในกฎกระทรวงยงัไดก้  ำหนดให้ผูต้อ้งขงัทุกคนสำมำรถซกัผำ้ไดใ้นเวลำท่ีเหมำะสม  
เรือนจ ำตอ้งจดัหำน ้ ำเพ่ือใชท้ ำควำมสะอำดร่ำงกำย สระผม โกนหนวดเครำไดทุ้กวนัและตดัผม แต่
ผูต้อ้งขงัจะไม่ยนิยอมท่ีจะตดัผมก็ได ้เจำ้พนกังำนเรือนจ ำจะบงัคบัใหผู้ต้อ้งขงัตดัผมไม่ได้ 
 ระเบียบเรือนจ ำ ไดร้ะบุไวใ้หผู้ต้อ้งขงัไดรั้บอนุญำตให้มีส่ิงของในควำมครอบครองใน
หอ้งขงัได ้ยกตวัอยำ่งท่ีเป็นส่ิงของท่ีจ  ำเป็นในชีวิต เช่น เคร่ืองโกนหนวดใชแ้บตเตอร่ี 
 ส ำหรับผูต้อ้งขังหญิงจะได้รับแจกอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด รวมทั้งเคร่ืองใช้ส่วนตัว
ส ำหรับหญิง ทำงเรือนจ ำจดัให้มีผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวและเส้นผมจ ำหน่ำยท่ีร้ำนคำ้สวสัดิกำร (HM 
Prison Service, 2008, p. 43) อยำ่งไรก็ตำม ในส่วนของผลิตภณัฑช์ ำระลำ้งร่ำงกำยและอุปกรณ์ดูแล
ผม เรือนจ ำก็มีจดัให้ผูต้ ้องขงัเช่นกนั หำกผูต้อ้งขงัไม่ซ้ือจำกร้ำนค้ำสวสัดิกำร แต่จะพิจำรณำถึง
ควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นของผูต้อ้งขงัเป็นรำยกรณีดว้ย 
 ในส่วนกำรท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้และชุดชั้นใน เรือนจ ำจะจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีซกัชุด
ชั้นในแยกเป็นสดัส่วนจำกท่ีลำ้งภำชนะ และท่ีช ำระลำ้งร่ำงกำย 
 ผูต้อ้งขงัสำมำรถจะจบัจ่ำยใชส้อยซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัและส่ิงของท่ีจ  ำเป็นต่อ
กำรบ ำรุงรักษำสุขภำพอนำมยัส่วนตวัและส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ จำกร้ำนคำ้สวสัดิกำรได ้โดยเงิน
บำงส่วนผูต้อ้งขงัไดม้ำจำกเงินท่ีไดรั้บจำกรัฐ เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรถูกจองจ ำและเงินตอบแทนจำก
กำรท ำงำน  
 4.6.5 วิเครำะห์เปรียบเทียบสิทธิในกำรไดรั้บหรือมีส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ของผูต้อ้งขงัไทยกบั
มำตรฐำนสำกลและกฎหมำยต่ำงประเทศ 
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 เมื่อพิจำรณำจำกบทบญัญติัในกฎหมำยไทยในเร่ืองสิทธิกำรไดรั้บหรือมีส่ิงจ  ำเป็นใน
ชีวิตอ่ืนๆ กรณีในดำ้นสุขอนำมยัของร่ำงกำยของผูต้อ้งขงักรมรำชทัณฑ์ไดก้  ำหนดให้เป็นหน้ำท่ี
ของรัฐท่ีจะตอ้งจดักำรดูแลผูต้อ้งขงัในเร่ืองควำมสะอำด สุขอนำมยัทำงร่ำงกำยและสวสัดิกำรต่ำงๆ 
ดงันั้นกรมรำชทัณฑ์ไทยจึงได้ก  ำหนดให้พศัดีตอ้งจดัให้ผูต้ ้องขังทุกคน เวน้แต่คนต้องขังและ 
คนฝำก ตดัผมสั้นหรือโกนผม โกนหนวดและเครำ ตดัเล็บ อำบน ้ ำและขดัถูร่ำงกำย ตลอดจนท ำ
ควำมสะอำดเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนและเคร่ืองใชต่้ำงๆ เก่ียวกับตนและส่ิงของจ ำเป็นอ่ืนๆ ของ
ผูต้อ้งขงัในดำ้นเคร่ืองใชอ้นำมยัส่วนตวัไดแ้ก่ สบู่ฟอกตวัผงซกัฟอก แปรงสีฟัน ยำสีฟัน ขนัอำบน ้ ำ 
รองเท้ำฟองน ้ ำ ผ ้ำอนำมัย เป็นต้น ในส่วนน้ีท่ีได้ก  ำหนดไว้มีควำมสอดคล้องกับข้อก  ำหนดมำตรฐำน 
ขั้นต ่ำฯและเป็นหลกัเดียวกนักบัท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมำยเรือนจ ำต่ำงประเทศ 
 ในกฎหมำยเรือนจ ำสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีผูต้ ้องขังมีสิทธิได้รับส่ิงของต่ำงๆ  
ท่ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัและส่ิงของท่ีจ  ำเป็นต่อกำรบ ำรุงรักษำสุขภำพอนำมยัส่วนตัวและ
ส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ จำกกำรเยีย่มหลกัปฏิบติัน้ีเป็นหลกัเดียวกนัทั้งของไทยและองักฤษ  
 กรณีผูต้ ้องขังต้องกำรซ้ือส่ิงของจ ำเป็นด้วยเงินของตัวเองกฎมำยเรือนจ ำไทยได้
