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บทค ดั ย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง กรณีสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ของผู้ต้องขังที่มี
ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย กล่าวคือ การที่ผู้ต้องขังต้องถูกจาคุกอยู่ในเรือนจาทาให้สิทธิเสรีภาพบางส่วนต้องถูก
จากัด นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ต้องขังเองแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของผู้ต้องขังที่อาศัยอยู่ภายนอก
เรือนจาอีกด้วย กล่าวคือ ภายหลังที่ผู้ต้องขังต้องถูกจาคุกอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก และการที่
ผู้ต้องขังไม่ได้พบกับครอบครัว คู่ครอง หรือคู่สมรส ทาให้ผู้ต้องขังเกิดความเครียดและความกดดันทางเพศ อันอาจนาไปสู่
ปัญหาการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจา และส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามม า แม้ ว่ า กรม
ราชทัณฑ์จะจัดให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อใช้ชีวิตคู่เพื่อลดปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ต้องขังกลุ่มซึ่งเป็นบุคคลที่มี ความหลากหลาย
ทางเพศยังไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ต้องขังเพศหญิงและชายซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุแห่งเพศ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามปัญหาดังกล่าว บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ได้แก่ ฝรั่งเศส และ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในฝรั่ งเศสและมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นล้วนแล้วแต่ให้สทิ ธิ
ในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้น บทความจึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
บทบัญญัติและข้อบังคับเกี่ยวกับการให้สิท ธิในการเยี่ ยมเพื่อใช้ชีวิ ตคู่แ ก่ผู้ ต้องขัง เพื่อหาข้อเสนอให้กับประเทศไทย จาก
การศึกษาพบว่า ฝรั่งเศสอนุญาตให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย คู่ชีวิตที่จดทะเบียน และคู่รักที่อยู่กิน กั น ฉั น ท์ สามี ภ ริ ยา
สามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อใช้ชี วิ ตคู่ไ ด้ ส่วนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เฉพาะคู่สมรสที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายและคู่ชีวิตที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือทะเบีย นคู่ชีวิตตามกฎหมายจะไม่ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
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ดังกล่าว อีกทั้งในทั้งสองประเทศยังมีบทบัญญัติและข้อบังคับเกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ประเทศ
ไทยจึงควรขยายสิท ธิในการเยี่ ยมเพื่อใช้ ชี วิตคู่ให้ ครอบคลุมถึง กลุ่ม ผู้ต้องขัง ผู้มีความหลากหลายทางเพ ศ และควรมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อเป็นมาตรฐานในการบังคับใช้ในแต่ละเรือนจา
ค าสาค ญ
ั
การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง , การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่, ผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ, ความหลากหลายทาง
เพศ, เรือนจา
ABSTRACT
This article examines problems in protecting prisoners’ rights in cases of conjugal visits for
lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex (LGBTQI) prisoners in Thailand where prisoner
freedoms are restricted due to imprisonment, thereby affecting their families who are not incarcerated.
In this way, incarceration may lead to further family rifts, with lack of interaction between prisoners and
their families, partners, or spouses adding extra stress and social pressure. These in turn may lead to
illicit sex and sexually transmitted diseases (STDs) in prison. Although the Department of Corrections
allows conjugal visits to reduce such problems, LGBTQI prisoners do not share the same rights as
heterosexual prisoners, which amounts to unfair discrimination on the grounds of gender. Furthermore,
this measurement is incompatible with international standards. Because of these problems, this article
applies an international comparative study of legal and regulatory measures in France and California,
where conjugal visitation privileges are all granted to LGBTQI prisoners. The article surveys regulations
and provisions for granting conjugal visits to prisoners to find recommendations suitable for Thailand.
Results are that France permits legal spouses, registered and unregistered domestic partners to visit
prisoners and engage in sexual activity. By contrast, California allows only legal spouses and registered
partners, but not domestic partners, such benefits. In addition, France and California have clear
provisions and regulations regarding conjugal visits. These findings suggest that Thailand should expand
conjugal visitation rights to include LGBTQI prisoners and enact specific legal provisions for conjugal
visitation rights for enforcement standards in every prison.
Keywords
Prisoners’ Rights Protection, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex (LGBTQI)
Prisoners, Sexual Diversity, Jails
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บทน า
การถูกจากัดเสรีภาพโดยการจาคุกของผู้ต้องขังนั้น โดยสภาพย่อมทาให้ผู้ต้องขังขาดการติดต่อจากโลกภายนอก ไร้
ซึ่งเสรีภาพในการติดต่อกับครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความสัมพันธ์ และชีวิตครอบครัว ของ
ผู้ต้องขังได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสั่นคลอนของความสัมพันธ์ในครอบครั วของผู้ ต้องขัง ซึ่งทาให้เ กิ ดปั ญ หาครอบครั ว
แตกแยก ทาให้การที่ผู้ต้องขังจะกลับ คืนสู่ สังคมและอยู่ ร่วมกับสัง คมภายหลังจากที่พ้นโทษเป็นเรื่ องยาก อี ก ทั้ ง การที่
ผู้ต้องขังไม่ได้ มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว คู่ครอง หรือคู่สมรสนั้น ย่อมทาให้ผู้ต้องขังเกิดความเครียด และความกดดั นทาง
เพศ อันเป็นสาเหตุของปัญหาการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ และปัญหารักร่วมเพศในเรือนจา
เมื่อพิจารณาถึงข้ อ กาหนดขั้น ต่า ขององค์ การสหประชาชาติใ นการปฏิบั ติต่อผู้ ต้องขัง (United Nations
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรื อ ข้ อ ก าหนดแมนเดลา ( Mandela Rules) พบว่า
ข้อกาหนดดังกล่าวมีหลักการรับรองสิท ธิของผู้ ต้องขังว่า ต้องให้ความใส่ใจในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่ า งผู้ ต้ อ งขั ง กั บ
ครอบครัวของผู้ต้องขังพิเศษสาหรับ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่า ย1 นอกจากนั้นยังกล่าวถึงหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศของผู้ต้องขังอีกด้วย โดยกาหนดว่าในการเยี่ยมโดยคู่สมรสของผู้ต้องขังนั้น ไม่ว่าจะผู้ต้องขังหญิงหรือผู้ต้องขัง
ชายล้วนต้องเข้าถึงสิท ธิ ดังกล่ าวได้อ ย่างเท่ าเทียมและเป็นธรรม 2 จากข้อกาหนดนี้แสดงให้เ ห็นว่ าเรื อ นจ า ควรต้ อ งให้
ความสาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัว เนื่องจากครอบความนั้นมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมาก
ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ดังนั้น ครอบครัวจึงมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูพัฒ นาพฤติ
นิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยให้สิทธิผู้ต้องขังในการได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกไว้ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่า
ด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2561 อีกทั้ง
ยังจัดให้มีการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ (Conjugal visit) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาร่วมกับคู่สมรสในลักษณะใกล้ชิด เพื่อให้
สอดคล้องกับหลัก สากลข้างต้น โดยการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในประเทศไทยนั้น จัดให้มี ขึ้นในเฉพาะทัณ ฑ สถาน เปิ ดและ
เรือนจาชั่วคราวเท่านั้น โดยมีลักษณะเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัว เพื่อให้ผู้ต้องขัง ปรั บ ตั ว
เข้ากับครอบครัวก่อนพ้นโทษเท่านั้น ไม่ได้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครั วอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่ เ ปิ ด
โอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาเริ่ม ต้องโทษจาคุก และไม่ได้เป็นสิทธิสาหรับผู้ต้องขัง ทุ ก
คนในทุกเรือนจา
ในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลไม่ได้มีเพียงเพศชายหรือเพศหญิง หากแต่ยังมีก ลุ่ ม บุ คคลที่ มี
ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ต้องขังในเรือนจา แม้บุคคลเหล่านั้นจะต้องโทษจาคุก ถูก จ ากั ด
เสรีภาพ และมีอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender identity) หรือวิถีทางเพศ (Sexual orientation) ที่หลากหลาย แต่ก็ไม่ได้เป็น
เหตุที่จะกระทาการใด ๆ อันเป็นการจากัดสิทธิ หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะเหตุแห่งเพศได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ต้องขัง
ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงไม่ควรถูกเลื อกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ อีกทั้งต้องได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่าง
เสมอภาคกับผู้ต้องขังเพศชายและผู้ต้องขังเพศหญิง เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่
รับรองสิทธิของบุคคลไว้ว่ารัฐต้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และปวงชนชาว

