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บทคดัย่อ 
 

 วิทยานิพนธน้ี์มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงสภาพปัญหาของมาตรการทางวินยัลงโทษ
ขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในประเทศไทยว่า เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูต้อ้งขงัในการท่ีจะไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูแกไ้ขตามวตัถุประสงค์การบงัคบัโทษหรือไม่ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ซ่ึง
ผูต้อ้งขงัอาจถูกจ ากดัสิทธิบางอยา่งบางประการแต่สิทธิท่ีจะไดรั้บการรับรองและคุม้ครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานนั้นยงัคงมีอยู ่
 จากการศึกษาปัญหาการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในประเทศไทย พบว่ามีมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังก  าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 โดยได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการขังเด่ียวผูต้ ้องขังเอาไว ้ซ่ึง
ก  าหนดใหใ้ชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเมื่อผูต้อ้งขงัไดก้ระท าการฝ่าฝืนวินยัเรือนจ า
และในระหว่างถูกลงโทษขงัเด่ียวอยูน่ั้น เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าจะไม่อนุญาตให้ออกจากหอ้งขงัเด่ียวไม่
ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมถึงการติดต่อกบัทนายความเพื่อปรึกษาคดีและการเยี่ยมจากญาติของผูต้อ้งขงั
ในส่วนการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีเรือนจ ามกัเกิดความสับสนในการน าตวัผูต้ ้องขงัท่ีถูกสั่งให้
ลงโทษขงัเด่ียวไปขงัไวป้นกบัห้องท่ีใชเ้ป็นมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภยัจึงไม่มีความแตกต่าง
กนั นอกจากน้ีก่อนการขงัเด่ียวก็ไม่ไดมี้การตรวจสุขภาพของผูต้อ้งขงัก่อนการขงัเด่ียว กฎหมาย
ก าหนดว่าตรวจเม่ือมีอาการบาดเจ็บเท่านั้นจึงอาจท าใหผู้ต้อ้งขงัท่ีมีอาการบาดเจ็บมาอยูก่่อนแลว้มี
อาการรุ่นแรงมากข้ึนเม่ือถูกขงัเด่ียว  
 ส าหรับการลงโทษทางวินยัโดยขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในต่างประเทศ กล่าวคือ องักฤษ และ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปรากฏว่า มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั
ในประเทศเหล่าน้ีลว้นแต่มีบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีก  าหนดรายละเอียด 
ขอบเขตอ านาจ และขั้นตอนในการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเอาไวอ้ย่างละเอียดและคุม้ครองศกัด์ิศรีความ
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เป็นมนุษยข์องผูต้ ้องขงัเพื่อป้องกันไม่ให้ผูต้อ้งขังถูกลงโทษขังเด่ียวซ่ึงถือว่าเป็นโทษท่ีร้ายแรง 
อยา่งยิ่ง นอกจากน้ีในสาธารณรัฐเกาหลีมิไดก้  าหนดการลงโทษขงัเด่ียวเอาไวแ้ต่อยา่งใด อนัแสดง
ให้เห็นถึงความเคารพสิทธิของผูต้อ้งขงัซ่ึงหากมีการกระท าผิดวินัยเรือนจ าก็จะใชก้ารลงโทษใน
ลกัษณะท่ีไม่กระทบต่อสุขภาพของผูต้อ้งขงัแต่อยา่งใด  
 จากสภาพปัญหามาตรการทางกฎหมายในการลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขงั ผูเ้ขียนจึงมี
ขอ้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกฎกระทรวงขอ้ 118 โดยเพ่ิมเติมขอ้ความดงัต่อไปน้ี “การขงัเด่ียวนั้น ใหก้ระท า
โดยวิธีแยกผูต้อ้งรับโทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษซ่ึงไม่ใช่หอ้งแยกขงัท่ี
ใชเ้ป็นมาตรการเพ่ือความปลอดภยั” ในตอนทา้ย ขอ้ 118 วรรคแรกท่ีก  าหนดว่า “...ห้ามการติดต่อ
หรือพูดจากับผูอ่ื้นทั้งส้ิน” สิทธิในการพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผูต้ ้องขัง การไม่อนุญาตผูต้ ้องขังท่ีถูกลงโทษขังเด่ียวพบกับทนายความซ่ึงไม่ถูกต้อง จึงขอเสนอแนะ 
ใหย้กเลิกขอ้ความน้ีขอ้ความดงักล่าวน้ีเสีย 
 (2) ควรก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพจิตของผูต้ ้องขังก่อนการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาลงโทษขงัเด่ียว 
 (3) ควรมีการแกไ้ขจ านวนวนัท่ีใชใ้นการลงโทษขงัเด่ียว ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์
มาตรา 35 (6) ก าหนดให้มีการขังเด่ียว 3 เดือน ถือว่ายาวนานเกินไปเพราะอาจท าให้ผูต้ ้องขัง 
เกิดภาวะทางจิตหรือเกิดการเครียดแคน้ซ ้ ากว่าเดิมท้ายท่ีสุดอาจท าให้ผูต้อ้งขงัดุร้ายเกินควบคุม  
การขงัเด่ียวท่ีเป็นระยะเวลานานนอกจากไม่เกิดประโยชน์ใดๆ แลว้ยงัเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัเกินสมควรและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษอีกดว้ย 
 (4) ควรมีตัวแทนทางด้านกฎหมาย เน่ืองจากผูต้อ้งขังส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายมากนักเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดคือ การมีท่ีปรึกษาท่ีผูต้อ้งขงัรู้สึกวางใจได ้โดยปรึกษาอาจเป็น
ทนายความก็ได ้หรือกรณีท่ีผูต้อ้งขงัมีความสามารถท่ีจะจดัหาเองได ้หรือการมีท่ีปรึกษาจากบุคคล
ใกลชิ้ด เช่น เพ่ือน ญาติ หรือแมแ้ต่เจา้พนกังานเรือนจ าท่ีผูต้อ้งขงัมีความไวว้างใจ เป็นตน้ 
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ABSTRACT  
 
 The purpose of this thesis is to investigate the problem of disciplinary punishment of 
solitary confinement in Thailand, whether it violates the fundamental right of a prisoner in 
obtaining rehabilitation according to the intent of punishment. Moreover, the thesis aims to 
examine, whether the aforementioned disciplinary punishment of solitary confinement abides by 
the universal standard and conforms to the human rights of the United Nations (UN), which states 
that a prisoner could be limited some certain rights, however the approval and guard of 
fundamental rights should not be neglected. 
 According to the research on the problem of disciplinary punishment of solitary 
confinement in Thailand, there is a legal measure regarding the disciplinary punishment of 
solitary confinement as found in Section 58 of Corrections Act B.E. 2479 enacted by the Ministry 
of Interior. The decree of solitary confinement has been regulated that the disciplinary 
punishment of solitary confinement is enforced, when the prisoner violates the prison discipline. 
Furthermore, the prisoner is not allowed to exit the solitary cell, contact his lawyer, receive visits 
from relatives, regardless of any case.  In terms of operations, the prison staff confusingly puts the 
prisoner who is under solitary confinement in the room that is used for special safety measure, 
hence no difference could be discovered. In addition, there is no health check-up before the 
solitary confinement, since the law legislates that the prisoner is diagnosed only when he is 
physically injured, so that the injury does not worsen, when he is separately imprisoned. 
 As for disciplinary punishment of solitary confinement in foreign countries as 
England and Germany, there are legal provision and regulation that entails jurisdiction and the 
process of solitary confinement comprehensively. The law also protects human rights of a 
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prisoner that is under solitary confinement, which is perceived as a radical type of punishment. 
Apart from that, there is no such disciplinary punishment of solitary confinement in Korea, which 
indicates the respect of a prison’s right. If a prisoner violates the prison discipline, the prisoner 
will still be punished, yet under the condition that the punishment will not harm the prisoner’s 
health.  
 On the basis of the results of this research, the author has recommendations to modify 
the Corrections Act B.E. 2479 as follows: 
 (1) In the Ministerial Regulation No.118, the following statement should be added 
“Prisoners who are convicted of solitary confinement should be separated from other prisoners 
and. They should be detained in a special room, not in the room that is for special safety measure” 
 At the end of the Ministerial Regulation No. 118, the first sentence that states “The 
prisoner should be deprived of human touch and communication with others” should be removed, 
since the right to contact the lawyer for legal advices is elementary. The rule to disallow meetings 
with lawyers should therefore not be legislated. 
 (2) There should be a mental and physical health checkup for a prisoner before 
proceeding disciplinary punishment of solitary confinement 
  (3) The number of days for solitary confinement should be adjusted. According to the 
Corrections Act Section 35 (6), the duration of solitary confinement is three months, which is 
considered too long. This could cause mental disorder and resentment among prisoners, which 
leads to violent actions. The long solitary confinement does not bring any good but harm. 
Moreover, it violates the fundamental right of the prisoner, which does not conform to the intent 
of punishment. 
 (4) There should be a legal representative available for prisoners, because the 
majority of prisoners are not well versed in law. The best solution is to have an advisor that the 
prisoner could trust. For example, the advisor can be a lawyer or a personal advisor, who is close 
to the prisoner such as friends, relatives or even prison staff, whom the prisoner can rely on. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

 วิทยานิพนธ์ฉบับ น้ีส าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาจากท่านผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ธานี วรภัทร์ ท่ีไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และได้สละเวลาอนัมีค่าคอยช่วยเหลือและ  
ใหค้  าแนะน าต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ นอกจากนั้น วิทยานิพนธน้ี์ไม่อาจจะมีความสมบูรณ์
เป็นรูปเล่มข้ึนได้ หากขาดเสียซ่ึงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์
อจัฉรียา ชูตินนัทน์ และอาจารยน์ทัธี จิตสว่าง ท่ีใหเ้กียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยงั
ไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและช้ีแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูเ้ขียน 
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร ท่ีไดก้รุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ขอ้คิดและค าแนะน าจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผูใ้หท้ั้งก  าลงัทรัพยแ์ละก าลงัใจสนบัสนุน
ให้ผูเ้ขียนฟันฝ่าการศึกษาในระดบัปริญญาโทจนส าเร็จไดเ้ป็นนิติศาสตรมหาบณัฑิต และท่ีส าคญั
ผูเ้ขียนขอขอบคุณครอบครัว ญาติมิตร เจ้าหน้าท่ี พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคน โดยเฉพาะในสาขา
กฎหมายอาญาฯ รหสั 55 ท่ีคอยใหก้  าลงัใจและคอยใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ จนผูเ้ขียนมีวนัน้ีได ้
 ทา้ยท่ีสุดน้ี หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาใดๆ 
ผูเ้ขียนขอมอบบูชาพระคุณแด่บุพการี บูรพาจารย ์และผูม้ีพระคุณทุกท่าน ส่วนขอ้ผิดพลาดหรือ
บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การด าเนินคดีอาญา คือ การตรวจสอบคน้หาความจริงของเร่ืองท่ีกล่าวหาเพื่อจกัได้ 
ช้ีขาดเร่ืองท่ีกล่าวหานั้น ฉะนั้น เป้าหมายของการด าเนินคดีอาญาก็คือ “การช้ีขาดเร่ืองท่ีกล่าวหา” 
โดยการช้ีขาดคดีอาญาตอ้งอาศยัความจริง และความจริงท่ีจะน ามาช้ีขาดคดีอาญาตอ้งเป็นความจริง
แทข้องเร่ือง และตอ้งเป็นความจริงท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกระบวนความ ซ่ึงในการด าเนินคดีอาญา
ยอ่มกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แมก้ารกระท าความผดิอาญาจะเป็นการกระท าท่ีกระทบ
ต่อสังคมโดยส่วนรวมก็ตาม แต่ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัก็จะต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมนั้นดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตอ้งค านึงถึงหลกัการ
แบ่งแยกอ านาจอธิปไตย ดงันั้น การใชม้าตรการต่างๆ ในการด าเนินคดีอาญาจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ี
เป็นนิติรัฐ วิธีพิจารณาความอาญาท่ีดีนั้นในประการแรกตอ้งมี “ความเป็นเสรีนิยม” การพิจารณา
คดีอาญาจะตอ้งกระท าโดยเปิดเผย การกระท าโดยเปิดเผยในการพิจารณาคดีน้ีจึงแสดงถึงความ
โปร่งใส อนัเป็นหลกัการของประชาธิปไตย ฉะนั้น วิธีพิจารณาความอาญาท่ีดีจะตอ้งมีคุณลกัษณะ
ของ“ความเป็นประชาธิปไตย” ในประการต่อมาด้วย อีกทั้ ง การด าเนินคดีอาญาท่ีท าให้คน 
ไม่สามารถกลบัเข้าสู่สังคมได้อีกนั้ น ในปัจจุบันนานาอารยประเทศเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  
วิธีพิจารณาความอาญาท่ีดีจึงต้องมีลกัษณะท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถกลบัเขา้สู่สังคมไดอี้ก 
กล่าวคือ ตอ้งมีคุณลกัษณะเป็น “การกระท าเพื่อสงัคม” อีกประการหน่ึงดว้ย1 
 รัฐท่ีใช้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการปกครองเคร่ืองมือ  
ท่ีคงความส าคญัในการบริหารงานท่ีจ  าเป็นของผูม้ีอ  านาจคือกระบวนการยติุธรรมทางอาญา เป็น
กลไกท่ีมีความส าคญัต่อรัฐในการอ านวยความยติุธรรม เป็นกระบวนการหรือเคร่ืองมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและป้องกนัสังคม กระบวนการยติุธรรมของประเทศไทยประกอบดว้ย องคก์ร
ต ารวจ อยัการ ศาล และการราชทณัฑ์ ซ่ึงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมแต่ละองค์กรมีหน้าท่ี
เฉพาะท่ีตอ้งก าหนดปฏิบติังานหรือก าหนดภารกิจท่ีสอดคลอ้งประสานงานรวมเป็นภารกิจหลกั

                                                
1 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (น. 47-48), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.   
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ของกระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมายอนัเดียวกนัคือการมุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนการอ านวยความยติุธรรม กรมราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานหรือองคก์รพฒันาทรัพยากรมนุษย์2 
 เม่ือสังคมมีการพฒันามากข้ึน แนวคิดในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เร่ิม
ข้ึน ประชาชนควรท่ีจะได้รับการเคารพและคุม้ครองจากรัฐ ท าให้การใชอ้  านาจในการปกครอง
ประเทศตอ้งมีการค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนมีความส าคญัในฐานะท่ี
เป็นอารยธรรมโลก (World Civilization) ของมนุษยท่ี์พยายามวางระบบความคิดเพ่ือใหค้นทัว่โลก
เกิดความระลึกรู้ ค  านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย ์นอกจากน้ี สิทธิมนุษยชนยงัมีความส าคญัในแง่
ของการเป็นหลกัประกนัของความเป็นมนุษย ์ในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เร่ืองประเทศใด
ประเทศหน่ึงเท่านั้น หากแต่เป็นเร่ืองท่ีสงัคมทัว่โลกตอ้งใหค้วามส าคญั เพราะประเทศไทยในฐานะ
ท่ีเป็นชาติของสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ ผกูพนัตามพันธกรณีแห่งกฎบตัรสหประชาชาติ
และท่ีส าคญัเร่ืองของสิทธิมนุษยชนยงัไดถู้กน าไปใชใ้นทางการเมือง3 อยา่งไรก็ตาม ผูต้อ้งขงัแมจ้ะ
เป็นผูถู้กกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดหรือเป็นผูท่ี้ศาลพิพากษาว่าได้กระท าความผิดสร้าง  
ความเดือดร้อนใหแ้ก่สงัคม แต่ก็ตอ้งถือว่าผูต้อ้งขงัเป็นประชาชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีตอ้ง
ไดรั้บสิทธิและความคุม้ครองจากรัฐตามสมควร สิทธิของบุคคลท่ีตกเป็นผูต้อ้งขงันั้น หมายถึง สิทธิ
มนุษยชนทางอาญาเป็นสิทธิของบุคคลท่ีไดรั้บการคุม้ครองเมื่อตอ้งคดีอาญา  
 กระบวนการยุติธรรมนับเป็นกลไกท่ีส าคัญในการคุ้มครองสิทธิเส รีภาพและ
ผลประโยชน์ของประชาชน และเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลภายใต้
กรอบแห่งกฎหมาย (Rule of law) โดยใชก้ระบวนการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือมีมาตรการ
ทางกฎหมาย เพื่อก  าหนดเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการของรัฐ และเป็นมาตรฐานซ่ึงก าหนด
พฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคม อนัเป็นรากฐานส าคญัยิง่ในการน ามาซ่ึงความสงบเรียบร้อยภายใน
สงัคมนั้นๆ4   
 งานราชทณัฑ์เป็นหน่วยงานสุดทา้ยในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา มีภารกิจในการ
ควบคุมดูแลและพฒันาพฤตินิสัยนักโทษเด็ดขาด ท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก และ
ควบคุมผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ผูต้อ้งกกัขงัและผูต้อ้งกกักนั โดยมุ่งเน้น

                                                
2  จาก คู่ มือการปฏิบติังานเจ้าพนักงานราชทัณฑ์  (น. 4), โดย สุธรรม  วงศข์จร, ม.ป.ป., เชียงใหม่:  

ดาราวรรณการพิมพ.์ 
3  จาก สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก  (น. 2-3), โดย กุมพล  พลวนั, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
4   จาก กระบวนทัศน์ใหม่ของกระบวนการยติุธรรมในการปฏิบติัต่อผู้กระท าผิด (น. 325), โดย คณะ

นกัวิชาการในการประชุมวิชาการระดบัชาติว่าดว้ยงานยติุธรรมว่าดว้ยงานยติุธรรม คร้ังท่ี 1, (17-18 กรกฎาคม.
2546). 
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การควบคุมและป้องกนัมิใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กบัสังคมและ
ประชาชนผูสุ้จริต ตลอดทั้งการพฒันาจิตใจผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นคนดีหลงัจากท่ีไดรั้บการปล่อย
ตัวออกจากเรือนจ า5 โดยชีวิตความเป็นอยู่ในระหว่างการต้องโทษและระหว่างรอการพิสูจน์  
ความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งขงันั้น จะอยู่ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของกรมราชทณัฑ์6 
ทั้งน้ีในการท่ีจะควบคุมดูแลและพฒันาพฤตินิสยันกัโทษใหมี้ประสิทธิภาพนั้น จะบรรลุผลดงักล่าว
ไดจ้ะตอ้งมีปัจจยัหลกัหรือปัจจยัพ้ืนฐานอนัเป็นตวัแปรท่ีส าคญักล่าวคือ ปริมาณของผูต้อ้งขงัท่ีอยู่
ในความควบคุมจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเรือนจ าและทณัฑสถาน และสัมพนัธก์บัจ านวน
เจ้าหน้าท่ีสามารถควบคุมดูแล เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงและสามารถ
บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 ในการปฏิบัติ ต่อนักโทษในสมัยโบราณกระท ากันอย่างรุนแรง เน่ืองจากเน้น
วตัถุประสงคใ์นทางแกแ้คน้ ซ่ึงจะปฏิบติัต่อนักโทษในลกัษณะท่ีโหดร้าย ทารุณ ขาดศีลธรรมและ
มนุษยธรรม การลงอาญาในคุกมีมาตั้งยคุตน้กรุงรัตนโกสินทร์ แต่การปฏิบติัอยา่งนั้นมิไดป้รากฏไว้
โดยแน่ชดัและไดมี้การเปล่ียนแปลงเร่ือยมาจนกระทัง่กา้วไปสู่ระบบราชทณัฑ์สมยัใหม่เม่ือ ร.ศ. 
110 (พ.ศ. 2435) คอมมิตตีกรมพระนครบาลไดอ้อกขอ้บงัคบัในเร่ืองการลงโทษอาญาในคุกไว ้เช่น 
ลดคะแนน ท างานท่ีหนัก ขังห้องคนเด่ียว จ  าตรวนมือ  เฆ่ียน เป็นต้น 7 นอกจากน้ียงัต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐอีกด้วย ในประเทศอ่ืนๆ ก็ได้มีการปฏิบัติในท านองเดียวกัน แต่ได้มี
วิวฒันาการในทางท่ีดีข้ึนในระยะเวลาต่อมาโดยเปล่ียนไปในทางแก้ไขยิ่งกว่าการแก้แคน้เม่ือ
ปรัชญาในการลงโทษไดเ้ปล่ียนแปลงไป ปัจจยัในการเก้ือหนุนความเป็นอยู่ของนักโทษก็ค่อยๆ  
ดีข้ึนตามล าดบั ใน “การลงทางอาญาในคุก” หรือการลงโทษฐานผิดวินัยเรือนจ า เป็นกระบวนการ
ในการลงโทษนกัโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัอยูใ่นกรอบแห่งระเบียบวินยั หรือขอ้บงัคบัของเรือนจ า  
 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการยอมรับต่อคุณค่าของสิทธิมนุษยชน หรือความ
พยายามท่ีเพ่ิมข้ึนในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ามกลางปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรูปแบบต่างๆ มากมาย 8 ซ่ึงในปัจจุบนัเมื่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญปรากฏเป็นรูปธรรมมากข้ึน ประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจของรัฐสามารถเขา้ถึง

                                                
5  จาก วิกฤตราชทัณฑ์ (น. 13), โดย ธานี วรภทัร์, 2554, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
6  มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขัง: ศึกษาปัญหาการใช้เคร่ืองพันธนาการต่อผู้ ต้องขัง

ก่อนมคี าพิพากษาถึงที่สุด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), โดย  ณัฐกิตต์ิ  บุญจนัทร์, 2550, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์. 

7  จาก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 28-29), โดย ธานี วรภทัร, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
8  จาก สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน  (น. 461), โดย จรัญ โฆษณานนัท,์ 2545, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.  
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กระบวนการยติุธรรมไดดี้กว่าในอดีต การด าเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตอ้ง
ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอนของการด าเนินการจาก
องคก์รภายในและองคก์รภายนอก การใชม้าตรการขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนแกไ้ขในส่วนท่ีขดัแยง้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่เป็นธรรมเพราะการ
ใชม้าตรการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเป็นมาตรการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูต้อ้งขงัท่ีอาจส่งผล
ถึงระยะเวลาการถูกบงัคบัโทษจ าคุกได ้นอกจากนั้น การขงัเด่ียวยงัอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
บางประการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการบังคับโทษจ าคุกท่ีผูต้ ้องขังไดรั้บ เช่น  สิทธิเสรีภาพในเน้ือตัว
ร่างกาย สิทธิในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ การใชม้าตรการขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ า
มีวตัถุประสงค์หลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า ป้องกนัมิให้ผูต้อ้งขงัก่อความ
วุ่นวาย หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนหรือเจา้หน้าท่ี ซ่ึงอาจท าให้ลุกลามก่อปัญหา
อ่ืนๆ แต่ในขณะเด่ียวกันอาจส่งผลถึงหลักประกันของกฎหมายบังคับโทษท่ีเน้นการแก้ไข  
ตวัผูต้อ้งขงัเป็นหลกัและอาจก่อใหเ้กิดความลม้เหลวต่อวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษในภาพรวม
ท่ีส่งผลท าใหห้ลกัประกนัในการมีตวัของผูต้อ้งขงัไวบ้งัคบัโทษ เพื่อปรับเปล่ียนพฤตินิสยั 
 การด าเนินการบังคับโทษต่อผูต้ ้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เป็นการใชก้าร
ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงบทบญัญติัท่ีก  าหนดดงักล่าวนั้นเห็นไดช้ดัว่ามีการก าหนดไวน้าน
มาแล้วซ่ึงบทบัญญัติในบางส่วนบางประการของพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันท่ีพฒันาการดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจะตอ้ง
ได้รับความคุม้ครองและหน่วยงานของรัฐจะตอ้งด าเนินการให้บงัเกิดประสิทธิผลไดจ้ริงในทาง
ปฏิบติั พระราชบญัญติัราชทณัฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกฎหมายหน่ึงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมี
การด าเนินการศึกษาและแก้ไขในบางส่วนท่ี ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์สังคมปัจจุบันใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่ตอบสนองกบัมาตรฐานขั้นต ่าท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นสากลตามหลกัการ
ขององคก์ารสหประชาชาติ ขดัต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
นอกจากน้ี ในบางส่วนยงัเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่สมควรและในบางส่วน
ยงักระจดักระจายไม่มีการรวบรวมเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการบงัคบัใช้9 ซ่ึงการแกไ้ขจะเป็นผลให้
การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการบังคับโทษทางอาญา และเป็นส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงท่ีถูกมองว่าเป็นมุมมืด หรือแดนสนธยาอย่าง
เรือนจ ามีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนบังเกิดผลได้จริง 

                                                
9  จาก วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยใน

ทศวรรษหน้า  (น. 112), โดย ชาญชยั แสวงศกัดิ์ , 2541, กรุงเทพฯ  
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ในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นกระบวนการยติุธรรมท่ีพึงประสงค์10 ท่ีควรจะมีคุณลกัษณะท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกระบวนการโดยเน้นประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อ  านวย 
ความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม บุคลากรของ
กระบวนการบงัคบัโทษมีทศันคติท่ีดีและมีองค์ความรู้เท่าทนั ต่อวิทยาการวิทยาการ นอกจากนั้น 
ตอ้งมีบทบาทในการสร้างความเช่ือถือศรัทธาในหลกันิติธรรมหรือท่ีเรียกว่า (Rule of law) หรือ
หลกันิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) กล่าวคือการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการปกครองตอ้งด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมาย11 นอกจากหน่วยงานหรือองคก์รในกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งด าเนินการบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมแล้วยงัจะต้องมีบทบาทถึงการส่ือสารให้ ประชาชน
ตระหนกัรักษาไวถึ้งประโยชน์และคุณค่าของหลกันิติธรรมอีกดว้ย   
 การด าเนินกระบวนการหรือวิธีการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัโทษทางอาญาได้
ก  าหนดรายละเอียดอยู่ในพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 รวมทั้งกฎกระทรวงซ่ึงออก
โดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทและระเบียบขอ้บงัคับอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นกรมราชทณัฑมี์หนา้ท่ีโดยนัยตอ้งก  าหนดหรือพฒันาหลกัเกณฑ์การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการสากลของสหประชาชาติเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการ
ปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานขั้นต ่ าท่ีสมาชิกทุกประเทศต่างให้การยอมรับว่าเป็น
มาตรฐานการใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระดบัท่ียอมรับได ้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้  าหนดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลเป็นบทบญัญติัหลกัท่ีใหค้วามคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยเป็น
การทัว่ไปในส่วนของสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมย่อมให้ความคุม้ครองอย่างเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ สภาพทางกาย บุคคลทุกคนไม่เวน้ 
แมผู้ต้อ้งคดีอาญาท่ีถูกบงัคบัโทษในเรือนจ า ซ่ึงโดยหลกัการผูต้อ้งขงัซ่ึงถูกบงัคบัโทษคดีอาญายอ่ม
ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิท่ีตนพึงมีตามท่ีกฎหมายก าหนดเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไปภายนอกเรือนจ า 
แตกต่างเพียงแต่การถูกจ ากดัเสรีภาพตามท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้งสิทธิอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็น
สาระส าคญัเก่ียวกบัการบงัคบัโทษจ าคุกเท่านั้น ส่วนมาตรการอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการจ ากัด
หรือการตัดอิสรภาพของการบังคับโทษจ าคุก ผูม้ีหน้าท่ี เก่ียวข้องกับการบังคับโท ษจ าคุก 
ไม่ว่าในทางนโยบาย หรือการปฏิบัติจะใช้วิธีการด าเนินการต่อผูถู้กบังคับโทษเหล่านั้ นให ้
 

                                                
10  จาก ยทุธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมทางอาญาไทย  (น. 15), โดย กิตติพงษ ์ กิตยารักษ,์ 

2544, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
11 จาก นิติธรรมอ าพรางในนิติศาสตร์ไทย  (น. 12), โดย คณิต ณ นคร, 2548, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
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กระทบกระเทือนสาระส าคัญของเสรีภาพตามท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ม่ได ้นอกจากนั้นในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ในเรือนจ าเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานบงัคบัโทษ
ตามกฎหมายต้องค านึงถึงโดยการปรับสภาพ ปรับปรุงหรือการจัดการให้มีความแตกต่างจาก  
สภาพการใช้ชีวิตภายนอกเรือนจ าให้น้อยท่ีสุดซ่ึงหมายความถึ งสภาพเรือนจ า หรือการด ารง
ชีวิตประจ าวนัของผูถู้กบงัคบัโทษจ าคุกตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกบับุคคลภายนอกให้มาก
ท่ีสุด เวน้แต่ท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการตดัอิสรภาพหรือการจ าคุกตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเหตุ
ท่ีต้องยงัคงสภาพเช่นนั้นเป็นเพราะการคงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์หรือบุคลิกประจ าตัวของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าจะตอ้งไม่ถูกท าลายไปเพื่อความจ าเป็นในการพฒันาสภาพดา้นร่างกายและจิตใจ
ของผูต้อ้งขงัตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินการบงัคบัโทษจ าคุกต่อไป สาเหตุส าคญัประการหน่ึง
ท่ีสิทธิของผูท่ี้ถูกคุมขงัยงัไม่ไดรั้บการเคารพเป็นเพราะเจา้หน้าท่ีของรัฐประสงค์ใชว้ิธีปฏิบติังาน 
ท่ีง่าย และตอ้งการความสะดวกในการปฏิบติังานโดยไม่ค  านึงถึงสิทธิของผูถู้กคุมขงัหรือผูท่ี้จะตอ้ง
ถูกบงัคบัโทษ และการท่ีแนวทางปฏิบติังานของหน่วยงานราชทณัฑข์าดกฎระเบียบท่ีมีความรัดกุม 
หรือการตรวจสอบท่ีเพียงพอท่ีจะควบคุมตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ12  
 เมื่อผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจ าแลว้ การอยู่รวมกนัของผูต้ ้องขงัในเรือนจ าถือเป็นสังคมหน่ึง 
ซ่ึงเกิดความขดัแยง้กนัอยู่เสมอ13 แน่นนอนว่าการท่ีผูต้อ้งขงัไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
เรือนจ า หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัย แต่การลงโทษผูต้ ้องขังโดยการขังเด่ียวท่ีเป็นระยะ
เวลานานเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งขงัเป็นอย่างมาก ซ่ึงห้องขงัเด่ี ยวในปัจจุบันมี
สภาพท่ีไม่สมควรน าตวัผูต้อ้งขงัไปขงัไว ้อีกทั้งการกระท าการขงัเด่ียวเป็นการขงัไวต้ลอดเวลา 24 
ชัว่โมงโดยไม่พบเจอผูอ่ื้นทั้งส้ินอาจท าใหผู้ต้อ้งขงัเกิดภาวะเครียด เกิดอาการซึมเศร้า เป็นผลร้ายต่อ
สุขภาพผูต้อ้งขงัอยา่งยิ่ง ผลร้ายท่ีสุดอาจท าให้ผูต้อ้งขงัป่วยทางจิตได ้โดยปกติผูต้อ้งขงัมีสิทธิท่ีจะ
ไดพ้บปะพูดคุยกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในการท่ีตนตอ้งถูกจ าคุกในเรือนจ า หรือท า
กิจกรรมร่วมกบัผูต้ ้องขังอ่ืน อนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูต้ ้องขังพึงมี ดงันั้นการขงัเด่ียวนอกจาก 
จะเป็นลิดรอนสิทธิของผูต้ ้องขังแล้วยงัเป็นการละเมิดสิทธิของผูต้ ้องขังอีกด้วย การขังเด่ียว 
ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใดๆ ในการบงัคบัโทษจ าคุกมีแต่ผลเสียอนัไม่เป็นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้
กลบัตวัเป็นคนดีได ้ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงักระท าผิดวินัยก็มีกระบวนการลงโทษอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสม
การลงโทษขังเด่ียว เช่น การลดประโยชน์บางอย่างบางประการก็เพียงพอแลว้ ซ่ึงการขังเด่ียว  
ก็เท่ากบัว่าเป็นการจ าคุกซอ้นคุกนัน่เอง  

                                                
12 จาก รายงานการศึกษาวิจัยฉบบัสมบรูณ์โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองสิทธิผู้ ต้องหา จ าเลย และผู้ ต้องโทษ

ในคดอีาญา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2540 (น.3), โดย  ณรงค ์ใจหาญ และคณะ. 
13 จาก มมุมองใหม่ในกฎหมายอาญา  (น. 199), โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2550, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

DPU



7 

 นอกจากน้ี การขงัเด่ียว เป็นการลดคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ของผูต้อ้งขงั รวมถึงขดัต่อมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติหลายฉบบั ซ่ึงปัจจุบนัประเทศ
ไทยมิไดก้  าหนดลกัษณะและสาระส าคญัของห้องในการขงัเด่ียวไว ้มีเพียงกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
“การขังเด่ียว” ซ่ึงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย  
ออกความตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ไดก้  าหนดการลงโทษขัง
เด่ียวถือเป็นโทษทางวินยัอยา่งหน่ึงซ่ึงก าหนดอยูใ่นมาตรา 35 (6) “ขงัเด่ียวไม่เกิน 3 เดือน” ตามตาม
พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 และในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกความตามมาตรา 58 
แห่งพระราชบัญญัติดงักล่าวข้อ 118 ก  าหนดว่า14 “การขงัเด่ียวนั้น ให้กระท าโดยวิธีแยกผูต้อ้งรับ
โทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษหา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” 
เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การขงัเด่ียวท่ีเป็นการลงโทษทางวินัยนั้นมีปัญหาใน
การตีความ แยกเป็นประเด็นดงัน้ี  
 ประการแรก การท่ีให้แยกผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษทางวินัยออกจากผูต้อ้งขงัอ่ืน ซ่ึงการ
แยกผูต้อ้งขงัในจุดน้ียงัมีความสบัสนของผูป้ฏิบติังานว่า การแยกผูต้อ้งขงัไปควบคุมไวท่ี้อ่ืน ค  าว่า 
“ท่ีอ่ืน” หมายถึงสถานท่ีท่ีควบคุมท่ีใช้เป็นมาตรการพิเศษหรือไม่ เน่ืองจากการขังเด่ียวท่ีเป็น
มาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภยัจะเป็นการแยกผูต้อ้งขงัท่ีไม่อาจอยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนไดอ้อกไว้
ในสถานท่ีหน่ึงซ่ึงไม่ใช่หอ้งขงัเด่ียวท่ีเป็นหอ้งส าหรับการลงโทษขงัเด่ียว โดยมาตรการพิเศษมัน่คง
เพื่อความปลอดภยัก าหนดอยูใ่นกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 42 ก าหนดว่า15 “ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่าอยูก่บั
ผูต้อ้งขงัอ่ืนในประเภทของตน โดยจะก่อการร้าย หรือมีเหตุพิเศษอยา่งอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุมกกัขงั 
ก็ให้แยกไวร้วมในประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน” เมื่อกฎหมายไม่ไดก้  าหนดลกัษณะของหอ้งขงัท่ีใช้
เป็นมาตรการพิเศษและห้องขงัท่ีใชเ้ป็นบทลงโทษทางวินยัเอาไวอ้นัเป็นสาระส าคญัในการขงัเด่ียว 
จึงท าใหเ้กิดปัญหาทั้งในตวับทกฎหมายและในทางปฏิบติั  
 ประการท่ีสอง ค  าว่า “ห้ามการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” หมายความรวมถึง
เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑด์ว้ยหรือไม่ และการหา้มติดต่อน้ี ในกรณีการเยีย่มหรือการติดต่อพบทนายความ
ของผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะพึงมีได ้ในจุดน้ีทางปฏิบติัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑจ์ะไม่ให้มี
การเยี่ยมจากญาติหรือพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงยงัเป็นปัญหาอยู ่
เน่ืองจากสิทธิของผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการปรึกษาจากทนายความในทางคดี 
 

                                                
14  กฎกระทรวงฯ ขอ้ 118. 
15  กฎกระทรวงฯ ขอ้ 42. 
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 ประการท่ีสาม บทลงโทษทางวินัยไดก้  าหนดการขังเด่ียว 3 เดือน ในกรณีท่ีผูต้อ้งขัง
ระหว่างพิจารณากระท าผิดเง่ือนไขเก่ียวกับระเบียบวินัย เช่น กระด้ างกระเด่ืองกับพัศดีหรือ 
ผูบ้ญัชาการเรือนจ า จะถูกสัง่ขงัเด่ียวทนัทีและจะน าตวัผูต้อ้งขงัไปขงัไวใ้นห้องมาตรการพิเศษเพื่อ
รอการสอบสวนการลงโทษทางวินยัในการขงัเด่ียว หากพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ตั้งแต่ฉบบั พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มาไดว้างหลกัการไวช้ดัเจนว่า ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค  าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผิดมิได้16 ดังนั้นการจะลงโทษ
ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาโดยการขงัเด่ียวเช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว้ไม่ได ้ซ่ึงการขงัเด่ียว
เป็นการลงโทษท่ีร้ายแรงอย่างยิ่งจึงไม่สมควรน ามาใชก้บัผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา หากผูต้อ้งขงั
กระท าผดิวินยัจริงก็ควรลงโทษท่ีเหมาะสมและไม่ขดัรัฐธรรมนูญ 
   ปัจจุบนัประเทศไทยยงัมีการขงัเด่ียวอยู่ ซ่ึงการลงโทษขงัเด่ียวอนัเป็นผลกระทบการ
พิจารณาทางวินัย โดยข้อก าหนดระหว่างประเทศระบุชดัเจนว่า การขงัเด่ียวมิใช่การลงโทษท่ีมี
ความเหมาะสม เป็นการลงโทษท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัซ่ึงขดักบัหลกัวตัถุประสงคก์าร
บังคับโทษ หลกัการทั่วไป การขังเด่ียวจะต้องไม่ถูกใช้เป็นบทลงโทษผูต้ ้องขัง อย่างไรก็ตาม 
ขอ้ก  าหนดระหว่างประเทศหลายฉบบัตระหนกัว่าการขงัเด่ียวในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงอาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพจิตใจของผูต้ ้องขังได้ หากมีการก าหนดการขังเด่ียวเป็นบทลงโทษ ก็ต้อง
ด าเนินการเพ่ือหาแนวทางยกเลิกบทลงโทษน้ี ขอ้ก  าหนดระหว่างประเทศเก่ียวกบัการลงโทษขัง
เด่ียวมีดงัต่อไปน้ี 
 หลกัการพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ขอ้ 7 “ความพยายามในการยกเลิกหรือ
จ ากดัการขงัเด่ียวในฐานะบทลงโทษนั้น พึงไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึน” 
 ข้อก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง ข้อ 31 “ห้ามมิให้ใช้การ
ลงโทษท่ีกระท าต่อเน้ือตวัผูต้อ้งขงั และการลงโทษทุกลกัษณะท่ีมีความโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ
ย  า่ยศีกัด์ิศรี เป็นบทลงโทษส าหรับการกระท าผดิทางวินยัโดยเด็ดขาด” 
 ขอ้ก าหนดเรือนจ าแห่งยุโรป ขอ้ 60.3 “ห้ามมิให้ใชก้ารลงโทษแบบเหมารวมเป็นหมู่
คณะ การลงโทษประหารชีวิต การลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย  า่ยศีกัด์ิศรี เป็นบทลงโทษ
ทางวินยัโดยเด็ดขาด” 
 ข้อก าหนดเรือนจ าแห่งยุโรป ข้อ 60.5 “การแยกขังเด่ียว จะใช้เป็นการลงโทษได้ 
ก็ต่อเม่ือมีเหตุพิเศษเท่านั้นและตอ้งมีก  าหนดเวลาท่ีแน่นอนและสั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้ 
                                                

16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา มาตรา 39 วรรค 2 และวรรค
ทา้ย. 
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 จากหลกัสากลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเคารพถึงสิทธิของผู ้ต้องขังท่ีไม่สมควร 
ถูกลงโทษในลกัษณะท่ีเป็นการทารุณโหดร้าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงโทษขงัเด่ียว ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค าตัดสินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงตดัสินเก่ียวกบัการ
ลงโทษขงัเด่ียวไดค่้อนขา้งชดัเจนเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนการการคุมขงัในลกัษณะดงักล่าวว่า17 “การ
แยกขงัเพ่ือพรากการรับรู้โดยประสาทสมัผสัทุกดา้นและการโดดเด่ียวจากผูต้อ้งอ่ืนอยา่งเด็ดขาดนั้น 
อนัเป็นการท าลายบุคลิกภาพของผูต้อ้งขังและเป็นการปฏิบัติท่ีไม่อาจอา้งความชอบธรรมดา้น  
ความมัน่คงหรือเหตุอ่ืนใดได”้ จะเห็นไดว้่าหลกัการของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัจะตอ้งเป็นไปอยา่งมี
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมและถูกหลกัการ หากผูต้ ้องขังกระท าผิดเง่ือนไขของระเบียบเรือนจ าและ
ขอ้บงัคบัของเรือนจ า ก็สมควรท่ีจะลงโทษ แต่วิธีของการลงโทษทางวินัยมีอยู่หลายวิธีดว้ยกัน 
ดงันั้น การลงโทษขงัเด่ียวจึงไม่สมควรท่ีจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการลงโทษทางวินัยต่อผูต้อ้งขงั 
นอกจากน้ี การลงโทษขงัเด่ียวในประเทศไทยเก่ียวกบัผูมี้อ  านาจในการลงโทษนั้น จะให้ผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนเพื่อลงโทษซ่ึงอาจไม่เป็นธรรมและ
ถูกตอ้งได ้เน่ืองจากเป็นองค์กรเดียวท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมหลกัพยานหลกัฐาน พิจารณาและตดัสิน
ลงโทษอยา่งเบ็ดเสร็จโดยไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมาจากบุคคลภายนอก ดงันั้นแทบทุกกรณี
ท่ีมีการท าผดิวินยัและอยูใ่นหลกัเกณฑข์งัเด่ียว ผูต้อ้งขงับุคคลนั้นจะถูกขงัเด่ียวเสมอ 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูศ้ึกษาจึงมุ่งท่ีจะศึกษาการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในเรือนจ า โดยจะศึกษาการขงั
เด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินัย ซ่ึงยงัเป็นปัญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบั 2540 เป็นตน้มาพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัการขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของ
กรมราชทณัฑ์ อีกทั้งกฎหมายราชทณัฑ์ของประเทศต่างๆ มาตรฐานสากลหรือขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการขังเด่ียวและท่ีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของผูต้ ้องขังเพื่อน ามา
เปรียบเทียบกบักฎหมายไทยว่าสอดคลอ้งกนัหรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์กับผูต้ ้องขงัให้สอดคลอ้งกนัและ
เกิดผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นจริงในทางปฏิบติัต่อไป 
 
 
                                                

17 From Krocher and Moller v. Switzerland Application No. 843/78. Strsbourg: ECHR. By European 
Commission of  Human Rights,1982. 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดและหลกักฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของการขังเด่ียวผูต้ ้องขัง และหลกักฎหมายท่ีเก่ียวกับการขังเด่ียวอนัจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานของเจา้พนกังานเรือนจ า และผูท่ี้มีอ  านาจสัง่ใหข้งัเด่ียวผูต้อ้งขงั 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบติัและในทางกฎหมาย ความแตกต่างและความสอดคลอ้ง
ของหลักกฎหมายของไทย หลักกฎหมายขององค์การสหประชาชาติ และหลักปฏิบัติของ
ต่างประเทศในเร่ืองการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั และสิทธิของผูต้อ้งขงั 
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการกระตุน้เตือนให้หน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นเรือนจ า กรมราชทณัฑ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตระหนกัถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ
สิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขังในการถูกขงัเด่ียว ซ่ึงควรจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์  
 4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ
พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ใหม้ีความชดัเจนและไม่มีช่องว่างในทางกฎหมายและ
เพื่อเป็นการหามาตรการในการตรวจสอบถ่วงดุลในการใชอ้  านาจของเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ ในการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั น ามาซ่ึงหลกัปฏิบติัท่ีเหมือนกนัในทุกเรือนจ า  

 
1.3 สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 
 บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ท่ีเก่ียวขอ้ง
และหลกักฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้ ้องขงัและหลกักฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกบัการขงัเด่ียวอนัจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจา้พนักงานเรือนจ า และผูท่ี้มี
อ  านาจสั่งให้ขงัเด่ียวผูต้อ้งขัง เน่ืองจากในทางปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังในเรือนจ ามีความแตกต่างตาม
วตัถุประสงค์ของหลกักฎหมายของไทย การใช้ดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการสั่งให้ขัง
เด่ียวนั้น ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีมีอยู่และไม่เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล จึงส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั หลกักฎหมายขององคก์ารสหประชาชาติ 
และหลกัปฏิบัติของต่างประเทศในเร่ืองการปฏิบัติการขังเด่ียวผูต้ ้องขัง และสิทธิของผูต้ ้องขัง 
ดังนั้น จึงด าเนินการแก้ไขกฎหมายหรือมาตรการทางกฎหมายในส่วนของการขังเด่ียวท่ีเป็น
มาตรการพิเศษและการขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบติั
และแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัได ้
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาถึงหลกักฎหมายในการขังเด่ียวผูต้อ้งขังท่ีเป็นมาตรการ
พิเศษและการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีเป็นการลงโทษทางวินยั โดยเฉพาะกรณีการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีเป็น
การลงโทษทางวินัยจะมีการศึกษาเป็นพิเศษ ทั้งน้ีการท่ีผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในเรือนจ าซ่ึงยงัอยู่ในความ
รับผิดชอบของเรือนจ านั้น ในกรณีคนตอ้งขงั คนฝากขงั ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคดีของศาลหรือ
ก่อนศาลมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุด รวมถึงศึกษากรณีนักโทษเด็ดขาดหรือผูต้อ้งขงัท่ีมีค  าพิพากษาถึง
ท่ีสุด แต่ไม่ศึกษาถึงกรณีของเด็กหรือเยาวชนและผูต้ ้องขังหญิง ในส่วนของเน้ือหานั้ น เป็น
การศึกษาในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์กฎหมายท่ีใชใ้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 
ปัญหาและมาตรการต่างๆ หลกัขององค์การสหประชาชาติและกฎหมายของต่างประเทศ ตาม
บทบัญญัติในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2540 เป็นต้นมา 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานราชทัณฑ์  กฎมาตรฐาน 
ขั้นต ่ าขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนอนุสัญญาหรือปฏิญญาสากล และกฎหมายจาก
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.5  วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธเ์ร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัศึกษากรณีการขงัเด่ียว
ผูต้อ้งขงัน้ี ใชว้ิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการคน้ควา้จากบทบญัญติัของกฎหมาย 
กฎ ระเบียบปฏิบัติในปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือ ต ารา บทความ วารสาร ท่ีเก่ียวข้องทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และไดเ้ขา้พบเจา้หน้าท่ีของกรมราชทณัฑ์ซ่ึงมีความรู้ในทางปฏิบติั
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบขอ้มูลและขอเอกสารอนัเป็นประโยชน์ในการศึกษา จากนั้นจึงน า
ข้อมูลท่ีได้มาท าการสังเคราะห์และจัดรวบรวมเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา และ
การศึกษาวิเคราะห์หาขอ้สรุปตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงแนวความคิดและหลกักฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผูต้อ้งขงั และหลกักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัอนัจะเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติังาน
ของเจา้พนกังานเรือนจ า และผูท่ี้มีอ  านาจสัง่ใหข้งัเด่ียวผูต้อ้งขงั 
 2. ท าให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบติัและในทางกฎหมาย ความแตกต่างและความสอดคลอ้ง
ของหลักกฎหมายของไทย หลักกฎหมายขององค์การสหประชาชาติ และหลักปฏิบัติของ
ต่างประเทศในเร่ืองการขงัเด่ียว และสิทธิของผูต้อ้งขงั 
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 3. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่า 
จะเป็นศาลยุติธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตระหนักถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิ
เสรีภาพของการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั ซ่ึงควรจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์  
 4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ให้มีความชดัเจนและไม่มีช่องว่างในทาง
กฎหมายและเพื่อเป็นการหามาตรการในการตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อ  านาจของเจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ ์ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั น ามาซ่ึงหลกัปฏิบติัท่ีเหมือนกนัในทุกเรือนจ า 
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บทที่ 2 
หลักกฎหมายและทฤษฎีการบังคับโทษกับการด าเนินการขังเด่ียวผู้ต้องขัง 