ก  ำหนดให้เรือนจ ำหรือทณัฑสถำนต่ำงๆ จดัให้มีกำรน ำเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ  ำเป็นต่อกำรครอง
ชีพของผูต้ ้องขังมำจ ำหน่ำยในร้ำนสงเครำะห์ผูต้ ้องขังซ่ึงเป็นหลกัปฏิบัติหลกัเดียวกันกับของ
ต่ำงประเทศท่ีแตกต่ำงคือเงินท่ีน ำมำซ้ือของสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนีผูต้อ้งขงัอำจซ้ือเคร่ืองดูแล
ท ำควำมสะอำดร่ำงกำยและส่ิงจ ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ ไดเ้องด้วยเงินประจ ำตัว (Hausgeld) หรือเงิน 
ติดกระเป๋ำ (Taschengeld) กำรจบัจ่ำยใชส้อยนั้นไม่สำมำรถซ้ือไดต้ำมท้องตลำดทัว่ไปนอกจำกท่ี
ทำงเรือนจ ำไดจ้ัดหำมำให้เท่ำนั้น แต่ในกรณีผูต้อ้งขงัไม่มีเงินประจ ำตวั (Hausgeld) หรือเงินติด
กระเป๋ำ (Taschengeld) โดยมิใช่ควำมผิดของตน เขำอำจได้รับอนุญำตให้ซ้ือส่ิงของในจ ำนวนท่ี
สมควรจำกเงินตนเอง (Eigengeld) 
 ผูต้ ้องขังท่ีชรำหรือพิกำร ไม่สำมำรถท ำงำนได้ หรือไม่เคยได้รับค่ำชดเชยจำกกำร 
ตกงำนเลย หรือไม่ไดรั้บค่ำชดเชยกำรตกงำน ให้ผูต้อ้งขงัคนน้ีไดรั้บเงินติดกระเป๋ำตำมสมควรถำ้
เขำยงัตอ้งกำร ในเร่ืองน้ีใหป้รับใชก้บัผูต้อ้งขงัท่ีไม่ไดรั้บค่ำแรงงำนส ำหรับกำรท ำงำนดว้ย 
 องักฤษผูต้ ้องขังสำมำรถจะจับจ่ำยใช้สอยซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส่วนตัวและส่ิงของ 
ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรบ ำรุงรักษำสุขภำพอนำมยัส่วนตวัและส่ิงจ  ำเป็นในชีวิตอ่ืนๆ จำกร้ำนคำ้สวสัดิกำรได ้
โดยเงินบำงส่วนผูต้อ้งขงัไดม้ำจำกเงินท่ีไดรั้บจำกรัฐ เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรถูกจองจ ำและเงินตอบ
แทนจำกกำรท ำงำน  
 พิจำรณำหำกผูต้อ้งขงัไทยท่ีมีฐำนะยำกจนหรือไม่มีญำติมำเยีย่มอำจไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรท่ีไม่มีส่ิงของจ ำเป็นในดำ้นเคร่ืองใชอ้นำมยัส่วนตวั เน่ืองจำกงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรรมี
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นอ้ยแต่จ  ำนวนผูต้อ้งขงัมีมำก ผูต้อ้งขงัอำจไม่ไดรั้บจำกรัฐอยำ่งเพียงพอและไม่มีเงินพอท่ีจะซ้ือจำก
ร้ำนสงเครำะห์ไดแ้ต่ในต่ำงประเทศรัฐจดัเงินให้เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรถูกจองจ ำ ซ่ึงไทยควรจะน ำ
หลกัดงักล่ำวของต่ำงประเทศมำพิจำรณำให้ผูต้ ้องขงัมีสิทธิไดรั้บเงินจำกรัฐนอกเหนือจำกเงินท่ีได้
แบ่งสรรจำกเงินท ำงำนและเพื่อประโยชน์ของผูต้อ้งขงัชรำและพิกำรอีกดว้ย 
 พิจำรณำขององักฤษส ำหรับผูต้อ้งขงัหญิงจะไดรั้บแจกอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด รวมทั้ง
เคร่ืองใชส่้วนตวัส ำหรับหญิง ทำงเรือนจ ำจดัให้มีผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวและเส้นผมจ ำหน่ำยท่ีร้ำนคำ้
สวสัดิกำร (HM Prison Service, 2008, p. 43) อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของผลิตภณัฑช์ ำระลำ้งร่ำงกำย
และอุปกรณ์ดูแลผม เรือนจ ำก็มีจดัให้ผูต้อ้งขงัเช่นกนั หำกผูต้อ้งขงัไม่ซ้ือจำกร้ำนคำ้สวสัดิกำร แต่
จะพิจำรณำถึงควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นของผูต้อ้งขงัเป็นรำยกรณีดว้ย มีบทบญัญติัแยกออกมำ
ต่ำงหำกในเร่ืองสุขอนำมยัแสดงถึงควำมใส่ใจของสิทธิของผูต้อ้งขงัโดยพิจำรณำเป็นรำยบุคคล 
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบสิทธิของผูตองขังในการมีสิ่งจําเปนพื้นฐานทางกาย 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของของ
สหประชาชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