1
2

ข้อกาหนดขั้นตา่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (ข้อกาหนดแมนเดลา) ข้อ 106.
ข้อกาหนดขั้นตา่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (ข้อกาหนดแมนเดลา) ข้อ 58.2
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ไทยต้องได้รับความคุ้มครองเสมอกัน3 นอกจากนั้นยังบัญญัติรับรองถึงหลักความเสมอภาคของบุคคลและห้ามเลือกปฏิบั ติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดเพราะเหตุแห่งเพศ4 อีกทั้งตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ได้มี
แผนสิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่ม ความหลากหลายทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มความเท่าเทียมและการไม่เลื อ ก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์และกลุ่มความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นกลุ่มที่มักจะถูกตี
ตราและเลือกปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง5 และในกรณีผู้ต้องขังที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นก็ยิ่งทาให้การเลือกปฏิบตั ิ
ทวีความรุนแรงขึ้น กล่าวคือนอกจากคนกลุ่มนี้จะถูกตีตราและเลือกปฏิบัติแล้ว ก็ ยังอาจถูกละเลยและละเมิดสิทธิมนุษยชน
อีกด้วยด้วย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม จึงควรขยายสิทธิการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ให้ ครอบคลุมถึงผู้ ต้อ งขั ง ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศด้วย
ผู้ต้องขังในเรือนจาที่เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นต่างก็มีครอบครัว คนรัก หรือคู่ครอง เช่ น เดี ย วกั บ
ผู้ต้องขังคนอื่น ๆ ดังนั้น การที่ผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องถูกจากัดเสรีภาพภายใต้ระบบเรือนจา ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวของ
เขาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวแตกแยก หรือปัญหาความเครียดและความกดดันทางเพศ หากแต่ในประเทศไทย
ยังไม่มีบทบัญญัติใดให้สิทธิผู้ต้องขังเหล่านี้ในการที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ
เยี่ยมแบบใช้ชีวิตคู่ของกรมราชทั ณฑ์นั้น จากัดสิทธิให้ผู้ที่มาเยี่ยมแบบใช้ ชีวิ ตคู่ ต้องเป็นสามี หรือภรรยาโดยชอบด้ วย
กฎหมายของผู้ต้องขังเท่านั้น
นอกจากนั้นการที่ผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศไม่สามารถเข้าถึงการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ได้อย่างเท่าเที ยมอาจ
ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้ต้องขังด้วยกัน และทาให้ผู้ต้องขังมีความกดดันทางเพศมากขึ้น ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญ หา
การลักลอบมีเพศสัมพันธ์และรักร่วมเพศภายในเรือนจาได้ จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางเพศของผู้ต้องขังชาย
รักร่วมเพศ : ศึกษากรณีเรือนจากลางคลองเปรม ได้มีบทสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความกดดันทางเพศของ
ผู้ต้องขังชายว่า “การที่อยู่ในเรือนจาที่มีแต่ผู้ชายนั้น เมื่อมีกะเทยเข้ามาก็อยู่ก็เหมือนสวรรค์มาโปรด เพราะผู้ชายเหล่านั้ น
ยังมีความต้องการทางเพศและกิเลสตัณหาอยู่มาก กะเทยจึงเป็นทางออกหนึ่งในความต้องการของผู้ชายเหล่านั้น” จากบท
สัมภาษณ์ดังกล่าว พบว่า ผู้ต้องขังชายส่วนใหญ่ตอนที่ไม่ได้รับโทษจาคุกภายในเรือนจานั้นก็เป็น ผู้ชายเต็มตัวที่มีคนรักเป็ น
ผู้หญิง แต่เมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ผู้ต้องขังชายล้วนในเรือนจาจึงทาให้ไม่มีทางออกในเรื่อ งเพศ การร่วมเพศกั บ
ผู้ต้องขังชายด้วยกันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการตอบสนองความต้องการทางเพศในเรือนจา 6
ดังนั้น จึงเป็นปัญหาว่าผู้ ต้องขัง ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น ยังไม่ได้รับ สิ ท ธิ ก า รเ ยี่ ย ม แบบใช้ ชี วิ ตคู่
เนื่องจากผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศย่อมไม่มสี ามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย อาจจะมีเพียงคู่ชีวติ
ซึ่งเป็นเพศเดียวกันเท่านั้น และเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ จึงมีความเห็นว่า
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง หรือข้อบังคับต่า ง ๆ อันเกี่ยวกับการเยี่ยมแบบ ใช้ชี วิ ตคู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27.
5
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565).
6
วรพล ชุ่มชวย, ‘พฤติกรรมทางเพศของผู้ตอ้ งขังชายรักร่วมเพศ : ศึกษากรณีเรือนจากลางคลองเปรม’ (วิทยานิพนธ์
สัง คมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548) 71-75.
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1.มาตรฐานสากลที่บัญ ญัตริ บั รองสิทธ เิ กี่ย วกับการเยี่ย มผูต้ อ้ งข งั เพือ่ ใช ช้ ีวิตคขู่ องผู้ต ้องข ัง ที่ม ีค วาม
หลากหลายทางเพศ
แม้ผู้ต้องขังจะต้องถูกจากัดเสรีภาพเพราะโทษจาคุก แต่อย่างไรก็ตามความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเหล่านั้นไม่ได้
ถูกลดทอนลงไปแค่เพียงเพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ กระทาความผิด ผู้ต้องขังยังคงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษ ย์ ครบถ้ ว น
ทุกประการเช่นเดียวกัน กับบุ คคลที่ไม่ได้ ถูกจาคุก และไม่ว่าผู้ต้องขังนั้นจะเป็นเพศชาย เพศหญิง หรื อ บุ คคลที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศต่างก็เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีและคุณค่าในตัวเองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ผู้ต้องขังทุกคนจึงควรต้องได้ รั บ
สิทธิ ประโยชน์ และการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights) หรือ ICCPR มีคามั่นว่าภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ยอมรับในศักดิ์ศรีแต่
กาเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันอันมิอาจเพิกถอนได้ของมวลมนุษยชาติ โดยมีบทบัญญัติรับรองว่าบุคคลทั้งปวง ที่ ถู กลิ ดรอน
เสรีภาพต้องได้ รับการปฏิบั ติด้วยความมีมนุ ษยธรรม และความเคารพในศั กดิ์ ศรี แต่ก าเนิ ดแห่งความเป็ นมนุ ษย์ 7 บทบั ญ ญั ติ
ดังกล่าวมีที่มาจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยคาว่า “บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ” ในที่นี้หมายถึง บุ คคลที่ ถู ก
จับกุม หรือถูกควบคุม แม้บุคคลจะถูกจากัดเสรีภาพแต่ก็ ยังควรต้องได้ รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษ ยธรรมและ เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่า หรือ ศัก ดิ์ ศรีภายในตั วทุก คน นอกจากนั้นยัง ได้ มี บทบั ญ ญั ติที่
กล่าวถึงระบบของราชทั ณฑ์ ด้ว ยว่ า การปฏิบัติต่อนักโทษนั้ นจะต้องเป็น การปฏิบั ติ ที่เหมาะสมกั บวั ยและสถานะทาง
กฎหมาย และต้องเป็นการลงโทษโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม8 โดยครอบครัวของผู้ต้องขังนั้นก็
ถือเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังฟื้นฟูพฤตินิสัยและกลับตัวในระหว่างที่ต้องรับโทษจาคุกอยู่ และสิทธิในการที่ผู้ต้องขัง
จะได้รับการเยี่ยมหรือการติดต่ อจากครอบครั วนั้น ก็ไม่อาจถู กแทรกแซงได้แม้จะถูกจ ากั ด เสรีภ าพ เพราะสิ ท ธิ ใ นชี วิ ต
ครอบครัวนั้นก็เป็นอีกประการหนึ่งที่สาคัญต่อการรักษาศัก ดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ เนื่องจากครอบครัวนั้ นเป็ น สถาบั น ทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่สาคัญ จึงย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากสังคมและรัฐ และแม้ผู้ต้องขังจะถูกตัดออกจากสั ง คมและ
ถูกจากัดเสรีภาพบางส่วน รัฐก็ยังต้องเคารพเสรีภาพเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ต้องขังในการที่จะตัดสินในสร้างครอบครัว อีกทั้ ง
ยังต้องไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
ส่วนในปฏิญญาสากลว่า ด้ วยสิ ทธิม นุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ก็ไ ด้ มี
บทบัญญัติที่ให้การรับรองว่ามนุษย์ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่อาจถูกแทรกแซงตามอาเภอใจได้ ไม่
ว่าจะเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่ อสาร9 ซึ่งในกรณีของผู้ต้องขังที่ต้องโทษจาคุกนั้ น แม้
จะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพบางส่ วนเพราะการจาคุก แต่อย่างไรก็ดีสิทธิอื่น ๆ ที่ยังคงมีเหลืออยู่ก็ควรได้ รั บ ตาม ความ
จาเป็นเหมาะสม และไม่ควรถูกจากัดหรือแทรกแซงโดนอาเภอใจ เช่น สิทธิในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก สิทธิ ใ น
การได้พบครอบครัวโดยการเยี่ยม สิทธิในการติดต่อสื่อสารกับทนายความ เป็นต้น
นอกจากนั้นหลักประกันสิทธิของผู้ต้องขังว่าต้องได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นยังมีบัญญัติไว้ ใ น
ข้อกาหนดขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners) หรือข้อกาหนดแมนเดลา (Mandela Rules) โดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งในเรื่องของการเยี่ยม
7

