การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่าแห่งองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
การจาคุกนั้นถือเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ต้องกระทาในลักษณะที่ไม่เกินความจาเป็น
ทั้ ง นี้ ป รากฏในข้ อ ก าหนดระหว่ า งประเทศ เช่ น กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมื อ ง หลั ก พื้ น ฐานต่ อ การปฏิ บั ติ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง หลั ก การว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองบุ ค คลที่ ถู ก จ าคุ ก
ในทุกรูปแบบ ฯลฯ เรื่องต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิ ในการติดต่อกับครอบครัว สิทธิของ
ผู้เป็นมารดาและเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ค.ศ. 1957
ได้กล่าวถึงบริบทของการใช้ชีวิต ของผู้ต้องขังในเรือนจา ที่ต้องคานึงถึงความแตกต่างของกฎหมาย สังคม และ
ภูมิลาเนาถิ่นฐานของผู้ ต้องขัง เจ้าหน้ าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างมีมนุษยธรรม รวมถึงเคารพ
ศักดิ์ศรีความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ โดยไม่สามารถละเลย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิผู้ต้องขังในฐานะที่
เป็นมนุษย์และพลเมืองของประเทศ จึงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับพลเมืองทั่วๆไป รัฐจึงต้อง
กาหนดกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีอยู่อันล่วงละเมิดมิได้ แม้ว่า
จะถูกจากัดสิทธิเสรีภาพบางประการจากผลของการกระทาผิดนั้น
ส าหรั บ ประเทศไทย ได้ มี ก ารพั ฒ นากฎหมายในงานราชทั ณ ฑ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
โดยเฉพาะเรื่องการเอาใจใส่ปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในฐานะเพื่อน
มนุ ษ ย์ ปั จ จุ บั น พบว่ า บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายส่ ว นใหญ่ ได้ ให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เหล่ านี้ ไว้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในประเด็น ดังต่อไปนี้
๑.สิทธิการได้รับอาหาร เป็นสิทธิที่จาเป็น ที่สุดสาหรับการดารงชีวิต มาตรฐานสากลจึงกาหนดให้รัฐ
มีหน้าที่ต้องจัดหาน้าดื่มที่สะอาด และอาหารที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปัจจุบัน เรือนจาของไทยทุกแห่ง มีการจัดให้ผู้ต้องขังได้ รับ
ประทานอาหารวันละ ๓ มื้อ โดยให้มคี วามหลากหลายและเหมาะสมกับผู้ต้องขังในแต่ละประเภท อีกทั้งได้จัด
น้าดื่มที่สะอาด ไว้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ต้องขัง ทางปฏิบัติเช่นนี้ จึงให้ความคุ้มครอง
ผู้ต้องขังไว้มากกว่า ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๗๗ บัญญัติให้จัดอาหารกับผู้ต้องขังวันละ
๒ มื้อ และไม่มีการบัญญัติให้บริการน้าดื่มแก่ผู้ต้องขัง ดังนั้นกฎหมายเช่นนี้ จึงไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติ และทางปฏิบัติของเรือนจาไทย จึงควรดาเนินการแก้ไขกฎหมายให้
เรือนจา จัดให้บริการอาหารแก่ผู้ต้องขังวันละ ๓ มื้อ และจัดน้าดื่มไว้ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในปริมาณที่พอเพียง
๒.สิทธิการได้รับเครื่องนุ่งห่มหลับนอน ตามมาตรฐานสากลได้กาหนดให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลเรื่อง
ความสะอาดและอนามัยส่วนตัวจากรัฐ รวมทั้งอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าส่วนตัวได้ หรือให้เรือนจาจัด หาเสื้อผ้าที่มี
ลักษณะที่เหมาะสม และไม่เป็นเป้าสายตาแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อผู้ต้องขังออกไปทางานภายนอก

เรือนจา รวมถึงการจัดที่นอนให้เป็นสัดส่วนแก่ผู้ต้องขังทุกคน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายไทย แล้วพบว่า
กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๖๗-๗๐ บัญญัติรับรองไว้ทั้งเรื่องเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม การรักษาอนามัย
ส่วนตัว เช่น การทาความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า และที่นอนอย่างชัดเจน และมีการออกระเบียบว่าด้วยเครื่อง
แต่งกาย รวมถึงหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์ต่างๆ ในการกาหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ซึ่งเครื่องแต่งกายของ
ผู้ต้องขังต้องมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสภาวะอากาศของเมืองไทย รวมทั้งไม่เป็นการทาให้ผู้ต้องขัง
รู้สึกต่าต้อย ส่วนเสื้อผ้าของผู้ต้องขังที่จะต้องออกไปทางานภายนอกเรือนจา แม้ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อผ้าของ