1.  สิทธิในการไดรับบริการ     
     เกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

ขอ 9-14 การใชระบบขังเดี่ยวใหแยก
นอนเดี่ยวเฉพาะเวลากลางคืน สวน
การใชระบบขังรวมใหเลือกผูตองขัง
ที่มีความเหมาะสมเพื่ออยูรวมกัน 
และที่อยูอาศัยตองถูกสุขลักษณะ 
 มีหองน้ําและสุขภัณฑที่สะอาด 
และเพียงพอ 

กฎหมายไทยไมมีการบัญญัติ
เรื่องมาตรฐานดานสภาพที่อยู
อาศัยของผูตองขัง แตกรม
ราชทัณฑกําหนดรายละเอียด 
ไวเปนมาตรฐานใหเรือนจํา 
ทุกแหงปฏิบัติตาม เชน 
มาตรฐานดานเรือนนอน  
โรงเลี้ยง โรงครัว เปนตน  
และมาตรฐานเกี่ยวกับ 
สุขอนามัย 

กฎหมายราชทัณฑตางประเทศ
กําหนดใหจัดที่อยูอาศัยใหเพียงพอ
กับผูตองขังทุกคนโดยสวนใหญ 
ใชระบบขังเดี่ยว นอกจากนี้
เรือนจําเยอรมันมีการกําหนดแบบ
แผนวาควรมีพื้นที่อยางนอย 10 
ตารางเมตรตอผูตองขัง 1 คน 
อังกฤษกําหนดใหมีพื้นที่หองขัง
เดี่ยว 5.5 ตารางเมตร 

ทางปฏิบัติของเรือนจําไทย
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
แลว เพราะกรมราชทัณฑ 
กําหนดแนวทางปฏิบัติแก
เรือนจําตางๆไวอยางชัดเจน  
จะมีปญหาก็เฉพาะกรณีมี
ผูตองขังลนเรือนจํานั้นๆ  
ซึ่งเกิดจากความพรอมเรื่อง
สถานที่ และงบประมาณ  
จึงไมจําเปนตองมีการบัญญัติ 
เพิ่มไวในกฎหมาย 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของของ
สหประชาชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

2. สิทธิในการไดรับหรือ 
มีอาหาร 

ขอ 20 ตองจัดบริการอาหารที่มี 
ประโยชน มีคุณภาพและสะอาด 
รวมทั้งน้ําดื่มที่เพียงพอกับ 
ผูตองขังทุกคน 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออก
ตามความใน มาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.
2479 ขอ 75-80 กําหนดให
เรือนจําจัดอาหารใหผูตองขัง
อยางนอยวันละ 2 มื้อ แตในทาง
ปฏิบัติเรือนจําจัดอาหารใหได 
รับ 3 มื้อ ตอวันและจัดใหมีน้ํา
ดื่มที่สะอาดและเพียงพอแก
ผูตองขัง 

การาชทัณฑของเยอรมนี และ
อังกฤษ กําหนดไวชัดเจนให
เรือนจําจัดบริการอาหารให
ผูตองขังอยางเพียงพอ จึงมีการ 
จัดอาหารใหผูตองขังใหไดรับ
อาหารหลักวันละ 3 มื้อ และการ
จัดอาหารตองกระทําโดย
สอดคลองกับขอปฏิบัติทาง
ศาสนาของผูตองขัง อาหารตอง 
มีความหลากหลายและมีคุณคา
ทางโภชนาการ รวมทั้งจัดน้ําดื่ม
ไวอยางเพียงพอ อีกทั้งเยอรมัน 
ยังกําหนดใหผูตองขังปวย ไดรับ
อาหารพิเศษที่เกิดจากคําสั่งแพทย 

กฎหมายไทยบัญญัติต่ํากวามาตรฐาน
ขั้นต่ํา เพราะการใหผูตองขังไดรับ
อาหารเพียง 2 มื้อ ยอมไมเพียงพอ 
ตอความตองการของรางกาย จึงควร
แกไขกฎกระทรวงฯ ขอ 77 โดย
กําหนดใหจัดอาหารใหผูตองขังไดรับ 
3 มื้อ ตอวัน และใหจัดมีน้ําดื่มที่
สะอาดที่เพียงพอกับผูตองขังทุกคน 
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
อีกทั้งควรมีการเพิ่มสิทธิของผูตองขัง
ปวย โดยบัญญัติเพิ่มในกฎกระทรวง
กําหนดใหเรือนจําตางๆจัดอาหาร
พิเศษใหเหมาะสมกับสุขภาพของ
ผูตองขังปวยและผูตองขังสูงอายุ 
ที่มีโรคประจําตัว  

 

87 

DPU



88 
 

ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

3. สิทธิในการไดรับหรือมี   
    เครื่องนุงหมหลับนอน    

ขอ 17-19 เรือนจําตองจัดเสื้อผา 
ที่เหมาะสมแกสภาพอากาศ ไมมี
ลักษณะนาอับอายหรือตอยต่ํา 
ผูตองขังระหวางพิจารณาหรือ
นักโทษที่ไดรับอนุญาตใหออก 
นอกเรือนจํา ควรอนุญาตให 
แตงกายดวยเสื้อผาสวนตัว การ 
จัดที่นอนควรจัดใหมีเตียง 
แยกเปนเอกเทศ สําหรับ 
ผูตองขังแตละคนและทําความ
สะอาดเสมอ 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออก 
ตามความใน มาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.
2479 ขอ 69-70 กําหนดให
นักโทษเด็ดขาดและคนตองขัง
ระหวางอุทธรณฎีกา ตอง 
แตงกายดวยเสื้อผาที่รัฐจัดให 
ทางเรือนจํามีการจัดเสื่อปูนอน
ใหแกผูตองขัง 

การราชทัณฑเยอรมันกําหนดใหทาง
เรือนจําตอง จัดเตรียมชุดเครื่องแตง
กายใหแกผูตองขังทุกคน ในแบบ
เดียวกัน ผูตองขังที่ไดรับอนุญาตให
ออกนอกเรือนจํา อาจไดรับอนุญาต
ใหแตงกายดวยเสื้อผาสวนตัว 
กฎหมายราชทัณฑของอังกฤษ
กําหนดใหเฉพาะนักโทษเด็ดขาด
เทานั้นที่ตองใสเสื้อผาที่รัฐจัดไวให
แตเวลาออกไปศาลใหใสเสื้อผา
สวนตัวไดผูตองขังหญิงไดรับ
อนุญาตใหใสเสื้อผาของตัวเองได
และสามารถสวมใสเสื้อผาที่
สอดคลองกับความเชื่อทางศาสนา 
ไดดวย 

กฎหมายราชทัณฑไทยและทาง
ปฏิบัติในสวนของเครื่องนุงหม
สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
เพราะไมมีลักษณะบงชี้เดนชัดวา
เปนผูตองขังจึงไมนาจะทําใหเกิด
ความอับอายและเหมาะสมกับ
สภาพอากาศ  กรณีที่ไมไดมีการ
กําหนดใหผูตองขังสามารถแตงกาย
ตามหลักศาสนาไดถึงแมไมมี
กําหนดไวในมาตรฐานสากลแต
ไทยก็ควรมีกําหนดไว ใหผูตองขัง
สามารถแตงกายใหถูกตองตาม
ลัทธิศาสนาได เพื่อเปนการ
คุมครองสิทธิของผูตองขัง 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