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10.1.
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10.3.
9
ปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 12.
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เพื่อใช้ชีวิตคู่นั้นในข้อกาหนดดังกล่าวได้มีการรับรองหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศของผู้ต้องขัง โดยกาหนด
ว่าในการเยี่ยมโดยคู่สมรสของผู้ต้องขังนั้น ไม่ว่าจะผู้ต้องขังหญิงหรือผู้ต้องขังชายล้วนต้องเข้าถึง สิทธิดังกล่าวได้อย่ า งเท่ า
เทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ถ้อยคาในข้อกาหนดดังกล่าวใช้คาว่า “Where conjugal visits are allowed, this right shall
be applied without discrimination, and women prisoners shall be able to exercise this right on an equal
basis with men.” ซึ่งเป็นการระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรณีผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายเท่านั้น แต่ในสภาพสังคม
ปัจจุบันที่โลกของเราไม่ได้มีเพียงสองเพศอีกต่ อไป หากแต่ยังมีกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ10 จึงเป็นปัญหา
ที่น่ากังวลว่าหากผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับสิทธิการเยี่ยมดังกล่าวโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแล้ว ผู้ต้องขังที่
เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ควรที่จะได้รับสิทธินี้อย่างเท่า เทียมด้วยเช่นกัน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศนั้นควรจะตีความในความหมายโดยกว้างคื อรวมถึงทุกเพศมิใช้เพียงผู้ต้องขังชายหรื อ ผู้ ต้ อ งขั ง
หญิง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังและเพื่อความเท่าเทียมเป็น ธรรมสาหรับทุกเพศ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการยอก
ยากาตาร์ว่า ด้ วยการใช้ ก ฎหมายสิท ธิมนุ ษยชนระหว่ างประเทศในประเด็ นวิ ถี ทางเพศและอั ตลั ก ษณ์ท างเพ ศ ( The
Yogyakarta principles : The application of international human rights law in relation to sexual orientation
and gender identity) บัญญัติรับรองว่ามนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
สาเหตุวิถีทางเพศ11และอัตลักษณ์ทางเพศ12 และมนุษย์ทุกคนสมควรต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคกั น ภายใต้
กฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ13 ซึ่งภายใต้หลักการนี้รัฐจึงควรต้องบัญญัติหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศลงในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องสร้างมาตรการที่
เหมาะสมหรือบังคับใช้ก ฎหมายเพื่อให้ ก ลุ่มผู้มี ความหลากหลายทางเพศสามารถใช้สิ ทธิมนุ ษยชนได้ อย่ า งเ สมอภาค
นอกจากนั้นยังมีหลักการที่บัญญัติถึงสิทธิในด้านการปฏิบั ติต่อ ผู้ต้องขังในลักษณะความเป็นมนุษ ย์ขณะถู กควบคุ ม ตั ว ว่ า
มนุษย์ที่ถูกจากัดเสรีภาพทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นหมายรวมถึงการเคารพในวิถีทางเพศ และอั ตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์แต่ละบุคคลด้ ว ย

10

กลุ่มบุค คลที่มคี วามหลากหลายทางเพศ (LGBTI) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นเลสเบีย้ น (Lesbian) คือผู้หญิงที่มคี วาม
รักใคร่ผู้หญิงด้วยกัน ทั้งทางอารมณ์ ทางกาย และความสัมพันธ์ทางเพศ, เกย์ (Gay) คือผูช้ ายที่มีความรักใคร่ผู้ชายด้วยกัน ทั้งทาง
อารมณ์ ทางกาย และความสัมพันธ์ทางเพศ, คนรักสองเพศ (Bisexual) คือบุคคลทีร่ กั ได้ทั้งผูช้ ายและผู้หญิง ทั้ง ทางอารมณ์ ทางกาย
และความสัมพันธ์ทางเพศ, คนข้ามเพศ (Transgender) คือผู้รสู้ ึกพึงพอใจกับเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศทีต่ รงข้ามกับเพศโดย
กาเนิด ของตน และคนทีม่ ีเพศกากวม (Intersex) คือภาวะที่บคุ คลหนึ่งเกิดมาพร้อมสรีระทางเพศหรืออวัยวะสืบพันธุท์ ี่กากวม โดย
อาจมีลักษณะไม่ตรงกับเพศชายหรือหญิง หรือมีอวัยวะสืบพันธุท์ ั้งสองเพศ
11
วิถีทางเพศ (Sexual orientation) หมายถึง สมรรถภาพของบุคคลเกี่ยวกับแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้งทางอารมณ์ ความ
เสน่หารักใคร่ ด้านเพศ และความสัมพันธ์ทางเพศ กับบุคคลผู้ซึ่งมีเพศภาวะทีแ่ ตกต่างกัน เหมือนกัน หรือมีมากกว่าหนึง่ เพศภาวะ
12
อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender identity) หมายถึง ความรูส้ ึกภายในของบุคคลอันเกี่ยวกับเพศภาวะ หรือประสบการณ์ทาง
เพศสภาพอันสามารถรูส้ กึ ได้ภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือตรงข้ามกับเพศโดยกาเนิด รวมทั้งความรูส้ กึ ทางสรีระ
ซึ่ง อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ระบบการทางานของร่างกาย หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะสรีระด้วยวิธที าง
การแพทย์หรือวิธอี ื่นใด และการเสดงออกทางเพศภาวะ เช่น กิรยิ าท่าทาง การพูดจา และการแต่งกาย เป็นต้น
13
หลักการยอกยากาตาร์ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทาง
เพศ ข้อ 2.
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ซึ่งในส่วนของเรื่องการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่นั้น หลักการข้อ 9 กาหนดว่า รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้สิทธิผู้ต้ อ งขั ง ในการที่ จ ะ
ได้รับเยี่ยมจากคู่สมรสหรือคู่ชีวิตโดยเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด14
อย่างไรก็ตามประเทศไทยในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศมี สิท ธิ
ได้รับการเยี่ยมจากคู่ชีวิตแต่อย่างใด จึงถือว่าในระบบบริหารราชทัณฑ์ของไทยนั้นอาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งเพศของผู้ต้องขังอยู่ ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคของบุคคลและห้ามเลือกปฏิ บัติโดยไม่เป็นธรรมต่ อ บุ คคล
ใดเพราะเหตุแห่งเพศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. การเยีย่ มเพือ่ ใช ้ช ีวิตคของผู
ู่ ต้ ้องข ัง
การติดต่อกับโลกภายนอกและบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกเรือนจาของผู้ ต้องขังนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขั ง ต้ อ ง
ได้รับเพื่อที่ผู้ต้องขังจะได้ยังคงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวในขณะที่ ต้ อ งขาด
เสรีภาพในการดารงชีวิตเพราะถูกคุมขัง โดยเรือนจาต้องส่งเสริมและให้ความสะดวกผู้ต้องขังภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บังคับโทษ
ประเทศไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิท ธิผู้ ต้องขัง ติดต่อ กับโลกภายนอกในพระราชบัญญัติร าชทั ณฑ์ พ.ศ.
2560 ว่าบุคคลพึงได้รับการอนุญาตให้ ติดต่อ กับ บุคคลภายนอกตามระเบีย บกรมราชทัณฑ์ และบุ คคลภายน อกที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้เข้าไปในเรือนจาเพื่อเยี่ยมผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 15 ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 60 นีเ้ ป็น
บทบัญญัติเพียงมาตราเดียวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่กล่าวถึงสิทธิของผู้ต้องขังในการที่จะได้รับการติดต่อ หรือเยี่ ย ม
จากบุคคลภายนอก โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติให้สิทธิไว้ในลักษณะอย่างกว้าง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
การเยี่ยมต่าง ๆ นั้นมีบัญญัติไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้า
ดูกิจการหรือติดต่องานกับเรือนจา พ.ศ. ที่ได้กาหนดถึงคุณสมบัติของผู้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในรูปแบบปกติ16 บุคคลต้องห้า ม
เยี่ยม17 รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยม 18 แต่อย่างไรก็ตามทั้งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่องานกับเรือนจา พ.ศ. 2561
ไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติถึงหลักเกณฑ์การเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ไว้เลย มีเพียงข้อบังคับและแนวปฏิบัติตามหนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ 0704.1/12881 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เท่านั้น19
การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ (Conjugal visits) คือ การอนุญาตให้คู่สมรสหรือบุคคลที่ใช้ชี วิตคู่ร่วมกัน กับผู้ ต้ อ งขั ง มา
เป็นเวลานานให้เข้าเยี่ยมในลักษณะเพื่อใช้ชี วิตคู่ โดยปราศจากการควบคุมใกล้ ชิดจากเจ้าพนั กงานเรือ นจา 20 โดยการ
14