 
 เน่ืองจากการด าเนินการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิอาญาในขั้นตอนต่อจากการพิพากษา
ของศาลคือกระบวนการบงัคบัตามค าพิพากษาซ่ึงการบงัคบัโทษในคดีอาญามีความแตกต่างกบัการ
บังคับคดีในคดีแพ่งท่ีมุ่งไปในทางด้านการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหน้ีผูแ้พ้คดีเป็นหลัก 
และด าเนินการไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนการบังคับคดีอาญาเป็นขั้นตอนของ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาซ่ึงเจา้พนกังานบงัคบัคดีอาญาคือศาล1 ส่วนภารกิจในการบงัคบัโทษ
จ าคุกโดยเฉพาะคือเจา้หน้าท่ีของกรมราชทณัฑ์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามเรือนจ าหรือทณัฑสถานต่างๆ  
ซ่ึงมีหนา้ท่ีบงัคบัโทษจ าคุกตามค าสัง่หรือค าพิพากษาของศาลและแยกวิธีการด าเนินการโดยบญัญติั
ไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายบงัคบัโทษของไทยท่ีใชบ้งัคบั
ในปัจจุบนั 
 “กฎหมายบงัคบัโทษ” คือ กฎหมายท่ีว่าดว้ยมาตรการลงโทษซ่ึงบญัญัติถึงการบังคับ
โทษจ ากดัเสรีภาพในเรือนจ าเป็นกฎหมายท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา2 
เน่ืองจากอ านาจในการบังคับโทษเป็นอ านาจของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจึงถือเป็น
กฎหมายปกครองพิเศษและมีความแตกต่างจากกฎหมายบงัคบัโทษตามมาตรการอ่ืนๆ เพราะมีการ
บญัญัติเฉพาะถึงวิธีการและขั้นตอนการจ ากัดเสรีภาพ จากความหมายของกฎหมายบงัคบัโทษ
ดงักล่าวท่ีว่ากฎหมายบังคบัโทษเป็นการด าเนินการโดยอาศยัอ  านาจรัฐ ดงันั้นกระบวนการหรือ
วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับโทษต้องอยู่ภายใต้หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายและการ
ด าเนินการบงัคบัโทษจ าคุกท่ีดีคือตอ้งมีความเป็นเสรีนิยม เป็นประชาธิปไตย และตอ้งกระท าเพื่อ
สงัคม ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการยกให้ผูต้อ้งถูกบงัคบัโทษเป็นประธานของการบงัคบัโทษ 3 ซ่ึง
การด าเนินการตามกฎหมายบงัคบัโทษทุกกระบวนการท่ีก  าหนดโดยกฎหมายน้ีจะตอ้งด าเนินการ
ภายใตห้ลกัการดังกล่าวเพ่ือความบริสุทธ์ิยุติธรรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง การ

                                                
1 นิติกรรมอ ำพรำงในนิติศำสตร์ไทย.  (น. 12). เล่มเดิม.      
2  จาก กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษ ศึกษำกรณีกำรลดวนัต้องโทษจ ำคุก. (น. 6), ธีรารัตน์  สัมมา, 

2546, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
3  จาก กำรบงัคับโทษในประเทศไทย: กำรบงัคับโทษจ ำคุก (น. 246) โดย ธานี วรภทัร์,2552,  

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ด าเนินการขงัเด่ียวผูต้ ้องขังเป็นมาตรการหน่ึงท่ีถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายบังคับโทษจึงอยู่ภายใต้
หลกัการดงักล่าวดว้ย 
 ส าหรับเน้ือหาในบทน้ี จะไดศึ้กษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีทางดา้นการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัท่ีถูกควบคุมดว้ยการขงัเด่ียว เพื่อใหท้ราบถึงความเก่ียวพนัธร์ะหว่างผูต้อ้งขงักบัทฤษฎีทาง
กฎหมายท่ีใช้ปฏิบัติกับผูต้ ้องขัง โดยจะศึกษาถึงลกัษณะและการใช้โทษทางวินัยกับผูต้ ้องขัง 
มาตรการขงัเด่ียวและแนวทางปฏิบติั การตรวจสอบอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานเรือนจ าตลอดจน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของเจา้พนักงานเรือนจ า ผูม้ีอ  านาจสั่งการ รวมถึงผูป้ฏิบัติควบคุมการขงัเด่ียว
ผูต้ ้องขัง ซ่ึงในการปฏิบัติหน้าท่ีย่อมส่งผลต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชนของ
ผูต้ ้องขัง โดยศึกษาในรายละเอียดแยกจากกันต่างหาก ตลอดจนศึกษาถึงมาตรฐานสากลของ
องคก์ารสหประชาชาติท่ีนานาประเทศใหก้ารยอมรับ รวมถึงประเทศไทยดว้ย ซ่ึงถือว่ามีอิทธิพลต่อ
กฎหมายและแนวทางปฏิบติัของประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองการขงัเด่ียว
และการคุ้มครองสิทธิของผูต้ ้องขัง ทั้ งน้ีก็เพ่ือเป็นหลกัในเบ้ืองแรกต่อการท าความเข้าใจกับ
มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัต่อไป 
 
2.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 
 การพฒันาแนวความคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นสิทธิท่ีมีมาตั้งแต่สมยักรีกและ
โรมนัในรูปของสิทธิธรรมชาติ (Natural Right) โดยมีแนวความคิดว่า มนุษยเ์กิดมาเท่าเทียมกัน 
และพระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยข้ึ์นมาและไดใ้หสิ้ทธิบางอย่างแก่มนุษย ์สิทธิเหล่าน้ีจึงไม่อาจโอนกนั
ได ้และไม่มีใครล่วงละเมิดได ้และรัฐทั้งหลายจะตอ้งท าทุกอย่างเพ่ือให้มนุษยมี์สิทธิอย่างเต็มท่ี 
สิทธิธรรมชาติดังกล่าวท่ีบุคคลทุกคนพึงมี ก็คือ สิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง ซ่ึงต่อมาเรียกสิทธิ
ประเภทน้ีว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human Right) อนัครอบคลุมถึงสิทธิของผูต้อ้งขงั4 

 ในประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย ต่างก็ยึดมัน่ในลทัธิปัจเจกชนนิยมหรือเฉพาะ
บุคคลทั้งส้ิน ซ่ึงลทัธิปัจเจกชนนิยมน้ีกล่าวไวว้่า มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมายอ่มมีศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์(Human Dignity) อนัมีลกัษณะเป็นนามธรรมโดยจะปรากฏใหเ้ห็นในรูปของความสามารถ
ในการท่ีจะก าหนดชะตากรรมของตนเองได ้ซ่ึงการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนจะสามารถก าหนดชะตากรรม
ไดก้็ต่อเมื่อแต่ละคนมี “แดนแห่งเสรีภาพ” และภายในแดนแห่งเสรีภาพน้ี บุคคลแต่ละคนสามารถท่ี
จะกระท าการใดๆ ไดอ้ย่างอิสระตามอ าเภอใจ ปราศจากการแทรกแซงของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะ  
 
                                                

4 จาก หลกัประกันสิทธิผู้ ต้องขงั : กรณีศึกษำสิทธิในกำรด ำรงชีวิต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), 
โดย ณัฐยา จรรยาชยัเลิศ, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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อยา่งยิง่ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวถือเป็นท่ีมาในการให้การรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ในการท่ีบุคคลจะสามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพท่ีตนมีอยูน่ั้นไปพฒันาบุคลิกภาพของตนไม่ว่า
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปว่า เสรีภาพในขั้นพ้ืนฐาน5 

 สิทธิมนุษยชน (Human rights) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 มีการน าค  าน้ีมาใชป้รากฏอยูใ่น
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 เร่ืองสิทธิมนุษยชนไดม้ีการพฒันาในแต่ละยุค
สมยัต่อเน่ืองมาและมีการรับรองสิทธิของบุคคลในกลุ่มต่างๆ เช่น สิทธิของผูอ้พยพ สิทธิสตรี สิทธิ
เด็ก รวมตลอดทั้งสิทธิของผูต้อ้งขงั เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลกลุ่มต่างๆยงัไม่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนัตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัทัว่ไป6 
 แนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนนั้นอาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา โดยหากกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
ของประเทศใดหรือท่ีใดก็ตามท่ีปราศจากการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาแล้ว ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะเป็นได้ก็แค่เพียง
กระบวนการด าเนินคดีทางอาญาหรือกระบวนการลงโทษทางอาญาเท่านั้น7 
 อยา่งไรก็ดี การจะกล่าวถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์จึงตอ้งพิจารณาถึงสิทธิมนุษยชนไป
ควบคู่กนั เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของมนุษยทุ์กคนในฐานะท่ีเกิดมาเป็น
มนุษย ์และเป็นส่ิงจ  าเป็นมิใช่เพียงเพ่ือการมีชีวิตอยู ่แต่เพ่ือการด ารงชีวิตท่ีมีศกัด์ิศรี กล่าวคือ เพ่ือ
ชีวิตท่ีมีคุณค่าสมกบัความเป็นมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นรากฐานของความยุติธรรมท่ีจะเกิดข้ึนในสงัคม
อีกดว้ย 
 โดยท่ีรัฐเสรีประชาธิปไตยจะให้การรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรไวใ้น
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ แต่จะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานในทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม ประเพณีและความกา้วหนา้ในทางวิชาการหรือเทคโนโลยขีองแต่ละประเทศ อยา่งกรณี
ของประเทศไทยนั้น สิทธิเสรีภาพของบุคคลไดมี้การน ามาก าหนดไวใ้นบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 
อนัเป็นการให้การรับรอง สิทธิเสรีภาพของบุคคล และนับไดว้่าเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัยิง่ของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงไดมี้การพฒันาตลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 

                                                
5   จาก หลกัพื้นฐำนของสิทธิเสรีภำพ และศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ ตำมรัฐธรรมนูญ (น. 113),  

บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
6  จาก กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก  (น. 48), โดย ธานี วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
7  จาก มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  (น. 1), โดย ชาติ ชยัเดชสุริยะ, 2549, 

กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
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 อย่างไรก็ตาม ถึงแมผู้ป้กครองจะมีอ  านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่ก็ใช่ว่า 
จะสามารถใชอ้  านาจท่ีมีนั้นไดอ้ย่างมีอิสระเสรี เพราะมนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมานั้น ไม่ว่าจะเป็นหญิง
หรือชายย่อมมีสิทธิประเภทหน่ึงอนัเป็นสิทธิประจ าตวัอนัไม่อาจโอนให้แก่กันได้ และไม่อาจ  
ถูกท าลายไดโ้ดยอ านาจใดๆ เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) ของความเป็นมนุษยอ์นั 
เท่าเทียมกนัและ ไม่อาจแบ่งแยกกนัได ้ซ่ึงการกระท าอยา่งใดๆ ของผูป้กครอง จะตอ้งค านึงถึงสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์การใชอ้  านาจจะล่วงละเมิดสิทธิเช่นว่าน้ีมิได ้รัฐบาลท่ีจดัตั้งโดยประชาชนมี
หน้าท่ีตอ้งปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและพิทกัษ์สิทธิและเสรีภาพ มิให้ถูกท าลาย อยา่งไรก็ตาม 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนอยู่ภายใตก้ฎหมายรับรองไว ้ตราบใดท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัรับรอง
ไวช้ดัเจนขอ้เรียกร้องของประชาชนควรมีอิสระนั้น เป็นเพียงขอ้เรียกร้องต่อรัฐซ่ึงในการกระท าการ
ใดๆ จะตอ้งค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ดงันั้นจ  าเป็นท่ีจะตอ้งออกกฎหมายภายในหรือ
น ามาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ อนัเป็นผลบงัคบัใชอ้ย่างแทจ้ริง เน่ืองจากสิทธิเหล่าน้ีไดถู้กรับรอง
และถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีอ านาจอธิปไตย 
 กล่าวได้ว่า ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) เป็นมูลฐานหน่ึงของสิทธิ
มนุษยชน ดงัมีนยัส าคญั 2 ประการ8 ดงัน้ี 
 ประการแรก คือ “ธรรมชาติของมนุษย”์ กล่าวคือ ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของมนุษยท่ี์เก่ียวกบั 
สภาพจิตใจและความตอ้งการจ าเป็นท่ีจูงใจใหม้นุษยท์ าการใดๆ ในทางทฤษฎี มนุษยน่์าจะเป็นอยา่ง
เดียวกนั ไม่ว่าจะอยู ่ณ ท่ีใด แต่ในทางปฏิบติั พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสงัคม 
และวฒันธรรมดว้ย 
 ประการท่ีสอง “ศีลธรรม” กล่าวคือ เป็นหลกัท่ีว่าด้วยความรับผิดชอบชั่วดีท่ีสังคม
หน่ึงๆ ก  าหนดใหส้มาชิกยึดถือปฏิบติัโดยไม่มีศีลธรรมสากลใหย้ดึถือนอกจากอนุมานเอาจากส่วน
ท่ีก  าหนดไวเ้หมือนกนัในความประพฤติบางเร่ือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีได้
บญัญัติรับรองเร่ือง “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ โดยบัญญัติไวใ้นมาตรา 4 ว่า “ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพบุคคลย่อมไดรั้บการคุม้ครอง” มาตรา 26 บญัญัติว่า “การใชอ้  านาจโดย
องคก์รของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ี” และมาตรา 28 วรรคแรก บญัญติัว่า “บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใช้

                                                
8 จาก กำรอ้ำงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภำพของบคุคลตำมมำตรำ 28 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540  (น. 9-10), โดย อุดม รัฐอมฤต นพนิธิ สุริยะ และ 
บรรเจิด สิงคเนติ, 2544, กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ. 
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สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 
 จากหลกัการดงักล่าว ประเทศไทยซ่ึงเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยประเทศหน่ึง ก็มีการ
รับรองในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ช่นกนั เม่ือพิจารณาไดจ้ากเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ ฉบบัเดิม 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีให้ความส าคญักบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากท่ีสุด โดยมี
บทบญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ รวมถึง
การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ หลกัการดงักล่าวมา
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
(The Universal Declaration of Human Rights 1948) และกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) แต่
ถึงแมจ้ะมีการบญัญัติเอาไวใ้นรัฐธรรมนูญ แต่ค าว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ก็มิไดม้ีการให้ค  า
นิยามเก่ียวกบัค าน้ีเอาไว ้เหมือนกบัในหลายๆ ประเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ท่ีไม่เคยมีบญัญติัมา
ก่อน การหาค าจ  ากดัความหรือขอบเขตของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น อาจจะยงัหาขอ้ยติุไมไ่ด ้แต่
ก็อาจสรุปไดต้ามแนวทางของนกันิติศาสตร์เยอรมนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ซ่ึงถือว่าศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยเ์ป็นคุณค่าท่ีมิอาจจะล่วงละเมิดได้9 โดยเจตนารมณ์ส าคญัในการบญัญติัเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยล์งในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีก็คือ แนวความคิดท่ีตอ้งการให ้“มนุษยต์ระหนกัว่าในความสมัพนัธ์
ระหว่างกนันั้น จะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเยีย่งสตัว ์คือ ในลกัษณะท่ีต ่ากว่ามนุษยไ์ม่ได”้10 
 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตามทบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการกล่าวถึง “คุณค่า” 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นคุณค่าท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัเวลาสถานท่ี และจะตอ้งท าให้คุณค่าดงักล่าวนั้นมี
ผลในทางกฎหมาย ตามท่ี GuenterDuerigไดอ้ธิบายค าว่า “ศกัด์ิศรี” ว่า มนุษยทุ์กคนเป็นมนุษยโ์ดย
อ านาจแห่งจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงท าให้เขาแตกต่างจากความเป็นอยู่ในสภาวะธรรมชาติท่ี
ปราศจากความเป็นส่วนบุคคล และการท าให้บรรลุเป้าหมายภายในขอบเขตส่วนบุคคลนั้ น 
ย่อมข้ึนอยู่ก ับการตัดสินใจของบุคคลนั้ น เองในอัน ท่ีจะก าหนดตนเองและในการสร้าง 
สภาพแวดลอ้มของตนเอง จากแนวความคิดดงักล่าวน้ีอนัเป็นการใหค้วามหมายของ “ศกัด์ิศรีความ 
เป็นมนุษย”์ ซ่ึงประกอบดว้ยรากฐานอนัเป็นสาระส าคญั 2 ประการ ท่ีไม่อาจแยกออกจากกนัไดคื้อ 
สิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิในท่ีจะไดรั้บความเสมอภาค 
 

                                                
9  หลกัพื้นฐำนของสิทธิเสรีภำพ และศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ ตำมรัฐธรรมนูญ (น. 107). เล่มเดิม. 
10 กำรอ้ำงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภำพของบคุคลตำมมำตรำ 28 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540  (น. 9-10). เล่มเดิม.     
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 “สิทธิในชีวิตและร่างกาย” (RechtaufLeben) เป็นส่ิงท่ีติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดเป็น
สิทธิของปัจเจกบุคคลท่ีมีอยู่ในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและร่างกายดงักล่าวไม่อาจจะถูก
พรากไปจากบุคคลได ้แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจท าให้ไดรั้บหลกัประกนัมากข้ึนโดยบทบญัญัติ
กฎหมายของรัฐได ้สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการ
ด ารงอยู่ของมนุษย ์และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษยมี์อิสระท่ีจะก าหนดตนเองได้
ตามเจตจ านงท่ีตนประสงค ์จากการท่ีมนุษยม์ีเจตจ านงโดยอิสระในอนัจะสร้างสภาพแวดลอ้มของ
ตนเองหรือพฒันาบุคลิกภาพของตนเองท่ีจะท าใหม้นุษยแ์ตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆดงันั้น เพ่ือเป็น
การเคารพในสิทธิในชีวิตและร่างกายของปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนจึงตอ้งเคารพในขอบเขต
ปริมณฑลส่วนบุคคลของแต่ละคน และด้วยเหตุน้ีสิทธิในชีวิตและร่างกาย จึงเป็นรากฐานอนั
ส 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 ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีอยา่งแทจ้ริง นอกจากปัจเจกบุคคล
จะมีสิทธิในชีวิตและร่างกายแลว้ ปัจเจกบุคคลยงัจะตอ้งมีหลกัประกนัในเร่ืองหลกัความเสมอภาค
ดว้ย หลกัความเสมอภาคจึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ “ศกัด์ิศรีความ เป็นมนุษย”์ 
 อยา่งไรก็ตาม ในทางความเขา้ใจถึงคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นเสรีภาพของมนุษย์
นั้นจะตอ้งเขา้ใจว่าเสรีภาพในการก าหนดตนเองของมนุษยใ์นทางความคิดนั้นถือว่ามนุษยทุ์กคนมี
ความเท่าเทียมกันในเสรีภาพทางนามธรรมเท่านั้น ดงันั้น คุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ “ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย”์ น้ีแทจ้ริงแลว้ไม่อาจจะท าให้เท่าเทียมกนัได้ส าหรับมนุษยทุ์กคน แต่อย่างน้อย
ท่ีสุดมีความเป็นไปไดใ้นทางนามธรรมท่ีบุคคลแต่ละบุคคลอาจจะท าให้บรรลุเป้าหมายของตน
ในทางกฎหมายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
 ก) คุณค่าอนัมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น จะตอ้งเขา้ใจว่ายงัด  ารงอยู่
ถึงแมว้่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะไม่มีความสามารถท่ีจะก าหนดตนเองไดโ้ดยอิสระตั้งแต่เร่ิมตน้ อนั
เน่ืองมาจากความมีจิตบกพร่อง จิตผิดปกติ หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีน้ียงั ตอ้งถือว่า
ในทางกฎหมายแลว้บุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะก าหนดตนเองได ้และบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะใช้
เสรีภาพนั้นอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงย่อมมีผลว่าศักด์ิศรีความเป็นมนุษยย์งัด  ารงอยู่ก ับบุคคลนั้ น  
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อย่างสมบูรณ์ ทั้งน้ีโดยไม่จ  าเป็นต้องพิจารณาความจริงว่าบุคคลนั้นสามารถใช้เสรีภาพนั้นได้
หรือไม ่
 ข) คุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยย์งัด  ารงอยูถึ่งแมบุ้คคลใดบุคคล
หน่ึงจะสร้างความเส่ือมเสียใหแ้ก่ตนเอง เช่น อาชญากรไดใ้ชเ้สรีภาพไปในทางท่ีผดิก่อใหเ้กิดความ
อบัอายสร้างความเส่ือมเสียให้แก่ตนเอง การใชเ้สรีภาพท่ีท าให้เกิดความอบัอายและสร้างความ
เส่ือมเสียให้แก่ตนเองเช่นนั้นย่อมเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่ามนุษยน์ั้นมีศกัด์ิศรีของตนเอง มีศกัด์ิศรีท่ีจะ
ก าหนดตนเองไดอ้ยา่งอิสระ หากแต่บุคคลนั้นไดใ้ชเ้สรีภาพนั้นไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเป็น
การใชเ้สรีภาพไปในทางท่ีผดิ 
 ค)  คุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นมิได้ข้ึนอยู่กบัการท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีเป็นจริงในทางปฏิบติัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดงันั้น การแทรกแซงของรัฐอาจ
เป็นการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ด ้แมว้่าบุคคลนั้นไดต้ดัสินใจอยา่งอิสระยนิยอมให้รัฐ
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) ไดว้ินิจฉยัว่ากฎหมาย อาญาท่ีอนุญาตใหท้ า
แทง้ไดน้ั้นเป็นโมฆะ โดยไดใ้ห้เหตุผลว่าชีวิตท่ีไดรั้บการพฒันาอยู่ในครรภ์ มารดานั้นถือเป็นชีวิต
อีกชีวิตหน่ึงซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของรัฐธรรมนูญ หรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นอาจใหค้วาม
คุม้ครองไปถึงบุคคลท่ีเสียชีวิตแลว้ เช่น การใชป้ระโยชน์จากศพของมนุษยใ์นทางการวิจยัเพื่อการ
อุตสาหกรรมนั้นอาจเป็นการละเมิดในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แต่อย่างไรก็ตาม หากผูต้ายได้
ตัดสินใจด้วยตนเองการท่ีจะอุทิศร่างกายของตนเพื่อการศึกษาวิจัยในทางแพทย์อัน เป็น  
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ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือการรักษาเยียวยาผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นน้ีย่อมไม่เป็นการ 
ขดัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์11 
 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 หมายถึงเกียรติในทางส่วนบุคคล 
ท่ีปรากฏต่อสาธารณะ ดงันั้น ศกัด์ิศรีในความหมายของชาวโรมนัจึงไม่ใช่เร่ืองของบุคคลทุกคน 
หากแต่หมายเฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บเกียรติจากสาธารณะ 
 แต่ “ศกัด์ิศรี” ในความเขา้ใจของศาสนาคริสต์ หมายถึง ความเมตตาของพระเจ้า ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงในทางศาสนาคริสต์ว่า มนุษยน์ั้นถูกสร้างข้ึนตามความประสงค์ของพระ 
ผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้น ศกัด์ิศรีของมนุษยมิ์อาจถูกท าลายหรือถูกพรากไปไดโ้ดยการกระท าของบุคคลอ่ืน
หากแต่ถูกท าลายไดโ้ดยบาปของตนเอง ศกัด์ิศรีในความหมายของศาสนาคริสต์จึงเป็นเร่ืองของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัพระผูเ้ป็นเจา้12 
 ในทางพุทธศาสนาถึงแมจ้ะมิไดม้ีการพูดถึงค าว่า “ศกัด์ิศรี” ไวโ้ดยตรง แต่พระพุทธองค์
เคยตรัสไวใ้นอคัคญัสูตรว่า วรรณะทั้งส่ีอนัประกอบดว้ย กษัตริย ์พราหมณ์ แพศย ์และศูทร นั้น
สามารถประพฤติไดท้ั้งในทาง “กรรม” ท่ีด  าและขาว ดงันั้น วรรณะหรือชนชั้นจึงไม่ใช่เคร่ืองวดั
ความผดิถูกชัว่ดี และไดต้รัสว่า ทั้งพราหมณ์ แพศย ์ศูทร ยอ่มเกิดจากพวกนั้นมิใช่พวกอ่ืน เกิดจาก
คนเสมอกัน มิใช่เกิดจากคนท่ีไม่เสมอกนั เกิดข้ึนโดยธรรม มิใช่เกิดข้ึนโดยอธรรม นอกจากนั้น
พระพุทธองค์ยงัได้ตรัสไวใ้นอพัพัฏฐสูตรว่า ใครก็ตามยงัถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะ  
(การสมรส) คนเหล่านั้นย่อมห่างไกลจากความรู้และความประพฤติอนัยอดเยี่ยมต่อเม่ือละความ 
ถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถือวาหะได ้จึงจะน าให้แจง้ไดซ่ึ้งความรู้และความประพฤติอนัยอดเยี่ยม 
จากค าตรัสของพระพุทธองคใ์นพระสูตรต่างๆ แสดงใหเ้ห็นว่า ตามหลกัพระพุทธศาสนาคุณค่าของ
บุคคลข้ึนอยูก่บัความรู้ (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) ดงันั้นบุคคลไม่ว่าวรรณะใดท่ีถึงพร้อม
ดว้ยความรู้ และความประพฤติและเป็นผูป้ราศจากอวิชชาแลว้บุคคลนั้นยอ่มเป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุด 

                                                
11 จาก สิทธิเสรีภำพและศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ (น. 15-17), โดย ไพโรจน์ พลเพชร, บรรเจิดสิงคะเนติ, 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็, ชลทั ประเทืองรัตนา, และ เฉลิม  เกิดโมล,ี 2546, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
12 หลกัพื้นฐำนของสิทธิเสรีภำพ และศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ ตำมรัฐธรรมนูญ (น. 86). เล่มเดิม.  
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 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 ว ัย หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบุคคลใน
ความหมายน้ี “ศกัด์ิศรี” จึงหมายถึงลกัษณะบางประการท่ีสร้างออกมาเป็นคุณค่าเฉพาะตวัของ
มนุษย ์อนัเป็นสารัตถะในการก าหนดความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นสารัตถะท่ีมนุษยแ์ต่ละ
คนไดรั้บเพ่ือแก่ความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้น13 
 W. Maihofer และ R.F. Behrendt เห็นว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นเป็นการแสดงออก
ถึงการสร้างปริมณฑลของความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลให้กวา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และใช้
ประโยชน์จากปริมณฑลดงักล่าวเพ่ือการด ารงไวซ่ึ้งชีวิตมนุษย ์และเพ่ือปรับปรุงชีวิตมนุษยใ์หดี้ข้ึน 
โดยวิธีการพฒันาขีดความสามารถของมนุษยไ์ปสู่เป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้
 ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน  ได้เคยวินิจฉัยในคดี KPD-Urteil เก่ียวกับ 
“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ โดยอธิบายว่า เป็นการเรียกร้องการสร้างตนเองอย่างอิสระของปัจเจก
บุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ถือว่ามีค่าสูงสุด ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เป็นส่ิงท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้ เป็นส่ิงซ่ึงต้องให้ความเคารพและตอ้งไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ 
มนุษย ์คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถในการสร้างชีวิตบนความรับผดิชอบของตนเอง 
ดงันั้น เพ่ือเห็นแก่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องปัจเจกบุคคล จะตอ้งท าให้เกิดความมัน่คงแก่ปัจเจก
บุคคลในการพัฒนาลกัษณะส่วนบุคคลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และในค าวินิจฉัยเร่ือง 
Mephiso-Beschluss ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของเยอรมนัไดว้ินิจฉัยว่ามาตรา 1 วรรคหน่ึง ของ
รัฐธรรมนูญ (Grundgesestz) ได้ให้หลกัประกันในทางคุณค่าซ่ึงปัจเจกบุคคลไดรั้บหลกัประกัน
ดงักล่าวเพราะความเป็นบุคคล การไม่อาจล่วงละเมิดไดใ้นศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น เป็นการ
รับรองถึงการคุม้ครองจากการแทรกแซงในปริมณฑลส่วนบุคคล 
                                                

 13  หลกัพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพ และศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมรัฐธรรมนูญ ( น.87). เล่มเดิม. 
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 จากการให้ความหมายของ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ โดยนักนิติศาสตร์และโดย 
ค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสมาพนัธข์องเยอรมนันั้น จึงอาจสรุปไดว้่า ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยน์ั้นเป็นคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ อนัสืบเน่ืองมาจากความเป็นมนุษย ์และเป็นคุณค่าท่ีผกูพนั
อยู่เฉพาะกบัความเป็นมนุษยเ์ท่านั้น โดยไม่ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขอ่ืนใดทั้งส้ิน เช่น เช้ือชาติ ศาสนา 
คุณค่าของมนุษยด์งักล่าวน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือใหม้นุษยมี์ความอิสระในการท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพ
ส่วนตวัของบุคคลนั้นๆ ภายใตค้วามรับผดิชอบของตนเอง โดยถือว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ เป็น
คุณค่าท่ีมิอาจล่วงละเมิดได ้
 การอธิบายถึงการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นทางปฏิบัติวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการ
อธิบายเร่ืองดงักล่าวในเชิงปฏิเสธ นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของเยอรมนัไดเ้คยวินิจฉัย
เก่ียวกบัการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยการอธิบายถอ้ยค าต่างๆ เช่น การท าใหไ้ดรั้บความอบั
อาย (Erniedrigung)การติดตามไล่ล่า (Verfolrung) การเนรเทศ (Aechtung) และการลงโทษท่ีมี
ลกัษณะทารุณโหดร้าย หรือการกระท าท่ีเป็นการบงัคบัใหท้ างาน การใชค้นเป็นทาส การก่อการร้าย 
การท าลายลา้งชาติพนัธ์ หรือการน ามนุษยไ์ปใชใ้นการทดลอง การกระท าเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการ
กระท าท่ีละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ั้งส้ิน และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธข์องเยอรมนัได้
พฒันาแนวคิดในเร่ืองของการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์อกมาในรูปแบบท่ีเป็นภาวะวิสัย 
(Objektformel) ซ่ึงหมายความว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ดรั้บความกระทบกระเทือน หากมนุษย์
ได้ถูกลดคุณค่ามาเป็นเพียงวตัถุของการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง กรณีน้ีย่อมถือไดว้่ามีการ
ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ลว้ นอกจากน้ี ได้มีความพยายามในการจ าแนกการละเมิดต่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยพิจารณาจากความเก่ียวพนัระหว่างศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก์บัสิทธิใน
ความเสมอภาคและสิทธิในเสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก์บัความเก่ียวพนัต่อหลกันิติรัฐ 
(Rechtssaathprinzip) ซ่ึงอาจจ าแนกการแทรกแซงในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์อกดงัน้ี14 
 (1) ความเสมอภาคในทางกฎหมายของบุคคล การละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์น
กรณีน้ีแสดงออกโดยการน าบุคคลไปเป็นทาส การบงัคบัใชแ้รงงาน การเลือกปฏิบติัต่อบุคคลโดย
ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา นอกจากน้ียงัอาจหมายความรวมถึงการด าเนินการในทางธุรกิจในการเป็น
คนกลางจดัหาเด็กเพ่ือใหมี้การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงอาจมีปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยไ์ด ้
 (2)  การคุ้มครองลกัษณะเฉพาะตัวและบูรณภาพของบุคคล (Integritaet) ในกรณีน้ี
ประการแรกเก่ียวกับบูรณภาพของบุคคลในทางกายภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล 
ถูกล่วงละเมิดในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บการทรมาน ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งทารุณโหดร้ายรวมทั้งการ
                                                

 14 หลกัพื้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพ และศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ (น. 101-102). แหล่งเดิม. 
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ลงโทษท่ีกระท าต่อเน้ือตวัร่างกาย ส่วนอีกประการหน่ึงเป็นการเคารพต่อลกัษณะเฉพาะตวัและ
บูรณภาพของบุคคลในทางจิตใจ การใชว้ิธีสะกดจิต รวมทั้งการใชว้ิธีการข่มขู่ย่อมมีผลกระทบ 
ต่อบูรณภาพของบุคคลในทางจิตใจได ้ปัญหาท่ีเก่ียวกบับูรณภาพทางกายและจิตคือ การขงัเด่ียว
ผูต้ ้องขังในเรือนจ า เป็นการกระท าให้ผูต้ ้องขังได้รับการทรมานทางด้านจิตใจโดยไม่ให้ติดต่อส่ือสาร 
กบับุคคลอ่ืนอนัเป็นการขดัต่อหลกัเสรีภาพ ดงันั้นการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือไม่ 
 (3) ศัก ด์ิศ รีความเป็นมนุษย์นั้ น ถือว่าเป็นรากฐานในทางความคิดของการให้
หลกัประกันในกระบวนการพิจารณาในศาลตามหลกันิติรัฐ จากหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ก่อให้เกิดหลกัการท่ีส าคญัในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าผูถู้กกล่าวหาในคดีนั้นไดรั้บ
สิทธิท่ีจะโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาของตน รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะพิสูจน์เพ่ือโตแ้ยง้ขอ้อา้งหรือขอ้กล่าวหาตน
ไดจ้ากการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยด์งักล่าวน้ีเอง ไดก่้อใหเ้กิดหลกัในทางกฎหมายอาญาว่า 
บุคคลไม่อาจท่ีจะถูกบงัคบัเพื่อกล่าวโทษแก่ตนได ้
 การวินิจฉัยว่าพฤติกรรมใดเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นหรือไม่นั้ น 
เบ้ืองตน้ อาจแยกพิจารณาในสามประเด็นเบ้ืองตน้ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 ประเด็นแรก ไดแ้ก่ ส่ิงนั้นๆ มนุษยค์วรปฏิบติัต่อกนัหรือไม่ 
 ประเด็นท่ีสอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกทางดา้นจิตใจของคนในสงัคมขณะนั้น สนบัสนุนหรือ
โตแ้ยง้อยา่งไร และ 
 ประเด็นท่ีสาม ได้แก่ แนวทางท่ีสังคมอ่ืนท่ีมีประสบการณ์มาก่อนเป็นข้อพิจารณา
ประกอบ15 
 จึงกล่าวไดว้่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ม่ใช่ภาพตายตวั แต่มีลกัษณะพลวตัร ดงันั้น ใน
การวินิจฉยัแต่ละคร้ังแต่ละเร่ืองจึงตอ้งมีค  าอธิบายท่ีชดัแจง้ต่อสงัคม 
 ผูต้อ้งขงัซ่ึงถือเป็นมนุษยแ์ละพลเมืองของประเทศผูห้น่ึงเพียงแต่สูญเสียสิทธิบางส่วน
จากการท่ีได้รับโทษไป แต่บุคคลเหล่าน้ียงัมีสิทธิท่ียงัเหลืออยู่อีกจากการถูกลงโทษนั้ น มิได้
หมายความว่าผูก้ระท าความผดิท่ีถูกตอ้งขงันั้นส้ินสิทธิความเป็นมนุษยไ์ปเสียทั้งหมดแต่อย่างใด 
การท่ีตอ้งถูกแยกตัวออกจากสังคมปกติ ซ่ึงผูต้ ้องขังจะต้องถูกจ ากัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหว 
เสรีภาพในการติดต่อส่ือสารกบัสงัคมภายนอก ท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของความถูกตอ้งชอบธรรม 
ความพอดีในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ความทุกขท์รมานของผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บจากการถูกจ ากดัเสรีภาพ 
ตามกฎหมายต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีได้น าไปสู่การเรียกร้องสิทธิของผูต้ ้องขังอนัเป็นสิทธิมนุษยชน 
                                                

 15  กำรอ้ำงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภำพของบคุคลตำมมำตรำ 28 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540  (น. 9-10). เล่มเดิม.      
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ขั้นพ้ืนฐาน (basic human rights) รวมทั้งการเรียกร้องใหมี้การรับรองสิทธิตามกฎหมายอนัพึงมีของ
บุคคลเหล่านั้นด้วย16 ดงันั้น ผูต้อ้งขังจึงควรได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนทุกคนตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไว ้เน่ืองจากสภาวะแห่งความมีศกัด์ิศรีของมนุษยเ์ช่นน้ี ยอ่มถือว่าด  ารงอยูใ่นมนุษย์
ทุกคน และไม่อาจถูกลิดรอนหรือท าลายลงได ้ไม่ว่าจะโดยรัฐหรือโดยตวัของเขาเอง หมายความว่า 
แมม้นุษยจ์ะมีพฤติกรรมท่ีดูแลว้ไร้ศกัด์ิศรีหรือไร้คุณค่า แต่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเขาก็ยงัคง
อยูมิ่ไดถู้กลิดรอนไปดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ี
เป็นผูต้อ้งขงัในคดีอาญาดว้ยเช่นเดียวกนั17 
 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
ไดมี้การจดัท าสาส์นโดยสภายโุรป เรียกว่าอนุสญัญาเพ่ือการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน  (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)18 
 การขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางวินัยผูต้อ้งขงัท่ีท าใหผู้ต้อ้งขงัปราศจาก
เสรีภาพทางร่างกายโดยการก ากดัใหอ้ยูใ่นหอ้งแคบๆ ตามล าพงัและห้ามติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 
อีกทั้งการขงัเด่ียวเวลานานเป็นการทรมานทางดา้นจิตใจอย่างหน่ึงดว้ย ซ่ึงอาจท าให้ผูต้อ้งขงัเกิด 
คิดฆ่าตวัตายหรือประสาทหลอนร่วมดว้ยเหล่าน้ีเป็นการปฏิบติัท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการ
ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 
2.2  วตัถุประสงค์การลงโทษ 
 การลงโทษ คือ การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผูไ้ด้รับการปฏิบติันั้นต้องไดรั้บ
ผลร้าย เน่ืองจากการท่ีบุคคลนั้นฝ่าฝืนกติกาของสงัคม โดยรัฐจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีจดัการให้ผูก้ระท า
ผดิไดรั้บผลร้ายนั้น วิธีการเพ่ือความปลอดภยัเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ป็น

                                                
16  จาก กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก (น. 48), โดย ธานี วรภทัร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

 17  จาก รัฐธรรมนูญ 2540 จำกศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์สู่ธัมมิกสิทธิมนุษยชน (น. 65), โดย 
จรัญ โฆษณานนัท,์ 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.    
 18  กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก (น. 48). เล่มเดิม. 
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การป้องกนัพิเศษ (Special Prevention / Spezialpravention) เน่ืองจากวิธีการเพื่อความปลอดภยัใช้
เพ่ือป้องกนัมิให้ผูก้ระท าผดิกลบัมากระท าความผิดเดียวกนัซ ้ าอีก และเพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้มี
การกระท าผิดท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นอนัอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต วิธีการเพื่อความปลอดภยัเป็นทางเลือกท่ีศาลสามารถมีค าสัง่ควบคู่ไปกบัการลงโทษ19 โดย
การใชม้าตรการบงัคบัทางอาญาไม่เพียงลงโทษผูก้ระท าความผิดเท่านั้น แต่ให้โอกาสบุคคลท่ีจะ
แก้ไขพฤตินิสัยให้กลบัตนเป็นคนดีและกลบัคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อท าความเข้าใจใน
หลกัการดงักล่าว ทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 2.2.1  เพื่อตอบแทนแกแ้คน้ใหแ้ก่สงัคม (Retribution) 
 การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนเป็นทฤษฏีการลงโทษท่ีมีมาแต่โบราณสมยัท่ี
มนุษยย์งัเป็นสงัคมดั้งเดิม การลงโทษน้ีเป็นไปเพ่ือความยติุธรรม โดยมีความเช่ือกนัว่าผูท่ี้กระท าผดิ
เป็นผูท่ี้มีความคิดชัว่ร้าย จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งลงโทษใหส้าสมกบัความชัว่ร้าย รูปแบบของการลงโทษ
จึงมีลกัษณะรุนแรง ป่าเถ่ือน มีนักปรัชญาชาวเยอรมนั Immanuel Kant ได้สนับสนุนทฤษฎีการ
ลงโทษน้ี และยงัไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Philosophy of Law ว่า “จะใชก้ารลงโทษเป็นเพียงเคร่ืองมือ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได ้ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูล้งโทษเองหรือแก่สังคมเป็น
ส่วนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีตอ้งเน่ืองมาจากเหตุว่าบุคคลท่ีถูกลงโทษไดก้ระท าผดิเท่านั้น 
ทั้งน้ีเพราะเป็นการไม่บังควรท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงเพียงเพ่ือจะเป็นเคร่ืองมือให้บังเกิดผล 
แก่บุคคลอ่ืน ทุกคนมีสิทธิในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษยใ์นอนัจะไม่ถูกปฏิบติัเช่นนั้น”20 แต่หากจะ
พิจารณาว่าทฤษฎีแกแ้คน้ทดแทนมีความทารุณโหดร้ายและป่าเถ่ือนอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกเท่าใด
นกั เพราะถือว่าเป็นวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนโดยทัว่ไปท่ี
ต้องการจะเห็นผูท่ี้กระท าผิดได้รับผลร้ายตอบแทน จึงจะถือว่าเกิดความยุติธรรม ตามหลัก “ตาต่อตา  
ฟันต่อฟัน” (An eye for an eye, a tooth for a tooth) คือเมื่อปฏิบัติต่อผูอ่ื้นอย่างไรก็ควรท่ีจะไดรั้บ
การปฏิบติัเช่นเดียวกนัตอบแทน 
 ปัญหามีอยู่ว่าเหตุใดรัฐจึงตอ้งรับหน้าท่ีลงโทษผูก้ระท าผิดเอง การท่ีรัฐเขา้ไปลงโทษ
ผูก้ระท าผดินั้นเป็นเพราะการลงโทษผูก้ระท าผดิเพ่ือเป็นการแกแ้คน้ทดแทนนั้น รัฐตอ้งการป้องกนั
เพ่ือมิให้มีการแกแ้คน้กนัเองซ่ึงจะท าให้สังคมวุ่นวายหากเพราะจะมีการแกแ้คน้กนัเองไมมีส้ินสุด
ในขณะเดียวกนัก็เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกว่าใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม โดยการลงโทษผูล้ะเมิดให้
ได้รับผลร้ายท่ีสาสมและทดแทนกันอย่างยุติธรรม โดยเหตุผลของการลงโทษตามทฤษฎีเพื่อแก้แค้น 
ทดแทนนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 
                                                

19 แหล่งเดิม.   
20 แหล่งเดิม.   
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 1. เหตุผลเพื่อความยติุธรรม การกระท าความผดิเป็นการฝ่าฝืนต่อหลกัความยุติธรรม 
เมื่อฝ่าฝืนผูก้ระท าผดิจึงตอ้งถูกลงโทษเพื่อท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม  
 2. เหตุผลเพ่ือทดแทนความผิดตามกฎหมาย เม่ือมีการกระท าผิดกฎหมายเกิดข้ึน เรา 
ก็จะลงโทษผูก้ระท าผิด ดว้ยเหตุเพราะผูน้ั้นสมควรท่ีจะไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด
กฎหมาย ไม่ใชเ้พ่ือความยุติธรรม ทั้งน้ี เพราะอาชญากรรม (crime) และการลงโทษ (punishment) 
เป็นของคู่กนั21 
 แต่ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกแ้ค้นทดแทนน้ีในปัจจุบันจะเร่ิมลดความส าคญัลงเพราะ
สงัคมมีเหตุผลหรือทฤษฎีอ่ืนแทนท่ี ประกอบกบัทฤษฎีการลงโทษน้ียงัมีจุดอ่อนหลายประการคือ 
 (1) การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ในอนาคต คือ 
ไม่มีการพิจารณาว่า การลงโทษนั้นจะมีผลในการป้องกนัไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดข้ึนอีกหรือไม่ 
การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้ค้นทดแทนมิได้ท าให้เกิดผลอะไรกลบัคืนมาในเชิงความคิดในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมในอนาคต 
                 (2) การลงโทษแกแ้ค้นทดแทนไม่ได้ค  านึงถึงความจ าเป็นของสังคม แต่นึกถึงความ
เหมาะสมของโทษกบัความผิดท่ีกระท า ฉะนั้นเม่ือไดล้งโทษผูก้ระท าผิดตามอตัราโทษแลว้ ก็ตอ้ง
ปล่อยตวัออกมาทั้งๆ ท่ียงัเป็นอนัตรายต่อสังคมอยู่ เช่น กรณีการตดัมือผูก้ระท าผิดฐานลกัทรัพย ์
สงัคมก็ไม่ไดอ้ะไรนอกจากการลงโทษดงักล่าวนอกจากคนพิการท่ีตอ้งเป็นภาระแก่สังคมในการ
เล้ียงดูต่อไป 
 (3) เป็นการยากท่ีจะวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผดิว่ามีความเท่าเทียมกนั
จริงหรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริงสังคมยงัไม่มีมาตรการใดๆ ท่ีจะลงโทษให้ไดส้ดัส่วนกบั
ความผดิท่ีแทจ้ริง เช่น กรณีการลกัทรัพยต์อ้งลงโทษอยา่งไรจึงจะสาสม หากจะใชโ้ทษจ าคุกจะตอ้ง
จ าคุกก่ีปีจึงจะทดแทนกนัได้ เป็นเร่ืองของความรู้สึกทั้งส้ิน ยงัไม่มีมาตรฐานใดๆ ท่ีจดัวดัไดว้่า
ทดแทนกนัได ้ปัญหาจึงเกิดว่าผูก้ระท าผิดถูกลงโทษอย่างยุติธรรมหรือผูเ้สียหายไดรั้บการตอบ
แทนท่ียติุธรรมหรือไม่22 
 ดว้ยเหตุดังกล่าวน้ีประกอบกับสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึน และมีการกล่าวถึงเร่ือง
สิทธิมนุษยชนมากข้ึน ท าให้การลงโทษแบบแก้แคน้ทดแทนลดความส าคญัลง แต่ยงัคงมีอยู่ใน
ปัจจุบนัเหตุเพราะว่ายงัมีความสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนในการท่ีจะท าให้

                                                
21  ควำมประสงค์ของกำรลงโทษอำญำ : ศึกษำเฉพำะประเทศไทยสมยัใช้กฎหมำยลกัษณะอำญำและ

ประมวลกฎหมำยอำญำ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), โดย สหธน รัตนไพจิตร, 2527,  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