ตนเอง โดยมีการกาหนดเครื่องแต่งกายสาหรับออกไปทางานสาธารณะและผู้ต้องขังไปศาลโดยเฉพาะนั้น ถือ
เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อบ่งชี้ และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันมิให้มีการหลบหนีของผู้ต้องขัง ส่วนเครื่องหลับ
นอนนั้ น ในทางปฏิ บั ติ ก รมราชทั ณ ฑ์ ไทยก าหนดให้ ผู้ ต้ อ งขังนอนเสื่ อ โดยไม่ มี การแยกเป็ น สั ด ส่ ว น ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๓.สิทธิได้รับการรักษาพยาบาล เป็นมาตรฐานสากลที่กาหนดให้ทุกเรือนจาทุกแห่ง มีแพทย์อย่างน้อย
๑ คน ประจาเรือนจาตั้งแต่แรกเข้าภายใน รวมถึงการส่งตัวไปรักษาภายนอกเรือนจา การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
มีครรภ์ การป้องกันโรคติดต่อภายในเรือนจา แต่ปัญหาในทางปฏิบัติของเรือนจาฯ ยังคงมีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกาหนดได้
๔.การบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย บทบัญญัติในกฎหมายไทยไม่พบเรื่องมาตรฐานสภาพที่อยู่อาศัยของ
เรือนจาตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์หรือกฎกระทรวงฯ ว่าต้องมีขนาดพื้นที่เท่าใด ต้องจัดการพื้นที่ใช้สอย
อย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพราะกรมฯ ประสบปัญหาเรื่องความจุและข้อจากัดของพื้นที่ เรือนนอน อย่างไรก็ตามกรมฯ
ได้กาหนดมาตรฐานของลักษณะเรือนนอน ขนาดพื้นที่เรือนนอนต่อคน และระบบสุ ขาภิบาลของเรือนจา
ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติ
๕.สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ไม่มีการบัญญัติรับรอง
การคุ้มครองสิทธิในการนับถือศาสนาของผู้ต้องขังโดยเฉพาะ มีเพียงการบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๖๘ ซึ่งห้ามมิให้ เจ้าพนักงาน
เรือนจาปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรื่องอนามัยส่วนตัวอันเป็นการขัดต่อสิทธิทางศาสนาของผู้ต้องขังแต่ละคน ซึ่งหาก
อยากให้เกิดหลักประกันในการนับถือศาสนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและรัฐธรรมนูญ จึงควรมีการบัญญัติ
รับรองสิทธินี้ไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรมฯ เห็นความสาคัญและ
เอาใจใส่ต่อสิทธิข้อนี้อย่างแท้จริง
๖.สิ ทธิในการสื่อสาร เมื่อพิจ ารณาบทบัญ ญัติกฎหมายไทยแล้ว พบว่า พระราชบัญ ญัติราชทัณ ฑ์
มาตรา ๓๓ บัญญัติคุ้มครองให้ผู้ต้องขังมีสิทธิในการติดต่อสื่อสารและได้รับการเยี่ยมจากบุคคลภายนอกไว้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ และการเยี่ยมแบบครอบครัว
๗.การบริการเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๗๑ บัญญัติ
ให้ ผู้ ต้ อ งขั งออกก าลั งกายนอกห้ อ งขั ง แม้ จ ะไม่ มี ก าหนดระยะเวลาในการออกก าลั งกายไว้ อ ย่ างชั ด เจน

แต่กรมฯ ได้ออกหนังสือสั่งการเพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้เรือนจาฯ จัดให้มีบริการด้านกีฬาและนันทนาการ
แก่ผู้ต้องขัง เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้น ดังนั้นกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์
มึความสอดคล้องกับข้อกาหนดขององค์การสหประชาชาติ
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การน่ามาตรการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลามาใช้ในประเทศไทย
มาตรการการหลีกเลี่ยงโทษจาคุกของกฎหมายไทยนั้น เมื่อศาลเห็นว่าผู้กระทาผิดได้กระทาผิดจริง
และสมควรมีคาพิพากษาลงโทษจาคุก ศาลมีทางเลือกเพียงอย่างเดียวคือ การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุม
ประพฤติหรือไม่ก็ได้ ซึ่งต่างกับมาตรการการหลีกเลี่ยงโทษจาคุกในต่างประเทศที่มีมาตรการการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดในหลายลักษณะ ซึ่ งจะคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการนามาใช้ มาตรการการหลีกเลี่ยงโทษจาคุกนั้น
แบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ มาตรการการลงโทษผู้กระทาผิดแบบไม่ควบคุมตัว (Non-Custodial Penalties) เช่น
การรอการลงโทษมี เงื่อนไขคุ ม ประพฤติ การปรั บ การชดใช้ ค่ าเสี ย หาย ซึ่ งถื อ เป็ น มาตรการระดั บ กลาง
(Intermediate Sanction) ที่มีความเข้มงวดกว่าการคุมประพฤติทั่วไป แต่ไม่ถึงกับลงโทษในเรือนจา เช่น การ
ปรับ การคุมประพฤติแบบเข้มข้น การริบทรัพย์ การจ่ายค่าชดเชยเสียหายให้ผู้เสียหาย การทางานสาธารณะ
การใช้ศูนย์รายงานตัว การใช้ศูนย์คุมประพฤติชุมชน
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