หลักการยอกยากาตาร์ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทาง

เพศ ข้อ 9.
15

พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 60.
16
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยีย่ ม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ตอ้ งขังและการเข้าดูกจิ การหรือติดต่องานกับ
เรือนจา พ.ศ. 2561 (ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมฯ พ.ศ. 2561) ข้อ 6.
17
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 8.
18
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 9.
19
หนัง สือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/12881 (29 เมษายน 2563).
20
นัทธี จิต สว่าง, หลักทัณฑวิทยา : หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์ (กรมราชทัณฑ์, 2542) 90.
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เยี่ยมในลักษณะนี้ ผู้ที่เข้าเยี่ยมและผู้ต้องขังสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างใกล้ชิดฉันท์สามี ภริยาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่
เรือนจากาหนด โดยทางเรือนจาจะจัดเตรียมสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว มีเตียงและห้องอาบน้าพร้อมเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย
ต่าง ๆ โดยรวมถึงการจัดให้มีการคุมกาเนิด และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการเยี่ยมแบบใช้ชี วิ ตคู่ 21
โดยเรือนจาอาจกาหนดช่วงเวลาการเข้าเยี่ยมที่เหมาะสมไว้
การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่นั้นได้มีการพัฒนารูปแบบในการเยี่ยมผู้ต้องขังขึ้นมาหลายรูปแบบ ทาให้อาจตีความนิ ย าม
ความหมายของการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ได้ทั้งในความหมายอย่างแคบ และในความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ การเยี่ยมเพื่อ
ใช้ชีวิตคู่ในความหมายอย่างแคบเป็นการที่ให้สามีหรือภรรยาของผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมและใช้ชี วิตคู่ร่วมกัน ภายในสถาน ที่ ที่
เรือนจาได้กาหนดไว้ให้เท่านั้น ส่วนการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ในความหมายอย่างกว้างจะครอบคลุมถึงการเยี่ยมในลักษณะต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
ประการแรก การเยี่ยมบ้าน (home ferlough) คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องขังลากลับบ้านโดยมีกาหนดระยะเวลา เพือ่
ไปอยู่กับครอบครัว และใช้ชีวิตคู่กับสามีหรือภริยาของผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตามการเยี่ยมในลักษณะนี้ในความหมายอย่ า ง
กว้างถือว่าเป็นการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ แต่ในความหมายอย่างแคบนั้นถือว่าเป็นการลามากว่าการเยี่ยม
ประการที่สอง การอนุญาตให้ผู้ต้องขังพาครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วย โดยปกติการให้เยี่ยมในลักษณะนี้ จ ะเกิ ดใน
เรือนจาเกษตรกรรมที่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดสรรบ้านให้ผู้ต้องขังและคู่สมรสอย่างเป็นสัดส่วน
ประการที่สาม การเยี่ยมที่เรือนจา โดยเปิดโอกาสให้สามีหรือภริยาของผู้ ต้องขังเข้ามาเยี่ยมและใช้ ชี วิ ต คู่ กั บ
ผู้ต้องขังได้อย่างใกล้ชิดในสถานที่ที่เรือนจาจัดไว้ให้เป็นพิเศษ22
แม้ว่าการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จะมีการนาไปใช้กับเรือนจาในหลาย ๆ ประเทศ แต่การเยี่ยมในรูปแบบดังกล่าวก็ ยั ง
ไม่ได้ถูกยอมรับในหลายประเทศเช่นกัน เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรม
จึงทาให้การยอมรับการเยี่ยมในลักษณะนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งของทั้งฝ่ า ยที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ดังต่อไปนี้23
2.1 เหตุผลทีส่ นับสนุนการเยีย่ มเพือ่ ใช ้ช ีวิตค ู่
1) การเยี่ยมในลักษณะดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ยั่งยืน ไม่แตกแยก และเป็น การ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัว อีกทั้งยังช่วยให้การกลับสู่สังคมของผู้ ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เป็นเครื่องมือของเรือนจาในการใช้ป้องกันการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนีกลับบ้าน การเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่จะช่วยลด
ความเป็นห่วงบ้านและคิดถึงครอบครัวของผู้ต้องขัง
3) ช่วยลดภาวะกดดันทางเพศของผู้ต้องขัง ซึ่งนาไปสู่การลดปัญหาการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจา
4) เป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนดีภายใต้ระเบียบวินัย ของเรื อนจา เนื่องจากการจะได้สิทธิ ดัง กล่ า วนั้ น
ผู้ต้องขังต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของเรือนจาอย่างเคร่งครัด