  
 
 
 
 
 
 

4. สิทธิในการไดรับการ   
    รักษาพยาบาล     

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 22-26 เรือนจําทุกแหงอยาง
นอยตองมีแพทย 1 คน ประจํา
เรือนจํานั้น แพทยตองตรวจ
สุขภาพผูตองขังทุกคนตั้งแตแรก
รับและตรวจสุขภาพหลังจากนั้น
อีกและใหบริการตรวจรักษาแก
ผูตองขังปวย และตองจัดบริการ
ทันตกรรมโดยทันตแพทยแก
ผูตองขังทุกคน  

 
 
 
 
 
 
 

การใชสิทธิรักษาพยาบาลของ
ประชาชนทั่วไปในไทย สวน
ใหญอยูในระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา ประชาชน 
ทุกคนสามารถเขาถึงการบริการ
ทางการแพทยไดโดยไมเสีย
คาใชจาย พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.2479  

และรัฐจัดใหมีเตียงนอนสําหรับ
ผูตองขังแตละคน อีก รวมทั้งแจก
ผาปูที่นอน และวัสดุเครื่องนอน 
อีกดวย 
 
 
 

 การรักษาพยาบาลของประชาชน
ในเยอรมนี เปนระบบการประกัน
สุขภาพภาคบังคับ ระบบประกัน 
สังคม สําหรับประชาชนผูมีรายได 
สวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูที่ไมมีงาน
ทํา จะไดรับการคุมครองดาน
สุขภาพผานระบบสวัสดิการสังคม 
ตองตรวจรางกายทุกคนและขึ้น
ทะเบียน 

สวนของเครื่องหลับนอน เรือนจํา
ของไทยเปนลักษณะหองขังรวม 
การปูเสื่อน้ํามันและแจกจายผา
หมนับวาเหมาะสมตอสภาพ
อากาศและสถานที่ของเรือนจํา 
ในประเทศไทย 
 

กฎหมายราชทัณฑไทยบัญญัติไว
สอดคลองกับมาตรฐานสากลแลว
ก็จริง แตในบางสวนยังไมจัดให
ผูตองขังไดรับสิทธิรักษาพยาบาล
เทาเทียมกับสิทธิประชาชนทั่วไป
แตในตางประเทศใหสิทธิในการ
รักษาพยาบาลแกผูตองขัง 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

  
 
 
 
  

รวมทั้งตรวจดูแลผูตองขังหญิง 
มีครรภทั้งกอนและหลังคลอด
บุตร 
 
 
 
 

มาตรา 29-30 กฎกระทรวงฯ 
ขอ 23, 72-74 ใหเรือนจําทุก
แหงมีสถานพยาบาลและผูมี
ความรูพอสมควรประจําอยู 
เพื่อรักษาพยาบาลผูตองขัง 
ปวย โดยแพทยตรวจตั้งแต 
แรกรับและหากไมอาจรักษา
ภายในเรือนจําไดใหสงไป
รักษาที่อื่นตามกฎหมาย สวน
ผูตองขังหญิงมีครรภใหถือ 
เปนผูปวยและใหรักษา 
พยาบาลตามสมควร 
 
 
 
 

เลือกแพทยและทันตแพทย 
เยอรมนีมีหลักการสําคัญ คือ เนน
การปองกันสุขภาพของผูตองขัง 
มีบทบัญญัติใหผูตองขังไดรับ 
การตรวจรักษาโรค ตามกําหนด 
อายุ มีตรวจทันตกรรม มีแพทย 
ดูแลผูตองขังตั้งครรภ  อังกฤษ    
รัฐคุมครองดานบริการทาง
การแพทยแกประชาชนทุกคน 
ครอบคลุมทั้งดานอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม ไมตองเสียคาใชจาย 
เมื่อไปรับบริการ เรียกวาระบบ
บริการสุขภาพแหงชาติ (NHS) 
 

เทียบเทากับประชาชนทั่วไป 
ดังนั้นไทยควรออกกฎหมายให
เรือนจําตองจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพประจําปแกผูตองขังทุกคน 
โดยกําหนดตามเกณฑอายุของ
ผูตองขังเพื่อเปนการปองกันโรค 
ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจบทบัญญัติ 
ในพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ 
มาตรา 29 ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ไวอยางกวางๆวา “ใหผูตองขังที่
เจ็บปวย...ไดรับการรักษาพยาบาล
ตามสมควร”ซึ่งการรักษาพยาบาล
ตามสมควรนี้ควรจะหมายรวมถึง
กรณีของการตรวจสุขภาพแก
ผูตองขัง 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เรือนจําอังกฤษทุกเรือนจําจะมี
หนวยงานดานการรักษาพยาบาล 
(HCSP) เพื่อดูแลและใหการ
รักษาพยาบาลแกผูตองขัง โดยกรม
ราชทัณฑเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมด การรักษาพยาบาลโดย
แพทยตองไดรับความยินยอมจาก
ผูตองขัง ผูตองขังหญิงที่รับการ
รักษาพยาบาลภายในเรือนจํามีสิทธิ
ที่จะเลือกรับการรักษาพยาบาลจาก
เจาหนาที่ผูหญิงเปนการเฉพาะได 
 

ตามเกณฑอายุของผูตองขังเพื่อ
เปนการปองกันโรค ซึ่งเปน
กระบวนการหนึ่งของการให 
การรักษาพยาบาลดวย 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 
สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 

พื้นฐานทางกาย 
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของของ
สหประชาชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอ

ผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

 5. สิทธิในการไดรับ
หรือมี     

      สิ่งจําเปนในชีวิตอื่น 
 
 
 
  