22  กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก (น. 35). เล่มเดิม. 
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ผูก้ระท าผดิไดรั้บการลงโทษเพ่ือทดแทนให้สาสมกนั แต่ทฤษฎีแกแ้คน้ทดแทนนั้นยอ่มมีผลทั้งใน
ดา้นความกรุณาปรานี และมีส่วนท่ีเรียกไดว้่าเป็นการแกแ้คน้ตอบแทน อนัท าให้สังคมส่วนใหญ่
พอใจ ตลอดจนตัวผูก้ระท าผิดก็ยินดีท่ีจะรับโทษตามสัดส่วนของความผิดท่ีตนได้กระท าลง 
นอกจากน้ียงัมีผลในทางป้องกันสังคมอีกด้วย เพราะว่าการใชว้ิธีการลงโทษแบบน้ีย่อมมีผลทั้ง
ในทางท าใหผู้ก้ระท าผดิรู้สึกส านึกตวัและท าใหบุ้คคลภายนอกเกรงกลวัต่อโทษนั้นดว้ย23 
 2.2.2  เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงจิตใจผูก้ระท าผดิ (Rehabilitation)  
 แนวความคิดเก่ียวกบัการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดนั้น ผูท่ี้ให้ค  าจ  ากัดความ
เป็นท่านแรก คือ นกัวิชาการชาวอเมริกนัช่ือ ศาสตราจารยเ์อเลน ซ่ึงพอจะสรุปหลกัการไดว้่าทฤษฎี
การแกไ้ขผูก้ระท าผดิน้ีเป็นการรวมเอาแนวความคิดหลายแนวความคิดเขา้ไวด้ว้ยกนั แต่มีส่ิงท่ีเห็น
ฟ้องกนัว่า พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นผลของเหตุท่ีสืบเน่ืองจากอดีต เหตุเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สภาพทางธรรมชาติของมนุษย ์ดว้ยประการน้ีจึงเป็นหน้าท่ีของนักวิทยาศาสตร์ท่ีต้องคน้ควา้หา
ค าอธิบายว่า เหตุผลเหล่าน้ีมีความเป็นมาอย่างไร ความรู้ท่ีไดม้าจากการศึกษาถึงพฤติกรรมอนัสืบ
เน่ืองมาจากอดีตน้ีจะท าใหม้นุษยส์ามารถใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้
และท่ีเห็นเป็นลกัษณะเด่นชดัของทฤษฎีน้ีคือ วิธีการทั้งหลายท่ีจะน ามาใชป้ฏิบติัต่อผูต้อ้งโทษน้ี 
จะตอ้งมีสภาพเป็นตัวบ าบัดตัดโอกาสหรือจ ากัดความสามารถในการกระท าผิด วิธีการเหล่าน้ี
จะตอ้งเป็นตวัก  าหนดให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูต้อ้งโทษเพื่อความสุข ความพึง
พอใจของผูน้ั้นและเพ่ือป้องกนัสงัคมจากอาชญากรรมอนัจะพึงมีข้ึน24 เป็นแนวคิดของส านกัอาชญา
วิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงมีความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบัเจตจ านงก าหนด (Determinism) 
กล่าวคือการกระท าของมนุษยถู์กก าหนดจากปัจจยัต่างๆ โดยท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเลือกการกระท าได้
อยา่งอิสระ หรือใชเ้หตุผลในการเลือก แต่มนุษยถู์กกดดนั หล่อหลอมมาจากส่ิงแวดลอ้มและปัจจยั
ต่างๆ จนมีบุคลิกภาพท่ีบกพร่องและหนัไปสู่การกระท าผดิ ดงันั้น การกระท าของมนุษยเ์ป็นผลมา
จากหลายปัจจยัรวมกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางชีวภาพ และปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม ปัจจยัเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของมนุษย ์ดงันั้น การกระท าความผดิจึงเกิดจาก
ปัจจยัหลายอย่างรวมกนัดว้ย ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นท่ี
การกระท าความผดิเป็นหลกั แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการกระความผิดและแกไ้ขไปท่ี
สาเหตุนั้น วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎีเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูน้ีมีดงัน้ี 

                                                
23 จาก ทฤษฎอีำญำ  (พิมพค์ร้ังท่ี 2) (น. 89), โดย อภิรัตน์  เพช็รศิริ, 2552, กรุงเทพฯ : วิญญูชน.   
24 Allen, “Criminal Justice Legal Values and Rehabilitative Ideal”  (อา้งถึงใน อภิรัตน์ เพช็รศิริ. ทฤษฎี

อำญำ (พิมพค์ร้ังท่ี 2 ) (น. 91-92), 2522, กรุงเทพฯ : วิญญูชน). 
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 1. มุง่ท่ีจะศึกษาท าความเขา้ใจถึงสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยเนน้ท่ีตวับุคคลผูก้ระท า
ผดิ และสภาพแวดลอ้ม 
 2. เพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขผูก้ระท าผดิ มากกว่าท่ีจะลงโทษ 
 3. การท าให้ผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคมของตนเองได ้และมีชีวิตร่วมกบับุคคลอ่ืนใน
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข25 
 การลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเป็นการเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าผิดมากกว่าการกระท า
ความผดิ โดยเป็นการศึกษาผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคลหรือการจ าแนกลกัษณะ เพื่อหาสาเหตุของการ
กระท าผิดและการทางแกไ้ข ทั้งน้ีเพราะสังคมจดัให้มีการลงโทษข้ึนก็เพ่ือเปิดโอกาสให้สังคมได้
แกไ้ขผูก้ระท าผิด ดงันั้น ระยะเวลาของการลงโทษจ าคุกจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของตวัผูก้ระท า
ผดิท่ีตอ้งการจะแกไ้ขตนเอง เช่น ผูต้อ้งขงัคดีฆ่า อาจไดรั้บการปล่อยตวัก่อนผูต้อ้งขงัคดีลกัทรัพยท่ี์
กระท าความผิดซ ้ าซาก ถา้หากว่าผูต้ ้องขังคดีฆ่าสามารถส านึกผิดและมีพฤติกรรมตามท่ีสังคม
ตอ้งการโดยท่ีไม่มีแนวโนม้ว่าจะกระท าความผดิอีก 
 แนวความคิดในการลงโทษเพ่ือไขฟ้ืนฟูเป็นแนวคิดท่ีให้โอกาสคนกลบัตวั ให้โอกาส
แกไ้ขปรับปรุงตวัโดยการท าใหค้นท่ีกระท าผดิไม่ถล าตวัลึกไม่สู่การกระท าผดิมากข้ึน ทั้งน้ีโดยการ
พยายามหลีกเล่ียงไม่ใหผู้ก้ระท าผดิถูกลงโทษในลกัษณะท่ีเป็นการท างานคุณลกัษณะหรือศกัยภาพ
ในการกลบัเขา้สู่สงัคม โดยการใชม้าตรการหลีกเล่ียงโทษจ าคุก เช่น การรอลงอาญาโดยมีเง่ือนไข
ในการคุมประพฤติ การใชโ้ทษปรับและการใชม้าตรการในชุมชนอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้ผูก้ระท าผิด
ไดรั้บผลกระทบในทางลบในเรือนจ า นอกจากน้ียงัใชว้ิธีหลีกเล่ียงโทษจ าคุกในกรณีท่ีไดเ้ขา้ไปรับ
โทษในเรือนจ ามาระดบัหน่ึงแลว้ ก็ให้อยูใ่นเรือนจ าน้อยท่ีสุดเพื่อให้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเช่นกนั 
โดยใชว้ิธีการพกัการลงโทษ การลดวนัตอ้งโทษ หรือการท างานบริการสาธารณะและศูนยค์วบคุม 
ในขณะท่ีบุคคลท่ีไดรั้บโทษจ าคุกในเรือนจ าให้มีการอบรมแกไ้ขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้การศึกษา 
การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจดัการสวสัดิการ การให้การบ าบดัแกไ้ขเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งแกไ้ขสาเหตุท่ีท าใหผู้ก้ระท าผดิมีความบกพร่องและเป็นเหตุใหก้ระท าผดิ 
 วตัถุประสงค์ของการลงโทษท่ีกล่าวมาแล้ว เป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการลงโทษทาง
อาญา โดยในการน าไปใชน้ั้นจะเนน้หนกัไปในทางใดก็เป็นไปตามลกัษณะทางวฒันธรรมของกลุ่ม
ชนนั้น สภาพชีวิตความเป็นอยู ่ศาสนา และแนวนโยบายแห่งรัฐ ในบางช่วงเวลาแนวคิดของทฤษฎี
ต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการคุม้ครองป้องกนัสังคมในสถานการณ์ท่ีวิกฤตได ้หาก
เราพิจารณาประวติัการลงโทษทางอาญาตั้งแต่อดีตของประเทศไทย ในยุคสุโขทยั อยุธยา เร่ือยมา

                                                
25 จาก ทฤษฎกีำรลงโทษ. (น. 29), โดย ณัฐฐ์วฒัน์  สุทธิโยธิน, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามีการน าทฤษฎีต่างๆ มาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดั การน าแนวคิดดงักล่าวมาใชน้ั้น
จะผสมกลมกลืนกนัอยูห่ลายแนวคิดทฤษฎี ปรากฏในโทษและวิธีการบงัคบัโทษทางอาญา26 
 ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูนั้น จะมีหลกัการส าคญัท่ีควรค านึงถึงและควร
ปฏิบติั27 คือ 
 1. พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระท าผิดประสบกับส่ิงท่ีเป็นการท าลายคุณลกัษณะ
ประจ าตวัของเขา 
 2. ใหใ้ชว้ิธีการอ่ืนแทนการลงโทษระยะสั้น โดยหนัมาใชว้ิธีการอยา่งอ่ืนแทนการจ าคุก
เพราะการจ าคุกระยะสั้นไม่ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด การจ าคุกระยะสั้น 
ยิง่เป็นการท าให้ผูถู้กลงโทษกลายเป็นผูร้้ายถาวร เพราะเคยผา่นการจ าคุกมาแลว้ กลายเป็นคนข้ีคุก
และยงัอาจไดเ้รียนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาดว้ย  
 3. การลงโทษตอ้งเหมาะสมกบัการกระท าผดิเป็นรายบุคคล การก าหนดโทษและการ
พิจารณาความหนกัเบาของการลงโทษ ตอ้งข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ีจ  าเป็นตอ้งแกไ้ข ไม่ใช่ความหนัก
เบาของการกระท าผดิ การลงโทษจึงตอ้งเหมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผิดว่าควรไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งไร 
 4. เมื่อผูก้ระท าผิดได้แก้ไขดีดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ เมื่อเห็นว่าผูก้ระท าผิด
สามารถแกไ้ขตนเองไดดี้แลว้ ก็ไม่ควรลงโทษต่อควรท่ีจะระงบัโทษ เพราะถึงลงโทษต่อไปก็ไม่ได้
ประโยชน์ 
 5. ให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างท่ีมีการคุมขัง เน่ืองจากทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผิดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะคืนผูก้ระท าผดิกบัสู่สังคม จึงตอ้งหาวิธีช่วยเหลือให้ผูก้ระท า
ผิดสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้มีอาชีพ มีงานท า มีรายได ้เล้ียงตนเองได ้และไม่เป็น
ภาระของผูอ่ื้น 

 
2.3  การปฏิบัตต่ิอผู้ต้องขังภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบังคบัโทษ 
 การศึกษาถึงแนวทางความคิดในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงัภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยบงัคับ
โทษ หมายถึง การพิจารณาถึงหลกัในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัซ่ึงไดรั้บการปฏิบติัโดยมาตรการต่างๆ 
ท่ีถือว่าเป็นการจ ากดัเสรีภาพของบุคคล ท่ีเรียกว่า “การบงัคบัโทษทางอาญา” ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
อยู่นอกวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีตอ้งเป็นไปตาม “กฎหมายว่าดว้ยบงัคบัโทษ” (penalty law หรือ 

                                                
26 กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก (น. 38). เล่มเดิม.  
27 จาก กฎหมำยอำญำ ภำค 1 (น. 34),โดย อุทิศ  แสนโกศิก, 2525, พระนคร ศูนยบ์ริการเอกสารและ

วิชาการ กองวิชาการ กรมอยัการ (อา้งถึงใน ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน. น. 31). 
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prison law)28 มาตรการบงัคบัผูก้ระท าความผิดในการด าเนินคดีโดยปกติตอ้งมีหมาย กล่าวอีกนัย
หน่ึง ก็คือ หมาย เป็นเคร่ืองแสดงอ านาจถึงการใชม้าตรการบงัคบั ซ่ึงนอกเหนือจากการบงัคบัโทษ
อาญาโดยการจ าคุกแลว้ ในส่วนของมาตรการบงัคบัท่ีมีผลต่อกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและ
เป็นเคร่ืองมือทางกฎหมาย ท่ีใชก้บัผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยโดยตรง ก็คือ การขงั29 โดยอาศยัอ  านาจ
ของศาลในการออกหมายขงัเสียก่อน เมื่อมีการออกหมายขงัโดยศาล ก็จะตอ้งส่งตวัผูถู้กกล่าวหา
หรือจ าเลยไปยงัเรือนจ าในเขตอ านาจของศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น ในระหว่างนั้นการท่ีจะปฏิบติัต่อ
บุคคลดงักล่าวก็ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษ ประกอบกบัการด าเนินการทางคดี
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 กระบวนการยุติธรรมเป็นการด าเนินการยุติธรรมท่ีขบัเคล่ือนโดยการปฏิบติังานของ  
เจ้าพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงแบ่งงานกนัท าเป็นขั้นตอนและพ่ึงพาอาศยักัน กล่าวคือ มี
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจท าการสืบสวนสอบสวนและจบักุม มีพนกังานอยัการท าหนา้ท่ีฟ้องร้องด าเนินคดีมี
ผูพ้ิพากษาท าหน้าท่ีพิจารณาคดี และสุดทา้ยก็จะมีเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ ท าหนา้ท่ีควบคุมอบรมและ
สั่งสอนผูก้ระท าความผิด เพ่ือให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นคนดีเม่ือพน้โทษแลว้ ซ่ึงถือว่างาน
ราชทณัฑเ์ป็นงานท่ีส าคญัยิง่ต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิหรือผูต้อ้งขงั ดงันั้น 
เพ่ือใหด้  าเนินกระบวนการยติุธรรมสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ใน
การศึกษาถึงการบงัคบัโทษทางอาญาดว้ย ซ่ึงในการศึกษากฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา นอกจากจะต้องศึกษากฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ จ  าตอ้ง
ศึกษากฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษดว้ย 
 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนมาเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบติัในการ
ท่ีจะจัดการกับผูก้ระท าความผิดในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม โดยควบคุมตัว
ผูก้ระท าความผิดไวต้ามค าพิพากษาของศาล เพื่อแกไ้ขและปรับปรุงบุคคลผูก้ระท าความผิดให้
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดีเสียใหม่จนสามารถกลบัเขา้สู้สังคมและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็น
ปกติสุขกฎหมายดงักล่าวน้ีจะก าหนดลกัษณะและวิธีการบงัคบัโทษจ าคุก รวมถึงโทษกกัขงั และ
ก าหนดลกัษณะวิธีการเพื่อความปลอดภยัอ่ืนท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ ท่ีกระท าในเรือนจ า
และทณัฑสถานทั้งหลาย ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายอาญา 
 ภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษ หมายถึง ภารกิจการด าเนินการบงัคบัโทษผูท่ี้ไดก้ระท า
ความผิดในลกัษณะต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษและวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษ 

                                                
28 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  (น. 46). เล่มเดิม. 
29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (22) “ขงั” หมายความถึง การกกัขงัจ าเลย หรือ

ผูต้อ้งหาโดยศาล. 
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โดยมุ่งไปท่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมชั่วของบุคคลท่ีถูกยืนยนัโดย ค  าพิพากษาว่ากระท า
ความผดิและคืนคนดีสู่สงัคม กฎหมายบงัคบัโทษจ าคุกไดแ้ก่ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 
2479 เป็นตน้ และหน่วยงานภาครัฐหลกัท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องภารกิจ
ของกฎหมายบงัคบัโทษคือ กรมราชทณัฑ์30 
 วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการบงัคบัโทษจ าคุกมีความส าคญัดงัน้ี31 
 วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการบงัคบัโทษจ าคุกจะไม่เหมือนกบัวตัถุประสงค์
ของการลงโทษท่ีมุ่งท่ีจะลงโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นหลกั หากแต่
วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษเป็นพฒันาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษ เขา้มาสู่แนวคิดยคุ
ใหม่ท่ีมีความเป็นเสรีนิยมในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน 
มุ่งท่ีจะปรับเปล่ียน บ าบดัฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพร่องในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นเหตุ
ใหก้ระท าผดิกฎหมายอาญาอนัเป็นกติกาสงัคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัคนในสงัคม
ปกติได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าคนลกัษณะดงักล่าวน้ีไปปรับปรุงซ่อมแซมแกไ้ข ยกระดับ
ความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดบัเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้นๆได ้ซ่ึง
วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 1) เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 
 2)  เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคม 
 2.3.1 เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบ  
ต่อสงัคม 
 วตัถุประสงคข์อ้น้ีมุ่งเนน้การด ารงชีวติในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผดิ และ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดและตรงกบัความเป็นจริงในการบงัคบัโทษ
ในทัณฑสถานท่ีว่า “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผูก้ระท าผิดครบระยะเวลาแลว้ ผูน้ั้ นก็จะออกมาด ารงชีวิต 
ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดงันั้นในหลายประเทศในโลก เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศองักฤษ เป็นตน้ ต่างก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการลงโทษ
จ าคุกท่ีจะต้องหลีกเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและสอดคลอ้งกับหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญอยู่บน
พ้ืนฐานของการบงัคบัโทษ หลกัการความใกลเ้คียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ าเพราะ

                                                
30  จาก วิกฤตรำชทัณฑ์  (น. 36-37), โดย ธานี วรภทัร์, 2554, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
31  กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก  (น. 39-46). เล่มเดิม. 
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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 
 1) หลกัการความใกลเ้คียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า กล่าวคือ รัฐจะตอ้ง
พยายามบริหารจดัการต่างๆใหก้ารด าเนินชีวิตของผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า มีความใกลเ้คียงกบัการ
ใชชี้วิตของบุคคลทัว่ไปภายนอกเรือนจ ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้กล่าวอีกนัยหน่ึงภายนอกคุกและ
ภายในคุกตอ้งใกลเ้คียงกนัมิฉะนั้นจะท าให้ผูไ้ดรั้บโทษจ าคุกเสียบุคลิกภาพ หรือวฒันธรรมการ
ด าเนินชีวิตของตนในการอยูร่่วมกนักบัสงัคมภายนอกไป ท าใหไ้ม่สามารถกลบัคืนสู่สงัคมได ้เป็น
การท าลายวฒันธรรมการใชชี้วิตปกติของมนุษย ์
 2) การหลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ หมายความว่า มาตรการหรือกลไกต่างๆ ใน
การลงโทษและบงัคบัโทษตอ้งหลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ อนัเป็นการท าลายบุคลิกลกัษณะ
ของความเป็นมนุษย์ไป เช่น การไม่ให้เกิดวฒันธรรมคุกโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นผลมาละลาย
พฤติกรรมของผูต้ ้องขงั การตดัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายนอกคุก การลงโทษดว้ยวิธีการทารุณ
โหดร้ายภายในเรือนจ า เป็นตน้ เป็นการกระท าท่ีท าให้ผูต้อ้งขงัรู้สึกว่าตนเองดอ้ยกว่า หรือตกต ่า
กว่าคนอ่ืนทัว่ไป เช่น การเรียกช่ือหรือการใชส้รรพนามต่างๆในการเรียกผูต้อ้งขงั เป็นตน้ 
 3) พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ใหผู้ก้ระท าความผิดไดป้ระสบกบัส่ิงท่ีท 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 
 4) การปล่อยตวัผูก้ระท าผดิโดยไม่ลงโทษจ าคุก โดยพยายามใชบ้ทบญัญติักฎหมายว่า
ดว้ยการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ หรือพยายามใชโ้ทษปรับ เป็นหลกัในการเล่ียงไม่ใช้
โทษจ าคุกโดยไม่จ  าเป็น โดยเฉพาะโทษจ าคุกระยะสั้น 
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 5)  การปล่อยตวัก่อนรับโทษจ าคุกครบก าหนด ซ่ึงเป็นอ านาจของเจา้พนักงานในส่วน
ราชทณัฑท่ี์จะพิจารณาปล่อยตวัผูต้อ้งโทษก่อนครบก าหนด หากเห็นว่าความเหมาะสมในอนัท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ในสังคมของผูน้ั้นจะเส่ือมทรามลง หากจ าคุกอยู่ในเรือนจ าต่อไปและการปล่อยตวัผูน้ั้น
ออกมาจะไม่เป็นอนัตรายต่อสงัคม 
 6)  การแยกประเภทนักโทษ เช่น แยกนักโทษโดยพิจารณาจากอายุ แยกผูท่ี้กระท า
ความผดิคร้ังแรกออกจากพวกท่ีกระท าผดิมาแลว้หลายคร้ัง เป็นตน้ 

 7)  หลกัการคืนคนดีสู่สังคม การบังคับโทษมุ่งผลส าเร็จในการสร้างจิตส านึก สร้าง
ความรู้ผดิชอบชัว่ดี ใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลท่ีตอ้งโทษใหไ้ด ้
 การบงัคบัโทษตอ้งพยายามมุ่งยกระดบัสามญัส านึกและพฤติกรรมท่ีตกต ่าของผูก้ระท า
ความผิดให้ข้ึนมาสู่ระดบัคนปกติ โดยหลกัการท่ีว่ามนุษยเ์ป็นประดิษฐกรรมท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน
เป็นพิเศษให้สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดแ้ละสามารถพฒันาปรับเปล่ียนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได ้
จึงตอ้งมีการส่งเสริมคุณค่าในตวับุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ตอ้งแสดงผลลพัธ์ของ
ความคิดและการกระท ารวมทั้งผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจส าหรับความเป็นไปไดท่ี้จะหาเล้ียงชีพเพ่ือ
ชดเชยจุดอ่อนหรือส่ิงบกพร่องของแต่ละคน ซ่ึงการบ าบดัปรับปรุงแกไ้ขน้ีนักโทษแต่ละคนจะไม่
เหมือนกนั แต่จะตอ้งมีวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบงัคบัโทษเป็นรายๆไป อนัจะยงั
ผลสุดทา้ยใหเ้กิดคือ เม่ือนกัโทษพน้โทษแลว้ไม่กระท าความผดิซ ้าอีก 
 2.3.2  เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคม 
 การบงัคบัโทษมุ่งท่ีจะคุม้ครองสังคม อนัเป็นภารกิจเดียวกนักบักฎหมายอาญา ดงันั้น
เมื่อปรากฏเป็นท่ีแน่ชดัแลว้โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็นผูก้ระท าความผิด
และศาลไดพิ้พากษาลงโทษจ าคุกแลว้ ส่วนของการบงัคบัโทษก็จะจ ากดัเสรีภาพของนกัโทษผูน้ั้น
เพื่อเขา้สู่มาตรการในการแกไ้ขในรูปแบบต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีสมควรโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ต่างๆ เก่ียวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นรายๆ ไป ให้เป็นไปตามแผนการบังคับโทษ เมื่อ
บ าบดัรักษาเป็นปกติดีแลว้ จึงปล่อยบุคคลนั้นกลบัเขา้สู่สังคม วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจึง
เป็นการคุม้ครองสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถา้หากไดก้ระท าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลัน่กรองเอาคนท่ี
กระท าผิดกฎหมายเขา้รับโทษจ าคุก ภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษจะท าการแกไ้ขพฤติกรรมชัว่
ของคนท่ีไดก้ระท าผดิกฎหมายอาญาใหเ้ป็นคนดีของสงัคม 
 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผูก้ระท าผิดในปัจจุบัน แมจ้ะเป็นแนวทางท่ียอมรับกันใน
วงการราชทณัฑ์โดยทัว่ไป แต่ก็ยงัเป็นท่ีสงสัยว่าจะไดรั้บผลตามวตัถุประสงค์เพียงไร เพราะการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิจะมีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ 
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 1)  ผูก้ระท าความผิดไดสู้ญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขดัเกลาให้มี
บุคลิกลกัษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใชเ้วลาในเรือนจ าไม่นานในการท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูใหฟ้ื้นคืน
จิตส านึกท่ีดีกลบัมา และปรับตวัเขา้กบัคนโดยทัว่ไปในสงัคมนั้นท าไดย้าก 
 2)  การลงโทษเพ่ือการแกไ้ขนั้น จะขดักบัความรู้สึกของคนในสงัคมว่าผูก้ระท าผิดไม่
ควรได้รับการปฏิบัติท่ีดีกว่าคนปกติทั่วไป ซ่ึงเป็นไปตามหลักของเบนเท็ม (Bentham) ท่ีว่า 
“หลกัการไดรั้บประโยชน์ท่ีนอ้ยกว่า” (Principle of less eligibility) ทั้งน้ีเพราะคนโดยทัว่ไปจะเห็น
ว่าเป็นการไม่เป็นธรรมท่ีผูก้ระท าผิดจะไดรั้บประโยชน์มากกว่าคนทัว่ไป เช่น ผูก้ระท าความผิด 
จะไดรั้บการอบรมแกไ้ขฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั ตลอดจนการจดัการศึกษา การหา
งาน ในขณะท่ีคนทัว่ไปในสังคมอีกจ านวนมากไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว ความรู้สึกของคนทัว่ไป
ดงักล่าวเห็นไดว้่าขดักบัหลกัของการแกไ้ขฟ้ืนฟู 
 3)  การแก้ไขฟ้ืนฟูเหมาะสมส 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 
 2.3.3  ความสัมพนัธ์และความขดักนัของเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษและการ
บงัคบัโทษ 
 ตามท่ีกล่าวมาแลว้ว่าการแก้ไขนั้ น ขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผูก้ระท า
ความผดิไม่ควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีกว่าคนทัว่ไป ตามหลกัท่ีเรียกว่า “หลกัการไดรั้บประโยชน์ท่ี
น้อยกว่า” (Principle of less eligibility) โดยคนในสังคมทั่วไปจะเห็นว่าเป็นการไม่เป็นธรรมท่ี
ผูก้ระท าผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนทั่วไป เช่น ผูก้ระท าผิดจะได้รับการอบรมแก้ไข 
ฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนการจดัการศึกษา การหางาน ในขณะท่ีคนทัว่ไป
ในสังคมอีกจ านวนมากไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว ความรู้สึกของคนทัว่ไปดงักล่าวเห็นไดว้่าขดักบั
หลักของการแก้ไขฟ้ืนฟูตามวตัถุประสงค์ของการบังคับโทษ ซ่ึงในขณะเดียวกันหากไม่ให้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆอยา่งเหมาะสมก็เป็นการยากในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิใหมี้จิตส านึกและ
กลบัตวักลบัใจไม่กระท าความผดิซ ้าอีกได ้ดงันั้นจึงเกิดความสมัพนัธแ์ละความขดักนัของเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษและการบงัคบัโทษ 
 
 

DPU



35 

  2.3.3.1  พฒันาการความสมัพนัธต์ามวตัถุประสงคข์องการลงโทษและการบงัคบัโทษ 
 เดิมการลงโทษจ าคุกมุ่งเนน้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษและการบงัคบัโทษ
ท่ีเนน้การแกแ้คน้ทดแทนการข่มขู่ การตดัโอกาสกระท าความผดิและการแกไ้ขฟ้ืนฟู เนน้หนกัการ
แก้แค้นให้สาสมท่ีผูน้ั้ นได้กระท าต่อเหยื่อ แต่จากวตัถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู ซ่ึงเดิมเป็น
วตัถุประสงค์ขอ้สุดทา้ยของการลงโทษ ไดรั้บความสนใจและน ามาใชค่้อนขา้งน้อยเพราะมีความ
เช่ือมัน่ว่าไม่น่าจะท าได ้แต่เน่ืองจากผลของการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อ้อ่ืนๆ ท่ีผา่นมาท าให้
เกิดผลร้ายต่อสงัคมท่ีเห็นไดช้ดั เพราะความเป็นอาชญากรของผูก้ระท าความผดิมิไดห้มดไปและยงั
เป็นการเพ่ิมอาชญากรมืออาชีพมากยิง่ข้ึน แทจ้ริงแลว้การแกไ้ขฟ้ืนฟูปรับแกพ้ฤตินิสัยผูก้ระท าผิด
ควรจะต้องเป็นเร่ืองหลกัในการน ามาใชก่้อนวตัถุประสงค์ขอ้อ่ืน ซ่ึงจะท าให้เกิดศกัยภาพท่ีเป็น
ผลไดจ้ริง เป็นไปตามภารกิจของกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายบงัคบัโทษ 
อนัเป็นบทพิสูจน์ทฤษฎีความคิดในช่วงเวลาท่ีผ่านมาท่ีเห็นไดอ้ยา่งประจกัษ์ในประเทศต่างๆ ท่ีมี
ประสบการณ์หลายๆประเทศ กล่าวคือ สามารถท่ีจะปกป้องคุม้ครองสังคมและสร้างความสงบสุข
ใหก้บัสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
 วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจะเป็นหลกัประกนัใหก้บัสงัคมไดว้่า เพื่อใหผู้ท่ี้มีการ
พิสูจน์ความจริงแลว้ว่ากระท าผดิจริง เม่ือไดผ้า่นกระบวนการบงัคบัโทษจ าคุกแลว้ ภายหลงัแต่นั้น
เขาตอ้งสามารถท่ีจะด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผดิได ้และมีความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้นในการปรับปรุงแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย บุคคลท่ี
เป็นผูต้อ้งโทษจะตอ้งไดรั้บหลกัประกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางกฎหมายมากข้ึน ไดรั้บความคุม้ครอง
ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดป้รากฏเป็นรูปธรรม
ตามแนวทางในมาตรฐานขั้นต ่าว่าดว้ยการบงัคบัโทษจ าคุกของสหประชาชาติ (Standard Minimum 
Rules for the Treatment of prisoners) และในกฎหมายบังคับโทษจ าคุกของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญ่ีปุ่น และในทางนโยบายกบักฎหมายของประเทศองักฤษและเวลล ์
เป็นตน้ อนัเป็นเป้าหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงปรากฏการณ์ของการบงัคบัโทษจ าคุกในยคุใหม่ 
 ท่ีกล่าวมาน้ีมิได้หมายความว่าวตัถุประสงค์ของการลงโทษจะเสียไปใช้ไม่ได้ต้อง
ยกเลิกแต่อย่างใดไม่ ซ่ึงตามความจริงแลว้หาเป็นเช่นนั้นไม่ หากแต่เป้าหมายของการบังคบัโทษ
จ าคุกจะมีความเคารพสิทธิของบุคคลมากข้ึน เป้าหมายท่ีมุ่งเน้นจึงเปล่ียนแปลงไป ความเหมาะสม
ของการกระท าและโทษท่ีจะไดรั้บก็ยงัคงตอ้งให้พิจารณาให้เหมาะสมสมดุลเช่นกนั ยงัคงตอ้งมี
ความสมน ้ าสมเน้ือในการชดเชยการกระท าชัว่เป็นกรณีๆ ไป หรือการใหส้าสมในระดบัท่ีเหยือ่หรือ
ญาติของเหยื่อและสังคมพึงพอใจ การตัดสินคดีจึงยงัตอ้งใช้หลกัการตามวตัถุประสงค์ของการ
ลงโทษเหล่าน้ีอยูด่ว้ยต่อไป 
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 วตัถุประสงคข์องการลงโทษ     วตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ 
 
 
  
  
 วตัถุประสงค์ของการลงโทษและวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ เป็นส่ิงท่ีต้อง
น ามาใชผ้สมผสานร่วมกนัอยา่งเหมาะสมส าหรับการบงัคบัโทษจ าคุก ภารกิจของงานราชทณัฑต์อ้ง
ยดึถือวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษไวเ้ป็นหลกัการอนัส าคญัก่อน และการตรากฎหมายมาใช้
บงัคบัก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษอยา่งชดัเจนดว้ย 
 

 
 เป้าหมายสุดทา้ยของการบงัคบัโทษจ าคุกคือ สามารถท่ีจะเปล่ียนอาชญากรใหป้รับปรุง
แก้ไขตัวเองและทัศนคติให้มีความคิดอย่างเป็นคนปกติมากท่ีสุดก่อนปล่อยผูน้ั้นออกสู่สังคม
ภายนอกเรือนจ า และคาดว่าจะไม่มีการกระท าความผิดซ ้ าอีก จดัว่าเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของ
การบงัคบัโทษจ าคุกท่ีส าคญั อนัเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาทั้ง
ระบบ 
 

แนวคิดในการจ าคุกเดิม แนวคิดในการจ าคุกใหม่ 
1.  การลงโทษเพื่อเป็นการทดแทน 
2.  การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ 
3.  การลงโทษเพื่อเป็นการตดัโอกาสกระท า    
     ความผดิ 
4.  การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ข 

1. เพื่อใหม้ีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจาก 
การกระท าความผดิและมีความรับผดิชอบ 
ต่อสงัคม 

2.  เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคม 
3.  เพื่อแกแ้คน้ทดแทนท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนั

การแกแ้คน้กนัเอง 
4.  เพื่อข่มขู่มิใหเ้อาเยีย่งอยา่ง 
5.  เพื่อตดัโอกาสการกระท าความผดิ 
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  2.3.3.2 การขดักนัของเป้าหมาย 
 ในหัวข้อท่ีผ่านมาได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของวตัถุประสงค์ของการลงโทษและ
วตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษ ในขณะเดียวกนัวตัถุประสงค์ของการลงโทษและวตัถุประสงค์
ของการบงัคบัโทษก็มีการขดักนัของเป้าหมายอยูด่ว้ย กล่าวคือ 
 วตัถุประสงคข์องการลงโทษมุ่งกระท าต่อตวั “ผูต้อ้งโทษ” ท่ีตอ้งโทษจ าคุกเพื่อเป็นการ
แกแ้คน้ทดแทน ข่มขู่ และตดัโอกาสกระท าความผดิ และเพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงเป้าหมาย
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขอยูใ่นสดัส่วนของเป้าหมายท่ีนอ้ยมาก มิไดเ้ป็นเป้าหมายหลกัทิศทางจึงเน้น
ไปในดา้นการกระท าในลกัษณะแก้แคน้ทดแทนเพื่อให้เหยื่อหรือสังคมรู้สึกไดว้่าโทษจ าคุกเป็น
วิธีการท่ีแกแ้คน้ไดส้าสมกบัท่ีเขาไดก้ระท าความผดิ สมดุลทางความรู้สึกของการกระท าชัว่กบัโทษ
ท่ีไดรั้บการลงโทษจ าคุกในอดีตจึงเนน้การทรมาน ท าให้ผูต้อ้งโทษตอ้งล าบาก อดขา้วอดน ้ า ตอ้ง
ท างานหนัก หวาดกลวัถูกตดัขาดจากสงัคมภายนอก มีสภาพชีวิตท่ีตกต ่ากว่าคนทัว่ไป ภาพการติด
คุกจึงเหมือนกบัตกนรกในโลกมนุษย ์ผูต้ ้องโทษจ าคุกจึงอยู่ในสถานะเป็นเพียง “กรรมของการ
บงัคบัโทษ” เท่านั้น ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นเป้าหมายท่ีตอบสนองความรู้สึกและความตอ้งการของ
คนในสงัคม แต่ไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษและยงัก่อปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
สงัคมในทางลบในล าดบัต่อมาอีกดว้ย 
 ส่วนวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจ าคุก มีเป้าหมายเพ่อใหผู้ก้ระท าความผดิสามารถ
ท่ีจะด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผดิและมีความรับผดิชอบต่อสังคมอนัเป็น
การคุม้ครองสังคมอย่างย ัง่ยืน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การท าให้ผูก้ระท าผิดกลบัตวัเป็นคนดีแลว้ไม่
กระท าผิดซ ้ าอีก หรือเปรียบเทียบไดก้บัการท าน ้ าเสียให้กลายเป็นน ้ าดี ของเสียให้เป็นของดี ตาม
ความจริงท่ีว่า “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผูก้ระท าผดิตามระยะเวลาแลว้ ผูน้ั้นก็จะตอ้งออกมาด ารงชีวิต
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดงันั้นการบงัคบัโทษจ าคุกจึงตอ้งหลีกเล่ียงผลเสียหายในการ
บงัคบัโทษจ าคุก กล่าวคือ ตอ้งไม่ท าลายบุคลิกภาพของคนปกติหรือคุณลกัษณะประจ าตวัของคน
คนนั้นตามท่ีกล่าวมาแลว้ และต้องสอดคลอ้งกับหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญ 
หลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ ตอ้งท าใหม้ีความใกลเ้คียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า
ใหม้ากท่ีสุดเพราะนกัโทษทุกคนมีโอกาสกลบัเขา้สู่สงัคม ผูท่ี้ถูกบงัคบัโทษจ าคุกจะตอ้งไดรั้บความ
คุม้ครองหรือมีหลกัประกนัการบังคับโทษจากกฎหมาย ในการบงัคบัโทษจ าคุกตามกฎหมายจึง
ยกระดบัผูต้อ้งโทษจ าคุกเป็น “ประธานของการบงัคบัโทษ” ซ่ึงแตกต่างจากวตัถุประสงค์ของการ
ลงโทษ 
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 การบังคับโทษจ าคุกย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและมีภารกิจท่ี
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบกับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยเหตุน้ี
กฎหมายบงัคบัโทษท่ีดีนอกเหนือจากมุ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิใหก้ลบัคืนเป็น
คนดีสู่สังคมแลว้ จึงจะตอ้งมีลกัษณะท่ีตอ้งค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะการบงัคบัโทษ
ทางอาญามีผลต่อบุคคลมาก จึงจ าเป็นตอ้งมี “ความเป็นเสรีนิยม” ตลอดทั้งการบงัคบัโทษจ าคุกนั้น
ตอ้งกระท าโดยเปิดเผยท่ีแสดงถึง “ความโปร่งใส ตรวจสอบได้” อนัเป็นหลกัของ “ความเป็น
ประชาธิปไตย” ในประการต่อมาดว้ย เป็นไปในท านองเดียวกนักบักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ท่ีดีนัน่เอง32 ดงันั้น การบงัคบัโทษจ าคุกก็เพ่ือท่ีจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการบงัคบั
โทษเท่านั้น การลงโทษขงัเด่ียวจึงเป็นการลงโทษท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัเป็น
อยา่งมาก 
 
2.4 มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาตใินการปฏิบัตต่ิอผู้ต้องขัง 
 การยอมรับสิทธิของผูต้อ้งขงัว่าเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหน่ึงไดน้ าสู่การรับรองสิทธิ
ต่างๆ ท่ีผูต้อ้งขงัพึงมีไวใ้นขอ้ตกลงรับรองสิทธิระหว่างประเทศหลายฉบบั โดยถือว่าสิทธิมนุษยชน
เป็นระบบคุณค่าประการหน่ึงท่ีสังคมมนุษยพ์ยายามรังสรรคข้ึ์นมาในสภาพท่ีสงัคมก าลงัเผชิญกบั
สภาวการณ์ของการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์เป็นไปอย่างค่อนขา้งรุนแรง ทั้งน้ีเพ่ือน าเอา
ระบบคุณค่าดังกล่าวมาจัดระเบียบทางสังคมโดยเฉพาะ ทั้ งด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์
ต่อมนุษยด์ว้ยกนัและความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนและรัฐ โดยค านึงถึงประโยชน์ในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุขแมจ้ะเป็นผูต้อ้งขงัก็ตาม 
 ทิศทางในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีมีการยอมรับแนวคิดในเร่ืองน้ีแลว้
หลายประเทศ จึงไดพ้ฒันาไปในแนวเดียวกนั ทั้งน้ีสงัคมในปัจจุบนั ไดม้ีการปรับเขา้สู่ดุลยภาพมาก
ข้ึนไม่ว่าในแง่ความเสมอภาคในสังคม ในแง่การเรียกร้องสิทธิหรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่า
เทียมกันโดยมีความคิดท่ีจะเช่ือมต่อเร่ืองหลกันิติธรรมเข้ากับเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยได้เพียร
พยายามท่ีจะก าหนดให้สิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานร่วมกนัท่ีจะประกนัใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บ
การปกป้องและคุ้มครองโดยถว้นหน้ากัน และถือเป็นปณิธานอันสูงสุดท่ีประชาชนในโลก
ปรารถนาใหบ้งัเกิดข้ึนทั้งในระดบัประเทศและระดบัระหว่างประเทศ 
 
 

                                                
32  วิกฤติรำชทัณฑ์  (น. 38). เล่มเดิม. 
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 ดังน้ี  ภายหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี  2 คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์สากล33 จึงได้บุกเบิก 
และแสดงความคิดในเร่ืองหลกันิติธรรมและมนุษยชนดงักล่าวใหป้รากฏ เพื่อเป้าหมายท่ีจะมีสงัคม
แห่งเสรีภาพ เป็นสังคมท่ีมวลสมาชิกสามารถส าแดงจิตวิญญาณเสรีของตนไดอ้ย่างเต็มเป่ียมหรือ
สงัคมท่ียอมรับในคุณค่าสูงสุดในตวัมนุษยด์ว้ยการพิจารณาถึงสถาบนัทางสังคมทั้งหมดโดยเฉพาะ
รัฐว่าเป็นเสมือนผูรั้บใชม้ิใช่เจา้นายของปัจเจกบุคคล34 โดยถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัต่อการปกป้อง
ปัจเจกบุคคลจากรัฐท่ีใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ และท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถช่ืนชมในศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษยไ์ด ้
 ในส่วนของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันั้น องค์การสหประชาชาติในฐานะองคก์ารระหว่าง
ประเทศ ได้ก  าหนดข้อตกลงระหว่างประเทศรวมทั้งมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ในแนวทาง
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนต่อผูต้อ้งข้ึนหลายฉบบั ซ่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั ซ่ึงอาจแยก
เป็นการพิจารณาจากมาตรฐานทางด้านสิทธิของผูต้ ้องขังและมาตรฐานทางด้านการปฏิบัติต่อ
ผูต้อ้งขงั ดงัน้ี 
 2.4.1  มาตรฐานทางดา้นสิทธิของผูต้อ้งขงั 
 2.4.1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 
1948: UDHR) 
  ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ี ถือเป็นเคร่ืองหมายอนัยิ่งใหญ่แห่งประวติัศาสตร์
การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เพราะแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัของประเทศต่างๆ หลายสิบประเทศ
ในการก าหนดเป็นหลกัฐานว่า สิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัๆ และควรให้ความคุม้ครองนั้นมีอะไรบา้ง 
ทั้งน้ีเป็นนิมิตอนัดีว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ย่อมจะดีข้ึนเป็นล าดบั และ
ปฏิญญาน้ีเป็นพ้ืนฐาน หรือหลกัการส าคญัอย่างยิ่งในคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ 
โดยปฏิญญาน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายธรรมชาติและเป็นผลงานช้ินแรกท่ีเป็นการน าแนวคิด
ในทางปรัชญาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีมีผูคิ้ดค้นมานานนับปีน ามาบัญญัติไว ้ซ่ึงรับรองโดยท่ี

                                                
33 เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีศกัด์ิเป็นท่ีปรึกษาขององค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1952 

จุดก่อตั้งขององค์กรกฎหมายน้ีเป็นผลจากการประชุมของนักนิติศาสตร์ ซ่ึงจัดให้มีข้ึนท่ีกรุงเบอร์ลินประเทศ
เยอรมนัตะวนัตกในขณะนั้น โดยสรุปเนน้ความส าคญัของสังคมแห่เสรีภาพในฐานะเป็นเป้าหมายอนัพึงบรรลุ
ของหลกันิติธรรม ซ่ึงในปี ค.ศ. 1983 ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทัิย ์ได้รับการแต่ตั้งให้เป็นคณะกรรมการโดยถือ
เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ไดรั้บเกียรติสูงสุดดงักล่าว (อา้งถึงใน ศิริพร ตงัคณานุกูลชยั, 2549). การใชก้  าลงั
รุนแรงถึงตายของเจา้พนกังานในการปฏิบติัการตามหนา้ที่: การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย. น. 9. 