21

ทรงวุฒ ิ นันทบุรมย์, ‘มาตรการการเยี่ยมผู้ตอ้ งขัง เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตคูแ่ ละครอบครัว’ (2560) 1 วารสาร
บัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 400, 403.
22
นัทธี จิต สว่าง (เชิงอรรถที่ 21) 91.
23
Todd Clear and George cole, American Correction (Brook/Cole Publishing Company 1986) 337 อ้าง
ถึง ใน นัทธี จิตสว่าง, หลักทัณฑวิทยา: หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์ (กรมราชทัณฑ์, 2542) 92.
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5) เป็นการเตรียมความพร้ อมก่ อนกลับ สู่สัง คม เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับ สู่สัง คมได้ อย่ า งมี คุ ณภาพ และ
สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติก่อนปล่อยตัว
2.2 ข ้อโต้แย้งการเยี่ยมเพือ่ ใช ้ช ีวิตค ู่
1) การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ อาจสร้ างความแตกแยกให้ กับ ครอบครั วได้ หากเกิดกรณีภ ริยาไปเ ยี่ ยมสามี ที่ เ ป็ น
ผู้ต้องขังแล้วภริยาผู้ต้องขัง ตั้งครรภ์ แม้จะมีการคุมก าเนิ ดที่รั ดกุมแล้ ว กรณีดังกล่าวอาจก่ อให้เ กิดความคลางแคลงใจ
ระหว่างผู้ต้องขังกับภริยา อันนาไปสู่ความแตกแยกของครอบครัว
2) ผู้ต้องขังที่จะได้รับสิทธิในการเยี่ยมลักษณะนี้ย่ อมต้องเป็น ผู้ต้องขั งที่มีคู่สมรส จึงอาจทาให้ผู้ต้องขั ง ที่ ไ ม่ มี คู่
สมรสหรือมีคู่สมรสแต่ไม่ได้รับการเยี่ยมเกิดความคิดว้าวุ่น เปรียบเทียบ และอาจทาให้เกิดการหลบหนีได้
3) อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาการรักร่วมเพศและลักลอบมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจามากขึ้น เนื่องจากมีผู้ ต้อ งขั ง
บางส่วนที่ไม่มีครอบครัว ไม่มีคู่สมรส และไม่ได้รับสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่
4) เป็นการยุ่งยากในการดาเนินงาน และบริหารงานในเรือนจา เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติ การจัดหาสถานที่ การ
ตรวจโรค การคุมกาเนิด การควบคุมดูแล เป็นต้น
5) เสี่ยงต่อการเกิ ดปัญ หาตั้ง ครรภ์ ทั้งในกรณีภริยาเข้ าเยี่ ยมผู้ ต้องขัง ชาย และสามีเ ข้ า เยี่ ย มผู้ ต้ อ ง ขั ง หญิ ง
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมา
จากที่กล่าวถึงสิท ธิในการได้ รับ การเยี่ ยมเพื่อใช้ชี วิตคู่นั้น แม้จะมีความมุ่งหมายเพื่อ รั ก ษา ความสั มพั น ธ์ ใ น
ครอบครัวระหว่างผู้ ต้องขัง คู่สมรส และครอบครั วก็ จริง แต่ในขณะเดียวกั นมาตรการดังกล่ าวก็ อาจก่ อให้เกิ ดความยากล าบากใน
การบริหารเรือนจาได้ ดังนั้น การที่เรือนจาใดจะจัดให้มีการเยี่ยมในลักษณะเพื่อใช้ชีวิตคู่จึงมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึง
เรื่องสถานที่ในการเยี่ยม สุขอนามัย รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ต้องขัง ผู้มาเยี่ยม และระบบรักษาความปลอดภั ยของเรือน
จาเป็นสาคัญ
เมื่อกล่าวถึงการเยี่ยมพิเศษเพื่อใช้ชีวิตคู่ในประเทศไทยนั้น เห็นได้ว่าเป็นการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ใ นความหมาย
อย่างแคบเนื่องจากมาตรการดังกล่าวเปิดโอกาสให้สามี หรือภริยาของผู้ต้องขังมาเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อจุดประสงค์ แ ห่ ง
การใช้ชีวิตคู่อย่างใกล้ชิด ซึ่งคือการอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังได้ภายใต้เงื่อนไขที่เรื อนจาก าหนดเท่ านั้น ไม่ ไ ด้
รวมถึงการเยี่ยมบ้านหรือการพาครอบครัวเข้ามาอาศัยในเรือนจาแต่อย่างใด โดยสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในประเทศ
ไทยนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังมุ่งประพฤติตนเป็ นคนดี รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ต้องขังก่อนการปล่อ ยตั วพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างปกติก่อ นได้รับ การปล่ อ ยตั ว 24 แต่
อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบและวิธีในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเยี่ยมดังกล่าวนั้นไม่ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่ าง
ผู้ต้องขังและครอบครัวได้อย่างแท้จริง เนื่องจากสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ถู กจากั ดอยู่พียงแค่ในบางเรือนจ า และมี
เพียงผู้ต้องขังบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสิทธินี้ได้
3. การเยีย่ มเพือ่ ใช ้ช ีวิตคของผู
ู่ ต้ ้องข ังทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ ชี วิ ตคู่ ไว้
ในลักษณะพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ หรือประกาศกระทรวง ทั้งในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 หรือระเบีย บกรม
24

หนัง สือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/12881 (29 เมษายน 2563).
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ราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ ต้องขังและการเข้า ดูกิจ การหรือ ติดต่องานกับเรือนจ า พ.ศ.
2561 ต่างก็ไม่มีบทบัญญั ติใดกล่ าวถึงการเยี่ ยมเพื่ อใช้ ชีวิ ตคู่ มีเพียงหลักเกณฑ์ และหลั กปฏิบั ติกันภายใน ตามหนั งสื อ กรม
ราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/12881 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 25 ทีไ่ ด้กล่าวถึงแนวปฏิบัติเ กี่ย วกั บ การเยี่ย มพิ เ ศษเพื่ อ ใช้
ชีวิตคู่ว่า ผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิ ตคู่นั้ นต้ องเป็นผู้ ต้องขังที่ถู ก ควบคุ ม และฝึ กวิ ชา ชี พ อยู่ ใ น เรื อ นจ า
ชั่วคราวหรือทัณฑสถานเปิดมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ส่วนผู้ที่มีสิทธิเข้าเยี่ยมได้จะต้องเป็นสามีหรือภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ต้องขัง โดยต้องมีเอกสารแสดงถึงความเป็นสามีภริยากันโดยชอบ คือใบสาคัญการสมรส หรือหนัง สื อ
รับรองจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่อยู่กินฉันท์สามีภริยาและไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย
แนวปฏิบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ าในกรณีคู่สมรสเพศชายและหญิงที่ สมรสกันโดยชอบด้ ว ยกฎหมายนั้น การ
ที่จะมีสิทธิเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการสมรส คือ ใบสาคัญการสมรส ในขณะที่คู่รักที่ไม่ได้สมรสโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหากแต่อยู่กินกันฉันท์สามีภริยานั้น แม้ไม่มีใบสาคัญสมรสก็สามารถเข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ได้ หากมีหนั ง สื อ
รับรองจากกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คู่รักเพศชายหญิงแม้ไม่ได้สมรสกันก็สามารถเข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิต
คู่ได้ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคู่รักเพศเดียวกัน หรือคนรักของผู้ต้องขังที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่แม้ในประเทศ
ไทยจะยังไม่มกี ฎหมายรับรองให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตตาม
กฎหมายก็ตาม บุคคลเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวภายใต้มาตรฐานเดียวกันกั บคู่รัก ชายหญิงที่ไม่ได้สมรสโดย
ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ หากคู่รักชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามารถเข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ได้โดยมีเงือ่ นไขว่าต้อง
มีหนังสือรับรองจากกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้ต้องขังที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ควรที่จะมีสิทธิในการได้รับการ
เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จากคนรักภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อความเสมอภาคกัน ของผู้ต้องขัง และเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
เพราะเหตุแห่งเพศ นอกจากนั้นการอนุญาตให้ผู้ต้องขังผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่นั้น จะช่วยลด
ความกดดันทางเพศ ลดปัญหาการลักลอบมีเพศสัมพันธ์และปัญหาการรักร่วมเพศในเรือนจาได้ แต่จากการศึก ษาพบว่ า
ประเทศไทยยังไม่มีการอนุญาตให้ ผู้ต้องขังซึ่ง เป็นบุ คคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศได้รับ สิทธิ การเยี่ ย มเพื่ อ ใช้ ชี วิ ตคู่
และไม่มีมาตรการใดที่ช่วยให้ผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิอย่างอื่นแทนการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่
ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่ งเศส หรือมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกานั้นเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังทุกเพศมีสิทธิได้รับการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ ทั้ง ผู้ต้องขังเพศ
ชาย เพศหญิง หรือผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่างก็ได้รั บสิทธิดังกล่าวอย่างเสมอภาคกัน
3.1 การเยี่ยมเพือ่ ใช ้ช ีวิตคของผู
ู่ ต้ ้องข ังทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในฝรังเศส
่
การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในฝรั่งเศสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิ ตครอบครัวฝรั่งเศส โดยตามกฎหม าย
ราชทัณฑ์ของฝรั่งเศสแบ่งประเภทของการเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อจุดประสงค์แห่งการใช้ชีวิตครอบครัว 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัว (Les parloirs familiaux: PF) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจาก
ครอบครัวในพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวและไม่มีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ โดยการเยี่ยมในรูปแบบนี้อนุญาตให้ผู้ต้องขัง ได้
พบปะพูดคุย รวมถึงทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง26 โดยการเยี่ยมจะเกิดขึ้นในห้อง
รับรองสาหรับครอบครัว (Les salons familiaux) ขนาดเล็กประมาณ 12 ถึง 15 ตารางเมตร โดยทั่วไป มีเตียง โซฟา ห้องน้า