ขอ 15-16 ผูตองขังตองไดรับการดูแลเรื่อง
ความสะอาดของรางกายและผม โดยเรือน
จําตองจัดหาน้ําสะอาดและจัดหาสิ่งของที่
จําเปนใหผูตองขัง เพื่อสุขภาพและความ
สะอาดของผูตองขัง เรือนจําตองจัดเตรียม
ใหผูตองขังไดรับการดูแลเรื่องการตัดผม 
ผูตองขังชายควรจะไดรับการโกนหนวด
อยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑไดกําหนดให
พัศดีตองจัดใหผูตองขังทุก
คน เวนแตคนตองขังและ
คนฝาก ตัดผมสั้นหรือโกน
ผม โกนหนวดและเครา ตัด
เล็บ อาบน้ําและขัดถูรางกาย 
ตลอดจนทําความสะอาด
เครื่องนุงหมหลับนอนและ
เครื่องใชตางๆเกี่ยวกับตน 
แจกจายสิ่งของจําเปนอื่นๆ
ของผูตองขังในดาน
เครื่องใชอนามัยสวนตัว 
ไดแก สบูฟอกตัวผงซักฟอก 
, แปรงสีฟน , ยาสีฟน , ขัน
อาบน้ํา , รองเทาฟองน้ํา , 
ผาอนามัย 

ราชทัณฑเยอรมนีสิ่งของใน
ครอบครองที่เปนสิ่งของเครื่องใช
สวนตัวหรือสิ่งของที่จําเปนตอการ
บํารุงรักษาสุขภาพอนามัยสวนตัว
และสิ่งจําเปนในชีวิตอื่นๆผูตองขัง
จะไดรับจากเจาหนาที่บังคับโทษ 
ในจํานวนหนึ่ง  ผูตองขังอาจซื้อ
เครื่องดูแลทําความสะอาดรางกาย
และสิ่งจําเปนในชีวิตอื่นๆ ไดเอง
ดวยเงินประจําตัว (Hausgeld)หรือ
เงินติดกระเปา (Taschengeld) จาก
คําเสนอผานทางเรือนจํา เรือนจําจัก
ตองจัดการดูแลคําเสนอโดยคํานึงถึง
ความตองการและความจําเปนของ
ผูตองขัง 

เรือนจําไทยไดออกระเบียบมา
รองรับในการกําหนดสิ่งของ
เครื่องใชผูตองขัง ที่รัฐตองจัด 
ใหผูตองขัง สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลแลว แตสิ่งของ 
ที่รัฐแจกอาจจะไมเพียงพอตอ
ความตองการของผูตองขัง เนื่อง
ดวยเรื่องงบประมาณ ดังนั้น
สิ่งจําเปนตางๆที่เกี่ยวกับความ
สะอาดและอนามัยผูตองขังตอง
จัดซื้อเองดวยเงินของผูตองขัง 
ในประเทศไทยไมไดมีกําหนด 
ใหผูตองขังที่ชราหรือพิการหรือ
ยากจนไดรับเงินชวยเหลือ ไทย
ควรจะนําหลักดังกลาวของ
ตางประเทศมาพิจารณาให 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สิทธิในการมีสิ่งจําเปน 
พื้นฐานทางกาย 

ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
ของสหประชาชาติ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง 

 
ไทย 

 
ตางประเทศ 

 
สรุป 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผูตองขังที่ชราหรือพิการ ไมสามารถ 
ทํางานได รัฐตองจัดใหผูตองขัง 
ไดรับเงินติดกระเปาตามสมควร 
อังกฤษ ผูตองขังสามารถจะจับจาย 
ใชสอยซื้อสิ่งของเครื่องใชสวนตัว
และสิ่งของที่จําเปนตอการบํารุง 
รักษาสุขภาพอนามัยสวนตัวและ
สิ่งจําเปนในชีวิตอื่นๆจากรานคา
สวัสดิการได โดยเงินบางสวน
ผูตองขังไดมาจากเงินที่ไดรับ 
จากรัฐ เปนคาใชจายในการ 
ถูกจองจํา 
 