34 นิติปรัชญำ  (น. 131, 358). เล่มเดิม. 
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ประชุมสมชัชาองคก์ารสหประชาชาติเมื่อวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)35 อนัมีขอ้ความ
ท่ีเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาไวห้ลายประการ ซ่ึงอา้งอิงไปใช้
กบัผูต้อ้งขงัดว้ย เพราะถือว่าผูต้อ้งขงัก็เป็นประชาชนพลเมืองคนหน่ึงท่ียอ่มไดรั้บสิทธิอนัพึงมีดว้ย 
 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่หลกัเกณฑ์ท่ีมีสภาพบังคบัเหมือนกฎหมาย
ระหว่างประเทศทัว่ไปและไม่ใช่สนธิสญัญาระหว่างประเทศ ดงันั้นโดยทัว่ไป จึงไม่เกิดพนัธกรณี
ให้ต้องปฏิบัติตาม เพียงแต่เป็นเร่ืองท่ีควรปฏิบัติเพราะจะเกิดผลดีในทางส่งเสริมมาตรฐานการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้นเองให้เป็นท่ียอมรับของประชาคมโลก และ ประเทศท่ีให้
การยอมรับหลกัการของปฏิญญาสากล ส่วนใหญ่ก็ได้น ามาบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ อนัเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศตนเองดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
หลายๆ ประเทศ 
 ทั้งน้ีปฏิญญาฯ ดงักล่าว ไดจ้  าแนกสิทธิเสรีภาพของบุคคลทัว่ไป ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ36 คือ 
 1)  สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (Political or Civil Right) 
 สิทธิประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีมีมาตั้งแต่ดั้ งเดิม คือ สิทธิในการ
ด ารงชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิ์น ความเสมอภาค ความยติุธรรม และการแสวงหาความสุข (The rights 
to, property, equality, justice and the pursuit of happiness) สิทธิประเภทน้ีเป็นสิทธิในทางลบ เป็น
การจ ากดัอ  านาจรัฐไม่ใหก้ระท าส่ิงใดตามอ าเภอใจและรัฐจะล่วงละเมิดสิทธิดงักล่าวมิได ้
 2) สิทธิทางเศรษฐกิจและสงัคม (Economic and Social Right) 
 สิทธิประเภทน้ีถือว่าเป็นสิทธิในทางบวก เป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นชยัชนะของกลุ่มประเทศ
สังคมนิยมท่ีท าให้มีการระบุสิทธิเหล่าน้ีลงในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได ้โดยสิทธิ
ดงักล่าวบญัญติัข้ึนเพ่ือใหรั้ฐตอ้งจดับริการต่างๆ แก่พลเมือง เช่น สิทธิท่ีจะจดัตั้งสหพนัธ ์กรรมการ 
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอส าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง และ
ครอบครัว สิทธิในการพกัผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งการจ ากดัเวลาการท างานตามสมควรและ มีวนั 
หยดุงานเป็นคร้ังคราวโดยไดรั้บสินจา้ง ตลอดจนสิทธิในการศึกษา เป็นตน้ 

                                                
35  จาก มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ   

(น. 14-15), โดย ชาติ ชยัเดชสุริยะ, 2549, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
36 กำรใช้ก ำลงัรุนแรงถึงตำยของเจ้ำพนักงำนในกำรปฏิบติักำรตำมหน้ำที่: กำรตรวจสอบควำมชอบด้วย

กฎหมำย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), โดย ศิริพร ตงัคณานุกูลชยั, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย.์  
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 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนในส่วนท่ีเป็นการคุม้ครองสิทธิของผู ้ตอ้งขงัท่ีอาจ
ถูกขงัเด่ียว ไดแ้ก่37  
 ขอ้ 1. “มนุษยท์ั้ งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัด์ิและสิทธิ ต่างมี
เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” 
 ข้อ  5. ก  าหน ดดั ง น้ี  “No one shall be subjected to torture or to cruel in human or 
degrading treatment or punishment” ซ่ึงสรุปใจความไดว้่าบุคคลจะถูกกระท าการทรมานหรือการ
ปฏิบติัหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือการย  า่ยศีกัด์ิศรีไม่ได ้ซ่ึงหลกัการดงักล่าวไดรั้บ
การยอมรับจากนานาชาติเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองมิให้มีการล่วงละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย 
และจิตใจของมนุษยซ่ึ์งไม่ควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นการโหดร้ายทารุณในฐานะท่ีเป็นมนุษยด์ว้ยกนั 
บทลงโทษหรือมาตรการต่างๆ ซ่ึงให้อ  านาจเจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งมิใช่เป็นการกระท าทรมานหรือ
ปฏิบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
 ขอ้ 7. “ทุกคนต่างเสมอกนัในกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมาย
เท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองอย่างเท่าเทียม
กนัจากการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และจากการยยุงใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั
ดงักล่าว” 
 2.4.1.2 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights, 1966: ICCPR) 
 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดงักล่าว มีการรับรอง
โดยท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารสหประชาชาติเมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) และมีผล
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)38 มีผลผูกพนัทางกฎหมายระหว่างประเทศ
แก่ประเทศภาคีสมาชิก ทั้งน้ีโดยน าหลกัการท่ีไดรั้บรองไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายระหว่างประเทศ มาท าใหเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดย
มีระบบการตรวจสอบโดยองค์การสหประชาชาติว่าได้มีการปฏิบัติตามกติกาหรือไม่และมีการ
ละเมิดกติกาหรือไม่ รวมทั้งวิธีการด าเนินการเม่ือมีการกล่าวหารัฐภาคีท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีไดม้ี
การรับรองหรือคุม้ครองไวใ้นกติกาฯ ดงักล่าว 
 

                                                
37  คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรสิทธิมนุษยชน  (ผูแ้ปล)  (น. 11). เล่มเดิม. 
38  มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ  (น. 14-15), 

เล่มเดิม. 
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 ส าหรับประเทศไทย ไดเ้ขา้เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวติัเมื่อวนัท่ี 29 ตุลาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) และมีผลใชบ้งัคบั
กบัประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้
กระทรวงยติุธรรมและส านกังานอยัการสูงสุดรายงานผลการปฏิบติัตามพนัธกรณีแห่งกติกาฯ ไปยงั
สหประชาชาติ และเกิดเป็นพนัธกรณีท่ีประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตามกติกาฯดงักล่าวสาระส าคญัมี
ดงัน้ี39 
 ข้อ 7. “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม  
หรือต ่าชา้มิได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลจะถูกใชใ้นการทดลองทางการแพทย ์หรือทางวิทยาศาสตร์ 
โดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเสรีของบุคคลนั้นมิได”้ 
 ขอ้ 10. บญัญติัไวด้งัน้ี 
 1) “บุคคลทั้งหลายท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพ ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างมีมนุษยธรรมและ
ไดรั้บการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ 
 ขอ้ 16. ซ่ึงกติกาฯน้ี ไดบ้ญัญติัไวส้ าคญัอยา่งยิง่ส าหรับผูต้อ้งขงั กล่าวว่า “บุคคลทุกคน
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในท่ีทุกสถาน” 
 จะเห็นว่ากติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดงักล่าว ได้
รับรองสิทธิของบุคคลและผูต้อ้งขงัไวส้อดคลอ้งกันกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนดังท่ี
กล่าวขา้งตน้ การรับรองสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีเห็นไดช้ดัในกติการะหว่างประเทศน้ี ไดแ้ก่ สิทธิท่ีตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัอย่างมีมนุษยธรรม และไดรั้บการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในท่ีทุกสถาน ซ่ึงพึงไดรั้บความคุม้ครองจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวท่ีตามหลกัแลว้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม แม้
จะมีฐานะเป็นผูต้อ้งขงัก็ยอ่มท่ีจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมายภายในประเทศนั้น จะใชอ้  านาจ
ในทางท่ีมิชอบ และจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของเขา นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่ได้
เช่นกนั 
 

                                                
39 กติกาฯ ขอ้ดงักล่าว ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตาม เพราะเป็นภาคี

สมาชิก มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี 2540 และในปีต่อมาก็ถือเป็นกติกาส าคญัที่ประเทศไทยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนมาก
ข้ึน โดยเฉพาะหน่วยงานราชทณัฑ์ และเป็นการผลกัดนัในการต่อตา้นการกระท าที่ถือเป็นการทรมานต่อผูต้อ้งขงั
พิจารณาจากกรณีศึกษา การจ าตรวนผูต้อ้งขงัชาวญ่ีปุ่ น ในภาคผนวก ก. 
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 2.4.2  มาตรฐานสากลในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั  
 2.4.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 
1948: UDHR) 
 จากท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดของปฏิญญาฯมาแลว้ในหัวขอ้ 2.4.1.1 ต่อไปจะไดก้ล่าวถึง
บทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าทรมานต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่นกนัในการ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั มีดงัน้ี 
 ข้อ 5. “บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย  
ผดิมนุษยธรรมหรือต ่าชา้ ไม่ได”้40 
 2.4.2.2 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenanton Civiland Political Rights, 1966: ICCPR) 
 จากท่ีไดก้ล่าวว่ากติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศภาคีสมาชิกพึงต้องปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีเก่ียวข้องกับการ
คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั ยงัถือว่าไปเก่ียวขอ้งกบัในเร่ืองของการกระท าทรมานต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงถือ
ว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่นกนัในการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ดงัน้ี 
 ข้อ 7. “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือต ่าชา้มิได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลจะถูกใชใ้นการทดลองทางการแพทย ์หรือ ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเสรีของบุคคลนั้นมิได”้41 
 2.4.2.3 กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules For 
the Treatment of Prisoners, 1955: SMR)42 
 กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษดงักล่าว องคก์ารสหประชาชาติไดพ้ยายาม
ก าหนดข้ึนโดยถือเอาหลักการและทางปฏิบัติอันเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่าดีส าหรับปฏิบัติ 
ต่อผูต้อ้งขงัและสะดวกต่อการบริหารงานเรือนจ า โดยอาศยัแนวความคิดท่ีเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนั
ในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และอาศยัหลกัส าคญัของระบบการราชทณัฑท่ี์นิยมใช้

                                                
40  คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรสิทธิมนุษยชน (ผูแ้ปล) (น. 10). เล่มเดิม.   
41 กติกาฯ ขอ้ดงักล่าว ถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตาม เพราะเป็นภาคี. 
42 จาก มำตรฐำนองค์กำรสหประชำติว่ำด้วยกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ  (น. 1, 17),  

กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ชาติ ชยัเดชสุริยะ, และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย,์ 2547, กรุงเทพฯ: มูลนิธิพฒันากระบวนการ
ยติุธรรม. 
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ปฏิบติัในแต่ละประเทศเป็นเกณฑ์43 กฎฉบบัน้ีรับรองโดยท่ีประชุมองค์การสหประชาชาติ ว่าดว้ย
การป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิด คร้ังท่ี 1 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเจนีวา เม่ือปี 
ค.ศ. 1955 และสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมติท่ี 663  
ซี (24) เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1957 และมติท่ี 2076 (62) เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 197744 

โดยมีประเทศสมาชิกรวม 57 ประเทศ ไดใ้ห้สตัยาบนัรับรองกฎมาตรฐานดงักล่าว รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย และองค์การสหประชาชาติยงัได้พยายามผลกัดันให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎ
มาตรฐานดงักล่าว โดยก าหนดเป็นมาตรการใหป้ระเทศสมาชิกรับทราบและปฏิบติัในปี ค.ศ. 1984  
  ในปัจจุบนัเน่ืองจากไดม้ีการรณรงคท์างดา้นสิทธิมนุษยชนจากองคก์ารสหประชาชาติ
และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ประกอบกบัความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและทณัฑ
วิทยา (Penology) ไดพ้ฒันามากข้ึนตามล าดบัประเทศต่างๆ ไดบ้ัญญติักฎหมายท่ีให้หลกัประกัน
สิทธิมนุษยชนแก่ผูต้อ้งขังมากข้ึน นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาเห็นว่าการลงโทษดว้ยวิธีการน า
ผูก้ระท าความผิดมาจ าคุกเพื่อการแกไ้ขบ าบดัเดิมเป็นเพียงผลพลอยไดจ้ากการจ าคุกเพื่อแกแ้ค้น
ทดแทน แต่ปัจจุบนัการปรับปรุงแกไ้ขบ าบดัไดก้ลบักลายมาเป็นวตัถุประสงคห์ลกัในการลงโทษ
แทนท่ีวตัถุประสงคเ์ดิม 
  ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติเป็น
การสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในการลงทณัฑ์ถือไดว้่าเป็นหลกัการแห่งความ
มีมนุษยธรรมให้กับเพ่ือนมนุษย ์ซ่ึงให้หลกัประกันขั้นต ่าส าหรับการปฏิบัติแก่ผูต้ ้องขังซ่ึงเป็น
หลกัประกนัใหก้บัผูต้อ้งราชทณัฑห์รือผูก้ระท าความผดิว่า เมื่อตอ้งโทษแลว้อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะไดรั้บ
การปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานแห่งความมีมนุษยธรรมอนัเป็นการน าเจตนารมณ์แห่งปฏิญญาสากลว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชนมาสู่ระบบการราชทณัฑข์องนานาประเทศรวมทั้งการราชทณัฑข์องประเทศไทยดว้ย 
และปฏิเสธการลงโทษท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือวิธีการลงโทษท่ีโหดร้ายและผดิมนุษยธรรมใน
เรือนจ า ขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าน้ีจะใชแ้ก่ผูต้อ้งขงัทุกคนโดยปราศจากเลือกปฏิบติักบันักโทษ
ทุกๆ ประเภท ขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าน้ีไดว้างหลกัการขั้นต ่าส าหรับใชป้ฏิบติัต่อนักโทษใน
ประเทศต่างๆ และค่านิยมอนัส าคัญของหลกัการน้ีได้แก่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซ่ึงรัฐบาล
ประเทศต่างๆ ควรให้ความส าคัญและยอมรับรวมทั้ งปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต ่ าท่ีองค์การ
สหประชาชาติไดก้  าหนดไวโ้ดยการบญัญติักฎหมายและมีมาตรการทางดา้นการปกครองต่างๆ ท่ี

                                                
43 กำรปฏิบติัตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนขัน้ต ำ่ของสหประชำชำติ ว่ำด้วยกำรปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังของ

เรือนจ ำในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), โดย อารีลกัษณ์  สินธพพนัธ์, 2531, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 44  มำตรฐำนองค์กำรสหประชำติว่ำด้วยกระบวนกำรยติุธรรมทำงอาญา  (น. 1, 17). เล่มเดิม. 
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ยอมรับและรับรองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชม้าตรการทางวินยัเพื่อเป็น
การลงโทษการขงัเด่ียวนั้นขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าไดว้างหลกัการไวด้งัน้ี 
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชม้าตรการทางวินัยของผูต้อ้งขงัไม่ควรเคร่งครัดเกินไปกว่า  
ท่ีจ  าเป็นเพื่อใหเ้ขาอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและปฏิบติัตามค าสัง่45 
 ขอ้ 27 การรักษาระเบียบวินัยในเรือนจ าเป็นเร่ืองส าคัญยิ่งแต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปเพ่ือ
ความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเรือนจ านั้น 
  ขอ้ 28 (1) การจดัการเร่ืองระเบียบวินัยภายในเรือนจ าจะตอ้งไม่ใชว้ิธีการให้นักโทษ
ดว้ยกนัเป็นผูท้  าหนา้ท่ีด  าเนินการทางวินยักบันกัโทษคนอ่ืน 

(2) หลกัเกณฑใ์นขอ้น้ีไม่กระทบต่อระบบการใหน้กัโทษมีโอกาสฝึกฝนการดูแลกนัเอง
ภายใตกิ้จกรรมสงัคม การศึกษาหรือกีฬาท่ีจดัในเรือนจ า ซ่ึงนกัโทษนั้นอยูใ่นกลุ่มกิจกรรมดงักล่าว
อนัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูนกัโทษ 
 ขอ้ 29 เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะต้องพิจารณาไปตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงาน
ราชทณัฑข์องประเทศเสมอ 

(1) การก าหนดว่ากรณีใดเป็นความผดิทางวินยั 
(2) ชนิดและระยะเวลาในการลงโทษทางวินยั 
(3) หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการก าหนดโทษทางวินยันั้น 

 ขอ้ 30 (1) การลงโทษทางวินัยแก่นักโทษจะกระท ามิไดเ้วน้แต่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในกฎหมายและขอ้บงัคบั และนกัโทษจะไดรั้บโทษซ ้าในความผดิเดียวกนันั้นไม่ได ้

(2) ก่อนท่ีจะมีการลงโทษจะตอ้งมีการแจง้ขอ้กล่าวหาแก่นักโทษและตอ้งใหโ้อกาสแก่
นกัโทษนั้นตามสมควรในการแกข้อ้กล่าวหา อีกทั้งหน่วยงานราชทณัฑจ์ะตอ้งสอบสวนขอ้เท็จจริง
ใหไ้ดค้วามก่อนว่านกัโทษนั้นไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหาจริงหรือไม่ 

(3) ในกรณีจ าเป็นและหากเป็นไปไดน้ักโทษควรไดรั้บอนุญาตใหม้ีผูช่้วยเรียบเรียงใน
การท าค าใหก้ารแกข้อ้กล่าวหา 

ขอ้ 31 การลงโทษทางวินยัท่ีกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายอย่างรุนแรง การขงัไวใ้นหอ้งมืด 
ตลอดจนโทษท่ีเป็นการทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องนกัโทษถือ
เป็นเร่ืองตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด 
 ขอ้ 32 (1) การลงโทษโดยใหข้งัไวใ้นท่ีคบัแคบหรือให้ลดอาหารจะกระท ามิไดเ้วน้แต่
เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยไ์ดต้รวจร่างกายนักโทษผูน้ั้นและไดรั้บรองความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ว่านกัโทษผูน้ั้นแข็งแรงพอท่ีจะรับการลงโทษนั้นได ้
                                                

45  From The Unitednation and Crime Prevention  (p. 53-61), By Unitednation, 1991. 

DPU



46 

(2)  หลกัเกณฑ์เดียวกนัน้ีให้ใช้กบัการลงโทษอ่ืนท่ีจะเป็นการกระทบต่อสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิตของนกัโทษและไม่ว่ากรณีใดๆ จะตอ้งไม่มีการลงโทษท่ีมีลกัษณะขดัต่อหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 31 
                   (3)  เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์นเรือนจ านั้นจะตอ้งไปตรวจเยีย่มนกัโทษรายนั้นในแต่ละ
วนัตลอดระยะเวลาท่ีนักโทษผูน้ั้นตอ้งโทษทางวินัยนั้นอีกทั้งจะตอ้งให้ค  าแนะน าแก่ผูบ้ญัชาการ
เรือนจ าเพ่ือการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงโทษทางวินยันั้นตามความจ าเป็นในกรณีท่ีพบว่าการลงโทษ
ต่อไปอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของนกัโทษผูน้ั้น 
 นอกจากขอ้ก  าหนดขององคก์ารสหประชาชาติไดก้  าหนดขอ้มาตรฐานขั้นต ่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการทางวินัยโดยตรงแลว้ยงัไดก้  าหนดมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งในทางออ้มซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการใชม้าตรการทางวินยัผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บแจง้ และการร้องทุกข์ 
 1)  เมื่อแรกรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้มาในเรือนจ า ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บแจง้ในเร่ืองเก่ียวกับ
ระเบียบ ขอ้บงัคบัในเรือนจ า ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีเองหรือโดยการร้อง
ขอของตน 
 2)  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิร้องทุกข์ต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ าในทอ้งท่ีนั้นหรือในส่วนกลางหรือ
ต่อศาลอยา่งเป็นทางการโดยไม่ถูกตรวจสอบในเร่ืองราวท่ีร้องทุกข ์และมีโอกาสท่ีจะแจง้ดว้ยวาจา
ต่อพนกังานสอบสวนในเร่ืองน้ีโดยปราศจากการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีเรือนจ า 
 3) ค าร้องทุกข์ทุกฉบับจะต้องได้รับการด าเนินการตรวจสอบโดยทันทีและได้รับ
ค าตอบโดยไม่ชา้เวน้แต่จะปรากฏหลกัฐานไม่เพียงพอ 
 ซ่ึงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเพ่ือจุดประสงคใ์นการป้องกนัสิทธิผูต้อ้งขงัในขณะเร่ิมตน้เขา้สู่
เรือนจ าเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าความผิดหรือละเมิดขอ้บญัญติัในเรือนจ าเน่ืองจากว่าสงัคม
ภายในเรือนจ าแตกต่างจากสงัคมภายนอก การกระท าบางอยา่งนอกเรือนจ าอาจถือเป็นเร่ืองธรรมดา
สามญั แต่ภายในสงัคมเรือนจ าการกระท าบางอยา่งอาจหมายความถึงการกระทบถึงความมัน่คงหรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยต่อสังคมภายในเรือนจ า ซ่ึงหากเจา้หน้าท่ียึดถือกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดการท่ีผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ท าการละเมิดโดยไม่เจตนาหรือไม่ทราบอาจท าใหผู้ต้อ้งขงับุคคลนั้น 
ต้องเสียสิทธิหรือได้รับผลร้ายจากการถูกด าเนินการทางวินัยได้ ส่วนสิทธิการร้องทุกข์ต่อ  
ผูบ้ญัชาการเรือนจ า ต่อพนกังานสอบสวน หรือต่อศาลไดน้ั้นเป็นสิทธิท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานท่ีเหนือกว่าหรือองคก์รภายนอกเน่ืองจากว่าผูต้อ้งขงัอยู่ภายในเรือนจ าเป็นระบบปิดเป็น
ส่วนใหญ่ (เวน้แต่เรือนจ าแบบเปิดหรือทณัฑสถานเปิด) ซ่ึงการกินอยูห่ลบันอนใกลชิ้ดเฉพาะเพื่อน
ผูต้อ้งขงัดว้ยกนัและเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าซ่ึงหากมีระยะเวลาการจ าคุกเป็นเวลานานการสร้างอิทธิพลใน
หมู่ผูต้ ้องขังดว้ยกนั หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความประพฤติไม่เรียบร้อยอาจสร้างความยากล าบากให้
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ผูต้อ้งขงับางคนหรือการข่มเหงรังแก หรือการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งบางประการต่อผูต้อ้งขงัได ้ดงันั้น
การให้สิทธิโดยตรงท่ีจะร้องเรียน หรือร้องทุกขโ์ดยไม่ถูกตรวจสอบขอ้ร้องเรียน หรือขอ้ร้องทุกข์
ก่อนต่อผูม้ีอ  านาจในการตรวจสอบอย่างใกลชิ้ดอย่างผูบ้ญัชาการเรือนจ าจะเป็นโอกาสท่ีแกปั้ญหา
ให้ผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งทนัท่วงทีท่ีสุด แต่ขอ้ร้องทุกข์หรือหนังสือร้องเรียนต่างๆ จะตอ้งผูบ้ญัชาการ
เรือนจ าอยา่งรวดเร็วและโดยตรงต่อผูบ้ญัชาการจะเป็นหลกัประกนัท่ีดีท่ีสุด และปัญหาจะไดรั้บการ
แกไ้ขเร็วท่ีสุดหากผูบ้ญัชาการเรือนจ าใชอ้  านาจอยา่งเป็นภาวะวิสยั 
  2.4.2.4 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือท่ีย  ่ายีศกัด์ิศรี (Convention agrant Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment)  
 ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษท่ี
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  า่ยศีกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2550 อนุสญัญามีผล
ใชบ้งัคบัประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงมีขอ้ก  าหนดทั้งหมด 37 ขอ้ ซ่ึงในอนุสญัญา
ฉบบัน้ีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขงัเด่ียวซ่ึงควรพิจารณาไดแ้ก่ 
 ขอ้ 10 (1) รัฐภาคีแต่ละรัฐตอ้งประกนัว่าการศึกษาและขอ้สนเทศเก่ียวกบัการห้ามการ
ทรมานเขา้ไปบรรจุอย่างสมบูรณ์ในหลกัสูตรการฝึกอบรมบุคคลากรท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย  
ทั้ งท่ี เป็นพลเรือนหรือทหาร พนักงานทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวข้อง 
กบัการควบคุมตวั การสอบสวน หรือการปฏิบติัต่อปัจเจกบุคคลท่ีตกอยู่ภายใตภ้าวะของการถูกจบั 
การกกัขงั หรือการจ าคุก ไม่ว่าในรูปแบบใด 

(2) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐน าข้อห้ามน้ีเข้าไปบรรจุอยู่ในกฎเกณฑ์หรือค าสั่งท่ีออกมา
เก่ียวกบัหนา้ท่ีและภารกิจของบุคคลเช่นว่านั้น 
 ข้อ 11 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐพิจารณาทบทวนอย่างเป็นระบบส าหรับกฎเกณฑ์ ค  าสั่ง 
วิธีการและแนวทางปฏิบติัในการไต่สวน ตลอดจนการจดัระเบียบทั้งปวงส าหรับการควบคุมและ
การปฏิบติัต่อบุคคลท่ีตกอยู่ใตภ้าวะของการถูกจบั การกกัขงั และการจ าคุกไม่ว่าในรูปแบบใดใน
อาณาเขตท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของตนเพ่ือท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดมีกรณีการทรมานข้ึน 
 ขอ้ 16 (1) ใหรั้ฐภาคีแต่ละรัฐรับท่ีจะป้องกนัมิใหม้ีการกระท าอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีย  ่ายีศกัด์ิศรีท่ีไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามท่ีนิยามไวใ้นข้อ 1 
เกิดข้ึนในอาณาเขตอ านาจรัฐของตนเม่ือการกระท าเช่นว่านั้นไดก้ระท าโดยหรือดว้ยการยยุง หรือ
ความยนิยอม หรือความรู้เห็นเป็นใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
ทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนัธกรณีทั้งปวงใน ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 13 ใหน้ ามาใชบ้งัคบัโดยการ
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ใช้แทนท่ีการกล่าวถึงการทรมาน หรือการกล่าวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย  า่ยศีกัด์ิศรี 
 2.4.2.5 ปฏิญญาว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนใหพ้น้จากการกระท าทรมาน และการ
ปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
(Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1975)  
 ปฏิญญาฯ ดงักล่าว ถือเป็นมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะเจาะจง ในเร่ืองการกระท าใดๆ ก็ตาม ท่ีเป็น
การทรมาน ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต่์อบุคคลทัว่ไป แต่ในท่ีน้ี
ขอน ามาพิจารณากบัจ าผูต้อ้งขงัดว้ย เพราะผูต้อ้งขงั ก็คือ มนุษย ์ท่ีเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งออกไปใชชี้วิต
ในสงัคมเหมือนกนั เพียงแต่ขณะนั้น เขาตอ้งถูกควบคุมตวัเพ่ือรอการพิสูจน์ความผดิของตนในชั้น
การพิจารณาคดีของศาลเท่านั้น46 และเมื่อมีการขงัเด่ียวจนเกิดเป็นผลร้ายแก่จิตใจของผูต้อ้งขงั จึง
จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งน า ปฏิญญาฯ ดงักล่าวมาพิจารณาดว้ย ดงัน้ี 
 ขอ้ 1. (1)  “โดยจุดมุ่งหมายของปฏิญญาฉบบัน้ีการกระท าทรมาน หมายถึง การกระท า
ใดๆ ก็ตาม ท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกขท์รมานอย่างยิ่ง ไม่ว่าในดา้นร่างกายหรือ จิตใจ โดย
เป็นการกระท าโดยเจตนาท่ีจะล่วงละเมิดหรือโดยการยุยงส่งเสริมของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงกระท า
ต่อบุคคลใดเพ่ือท่ีจะบีบบงัคบัใหผู้น้ั้นหรือบุคคลท่ีสามยอมบอกขอ้เท็จจริงหรือใหก้ารรับสารภาพ 
หรือเพ่ือลงโทษผูน้ั้นส าหรับการกระท าของผูน้ั้นหรือท่ีผูน้ั้นต้องสงสัยว่าไดก้ระท านั้น หรือเพ่ือ
เป็นการข่มขู่ผูน้ั้นหรือบุคคลอ่ืน แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานท่ีเกิดข้ึนเอง
ประจ าตวั หรือโดยปกติธรรมดาส าหรับการลงโทษตามกฎหมายท่ีเป็นไปโดยชอบตามกฎมาตรฐาน
ขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษ 
  (2) “การกระท าทรมาน ประกอบดว้ยรูปแบบท่ีรุนแรงหรือจงใจ ของการปฏิบติัหรือ
การลงโทษท่ีเป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ 
 ขอ้ 2. “การกระท าใดๆ ก็ตาม ท่ีเป็นการทรมานหรือการปฏิบัติหรือ การลงโทษอ่ืนท่ี
เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ถือเป็นความผิดท่ีกระท า 
ต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพึงถูกประณามโดยเหตุท่ีเป็นการปฏิเสธต่อกฎบตัรขององค์การ
สหประชาชาติ และยงัเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีมีการประกาศ
ไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน” 

                                                

 46  มำตรฐำนองค์กำรสหประชำติว่ำด้วยกระบวนกำรยติุธรรมทำงอาญา  (น. 30-33). เล่มเดิม.  
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 ขอ้ 4. “แต่ละประเทศ จะตอ้งวางมาตรการเขม้แข็งท่ีจะป้องกนัการกระท าทรมานหรือ
การปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์โดยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัตามกรอบอ านาจของประเทศนั้น” 
 ขอ้ 8. “บุคคลใดท่ีถูกกระท าทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืน ท่ีเป็นการ
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยการกระท าหรือการยุยง ส่งเสริม
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้น ใหมี้สิทธิท าค  าร้องทุกขต่์อองคก์รของรัฐท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และค า
ร้องทุกขน์ั้นพึงไดรั้บการไต่สวนอยา่งเป็นธรรม” 
 2.4.2.6 ประมวลระเบียบการปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย 
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979)47 
 ประมวลฉบบัน้ีรับรองโดยท่ีประชุมสมชัชาทัว่ไปขององคก์ารสหประชาชาติ โดยมติท่ี 
34/169 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม ค.ศ. 1979 ซ่ึงตามประมวลฉบบัน้ี ค  าว่า “เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจหน้าท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมาย” ใหร้วมถึงเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายทุกประเภท ไม่ว่าจะไดรั้บการแต่งตั้ง หรือการ
เลือกตั้งท่ีมีอ  านาจหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ  านาจในด าเนินกระบวนพิจารณาคดี ดงันั้นจึงไดน้ า
ประมวลระเบียบการปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายมากล่าวไวใ้นท่ีน้ีดว้ย 
เพราะ “ผูพ้ิพากษา” ก็คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยตอ้งปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัซ่ึงกระทบต่อศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชนของผูต้ ้องขังแลว้ ยิ่งต้องกระท าตามกฎหมายหรือบังคับใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อปัญหาของการกระท าทรมานและการขงัเด่ียว
ผูต้อ้งขงั มีดงัน้ี 
 ขอ้ 2. “ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นจะตอ้ง
กระท าโดยเคารพและมุ่งคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตลอดจนพิทกัษรั์กษาสิทธิมนุษยชนของ
บุคคลทุกคน” 
 ขอ้ 5. “จะตอ้งไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีบงัคับใชก้ฎหมายคนใดไปกระท าการ 
หรือยุยงส่งเสริม หรือเพิกเฉยต่อการกระท าทรมานหรือการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการ
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย.์..” 
 ปัญหาในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะอย่างยิง่การขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีเป็นโทษทาง
วินัยนั้น ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 
 
                                                

 47  มำตรฐำนองค์กำรสหประชำติว่ำด้วยกระบวนกำรยติุธรรมทำงอาญา  (น. 134-42). เล่มเดิม.   
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ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นหลายเร่ือง ดงันั้นการน ามาตรฐานสากลมาพิจารณาจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อ
แนวทางปฏิบติัในประเทศไทย ท่ีเป็นมาตรฐานโดยตรง ก็คือ กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบัติ 
ต่อนักโทษ แมก้ฎฯ ดังกล่าว จะไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้น การจะ
พิจารณาลงโทษเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในการขงัเด่ียวซ่ึงถือเป็นปัญหาในการละเมิดสิทธิ
ของผูต้อ้งขงัอยา่งรุนแรง โดยสรุปจึงตอ้งดูรายละเอียดจากมาตรฐานดงัน้ี 
 1)  ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 2)  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 3) กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษ 
 4) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือท่ีย  า่ยศีกัด์ิศรี 
 5) ปฏิญญาว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนให้พน้จากการกระท าทรมาน และการ
ปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 6) ประมวลระเบียบการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 อยา่งไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทางดา้นสิทธิของผูต้อ้งขงั เร่ืองเหล่าน้ีตอ้งค านึงถึง
สิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ั้ งส้ิน ทั้งน้ี ผูป้ฏิบัติงานเจา้พนักงานเรือนจ าก็มีส่วน
ส าคัญเพราะเป็นบุคคลท่ีต้องปฏิบัติต่อผูต้อ้งขังโดยตรง จึงตอ้งค านึงถึงว่าการกระท านั้นจะไป
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัหรือไม่ดว้ย หรือเป็นการกระท าท่ี
เหมาะสมหรือไม ่
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ก็คือ หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ไดป้ฏิบติั
ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาข้ึนต่อผูต้ ้องขังในเรือนจ า ในเร่ืองการ
ลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั ซ่ึงหากไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานสากล ก็
อาจเขา้ข่ายการกระท าท่ีเป็นการทรมานและการปฏิบติั หรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ด้ แต่ทั้ งน้ีและทั้ งนั้ นในทางปฏิบัติ การน า
มาตรฐานสากลขององคก์ารสหประชาชาติมาพิจารณาภายในประเทศใดประเภทหน่ึงถือเป็นเร่ือง
ส าคญั เพราะหมายถึงความมัน่คงภายในประเทศนั้นๆ ดว้ย การท่ีสหประชาชาติจะเขา้ไปมีบทบาท
ภายในประเทศใดประเทศหน่ึง ก็เป็นเร่ืองยากอยู่แลว้ท่ีจะกระท าได้ ดังนั้ นในทางท่ีดีท่ีสุดใน
ประเทศนั้นเอง โดยเฉพาะประเทศไทยควรท่ีจะตอ้งพฒันาและส่งเสริมคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งค  านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์หม้ากข้ึน 
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2.5 หลกัการขังเดี่ยวผู้ต้องขัง 
 การด าเนินการการขังเด่ียวเป็นเร่ืองเฉพาะท่ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรือนจ ากับ
ผูต้อ้งขงั เกิดจากกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเรือนจ าดงัโดยมิไดเ้กิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจของผูต้อ้งขงั 
ดงันั้น การพิจารณาการขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัจึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการป้องกนัและรักษา
สิทธิท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครอง และมีหลักประกันต่อความเป็นธรรมให้กับผูต้ ้องขังการ
ด าเนินการโดยตอ้งยกผูต้อ้งขงัเป็นประธานของการขงัเด่ียวดว้ยหลกัการท่ีว่า ผูต้อ้งขังสมควรถูกขงั
เด่ียวหรือไม่ มีเหตุผลใดสนบัสนุนตนใหป้ราศจากเง่ือนไขของกฎระเบียบของเรือนจ า เช่นเดียวกบั
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัโทษจ าคุกอ่ืนๆ ท่ีตอ้งยกผูต้อ้งขงัเป็นประธานในการบงัคบัโทษ
จ าคุก48 สภาพการณ์ภายในเรือนจ าการใชชี้วิตของผูต้ ้องขงัตอ้งประสบกบัปัญหาหลายดา้น เช่น 
ความสะอาด ความเป็นอยู่หลบันอน ซ่ึงต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดผูต้ ้องขัง  
ไม่สามารถใชชี้วิตตามใจตนเองได ้สภาพเรือนจ าของไทยมีจ านวนผูต้อ้งขงัในเรือนจ าเพ่ิมมากข้ึน
ท าให้สภาพแออดั อากาศไม่ถ่ายเท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจ าในต่างจังหวดัท่ีมีสภาพเรือนจ า
ค่อนข้างเก่าและโทรมมาก ดังนั้นในบางคร้ังผูต้ ้องขงัต้องอยู่ในสภาพด้ินรนเพ่ือเอาตวัรอดจาก
ปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีไดรั้บท าให้เกิดการแยง่ชิง หรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้หา้มบางอยา่งบางประการของ
เรือนจ า ซ่ึงเป็นการยากท่ีผูต้อ้งขงัมีทางเลือกอ่ืนๆ นอกจากน้ีการอยูร่วมกนัของผูต้อ้งขงัในเรือนจ า
ท่ีแออดัท าให้ผูต้อ้งขงัมีอารมณ์ท่ีแปรปรวนไดจึ้งเป็นสาเหตุเกิดการกระทบกระทัง่กนั จนน าไปสู่
การลงโทษท่ีมีลกัษณะท่ีโหดร้าย กล่าวคือ การขงัเด่ียวนัน่เอง  
 การก าหนดโทษในลกัษณะท่ีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษเก่ียวกบั
การขงัเด่ียว อย่างไรก็ตาม เรือนจ ามีหน้าท่ีปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลท่ีสั่งจ  ากดัเสรีภาพของ
ผูต้ ้องขัง แต่สิทธิของผูต้ ้องขังก็ยงัมีอยู่โดยเรือนจ าต้องอ  านวยการให้แก่ผูต้ ้องขังได้รับสิทธิท่ี
ผูต้อ้งขงัพึงจะมีไดใ้ห้ครบถว้นสมบูรณ์ และเรือนจ ามิไดม้ีบทบาทในการก าหนดขอ้จ ากดัใดๆ ท่ี
อาจสร้างความทุกขท์รมานเพ่ิมเติมให้แก่ผูต้อ้งขงัอีก ซ่ึงในทางตรงกนัขา้ม เรือนจ าควรด าเนินการ
ทุกวิธีทางเพื่อลดความแตกต่างระหว่างชีวิตในเรือนจ าและชีวิตเสรีภายนอกเมื่อผูต้อ้งขงัพน้โทษ
และกลบัสู่สงัคมอยา่งปกติสุขตามวตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษ  
 2.5.1 วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการขงัเด่ียว 
 การขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในอดีต ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม จะมีระเบียบวินยัของเรือนจ า
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า การลงโทษขงัเด่ียวก็เป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีใชล้งโทษ
ผูต้อ้งขงัซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการลงโทษก็เพื่อใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บความทรมานและลงโทษใหส้าสมกบั 
 
                                                

48  กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคับโทษจ ำคุก  (น. 21). เล่มเดิม.  
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ความผดิท่ีไดก่้อข้ึน แต่เน่ืองจากในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ไดเ้ลง็เห็นถึงการกระท าท่ีเป็นการทรมาน 
ทารุณโหดร้าย ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หลายประเทศจึงได ้
ลงนามในปฏิญญาฉบับต่างๆ ของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการกระท าทรมาน ทารุณโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม และไม่เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีเล็งเห็น
ความส าคญัดงักล่าว 
 ลกัษณะของการลงโทษขงัเด่ียวในปัจจุบนัมีการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขัง
มากข้ึน การจะลงโทษผูต้อ้งขงัไดน้ั้นจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสอบสวนท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม การให้
สิทธิผูต้ ้องขงัไดแ้ก้ตวัในขอ้หาของตน จากการท่ีนานาอารยประเทศได้พฒันารูปแบบของการ
ลงโทษทางวินัยเร่ืองการขงัเด่ียวให้มีประสิทธิภาพในการใชง้านสูงกว่าเดิม โดยไม่เป็นการไป
ทรมานต่อผูต้อ้งขงัหรือละเมิดสิทธิของผูต้ ้องขัง อีกทั้งมีการประเมินผลทางด้านการลงโทษใน
หลายดา้น เช่น ทางดา้นการแพทยต่์อเน้ือตวัร่างกายหรือทางดา้นจิตใจของผูต้อ้งขงั เป็นตน้ ประเทศ
ไทยก็ไดเ้ห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดก้  าหนดลกัษณะการลงโทษทางวินัยเร่ืองการขงัเด่ียวท่ีจะ
ใชก้ับผูต้อ้งขงัไวใ้นกฎหมาย และก าหนดผูม้ีอ  านาจในการลงโทษเอาไวต้ามกรอบของกฎหมาย  
แต่ระยะเวลาในการขงัเด่ียวและการดูแลเอาใจใส่ผูต้อ้งขงัก็ยงัไม่ มีความชดัเจนเท่าท่ีควรจึงอาจมี
ลกัษณะเป็นการทรมานและทารุณเหมือนเช่นในอดีต 
 ดงันั้น จึงสมควรท่ีจะศึกษาการขงัเด่ียวในประเทศไทย เพื่อพิจารณาว่ากฎหมายและ
ทางปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว เป็นการกระท าทรมานต่อผูต้อ้งขงัหรือไม่ และสมควรบญัญติัใหก้ารขงั
เด่ียวท่ีมีลกัษณะเป็นการทรมานทารุณผูต้อ้งขงัมีต่อไปหรือไม่ จึงแยกวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนดงัจะ
ไดก้ล่าวต่อไปน้ี 
 2.5.1.1 การขงัเด่ียวท่ีเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภยั 
 วตัถุประสงคใ์นการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเพื่อความปลอดภยัแทจ้ริงแลว้เป็นมาตรการแยกขงั
ซ่ึงไม่ใช่การใช้มาตรการอันเน่ืองจากการกระท าผิดวินัย แต่เป็น “มาตรการพิ เศษเพื่อความปลอดภัย”  
ซ่ึงก  าหนดไวว้่าผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่าจะรวมอยูก่บัผูต้อ้งขงัอ่ืนในประเภทของตนโดยจะก่อการร้ายหรือ
มีเหตุพิเศษอย่างอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุมกกัขงัให้แยกไปรวมไวใ้นประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน 49 
ทั้งน้ี เรือนจ าจะมีระบบการจ าแนกผูต้อ้งขงัท่ีชัดเจนเพื่อแยกว่าผูต้อ้งขงัรายใดมีแนวโน้มในการ
หลบหนีหรือก่อเหตุร้ายข้ึนในเรือนจ า ซ่ึงทางเรือนจ าจะมีการตรวจตราผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล โดย
อาศยัขอ้มูลลกัษณะนิสยัของผูต้อ้งขงัเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา50 เม่ือผูต้อ้งขงันั้นอาจบุคคล 
 
                                                

49 กฎกระทรวง ขอ้ 42. 
50  หลกัทัณฑวิทยำ  (น. 373). เล่มเดิม. 
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อนัตรายและอาจสร้างความวุ่นวายข้ึน รวมถึงผูต้อ้งขงัท่ีเป็นพ่อคา้ยาเสพติดรายใหญ่ หรือในกรณี
ผูต้อ้งขงันั้นเป็นผูป่้วย เช่น ป่วยทางจิต จิตบกพร่อง มีอาการคุม้คลัง่ จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งแยกผูต้อ้งขงั
เหล่าน้ีเพ่ือขังเด่ียว ซ่ึงการขังเด่ียวในลกัษณะน้ีจะไม่มีก  าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน การปล่อย
ผูต้อ้งขงัออกจากหลงัขงัเด่ียวก็ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์โดยประเมินจากแพทยห์รือผูบ้ญัชาการเรือนจ า
แห่งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ค  าพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในกรณีซาสเชลกับฝร่ังเศส 
อธิบายว่าการขงัเด่ียวหรือแมแ้ต่การแยกขงัก็ตาม ไม่ควรถูกใชเ้ป็นมาตรการถาวร51  
 2.5.1.2 การขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยั 
 วตัถุประสงค์การใช้มาตรการควบคุมและวินัยปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังเป็นส่ิงท่ีจ  าต้อง
พิจารณาควบคู่กนัเสมอ เพราะต่างก็มีความสมัพนัธต่์อการบริหารงานเรือนจ าและทณัฑสถานอยา่ง
ใกลชิ้ด จะมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง ก็โดยท่ีว่า การควบคุม ซ่ึงไดแ้ก่ การควบคุมมิให้ผูต้อ้งขัง
หลบหนีและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีควบคุม อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ท่ีมีความส าคญัต่อการปกครองเรือนจ าและทณัฑสถานอยา่งยิง่ 
ส่วนการใชม้าตรการทางวินยัต่อผูต้อ้งขงั หมายถึง การฝึกฝนอบรมผูต้อ้งขงัให้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการปฏิบติัในการปรุงแต่งแกไ้ข และเสริมสร้างการพฒันาวินยัตนเองของ
ผูต้อ้งขงัควบคู่กนัไปดว้ย52 
 การขงัเด่ียวในลกัษณะน้ีอนัเน่ืองมาจากผูต้อ้งขงัประพฤติผดิระเบียบวินยัของเรือนจ าจึง
อาจถูกลงโทษไดห้ลายลกัษณะ เช่น การลดชั้น การภาคทณัฑ์ เป็นตน้ “การขงัเด่ียว” นั้นเป็นการ
ปฏิบติัของทางเรือนจ า ในปัจจุบนัด าเนินการโดยการแยกผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งถูกใชม้าตรการขงัเด่ียวไป
คุมขงัไวต่้างหากจากผูต้อ้งขงัอ่ืนคนเดียวโดยเฉพาะไม่ปะปนกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนห้ามการพูดคุยติดต่อ
กบัผูต้อ้งขงัอ่ืน53 จะพูดคุยไดเ้ฉพาะกบัเจา้พนักงานเรือนจ าท่ีมีหน้าท่ีตรวจการขงัเด่ียวให้เป็นไป
ตามมาตรการท่ีก  าหนดเท่านั้น พศัดีเรือนจ าจะตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีในการตรวจตราการขังเด่ียวและ
ตรวจตราการเจ็บป่วย การขงัเด่ียวไม่ใช่การแยกขงั แต่เป็นอีกมาตรการหน่ึงแยกต่างหากไปจาก
มาตรการทางวินัยและสามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นผลดีเพราะท าให้ผูต้ ้องขังไม่สูญเสียสิทธิจากการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเกิดปัญหาค่อนข้างมากในการตีความ
กฎหมายในระดบัเจา้พนกังานเรือนจ าและเกิดความสับสนต่อผูป้ฏิบติังานท าให้ผูต้อ้งขงัสับสนว่า

                                                
51  กำรบริหำรงำนเรือนจ ำตำมแนวทำงสิทธิมนุษยชน (น. 96). เล่มเดิม. 
52 หลกัทัณฑวิทยำ  (น. 373). เล่มเดิม. 
53 กฎกระทรวง, ขอ้ 118. 
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ตนเองถูกลงโทษทางวินยัหรือการแยกขงัจากมาตรการเพื่อความปลอดภยั การขงัเด่ียว จะใชใ้นกรณี
ดงัต่อไปน้ี54 
 1)  กระดา้งกระเด่ืองต่อเจา้พนกังานซ่ึงมีอ  านาจบงัคบับญัชาเรือนจ าตั้งแต่พศัดีข้ึนไป 
 2)  วิวาทกบัผูต้อ้งอ่ืนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 3)  เป็นเจา้มือเล่นการพนนั หรือสมคบกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเล่นการพนนัตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 4) ด่ืมสุรา สูบกญัชา ฝ่ินหรือเสพของเมาอยา่งอ่ืนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 5)  มีของตอ้งหา้มในจ าพวกท่ีเป็นเคร่ืองมือ อนัเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 
 6)  คา้ส่ิงของตอ้งหา้ม 
 2.5.1.3 หอ้งขงัมืด 
 วตัถุประสงค์ในการลงโทษผูต้อ้งขงัโดยการขงัในห้องขงัมืด55 เพื่อความสบเรียบร้อย
ภายในเรือนจ าไดก้  าหนดให้ผูต้ ้องขังท่ีฝ่าฝืนวินัยเรือนจ าขงัห้องมืดไม่มีเคร่ืองหลบันอนไม่เกิน 
2 วนั ในสัปดาห์หน่ึง โดยความเห็นชอบของแพทย ์ซ่ึงในปัจจุบนักรมราชทณัฑไ์ดม้ีการยกเลิกการ
ลงโทษในลกัษณะดงักล่าวแลว้ อยา่งไรก็ตามยงัปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์อยู่เช่นเดิม 
ซ่ึงหลกัเกณฑก์ารลงโทษขงัหอ้งมืด จะใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี56 
 1) ก่อการวิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเนืองๆ 
 2) พยายามหรือท าร้ายร่างกายเจา้พนกังาน 
 3) ก่อการวุ่นวาย แต่ไม่ร้ายแรง 
 4) จงใจหลีกเล่ียงการงาน 
 5) จงใจขดัค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 
 6) พยายามหลบหนี 
 หากเปรียบเทียบการขงัเด่ียวกบัการขงัห้องมืด ปัจจุบนัมีการขงัเด่ียวผูต้ ้องขงัโดยผูม้ี
อ  านาจในการลงโทษขังเด่ียวคือ ผูบ้ัญชาการเรือนจ า มีอ  านาจในการลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขัง
ระยะเวลา 3 เดือน57 และพศัดีมีอ  านาจในการลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังระยะเวลา 1 เดือน58 ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษของไทยไม่ไดก้  าหนดลกัษณะหอ้งขงัเด่ียวเอาไว ้แต่จากการสอบถาม
เจา้หน้าท่ีเรือนจ าไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี ขนาดของห้องขงัเด่ียวมีความกวา้งเท่ากบัผูต้อ้งขงักางแขน