25
26

เพิ่ง อ้าง.
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (Code de procédure pénale) มาตรา R57-8-13
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และเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องชงกาแฟ กาต้มน้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ถุงยางอนามัย เป็นต้น ทั้ง นี้
ผู้ต้องขังสามารถได้รับการเยี่ยมในรูปแบบดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสามเดือน
2) การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิ ตครอบครั วในลั กษณะค้ างคื น (Les unités de vie familiale: UVF) มีหลักเกณฑ์เหมือนกั บการ
เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัว หากแต่การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวในลักษณะค้างคืนนั้นสามารถเยี่ยมได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 6
ชั่วโมงถึง 72 ชั่วโมง โดยการเยี่ยมในรูปแบบนี้จะเกิ ดขึ้ นภายในห้ องพัก อาศัย สาหรับ ครอบครัว (Les unités de vie
familiale: UVF) หรือห้องสาหรับเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัว ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยทุก 1 ครั้ ง
ต่อสามเดือน27 ห้องสาหรับเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวแบบค้างคืนนั้น จะมีลักษณะเป็นห้องชุดขนาด 2-3 ห้องนอน โดย
ห้องพักดังกล่าวจะแยกออกจากสถานที่คุมขังแต่ยังอยู่ภายในเรือนจา และไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด28
แม้การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่นั้นไม่ได้มีการบัญญัติแยกไว้โดยตรง หากแต่ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับสิทธิในการเยี่ยมเพื่อ
ใช้ชีวิตครอบครัวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรส คู่ชีวิต หรือคู่รักของตนในระหว่างการเยี่ยมเพือ่ ใช้
ชีวิตครอบครัวนั้นได้
โดยคุณสมบัติผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวและการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวในลักษณะค้าง
คืนนั้น ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฝรั่งเศส 2009 มาตรา 36 ได้บัญญัติให้สิทธิผู้ต้องขังทุกคนในการได้รับการเยี่ ย มจาก
ครอบครัว29 ซึ่งแตกต่างกับสิทธิการเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิ ตคู่ในประเทศไทยที่จากั ดสิ ทธิให้เพียงผู้ ต้องขัง ที่ถู ก ควบคุ ม และ ฝึ ก
วิชาชีพอยู่ในเรือนจาชั่วคราวหรือทัณฑสถานเปิดเท่านั้น โดยผู้ที่สามารถเข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ภายใต้การเยี่ยมเพื่อใช้ ชี วิ ต
ครอบครัวและการเยี่ยมเพื่อใช้ชี วิตครอบครัวในลั กษณะค้างคืนได้นั้ น ได้แก่ คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย คู่ ชี วิ ตที่ จด
ทะเบียน และคู่รักที่อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา ซึ่งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส หมายถึง การตกลงสมรสกัน
ระหว่างคนสองคนที่มีเพศเดียวกันหรือต่างกัน30 ดังนั้น คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย (époux) จึงไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ชาย
หญิงที่สมรสกันเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงบุคคลเพศเดียวกันที่สมรสกันด้วย ส่วนคู่ชีวิตที่จดทะเบียน (les partenaires
pacsés) นั้น หมายถึง การที่บุคคลสองคนไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันตกลงกันที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต (Pacte civil de
solidarité) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์หรือสิทธิบางประการระหว่างกัน เช่น มรดก ภาษี สิทธิทางสังคม เป็นต้น 31 และคู่ที่อยู่
กินกันฉันท์สามีภริยา (les concubins) คือ คู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกันตามข้อเท็จจริง ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนคู่ชีวิต
ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งกัน และกัน ตามกฎหมาย32 จากความหมายที่อธิบายมาข้างต้นแสดงให้เห็ น ว่ า ประเทศ
ฝรั่งเศสนั้นไม่เพียงแต่ให้บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิ ตได้เท่ านั้น หากแต่ยงั ยอมรับการสมรสกันระหว่างบุ คคลผู้ มี
27
28

พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ 2009 (Loi pénitentiaire) มาตรา 36.
‘Le maintien des liens familiaux’ (Minitére de la Justice,14 August 2019) <http://www.justice.gouv.

fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-en-detention-10039/le-maintien-des-liens-familiaux-12006.html>
accessed 12 April 2021.
29

พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ 2009 (Loi pénitentiaire) มาตรา 36.
Code civil article 143.
31
‘Pacte civil de solidarité (Pacs)’ (Service-Public.fr) < https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N144> accessed 10 May 2021.
32
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ และเอมผกา เตชะอภัยคุณ, ‘ศัพท์กฎหมายฝรัง่ เศสโดยศูนย์ศึกษากฎหมายฝรัง่ เศส’
(2561) 2 วารสารนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 437, 441.
30

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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ความหลากหลายทางเพศด้วย ด้วยเหตุนี้บุคคลดังที่กล่าวมาไม่ว่าจะมีเพศสภาพอย่างไร และสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ต่างก็สามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ทั้งสิ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่ผู้ต้องขังทุกเพศและทุ ก
สถานภาพ ทั้งที่จดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมาย และผู้ต้องขังที่ไม่มีคู่สมรสหรื อ คู่ ชี วิ ตตามกฎหมาย
ในขณะที่ประเทศไทยนั้นกาหนดเพียงว่าบุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อใช้ชีวิตคู่ได้นั้นมีเพียงคู่สมรสโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย และคู่รักที่อยู่กินกันฉันท์สามีภริยาที่ได้รับการรับรองจากกานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ต่างเพศกับผู้ต้องขังเท่านั้น แต่
ไม่ได้ให้สิทธิรวมถึงคู่รักซึ่งเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในการเข้าเยี่ยมในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมหรือกฎหมายคู่ชีวิต
3.2 การเยี่ยมเพือ่ ใช ้ช ีวิตคของผู
ู่ ต้ ้องข ังทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกา
การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครั วและการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิ ตคู่ในสหรัฐอเมริ กานั้น เดิมในปี 1974 ในคดี Lyons v.
Gilligan (1974)33 ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนเหนือของโอไฮโอตัดสินว่าผู้ต้องขังไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ
รัฐบาลกลางในการเข้าพบคู่สมรสในระหว่างการพิจารณาคดี
โดยปกติบุคคลที่ถูกจองจาในเรือนจาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาส่วนตัวกับกับครอบครัว คู่สมรส หรือคู่ที่อยู่กิน
กันตามประเพณี (domestic partner) ซึ่งในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์แห่งรัฐบาลกลาง (The Federal Prison Bureau of
Prison) ก็ยังคงไม่อนุญาตให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ (Conjugal visit) หรือการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัว (Family visit)
ในลักษณะส่วนตัวและค้างคืนสาหรับผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์แห่งรัฐบาลกลาง หากแต่อนุญาตให้ได้รับ
การติดต่อทางโทรศัพท์และการเยี่ยมในรูปแบบปกติเท่านั้น34
โครงการการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในสหรัฐอเมริกานั้นมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1959 โดยรัฐแรกที่จัดให้มีการเยี่ยมเพื่อ
ใช้ชีวิตครอบครัวและเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ คือ มิสซิสซิปปี ในเรือนจามลรัฐของรัฐมิสซิสซิปปี ซึ่งมาตรการดังกล่าวเกิ ดขึ้ น ได้
เนื่องจากมีนักวิชาการ และนักอาชญาวิทยาระบุว่า การอนุญาตให้เยี่ยมญาติกันจะเป็นการเสริมสร้างความสั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัว และลดโอกาสในการกระทาผิดซ้าได้35
ในช่วงปี 1990 ถึงปี 1995 มีรัฐจานวน 17 รัฐด้วยกันที่เข้าร่วมโครงการการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่และครอบครัว แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเหลือเพียง 4 รัฐเท่านั้นที่ยังเปิดโอกาศให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย รัฐคอนเนตทิคัต นิวยอร์ก และวอชิงตัน36
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนเลือกศึกษาถึงกฎหมายของของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นสาคัญ เนื่องจากเป็นมลรัฐ ที่
เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อใช้ชีวิตคู่ได้
การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกานั้น บัญญัติอยู่ ในมาตรา 3177 เรื่องการเยี่ยมเพื่ อ ใช้
ชี ว ิ ตครอบครัว ในลั กษณะค้ างคื น (Family Visiting (Overnight)) ซึ ่งถือ ว่าเป็นสิ ทธิพิ เศษ (Privilege) อย่ างหนึ ่งสาหรับ
ผู้ต้องขัง เพราะไม่ใช่ผู้ต้องขังทุกคนที่จะได้รับการเยี่ยมในรูปแบบดังกล่าว หากแต่ต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและ
33