ผูตองขังมีสิทธิไดรับเงินจากรัฐ
นอกเหนือจากเงินที่ไดแบงสรร 
จากเงินทํางานและเพื่อประโยชน
ของผูตองขังชราและพิการอีกดวย 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 สิทธิของผูตองขังเกิดจากแนวความคิดการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยที่
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐใหการรับรองคุมครองโดยท่ัวไป 
มาตรการคุมครองของรัฐจึงอยูในลักษณะของการตรากฎหมายมาใชบังคับซ่ึงตองอยูภายใตกรอบ
ของความชอบดวยกฎหมาย ขณะเดียวกันรัฐก็ตองตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุมครอง
บุคคล 
 สิทธิของผูตองขังนับเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหน่ึงท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนาน ในอดีต
การลงโทษผูกระทําผิดเนนท่ีวัตถุประสงคการแกแคนทดแทน ทําใหรัฐมุงท่ีจะควบคุมมิใหผูตองขัง
หลบหนีเทานั้น โดยผูตองขังไมไดรับสิทธิใดๆ เลย แมแตปจจัยส่ี อันไดแก ทีอยูอาศัย อาหาร 
เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรคหรือการพยาบาล ซ่ึงถือวาเปนส่ิงจําเปนพื้นฐานตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยคนหนึ่ง  โดยรัฐมิไดจัดใหผูตองขังแตถือเปนหนาท่ีของผูตองขังหรือญาติพี่นองของผูตองขัง
ตองจัดหามาให ทําใหผูตองขังในขณะน้ันตองอยูอยางทุกขทรมาน 
 ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเปนการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิด เนื่องจากในปจจุบันสังคมเร่ิมต่ืนตัวกับความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนและยอมรับวา
ผูตองขังคงมีฐานะเปนมนุษยและพลเมืองของประเทศ จึงมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับ
พลเมืองอ่ืนๆ ทําใหสังคมเร่ิมหันมาใหความสนใจกับสิทธิของผูตองขัง รัฐตางๆ จึงกําหนดกฎหมาย
เพื่อใหความคุมครองสิทธิของผูองขังมากข้ึน โดยเฉพาะสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีมนุษยมีอยูและลวง
ละเมิดไมได แมวาจะถูกจํากัดสิทธิ เสรีภาพบางประการจากการกระทําความผิดก็ตาม 
 รัฐตางๆ จึงใหความสําคัญกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําฯ และออกกฎหมายเก่ียวกับ
การราชทัณฑตามหลักการท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสากล เพื่อใหการคุมครองสิทธิของผูตองขัง
โดยเฉพาะสิทธิท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตในฐานะท่ีเปนมนุษยเปนมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อ
กําหนดกฎเกณฑใหเจาหนาท่ีเรือนจําปฏิบัติตอผูตองขังอยางท่ีมนุษยพึงปฏิบัติตอกัน โดยตอง
ตระหนักถึงสิทธิของผูตองขังท่ีกฎหมายรับรองและสิทธิมนุษยชนท่ีผูตองพึงไดรับเสมอ 
 ประเทศไทยไดมีการพัฒนากฎหมายราชทัณฑใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากข้ึน 
โดยการประกาศใชพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชในการ
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คุมครองสิทธิของผูตองขังและกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะการเอาใจใสปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของผูตองขังและการปฏิบัติตอผูตองขังใน
ฐานะท่ีเปนมนุษยมากข้ึน 
 จากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายราชทัณฑโดยเฉพาะในสวนของสิทธิใน
การดํารงชีวิตของผูตองขังซ่ึงเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนและสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของ
มนุษยคนหนึ่ง พบวาบทบัญญัติสวนใหญกําหนดใหความคุมครองสิทธิเหลานี้ไวสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เพียงแตในทางปฏิบัติไมสามารถใหความคุมครองสิทธิของผูตองขังตามท่ีกําหนด
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานเรือนจําตองประสบกับปญหาสําคัญหลายประการ 
ท้ังปญหาดานบุคลากร ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานสถานท่ี  ปญหาดานประสิทธิภาพและ 
ทัศนคติของเจาพนักงานเรือนจํา นอกจากนี้ยังพบวากฎหมายราชทัณฑของไทยไมมีการบัญญัติ
คุมครองสิทธิของผูตองขังบางประการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ท้ังๆท่ีในทางปฏิบัติมีการวาง
แนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑใหเรือนจําตางๆ ใหความคุมครองสิทธิของผูตองขังในขอนั้น
สอดคลองกับมาตรฐานสากลแลว ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในการดํารงชีวิตได 
ดังนี้ 
 1)  สิทธิในการไดรับบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย มาตรฐานสากลกําหนดใหเรือนจําตางๆ 
จัดบริการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยแกผูตองขังใหมีความเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนผูตองขังเพื่อ 
ไมทําใหผูตองขังตองอยูกันอยางแออัดเกินไป รวมทั้งดูแลสุขาภิบาลเรือนจําใหถูกหลักอนามัยท้ัง
ในเรือนนอนและพื้นท่ีใชสอยอ่ืนๆ 
 ในบทบัญญัติกฎหมายไทยไมพบวามีการบัญญัติเร่ืองมาตรฐานดานสภาพท่ีอยูอาศัย
ของผูตองขังในเรือนจําไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑหรือกฎกระทรวงฯวาตองมีขนาดพื้นท่ีเทาใด
ตองจัดพื้นท่ีใชสอยอยางไรบาง ทั้งนี้เนื่องจากเรือนจําไทยสวนใหญยังประสบปญหาจํานวน
ผูตองขังมากเกินจํานวนความจุของเรือนจําและปญหาขอจํากัดของพื้นท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเรือนนอน
จึงไมสามารถกําหนดไวไดอยางชัดเจนในกฎหมายวาควรจัดพื้นท่ีเรือนนอนใหผูตองขังเทาใดจึงจะ
เหมาะสมกับการคุมขังมนุษยคนหนึ่ง 
 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑกําหนดมาตรฐานลักษณะเรือนนอน ขนาด