                                                
54 กฎกระทรวง, ขอ้ 111. 
55 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 35 (7). 
56 กฎกระทรวง, ขอ้ 112. 
57 กฎกระทรวง, ขอ้ 113. 
58 กฎกระทรวง, ขอ้ 100. 
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ออกเท่านั้น มีก  าแพงปูนทั้ง 3 ด้านและประตูส าหรับเขา้ ซ่ึงห้องท่ีใช้ลงโทษขังเด่ียวมีการสร้าง
พร้อมๆ กบัเรือนจ าและไม่ไดรั้บการปรับปรุงอีกเลยจึงมีลกัษณะเก่าและโทรมมาก มีเตียงนอนอยู่
ในตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือนจ าต่างจงัหวดัท่ีไม่มีการปรับปรุงหอ้งน ้ าจะมีลกัษณะเป็นถงัไมเ้อาไว้
อุจจาระและปัสสาวะในท่ีเด่ียวกนัย่อมส่งกล่ินเหม็นไปทัว่ทั้งห้องส่ีเหล่ียมแคบๆ ห้องในลกัษณะ
เช่นน้ีจะมีความร้อนสูงในเวลากลางวนัเน่ืองจากตั้งอยู่ในบริเวณกลางแจง้ อาจท าให้ผูท่ี้เขา้ไปอยู่
ได้รับความร้อนและทรมานได้ เมื่อเข้าไปอยู่เป็นระยะเวลา 3 เดือน อาจท าให้สุขภาพจิตของ
ผูต้อ้งขงัเสียไป จึงไม่เหมาะสมอยา่งยิ่งในการลงโทษกบัลกัษณะเช่นน้ี ในส่วนของการขงัห้องมืด  
ผูบ้ัญชาการเรือนจ ามีอ  านาจในการขงัก  าหนดระยะเวลา 2 วนั ซ่ึงในปัจจุบนัไม่มีการลงโทษใน
ลกัษณะน้ีแลว้ เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้จะเห็นไดว้่า การขงัเด่ียวมีระยะเวลาการลงโทษท่ียาวนาน
กว่าการขงัหอ้งมืดแต่ในปัจจุบนัก็ยงัมีการใชก้ารลงโทษขงัเด่ียวกนัอยูใ่นทุกๆ เรือนจ า 
 จากลกัษณะและการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์และกฎกระทรวงฯ 
ของไทยดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงลกัษณะของการลงโทษขังเด่ียวแลว้ อาจเป็นกรณีเข้าข่ายการ
กระท าทรมาน และละเมิดสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต่์อผูต้อ้งขงัได ้แมก้ฎหมาย 
จะบญัญติัอนุญาตใหล้งโทษไดแ้ต่การขงัเด่ียวระยะเวลานานก็อาจเป็นการละเมิดสิทธิของผูต้อ้งได ้
เพราะเม่ือขงัเด่ียวแลว้ ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานอยา่งยิง่โดยเฉพาะดา้นจิตใจ และหากพิจารณาใน
อารยประเทศและในมาตรฐานสากล ก็บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะว่าหา้มลงโทษท่ีเป็นการทารุณผูต้อ้งขงั 
 2.5.2  การด าเนินกระบวนการขงัเด่ียว  
          ตามขอ้ก าหนดในพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 มาตรา 35 ไดก้  าหนด
มาตรในการลงโทษทางวินัยไว ้9 ประการ ซ่ึงมาตรการลงโทษการขงัเด่ียวอยู่ในมาตรา 35 (6) ซ่ึง
การลงโทษขงัเด่ียวเป็นการลงโทษท่ีมาจากผูต้อ้งขงันั้นกระท าผดิวินัยของทางเรือนจ า จึงจ  าเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาเร่ืองการลงโทษทางวินยัก่อน  
 2.5.2.1 การลงโทษทางวินยัมีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ภาคทณัฑ์ ซ่ึงไดแ้ก่การเรียกตัวผูต้อ้งขงัมาว่ากล่าวตกัเตือนสั่งสอน59 ให้พยายาม
ประพฤติตวัอยู่ในวินยัต่อไป ซ่ึงการใชม้าตรการว่ากล่าวตกัเตือนหรือการภาคทณัฑ์น้ีจะกระท าได้
เมื่อการกระท าความผิดวินัยเป็นกรณีท่ีไม่ร้ายแรงและผูต้ ้องขังได้ส านึกตนเองถึงการกระท า
ความผิดวินยัท่ีไดก้ระท าไปแลว้60 แนวทางในการปฏิบติัของเรือนจ าในปัจจุบนัมิไดก้  าหนดใหเ้ป็น
หน้าท่ีของเจา้พนักงานเรือนจ าในระดบัใดเป็นผูว้่ากล่าวตกัเตือนผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผิดวินัย  
 
                                                

59  กฎกระทรวง, ขอ้ 105. 
60 กฎกระทรวง, ขอ้ 104. 
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จึงต้องถือว่าการด าเนินการตามมาตรการน้ีเป็นหน้าท่ีของเจ้าพนักงานทุกระดับชั้นท่ีได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ังคบับญัชาสามารถว่ากล่าวตักเตือนไดแ้ละเมื่อได้ว่ากล่าวตกัเตือนแลว้ในทาง
ปฏิบติัมกัมีการใหผู้ต้อ้งขงัลงช่ือรับทราบการว่ากล่าวตกัเตือน 
 (2) งดการเล่ือนชั้นโดยมีก  าหนดเวลา เน่ืองจากมีการจัดชั้นของนักโทษเด็ดขาด
ออกเป็น 6 ชั้น61 เรียงตามล าดบัจากชั้นสูงไปชั้นต ่าดงัน้ี ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นเลว 
และชั้นเลวมาก ซ่ึงในแต่ละชั้นจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับความสะดวกบางประการตามท่ี
กฎหมายก าหนดเช่น นกัโทษชั้นเยีย่มไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ าคุกเดือนละหา้วนั62 (หมายความว่า
จ  าคุก 1 เดือนไดรั้บวนัลดโทษจ าคุก 5 วนั) นกัโทษชั้นดีมากไดรั้บวนัลดโทษจ าคุกเดือนละ 4 วนั
เป็นต้น การเล่ือนชั้นของนักโทษปกติจะกระท ากันปีละ 2 คร้ังคือในเดือนมิถุนายนและเดือน
ธนัวาคมของทุกปี63 การเล่ือนหรือลดชั้นเป็นอ านาจของผูบ้ญัชาการเรือนจ าท่ีผูต้อ้งขงัถูกคุมขงัอยู่
และลดหรือเล่ือนไดค้ร้ังละหน่ึงชั้น แต่การเล่ือนชั้นก่อนเวลาท่ีก  าหนดไวห้รือเล่ือนขา้มชั้นตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากอธิบดีกรมราชทณัฑ ์การใชม้าตรการงดการเล่ือนชั้นโดยมีก  าหนดเวลานั้น คือ
การท่ีเม่ือถึงก  าหนดเวลาการเล่ือนชั้นจะงดการเล่ือนชั้นมิใหผู้ต้อ้งขงัท่ีกระท าความผดิวินยัข้ึนไปสู่
ชั้นท่ีสูงกว่าเดิมโดยก าหนดระยะเวลาการงดไวอ้าจเป็นสามเดือน หรือหกเดือนแลว้แต่กรณีว่าผูมี้
อ  านาจระดบัใดเป็นผูอ้อกค าสัง่ในการสั่งใชม้าตรการทางวินัย การงดการเล่ือนชั้นจะกระท าไดใ้น
กรณีดงัน้ี64 

 1) พยายามหลบหนีหรือหลบหนีไปแลว้แต่ไดต้วัคืนมา 
 2)  น าเขา้มาหรือมีส่ิงของตอ้งหา้มไวใ้นเรือนจ า 
 3)  น าส่ิงของซ่ึงไม่ใช่ของตนออกจากเรือนจ าโดยมิไดรั้บอนุญาต 
 4)  ท าใหข้องหลวงหรือของผูอ่ื้นเสียหายโดยประมาท 
 5)  ท าใหเ้กิดติดขดัในการงานของผูต้อ้งขงัอ่ืนโดยประมาท 

 (3) การลดชั้น มาตรการลดชั้นถือเป็นมาตรการท่ีส าคญัและอาจส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของผูต้อ้งขงั เป็นอยา่งมากมาตรการหน่ึงซ่ึงส่งผลกระทบไปถึงประโยชน์ของผูต้อ้งขงัเป็น
ตน้ว่า ตอ้งถูกมาตรการท่ีพ่วงแถมจากการลดชั้นเน่ืองจากกรมราชทณัฑไ์ดก้  าหนดให้ผูต้อ้งขงัท่ีถูก
ลดชั้นจากการกระท าความผิดวินัยอาจตอ้งถูกตดัวนัท่ีไดรั้บการลดโทษจ าคุกซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ี

                                                
61 กฎกระทรวง, ขอ้ 44. 
62 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 8, ขอ้ 1. 
63 ระเบียบกรมราชทณัฑว์่าดว้ยการเลื่อน ลดชั้นนกัโทษเดด็ขาด พ.ศ. 2536, ขอ้ 5. 
64 กฎกระทรวง, ขอ้ 107. 
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ได้รับตามชั้นของผูต้อ้งขงัแลว้แต่กรณีความผิดตามท่ีก  าหนด65 นอกจากนั้นการเล่ือนลดชั้นตอ้ง
ด าเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์66 ซ่ึงได้ก  าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะอีกดว้ย ซ่ึงมาตรการ 
ลดชั้นจะถูกน ามาใชก้รณีผูต้อ้งขงักระท าความผดิวินยัดงัน้ี 
  1)  กระท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของหลวงหรือของผูอ่ื้น หรือกระท าให้
การงานของผูต้อ้งขงัอ่ืนติดขดัโดยเจตนาแต่ไม่เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  2)  กระดา้งกระเด่ืองต่อค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงต ่ากว่าพศัดีลงมา 
  3)  ก่อการวิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืน แต่ไม่ถึงกบัมีเหตุร้ายแรง 
  4)  เล่นการพนนั 
  5)  ด่ืมสุรา หรือสูบกญัชา ฝ่ิน หรือเสพของเมาอ่ืนๆ  
  6)  คา้ส่ิงของตอ้งหา้ม 
 (4) ตดัการอนุญาตใหไ้ดรั้บการเยีย่มเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือนเวน้ไวแ้ต่ในกรณี
ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าจะไดรั้บการ
เยี่ยมเยียนจากญาติพ่ีน้อง มิตรสหายภายใต้ขอ้บังคับซ่ึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ก  าหนดข้ึนและ
ประกาศให้เป็นท่ีเปิดเผย67 ซ่ึงการเยีย่มไดก้  าหนดขอ้ปฏิบติัของผูท่ี้เขา้มาติดต่อเพื่อกิจธุระหรือการ
เขา้เยี่ยมเยียนผูต้อ้งขงั หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนนั้นปัจจุบนัอธิบดีกรมราชทณัฑ์ไดอ้อกระเบียบ
ดงักล่าวก าหนดหลกัปฏิบติัไวแ้ลว้ ซ่ึงการไดรั้บการเยีย่มน้ีหากผูต้อ้งขงักระท าความผดิวินัยอาจถูก
งด หรือห้ามการเยี่ยมได ้แต่มีขอ้น่าสงัเกตว่าตามกฎหมายไม่ไดก้  าหนดสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะตอ้ง
แจง้ให้ญาติ หรือมิตรสหายไดท้ราบถึงการถูกตดัการอนุญาตให้ไดรั้บการเยีย่มเยียนหรือติดต่อกบั
บุคคลภายนอกดงักล่าวได ้การด าเนินการตดัการอนุญาตให้ไดรั้บการเยีย่มเยียนหรือติดต่อไม่เกิน
สามเดือนนั้นกระท าไดต่้อเม่ือผูต้อ้งขงักระท าความผดิวินยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  1) ประพฤติผิดระเบียบ หรือข้อบังคับอนัมีไว ้ส าหรับการเยี่ยมหรือติดต่อกับ
บุคคลภายนอก 
  2) พยายามหลบหนี หรือหลบหนีไปแลว้แต่ไดต้วัคืนมา 
  3) น าเขา้มาหรือมีส่ิงของตอ้งหา้มไวใ้นเรือนจ า 
  4) น าส่ิงของซ่ึงไม่ใช่ของตนออกจากเรือนจ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

                                                
65  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 8, ขอ้ 4. 
66 ระเบียบกรมราชทณัฑว์่าดว้ยการเลื่อนและลดชั้นนกัโทษเดด็ขาด พ.ศ. 2536 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551. 
67 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 7. 
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 (5)  ลดหรืองดประโยชน์และรางวลัทั้งหมดหรือแต่บางส่วนบางอยา่ง “ประโยชน์” ใน
ความหมายน้ีหมายความถึงประโยชน์ท่ีทางราชการมอบให้ตามกฎหมาย เช่นการให้ความสะดวก
บางส่ิงบางอยา่งในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดให้ เช่นอาจเป็นการเล่ือนชั้น การแต่งตั้งใหมี้หน้าท่ี
เป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานเรือนจ า68 การลาไม่เกินส่ีวนัต่อคร้ังเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีเห็นประจกัษ์
เก่ียวกบักิจธุระในครอบครัว69 (ห้ามออกนอกราชอาณาจกัรและตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด) เป็นตน้ ส่วนค าว่า “รางวลั” นั้นหมายความว่าเป็นกรณีท่ีนกัโทษเด็ดขาดไดท้ าการงานตาม
ค าสัง่ของเจา้พนักงานเรือนจ าหรือ “คนตอ้งขงั” และ “คนฝาก” สมคัรเขา้ท างานอย่างอ่ืนนอกจาก
งานความสะอาดหรืออนามยั หรือการสุขาภิบาลของเรือนจ าและการงานท่ีท านั้นอาจค านวณเป็น
ราคาเงินได ้ซ่ึงผูต้อ้งขงัไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในการท างาน70 แต่รายไดท่ี้เกิดจากการท างานนั้นถูก
ก าหนดใหห้ักค่าใชจ่้ายก่อนแลว้จ่ายเป็นรางวลัส าหรับผูต้อ้งขงั71 ซ่ึงรางวลัดงักล่าวอาจถูกงดหรือ
ลดเสียไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน “การลดรางวลั”72 นั้นเน่ืองมาจากการกระท าความผดิวินยัดงัต่อไปน้ี 
  1)  ท าใหท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นเสียหาย 
  2)  ก่อการวิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนในขณะท างาน 
  3)  ละท้ิงหรือเพิกเฉยต่องานอนัเป็นหนา้ท่ี 
 “การงดรางวลั”73 กระท าได้เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกบัการลดรางวลัโดยมีผลเสียหาย
เกิดข้ึนและผูต้อ้งขงัไดก้ระท าความผดิในกรณีนั้นๆ โดยจงใจท่ีจะใหมี้ความเสียหายเกิดข้ึน 
 (6)  ขงัเด่ียวไม่เกิน 3 เดือน “การขังเด่ียว” ในทางปฏิบัติของทางเรือนจ าในปัจจุบัน
ด าเนินการโดยการแยกผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งถูกใชม้าตรการขงัเด่ียวไปคุมขงัไวต่้างหากจากผูต้อ้งขงัอ่ืนคน
เดียวโดยเฉพาะไม่ปะปนกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนหา้มการพูดคุยติดต่อกบัผูต้อ้งขงัอ่ืน74 จะพูดคุยไดเ้ฉพาะกบั
เจา้พนกังานเรือนจ าท่ีมีหน้าท่ีตรวจการขงัเด่ียวใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีก  าหนดเท่านั้น และพศัดี
เรือนจ าจะตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีในการตรวจตราการขงัเด่ียวและตรวจตราการเจ็บป่วย การขงัเด่ียวไม่ใช่
การแยกขังซ่ึงมาตรการแยกขังไม่ใช่การใช้มาตรการอนัเน่ืองจากการกระท าผิดวินัย แต่เป็น  
                                                

68 ขอ้บงัคบัอธิบดีกรมราชทณัฑ ์(ฉบบัท่ี 3) เร่ืองก าหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการส าหรับ
ผูต้อ้งขงั และขอ้บงัคบักรมราชทณัฑว์่าดว้ยเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบักรมราชทณัฑฉ์บบัท่ี 3 เร่ืองก าหนดความ
สะดวกและประโยชน์บางประการส าหรับผูต้อ้งขงั ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2480 ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2533. 

69 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 32. 
70 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 25. 
71 กฎกระทรวง, ขอ้ 59-64. 
72 กฎกระทรวง, ขอ้ 109. 
73 กฎกระทรวง, ขอ้ 110. 
74 กฎกระทรวง, ขอ้ 118. 
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“มาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภยั” ซ่ึงก  าหนดไวว้่าผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่าจะรวมอยูก่บัผูต้อ้งขงัอ่ืนใน
ประเภทของตนโดยจะก่อการร้ายหรือมีเหตุพิเศษอย่างอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุมกกัขงัให้แยกไป
รวมไวใ้นประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน75 ซ่ึงเป็นอีกมาตรการหน่ึงแยกต่างหากไปจากมาตรการทาง
วินยั ในทางปฏิบติัเกิดปัญหาค่อนขา้งมากในการตีความกฎหมายในระดบัเจา้พนกังานเรือนจ าและ
เกิดความสับสนต่อผูป้ฏิบติังานท าให้ผูต้อ้งขงัสับสนว่าตนเองถูกลงโทษทางวินัยหรือการแยกขงั
จากมาตรการเพ่ือความปลอดภยั การใชม้าตรการขงัเด่ียว จะใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี76 
  1)  กระด้างกระเด่ืองต่อเจา้พนักงานซ่ึงมีอ  านาจบังคับบัญชาเรือนจ าตั้ งแต่พัศดี 
ข้ึนไป 
  2)  วิวาทกบัผูต้อ้งอ่ืนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
  3)  เป็นเจา้มือเล่นการพนัน หรือสมคบกับผูต้อ้งขงัอ่ืนเล่นการพนันตั้งแต่ 2 คร้ัง 
ข้ึนไป 
  4) ด่ืมสุรา สูบกญัชา ฝ่ินหรือเสพของเมาอยา่งอ่ืนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
  5)  มีของตอ้งหา้มในจ าพวกท่ีเป็นเคร่ืองมือ อนัเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 
  6)  คา้ส่ิงของตอ้งหา้ม 
 ค าว่า  “กระด้างกระเด่ือง” หมายถึง ไม่ยอมอ่อนน้อม เช่น  พระราชายกทพัไปปราบ 
เจา้ประเทศราชท่ีกระดา้งกระเด่ือง มีข่าวว่าเขาอาจถูกไล่ออกเพราะยยุงคนงานให้กระดา้งกระเด่ือง 
ขดัค าสัง่ผูบ้ริหาร77 
 ดงันั้น การกระด้างกระเด่ืองต่อเจา้พนักงานซ่ึงมีอ  านาจบญัชาการเรือนจ า หมายถึง 
ผูต้ ้องขังนั้นไม่ยอมอ่อนน้อมต่อผูบ้ัญชาการเรือนจ าหรือพศัดี อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเกิด
ปัญหาค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานลงโทษผูต้อ้งขงับางรายไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
ซ่ึงในบางคร้ังผูต้อ้งขงัขดัขืนค าสั่งกระดา้งกระเด่ืองต่อเจา้หน้าท่ีทัว่ไปแต่ก็ถูกน าตวัไปลงโทษ 
ขงัเด่ียว 
 (7) ขงัห้องมืดไม่มีเคร่ืองหลบันอนไม่เกินสองวนัในสัปดาห์หน่ึงโดยความเห็นชอบ
ของแพทย ์ซ่ึงจะตอ้งใหแ้พทยต์รวจหอ้งมืดท่ีจะใชคุ้มขงัว่าไม่เป็นการผดิอนามยัอยา่งร้ายแรง78 เช่น 
สกปรก อาจท าให้เกิดโรคติดต่อ หรือมีสภาพท่ีรกรุงรัง ช ารุดทรุดโทรมจนน่าเช่ือได้ว่าอาจเป็น

                                                
75 กฎกระทรวง, ขอ้ 42. 
76  กฎกระทรวง, ขอ้ 111. 
77 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. ค ำว่ำ กระด้ำงกระเด่ือง.  สืบคน้ 9 ตุลาคม 2557, จาก 

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=4418    
78 กฎกระทรวง, ขอ้ 119. 
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อนัตรายต่อสุขภาพของผูต้ ้องขังท่ีถูกใช้มาตรการขังห้องมืด นอกจากนั้ นก่อนด าเนินการใช้
มาตรการดงักล่าวตอ้งให้แพทยต์รวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงัก่อนด าเนินการอีก
ดว้ยและแพทยต์อ้งลงความเห็นว่าผูต้อ้งขงัมีสุขภาพร่างกายหรืออนามยัพร้อมท่ีจะใชม้าตรการขงั
ห้องมืดไดแ้ละใชม้าตรการไดไ้ม่เกินสองวนัในหน่ึงสัปดาห์แต่ไม่ไดก้  าหนดวิธีการขงัห้องมืดว่า
ภายในก าหนดสองวนัใหใ้ชก้ารขงัติดต่อกนัหรือไม่ การขงัหอ้งมืดจะกระท าไดเ้มื่อ79 
  1)  ก่อการวิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเนืองๆ  
  2)  พยายามท าร้ายหรือท าร้ายร่างกายเจา้พนกังาน 
  3)  ก่อการวุ่นวาย แต่ไม่ร้ายแรง 
  4)  จงใจหลีกเล่ียงการงาน 
  5)  จงใจขดัค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 
 (8) เฆ่ียนคราวหน่ึงไม่เกิน 20 ที ในความควบคุมของแพทย ์แต่ห้ามเฆ่ียนคราวต่อไป
เวน้แต่จะล่วงพน้เวลา 30 วนั จากวนัท่ีเฆ่ียนคราวท่ีแลว้ ถา้เป็นผูต้อ้งขงัหญิงห้ามเฆ่ียน “การเฆ่ียน” 
เป็นการใช้มาตรการทางวินัยท่ีเป็นการกระท าต่อเน้ือตัวร่างกายและเป็นการละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชน และหากพิจารณาตามสภาพของโทษเห็นไดว้่าเป็นการลงโทษท่ีโหดร้ายทารุณและเป็น
การกระท าทรมานซ่ึงกรมราชทณัฑไ์ดอ้อกเป็นระเบียบกรมราชทณัฑ์แจง้เรือนจ าหรือทณัฑสถาน
หา้มการใชม้าตรการเฆ่ียนผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผดิวินัยทุกกรณี80 แต่มาตรการเฆ่ียนยงัปรากฏอยู่
ในมาตรา 35 ของพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหลกัเกณฑ์
วิธีการเฆ่ียนท่ียงัก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง81 การเฆ่ียนใชไ้ดแ้ต่เฉพาะนกัโทษเด็ดขาดเท่านั้นและ
ตอ้งค านึงถึงลกัษณะของบุคคลท่ีจะตอ้งรับกบัมาตรการน้ี สภาพการณ์ของเรือนจ า และตอ้งเฆ่ียน
รวดเดียวส าหรับความผดิในคร้ังนั้นๆ ปกติประธานในการเฆ่ียนคือผูบ้ญัชาการเรือนจ าหรือผูแ้ทน
ซ่ึงเป็นข้าราชการเทียบเท่าชั้นประจ าแผนกข้ึนไปมาเป็นประธาน และผูล้งมือเฆ่ียนต้องเป็น 
เจา้พนักงานเรือนจ าท่ีไม่เคยมีสาเหตุกบันกัโทษเด็ดขาดท่ีจะถูกใชม้าตรการมาก่อน การด าเนินการ
เฆ่ียนนั้นตอ้งให้นักโทษเด็ดขาดนอนคว  ่าและเฆ่ียนท่ีท่อนขาดา้นบนไม่ให้ซ ้ ารอยหรือซ ้ าแนวกนั
วสัดุท่ีใชเ้ฆ่ียนตอ้งเป็นหวาย ขนาดเส้นฝ่าศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร ในระหว่างการเฆ่ียน
หากแพทยเ์ห็นว่าผูถู้กเฆ่ียนจะทนการเฆ่ียนไม่ไดใ้ห้แจ้งประธานและประธานจะตอ้งสั่งพกัการ
เฆ่ียนโดยทนัที เมื่อท าการเฆ่ียนเสร็จแลว้ตอ้งใหแ้พทยต์รวจร่างกายผูถู้กเฆ่ียนและหากเห็นสมควร

                                                
79 กฎกระทรวง, ขอ้ 112. 
80 ระเบียบกรมราชทณัฑ ์ว่าดว้ยการยกเลิกระเบียบกรมราชทณัฑ ์ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการลงโทษเฆี่ยน      

พ.ศ. 2480 ลงวนัที่ 12 เมษายน 2548 ในภาคผนวก ข. 
81 กฎกระทรวง, ขอ้ 117. 
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ใหใ้ส่ยาและสัง่ใหรั้กษาพยาบาล การใชม้าตรการเฆ่ียน นั้นตอ้งเป็นกรณีท่ีผูต้อ้งขงักระท าความผิด
ดงัต่อไปน้ี 82 
  1)  สมคบกบัผูอ่ื้นก่อความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 
  2)  พยายามหรือท าร้ายเจา้พนกังาน 
  3)  พยายามหลบหนี 
  4)  ขดัค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงหนา้ 
  5)  จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผูอ่ื้น หรือกิจการของเรือนจ าและไดเ้กิดความเสียหาย
ข้ึน 
 (9) ตัดจ านวนวนัท่ีได้รับการลดวนัต้องโทษจ าคุกตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา 32 (6) 
วนัท่ีไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ าคุกเป็นผลมาจากกฎกระทรวงขอ้ 44 ซ่ึงก  าหนดใหน้กัโทษเด็ดขาด
ตอ้งจดัอยู่ในชั้นใดชั้นหน่ึง คือชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นเลว และชั้นเลวมาก นักโทษ
เด็ดขาดท่ีจะไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ าคุกตอ้งอยูใ่นชั้นดีถึงชั้นเยีย่มเท่านั้น83 ส่วนชั้นกลางลงไป
ถึงชั้นเลวมากไม่ไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ าคุก และตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการพกัการลงโทษมาใชด้ว้ยโดยอนุโลม ซ่ึงหากนักโทษเด็ดขาดชั้นดีถึงชั้นเยี่ยมเหล่านั้น 
ท าความผิดวินัยอาจถูกใช้มาตรการตดัวนัท่ีได้รับการลดวนัจ าคุกได้ในจ านวนวนัและในกรณี
ต่อไปน้ี84 
 1)  ไม่เกิน 60 วนัแต่ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กรณีท่ีผูต้อ้งขงัไดก้ระท าความผดิ 
  (1)  สมคบกบัผูอ่ื้นก่อความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 
  (2)  ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  (3)  พยายามหลบหนี หรือหลบหนีไปแลว้แต่ไดต้วัคืนมา 
  (4)  ขดัค าสัง่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงหนา้ 
  (5)  จงใจก่อความเสียหายใหผู้อ่ื้นหรือกิจการของเรือนจ าและไดเ้กิดความเสียหายข้ึน 
  (6)  กระท าความผดิในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินหรือส่ิงของตอ้งหา้ม 
 2) ไม่เกิน 30 วนั แต่ไม่นอ้ยกว่า 15 วนักรณีท่ีผูต้อ้งขงัไดก้ระท าความผดิ 
  (1)  ก่อการวิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเนืองๆ  
  (2)  ก่อความวุ่นวาย แต่ไม่ร้ายแรง 

                                                
82 กฎกระทรวง, ขอ้ 113. 
83 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 8 (2521) ออกตามความในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, ขอ้ 1. 
84 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 8 (2521) ออกตามความในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479,ขอ้ 4. 

และหนงัสือกรมราชทณัฑ ์ที่ มท 0906/ว 197 ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2521 เร่ืองตดัวนัลดวนัตอ้งโทษจ าคุก. 
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       (3)  จงใจหลีกเล่ียงการงาน  
             (4)  ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายผูอ่ื้น 
  (5)  จงใจก่อความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือกิจการของเรือนจ าแต่ไม่เกิดความเสียหายข้ึน 
 3) ไม่เกิน 15 วนั กรณีท่ีผูต้อ้งขงัไดก้ระท าความผดิดงัน้ี  
  (1)  กระดา้งกระเด่ืองต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  (2)  วิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืน 
  (3)  เล่นการพนนั 
  (4)  ฝ่าฝืนระเบียบหรือขอ้บงัคบัของเรือนจ า 
 ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัท่ีมีจ  านวนวนัลดไม่ถึงกรณี ตาม 1) หรือ 2) หรือ 3) ใหต้ดัวนัลดโทษ
ท่ีมีอยู่ทั้งหมด และจะใชม้าตรการลงโทษทางวินัยสถานอ่ืนอีกก็ได ้การกระท าอ่ืนๆ ของผูต้อ้งขงั
นอกเหนือ85  
 2.5.2.2 มาตรการในการขงัเด่ียว 
 จากท่ีก  าหนดเป็นเง่ือนไขให้อ  านาจเจา้พนักงานเรือนจ าพิจารณาใชม้าตรการทางวินัย
ในกรณีใดตามมาตรา 35 ซ่ึงเจ้าพนักงานเรือนจ ามกัเรียกกนัว่าการกระท าผิด “นอกกรอบ” นั้น 
ผูบ้ญัชาการเรือนจ าเป็นผูท่ี้มีอ  านาจพิจารณาใชม้าตรการใดมาตรการหน่ึงท่ีเหมาะสมตาม (1)-(9) 
แต่ตอ้งมิใช่มาตรการเฆ่ียนซ่ึงการใชดุ้ลพินิจของผูบ้ญัชาการเรือนจ าตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงัและ 
ไม่ขดักบักฎหมาย ไดส้ดัส่วนกบัการกระท าความผดิท่ีผูต้อ้งขงัไดเ้ป็นผูก้ระท า นอกจากน้ียงัมีกรณี
ท่ีการกระท าความผิดวินยัซ่ึงการกระท าความผิดวินยันั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
อยู่ดว้ย86 ซ่ึงการกระท าความผิดอาญานั้นเป็นความผิดลหุโทษ87 หรือความผิดตามมาตรา 45 ของ
พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ความผดิฐานประทุษร้ายแก่ทรัพยสิ์นของเรือนจ า หรือ
ฐานพยายามจะหลบหนี ในกรณีดงักล่าวก าหนดให้อ  านาจผูบ้ญัชาการเรือนจ าใชดุ้ลพินิจวินิจฉัย
ลงโทษผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผดิเหล่านั้นโดยใชม้าตรการทางวินยัตามมาตรา 35 แทนการร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญา หรือการฟ้องร้องด าเนินคดีอาญา ซ่ึงมีขอ้ท่ีตอ้งพิจารณา
ทางวิชาการต่อไปในอนาคตว่าคดีอาญาท่ีไดม้ีการด าเนินการทางวินัยแทนการเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมปกติจะระงบัลงหรือไม่88  ซ่ึงในวรรคสองของมาตรา 37 น้ีไดบ้ญัญติัไม่ให้มีการตดัสิทธิ

                                                
85 กฎกระทรวง, ขอ้ 114. 
86 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 37. 
87 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 ความผิดลหุโทษคือความผิดซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  

1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่ามาน้ีดว้ยกนั. 
88 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 39. 
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ของเอกชนท่ีจะฟ้องร้องความผิดเหล่านั้นซ่ึงย่อมหมายความว่าผูเ้สียหายยงัมีสิทธิท่ีจะด าเนินคดี
แพ่งและคดีอาญาต่อไปไดต้ามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479  
 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ก าหนดการด าเนินการลงโทษวินัย
ผูต้ ้องขัง มีกระบวนการท่ีก  าหนดไวส้ั้นๆ โดยมาตรา 35 วรรคแรกก าหนดว่า “เมื่อผูต้ ้องขังคนใด
กระท าผิดวินัยให้เจา้พนักงานเรือนจ าผูม้ีหน้าท่ีพิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้ ลงโทษสถานใดสถานหน่ึง
หรือหลายสถาน”89 ซ่ึงการลงโทษขังเด่ียวก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มาตรา 35 (6) 
“ขังเด่ียว 3 เดือน” และกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 99 ออกความตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญัติ
ดงักล่าว ก  าหนดว่า “ก่อนท่ีจะลงโทษแก่ผูต้อ้งขงัฐานผดิวินยั จกัตอ้งใหโ้อกาสแก่ผูต้อ้งขงัไดช้ี้แจงว่า 
ตนมีข้อแก้ตัวอย่างใดหรือไม่”90 เท่านั้น เป็นกระบวนการท่ีก  าหนดไวอ้ย่างกวา้งๆ ยงัไม่ธรรมแก่
ผูต้อ้งขงัท่ีถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างเพียงพอ เน่ืองจากเป็นบทบญัญติัท่ีมีมาตั้งแต่ พุทธศกัราช 
2479 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการลงโทษทางวินัยต่อผูต้ ้องขังในเรือนจ า การลงโทษ 
ขงัเด่ียวตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 มาตรา 35 (6) ก  าหนดไวส้ั้นๆ ว่า “ขงัเด่ียว
ไม่เกินสามเดือน” โดยไม่ไดก้  าหนดลกัษณะการขงัเด่ียวว่าเป็นเช่นไร อยา่งไรก็ดี ไดม้ีการก าหนด
หลักเกณฑ์การลงโทษขังเด่ียวไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกความตามมาตรา 58 แห่ง
พระราชบญัญัติดงักล่าวขอ้ 118  ก  าหนดว่า91 “การขงัเด่ียวนั้น ให้กระท าโดยวิธีแยกผูต้อ้งรับโทษ
จากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษหา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน 
 ใหพ้ศัดีจดัให้มีผูค้อยตรวจรักษาการขงัเด่ียวให้เป็นไปตามวรรคก่อน และสังเกตเมื่อมี
อาการป่วยเจ็บซ่ึงตอ้งมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน” 
 เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑด์งักล่าวจะเห็นไดว้่า การขงัเด่ียวท่ีเป็นการลงโทษทางวินยันั้นมี
ปัญหาในการตีความ แยกเป็นประเด็นดงัน้ี  
 ประการแรก การท่ีให้แยกผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษทางวินัยออกจากผูต้อ้งขงัอ่ืน ซ่ึงการ
แยกผูต้อ้งขงัในจุดน้ียงัมีความสบัสนของผูป้ฏิบติังานว่า การแยกผูต้อ้งขงัไปควบคุมท่ีจดัข้ึนไวเ้ป็น
พิเศษ ค าว่า “ท่ีจัดข้ึนไวเ้ป็นพิเศษ" หมายถึงสถานท่ีท่ีควบคุมท่ีใช้เป็นมาตรการพิเศษหรือไม่ 
เน่ืองจากการขังเด่ียวท่ีเป็นมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยจะเป็นการแยกผูต้ ้องขังท่ีไม่อาจ  
อยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนไดอ้อกไวใ้นสถานท่ีหน่ึงซ่ึงไม่ใช่ห้องขงัเด่ียวท่ีเป็นหอ้งส าหรับการลงโทษ
ขงัเด่ียว โดยมาตรการพิเศษเพื่อความมัน่คงปลอดภยัก าหนดอยูใ่นกฎกระทรวงมหาดไทย ออกความ

                                                
89 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 35. 
90 กฎกระทรวง, ขอ้ 99. 
91 กฎกระทรวง, ขอ้ 118. 
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ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ขอ้ 42 ก าหนดว่า92 “ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่า
อยูก่บัผูต้อ้งขงัอ่ืนในประเภทของตน โดยจะก่อการร้าย หรือมีเหตุพิเศษอยา่งอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุม
กกัขงั ก็ใหแ้ยกไวร้วมในประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน”   
 ประการท่ีสอง ค  าว่า “ห้ามการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” หมายความรวมถึง
เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑด์ว้ยหรือไม่ และการหา้มติดต่อน้ี ในกรณีการเยีย่มหรือการติดต่อพบทนายความ
ของผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะพึงมีได ้ในจุดน้ีทางปฏิบติัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑจ์ะไม่ให้มี
การเยีย่มจากญาติหรือพบทนายความเพื่อปรึกษาคดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงยงัเป็นปัญหาอยู ่
 ในเร่ืองการลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังมีปัญหาค่อนข้างมาก เน่ืองจากการลงโทษใน
ลกัษณะเช่นน้ีเป็นการทรมานต่อจิตใจและร่างกายของผูต้อ้งขงัเป็นส่ิงพึงตอ้งละเวน้และหลีกเล่ียง 
ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดขั้นต ่าของสหประชาชาติท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นขอ้ 31 ว่า 
“การลงทัณฑ์ต่อร่างกาย การกระท าทั้งปวงท่ีโหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรมหรือต ่าช้าเลวทราม 
ส าหรับความผิดทางวินัยผูต้อ้งขงั เป็นอนัห้ามเด็ดขาด” อีกทั้งดา้นการรักษาดูแลสุขอนามยัของ
ผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษขงัเด่ียว ในกรณีน้ีใหพ้ศัดีจดัใหมี้ผูต้รวจรักษาเม่ือมีอาการเท่านั้น ซ่ึงตรงน้ีเป็น
การช้ีใหเ้ห็นว่าการดูแลผูต้อ้งขงัจะเกิดข้ึนภายหลงัการถูกขงัเด่ียวก่อนเท่านั้น ตามหลกัการควรท่ีจะ
ตรวจสุขภาพของผูต้อ้งขงัก่อนวา่สมควรท่ีจะเขา้ไปอยูใ่นหอ้งขงัเด่ียวหรือไม่ ในตรงน้ีจึงเกิดปัญหา
เน่ืองจากผูต้อ้งขงับางรายมีโรคประจ าตวัอยูก่่อนแลว้แต่เมื่อถูกขงัเด่ียวท าให้สุขภาพแยล่งและอาจ
ท าใหเ้สียชีวิตได ้ดงันั้น การลงโทษทางวินยัแก่ผูต้อ้งขงัจึงควรลงโทษอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ตามหลกัสากล รวมทั้งค  านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิเสรีภาพของผูต้ ้องขังด้วย การ
ลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัจึงเป็นการลงโทษท่ีทารุณไร้มนุษยธรรม  
  2.5.2.3 บุคคลท่ีอาจถูกใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียว 
 ปัจจุบนัเรือนจ าไดม้ีการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงักนัมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความส าคญัของการขงั
เด่ียวก็เพ่ือท่ีจะรักษาความสบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนภายในเรือนจ า โดยดูไดจ้ากสถิตการลงโทษขัง
เด่ียวของเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ ดงัต่อไปน้ี93 
 
 

                                                
92 กฎกระทรวง, ขอ้ 42. 
93 สถิติการถูกลงโทษขงัเด่ียว เรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 25 สิงหาคม 

พ.ศ. 2557. 
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ตารางที่ 2.1 สถิติการลงโทษขงัเด่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

ล าดับ ค าส่ัง ลงวันที ่ ฐานความผิด โทษ 
1 485/56 22 ต.ค. 56 ครอบคลอง (แอร์การ์ด) ลดชั้นเลวมาก ขงัเด่ียว 3 เดือน 
2 4954/54 22 ต.ค. 56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
3 2394/56 22 ต.ค. 56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
4 512/56 6 พ.ย. 56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ลดชั้น ตดั 30 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 

5 543/56 25 พ.ย. 56 ร่วมท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
6 543/56 25 พ.ย. 56 ร่วมท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
7 543/56 25 พ.ย. 56 ร่วมท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
8 544/56 25 พ.ย. 56 มีส่ิงของตอ้งหา้ม (มือถือ) ลดชั้นเลวมาก ขงัเด่ียว 3 เดือน 
9 558/56 11 ธ.ค. 56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
10 561/56 11 ธ.ค.56 ประพฤติผิดระเบียบ ลดชั้น ตดั 30 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 
11 571/56 13 ธ.ค. 56 กระดา้งกระเด่ือง,ดูหม่ิน จพง. ลดชั้น ตดั 15 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 
12 572/56 13 ธ.ค. 56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
13 573/56 13 ธ.ค.56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
14 573256 13 ธ.ค. 56 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
15 592/56 23 ธ.ค.56 ข่มขืนใจ,ชิงเอาทรัพยสิ์นผูอ้ื่น ลดชั้น ตดั 15 วนั ขงัเด่ียว 1 เดือน 
16 036/57 21 ม.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
17 039/57 21 ม.ค.57 พยายามหลบหนี ขงัเด่ียว 3 เดือน 
18 049/57 29 ม.ค.57 ฉ้อโกง ขงัเด่ียว 3 เดือน 
19 063/57 10 ก.พ.57 ข่มขืนโดยใชก้ าลงัประทุษร้าย ลดชั้น ตดั 30 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 
20 099/57 24 ก.พ.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
21 126/57 26 มี.ค.57 ขดัขืนค าสั่งเจา้พนกังาน ขงัเด่ียว 1 เดือน 
22 127/57 26 มี.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
23 129/57 26 มี.ค.57 ร่วมกนัท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
24 129/57 26 มี.ค.57 ร่วมกนัท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
25 136/57 26 มี.ค.57 หลอกลวงเอาทรัพยสิ์นของผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
26 138/57 26 มี.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
27 139/57 26 มี.ค.57 ข่มขืนจิตใจ,ใชก้ าลงัประทุษร้าย ขงัเด่ียว 3 เดือน 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ค าส่ัง ลงวันที ่ ฐานความผิด โทษ 
28 140/57 26 มี.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
29 162/57 10 เม.ย.57 ดูหม่ินเจา้พนกังาน ขงัเด่ียว 3 เดือน 
30 227/57 20 พ.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
31 227/57 20 พ.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
32 227/57 20 พ.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
33 227/57 20 พ.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
34 248/57 29 พ.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
35 256/57 29 พ.ค.57 ร่วมกนัท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
36 256/57 29 พ.ค.57 ร่วมกนัท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
37 260/57 29 พ.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 2 เดือน 
38 275/57 6 มิ.ย.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
39 294/57 12 มิ.ย.57 ท าร้ายเจา้พนกังาน ผูอ้ื่น,  

กระดา้งกระเด่ือง 
ลดชั้น ตดั 15 วนั งดเยีย่ม 3 เดือน 
ขงัเด่ียว 3 เดือน 

40 323/57 30 มิ.ย.57 ท าร้ายร่างกาย ขงัเด่ียว 3 เดือน 
41 333/57 30 มิ.ย.57 มีส่ิงของตอ้งหา้มไวใ้นครอบครอง ลดชั้น ตดั 15วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน  
42 359/57 9 ก.ค.57 หลบหนีการควบคุม เลวมาก ตดั 60 วนั ขงัเด่ียว  

3 เดือน 
43 363/57 9 ก.ค.57 หลอกลวงผูต้อ้งขงัใหม่ ลดชั้น ตดั 30 วนัขงัเด่ียว 3 เดือน 
44 389/57 23 ก.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
45 411/57 31 ก.ค.57 ข่มขืนจิตใจ,ใชก้ าลงัประทุษร้าย ลดชั้น ตดั 15 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 
46 443/57 18 ส.ค.57 ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่น ขงัเด่ียว 3 เดือน 
47 478/57 25 ส.ค.57 ร่วมกนัท าร้ายร่างกาย ลดชั้น ตดั 30 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 
48 428/57 25 ส.ค. 57 ท าร้ายร่างกาย,ก่อใหผู้อ้ื่นกระท าผิด ลดชั้น ตดั 30 วนั ขงัเด่ียว 3 เดือน 
 
  จะเห็นไดว้่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มีการขงัเด่ียวค่อนขา้งถ่ีและต่อเน่ือง โดยบุคคลท่ีจะ
ถูกขังเด่ียวได้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศกัราช 2479 มาตรา 35 ได้ก  าหนดไวว้่าเมื่อ 
“ผูต้อ้งขงั” คนใดกระท าความผิดวินัยให้เจา้พนักงานเรือนจ าผูม้ีหน้าท่ีพิจารณาโดยถ่องแท้แลว้
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ลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถาน ดัง่ต่อไปน้ี…. ดงันั้นคุณสมบติัประการแรกของบุคคล
ท่ีอาจถูกลงโทษทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวไดคื้อตอ้งเป็น “ผูต้อ้งขงั”  
 “ผูต้อ้งขงั” หมายความความรวมถึง นกัโทษเด็ดขาด คนตอ้งขงั และคนฝาก94  
 ค าว่าผูต้อ้งขงัเป็นค าเรียกรวมประกอบไปดว้ยบุคคลสามจ าพวกท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงแต่
ละจ าพวกมีสถานะทางกฎหมายต่างกนัตามประเภทของตนเองนอกจากนั้นสภาพสิทธิและการ
ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าพนักงานเรือนจ าย่อมแตกต่างกันตามฐานะของผูต้อ้งขังบุคคลนั้นตาม
จ าพวก เช่น การไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจ าคุก เป็นนกัโทษชั้นดี เป็นตน้ 
 “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซ่ึงถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังมี  
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดและหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมายให้
ลงโทษดว้ย95 นกัโทษเด็ดขาดจึงหมายถึงบุคคล 2 จ าพวก 
 1)  บุคคลซ่ึงตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดและภายหลงัศาลได้ออกหมายจ าคุกแลว้ หรือท่ี
เรียกว่าหมายแดง ค  าว่าค  าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นอาจเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี96 
  (1) ค าพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงเมื่อมีค  าพิพากษาของศาลฎีกาแลว้ โจทก ์จ  าเลย ไม่มี
สิทธิคดัคา้นค าพิพากษาของศาลไดอี้กต่อไป 
  (2) ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซ่ึงตอ้งห้ามฎีกาตามกฎหมายหรือไม่ตอ้งหา้มฎีกา 
แต่โจทกจ์  าเลยฎีกาภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
  (3) ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงตอ้งหา้มอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือซ่ึงโจทก ์จ  าเลย 
ไมอุ่ทธรณ์ในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด แมไ้ม่ตอ้งหา้มอุทธรณ์ก็ตาม  
 2) บุคคลท่ีถูกขงัไวต้ามค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายให้ลงโทษ ในตามปกติ อ  านาจใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐซ่ึงการใชอ้  านาจตุลาการเป็นท่ียอมรับกนัว่า
เป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแลว้แต่กรณี ซ่ึงมีอ  านาจในการตดัสินคดีและออกหมายจ าคุก
บุคคลไดต้ามกฎหมายแต่มีกรณีท่ีเป็นการคุมขงัท่ีไม่ไดม้าจากอ านาจของศาล ยอ่มเป็นการไม่ชอบ

                                                
94 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 4 (2). 
95 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 4 (3). 
96 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 บัญญัติว่า “ศาลฎีกามีอ  านาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่ 

อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค และคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลชั้นตน้โดยตรงต่อ ศาลฎีกาตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการอุทธรณ์หรือฎีกา และคดีที่กฎหมายอื่น
บญัญติัใหศ้าลฎีกามีอ  านาจพิจารณาพิพากษา รวมทั้งมีอ  านาจวินิจฉัยช้ีขาดหรือสั่งค  าร้องขอท่ียืน่ต่อศาลฎีกา ตาม
กฎหมายคดีท่ีศาลฎีกาไดพ้ิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งแลว้ คู่ความไม่มี สิทธิท่ีจะทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาคดัคา้นคดี
นั้นต่อไป.” 
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ด้วยกฎหมายหรือรัฐใช้อ  านาจตามอ าเภอใน เช่น การรัฐประหารโดยการควบคุมตัวบุคคลท่ี เก่ียวข้อง 
ทางการเมืองไปคุมขงัไวใ้นเรือนจ าโดยอ านาจท่ีไม่มาจากศาลโดยแทจ้ริง จึงเป็นการคุมขงับุคคล
โดยไม่ใชอ้  านาจของศาลซ่ึงระบบการราชทณัฑ์ไดก้  าหนดรองรับไวเ้หตุการณ์ท านองน้ีสรุปไดว้่า
เจา้พนักงานเรือนจ าจะไม่รับบุคคลใดๆ ไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจ าเวน้แต่จะไดรั้บหมายอาญาหรือ
เอกสารอนัเป็นค าสัง่ของผูมี้อ  านาจ97  
 “คนตอ้งขงั” หมายความว่า บุคคลท่ีถูกขงัไวต้ามหมายขงั98 คนตอ้งขงัหมายถึงเฉพาะ
บุคคลท่ีมีหมายของศาลใหข้งัไวใ้นเรือนจ าเท่านั้นเพราะหมายขงัปัจจุบนัศาลเท่านั้นเป็นผูอ้อกหมาย
ขงัเพื่อเป็นการประกนัการมีตวัผูต้อ้งหาไวเ้พื่อด าเนินการสอบสวนหรือเพื่อการฟ้องคดีต่อศาล ตาม
ความหมายของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 มาตรา 4 (4) หมายถึง บุคคลท่ีถูกขงัไว้
ตามหมายขงั และในความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 ก็ให้
ความหมายไวใ้นท านองเดียวกนั99 “หมายขงั” เป็นหมายอาญาชนิดหน่ึง ซ่ึงหมายขงัเป็นค าสั่งของ
ศาลให้จ  ากัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคล่ือนไหว เปล่ียนท่ีทางของอย่างถาวรของ
ผูต้ ้องหา จ  าเลย หรือบุคคลอ่ืน การออกหมายขงัผูต้ ้องหา คือ การออกหมายขังในระหว่างการ
สอบสวน ส่วนการออกหมายขังจ  าเลยเป็นการออกหมายขังในระหว่างพิจารณาทั้ งก่อนมี 
ค าพิพากษาและหลงัจากมีค าพิพากษาแลว้และแมจ้ะมีการยกฟ้องการออกหมายขงัก็อาจจะเกิดข้ึน
ได้100 ดงัน้ี ในคดีท่ีศาลยงัไม่มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือ
กรณีใดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การท่ีจะเอาตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไวใ้นอ านาจรัฐได้ 
ก็ตอ้งมีหมายขงัของศาล 
 ผูม้ีอ  านาจออกหมายขงั คือ ศาล โดยศาลสามารถออกหมายขงัได ้3 ระยะ ดงัน้ี101 
 (ก) การออกหมายขงัระหว่างการสอบสวน เป็นกรณีท่ีพนกังานสอบสวนหรือพนกังาน
อยัการ ยื่นค  าร้องต่อศาลขอให้ออกหมายขัง และสั่งขงัผูต้อ้งหาไวร้ะหว่างสอบสวน โดยในทาง
ปฏิบติัถือกนัเป็นหลกัว่า ถา้พนักงานสอบสวนยงัไม่ไดส่้งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอยัการ 
ย่อมเป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะยื่นค าร้องขอเอง ซ่ึงมีระยะเวลาในการขังก  าหนดไว ้
ส าหรับประเภทคดีต่างๆ ท่ีเรียกกนัทัว่ๆไปว่า น าตวัผูต้อ้งหาไปฝากขงันัน่เอง 

                                                
97 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 8. 
98 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 4 (4). 
99 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542.  
100 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 185, 207 และธรรมฤทธ์ิ สีตะปะดล (น. 69-76). 