Lyons v. Gilligan, 382 F. Supp. 198 (N.D. Ohio 1974)
U. S. Department of Justice Federal Bureau of Prisons, ‘Legal Resource Guide to The Federal
Bureau of Prison’ (U. S. Department of Justice Federal Bureau of Prisons 2019) 31-32.
35
Sanburn Josh, ‘Mississippi Ending Conjugal Visits for Prisoners’ (Time, 13 Junuary 2014) <https://
nation.time.com/2014/01/13/mississippi-ending-conjugal-visits-for-prisoners/> accessed 20 October 2020.
36
เพิ่ง อ้าง.
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ต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของราชทัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ สิทธิพิเศษดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นที่จะทาให้ ผู้ต้องขัง
พยายามที่จะปรับปรุงตนเอง ตั้งใจทางาน และตั้งใจฝึกอบรมภายในเรือ นจาเพื่อที่ จะได้รับ สิท ธิ ใ ห้ เยี่ ยมเพื่ อ ใ ช้ ชี วิ ต
ครอบครัว จะเห็นได้ว่ามลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาใช้สิทธิประโยชน์ในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่มาสร้ า ง แรงจู ง ใจใ ห้
ผู้ต้องขังปฏิบั ติตนภายใต้ ร ะเบีย บวินั ย ซึ่งถือว่าเป็น การให้ ครอบครั วเข้ ามามี ส่ วนช่ วยฟื้ น ฟู พ ฤติ กรรม ผู้ ต้ องขั ง
นอกจากนั้นยังมีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครั วและสร้ างความคุ้นเคยในการปรับ ตั วเข้ าหาสั ง คมให้ ผู้ ต้ องขั ง
รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่ อนปล่ อยตัว อีก ด้ วย ทั้งนี้ในการเยี่ยมดังกล่า วเรือ นจาแห่งมลรัฐมี ห น้ า ที่ ใน กา รจั ด หา สิ่ ง
อานวยความสะดวกและดาเนินการในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ความจาเป็นในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย37
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้ นว่า การเยี่ยมเพื่ อใช้ชี วิ ตคู่ใ นมลรัฐแคลิฟ อร์เนี ยเป็ นสิ ทธิพิ เ ศษส า หรั บผู้ ต้ องขั ง ขั ง ที่ มี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์มีอยู่ว่า ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิจะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัว รวมถึงการ
เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ด้วย อย่างไรก็ตามแม้จะบัญญัติให้สิทธิผู้ต้องขังทุกคน แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อยกเว้น จะพบว่าผู้ต้อ งขั ง
ระดับ C นั้นถูกจากัดไม่ให้ได้รับสิทธิการเยี่ยมดังกล่าว มีเพียงผู้ต้องขังระดับ A และผู้ต้องขังระดับ B เท่านั้นที่จะได้ สิ ท ธิ
พิเศษนี้ นอกจากนั้นผู้ต้องขังที่ถูกพิพากษาตัดสินให้ประหารชีวิต ผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนแรกรับ ผู้ต้องขังที่ถูก กาหนดให้ ขั ง
แยกหรือขังเดีย ว ผู้ต้องขังที่ละเมิดกฎของเรื อนจ าในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ต้องขังที่พบว่า กระท าความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจา และผู้ต้องขังที่มคี วามผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็ล้วนแล้ ว แต่จะไม่ได้รับสิทธิ
พิเศษในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่38 ซึ่งในส่วนที่การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ไม่ได้ให้สิทธิผู้ต้องขังทุก คนนั้น ก็มีความคล้ายคลึ ง กั บ
ประเทศไทย กล่าวคือ ทั้งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และประเทศไทยล้วนแล้วแต่จัดให้การเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิตคู่เป็นสิทธิพิเศษที่จะมี
ผู้ต้องขังเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ดังเช่นในประเทศไทยที่การเยี่ย มเพื่อใช้ชีวิตคู่เป็นสิทธิพิเศษ
สาหรับผู้ต้องขังถูกควบคุมและฝึกวิชาชีพอยู่ในเรือนจาชั่วคราวหรือทัณฑสถานเปิดมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนเท่านั้น
ส่วนบุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่กับผู้ต้องขังได้นั้น ตามประมวลกฎหมายแห่งแคลิฟอร์เนีย ลักษณะ 15
การป้องกันอาชญากรรมและการราชทัณฑ์ มาตรา 3000 ได้กาหนดให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย คู่ชีวิ ตที่ จ ดทะเบี ย น
(registered domestic partner) เท่านั้นที่สามารถเข้าเยี่ยมผู้ ต้องขังเพื่อใช้ ชีวิ ตคู่ได้ โดยคู่สมรสที่ ช อบด้ วยกฎหม าย
หมายถึง คู่สมรสชายหญิงที่ได้สมรสโดยชอบด้ว ยกฎหมายด้ วยการจดทะเบียนสมรส และคู่ชีวิตที่จดทะเบียน หมายถึ ง
การจดทะเบียนของหุ้นส่วนชีวิตสองคนที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือบุคคลเพศเดียวกันที่มีความมุ่งหมาย
ที ่ จ ะใช้ ชี ว ิตร่ว มกัน ร่ ว มทุก ข์ร ่ว มสุข กัน 39 โดยการจดทะเบี ย นดั งกล่ า วก็เ พื ่อ สร้ า งความสั มพั น ธ์ ท างกฎหมายที่
เปรียบเสมือนการสมรสและขยายสิทธิผลประโยชน์ของการสมรสระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน มีผลทาให้ผู้ที่จดทะเบียนได้รั บ
สิทธิความคุ้ม ครอง ผลประโยชน์ ความรับผิด และมีหน้าที่ต่าง ๆ เหมือนกับ คู่สมรสชายหญิง ในฐา นะคู่ สมรสที่ จ ด
ทะเบียนแล้วทุกประการ40
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่านอกจากคู่สมรสชายหญิงที่ชอบด้ วยกฎหมายแล้ว บุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขั ง เพื่ อ ใช้
ชีวิตครอบครอบและใช้ชีวิตคู่ ตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกานั้น รวมถึงคู่ชีวิตซึ่งเป็นบุคคลที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศด้วย หากแต่บุคคลนั้นจะต้องเป็นคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตที่จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
บทสรุปและข ้อเสนอแนะ
การที่บุคคลต้ องรับโทษจาคุ กนั้นย่อมท าให้สู ญเสี ยสิทธิเสรีภาพบางส่ วนไป แต่อย่างไรก็ตามการจากัดสิทธิ เสรีภาพของ
ผู้ต้องขังนั้นต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วน กล่ าวคือต้องไม่เป็นการจากัดเสรีภาพเกินความจาเป็น และต้องไม่
ลิดรอนสิทธิของผู้ต้องขังเกินควร อีกทั้งยังต้องให้ความคุ้มครองในสิทธิของผู้ต้องขังที่เหลื ออยู่ในขณะที่รั บ โทษ จ า คุ ก ใน
เรือนจาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่ างมีมนุษยธรรม การห้ามเลือกปฏิบัติ และการให้ความเคารพใน
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งแม้ผู้ต้องขังจะขาดอิสระในการดาเนินชีวิต แต่สิทธิในการติดต่อสื่อสารกับครอบครั ว ก็ เ ป็ น
สิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่มนุษย์คนหนึ่งควรได้รับ
การที่เรือนจาเปิ ดโอกาสให้ ผู้ต้องขังได้ ติดต่ อ กับ ครอบครั ว คู่สมรส หรือคนรัก นอกจากจะเป็ น กา รรั กษา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ลดความแตกแยกระหว่างสามีภริยาในขณะที่ถูกจาคุกแล้ว ก็ยังช่วยลดความกดดันทางเพศของ
ผู้ต้องขังในเรือนจาอีกด้วย ซึ่งนาไปสู่การลดปัญหาการรักร่วมเพศในเรือนจา และการหลบหนีออกจากเรือนจาเพราะความ
หว้าเหว่หรือความคิดถึงครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นการที่เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่นั้น ถือเป็นการให้ ครอบครั ว เข้ า
มามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องขัง โดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อให้ได้รับสิทธิการ
เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวอีกด้วย
อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะจัดให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่สาหรับผู้ต้องขังแล้ว แต่ก็ไม่ได้ให้สิทธิการเยี่ยมเพื่อ
ใช้ชีวิตคู่แก่ผู้ต้องขังทุกคน กล่าวคือ ให้สิทธิเฉพาะเพียงผู้ต้องขังในเรือนจาเปิดและเรือนจาชั่วคราวบางแห่งเท่านั้ น ซึ่งในทาง
ปฏิบัติมาตรการดังกล่า วดาเนินไปในลัก ษณะเพื่อ การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการปล่ อยตั วมากกว่าเป็นการเสริ ม สร้ า ง
และธารงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวให้แก่ผู้ต้องขังอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้ให้สิทธินี้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระยะเริ่มแรกภายหลั ง
ได้รับโทษจาคุก หากแต่อนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิ ตคู่ใ นระยะเวลาที่ ผู้ต้องขังใกล้จะได้รับการปล่อ ยตั ว อี ก ทั้ ง
การที่ไม่ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ต้องขังในทุกเรือนจายังเป็นการตัดโอกาสผู้ต้องขังในเรือนจาอื่น ๆ ที่มีคู่ครองหรือคู่ส มรสใน
การที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว รวมถึงกรณีผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ควรต้ องได้รับสิท ธิ ป ระโยชน์
ต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังเพศชายและผู้ต้องขังเพศหญิง กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้ล้วนมีครอบครัว
คนรัก และคู่ครองเฉกเช่นเดียวกับผู้ต้องขังคนอื่น ๆ ดังนั้นการที่ผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องถูกจากัดเสรีภาพภายใต้ระบบเรือนจ า
ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และส่งผลกระทบต่อครอบครัวของของเขาเช่น กัน หากแต่ยังไม่มีบทบัญญั ติ
ใดให้สิทธิผู้ต้องขังเหล่านี้ในการได้รับการเยี่ยมแบบใช้ชีวิตคู่
จากการศึกษาถึงบทบัญญัติต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยพบว่าหลักเกณฑ์และ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ การเยี่ยมเพื่ อใช้ชี วิ ตคู่ ของทั้งประเทศฝรั่งเศสและมลรัฐแคลิฟ อร์เนี ย สหรัฐอเมริ ก า ล้ ว นแล้ ว แต่ มี
บทบัญญัติในลักษณะกฎหมายระดับประมวลกฎหมายของมลรัฐหรือพระราชบัญญัติ อีกทั้งยังให้สิทธิผู้ต้องขังทุกเพศที่จะ
ได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จากคู่สมรสหรือคู่ชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นมีกฎหมายที่รับรองการสมรสและการ
จดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน ในทางกลับกันประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิ บั ติ
การดาเนินงาน และมาตรการในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในระดับกฎหมายอย่างชัดเจนแน่นอน ไม่ว่า
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จะเป็นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยการเยี่ ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกั บ
ผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่องานกับเรือนจา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง หรือข้อบังคับต่าง ๆ อีกทั้งประเทศไทยไม่มี
กฎหมายที่รับรองการสมรสหรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ผู้เขียนมีความเห็นว่าแม้ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันก็ตาม แต่สิทธิการ
เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ของผู้ต้องขังควรขยายไปถึงผู้ต้องขังซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย โดยอาจจะให้สิทธิใน
ลักษณะเดียวกันกับคู่รักที่ อยู่กิน กันฉัน ท์สามีภริยาแต่ไม่ได้สมรสตามกฎหมายที่สามารถเข้าเยี่ ยมเพื่อใช้ชี วิ ตคู่ ไ ด้ โ ดยให้
กานันหรือผู้ใหญ่บ้านทาหนังสือรับรองในความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่ง
เพศ และเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจั กรไทย รวมทั้งเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการ
สากลต่าง ๆ นอกจากนั้นควรมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิตคู่ให้มีความชั ดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและจิตใจของผู้ต้องขังเพื่อกลับสู่สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในการติ ดต่ อครอบครั ว และเสรีภาพในการสร้างครอบครั ว ในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่ง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าประเทศไทยควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ดังต่อไปนี้
1) ควรมีการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์การเยี่ยมพิเศษเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ไว้ในตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การ
ติดต่อของบุคคลภายนอกกับ ผู้ ต้องขัง และการเข้า ดูกิจ การหรื อติ ดต่องานกับเรือ นจา หรืออาจมีการออกระเบี ย บกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมเพื่อใช้ชี วิตครอบครัวและการเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิ ตคู่โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นข้อบังคับ กลางที่ จ ะใช้
ร่วมกันในทุกเรือนจา
2) ควรจัดให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในทุกเรือนจา เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้อย่าง เท่ า
เทียมกัน และเพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกระหว่างผู้ต้องขังกับคนรักได้อย่างแท้จริง เนื่องจากในกรณีที่ให้สิทธิการเยี่ยมเพือ่ ใช้
ชีวิตคู่ในขณะที่จาคุกในเรือนจาชั่วคราวนั้น เป็นการให้สิทธิผู้ต้องขังที่ใกล้จะได้รับการปล่อยตัวซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยมากกว่าที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้ชีวิตคู่เพื่อรักษาและกระชับความสัมพันธ์
3) ควรให้สิทธิผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ โดยอาจใช้วิธีเดียวกันกับ กรณี ที่
ผู้ต้องขังและผู้มาเยี่ยมไม่มใี บสาคัญสมรส คือให้กานันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง ในกรณีผู้ต้องขังที่มคี วามหลากหลายทางเพศก็
เช่นกัน ควรมีบทบัญญัติที่ให้ก านัน หรื อผู้ใหญ่ บ้านรับ รองในความสัมพัน ธ์ระหว่ างคู รัก เพศเดี ยวกั น ของ ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ มี
ความหลากหลายทางเพศได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศได้รัก ษาความสัมพันธ์กับ ครอบครั ว
และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ในผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทาง
เพศ
4) ภายหลังที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคู่ชีวิตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของบุคคลผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ ควรมีบทบัญญัติที่ให้สิ ทธิ คู่ชี วิ ตที่ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายได้ เข้า รับ การเยี่ยมดังกล่าว รวมถึ ง คู่ ชี วิ ตที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ด
ทะเบียนคู่ชีวิตด้วย โดยให้กานันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองความสัมพันธ์
5) ในกรณีผู้ต้องขังที่ไม่มีคู่สมรส หรือคนรักอาจเปิดโอกาสให้ไ ด้รั บการเยี่ยมเพื่อใช้ ชีวิ ตครอบครัว เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ผู้ต้องขังสูญเสียสิทธิในส่วนนี้ไป
6) เรือนจาต้องจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ของผู้ต้องขัง โดยอาจจัดให้มีขึ้นในพื้นที่
ของเรือนจาหรืออาจจะเป็นสถานที่อื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความเป็นส่วนตัว โดยต้อ งมี
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มาตรการในการรั ก ษาความปลอดภั ย การควบคุ มดู แ ล ตลอดจนการคุ มก าเนิ ด การป้อ งกัน การเกิดโรคติ ดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
7) ควรบัญญัติระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าเยี่ยม รวมทั้งระเบียบในการค้นตัวก่อนเข้าเยี่ยม และกาหนดถึง
สิ่งของที่สามารถนาเข้าไปเยี่ยมเพือ่ ใช้ชีวิตคู่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการลักลอบนาสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปภายในเรือนจา
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