ของพ้ืนท่ีเรือนนอนตอคน และระบบสุขาภิบาลเรือนจํา แนวทางปฏิบัติเชนนี้ยอมสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําฯแสดงใหเห็นวากรมราชทัณฑเร่ิมตระหนักถึงสิทธิดานท่ีอยูอาศัยของ
ผูตองขังมากข้ึน 
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 2) สิทธิในการไดรับหรือมีอาหาร ถือเปนสิทธิท่ีจําเปนท่ีสุดในการดํารงชีวิต มาตรฐาน 
สากลจึงกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีตองจัดหาน้ําดื่มท่ีสะอาดและอาหารที่มีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอ
กับความตองการของผูตองขังเพื่อใหเกิดสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ ซ่ึงรางกายของมนุษย
โดยท่ัวไปมี่ความตองการรับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ ดังนั้นจึงควรจัดใหผูตองขังไดรับประทาน
อาหารวันละ 3 ม้ือเชนกัน 
 ในทางปฏิบัติปจจุบันพบวาเรือนจําของไทยทุกแหงมีการจัดใหบริการผูตองขังไดรับ
ประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ โดยมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูตองขังแตละประเภท อีกท้ัง
จัดน้ําดื่มสะอาดไวในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของผูตองขัง ทางปฏิบัติเชนนี้จึงใหความ
คุมครองผูตองขังไวมากกวาท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสากล 
 อยางไรก็ดีบทบัญญัติในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 77 บัญญัติใหจัดอาหารใหผูตองขังวันละ 2 ม้ือและไมมี
การบัญญัติใหจัดบริการน้ําดื่มแกผูตองขัง ดังนั้นบทบัญญัติของกฎหมายเชนนี้จึงไมสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติและทางปฏิบัติของเรือนจําไทย จึงควรดําเนินการ
แกไขกฎหมายใหเรือนจําจัดใหบริการอาหารแกผูตองขังวันละ 3 ม้ือและจัดน้ําดื่มไวใหบริการแก
ผูตองขังในปริมาณท่ีเพียงพอ 
 3) สิทธิในการไดรับหรือมีเคร่ืองนุงหมหลับนอน มาตรฐานสากลกําหนดใหผูตองขัง
ไดรับการดูแล เร่ืองความสะอาดของเส้ือผา รวมท้ังอนุญาตใหใสเส้ือผาสวนตัวไดหรือใหเรือนจํา
จัดเส้ือผาท่ีมีลักษณะเหมาะสม ไมมีลักษณะเหยียดหยามหรือลดศักดิ์ศรีของผูตองขังหรือตกเปนเปา
สายตาแกประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะผูตองขังตองออกไปนอกเรือนจํา และจัดท่ีนอนเปนสัดสวนแก
ผูตองขังทุกคน 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายไทยพบวากฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 67-70 บัญญัติ
รับรองไวท้ังเร่ืองเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนุงหม การทําความสะอาดเส้ือผาและท่ีนอนไวอยางชัดเจน 
และมีการออกระเบียบวาดวยเคร่ืองแตงกายฯและหนังสือกรมราชทัณฑตางๆ เพื่อกําหนด
รายละเอียดในทางปฏิบัติ ซ่ึงลักษณะของเคร่ืองแตงกายของผูตองขังตามท่ีกําหนดใหมีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพอากาศของเมืองไทย รวมท้ังไมมีลักษณะท่ีทําใหผูตองขังรูสึก
ตอยต่ํา สวนการกําหนดลักษณะของเส้ือผาของผูตองขังท่ีจะตองออกไปภายนอกเรือนจําแมไม
อนุญาตใหสวมเคร่ืองแตงกายของตนเอง โดยมีการกําหนดลักษณะของเคร่ืองแตงกายสําหรับ
นักโทษเด็ดขาดท่ีออกไปทํางานสาธารณะและผูตองขังไปศาลไวโดยเฉพาะ ก็ไมนาจะมีลักษณะท่ี
เปนเปาสายตาของประชาชน และเปนส่ิงจําเปนเพื่อบงช้ีวาบุคคลนั้นเปนผูตองขังอันจะเปน
ประโยชนตอการวบคุมและปองกันการหลบหนีของผูตองขัง 
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 แนวกฎหมายและทางปฏิบัติในเร่ืองเคร่ืองแตงกายจึงสอดคลองกับมาตรฐานสากลท่ี
ตองการใหผูตองขังไดรับเส้ือผาท่ีสวมใสสบายและไมบงช้ีวาเปนผูตองขัง ไมตกเปนเปาสายตาของ
ผูอ่ืน เพื่อไมใหผูตองขังถูกรังเกียจจากสังคมและทําใหผูตองขังรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาอยู 
 ในสวนของเคร่ืองหลับนอนนั้นกฎหมายและทางปฏิบัติของการราชทัณฑไทยกําหนด 
ใหผูตองขังนอนบนเส่ือโดยไมมีการแยกท่ีนอนเปนสัดสวนทําใหเกิดปญหาความเหล่ือมลํ้าระหวาง
ผูตองขังท่ีจัดหาท่ีนอนมาเองและไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล แตลักษณะท่ีนอนเชนนี้มีความ
เหมาะสมกับสภาพอากาศ วัฒนธรรม และสภาพของเรือนจําไทยแลว 
 4) สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล มาตรฐานสากลกําหนดใหเรือนจําทุกแหงมี
แพทยอยางนอย 1 คน ประจําเรือนจําเพื่อใหบริการทางการแพทยแกผูตองขังปวยและทําการตรวจ
สุขภาพแกผูตองขังทุกคนต้ังแตแรกเขาและภายหลังตามความจําเปน การสงตัวผูตองขังปวยไป
รักษาภายนอกเรือนจํา การปฏิบัติตอผูตองขังหญิงมีครรภ การปองกันโรคติดตอภายในเรือนจํา 
 ในปจจุบันมีการวางหลักประกันสิทธิผูตองขังใหไดรับบริการสาธารณสุขและการ
รักษาพยาบาลไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ กฎกระทรวงฯ และขอบังคับอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของโดยมี
การบัญญัติคุมครองสิทธิของผูตองขังไวสมบูรณครอบคลุมต้ังแตการรับตัวผูตองขัง การจัดใหมี
สถานพยาบาลและแพทยหรือเจาหนาท่ีพยาบาลประจําสถานพยาบาล 
 ดังนั้นบทบัญญัติกฎหมายไทยสวนใหญสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของ
สหประชาชาติแลว แตในทางปฏิบัติปจจุบันเรือนจํายังคงมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย ทําใหบางคร้ังไมสามารถใหการรักษาพยาบาลผูตองขังไดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใน
กฎหมายจึงอาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิของผูตองขังได 
 5)  สิทธิในการไดรับหรือมีส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ มาตรฐานสากลกําหนดใหผูตองขัง
ไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและอนามัยสวนตัวจากรัฐ ผูตองขังตองไดรับการดูแลเร่ืองการ
จัดหาน้ําเพื่อทําความสะอาดรางกาย ผม และเรือนจําพึงจัดหาของใชท่ีจําเปน เพื่อสุขภาพและความ