เล่มเดิม. 
101 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 58,59,71 และ 88. 
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 (ข) การออกหมายขงัระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง หมายถึง การออกหมายขงัจ  าเลยในคดีท่ี
พนกังานอยัการฟ้อง102 ซ่ึงศาลจะออกหมายขงัโดยพลการหรือโดยโจทกย์ืน่ค  าร้องก็ได ้

 (ค) การออกหมายขังระหว่างพิจารณา หมายถึง การออกหมายขังจ  าเลยซ่ึงศาลออก
หมายขงัจ  าเลยไดท้ั้ งกรณีพนักงานอยัการฟ้องและในกรณีผูเ้สียหายฟ้อง ซ่ึงศาลจะออกหมายขัง 
โดยพลการหรือโดยโจทกย์ื่นค  าร้องไดเ้ช่นกนั โดยอาจเป็นการท่ีศาลชั้นตน้ออกหมายขงัภายหลงั
พิพากษายกฟ้องจ าเลยก็ได ้แต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดเพ่ือเป็นประกนัการบงัคบัโทษ ทั้งน้ี
หมายขงั ไม่ว่าศาลจะออกในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาคดี ก็คงใชไ้ดจ้นกว่า
ศาลจะไดเ้พิกถอน โดยออกหมายปล่อยหรือหมายจ าคุกแทน 
 บุคคลท่ีถูกขงัไวต้ามหมายขังท่ีศาลออกให้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ข้างตน้ บุคคลเหล่าน้ีจึง
เรียกตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ว่า “คนตอ้งขงั” ซ่ึงเม่ือศาลสั่งขงัคนตอ้งขงั
แลว้จะตอ้งขงับุคคลนั้นไวใ้นเรือนจ าตามหมายขงันั้นไวภ้ายในเขตอ านาจของศาลนั้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลมีค าสัง่ใหโ้อนการขงัไปยงัทอ้งท่ีท่ีจะตอ้งท าการสอบสวน
นั้นก็ได้ตามค าร้องขอของพนักงานสอบสวน แต่ทั้ งน้ีเม่ือน าผูต้ ้องขังมาขังไวใ้นเรือนจ าแล้ว 
ผูต้ ้องขังนั้ นก็ตกอยู่ภายใต้อ  านาจของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ด้วย ซ่ึงมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ 
ราชทณัฑก์็ใหอ้  านาจอธิบดีกรมราชทณัฑย์า้ยผูต้อ้งขงัไปเรือนจ าต่างๆ ได ้
 ส าหรับบุคคลท่ีถูกศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกแต่คดียงั 
ไม่ถึงท่ีสุด ยงัอยู่ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ถา้ไม่มีการประกนัตวั ศาลจะออกหมายขงัไว ้แต่
ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑไ์ม่ถือว่าเป็นนกัโทษเด็ดขาด ดงันั้นการจะลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัใน
ลกัษณะน้ีจึงไม่อาจจะกระท าได ้เน่ืองจากยงัถือว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูน่ั่นเอง ส าหรับหมายอาญาท่ีศาล
ใช้ส าหรับค าสั่งจ  าคุกไปเรือนจ า จะใช้ค  าว่า “หมายจ าคุกระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา” ดังน้ีจึง
เทียบเคียงไดก้บัพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ มาตรา 23 วรรค 2 และกฎมหาดไทย ออกตามความใน
มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ ขอ้ 53 และข้อ 69 ซ่ึงเรียกบุคคลเหล่าน้ีว่า “คนตอ้งขัง
ระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา” ทั้งน้ีในกฎหมายปรากฏค าดงักล่าว แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดใหค้  าจ  ากดัความ
เอาไว ้ซ่ึงในทางปฏิบติั “ผูต้อ้งขงั” ตามหัวขอ้น้ีอาจถูกเจา้พนักงานเรือนจ าลงโทษขงัเด่ียวได ้ซ่ึง
เท่ากบัว่าเป็นจองจ าคุกซอ้นคุกก็ว่าได ้
 “คนฝาก” หมายถึงบุคคลท่ีถูกฝากใหค้วบคุมไวต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือกฎหมายอ่ืนโดยไม่มีหมายอาญา103 เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่าน้ีจึงไม่ไดถู้กขงัหรือจ าคุก

                                                
102 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  (น. 307-310). เล่มเดิม. 
103 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 4 (5). 
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ตามหมาย แต่ถูกควบคุมไวใ้นเรือนจ าดว้ยเหตุผลอ่ืน ทั้งก็ตอ้งมีกฎหมายให้อ  านาจในการน าฝากไว้
ดว้ย ซ่ึงอาจเป็นดงัต่อไปน้ี 
 (ก) กฎกระทรวงมหาดไทยออกความตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา พ.ศ. 2477 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2478 ขอ้ 2 ซ่ึงก  าหนดว่า “ในกรณีท่ี
พนกังานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสัง่ฟ้องและส่งส านวนพร้อมกบัผูต้อ้งหาไปยงัพนักงานอยัการ
ตามมาตรา 142 วรรค 3 นั้ น ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้พนักงานอัยการมอบตัวผู ้ต้องหา 
ให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานต ารวจผูส้อบสวน ในจงัหวดัอ่ืนให้พนักงานมอบตวัผูต้อ้งหา
ใหแ้ก่พศัดีความคุมไว ้ณ เรือนจ า”104 
 กฎกระทรวงดงักล่าวไดก้  าหนดใชม้าเป็นเวลานานแลว้ แต่ในปัจจุบนัประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 22) พ.ศ. 2547 ไดบ้ญัญติัการขงัหรือจ าคุก ตอ้งมี
ค  าสั่งหรือหมายของศาล105 ดงันั้น การจะขงัหรือจ าคุกบุคคลใดไวใ้นเรือนจ าก็ตอ้งมีหมายขงัหรือ
หมายจ าคุกจากศาลเท่านั้น และหากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ก็ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 237 ว่า “ในคดีอาญา การจบัและคุมขงับุคคลใดจะกระท ามิได ้เวน้แต่
มีค  าสัง่หรือหมายของศาล...” ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวหากรัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัไม่ถูกยกเลิกไป ก็อาจ
มีผลท าให้ผูต้ ้องขงัประเภทคนฝากตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ต้องขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการควบคุมผูต้อ้งขงัไวโ้ดยไม่มีหมายขงัของศาล 
 (ข) กฎหมายอ่ืน เช่น ระเบียบการเนรเทศตามพระราชบญัญติัการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ขอ้ 
620 (1) ว่าดว้ยการควบคุมผูร้อการเนรเทศ หรือตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงผูอ้  านวยการสถานพินิจมีอ  านาจส่งเด็กหรือเยาวชนท่ีมี
ความประพฤติไม่ดี เหลือขอ106 ไปกกัไวใ้นเรือนจ า เป็นตน้ 
 “นักโทษพิเศษ” หมายความว่านักโทษเด็ดขาดซ่ึงส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัติ 
น้ี107 ซ่ึงนกัโทษพิเศษเป็นผูต้อ้งขงัดว้ยดงันั้นจึงอาจถูกใชม้าตรลงโทษขงัเด่ียวของทางเรือนจ าได ้
 
 

                                                
104 จาก ค ำอธิบำยพระรำชบญัญติัรำชทัณฑ์ (น. 34), โดย วิสัย พฤษะวนั, กรุงเทพฯ: ทิพยอ์กัษร 
105 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 57. 
106 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534, 

มาตรา 38 (4). 
107 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 4 (6). 
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 2.5.2.4  การด าเนินการขงัเด่ียวกบัผูต้อ้งขงัท่ีคดีอาญายงัไม่ถึงท่ีสุด 
ในกรณีการด าเนินการขงัเด่ียวกบัผูต้อ้งขงัท่ีคดีอาญายงัไม่ถึงท่ีสุดจะตอ้งพิจารณาจาก

ตามตารางการลงโทษผูต้อ้งขงัฐานกระท าผดิวินยั ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติ พุทธศกัราช 2479108 ยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีท่ีผูต้ ้องขังท่ีคดีอาญายงัไม่ถึงท่ีสุด
กระดา้งกระเด่ืองต่อค าสั่งของผูบ้ญัชาการเรือนจ า ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา คนฝาก จะถูกสั่งขัง
เด่ียวตามกฎกระทรวงฯ ขอ้ 111 (1) หรือในกรณีก่อการวิวาทกบัผูต้อ้งขังอ่ืน แต่ไม่ถึงกับมีเหตุ
ร้ายแรง จะถูกขงัเด่ียวตามกฎกระทรวง ขอ้ 111 (2) ปรากฏตามตารางการลงโทษทางวินัยผูต้อ้งขงั 
นอกจากน้ีมีกรณีศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 กรณีศึกษาท่ี 1109 เรือนจ าจงัหวดันนทบุรีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงและ
พิจารณาโทษทางวินยั ผูต้อ้งขงัชาย ธ. ซ่ึงเป็นผูต้อ้งขงัระหว่างการพิจารณาของศาลจงัหวดันนทบุรี
และออกค าสัง่ลงโทษทางวินัย โดยการตดัการอนุญาตให้ไดรั้บการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อมีก  าหนด  
2 เดือน ขงัเด่ียวมีก  าหนด 1 เดือน กรณีใชเ้หลก็แหลมแทงท าร้ายผูต้อ้งขงัอ่ืนไดรั้บบาดเจ็บเหตุเกิดท่ี
อาคารเรือนนอนหมายเลข 3 หลงัเกิดเหตุพศัดีเวรกลางวนัเกรงว่าอาจมีการท าร้ายกนัอีกไดส้ัง่ใหใ้ช้
เคร่ืองพนัธนาการโดยการจ าตรวนกบัผูต้อ้งขงัชาย ธ. เป็นเหตุให้ผูต้อ้งขงัชาย ท. กบัพวกอีก 8 คน
ซ่ึงเป็นพวกของผูต้ ้องขงัชาย ธ. รวมตัวกนัประท้วงปลุกระดมผูต้อ้งขงัอ่ืนเพื่อกดดนัเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าใหถ้อดตรวนใหผู้ต้อ้งขงัชาย ธ. พศัดีเวรกลางวนัเกรงว่าอาจเกิดเหตุบานปลายกระทบความ
มัน่คงเรือนจ าจึงไดย้ินยอมสั่งถอดตรวน แต่ไดบ้นัทึกรายงานพฤติกรรมผูต้อ้งขงัชาย ท. กบัพวก
รวม 9 คน เรือนจ าจงัหวดันนทบุรีจึงไดส้อบสวนและสัง่ลงโทษ ผูต้อ้งขงัชาย ท. กบัพวกรวม 9 คน
ซ่ึงเป็นผูต้อ้งขงัระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจงัหวดันนทบุรีทั้งหมด โดยการตดัการอนุญาตให้
ไดรั้บการเยีย่มเยียนหรือติดต่อเป็นเวลา 2 เดือน และขงัเด่ียวเป็นเวลาคนละ 2 เดือนในฐานความผิด
ก่อการประทว้งกดดนัเจา้พนักงานเรือนจ า และเรือนจ ารายงานการลงโทษให้กรมราชทณัฑ์ทราบ 
กรมราชทัณฑ์รับทราบและก าชับให้เรือนจ าบรรยายพฤติการณ์ในการกระท าความผิดในการ
ประทว้งของผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคลใหช้ดัเจนเพ่ือใหต้อ้งตามฐานความผดิท่ีเกิดข้ึน  
 กรณีศึกษาท่ี 2110 เจา้พนักงานเรือนจ ากลางบางขวางจ านวนหกนายเขา้จู่โจมตรวจคน้
ภายในฝ่ายควบคุมผูต้อ้งขงัแดน 6 จากการตรวจคน้พบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจ  านวนหน่ึงเคร่ืองซุกอยู่
ในกระเป๋ากางเกงตวัท่ีสวมใส่ของนกัโทษเด็ดขาดชาย ร. ผูต้อ้งขงัชั้นกลาง คดีฆ่าผูอ่ื้น ก  าหนดโทษ 
 

                                                
108  ดูตารางการลงโทษทางวินยั ภาคผนวก. 
109   ค าสั่งเรือนจ าจงัหวดันนทบุรีท่ี 356/2555 ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เร่ืองลงโทษผูต้อ้งขงัผิดวินยั. 
110   ค าสั่งเรือนจ ากลางบางขวาง ท่ี 643/2555 ลงวนัที่ 20 มิถุนายน 2555 เร่ือง ลงโทษผูต้อ้งขงัผิดวินยั. 
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จ าคุกตลอดชีวิต และตรวจคน้พบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอีกหน่ึงเคร่ืองพร้อมสมุดบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์วางอยู่บนแนวลูกกรงห้องขังติดกับท่ีนอนของ ผู ้ต้องขังชาย ค. ผู ้ต้องขังคดีตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ก  าหนดโทษของศาลชั้นต้นจ าคุกตลอดชีวิตอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ เหตุเกิดในห้องควบคุมหมายเลข 4 และห้องควบคุมหมายเลข 6 ฝ่าย
ควบคุมแดน 6 เรือนจ ากลางบางขวาง เรือนจ าจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงและพิจารณา
โทษทางวินัยผูต้อ้งขงัทั้งสอง จากการสอบสวนมีพยานหลกัฐานเช่ือว่าผูต้อ้งขงัทั้งสองไดก้ระท า
ความผิดจริงจึงมีค  าสั่งลงโทษ นักโทษเด็ดขาดชาย ร. โดยการลดชั้นเป็นชั้นเลว และขงัเด่ียวมี
ก  าหนด 3 เดือน ฐานครอบครองส่ิงของตอ้งห้าม และสัง่ลงโทษผูต้อ้งขงั ค. ดว้ยการตดัการอนุญาต
ให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อมีก  าหนดสองเดือนและขังเด่ียวมีก  าหนดสามเดือนโดยให้เวน้
ระยะระหว่างการตดัการเยี่ยมเยียนและขงัเด่ียวไดเ้ป็นเวลาหา้วนั นักโทษเด็ดขาดชาย ร.ไม่อุทธรณ์
ค าสัง่ แต่ผูต้อ้งขงัชาย ค.อุทธรณ์ค าสัง่อา้งว่า เรือนจ ากลางบางขวางลงโทษดว้ยพยานหลกัฐานท่ีไม่
เพียงพอและไม่เปิดโอกาสให้โตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐาน นอกจากน้ีนางสาว ม. ญาติของผูต้อ้งขงั
ชาย ค. ไดย้ืน่ค  าร้องขอความเป็นธรรมต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางบางขวางอา้งว่าเรือนจ าลงโทษ
โดยไม่มีการสอบสวนขอ้เท็จจริง ผูบ้ญัชาการเรือนจ าตรวจสอบอุทธรณ์แลว้เห็นว่าพยานหลกัฐาน
ชดัเจนว่าผูต้อ้งขงัชาย ค. กระท าผิดจริงจึงยกค าร้องขอความเป็นธรรมของนางสาว ม.และแจง้ผล
การพิจารณาเร่ืองขอความเป็นธรรมให้ทราบ และยกอุทธรณ์ของผูต้อ้งขงัชาย ค. และรายงาน กรม
ราชทณัฑเ์พ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง กรมราชทณัฑพิ์จารณาพยานหลกัฐานแลว้พบว่าเรือนจ าไดมี้การ
ด าเนินการตามกระบวนการถูกต้องมีการแจง้สิทธิในการโต้แยง้แสดงพยานหลกัฐานแลว้ แต่
ผูต้อ้งขงัชาย ค. ไม่โตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานแต่ยกมากล่าวอา้งในชั้นอุทธรณ์ค าสั่ง และจาก
พยานหลกัฐานท่ีปรากฏรูปถ่ายส่วนตวัของผูต้อ้งขงัชาย ค. ในโทรศพัท ์และรูปของ นางสาว ม. ใน
อิริยาบถต่างๆ รวมทั้ งสมุดบันทึกหมายเลขโทรศพัท์ของกลางมีการบันทึกช่ือและหมายเลข
โทรศพัท์ของนางสาว ม. ไวด้ว้ย ท าให้พยานหลกัฐานเช่ือมโยงเช่ือไดว้่าผูต้อ้งขงัชาย ค. กระท าผิด
วินยั ฐานครอบครองส่ิงของตอ้งหา้มจริง จึงมีค  าสัง่ยกอุทธรณ์ของผูต้อ้งขงัชาย ค.      
 กรณีศึกษาท่ี 3111 เรือนจ ากลางพิษณุโลกไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงและ
พิจารณาโทษทางวินัย ผูต้อ้งขงัชาย ฮ. ซ่ึงเป็นผูต้อ้งขงัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลกรณีได้
คน้พบโทรศพัทม์ือถือจ านวน 2 เคร่ืองซ่ึงซุกซ่อนอยูใ่ตพ้ื้นไมใ้ตท่ี้นอนของผูต้อ้งขงัชาย ฮ. ผูต้อ้งขงั
คดีจ  าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และผูต้ ้องขังชาย ฮ. ให้การรับสารภาพว่าโทรศัพท์ของกลาง 

                                                
111  หนงัสือกรมราชทณัฑ ์ด่วนมาก ที่ ยธ 0706.4/44260 ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2555 เร่ืองแจง้ผลการ

พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัผูต้อ้งขงั. 
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จ านวน 2 เคร่ืองดงักล่าวเป็นของตนเองจริง ผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางพิษณุโลกจึงไดมี้ค  าสัง่ลงโทษ
ผูต้อ้งขงัชาย ฮ. สามสถานดงัน้ี 
 1)  งดการเล่ือนชั้นไวมี้ก  าหนด 6 เดือน 
 2)  ลดชั้นลงจากชั้นเดิม 1 ชั้น 
 3)  ขงัเด่ียวมีก  าหนด 3 เดือน 
 ผูต้ ้องขังชาย ฮ. ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งลงโทษทางวินัยของผูบ้ัญชาการเรือนจ ากลาง
พิษณุโลกจึงไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางพิษณุโลกอา้งว่ากรณีการ
เกิดมูลเหตุให้ถูกสอบสวนทางวินัยกรณีน้ีเหตุเกิดเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2553 ซ่ึงขณะนั้นคดีอาญา
ของผูต้อ้งขงัชาย ฮ. อยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จึงยงัไม่มีชั้นของผูต้อ้งขงัโดยหลงัการเกิด
เหตุผดิวินยัแลว้ไดศ้าลไดมี้ค  าสัง่เบิกตวัออกไปฟังค าพิพากษาคดีอาญาเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 
ซ่ึงถือว่าเป็นวนัท่ีคดีถึงท่ีสุดและมีสถานะเป็นนกัโทษเด็ดขาดและมีชั้นท่ีจะถูกลดชั้นไดแ้ละขอให้
งดการลงโทษขงัเด่ียว  
 ผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางพิษณุโลกพิจารณาอุทธรณ์ของนักโทษเด็ดขาดชาย ฮ.(ขณะ
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยมีสถานะเป็นนกัโทษเด็ดขาดแลว้) แลว้เห็นว่าแมต้ามหมายค าคุกคดี
ถึงท่ีสุดของนกัโทษเด็ดขาดชาย ฮ. คดีจะถึงท่ีสุดเมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 แต่ปรากฏตามหมาย
จ าคุกของศาลใหเ้ร่ิมนบัวนัเร่ิมจ าคุกตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 และปรากฏตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครองพิษณุโลกคดีหมายเลขแดงท่ี 232/2554 ซ่ึงไดว้ินิจฉัยคดีระหว่างนักโทษเด็ดขาดชาย  
ผูฟ้้องคดีกบัผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางพิษณุโลก ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 อธิบดีกรมราชทณัฑ ์ผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 
2 ในคดีปกครองอีกคดีหน่ึงซ่ึงศาลปกครองพิษณุโลกไดม้ีค  าวินิจฉัยส่วนหน่ึงว่า “ศาลอุทธรณ์ภาค 
5 พิพากษาให้จ  าคุก (คดีอาญา) ตลอดชีวิตนับโทษจ าคุกวนัท่ี 20 ตุลาคม 2547 แต่คดีอาญาถึงท่ีสุด
วนัท่ี 24 ธันวาคม 2552 ผูฟ้้องคดีในคดีปกครองน้ีจึงเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม 
2547” ดงันั้นค าสัง่ลงโทษทางวินยัของผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางพิษณุโลกต่อนกัโทษเด็ดขาดชาย ฮ. 
จึงชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ใหย้กอุทธรณ์ 
 เรือนจ ากลางพิษณุโลก ไดร้ายงานผลการลงโทษทางวินยันกัโทษเด็ดขาดชาย ฮ. มายงั 
กรมราชทณัฑ์ในฐานะหน่วยงานท่ีเหนือกว่าซ่ึงกรมราชทณัฑ์พิจารณาแลว้เห็นว่าการลงโทษของ
เรือนจ ากลางพิษณุโลกไม่ถูกตอ้งเน่ืองจาก ค าจ  ากดัความตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ก  าหนดว่า 
นกัโทษเด็ดขาดคือบุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจ าคุกภายหลงัค าพิพากษาถึงท่ีสุด ซ่ึงในกรณีน้ีคือ
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 ประกอบกบัภายในหมายจ าคุกเมื่อคดีถึงท่ีสุดไดร้ะบุ ขอ้ความว่า “ภายใต้
บงัคบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจ า จ  าคุก นาย ฮ. ไวต้ามหมายน้ี” 
ดงันั้นเม่ือเรือนจ าได้พบการกระท าความผิดวินัยในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2553 ซ่ึงในขณะนั้นนักโทษ
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เด็ดขาดชาย ฮ. ยงัเป็นผูต้อ้งขงัระหว่างการพิจารณาคดีเรือนจ าจึงไม่อาจลงโทษงดการเล่ือนชั้น หรือ
การลดชั้นได้ จึงให้เรือนจ ากลางพิษณุโลกแกไ้ขค าสั่งลงโทษและด าเนินการคืนสิทธิประโยชน์
ใหก้บันกัโทษเด็ดขาดชาย ฮ. 
 เม่ือพิจารณาหนงัสือดงักล่าวจะเห็นไดว้่า นาย ฮ.ไม่ถูกลงโทษงดการเล่ือนชั้น หรือลด
ชั้น อยา่งไรก็จามนกัโทษ ฮ. ยงัถูกขงัเด่ียว 3 เดือน ซ่ึงนาย ฮ.ยงัเป็นผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา ดงันั้น
การท่ีเรือนจ าลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัระหว่างพิจาณาถูกว่าเป็นผูต้อ้งขงัยงัท่ียงับริสุทธ์ิอยู ่สิทธิตาม
กฎหมายก็ไดรั้บรองและคุม้ครองอย่างเต็มท่ี การจะลงโทษควรจะกระท าให้แตกต่างจากนักโทษ
เด็ดขาด การกระท าดงักล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัระหว่างพิจาณาก็ว่าได้ 
 2.5.2.5 สิทธิของผูต้อ้งขงัในการใชม้าตรการลงโทษการขงัเด่ียว  

การด าเนินการใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเป็นมาตรการท่ีกระทบกบั
สิทธิของผูต้อ้งขงัค่อนขา้งมาก ดงันั้นตามหลกัการลงโทษในคดีอาญาจะตอ้งยกผูต้อ้งขงัให้เป็น
ประธานของการด าเนินการจึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการด าเนินการเพื่อเป็นหลักประกัน 
ให้กบัผูต้อ้งขงั สิทธิการคุม้ครองดงักล่าวมิไดก้  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
2479 และกฎกระทรวง แต่ตอ้งใชก้ารคุม้ครองตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายกลางในการด าเนินการทางปกครอง ดงัต่อไปน้ีคือ  
 1) สิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ถึงสิทธิของตนเองในกระบวนการ112 และค าแนะน าในการ
ด าเนินการโดยให้เจา้หน้าท่ีแจง้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีของผูต้อ้งขงัใหท้ราบตามความจ าเป็นแก่กรณี113 
ในการแจง้กฎหมายมิไดก้  าหนดรูปแบบหรือระยะเวลาการแจง้ไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้นการแจง้ใน
เวลาใดควรเป็นการแจง้ในระยะเวลาเร่ิมตน้เพ่ือเป็นการให้โอกาสหรือการเตือนให้ผูต้อ้งขงัทราบ
ตั้งแต่แรกเพ่ือรักษาสิทธิของตนไดอ้ย่างเต็มท่ีดว้ยเหตุว่าผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความรู้ดา้นกฎหมาย
น้อยและไม่เข้าใจระบบวิธีการด าเนินการ นอกจากน้ี  เจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินการต้องให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ 
ค าร้องค าขอต่างๆ ในระหว่างการด าเนินการ เช่น การให้การเพ่ิมเติม หรือการยื่นค าร้องขอตรวจ
เอกสารหลกัฐาน การระบุพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนขอ้อา้งของตน หรือการมีทนายเพ่ือ
แก้ข้อกล่าวหา หากมีข้อบกพร่องเจ้าหน้าท่ีต้องแนะน าหรือให้โอกาสผูต้ ้องขังได้แก้ไขภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร เจา้หนา้ท่ีไม่ควรอา้งเหตุในความผดิพลาดเลก็นอ้ยซ่ึงมิไดเ้กิดจากการไม่สนใจ
ท่ีจะด าเนินการหรือปล่อยปละละเลยของผูต้อ้งขงัมาเป็นเหตุตดัสิทธิต่างๆ ในการต่อสู้ขอ้กล่าวหา
หรือยกค าร้องค าขอท่ีเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงั 

                                                
112 บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ 255/2545. 
113 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 27. 
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 2) สิทธิโต้แยง้แสดงพยานหลกัฐานในส่วนสิทธิ ดังน้ีได้มีก  าหนดไวส้องส่วน คือ 
กฎกระทรวงขอ้ 99 ซ่ึงเป็นการก าหนดสิทธิในการโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานเป็นการเฉพาะของ
ผูต้อ้งขงัซ่ึงถูกด าเนินการใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขงัเด่ียวซ่ึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัสิทธิท่ี
จะไดรั้บแจ้งขอ้เท็จจริงตามประกอบการโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐาน114 ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครองแลว้พบว่าตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมีขอ้จ  ากดั
ยกเวน้ แต่การด าเนินการตามกฎกระทรวงไม่มีขอ้ยกเวน้หรือขอ้จ ากดัซ่ึงแสดงว่าการการด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงคุม้ครองสิทธิดีกว่าเน่ืองจากไม่มีขอ้จ  ากดั ผูต้อ้งขงัสามารถแสดงพยานหลกัฐาน
หรือแสดงข้อโต้แยง้อย่างไรก็ได้ การแจ้งข้อเท็จจริงท่ีเพียงพอเปรียบเทียบได้กับการอธิบายพฤติการณ์ 
ทั้งหลายท่ีอา้งว่าผูต้ ้องขังได้กระท าผิดวินัยและจะถูกลงโทษขังเด่ียว รวมทั้งพยานหลกัฐานท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหาพอท่ีจะให้ผูต้ ้องขังเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม ไม่จ  าต้องระบุรายละเอียด
เช่นเดียวกบัการบรรยายฟ้องในคดีอาญา ซ่ึงตอ้งบรรยายให้ครบองค์ประกอบการกระท าความผิด 
ในการด าเนินการในส่วนน้ีท าไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1)  การแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีผูต้อ้งขงัเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความผดิท่ีเกิดข้ึน 
สาระส าคญัของเหตุการณ์ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมกบัการกระท านั้นอยู่ และแจง้ว่าการ
กระท าของผูต้อ้งขงัถือเป็นการกระท าผดิวินยัผูต้อ้งขงัในส่วนของการลงโทษขงัเด่ียว 
 (2)  เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินการต้องแจ้งสิทธิท่ีผูต้อ้งขังพึงมีให้ผูต้อ้งขัง
ทราบว่าจะถูกสอบสวนในฐานะใด เช่น เป็นผูถู้กกล่าวหา เป็นพยาน การด าเนินการในบางคร้ังการ
สอบสวนในคร้ังแรกผูด้  าเนินการอาจไม่ไดแ้จง้ให้ผูต้อ้งขงันั้นทราบว่าถูกสอบสวนในฐานะผูถู้ก
กล่าวหา แต่สอบสวนในฐานะอ่ืนซ่ึงเป็นการหาขอ้เท็จจริงเป็นการทัว่ไปซ่ึงเม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงว่า
ผูต้อ้งขงัซ่ึงไดส้อบสวนไปแลว้เป็นผูท่ี้มีส่วนในการกระท าผดิวินัยดว้ยการด าเนินการท่ีถูกตอ้งคือ
ตอ้งเรียกตัวผูต้ ้องขังบุคคลนั้นมาสอบสวนใหม่และแจ้งฐานะการสอบสวนใหม่ในฐานะผูถู้ก
กล่าวหาโดยหลกัการใหผู้ต้อ้งขงัเป็นประธานในการสอบสวนภายใตห้ลกักฎหมาย ซ่ึงผูต้อ้งขงัอาจ
ยนืยงัค าใหก้ารเดิม หรือใหก้ารเพ่ิมเติม ใหก้ารใหม่ยอ่มท าได ้
 (3)  ให้โอกาสผูต้ ้องขังแสดงพยานหลักฐานของตนเองได้อย่างเต็มท่ีในการแก้ข้อกล่าวหา  
ซ่ึงอาจตอ้งใหเ้วลา อุปกรณ์เคร่ืองเขียน หรือใหโ้อกาสในการยืน่เอกสารหรือพยานหลกัฐานเพ่ิมเติม
ไดโ้ดยก าหนดเวลาพอสมควรเพื่อผูต้อ้งขงัไดมี้โอกาสด าเนินการดงักล่าว เวน้แต่ผูต้อ้งขงัผูน้ั้นใช้
เหตุน้ีในการประวิงเวลาโดยไม่จ  าเป็น 

                                                
114  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 30. 
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 3)  สิทธิในการมีทนายความหรือมีท่ีปรึกษาเขา้ร่วมการพิจารณาด าเนินการ115 ซ่ึงสิทธิ
ประการน้ีเจา้พนักงานผูด้  าเนินการมกัไม่มีการแจง้ใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บทราบ เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี
เป็นอุปสรรคในการด าเนินการใช้มาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวของผูต้ ้องขังและบางกรณี
ผูต้อ้งขงัใชสิ้ทธิใน ขอ้น้ีเป็นการประวิงการด าเนินการโดยเฉพาะก่อนมีพระราชกฤษฎีกาอภยัโทษ 
หากค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการบงัคบัโทษท่ีตอ้งยกผูต้อ้งขงัเป็นประธานในการบงัคบัโทษแลว้การ
ด าเนินการทางวินยัตอ้งยกผูต้อ้งขงัเป็นประธานในการด าเนินการเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงควรแจง้ถึง
สิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาใหก้บัผูต้อ้งขงัดว้ยซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีถูกสอบสวนเพื่อพิจารณาใช้
มาตรการทางวินยัมีสิทธิท่ีจะน าทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้ร่วมในการสอบสวนขอ้เท็จจริงในการ
สอบปากค า ท าค  าใหก้ารไดแ้ละหากทนายความหรือท่ีปรึกษาไดก้ระท าการใดๆ ต่อหน้าผูต้อ้งขงั
ถือเป็นการผูกพนัผูต้อ้งขงัเวน้แต่ว่าผูต้อ้งขงัไดค้ดัคา้นเสียในขณะนั้น ดงันั้นหากผูต้อ้งขงัมีความ
ประสงคใ์ชสิ้ทธิดงักล่าวเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานเรือนจ าตอ้งด าเนินการตามความประสงค์116 แต่
การจดัหาท่ีปรึกษาและทนายความผูต้อ้งขงัตอ้งด าเนินการเองเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานไม่มีหนา้ท่ี
ในการด าเนินการจดัหาให ้
 4) สิทธิของผูต้ ้องขังท่ีสามารถตรวจดูเอกสาร ซ่ึงผูต้ ้องขังสามารถใช้สิทธิในการ
ตรวจดูเอกสารไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบเพ่ือการโตแ้ยง้ ช้ีแจงหรือการป้องกนัสิทธิของตนได ้แต่
หากยงัไม่ได้ท าค  าสั่งใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียว ผูต้อ้งขังยงัไม่มีสิทธิขอตรวจดูตน้ร่าง 
ค าวินิจฉัย117 ซ่ึงเจา้พนักงานเรือนจ าอาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารไดห้ากเป็นกรณีท่ีตอ้งรักษา
เป็นความลบั118 หรือการตรวจดูเกินความจ าเป็นในการโต้แยง้หรือรักษาสิทธิซ่ึงค าว่าเอกสารใน
ความหมายน้ีหมายความถึงการเป็นเอกสารท่ีส่ือความหมายอาจเป็นสญัลกัษณ์หรือเสียง  
 2.5.3  ผูมี้อ  านาจในการสัง่และเพิกถอนการขงัเด่ียว 
  การสัง่ใหใ้ชแ้ละเพิกถอนการขงัเด่ียว โดยหลกัแลว้ คือ “ผูบ้ญัชาการเรือนจ า” เน่ืองจาก
มีอ  านาจในการลงโทษทุกสถานตามท่ีบญัญติัพระราชบญัญติัราชทณัฑ์119 และตามกฎกระทรวงให้
อ  านาจ “พศัดี” ท่ีมีผูบ้ญัชาการเรือนจ าโดยต าแหน่งมีอ  านาจลงโทษฐานผิดวินัยได้120 แต่อ  านาจใน
การสั่งขงัเด่ียวแตกต่างกนัในเรืองของระยะเวลา นอกจากน้ี อธิบดีกรมราชทณัฑ์เป็นผูอ้  านวยการ

                                                
115  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 23. 
116  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 205/2541 และเร่ืองเสร็จที่ 389/2545. 
117  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 31. 
118  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 32. 
119 กฎกระทรวง, ขอ้ 103. 
120  กฎกระทรวง, ขอ้ 100. 
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เรือนจ าโดยทัว่ไป มีอ  านาจบงัคบับญัชากิจการเรือนจ าเหนือเจา้พนักงานทั้งปวง121 ก็ถือว่าเป็นผูส้ั่ง
และเพิกถอนไดเ้ช่นกนั ดงันั้นโดยสรุปแลว้ หากพิจารณากฎหมายบงัคบัโทษของไทย ผูมี้อ  านาจ
หนา้ท่ีสัง่และเพิกถอนการขงัเด่ียว คือ ผูบ้ญัชาการเรือนจ า พศัดี และอธิบดีกรมราชทณัฑ ์
  อ านาจหน้าท่ี เจ้าพนักงานเรือนจ า แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เจ้าพนักงาน
อ านวยการกลางและเจา้พนักงานประจ าเรือนจ า ซ่ึงเจา้พนักงานเรือนจ าถือเป็นกลไกท่ีส าคญัของ
การบงัคบัโทษจ าคุก 
 2.5.3.1  เจา้พนกังานอ านวยการกลางไดแ้ก่ 
 1) อธิบดี เป็นผูอ้  านวยการเรือนจ าโดยทัว่ไป หมายความว่าอธิบดีมีหน้าท่ีบริหารงาน
เรือนจ าให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค าสั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมอยูแ่ลว้ 
 2) ผูช่้วยอธิบดี ปัจจุบนัไม่มีการแต่งตั้งในต าแหน่งน้ีแต่ไดมี้การแต่งตั้งเป็นต าแหน่ง
รองอธิบดีฝ่ายต่างๆ คือ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพฒันา และฝ่ายปฏิบติัการ 
 3) หวัหนา้กองในกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบในปัจจุบนัคือ ผูอ้  านวยการส านัก 
หรือผูอ้  านวยการกองต่างๆ ในกรมราชทัณฑ์ มีอ  านาจหน้าท่ีบริหารงานภายในกองนั้นๆ เช่น 
ผูอ้  านวยการส านักทัณฑวิทยา ผูอ้  านวยการกองนิติการซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเป็นภารกิจในการ
สนบัสนุนภารกิจของเรือนจ าทัว่ประเทศ 
 4) สารวัตรเรือนจ าประจ ากรมราชทัณฑ์ ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้ งบุคคลให้ด  ารง
ต าแหน่งน้ีแลว้ แต่มีการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงของกรมราชทณัฑ์ใหมี้การด ารงต าแหน่งผูต้รวจ
ราชการของกรมราชทัณฑ์ มีอ  านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัสารวตัรเรือนจ ามีอ  านาจในการตรวจการ
เรือนจ าตามท่ีอธิบดีก  าหนด ปัจจุบนัไดก้  าหนดเป็นเขตประจ าแต่ละราย มีอ  านาจหน้าท่ีตรวจการ
เรือนจ าภายในเขตรับผิดชอบ เดิมสารวตัรเรือนจ ามีอ  านาจให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงาน
ประจ าเรือนจ ารองจากผูบ้ญัชาการเรือนจ าลงมา เสนอความเห็นต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ าแต่ต าแหน่ง
ผูต้รวจราชการกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันมีอ  านาจหน้าท่ีให้ค  าแนะน าแก่ผูบ้ัญชาการเรือนจ าได ้
นอกจากนั้นเดิมหากสารวตัรเรือนจ าไดรั้บค าสัง่จากอธิบดีใหเ้ขา้ควบคุมกิจการของเรือนจ าใด ก็จะ
มีอ  านาจบงัคบับญัชาเจา้พนกังานเรือนจ ารองจากผูบ้ญัชาการเรือนจ านั้นๆ ดว้ย 
 5) ข้าราชการกรมราชทัณฑ์หัวหน้าแผนกในกรมราชทัณฑ์ซ่ึงอาจได้รับค าสั่งให ้
ออกตรวจหรือควบคุมเรือนจ าจะได้รับอ านาจเช่นเดียวกับสารวตัรเรือนจ าหรือผูต้รวจราชการ 
กรมราชทณัฑ์หากไดรั้บค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไดรั้บอ านาจเช่นเดียวกับ 
ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
                                                

121  กฎกระทรวง, ขอ้ 4. 
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 2.5.3.2 เจา้พนกังานประจ าเรือนจ าไดแ้ก่ 
 1) ผูบ้ญัชาการเรือนจ าแบ่งออกไดเ้ป็นผูบ้ญัชาการเรือนจ าโดยเฉพาะ คือ ผูบ้ญัชาการ
เรือนจ าท่ีเป็นขา้ราชการสังกดักรมราชทณัฑ์ โดยปกติมีหน้าท่ีรับผิดชอบบงัคบับญัชากิจการของ
เรือนจ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบโดยทั่วไป ทั้งการบงัคับบญัชาเจา้พนักงานเรือนจ าทั้งหมด และ
ผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในอ  านาจการบญัชาการ ผูบ้ญัชาการเรือนจ ามีอ  านาจลงโทษทุกสถานตามท่ีบญัญติัไว้
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ซ่ึงหมายความรวมถึงการใช้มาตรการทางวินัย
ลงโทษขงัเด่ียว122 นอกจากน้ี ผูบ้ญัชาการเรือนจ ายงัมีอ  านาจในการใชม้าตรการทางวินัยต่อผูต้อ้งขงั
ในทุกมาตรการ แต่ในกรณีท่ีก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ผูบ้ญัชาการเรือนจ าโดยต าแหน่ง คือผูว้่า
ราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอ กรณีท่ีไม่มีผูบ้ญัชาการเรือนจ าโดยเฉพาะในเรือนจ าจงัหวดั หรือ
เรือนจ าอ  าเภอแลว้แต่กรณีหรือนายต ารวจหัวหน้าสถานีต ารวจ กรณีได้มีการประกาศอาณาเขต
เรือนจ าโดยใชส้ถานีต ารวจนั้นๆ เป็นเรือนจ าชัว่คราว ในกรณีน้ีบุคคลดงักล่าวมีอ  านาจเช่นเดียวกบั
ผูบ้ญัชาการเรือนจ าเฉพาะ 
 2) สารวตัรเรือนจ า กรณีเรือนจ าใดมีกิจการยุ่งยากหรือส าคัญหรือมีผูต้ ้องขังตั้ งแต่ 
1,000 คนข้ึนไปใหอ้ธิบดีจดัใหมี้การแต่งตั้ง สารวตัรเรือนจ า แต่ในปัจจุบนัไม่มีการแต่งตั้งบุคคลให้
ด  ารงต าแหน่งน้ี 
 3) พศัดี ซ่ึงเดิมหมายถึงการแต่งตั้งให้ขา้ราชการสังกัดประจ าเรือนจ าแห่งนั้น โดยท่ี
ขา้ราชการผูน้ั้นต ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปเป็นพศัดีแต่ในปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงต าแหน่ง
ของขา้ราชการในระบบใหม่ จึงไดมี้การแต่งตั้งใหเ้จา้พนกังานเรือนจ า ในกลุ่มวิชาการระดบัช านาญ
การ ข้ึนไปเป็นพศัดี และเจา้พนักงานเรือนจ าในกลุ่มทัว่ไป ระดบัอาวุโสข้ึนไปท าหนา้ท่ีพศัดีโดย
ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
 อ านาจหน้าท่ีของพศัดี คือ การด าเนินกิจการเรือนจ าไดต้ามกฎหมายท่ีไดใ้ห้อ  านาจไว ้
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือกฎหมายท่ีว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้นมีอ  านาจหนา้ท่ีปกครองและควบคุมระเบียบวินยัของเจา้พนกังาน
เรือนจ าในสงักดั สรุปไดม้ีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีพศัดี123 ไวด้งัน้ี  
 (1) ปกครองและควบคุมระเบียบวินยัของเจา้พนกังานในสงักดั 
 (2) แบ่งการงานของเรือนจ าเป็นส่วนๆ มอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไป
ด าเนินการควบคุมหรือจดัท า 
 
                                                

122 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 35(6). 
123   กฎกระทรวง, ขอ้ 18 และขอ้ 100. 
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 (3) รักษา ดูแลและบูรณะสถานท่ีและทรัพยสิ์นของเรือนจ า 
 (4) ควบคุมดูแลการทะเบียนบญัชีของเรือนจ า 
 (5) เรือนจ าใดไม่ไดแ้ต่งตั้งสมุห์บญัชีไว ้พศัดีตอ้งรับผดิชอบในการเบิกจ่ายเงินอนัเก่ียว
ดว้ยกิจการของเรือนจ า 
 (6) ปกครองและควบคุมระเบียบวินยัของผูต้อ้งขงั 
 (7) ตรวจตราการกระท าความผิดวินัยผูต้อ้งขงัตลอดจนการป้องกนัมิให้หลบหนีและ
การจบักุมเมื่อมีการกระท าความผดิอาญาในเรือนจ า 
 (8) จดัการและควบคุมการท างานของผูต้อ้งขงั 
 (9) จดัการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผูต้อ้งขงั 
 (10) ดูแลการอนามยัผูต้ ้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจ า และจัดการให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของแพทย ์
 (11) เปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัร้องทุกขไ์ดโ้ดยสะดวกและเต็มท่ี 
 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขงัเด่ียวตามพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 พศัดีเรือนจ าท่ีมีผูบ้ญัชาการเรือนจ าโดยต าแหน่งมีอ  านาจลงโทษทาง
วินยัได้124 ซ่ึงตามกฎกระทรวงไดใ้หอ้  านาจพศัดีลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัได ้1 เดือนแต่ในทางปฏิบติั
ผูบ้ญัชาการเรือนจ ามกัเป็นผูส้ัง่ขงัเด่ียว 
 4)  ผูคุ้ม หมายความถึงเจา้พนักงานสังกดัเรือนจ าประเภทวิชาการระดับ ปฏิบติังาน
ทั้งหมด หรือระดบัช านาญการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นพศัดี และเจา้พนักงานเรือนจ าประเภท
ทัว่ไประดบัปฏิบติังาน และช านาญงาน ทั้งหมด ส่วนขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในกรมราชทณัฑไ์ม่ถือ
ว่าเป็นผูคุ้ม125 ผูคุ้มถือว่าเป็นเจา้พนักงานท่ีเป็นหัวใจหลกัของการปฏิบัติงานด้านการราชทณัฑ์
เพราะเป็นผูท่ี้ตอ้งท างานใกลชิ้ดกบัผูต้อ้งขงั ตอ้งมีความเป็นผูมี้วุฒิภาวะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานและ
มีความอดทนต่อแรงเสียดทานค่อนขา้งสูงทั้งจากสภาวะและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่น่าอภิรมย ์อ  านาจ
หนา้ท่ีของผูคุ้ม126 มีดงัน้ี  
  (1) อ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกนัท่ีก  าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพศัดีขอ้ 6 ถึงขอ้ 11 
  (2) เมื่อผูต้อ้งขงัในความควบคุมของเจา้พนักงานอ่ืนก่อความไม่สงบหรือกระท า
ความผดิอาญาตอ้งเขา้ไปท าการจบักุมหรือท าการช่วยเหลือเจา้พนักงานอ่ืนเวน้แต่ไม่อาจกระท าได้

                                                
124  กฎกระทรวง, ขอ้ 100. 
125   จาก คู่ มือปฏิบติังำนเกี่ยวกับอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำ  (น. 86), 

โดย สมบูรณ์ ประสพเนตร, 2544ม กรุงเทพฯ.   
126   กฎกระทรวง, ขอ้ 21-22. 
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เพราะมีหน้าท่ีตอ้งควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในความควบคุมของตนอนัอาจก่อความไม่สงบหรือ 
อาจกระท าความผดิอาญาข้ึนได ้แต่ตอ้งแจง้เหตุใหเ้จา้พนกังานอ่ืนผูค้วบคุมหรือพศัดีทราบ 
  (3) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 
 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้มาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวนั้น ผูคุ้มมกัเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งคือการจบักุม กล่าวหา การบนัทึกแจง้รายงานการกระท าความผิดวินัยของผูต้อ้งขงัเป็น
ส่วนใหญ่เน่ืองจากการปฏิบัติงานใกลชิ้ดกับผูต้ ้องขังมกัตรวจพบการกระท าผิดอาญาและวินัย
เรือนจ าโดยผูคุ้มเองทั้งส้ิน นอกจากน้ีการด าเนินการทางวินัยมีคณะกรรมการซ่ึงผูคุ้มอาจไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนทางวินยั และเสนอความเห็นต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ าเพ่ือใชม้าตรการ
ทางวินยัและน าไปสู่การขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัได ้
 
2.6 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการขังเดี่ยวผู้ต้องขังในประเทศไทย 
 ส าหรับในหัวขอ้น้ี หลกักฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบัการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั จะบัญญติัอยู่ใน
พระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 14 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ส่วนในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิของ
ผูต้อ้งขงั มีบญัญติัอยูใ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา 
 2.6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา 
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา ไม่ไดบ้ญัญติั
เก่ียวกบัเร่ืองการขงัเด่ียวไวโ้ดยตรง แต่ไดบ้ญัญติัในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทยเอาไว ้และในเม่ือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจึงสมควร
ท่ีจะตอ้งยกข้ึนอา้งเพ่ือน ามาพิจารณาต่อการขงัเด่ียวผูต้ ้องขังในเรือนจ าดว้ย บทบญัญัติส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 
 มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา 26 การใช้อ  านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดย
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคบัใช้
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
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 มาตรา 28 บุคคลย่อมอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรม 
อนัดีของประชาชน บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้สามารถ 
ยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศาลได ้
 มาตรา 29 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท ามิได ้
เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก  าหนดใหอ้  านาจ
ไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้
 มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือ
การลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได ้แต่การลงโทษประหารชีวิต ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั ไม่ถือเป็นการลงโทษดว้ยวิธีการทารุณโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม 
 มาตรา 32 วรรคทา้ย ในกรณีท่ีมีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หน่ึง ผูเ้สียหาย พนักงานอยัการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหาย มีสิทธิร้องต่อศาล
เพ่ือให้สั่งระงบัหรือเพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการ
เยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดว้ยก็ได ้
 มาตรา 39 วรรคแรก บุคคลจะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เวน้แต่จะไดก้ระท าการอนั
กฎหมาย ท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่
บุคคลนั้น จะหนกักว่าโทษท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมาย ท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได ้

มาตรา 39 วรรคสองและวรรคทา้ย ในคดีอาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยไม่มีความผิด ก่อนมีค  าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้
 มาตรา 40 บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 (3) บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 
 (4) ผูเ้สียหาย ผูต้ ้องหา โจทก์ จ  าเลย คู่กรณี ผูม้ีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บ
การสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยค าท่ีเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง 
 (7) ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ี
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสูค้ดีอยา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ
พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการ
ปล่อยชัว่คราว 
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 บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงัท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดนั้นถือเป็นหลกัส าคญัในการรับรอง
และคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัในการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีอาญา รวมถึงการการด าเนินกระบวนการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวดว้ย เพราะผูต้อ้งขงัยงัไดรั้บการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพอยา่งเช่นคนปกติทัว่ไป เพียงแต่เขาถูกจ ากดับริเวณอยู่ในเรือนจ าเท่านั้น โดย
การปฏิบัติต่อผูต่้อขังจะต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้ ้องขังท่ี
รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองไว ้กล่าวไดว้่าในขณะท่ีผูต้อ้งขงัถูกจ าคุกโดยค าพิพากษา
ของศาลแลว้ การลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัอีกนั้น ถือเป็นการจ าคุกซอ้นคุกก็ว่าไดย้ิ่งเป็นการตอกย  ้า
การละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัอย่างรุนแรงซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ อนัเป็น
การจ ากดัสิทธิเสรีภาพเกินสมควร และท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษยท่ี์มีอยูใ่นตวัของผูต้อ้งขงั 
ทั้งท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยใหค้วามคุม้ครองอยู ่
  2.6.2  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479  
 ข้อบ่งช้ีทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขัง ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พุทธศกัราช 2479 มาตรา 35 บญัญติัว่า “เมื่อผูต้อ้งขงัคนใดกระท าผดิวินยั ใหเ้จา้พนกังานเรือนจ าผูม้ี
หน้าท่ีพิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้ลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถาน ดงัต่อไปน้ี… (6) ขัง
เด่ียวไม่เกินสามเดือน” ซ่ึงการลงโทษขงัเด่ียวตามพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 น้ี 
มิได้ก  าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการขังเด่ียวว่าเป็นอย่างไร เน่ืองจากได้ก  าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 
2479 ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 
 2.6.3 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พุทธศกัราช 2479 
 ขอ้บ่งช้ีนั้น ปรากฏอยู่ใน ข้อ 118  บัญญัติว่า “การขังเด่ียวนั้น ให้กระท าโดยวิธีแยก 
ผูต้อ้งรับโทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษหา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้น
ทั้งส้ิน 
 ใหพ้ศัดีจดัให้มีผูค้อยตรวจรักษาการขงัเด่ียวให้เป็นไปตามวรรคก่อน และสังเกตเมื่อมี
อาการป่วยเจ็บซ่ึงตอ้งมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน” 
 การใชม้าตรการขงัเด่ียวมีขั้นตอนท่ีจะใชป้รากฏอยูใ่นขอ้ 111 ในกรณีดงัต่อไปน้ี127 
 1)  กระดา้งกระเด่ืองต่อเจา้พนกังานซ่ึงมีอ  านาจบงัคบับญัชาเรือนจ าตั้งแต่พศัดีข้ึนไป 
 2)  วิวาทกบัผูต้อ้งอ่ืนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 
                                                

127 กฎกระทรวง, ขอ้ 111. 
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 3)  เป็นเจา้มือเล่นการพนนั หรือสมคบกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเล่นการพนนั ตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 4) ด่ืมสุรา สูบกญัชา ฝ่ินหรือเสพของเมาอยา่งอ่ืนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 5)  มีของตอ้งหา้มในจ าพวกท่ีเป็นเคร่ืองมือ อนัเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 
 6)  คา้ส่ิงของตอ้งหา้ม 

 จากหลกักฎหมายดงักล่าวทั้งในพระราชบญัญติัราชทณัฑแ์ละกฎกระทรวงฯ จะเห็นว่า
กรณีของการขงัเด่ียว ซ่ึงตามกฎกระทรวงขอ้ท่ี 118 ก  าหนดนั้น กฎหมายบญัญติัว่า “... คุมขงัไวใ้นท่ี
ซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษ” ในจุดน้ี หมายความถึงการแยกผูต้ ้องรับโทษไปยงัสถานท่ีคุมขงัผูต้อ้งขงัท่ี
กระท าผิดวินยัและถูกลงโทษขงัเด่ียว เมื่อพิจารณาสถานท่ีการขงัเด่ียวท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีลงโทษทาง
วินยักบัการใชม้าตรการเพ่ือความปลอดภยัก็ไดใ้หม้ีการแยกตวัผูต้อ้งขงัไปควบคุมไวใ้นสถานท่ีอ่ืน 
หมายความถึงสถานท่ีเด่ียวกับการลงโทษขังเด่ียวหรือไม่ เน่ืองการปฏิบัติงานของเจา้พนักงาน 
ผูป้ฏิบติัหน้าท่ียงัเกิดความสับสนอยู่ อีกประการ ค าว่า “ห้ามการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” 
หมายความรวมถึงเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ดว้ยหรือไม่ และการห้ามติดต่อน้ี ในกรณีการเยีย่มหรือการ
ติดต่อพบทนายความของผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะพึงมีได ้ในจุดน้ีทางปฏิบติัเจา้หนา้ท่ี
ราชทณัฑจ์ะไม่ใหมี้การเยีย่มจากญาติหรือพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงยงั
เป็นปัญหาอยู่ ซ่ึงบทบญัญัติของกฎหมายเขียนไวช้ดัเจนในระยะเวลาท่ีถูกขังเด่ียวว่า “ห้ามการ
ติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” แต่ไดม้ีหนังสือจากกรมราชทณัฑใ์หอ้นุญาตทนายความเขา้พบได้
ในกรณีต่อไปน้ี 
 กรณีศึกษาท่ี 1 ตามหนังสือท่ีอา้งถึงเรือนจ ากลางคลองไผ่ลงโทษทางวินัย นักโทษ ว. 
โดยลดชั้น 1 ชั้น ตดัวนัลดวนัตอ้งโทษจ าคุก 60 วนั และขงัเด่ียวมีก  าหนด 3 เดือน ในความผดิฐาน
ท าร้ายร่างกายผูต้อ้งขงัอ่ืนจนเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอนัตรายแก่กาย และครอบครองส่ิงของตอ้งหา้ม (ใช้
เหล็กแหลมเป็นอาวุธ) ต่อมาในระหว่างท่ีนักโทษ ว. ถูกลงโทษทางวินัยดงักล่าว ทนายความของ
นกัโทษ ว. ไดข้อพบเพื่อปรึกษาคดีในขอ้หาพยายามฆ่าผูอ่ื้น ในเขตทอ้งท่ี สภ.ราชบุรี อีกคดีหน่ึง 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนได้ด  าเนินคดีและแจ้งขอ้กล่าวหาแก่นักโทษ ว. แลว้ แต่เรือนจ ามีค  าสั่งไม่
อนุญาตให้ทนายความเขา้พบ โดยให้เหตุผลว่า นักโทษ ว. ถูกลงโทษทางวินัยโดยการขงัเด่ียว 3 
เดือน ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยขอ้ 118 ไม่สามารถให้เยี่ยมหรือพบปะผูใ้ดได ้ทนายความ
จึงมีหนังสือถึงผูบ้ญัชาการเรือนจ าคลองไผ ่พิจารณาทบทวนค าสั่งดงักล่าว โดยอา้งว่าเป็นค าสั่งท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอหารือว่า ค  าสั่งดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ และมีแนวทางปฏิบติั
อยา่งไร  
 กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแลว้ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวงข้อ 118 ซ่ึงก  าหนดวิธีการ
บงัคบัโทษขงัเด่ียวไวป้ระการหน่ึงว่า “หา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” หมายความรวมถึง
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ทนายความดว้ยหรือไม่นั้น จะเห็นไดว้่า การก าหนดวิธีการบงัคบัโทษขงัเด่ียวตามกฎกระทรวงฯ  
ขอ้น้ีจะมีการตดัการอนุญาตให้ไดรั้บการเยีย่มเยยีนซอ้นอยูใ่นการลงโทษขงัเด่ียวในคราวเดียวกนั 
โดยหนงัสือสั่งการกรมราชทณัฑ ์ท่ี มท 0908/ว 75 ลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2508 ไดร้ะบุว่า ผูต้อ้งขงัท่ี
ถูกลงโทษขงัเด่ียวนั้น ย่อมตดัไม่ให้ไดรั้บการเยี่ยมเยยีนดว้ย และเม่ือการตดัการอนุญาตให้ไดรั้บ
การเยี่ยมเยียนฯ เป็นโทษตามมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 มี
ขอ้ยกเวน้เร่ืองสิทธิในการพบปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตวัตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อลงโทษขงัเด่ียวไม่เกิน 3 เดือน ตามค าสั่งดงักล่าว 
ได้รวมโทษตดัการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนฯ ตามมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติน้ี ได้
ยกเวน้สิทธิในเร่ืองการพบทนายความไว ้ดงันั้น กฎกระทรวงฯ ขอ้ 118 และหนังสือสั่งการกรมฯ 
ฉบบัน้ี จึงตอ้งยกเวน้กรณีพบและปรึกษาทนายความดว้ย จึงเห็นว่า กรณีการห้ามติดต่อหรือพูดจา
กบัผูอ่ื้นทั้งส้ินนั้น ผูอ่ื้นในความหมายน้ี มิไดร้วมถึงทนายความหรือผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความ อนัเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูต้ ้องขังหรือจ าเลยท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ดงันั้น เรือนจ ากลางคลองไผ่ จึงไม่สามารถอา้งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
2479 ประกอบกฎกระทรวงข้อ 118 ในการยืนยนัค าสั่งเรือนจ าคลองไผ่ กรณีไม่อนุญาตให้
ทนายความเขา้พบนักโทษ ว. เพ่ือปรึกษาคดีของนกัโทษ ว. ตกเป็นผูต้อ้งหาได ้ค  าสัง่เรือนจ ากลาง
คลองไผ่ท่ีไม่อนุญาตให้นักโทษ ว. พบทนายความเพื่อปรึกษาคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้
เรือนจ ากลางคลองไผ่ยกเลิกค าสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวเสีย พร้อมอนุญาตให้ทนายความเข้าพบ
นกัโทษ ว. เพื่อปรึกษาคดีความได ้ 
 จะเห็นไดว้่าการตีความของกรมราชทณัฑไ์ดรั้บรองและคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะ
ไดพ้บทนายความเพ่ือปรึกษาคดี แมว้่าผูต้อ้งขงัจะถูกลงโทษขงัเด่ียวอยูก่็ตาม เช่นน้ีแลว้จึงควรมีการ
ทบทวนถึงหลกักฎหมายดงักล่าวว่า สมควรท่ีจะแกไ้ขหรือปรับปรุงอยา่งไรหรือไม่ เพื่อใหสิ้ทธิของ
ผูต้อ้งขงัท่ีพึงมีตามกรอบของรัฐธรรมนูญและสิทธิของผูต้อ้งขงัในการท่ีจะพบทนายความตามสิทธิ
ของผูต้ ้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของเรือนจ าทุกแห่ให้มีความ เสมอภาคและ 
เท่าเทียมกนั 
 2.6.4 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 14 (พุทธศกัราช 2553) ออกตามความ ในพระราชบญัญติัราชทณัฑ์
พุทธศกัราช 2479 
 อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 32 (2) และ (5) มาตรา 35 (3) และ (6) และมาตรา 58 
แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ขอ้บ่งช้ีในเร่ืองการขงัเด่ียว ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ดงัต่อไปน้ี 
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 “ขอ้ 111 ขงัเด่ียว พึงกระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) กระดา้งกระเด่ืองต่อเจา้พนกังานซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่พศัดีข้ึนไป 
 (2) วิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
 (3) เป็นเจ้ามือเล่นการพนัน หรือสมคบกับผูต้ ้องขงัอ่ืนเล่นการพนันตั้งแต่สองคร้ัง 
ข้ึนไป 
 (4) เสพยาเสพติดให้โทษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือสารระเหยหรือด่ืมสุรา 
หรือของเมาอยา่งอ่ืน ตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป 
 (5) การกระท าตามขอ้ 106 (2) 
 (6) การกระท าตามขอ้ 108 (7)” 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการขังเด่ียวผู้ต้องขังของต่างประเทศ 

 
 ส ำหรับเน้ือหำในบทน้ีจะกล่ำวถึงกำรด ำเนินกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรเก่ียวกบักำรขงัเด่ียว
ท่ีผูต้อ้งขงัถูกคุมขงัอยูใ่นเรือนจ ำของต่ำงประเทศท่ีน ำมำกล่ำวต่อไปโดยไดย้กตวัอยำ่งของประเทศ
องักฤษ สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และสำธำรณรัฐเกำหลี เพื่อศึกษำแนวท่ีกำรปฏิบัติและกำร
บังคับใช้มำตรกำรขังเด่ียวผูต้ ้องขัง ซ่ึงทั้ งประเทศอังกฤษ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และ
สำธำรณรัฐเกำหลี ถือหลกัท่ีเป็นกฎเกณฑร์ะหว่ำงประเทศเดียวกนัในกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรขงัเด่ียว 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส ำคญัคือเพ่ือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมมัน่คงของเรือนจ ำ และกำรมี
หลกัประกนัในกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงปกติสุขระหว่ำงผูต้อ้งขงัดว้ยกนัเองและเจำ้หน้ำท่ีบงัคบัโทษท่ี
ปฏิบติังำนอยูใ่นเรือนจ ำ และท่ีส ำคญัคือกำรใหค้วำมคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัในส่วนท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัสำระส ำคัญของกำรบังคับโทษจ ำคุกท่ีผูต้ ้องขังเหล่ำนั้นจะต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงมี
มนุษยธรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ในกำรศึกษำเปรียบเทียบกบัประเทศไทย อีกทั้งมีประโยชน์ต่อกำร
วิเครำะห์กบักฎหมำยไทยในเร่ืองดงักล่ำวท่ียงัเกิดเป็นปัญหำอยู่ ตลอดจนสำมำรถน ำส่วนท่ีดีของ
ประเทศนั้นๆ มำปรับใชก้บัประเทศไทยในทำงปฏิบติัได ้
 
3.1 ประเทศองักฤษ 
 เรือนจ ำในประเทศองักฤษและแควน้เวลส์ประกอบดว้ยกิจกำรเรือนจ ำซ่ึงด ำเนินกำร
เรือนจ ำโดยกรมรำชทัณฑ์ประเทศองักฤษ ในแต่ละเขตมีผูจ้ดักำรเรือนจ ำประจ ำเขตพ้ืนท่ี (Area 
Manager) เป็นผูป้ระสำนงำนส ำหรับกำรบริหำรงำนเรือนจ ำโดยมีวตัถุประสงค์ให้ก ำรบริหำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กฎหมำยของประเทศอังกฤษยอมรับในหลักกำร  The European 
Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกล
ในกำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและมำตรฐำนขั้นต ่ำขององคก์ำรสหประชำชำติในกำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
ในเรือนจ ำ1 ซ่ึงกฎหมำยของประเทศองักฤษเดิมไดก้  ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูต้อ้งขงั กำรปฏิบติั
ของเจำ้พนักงำนเรือนจ ำต่อผูต้ ้องขงัไวใ้นกฎหมำยว่ำด้วยเรือนจ ำปี ค.ศ. 1952 (The Prison Act 

                                                             
1 จำก รายงานการศึกษาวิจัยฉบบัสมบรูณ์ เร่ืองสิทธิผู้ ต้องหา จ าเลย และผู้ ต้องขงัในคดอีาญา. พ.ศ. 

2540 (น. 59), โดย ณรงค ์ใจหำญ, และคณะ, 2540, กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. 
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1952) และระเบียบขอ้บงัคบัอีกส่วนหน่ึงถูกก ำหนดไวใ้น กฎเรือนจ ำ (The Prison of Rule 19642) 
ต่อมำในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงมหำดไทยของประเทศองักฤษ (Home office) ไดโ้อนภำรกิจดำ้น
กำรควบคุมดูแลกำรรำชทณัฑแ์ละกระบวนกำรยติุธรรมในบำงส่วนใหก้ระทรวงยติุธรรม (Ministry 
of Justice) ซ่ึงก่อนหน้ำนั้นได้มีกำรควบรวมกรมรำชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเขำ้ด้วยกันเป็น
หน่วยงำนหลักคือหน่วยบริหำรและดูแลผูก้ระท ำควำมผิดแห่งชำติ (National Offender Management 
Service) มำก่อนแลว้ในปี พ.ศ. 2547 ตำมค ำแนะน ำในรำยงำนของ Chater ท่ีเสนอต่อกระทรวง 
มหำดไทย3 ซ่ึงกำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของเจำ้พนกังำนในเรือนจ ำประเทศองักฤษมีหลกัประกนัสิทธิ
เสรีภำพของผูต้อ้งขงัในเรือนจ ำไดส้อดคลอ้งตำมหลกักำรมำตรฐำนสำกลโดยเฉพำะกำรตรวจสอบ
กำรใชอ้  ำนำจของเจำ้พนกังำนซ่ึงถือว่ำเป็นหลกักำรตรวจสอบกำรใชอ้  ำนำจหลงัจำกกำรบงัคบัโทษ
จ ำคุกตำมกฎหมำย 
 3.1.1 กำรบงัคบัโทษจ ำคุก 
 ภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรมรำชทัณฑ์ มีเป้ำหมำยเพื่ออบรมและปฏิบัติ  
ต่อผูต้อ้งขงัเพื่อใหเ้กิดกำรกระตุน้และสนบัสนุนผูต้อ้งขงัเพื่อน ำไปสูชี้วิตท่ีดีและมีประโยชน์ต่อไป 
 เป้ำหมำยแรก ตอ้งเปล่ียนทศันคติของผูก้ระท ำควำมผิดให้มีผลเหมือนกบัคนทั่วไป  
มีกำรเยยีวยำใหป้รับปรุงตวั มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 เป้ำหมำยท่ีสอง จะต้องวิเครำะห์วิจยัเก่ียวกับกำรปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง โดยเฉพำะของ 
Anglo-american และวิเครำะห์กำรกก ำหนดและไม่ก  ำหนดระยะเวลำจ ำคุกทั้งหมดมีแนวในกำร
ปฏิบติัต่อผูก้ระท ำควำมผิดในกำรเบ่ียงเบนโทษจ ำคุกและน ำสิทธิต่ำงๆ ในเร่ืองของมนุษยธรรม 
เมตตำ กรุณำ อยำ่งมีขอบเขตมำใชภ้ำยใตก้ำรบริหำรงำนของกระทรวงมหำดไทย (Home office) 
 เป้ำหมำยท่ีสำม ภำรกิจท่ีรองรับกำรด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำของศำลให้เป็นไปอยำ่ง
มีมนุษยชนและเป็นท่ีเช่ือถือได้ในกำรปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง มีมำตรกำรป้องกันกำรหลบหนีจำก
เรือนจ ำ4  
 กำรมีเรือนจ ำมำกย่อมมีผลต่อจ ำนวนเจำ้หน้ำท่ี ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ กำรควบคุมและกำร
บริหำรจัดกำรต่ำงๆ ท่ีผูก้ระท ำผิดมีจ  ำนวนมำกๆ จึงมีกำรใช้มำตรกำรภำยนอกเรือนจ ำเพื่อลด
ปริมำณผูต้อ้งขงั ใชม้ำตรกำรทำงกำรศึกษำ กำรอบรมวิชำชีพ ผูต้อ้งขงัจ  ำนวนมำกสำมำรถแกไ้ข
พฤตินิสัยได้ด้วยเวลำสั้ นๆ ผูต้ ้องขังร้อยละ 43 บอกว่ำพวกเขำต้องเสียไปซ่ึงกำรติดต่อและ

                                                             
2 แกไ้ขเพิ่มเติม 1999. 
3 Newburn, 2007, p. 545 (อำ้งถึงใน กรมรำชทณัฑ.์ (2552). สารานุกรมส าหรับการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงั

หญิงนานาชาติ. น. 2). 
4 จำก กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 188), โดย ธำนี วรภทัร์, 2553, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ควำมสัมพนัธ์กบัครอบครัวตั้งแต่เขำไปอยู่ในเรือนจ ำ ส ำหรับผูต้อ้งขงัระหว่ำงพิจำรณำร้อยละ 48 
มีขอ้มูลวิจยัพบว่ำ ยงัพอรักษำกำรติดต่อสมัพนัธก์บัครอบครัวไดอ้ยู่5 
 เมื่อผูต้อ้งขงัถูกส่งตวัเพื่อบงัคบัโทษจ ำคุกในเรือนจ ำ เรือนจ ำจะถ่ำยรูปและท ำประวติั
ผูต้ ้องขัง รำยละเอียดต่ำงๆ เช่น ศำสนำท่ีนับถือ เป็นต้น  เอกสำรต่ำงๆ จะถูกเก็บไวท่ี้รัฐมนตรี 
เรือนจ ำจะท ำหนังสือแจง้เก่ียวกบักฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคบั หรือสิทธิพิเศษต่ำงๆ กำรอุทธรณ์ 
และเร่ืองท่ีนักโทษตอ้งทรำบและท ำควำมเขำ้ใจ กรณีท่ีนกัโทษอ่ำนหนงัสือไม่ออกก็ให้อธิบำยดว้ย
วำจำใหเ้ขำ้ใจ กำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมหลกัวตัถุประสงคก์ำรบงัคบัโทษจ ำคุกมีดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1.1 กำรปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยในเรือนจ ำ กำรปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยของ
ผูต้ ้องขัง จะต้องดูผลตอบสนองของกำรกระท ำและผลท่ีเกิดตำมมำจำกกำรกระท ำควำมผิดทั้ ง  
2 ส่วน เหยื่อและผูเ้สียหำย จุดประสงค์ตอ้งกำรให้ผูก้ระท ำผิดกลบัเขำ้สู่สังคมดว้ยมำตรกำรต่ำงๆ 
ในกำรสร้ำงเสริมผูต้อ้งขงัให้สำมำรถเรียนไดแ้ละสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรเรียนรู้มำกข้ึน ดงัตวัอยำ่ง 
Learning skills in prison ต่อไปน้ี 
 โทน่ี เรียนอยูโ่รงเรียนประจ ำ ในช่วงอำยปุระมำณ 15 ปี ไดม้ีกำรกระท ำควำมผดิฐำนชิง
ทรัพยค์นขำยหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินโดยมีมีดเป็นอำวุธ โทน่ีจึงตอ้งค ำพิพำกษำจ ำคุก 6 ปี ถูกส่งไปยงั 
Casting Prison serving ในขณะนั้นเขำสำมำรถเขียนหรืออ่ำนหนงัสือไดเ้ล็กนอ้ย แต่ส่ิงท่ีไดก้ล่ำวมำ
นั้น มีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำดีข้ึน อนัเป็นผลจำกกำรเรียนในเรือนจ ำท่ีมีกำรประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไ้ขผูต้อ้งขงัอย่ำงสม ่ำเสมอ กระทั่งโทน่ีสำมำรถเขียนหนังสือเร่ือง nephew จนไดรั้บ
รำงวลั Koestler Awards และรำงวัล The Puffin Book แห่งปี6 ดังนั้ น เพ่ือผูต้ ้องขังสำมำรถเข้ำสู่
สงัคมไดอี้กคร้ังหน่ึง โดยปรำศจำกกำรกลบัไปสู่กำรใชชี้วิตเป็นอำชญำกรอีก จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤตินิสยัของผูก้ระท ำผดิ 
 3.1.1.2 กำรแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท ำควำมผดิ ในทำงปฏิบติัพบว่ำมีผูต้อ้งขงัจ  ำนวนมำกท่ียำก
ในกำรท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูเม่ือดูจำกประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำ จึงไดมี้กำรออกกฎหมำยแกไ้ข
ฟ้ืนฟูผูก้ระท ำควำมผิดข้ึน The Rehabilitation of Offenders Act 1974 ให้อ  ำนำจเจ้ำหน้ำท่ีในกำร
สำมำรถตรวจสอบและให้ค  ำแนะน ำกำรแก้ไขฟ้ืนฟูและปรับปรุงผูก้ระท ำควำมผิดท่ีเหมำะสม
ระหว่ำงกำรคุม้ครองสำธำรณะกบัควำมแน่นอนและควำมเสียงภยนัตรำยจำกบุคคล ท ำให้ผูก้ระท ำ
ผดิเกิดกำรเปล่ียนแปลงท ำใหเ้ขำมีงำนท ำและไม่กระท ำควำมผดิซ ้ำอีก มีอ  ำนำจในกำรตรวจสอบผล
ของกำรใหค้  ำแนะน ำปรึกษำหรือวิธีกำรแกไ้ขได ้

                                                             
5  . From Justice for All. Ibid  (p. 106), By Secretary of the Home Department, 2002. 
6   Ibid. (p.107). 
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 3.1.1.3 กำรลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูทำงสังคม (Punishment and rehabilitation in the 
community) วตัถุประสงคข์องระบบกำรพิพำกษำลงโทษโดยสงัคมเพื่อลดกำรกระท ำควำมผดิอำญำ 
โดยกำรแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท ำควำมผดิและปกป้องสงัคม ดว้ยวิธีกำรใหม่ท่ีเป็นกำรปฏิรูปกำรลงโทษ
ท่ีทนัสมยั โดยกำรลงโทษทำงสังคมเป็นรำกฐำนในกำรแกไ้ขพฤติกรรมผูก้ระท ำผิด โดยเฉพำะ
เก่ียวกบัยำเสพติด มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้มำกข้ึน กำรตรวจจบัรัฐบำลไดจ้ดัให้มีศูนยก์ำร 
คุมประพฤติ มีภำรกิจในกำรรอรับค ำพิพำกษำให้ลงโทษทำงสังคมอันเป็นกำรขยำยงำนด้ำน  
คุมประพฤติ7  
 3.1.2  มำตรกำรในกำรขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั 
 กำรขงัเด่ียวเป็นมำตรกำรหน่ึงท่ีใชค้วบคุมผูต้อ้งขงั มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
กำรบริหำรจดักำรเรือนจ ำ กำรท่ีผูต้อ้งขงัถูกบงัคบัโทษจ ำคุกท่ีไดม้ำเป็นโทษท่ีหนกัอยู่แลว้ ในแง่
ท่ีว่ำเป็นผูก้ระท ำผิดตอ้งถูกแยกออกจำกสงัคมภำยนอก โดยเป็นกำรจ ำกดัอิสรภำพของผูต้อ้งขงันั้น 
ระบบรำชทณัฑข์ององักฤษแยกกำรควบคุมผูต้อ้งขงัในลกัษณะกำรขงัเด่ียวเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี  
 1) กำรใชม้ำตรกำรพิเศษแยกกำรควบคุม 
 2) กำรลงโทษทำงวินยัแยกกกัขงั 
 3.1.3 กำรใช้มำตรกำรพิเศษของเรือนจ ำในองักฤษจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม รวมถึง
พฤติกำรณ์ของผูต้ ้องขังรำยนั้นว่ำมีลกัษณะท่ียำกต่อกำรควบคุมหรืออำจก่ออนัตรำยแก่เรือนจ ำ 
นอกจำกน้ีมำตรกำรพิเศษยงัสำมำรถใชว้ิธีกำรอ่ืนในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในเรือนจ ำซ่ึง
ถือกันว่ำไม่ใช่มำตรกำรเพื่อเป็นกำรลงโทษทำงวินัยอนัเป็นกำรป้องกัน หรือตดัโอกำสในกำร
กระท ำผดิอนัอำจส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงปลอดภยัในเรือนจ ำ ซ่ึงมำตรกำรดงักล่ำวไดแ้ก่8  
 1) กำรตรวจยดึทรัพยสิ์น 
 2) กำรเปล่ียนสถำนท่ีท ำงำน 
 3) กำรแยกกำรควบคุม 
 4) กำรใชเ้คร่ืองพนัธนำกำร 
 5) กำรควบคุมไวใ้นหอ้งควบคุมพิเศษ 
 
 

                                                             
7  กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 204). เล่มเดิม. 
8 HM Prison Service& the Prison Reform Trust, 2003, p. 84 (อำ้งถึงใน กรมรำชทณัฑ,์ 2552, 

สารานุกรมส าหรับการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังหญิงนานาชาติ. น. 37) 
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 3.1.4 กำรลงโทษขงัเด่ียวท่ีเป็นกำรลงโทษทำงวินยัผูต้อ้งขงัของประเทศองักฤษตอ้งพิจำรณำ
ตำมระเบียบวินยัของเรือนจ ำ ซ่ึงตำมขอ้บงัคบัเรือนจ ำไดก้  ำหนดควำมผดิเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนระเบียบ
วินยัเรือนจ ำไดท้ั้งหมดจ ำนวน 25 ฐำนควำมผิด9 ซ่ึงไดก้  ำหนดตำมควำมร้ำยแรงแตกต่ำงกนัออกไป
ตั้งแต่ควำมผิดท่ีไม่ร้ำยแรงจนกระทัง่เป็นควำมผดิร้ำยแรงเช่น กำรหลบหนีจำกกำรคุมขงั ควำมผิด 
ท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรบงัคับใชม้ำตรกำรทำงวินัยผูต้ ้องขงัในเรือนจ ำประเทศองักฤษนั้นไดแ้บ่ง
ออกเป็นควำมผิดวินัยเรือนจ ำ 2 ประเภท คือ “ควำมผิดจำกกำรละเลยไม่ปฏิบติัตำมระเบียบหรือ
ค ำสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมำย” และ “ควำมผิดท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของ
เรือนจ ำ”10 กำรแจง้ขอ้กล่ำวหำตอ้งกระท ำภำยใน 48 ชัว่โมง11 แต่กำรกระท ำควำมผดิอำญำ เช่น กำร
แหกหกั กำรหลบหนี กำรครอบครองอำวุธ หรือยำเสพติดประเภทหน่ึง กำรก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
เกิน 2,000 ปอนด์ หรือกำรก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยในเรือนจ ำ กำรโจรกรรม ซ่ึงต้องร้องต่อเจ้ำ
พนกังำนต ำรวจ12 และคดีจะไปสู่ศำลภำยนอกและจะไม่มีกำรด ำเนินกำรทำงวินยั 
 ในส่วนของเรือนจ ำเอกชนควำมรับผิดชอบในเร่ืองวินัยผูต้ ้องขงัเดิมก ำหนดให้อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบกบัผูค้วบคุมท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย13 แต่ใน
ปัจจุบนัเป็นควำมรับผดิชอบของหน่วยงำนควบคุมเรือนจ ำท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกกระทรวงยติุธรรม  
 ควำมผิดทั้ งหมดท่ีเป็นเง่ือนไขให้ใช้มำตรกำรทำงวินัยต่อผูต้ ้องขังได้นั้ นจำกกำร
ตรวจสอบประมวลควำมผิดทำงวินัยของเรือนจ ำ คณะกรรมกำร Prior ได้ให้ค  ำแนะน ำว่ำกำร
ประมวลใหมี้กำรก ำหนดฐำนควำมผดิวินยัเรือนจ ำท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี14 
 1) เป็นค ำศัพท์ท่ีชัดเจนง่ำยต่อกำรด ำเนินกำรเน่ืองจำกว่ำเจ้ำหน้ำท่ีเรือนจ ำไม่ใช่
ทนำยควำมซ่ึงตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำรใชม้ำตรกำรทำงวินัย กำรก ำหนดศพัท์ท่ีเขำ้ใจง่ำยจึงปฏิบติัได้
ถูกตอ้งมำกข้ึน 
 2) อธิบำยถึงฐำนควำมผดิท่ีชดัเจนต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงระบุระดบัของควำมผดิท่ีฝ่ำฝืน 
 3) แยกและก ำหนดควำมผิดวินัยในเร่ืองส ำคญั และกำรฝ่ำฝืนวินัยในเร่ืองทัว่ไปออก
จำกกนั 

                                                             

 9  Prison rule 51. 
10 HM Prison Service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 72 (อำ้งถงึในกรมรำชทณัฑ,์ 2552, 

สำรำนุกรมส ำหรับกำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงนำนำชำติ. น. 35).  
11 Prison rules 48 (1). 
12 Stephen Livingstone & Tim owen. (1993). Prison law. p. 263.  
13 Ibid. (p. 264).  
14 Ibid. (p. 265).  
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 4) ก ำหนดขอบเขตระหว่ำง “ระเบียบวินัยท่ีดี” และ “ระเบียบท่ีดี” ซ่ึงกำรถือเป็นเร่ือง
ผดิวินยัเสียทั้งหมดเป็นเร่ืองท่ีขดัแยง้   
 เรือนจ ำองักฤษไดม้ีก  ำหนดควำมผดิวินยัเรือนจ ำ จ  ำนวน 25 ฐำนควำมผดิดงัน้ี15  
 1) กำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรท ำร้ำยร่ำงกำยผูอ่ื้น16 
  (1) กำรท ำร้ำยร่ำงกำยท่ีมีลกัษณะทำรุณโหดร้ำย 
 2) กกัขงัหน่วงเหน่ียวผูอ่ื้น 
 3) ขดัขวำงไม่ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเรือนจ ำหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยชอบ17 
หรือได้รับอนุญำตให้เข้ำในเรือนจ ำนอกเหนือจำกผูต้ ้องขังท ำงำนภำยในเรือนจ ำมิให้เข้ำไปใน
เรือนจ ำเพื่อปฏิบติังำนได ้
 4) ทะเลำะวิวำทกบัผูอ่ื้น 
 5) เจตนำหรือกระท ำโดยประมำทอนัเป็นเหตุให้กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นอนัตรำย  
ต่อสุขภำพหรือควำมปลอดภยัของผูอ่ื้น 
 6)  ขดัขวำงเจำ้หนำ้ท่ีหรือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกผูต้อ้งขงัท่ีท ำงำนภำยในเรือนจ ำ 
 7) หลบหนีจำกกำรถูกควบคุมตวัภำยในเรือนจ ำหรือกำรควบคุมตวัใดๆ อนัชอบดว้ย
กฎหมำย 
 8)  ละเลยต่อกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขขณะถูกปล่อยตวัชัว่ครำว 
 9) ใชย้ำเสพติดชนิดควบคุม ละเลยหรือไม่ระงบัยบัย ั้งชัง่ใจท่ีจะใชย้ำดงักล่ำว เวน้แต่
กำรใชย้ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่นกำรใชย้ำโดยมีใบสัง่ยำของแพทยโ์ดยถูกตอ้ง 
 10) เสพแอลกอฮอล ์หรือยำเสพติดดว้ยควำมจงใจ 
 11) ด่ืมแอลกอฮอลห์รือเคร่ืองด่ืมใดๆ นอกเหนือจำกท่ีได้รับอนุญำตตำมค ำสั่งของ
แพทย ์
 12) มีไวใ้นควำมครอบครองซ่ึงส่ิงของต่ำงๆ ดงัน้ี 
     (1)  ส่ิงของตอ้งหำ้ม 
     (2)  ส่ิงของท่ีไดรั้บอนุญำตจำกทำงเรือนจ ำแต่มีในควำมครอบครองเกินอตัรำท่ี
ก  ำหนด 
 

                                                             
15  HM Prison Service& the Prison Reform Trust, 2003, p. 72-76 (อำ้งถึงใน กรมรำชทณัฑ,์ 2552, 

สารานุกรมส าหรับการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังหญิงนานาชาติ. น.35). 
16 Prison rule 47 (1). 
17  Prison rule 47 (6). 
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 13) ขำยหรือส่งส่ิงของตอ้งหำ้มใหก้บับุคคลใดๆ  
 14)  ขำยหรือส่งส่ิงของของบุคคลอ่ืน หรือส่ิงของไปยงับุคคลใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญำต
จำกเจำ้พนกังำนเรือนจ ำ 
 15)  น ำส่ิงของของบุคคลอ่ืนหรือส่ิงของในเรือนจ ำไปโดยปรำศจำกเหตุผลอนัสมควร 
 16)  เจตนำหรือโดยปรำศจำกควำมระมดัระวงัท ำใหเ้กิดเพลิงไหมภ้ำยในบริเวณเรือนจ ำ
รวมถึงทรัพยสิ์นของตนและผูอ่ื้น 
 17)  ท ำลำยทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่เรือนจ ำ18 
  (1)  ท ำลำยทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อทรัพยสิ์น
ของเรือนจ ำ 
 18)  ไม่ปรำกฏตวัในสถำนท่ีท่ีตอ้งปรำกฏตวัหรือแสดงตวัในสถำนท่ีท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต 
 19)  แสดงควำมไม่เคำรพต่อเจำ้หนำ้ท่ีเรือนจ ำหรือบุคคลอ่ืนท่ีเขำ้ไปปฏิบติังำนหรือเขำ้
ไปเยีย่มชมกิจกำรของเรือนจ ำ 
 20)  แสดงกิริยำหรือใชว้ำจำอนัเป็นกำรขู่เข็ญคุกคำม ดูถูกเหยยีดหยำมผูอ่ื้น 
      (1) แสดงกิริยำหรือใชว้ำจำอนัก่อใหเ้กิดกำรคุกคำมดูถูกเหยยีดหยำมทำงเช้ือชำติ 
 21)  จงใจละเลยกำรปฏิบติังำนตำมควำมเหมำะสมหรือปฏิเสธกำรท ำงำนตำมหนำ้ท่ี 
 22)  ไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่ใดๆ อนัชอบกฎหมำย 
 23)  ไม่เช่ือฟังหรือละเลยกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับกับ
ผูต้อ้งขงั 
 24) รับยำเสพติดชนิดควบคุมหรือส่ิงของในระหว่ำงกำรเยีย่มโดยมิไดรั้บอนุญำตจำก
เจำ้หนำ้ท่ี 
      (1) แสดงขอ้ควำม รูปภำพ หรือสัญลกัษณ์อนัเป็นกำรดูถูกเหยยีดหยำมหรือกีดกนั
ทำงเช้ือชำติใหป้รำกฏในบริเวณเรือนจ ำ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  
 25) พยำยำมย ัว่ยหุรือสนบัสนุนใหเ้กิดกำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำวในขำ้งตน้  
 มำตรกำรลงโทษทำงวินัยผูต้ ้องขังในกำรลงโทษขังเด่ียวตำมกฎหมำยเรือนจ ำ ศำล
บงัคบัโทษขององักฤษเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินยัเก่ียวกบัควำมผิดฐำนหลบหนีไม่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรด ำเนินคดีอำญำ แต่ในคู่มือวินัยเรือนจ ำไดร้ะบุว่ำหำกพยำนหลกัฐำนท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะ
ด ำเนินคดีอำญำ ผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำควรยกเลิกข้อกล่ำวหำทำงวินัยเรือนจ ำเสียด้วยกรณีกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยมีพยำนหลกัฐำนเดียวกนักบักำรด ำเนินคดีอำญำ เมื่อศำลตดัสินใหผู้ก้ระท ำผิด

                                                             
18 Prison rule 47 (3). 
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ไดรั้บโทษทำงวินัยผูคุ้มขงัสำมำรถก ำหนดบทลงโทษมำกกว่ำหน่ึงบทลงโทษ โดยบทลงโทษตำม
กฎขอ้ท่ี 50 ของกฎเรือนจ ำไดแ้ก่19 
  1. กำรตกัเตือน 
 2.  กำรริบสิทธิประโยชน์เป็นเวลำสูงสุด 42 วนั 
 3.  กำรยกเวน้จำกกำรท ำงำนร่วมกบันกัโทษคนอ่ืนๆ เป็นเวลำสูงสุด 21 วนั 
 4.  กำรหยดุรับรำยไดเ้ป็นเวลำสูงสุด 84 วนั 
 5.  กำรกกัขงัเป็นเวลำสูงสุด 14 วนั 
 6.  ขยำยระยะเวลำจ ำคุกเป็นเวลำสูงสุด 42 วนั 
 7.  กำรริบทรัพยสิ์นท่ีนกัโทษพึงไดรั้บตำมกฎขอ้ 41 ในช่วงระยะเวลำหน่ึง 
 8.  ในกรณีท่ีนกัโทษหลบหนีหรือพยำยำมหลบหนี นกัโทษจะไม่ไดใ้ส่ชุดนกัโทษของ
ตนเอง 
      หำกนกัโทษไดรั้บบทลงโทษมำกกว่ำ 1 จำกควำมผดิเร่ืองเดียวกนั บทลงโทษจะมีผล
และถูกด ำเนินกำรตำมล ำดบั แต่ในกรณีขยำยระยะเวลำจ ำคุก ระยะเวลำรวมในกำรขงัตอ้งไม่เกิน 42 
วนั 
 บทลงโทษท่ีถูกใช้มำกท่ีสุด โดยเฉพำะในเรือนจ ำผูช้ำย คือ กำรไม่ลดโทษควำมผิด 
หรือขยำยเวลำจ ำคุก ไพรเออร์ คอมมิตตี (Prior Committee) และประธำนศำลยุติธรรม Wolff  
ผิดหวังกับควำมจริงน้ี  และได้กล่ำวว่ำควำมจริงน้ีอำจเป็นสำเหตุจำกจ ำนวนของทำงเลือก  
โดยเฉพำะบทลงโทษท่ีให้ริบสิทธิประโยชน์ เน่ืองจำกในหลำยๆ เรือนจ ำ นักโทษไม่ไดม้ีสิทธิ
ประโยชน์มำกนัก ทั้งสองไดแ้นะน ำว่ำ เม่ือนักโทษไดเ้ขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆมำกข้ึน กำรริบ
สิทธิประโยชน์อำจกลำยเป็นบทลงโทษท่ีน ำมำใชบ่้อยและไดผ้ลมำกข้ึน โดยเฉพำะกบันักโทษท่ี
ตอ้งจ ำคุกระยะยำว กลุ่มปฏิรูปเรือนจ ำหลำยกลุ่มถกเถียงถึงไม่ลดโทษว่ำควรไดรั้บกำรก ำหนดโดย
ศำลหรือศำลเทียบเท่ำศำลรัฐธรรมนูญ เน่ืองจำกกำรตดัสินน้ีถือเป็นกำรลดอิสรภำพของนักโทษ 
อย่ำงไรก็ตำมผูคุ้มขังโต้แยง้กลบัว่ำกำรพิจำรณำให้ไม่ลดโทษควำมผิดถือเป็นส่ิงส ำคัญในกำร
จดักำรสถำนกำรณ์ท่ีควำมผิดของนักโทษก่ออนัตรำยและควำมสูญเสียข้ึน  ในปี ค.ศ. 1992 กำร
ขยำยระยะเวลำจ ำคุกสูงสุดลดลงจำก 90 วนั เหลือ 28 วนั 
 หลงัจำกท่ีมีควำมกงัวลว่ำจ  ำนวนวนันอ้ยเกินไป จึงไดม้ีกำรเพ่ิมจ ำนวนวนัเป็น 42 วนั
ในปี ค.ศ. 1994 และไดมี้กำรเพ่ิมจ ำนวนวนัของกำรขงัเด่ียวท่ีเป็นโทษทำงวินยัจำก 3 วนัเป็น 14 วนั 
คู่มือวินัย ระบุว่ำ ไม่มีขอ้ตกลงกลำงส ำหรับกำรลงโทษ แต่ผูคุ้มขงัควรพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ไดแ้ก่  
 
                                                             