สะอาดของผูตองขัง ตองจัดเตรียมใหผูตองขังไดรับการดูแลเร่ืองการตัดผม ผูตองขังชายควรจะ
ไดรับการโกนหนวดอยางสมํ่าเสมอ 
 กรมราชทัณฑไทยไดกําหนดใหพัศดีตองจัดใหผูตองขังทุกคน เวนแตคนตองขังและคน
ฝาก ตัดผมส้ันหรือโกนผม โกนหนวดและเครา ตัดเล็บ และไดมีการกําหนดการแจกจายเคร่ืองใช
ตางๆ เกี่ยวกับตนและส่ิงของจําเปนอ่ืนๆของผูตองขังในดานเคร่ืองใชอนามัยสวนตัว ไดแก สบู
ฟอกตัวผงซักฟอก แปรงสีฟน ยาสีฟน ขันอาบน้ํา รองเทาฟองน้ํา ผาอนามัย เปนตน นอกจากนี้
เรือนจําหรือทัณฑสถานตางๆ ยังไดจัดใหมีการนําเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการครองชีพ
ของผูตองขังมาจําหนายในรานสงเคราะหผูตองขัง 
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 แนวทางการปฏิบัติในเร่ืองส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ ในดานความสะอาดและสุขอนามัย     
กรมราชทัณฑไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองดูแลผูตองขัง ในสวนนี้ท่ีไดกําหนดไวมีความ
สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าฯ 
 แตอยางไรก็ดีในกรณีท่ีผูตองขังไดรับส่ิงจําเปนในชีวิตอ่ืนๆ ในดานความสะอาดและ
สุขอนามัย ไมพียงพอ ซ่ึงข้ึนกับงบประมาณอาจจะไมเพียงพอเม่ือเทียบกับจํานวนผูตองขังท่ีเพิ่ม
มากข้ึน เรือนจําหรือทัณฑสถานตางๆ จึงจัดใหมีการนําเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการครอง
ชีพของผูตองขังมาจําหนายในรานสงเคราะหผูตองขัง แตปญหานี้แกไดเฉพาะกรณีท่ีผูตองขังมีเงิน
พอท่ีจะซ้ือส่ิงของดังกลาวได 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
       1.  แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับทางปฏิบัติและมาตรฐานสากล
เพื่อใหมีการกําหนดหลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูตองขังไวอยางชัดเจน แมวาในทาง
ปฏิบัติกรมราชทัณฑจะออกหนังสือกําหนดแนวทางใหเจาหนาท่ีเรือนจําปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลก็ตาม ซ่ึงบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการดํารงชีวิตของผูตองขังท่ีควร
ไดรับการแกไข คือ       
             1.1 สิทธิในการไดรับอาหาร กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 77 กําหนดใหจัดอาหารใหผูตองขังวันละ 2 ม้ือ และ
ไมมีการบัญญัติถึงน้ําดื่มของผูตองขัง ดังนั้นบทบัญญัติของกฎหมายเชนนี้จึงไมสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ ดังนั้นจึงสมควรดําเนินการแกไขกฎกระทรวง
ดังกลาวใหสอดคลองกับทางปฏิบัติและขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติฯ ดวยการ
บัญญัติวา “ใหจัดอาหารใหผูตองขังทุกคนไดรับประทานอยางนอยวันละ 3 ม้ือ คือ เชา กลางวัน 
และเย็น จัดใหมีน้ําดื่มท่ีสะอาดเพียงพอกับความตองการของผูตองขัง” 
  1.2 สิทธิในการไดรับอาหารพิเศษ ท่ีเกิดจากคําส่ังแพทย เพื่อใหเหมาะสมกับ
สุขภาพของผูตองขังปวยและผูตองขังสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว กฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 79 กําหนดแควาอาหารท่ีผูตองขัง
รับประทานนั้นตองใหแพทยตรวจกอน.... แตมิไดกลาวถึงชนิดอาหารของผูปวยหรืออาหารของ
ผูปวยตามแพทยส่ังแตอยางใด ดังนั้นจึงสมควรดําเนินการแกไขกฎกระทรวงดังกลาว โดยเพิ่ม
ขอความ “กําหนดใหผูตองขังปวยไดรับอาหารพิเศษอันเกิดจากคําส่ังของแพทย” ท่ีเหมาะสมกับ
อาการปวย เพื่อใหการรักษาโรคเปนไปอยางสมบูรณและเพื่อเปนส่ิงท่ีชวยเสริมสรางสุขภาพใหกับ
ผูตองขังตามท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานสากล 
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      2. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล บทบัญญัติในพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ 
มาตรา 29 ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติไวอยางกวางๆ วา “ใหผูตองขังท่ีเจ็บปวย...ไดรับการรักษา   
พยาบาลตามสมควร” และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 หมวด 3 การรักษาพยาบาล ขอ 72-74 ไมมีการบัญญัติถึงการตรวจรางกายเพื่อ
ปองกันโรค ดังนั้นควรเพิ่มขอความในกฎกระทรวงฯใหจัดมีการตรวจสุขภาพประจําปแกผูตองขัง
ทุกคน โดยกําหนดตามเกณฑอายุของผูตองขังเพื่อเปนการปองกันโรค ท้ังนี้เนื่องมาจากการ
รักษาพยาบาลตามสมควรตามมาตรา 29 ควรจะหมายรวมถึงกรณีของการตรวจสุขภาพแกผูตองขัง
ตามเกณฑอายุของผูตองขังเพื่อเปนการปองกันโรค ซ่ึงเปนกระบวนการหน่ึงของการใหการ
รักษาพยาบาลดวย 
      3. ควรจะนําหลักท่ีรัฐจัดเงินใหเปนคาใชจายในการถูกจองจํา ของตางประเทศมา
พิจารณากําหนดใหผูตองขังมีสิทธิไดรับเงินจากรัฐนอกเหนือจากเงินท่ีไดแบงสรรจากเงินทํางาน
และเพื่อประโยชนของผูตองขังชราและพิการเนื่องจากผูตองขังไทยท่ีมีฐานะยากจนหรือไมมีญาติ
มาเย่ียมอาจไดรับผลกระทบจากการที่ไมมีส่ิงของจําเปนในดานเคร่ืองใชอนามัยสวนตัว เนื่องจาก
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีนอยแตจํานวนผูตองขังมีมาก ผูตองขังอาจไมไดรับจากรัฐอยาง
เพียงพอและไมมีเงินพอที่จะซ้ือจากรานสงเคราะห  
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวจันทิมา  อรุณรัตน 
ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2551 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัย

รามคําแหง 
 ปการศึกษา 2555 ประกาศนยีบัตรวาความ  รุนท่ี 37  
 สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ 
 สภาทนายความ 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน เจาพนกังาน ป.ป.ช.  (นักบริหารงานคลังและพัสดุ

ปฏิบัติการ) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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