19 Prison Rules 50. 

DPU



94 

ควำมรุนแรงของควำมผดิ พฤติกรรมของนักโทษระหว่ำงกำรตดัสิน ผลของควำมรุนแรงต่อระบบ
กำรปกครอง และควำมจ ำเป็นท่ีจะป้องกนัไม่ให้นักโทษกระท ำควำมผดิซ ้ำ นอกจำกน้ีผูคุ้มยงัตอ้ง
พยำยำมคงไวซ่ึ้งควำมเสมอตน้เสมอปลำยภำยในเรือนจ ำ 
  เมื่อผูต้อ้งขงัไดรั้บโทษให้ขยำยวนัอยู่ในเรือนจ ำมำกกว่ำ 1 คร้ัง กำรด ำเนินกำรลงโทษ
จะเกิดข้ึนเป็นล ำดบั ยกเวน้ในกรณีท่ีตุลำกำรก ำหนดให้รับโทษพร้อมกนั อย่ำงไรก็ดี กำรขยำย
ระยะเวลำจ ำคุกรวมทั้งหมดแลว้จะตอ้งไม่เกิน 42 วนั กำรขยำยระยะเวลำจ ำคุกจะมีผลต่อผูก้ระท ำ
ผดิไม่ตอ้งโทษก็ต่อเม่ือผูก้ระท ำผิดนั้นถูกสัง่ใหรั้บโทษในเวลำต่อมำเท่ำนั้น ในกรณีของผูต้อ้งโทษ
จ ำคุกตลอดชีวิต หำกตุลำกำรก ำหนดให้ออกจำกคุกก่อนก ำหนด อำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำจ ำคุก
ในกรณีน้ีได ้โดยจะเล่ือนระยะเวลำท่ีจะปล่อยตวันกัโทษ กำรขยำยเวลำจ ำคุกจะถูกบนัทึกในประวติั
ของนกัโทษ โดยคณะกรรมกำรจะน ำมำใชพ้ิจำรณำว่ำจะตดัสินใหผู้ต้อ้งโทษตลอดชีวิตไดอ้อกจำก
คุกก่อนหรือไม่ 
 โทษท่ีหนักท่ีสุดรองลงมำจำกกำรขยำยระยะเวลำจ ำคุก คือกำรขังเด่ียว ระเบียบ
ขอ้บงัคบัศำลระบุว่ำ กำรลงโทษน้ีควรน ำมำใชก้บัควำมผิดท่ีรุนแรงจริงๆ หรือควำมผิดท่ีแสดงถึง
กำรต่อต้ำนสังคม กำรลงโทษน้ีจะไม่ถูกบังคับใช้หำกคณะแพทยไ์ม่รับรองว่ำร่ำงกำยนักโทษ
แข็งแรงพอท่ีจะรับโทษดังกล่ำว นอกจำกน้ี ผูคุ้มจะต้องคอยสังเกตกำรณ์อย่ำงน้อยทุก 1 ชัว่โมง 
และมีคณะแพทยเ์ขำ้เยีย่มทุกวนั หรือในช่วงเวลำท่ีจ  ำเป็น ระยะเวลำสูงสุดของกำรขงัเด่ียวคือ 14 วนั 
และจะไม่เกินไปกว่ำน้ี หำกผูต้อ้งขงัไดรั้บโทษมำกกว่ำ 1 โทษ นกัโทษท่ีถูกขงัเด่ียวจะอำศยัในคุกท่ี
มีแต่โต๊ะ มำ้นั่งเด่ียว กระโดนฉ่ี และจะมีเตียงเฉพำะในตอนกลำงคืนเท่ำนั้น นักโทษมีสิทธิไดรั้บ 
ส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ (ตำมระเบียบขอ้บงัคบัศำล 4) ยกเวน้ในกรณีท่ีไดรั้บโทษเพ่ิมเติมใหย้ึด
ส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวก 
 อย่ำงไรก็ตำม ผูต้อ้งขงัจะไม่ถูกยึดส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัทำงกำรศึกษำ 
เช่น สมุด หนังสือ สิทธิกำรเข้ำร่วมวิชำเรียนต่ำงๆ รวมไปถึงวิทยุ นอกจำกน้ียงัได้รับสิทธิซ้ือ
แสตมป์ กำรยกเวน้จำกกำรท ำงำนร่วมกบันักโทษคนอ่ืนๆ อำจเป็นทำงเลือกของกำรขงัเด่ียว หรือ
น ำมำใชเ้ป็นโทษร่วมกนั ทั้งน้ีทั้งนั้นผูคุ้มขงัเป็นคนก ำหนดว่ำถำ้นกัโทษไดรั้บโทษ มำกกว่ำ 1 โทษ 
จะให้บงัคบัใช้โทษตำมล ำดบัหรือใช้โทษในเวลำเดียวกนั และจะตอ้งส่ือสำรไปยงันักโทษอย่ำง
ชัดเจน กำรลงโทษทำงวินัยทั้งหลำยถูกระงบัไปหลำยคร้ัง ภำยใต้กฎข้อท่ี 55 เป็นเวลำมำกถึง  
6 เดือน โทษน้ีอำจไม่น ำกลบัมำใชอี้ก เวน้แต่นกัโทษไดก้ลบัมำท ำควำมผดิอีก20 

                                                             
20 Ibid. (p. 282-285). 
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 รำยงำนของคณะกรรมกำรคุม้ครองสิทธิแห่งยุโรป21 ไดแ้สดงควำมเห็นว่ำกำรขงัเด่ียว
ไม่ใช่กำรลงโทษท่ีน่ำพึงประสงคน์ัก โดยเฉพำะในกรณีท่ีนักโทษอยู่ในระหว่ำงกำรส่งกลบัไปคุม
ขงัระหว่ำงรอกำรพิจำรณำคดี กำรบงัคับใชก้ำรขงัเด่ียวจะตอ้งมีเหตุผลพิเศษจริงๆ กำรแยกนักโทษ
ออกจำกนกัโทษคนอ่ืนๆ เน่ืองดว้ยเหตุผลของควำมปลอดภยัและป้องกนัอนัตรำยท่ีจะเกิดข้ึนไม่ใช่
กำรกระท ำท่ีไร้มนุษยธรรมหรือถือเป็นกำรลงโทษ ในกำรประเมินว่ำกำรขังเด่ียวสอดคลอ้งกับ
มำตรำ 3 หรือไม่นั้น ใหพิ้จำรณำจำกควำมเขม้งวดของวิธีกำร ระยะเวลำ จุดประสงคแ์ละผลกระทบ
ต่อนกัโทษ นอกจำกน้ีควรพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้นกัโทษจะไดมี้พบปะผูค้นดว้ย 
 ในคดีเครอเช่อและเมิลเล่อร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Kröcher and Möller v Switzerland) 
คณะกรรมกำรกล่ำวว่ำ “ประเด็นท่ีเกิดข้ึนคือควำมสมดุลระหว่ำงควำมปลอดภยัและสิทธิพ้ืนฐำน
ของมนุษยชนจะถูกรบกวนดว้ยเง่ือนไขต่ำงๆ ซ่ึงไดแ้ก่ กำรขงัเด่ียว กำรอยูก่ลำงแจง้ กำรติดกลอ้ง
วงจรปิด กำรงดกำรเข้ำถึงหนังสือพิมพ์และวิทยุ และงดออกก ำลังกำยหรือไม่ ” ในขณะท่ี
คณะกรรมกำรแสดงถึงควำมกงัวลของวิธีกำรดงักล่ำว พวกเขำไดส้รุปว่ำวิธีกำรเบ้ืองตน้ไม่ถือเป็น
กำรกระท ำท่ีไร้มนุษยธรรมและวิธีกำรดงักล่ำวจ ำเป็นต่อกำรรักษำควำมสงบภำยในและภำยนอก
สถำนเรือนจ ำ นักโทษถือว่ำเป็นบุคคลอนัตรำยท่ีจะหลบหนีทุกคร้ังท่ีมีโอกำส ในกรณีอ่ืนๆ 
คณะกรรมกำรเห็นด้วยกับกำรใช้มำตรกำรเข้มงวดภำยในเรือนจ ำ หำกนักโทษถือเป็นบุคคลท่ี
อนัตรำยมำก และยงัย ัว่ยนุกัโทษคนอ่ืนๆ ใหก้ระท ำผดิวินยัของเรือนจ ำ22 
 คณะกรรมกำรไดก้  ำหนดใหก้ำรตดัขำดจำกสงัคมอยำ่งส้ินเชิงโดยไม่ค ำนึงถึงเร่ืองควำม
ปลอดภัยว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีไร้มนุษยธรรม ตำมกฎข้อ 43 นักโทษพึงได้รับสิทธิพบเจำ้หน้ำท่ี
เรือนจ ำ คณะแพทย ์นักกฎหมำย และญำติ รวมไปถึงกำรมีปฏิสัมพนัธ์กับโลกภำยนอก ได้แก่ 
หนังสือพิมพ ์วิทย ุเพ่ือเป็นกำรป้องกนันักโทษตดัขำดจำกสังคมโดยส้ินเชิง บทเรียนของศำลสิทธิ
มนุษยชนยุโรป (ECHR) และระบบกฎหมำยพ้ืนเมืองคือกำรหำสมดุลระหว่ำงเง่ือนไขควำม
ปลอดภยัและสิทธิส่วนบุคคลพ้ืนฐำนท่ีจะตอ้งก ำหนดอยำ่งแน่ชดั23 
 3.2.3 ผูมี้อ  ำนำจในกำรสัง่ใชม้ำตรกำรขงัเด่ียว และกำรตรวจสอบ 
 กระบวนกำรขั้นตอนก่อนกำรพิจำรณำท่ีเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูต้ ้องขังท่ีถูกตั้ง 
ขอ้กล่ำวหำว่ำฝ่ำฝืนระเบียบวินัยของเรือนจ ำอีกประกำรแรกคือ ก่อนกำรเร่ิมพิจำรณำผูต้ ้องขัง
สำมำรถแสวงหำควำมรู้เก่ียวกบักระบวนกำรพิจำรณำทำงวินัยของผูต้อ้งขงัไดจ้ำกคู่มือวินัยภำยใน
เรือนจ ำ (The Prison Discipline Manual) ซ่ึงเป็นหน้ำท่ีของเรือนจ ำท่ีตอ้งจดัท ำหรือจดัหำไวบ้ริกำร

                                                             
21 ECCP: Report on Standard minimum Rules Act 3. 
22 Ibid. (p. 315-316). 
23 Ibid. (p. 317). 
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ผูต้อ้งขงัในห้องสมุดของเรือนจ ำ ก่อนกำรเร่ิมกำรสอบสวนกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนวินัยของเรือนจ ำ
ผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่ำวหำต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพจำกบุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พื่อตรวจสอบว่ำ
ผูต้อ้งขงัท่ีถูกกล่ำวหำมีสภำพร่ำงกำยพร้อมท่ีจะไดรั้บกำรสอบสวนหรือไม่ หรือมีสภำพร่ำงกำย 
ท่ีพร้อมส ำหรับกำรถูกบงัคบัใชม้ำตรกำรบำงอยำ่งท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพของผูต้อ้งขงัผูน้ั้น 
เช่นกรณีเมื่อผลของกำรพิจำรณำท ำใหผ้ลทำ้ยท่ีสุดผูต้อ้งขงัตอ้งถูกบงัคบัใชม้ำตรกำร “ขงัเด่ียว” เมื่อ
ผูต้อ้งขงัไดท้รำบค ำสั่งใชม้ำตรกำรทำงวินัยในกำรขงัเด่ียวต่อตนเองแลว้ไม่เห็นดว้ยหรือไม่พอใจ
กำรสอบสวนหรือขั้นตอนในกำรพิจำรณำบงัคบัใชม้ำตรกำรทำงวินยั ผูต้อ้งขงัดงักล่ำวอำจร้องเรียน
ไปยงักรมรำชทณัฑ ์และผูต้รวจกำรเรือนจ ำและคุมประพฤติตำมล ำดบั24  
 ผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำเป็นผูม้ีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำใชม้ำตรกำรทำงวินัยต่อผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ ำและเป็นผูต้ ัดสินว่ำผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่ำวหำผูน้ั้นได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำควำมผิด
ระเบียบวินัยของเรือนจ ำหรือไม่ โดยเจ้ำหน้ำท่ีเรือนจ ำท่ีเป็นผูพ้บเห็นกำรกระท ำควำมผิดของ
ผูต้อ้งขงัจะท ำบนัทึกพฤติกรรมกำรฝ่ำฝืนระเบียบวินัยในหนังสือรำยงำน และแจง้ขอ้กล่ำวหำให้
ผูต้ ้องขังทรำบถึงรำยละเอียดในข้อกล่ำวหำนั้นๆ ผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่ำวหำสำมำรถระบุพยำนของ
ตนเองลงในแบบฟอร์ม 1127 ได้ซ่ึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูต้ ้องขังต่อสู้ข้อกล่ำวหำและอำ้งอิง
พยำนหลกัฐำนเพื่อหักลำ้งขอ้กล่ำวหำของเจำ้หน้ำท่ีเรือนจ ำไดอ้ย่ำงเต็มท่ี ส่วนกำรมีตวัแทนทำง
กฎหมำยของผูต้อ้งขงัซ่ึงถูกตั้งขอ้กล่ำวหำทำงวินยันั้นเดิมในกำรพิจำรณำตดัสินทำงวนิยัผูต้อ้งขงัซ่ึง
มีควำมเส่ียงต่อกำรถูกใชม้ำตรกำรทำงวินยัท่ีเป็นกำรสูญเสียเสรีภำพเกินกว่ำเจ็ดวนัเท่ำนั้นแต่ต่อมำ
ได้พัฒนำกำรให้ผูต้ ้องขังสำมำรถมีเพื่อนหรือท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยเข้ำร่วม ในกระบวนกำร
สอบสวนได้ซ่ึงหลกัเกณฑ์ดังกล่ำว มกัเรียกกนัว่ำ McKenzie friend25 นอกจำกน้ี อ  ำนำจในกำร
พิจำรณำลงโทษไดน้ั้นตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเรือนจ ำดว้ยอีกทำงหน่ึง 
 กำรควบคุมกำรใชอ้  ำนำจของเจำ้พนกังำนเรือนจ ำกระท ำโดยกำรร้องทุกข์ของผูต้อ้งขงั
ในเรือนจ ำซ่ึงผูต้อ้งขงัสำมำรถร้องทุกขต่์อผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำหรือต่อคณะกรรมกำรตรวจเรือนจ ำ
ไดโ้ดยตรงหรือยืน่ผ่ำนเจำ้พนักงำนเรือนจ ำก็ไดโ้ดยเจำ้พนักงำนเรือนจ ำมีหนำ้ท่ีบนัทึกกำรรับเร่ือง
ร้องทุกข์ของผูต้ ้องขังและส่งเร่ืองต่อไปยงัผูมี้อ  ำนำจหน้ำท่ีวินิจฉัยโดยทันที นอกจำกน้ียงัมี
หน่วยงำนอิสระท่ีท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของเรือนจ ำซ่ึงไม่เพียงกำรก ำกบั
ดูแลเฉพำะดำ้นกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรทำงวินยัแต่รวมถึงกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ยคือ  
 

                                                             
24  HM Prison Service& the Prison Reform Trust, 2003, p. 79 (อำ้งถึงใน กรมรำชทณัฑ,์ 2552,  

สารานุกรมส าหรับการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังหญิงนานาชาติ. น. 37). 
25 Stephen Livingstone & Tim owen.( p. 278). Op.cit.  
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 1) ผูต้รวจรำชกำรเรือนจ ำ (Her Majesty’s Inspectorate of Prisons)  
 มีหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั สภำพเรือนจ ำและกรณีอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งและมีหน้ำท่ีเสนอสภำพปัญหำดงักล่ำวไปสู่รัฐบำลไดโ้ดยตรง หัวหน้ำผูต้รวจรำชกำร
เรือนจ ำไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกกระทรวงมหำดไทยโดยตรงและมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 5 ปี 
 2) ผูต้รวจกำรแผ่นดินดำ้นงำนรำชทัณฑ์และคุมประพฤติ (The Prison and Probation 
Ombudsman)  
 มีหนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบขอ้ร้องเรียนของผูต้อ้งขงัและผูถู้กคุมประพฤติรวมทั้งมีอ  ำนำจ
ในกำรตรวจสอบค ำตดัสินของเจำ้หนำ้ท่ีรำชทณัฑ์และบุคคลใดๆ ท่ีท ำงำนใหก้บักรมรำชทณัฑแ์ละ
มีควำมสัมพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งขงัในประเด็นขอ้ร้องเรียน ในกำรสืบสวนขอ้เท็จจริง ผูต้รวจกำร
แผน่ดินสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลต่ำงๆ ของเรือนจ ำรวมทั้งขอ้มูลท่ีหน่วยงำนอ่ืน เช่นเจำ้พนกังำนต ำรวจ
ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ส ำหรับกรมรำชทณัฑ์ได ้ยกเวน้กำรเขำ้ถึงขอ้มูลประวติักำรรักษำโรคซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่ำวตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมของผูต้อ้งขงัเสียก่อน 
 3) คณะกรรมกำรตรวจสอบอิสระ (Independent Monitoring Board)  
 ทุกเรือนจ ำในองักฤษจะมีคณะกรรมกำรตรวจสอบอิสระประจ ำเรือนจ ำประกอบดว้ย
ประชำชนในชุมชนท่ีเรือนจ ำตั้งอยู่โดยไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีให้ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของเรือนจ ำดำ้นกำรปฏิบติักบัผูต้อ้งขงัให้เป็นไปดว้ยควำมยุติธรรมและเคำรพต่อสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งให้มีกำรจดัโปรแกรมเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อยส ำหรับผูต้อ้งขัง
อย่ำงเพียงพอ คณะกรรมกำรจะน ำปัญหำท่ีพบและกำรยื่นควำมต้องกำรของผู ้ต้องขังมำปรึกษำหำรือ 
ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำหรือผูจ้ดักำรเรือนจ ำของพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขต่อไป และแจง้ให้
ผูต้ ้องขังหรือผูร้้องเรียนทรำบในกรณีท่ีผูต้ ้องขังไม่พอใจ คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรเข้ำไป  
ไกล่เกล่ียโดยผูต้อ้งขงัมีสิทธิท่ีจะร้องขอเพื่อหำรือกบัคณะกรรมกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีดำ้นกำรแพทย์
ประจ ำเรือนจ ำเป็นกำรส่วนตัวได้ และหำกยงัไม่เป็นท่ีพอใจของผูต้ ้องขัง คณะกรรมกำรจะให้
ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรร้องเรียนต่อไป 
 นอกจำกหน่วยงำนของรัฐแลว้ยงัมีองค์กรภำคเอกชนท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรปฏิบัติ 
ต่อผูต้อ้งขงัและกำรเรือนจ ำ เช่น 
 1) สมำคมเพื่อกำรดูแลและกำรกลบัคืนสู่สงัคมของผูก้ระท ำผดิแห่งชำติ (The National 
Association for the Care and Resettle of Offenders) เป็นองค์กรอิสระท่ีตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อป้องกันกำรก่ออำชญำกรรม มีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงสังคมท่ีปลอดภัยและเคำรพต่อสิทธิ
มนุษยชนดว้ยกำรมุ่งเน้นท่ีกำรกลบัคืนสู่สังคมของผูก้ระท ำควำมผิด และกำรขจดักำรกีดกนัทำง
สังคม โดยมีคณะท ำงำนเพื่อกำรพฒันำและมีบทบำทส ำคัญในกำรท ำงำนร่วมกับผูบ้ัญชำกำร
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เรือนจ ำและเจำ้หน้ำท่ีเรือนจ ำเพื่อกำรพฒันำและยกระดบันโยบำยเรือนจ ำดำ้นกำรกลบัคืนสู่สงัคม
ของผูต้อ้งขงัใหส้อดคลอ้งกบัสภำพสงัคม 
 2) กองทุนเพื่อกำรปฏิรูปเรือนจ ำ (The Prison Reform Trust) หน่วยงำนท่ีมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดระบบกำรลงโทษท่ีมีประสิทธิภำพบงัเกิดควำมยติุธรรมและเคำรพศกัด์ิศรีควำม
เป็นมนุษย ์
 
3.2 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีใชก้ฎหมำยในระบบ Civil Law ในกำรปกครองประเทศ 
อ  ำนำจตำมกฎหมำยท่ีท ำใหส้ำมำรถท่ีจะลงโทษจ ำคุกผูก้ระท ำควำมผิดไดน้ั้น เร่ิมมำจำกประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 126 ซ่ึงบทบญัญติัน้ีเป็นหลกัท่ีส ำคญั คือ “ไม่มีควำมผดิ ไม่มีโทษ โดยไม่มี
กฎหมำย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) หลกัน้ีในทำงวิชำกำรเรียกว่ำ “หลกัไม่มีโทษโดย
ไม่มีกฎหมำย” อนัเป็น “หลกัประกนัในกฎหมำยอำญำ” และเป็น “หลกัรัฐธรรมนูญ” ประกอบกบั
โทษจ ำคุกเป็นโทษชนิดหน่ึงตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ดงันั้น อ  ำนำจกำรท่ีศำลพิพำกษำลงโทษ
จ ำคุกผูก้ระท ำควำมผิดไดอ้นัเป็นผลใหบุ้คคลคนหน่ึงจะตอ้งถูกบงัคบัโทษจ ำคุกในเรือนจ ำ จะตอ้ง
มำจำกหลกักำรพ้ืนฐำนของหลกัรัฐธรรมนูญ และหลกัประกนัในกฎหมำยอำญำ เม่ือมีบทบญัญัติ
ของกฎหมำยอำญำก ำหนดฐำนควำมผิดและโทษไวอ้ย่ำงชดัเจน ศำลก็มีอ  ำนำจพิพำกษำได้27 กำร
บงัคบัโทษในสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี เป็นกำรบงัคบัโทษในส่วนท่ีเก่ียวกบัเสรีภำพ รวมตลอด
ถึงมำตรกำรและวิธีกำรเพื่อควำมปลอดภยั โดยมีเป้ำหมำยใหผู้ถู้กจ  ำโทษจะถูกก ำหนดโดยมำตรกำร
ในกำรบ ำบดัผูต้อ้งขงัเป็นกำรเฉพำะตวั และเง่ือนไขในกำรจ ำคุกจะตอ้งสอดคลอ้งและเปิดโอกำส
ให้ผูท่ี้ถูกจ ำคุกไดต้ระเตรียมตนเองในกำรท่ีจะกลบัมำใชชี้วิตอย่ำงมีเสรีภำพไดอี้กคร้ังหน่ึง โดย
กฎหมำยบังคับโทษจะใช้บังคับโทษเฉพำะผูใ้หญ่ ในส่วนของเด็กและเยำวชนก็จะมีกฎหมำย
โดยเฉพำะต่ำงหำก 
 กำรด ำเนินกำรขังเด่ียวผูต้ ้องขังในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีได้ถูกก ำหนดไวใ้น
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรบงัคบัโทษและบงัคบัวิธีกำรเพื่อควำมปลอดภยัท่ีจ  ำกดัเสรีภำพ ค.ศ. 1976 ซ่ึง
มำตรกำรในกำรขงัเด่ียวได้ก  ำหนดเป็นมำตรกำรพิเศษอยู่ในมำตรำ 89 วตัถุประสงค์ก็เพื่อควำม
มัน่คงปลอดภัยในเรือนจ ำ และตำมกฎหมำยดงักล่ำวได้ก  ำหนดเก่ียวกับมำตรกำรทำงวินัยของ 
 

                                                             
26 Section 1 No punishment Without a Law. “An act may only be punished if its punishability was 

determined by law before the act was committed.” 
27 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 46). เล่มเดิม. 
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ผูต้ ้องขงัหรือนักโทษไวใ้นลกัษณะท่ี 13 ตั้งแต่มำตรำ 102-107 กำรใช้มำตรกำรทำงวินัยในกำร
ลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังมีวตัถุประสงค์เพ่ือยบัย ั้งกำรก่อเหตุร้ำย เพ่ือควำมสงบ และควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภำยในเรือนจ ำ ซ่ึงกำรก่อควำมวุ่นวำยและฝ่ำฝืนมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภยัของ
เรือนจ ำในบำงเร่ืองนั้น ในอดีตจะมีกำรใชม้ำตรกำรกบัผูก้ระท ำควำมผิดดว้ยมำตรกำรท่ีคลำ้ยกบั
กำรลงโทษ ซ่ึงมำตรกำรท่ีใชเ้หล่ำนั้นกระทบกบัสิทธิของผูต้อ้งขงัอยำ่งรุนแรงและกำรใชม้ำตรกำร
ดงักล่ำวส่งผลต่อกำรใชบ้ทลงโทษในอนำคตได ้ดงันั้นกำรใชม้ำตรกำรพิเศษในกำรขงัเด่ียวและ
มำตรกำรทำงวินัยในกำรขงัเด่ียวท่ีมีผลเป็นกำรป้องกนัทัว่ไปไดเ้พรำะมำตรกำรน้ีจะท ำใหผู้ต้อ้งขงั
เขำ้ใจกฎเกณฑท่ี์มีอยูใ่นเรือนจ ำเพื่อท ำใหก้ำรด ำเนินชีวิตของผูต้อ้งขงัหรือนกัโทษเป็นไปอยำ่งปกติ
สุขมำกยิง่ข้ึน อยำ่งไรก็ตำม กำรลงโทษทำงวินยัโดยกำรขงัเด่ียวก็อำจเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผูต้อ้งขงัมำกเกินไปดว้ย  
 3.2.1 กำรบงัคบัโทษจ ำคุก 
 ในวตัถุประสงคข์องกำรบงัคบัโทษจ ำคุกของสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี ผูต้อ้งขงัตอ้ง
สำมำรถท่ีจะด ำเนินชีวิตอนำคตโดยปรำศจำกควำมผิดอำญำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในสังคม 
อนัเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรบงัคบัโทษ กำรบงัคบัโทษจ ำคุกตอ้งตอบสนองกำรคุ้มครองสำธำรณะ
ต่อกำรกระท ำผดิในต่อๆ ไปดว้ย28 ตำมนโยบำลกำรบริหำรจดักำรคดีอำญำของสหพนัธส์ำธำรณรัฐ
เยอรมนีโดยทั่วไปนั้น จะมุ่งเน้นท่ีกำรใชโ้ทษปรับและโทษจ ำคุกอำจใชห้รือไม่ใชว้ิธีกำรรอกำร
ลงโทษหรือกำรคุมประพฤติ กฎหมำยอนุญำตในกำรก ำหนดโทษเพ่ิมไดใ้นกำรห้ำมกระท ำกำร
บำงอย่ำง ซ่ึงในปัจจุบันได้มีมำตรกำรเล่ียงโทษจ ำคุกโดยศำลจะระบุไว้ในค ำพิพำกษำของผู ้ต้องโทษ 
แต่ละคนและมีผลให้งดกำรบงัคบัโทษจ ำคุกไว ้เป็นผลท ำให้บุคคลนั้นมีอิสรภำพในชีวิตท่ีไม่ตอ้ง
รับโทษจ ำคุก ยงัสำมำรถท ำงำนไดแ้ละสำมำรถใชชี้วิตอยูใ่นสังคมต่อไปได ้แต่ถำ้ในภำยหลงัต่อมำ
ผูต้อ้งโทษจ ำคุกนั้นกระท ำควำมผิดอำญำซ ้ ำอีก หรือกระท ำผิดเง่ือนไขท่ีศำลก ำหนดในระหว่ำง 
คุมประพฤติ ศำลสำมำรถท่ีจะเพิกถอนกำรพกักำรลงโทษจ ำคุกนั้นได ้แลว้เอำบุคคลนั้นน ำตวัไป
บงัคบัโทษจ ำคุกต่อไป29  
 ในกำรรับตวัผูต้อ้งขงัจะตอ้งกระท ำโดยมีผูต้อ้งขงัอ่ืนร่วมดว้ยไม่ไดแ้ละผูต้อ้งขงัตอ้ง
ไดรั้บกำรแจง้ใหท้รำบถึงสิทธิและหนำ้ท่ีของเขำ รวมถึงกำรตรวจร่ำงกำย โดยผูต้อ้งขงัจะไดรั้บกำร
ตรวจร่ำงกำยทันทีและน ำตวัไปพบผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำหรือหัวหน้ำแผนกรับตัว 30 กำรจ ำคุกท่ีมี

                                                             
28 StVollzG. § 2. 
29 จำก “กำรบงัคบัโทษจ ำคุกในสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี,” โดย ธำนี วรภทัร์, 2549, บทบณัฑิตย์, 62, 

ตอน 1-2, น. 150. 
30 StVollzG. §  5. 
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ก ำหนดโทษสูงในควำมผิดร้ำยแรงระยะเวลำนำน กำรจะพกักำรลงโทษจ ำคุกได้จะต้องมีกำร
พิจำรณำมำก ถำ้ศำลพิพำกษำลงโทษจ ำคุก 6 เดือน ปกติศำลสั่งพกักำรลงโทษไดท้นัที (สั่งรอกำร
ลงโทษ) เวน้แต่ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งเอำตวัผูก้ระท ำควำมผิดไวเ้พื่อป้องกนัเหตุอนัตรำยท่ี
อำจเกิดข้ึนได ้ถำ้โทษจ ำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ศำลจะใชว้ิธีกำรเดียวกนั เวน้แต่มีเหตุจ  ำเป็นหรือ
เพ่ือควำมปลอดภยั ศำลอำจสั่งควบคุมบุคคลนั้นไวก้็ได ้กำรจ ำคุก 1-2 ปี กำรพกักำรลงโทษก็อำจ 
ท ำได้ โดยต้องพิจำรณำจำกสภำพข้อหำและฐำนควำมผิด ตลอดทั้งพฤติกำรณ์ ควำมหนักเบำ 
รวมทั้งเหตุผลอ่ืนๆ ดว้ย31 
 ในกำรลงโทษจ ำคุกนั้น ถำ้ก  ำหนดโทษตำมค ำพิพำกษำไม่สำมำรถใช้วิธีกำรพกักำร
ลงโทษและคุมประพฤติไดห้รือถูกเพิกถอน เช่น ไปกระท ำควำมผิดซ ้ ำอีก ผูน้ั้นตอ้งถูกน ำไปสู่กำร
จองจ ำในเรือนจ ำหรือกล่ำวอีกนยัหน่ึงกลบัมำรับโทษจ ำคุก 
 หลกักำรทัว่ไปในกำรลงโทษจ ำคุก ผูต้อ้งขงัคนใดตอ้งโทษจ ำคุกมำแลว้ 2 ใน 3 ส่วน 
เวลำท่ีเหลืออำจได้รับกำรพกักำรลงโทษจ ำคุกและมีกำรคุมประพฤติแทนได้ เมื่อมีข้อเท็จจริง
ปรำกฏว่ำผูต้อ้งขงันั้นมีพฒันำกำรปรับพฤตินิสัยดีข้ึนแลว้ และอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถกลบัเขำ้มำใช้
ชีวิตร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมได ้กำรปล่อยตวัผูน้ั้นจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองควำมปลอดภยัของ
สงัคมดว้ย ในบำงกรณีท่ีมีเหตุอนัควรอภยั ผูต้อ้งโทษจ ำคุกมำแลว้ 50 เปอร์เซ็นตข์องก ำหนดโทษก็
สำมำรถพกักำรลงโทษได ้
 ส ำหรับโทษจ ำคุกตลอดชีวิต จะพกักำรลงโทจ ำคุกไดก้็ต่อเมื่อไดจ้  ำคุกมำแลว้ไม่น้อย
กว่ำ 15 ปี ซ่ึงพิจำรณำจำกพฤติกำรณ์แลว้ไม่จ  ำเป็นตอ้งเก็บผูน้ั้นไวใ้นเรือนจ ำอีก และเหตุอนัควรท่ี
เหมำะสมท่ีควรจะปล่อยใหไ้ดรั้บอิสรภำพ 
 นอกจำกนั้นยงัมีมำตรกำรอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใชฟ้ื้นฟูและป้องกนัสังคมน ำมำใชก้บั 
ผูต้อ้งโทษจ ำคุก เช่น กำรเอำตวัผูต้อ้งท่ีมีอำกำรโรคจิตไปไวใ้นโรงพยำบำลโรคจิตหรือสถำนท่ี  
พกัฟ้ืน สถำนกกัขงัพิเศษ เป็นตน้32 
 3.2.2 มำตรกำรในกำรขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั 
 กำรออกแบบมำตรกำรเก่ียวกบักำรขงัเด่ียวของสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนีก็เพื่อควำม
มัน่คงและปลอดภยัในเรือจ ำและบังคบัให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรบังคบัโทษดว้ยโดย
ค ำนึงถึงสิทธิของผูต้ ้องขัง หลกัศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผูต้ ้องขัง โดยผูต้ ้องขัง 
ตอ้งร่วมมือในกำรก ำหนดกำรบ ำบัดของตนและในกำรบรรลุซ่ึงจุดมุ่งหมำยของกำรบังคบัโทษ  
ซ่ึงกำรท่ีกฎหมำยก ำหนดหลกัเกณฑ์พิเศษ หรือขอ้ก  ำหนดท่ีจ ำกดัสิทธิของผูต้อ้งขังก็เพื่อควำม
                                                             

31 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจ าคุก  (น. 156). เล่มเดิม. 
32 แหล่งเดิม.   
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มัน่คงปลอดภยัหรือส ำหรับกำรขจดักำรก่อกวนท่ีร้ำยแรงต่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือนจ ำ
ท่ีไม่อำจหลีกเล่ียงไดเ้ท่ำนั้น33 ในกำรใชม้ำตรกำรขงัเด่ียวแบ่งเป็นมำตรกำรมัน่คงพิเศษ34(Besondere 
Sicherugsmabnahmen/special safeguards) ซ่ึงก  ำหนดกำรขงัเด่ียว (Einzelhaft/solitary confinement) 
ไวโ้ดยเฉพำะ ส่วนกำรขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทำงวินัยไดถู้กก ำหนดไวอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงจะกล่ำว
ต่อไป  
 3.2.2.1 มำตรกำรพิเศษในกำรขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั 
 ก่อนอ่ืนต้องกล่ำวถึงมำตรกำรพิเศษกับผูต้ ้องขัง ในกรณีท่ีผูต้ ้องขังไม่สำมำรถอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้และมีพฤติกำรณ์เป็นผูต้ ้องขังท่ีดุร้ำย อนัตรำยต่อควำมมัน่คงปลอดภัยใน
เรือนจ ำ หรือเป็นผูต้อ้งขงัป่วยทำงจิต ในส่วนของกฎหมำยบงัคบัโทษ (The Prison Act) มำตรำ 88 
ก  ำหนดว่ำ (1) กำรออกมำตรกำรมัน่คงพิเศษกบัผูต้อ้งขงัสำมำรถกระท ำได ้ถำ้ตำมพฤติกำรณ์ของ
เขำหรือเน่ืองจำกสภำพจิตท่ีเป็นกร่ิงเกรงอย่ำงมำกในกำรหลบหนี หรือเป็นอนัตรำยแก่กำรใชก้  ำลงั
ประทุษร้ำยผูอ่ื้นหรือทรัพยห์รือเป็นอนัตรำยต่อกำรฆ่ำตนเองหรือท ำร้ำยตนเอง (2) มำตรกำรมัน่คง
พิเศษต่อไปน้ีท ำได้คือ “…(3) กำรแยกจำกผูต้อ้งขังอ่ืน และ (5) กำรน ำไปไวห้้องมัน่คงพิเศษท่ี
ปรำศจำกวตัถุท่ีเป็นอนัตรำย” ดงันั้น กำรใชม้ำตรกำรมัน่คงพิเศษจ ำเป็นท่ีจะตอ้งแยกตวัผูต้อ้งขงั
รำยนั้นๆ ออกจำกผูต้อ้งขงัอ่ืน โดยน ำผูต้อ้งขงันั้นไปไวใ้นหอ้งขงัเด่ียว ซ่ึงกำรขงัเด่ียวตำมมำตรำ 89 
ก ำหนดไวว้่ำ (1) กำรขงัเด่ียวให้กระท ำไดเ้ฉพำะเมื่อมีเหตุผลพิเศษเฉพำะบุคคลไม่อำจกำ้วล่วงเสีย
ได้เท่ำนั้ น (2) กำรขังเด่ียวเกินสำมเดือนภำยในหน่ึงปีจะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำก
ผูต้รวจกำร ระยะเวลำดงักล่ำวน้ีจะตอ้งไม่หยดุลงของกำรท่ีผูต้อ้งขงัสวดมนตห์รือเขำ้ร่วมในชัว่โมง 
จะเห็นไดว้่ำมำตรกำรมนัคงพิเศษของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีจะกะท ำไดต้อ้งมีเหตุผลในกำร
สัง่ไวเ้ป็นขั้นตอน และยงัก  ำหนดระยะเวลำในกำรขงัเด่ียวท่ีเป็นมำตรกำรพิเศษเอำไวด้ว้ย รวมถึง
อนุญำตใหผู้ต้อ้งขงัเขำ้ร่วมกิจกรรมในชัว่โมงว่ำงกบัผูต้อ้งขงัอ่ืน 
 ในมำตรำ 89 วรรค 2 ผูต้รวจกำรจะต้องแจง้ให้ผูต้ ้องขังทรำบว่ำกำรขังเด่ียวก่อนวนั
ตดัสินคดีสำมำรถเกิดข้ึนได ้กำรขงัเด่ียวคือกำรท่ีผูต้อ้งขงัถูกแยกออกจำกผูต้อ้งขงัอ่ืนระหว่ำงช่วง
ด ำเนินกิจวตัรประจ ำวนั (เวลำท ำงำนเวลำพกัผอ่น) นำนกว่ำ 24 ชัว่โมง ระยะเวลำดงักล่ำวน้ีจะตอ้ง
ไม่หยุดลงของกำรท่ีผูต้อ้งขังสวดมนต์หรือเข้ำร่วมกิจกรรมในชั่วโมงว่ำง หำกผูต้ ้องขังละเมิด
เง่ือนไขตำมมำตรกำรควำมปลอดภยัมำตรำ 88 วรรค 1 และ 3 อนัก่อให้เกิดอนัตรำยหรือก่อกวน
สถำนกกัขงั ผูต้อ้งหำจะตอ้งถูกขงัเด่ียวภำยใตข้อ้กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขงัเด่ียวซ่ึงใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะ
เม่ือมีเหตุผลพิเศษเพรำะบุคคล ไม่อำจกำ้วล่วงเสียไดเ้ท่ำนั้น 
                                                             

33 StVollzG. § 3. 
34 StVollzG. § 88. 
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 กำรขงัเด่ียวกระท ำไดต่้อเม่ือไม่มีวิธีกำรอ่ืนใดทดแทนไดแ้ลว้เท่ำนั้น สถำนกกัขงัยอ่มมี
มำตรกำรอ่ืนๆเพื่อหลีกเล่ียงกำรขังเด่ียว เช่น มำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกำรแพทยห์รือจิตเวช  “กำร
หลีกเล่ียงกำรขงัเด่ียว” แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเขำ้ใจของผูร่้ำงกฎหมำยว่ำกำรขงัเด่ียวเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุ
อนัตรำยหรือกำรสร้ำงควำมก่อกวนจำกผูต้อ้งขงัท่ีเกิดข้ึนโดยทนัทีเท่ำนั้นหรือเม่ือใชม้ำตรกำรอ่ืน
แลว้ไม่สัมฤทธ์ิผล กำรขังเด่ียวกระท ำได้ต่อเม่ือมีเหตุเพ่ือป้องกนัอนัตรำยหรือเหตุก่อกวนของ
ผูต้อ้งขงัเท่ำนั้น หำกกำรขงัเด่ียวไม่ตรงตำมเง่ือนไขดงักล่ำวผูต้อ้งขงัสำมำรถเรียกร้องใหย้กเลิกกำร
ขงัเด่ียวได ้ระยะเวลำตำมมำตรำ 89 วรรค 2 ก ำหนดว่ำกำรกกัขงันำนกว่ำ 3 เดือนภำยใน 1 ปีจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญำตจำกผูต้รวจกำรเท่ำนั้น เหตุผลของกฎหมำยน้ีไม่เพียงแต่เพ่ือควบคุมกำรใชก้ฎหมำย
เก่ียวกบักำรขังเด่ียวเท่ำนั้น แต่ยงัเป็นกำรก ำหนดควำมเข้ำใจของสถำนกักขังทัว่ประเทศเพ่ือให้
ทรำบถึงเง่ือนไขของกำร “ไม่อำจกำ้วล่วงเสีย” ของกำรขงัเด่ียวอีกดว้ย ในวรรค2 ประโยค 2 สรุปว่ำ
กำรสวดมนต์หรือเขำ้ร่วมในชัว่โมงว่ำงสำมำรถท ำได ้อยำ่งไรก็ดีขอ้ยกเวน้น้ีตอ้งไดรั้บดุลพินิจจำก
สถำนกักขังเพื่อคุม้ครองสิทธิทำงกฎหมำยผูต้ ้องขังสำมำรถร้องทุกข์เพื่อยกเลิกกำรขงัเด่ียวได้35  
ในกำรดูแลผูต้อ้งขงัท่ีถูกใชม้ำตรกำรในกำรขงัเด่ียวก็ไดก้  ำหนดกำรดูแลของแพทยเ์อำไวใ้นมำตรำ 
92 ดังน้ี36 (1) ถำ้ผูต้ ้องขังคนหน่ึงคนใดถูกขังในห้องขังท่ีมีควำมมัน่คงพิเศษ หรือถูกจองจ ำดว้ย
เคร่ืองพนัธนำกำร (มำตรำ 88 (2) ข้อ 5 และ 6) นำยแพทยป์ระจ ำเรือนจ ำต้องเข้ำเยี่ยมเขำโดย 
ไม่ชกัชำ้ และเท่ำท่ีจะท ำไดต้อ้งท ำทุกวนั 
 3.2.2.2 มำตรกำรทำงวินยัของผูต้อ้งขงัในกำรขงัเด่ียว 
 กฎหมำยบังคบัโทษจ ำคุกของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีมีควำมกำ้วหน้ำไปถึงขั้น 
หำกเป็นกรณีเป็นขอ้กล่ำวหำท่ีร้ำยแรงผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำตอ้งด ำเนินกำรปรึกษำผูม้ีหน้ำท่ีในกำร
บ ำบดัแกไ้ขผูต้อ้งขงัท่ีถูกกล่ำวหำ เน่ืองดว้ยตำมกฎหมำยบงัคบัโทษในสหพนัธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี
มีกำรวำงแผนบงัคบัโทษเป็นแบบเฉพำะบุคคล37 ซ่ึงจะท ำใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บกำรพิจำรณำมำตรกำรท่ี
เหมำะสมของแต่ละบุคคลมำกข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ ำใหไ้ดผ้ลอยำ่งแทจ้ริง และเป็นรูปธรรม ในกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรทำงวินยัผูต้อ้งขงัจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อผูต้อ้งขงัคนใดจงใจฝ่ำฝืนหรือท ำผดิหนำ้ท่ีท่ีมีกำรวำงหรือก ำหนดไวโ้ดยกฎหมำยบงัคบัโทษ 
หรือหน้ำท่ีท่ีก  ำหนดอนัเน่ืองมำจำกกฎหมำยบังคบัโทษ ให้เป็นหน้ำท่ีของผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำมี

                                                             
35 From Strafvollzug,FÜnfte, neu bearbeitete Auflage  (p 369-370), By  Klaus  Laubenthal, 2008. 
36 StVollzG. § 92. 
37 วิกฤตราชทัณฑ์  (น.117). เล่มเดิม.    
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อ ำนำจในกำรสั่งกำรให้ด  ำเนินกำรใช้มำตรกำรทำงวินัยต่อผูต้อ้งขังท่ีฝ่ำฝืนหน้ำท่ีดงักล่ำวนั้น38 
ซ่ึงหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 1) หนำ้ท่ีอนัพึงปฏิบติัอนัเกิดจำกกฎหมำยบงัคบัโทษ หรือตำมท่ีกฎหมำยอ่ืนก ำหนด 
 2) กำรฝ่ำฝืนหรือกำรกระท ำท่ีขดัต่อหนำ้ท่ีของผูต้อ้งขงัท่ีพึงมี 
 กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนขอ้ก  ำหนดท่ีอำจถูกใชม้ำตรกำรทำงวินัยตำมกฎหมำยบังคบัโทษ 
ผูต้อ้งขงัหรือนักโทษในเรือนจ ำมีหน้ำท่ีท่ีพึงปฏิบติัท่ีมำจำกกฎหมำยบงัคบัโทษเป็นจ ำนวนมำกซ่ึง
หนำ้ท่ีเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ และเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรทำงวินยัคือหำกฝ่ำฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติั
อำจถูกใชม้ำตรกำรทำงวินยัได ้หนำ้ท่ีอนัพึงปฏิบติัมีดงัต่อไปน้ี 
 1) ผูต้อ้งขงัต้องสวมใส่เส้ือผำ้ของเรือนจ ำ ส ำหรับเวลำว่ำงผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บเส้ือผำ้
สวมทบัเป็นพิเศษ หรือกำรออกไปนอกเรือนจ ำผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำอำจอนุญำตให้ผูต้อ้งขังสวม
เส้ือผำ้ของตนเองได ้เม่ือคำดหมำยได้ว่ำผูต้ ้องขังคนนั้นจะไม่หลบหนี ผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำอำจ
อนุญำตดงักล่ำวในกรณีอ่ืนไดด้ว้ยหำกผูต้อ้งขงัไดจ้ดักำรเก่ียวกบักำรท ำควำมสะอำด กำรซ่อมแซม
ดูแล กำรเปล่ียนเส้ือผำ้อยำ่งสม ่ำเสมอดว้ยค่ำใชจ่้ำยของตนเอง39  
 2) กำรส่งมอบวตัถุส่ิงของใดๆ ระหว่ำงกำรมำเยี่ยมผูต้ ้องขังต้องได้รับอนุญำตจำก
เรือนจ ำหรือพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีเท่ำนั้น แต่กรณีดังกล่ำวไม่ใชบ้งัคับกบักำรส่งมอบจดหมำยหรือ
เอกสำรอ่ืนในกรณีเป็นกำรเยีย่มของทนำยควำมในคดีอำญำ หรือในกำรส่งเอกสำรเพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของทนำยควำมหรือโนตำรีเพื่อกำรท ำคดีเก่ียวกบัผูต้อ้งขงัให้ส ำเร็จลุล่วงไป ในกรณีเป็นกำรเยี่ยม
ของทนำยควำมหรือโนตำรีนั้นกำรส่งมอบเอกสำรอำจตกอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรขออนุญำตไดห้ำก
กรณีมีเหตุผลเก่ียวกบัควำมปลอดภยัหรือควำมสงบเรียบร้อยของเรือนจ ำ40  
 3) กำรรับและส่งจดหมำยใดๆ จะตอ้งกระท ำโดยผำ่นเรือนจ ำเท่ำนั้น41 
 4) ถำ้มิไดรั้บอนุญำตเป็นอย่ำงอ่ืน ผูต้อ้งขงัตอ้งเก็บรักษำจดหมำยท่ีจะส่งไวโ้ดยไม่ปิด
ซองเพื่อให้เจำ้หน้ำท่ีไดต้รวจสอบก่อนส่งให้ญำติมิตรหรือบุคคลท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งกำรติดต่อ อยำ่งไร 
ก็ตำมผูต้อ้งขงัสำมำรถไดรั้บจดหมำยในลกัษณะท่ีปิดซองได้42 
 5) ผูต้ ้องขังมีหน้ำท่ีต้องท ำงำนหำกไม่มีกฎหมำยยกเวน้ ท ำกิจกรรมบ ำบัดดว้ยกำร
ท ำงำน หรือท ำกิจกรรมอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำย ซ่ึงในกำรท ำงำนนั้นจะตอ้งอยูใ่นฐำนะท่ีจะท ำไดเ้ม่ือ

                                                             
38  StVollzG. § 102 Abs. 1. 
39 StVollzG. § 20 Abs.1. 
40  StVollzG. § 27 Abs.4. 
41 StVollzG. § 30 Abs.1. 
42 StVollzG. § 30 Abs.3. 
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สภำพของร่ำงกำยเอ้ืออ  ำนวย ผูต้ ้องขังมีหน้ำท่ีจะตอ้งช่วยเหลืองำนในเรือนจ ำมีก  ำหนดไม่เกิน 
3 เดือนต่อ 1 ปี ดว้ยควำมยนิยอมของผูต้อ้งขงันั้น (ไม่ใชบ้งัคบัต่อผูต้อ้งขงัท่ีมีอำยตุั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป
และผูต้อ้งขงัหญิงท่ีเพิ่งคลอดบุตรท่ีมีกฎหมำยหำ้มกำรท ำงำนของหญิงนั้น)43 
 6) ผูต้อ้งขงัตอ้งใหก้ำรสนับสนุนมำตรกำรท่ีจ  ำเป็นในกำรคุม้ครองสุขภำพอนำมยัและ
ในกำรดูแลควำมสะอำด44 
 7) ผูต้อ้งขงัตอ้งปฏิบติัตนตำมตำรำงประจ ำวนัของเรือนจ ำ (เวลำกำรท ำงำน เวลำว่ำง 
เวลำพกัผอ่น)45 
 8) ผูต้ ้องขังจะต้องไม่ปฏิบัติตนขัดแยง้กับผูคุ้มไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรรบกวน  
กำรอยูร่่วมกนัอยำ่งมีระเบียบต่อผูต้อ้งขงัดว้ยกนัเอง และบุคคลอ่ืน46  
 9) ผูต้อ้งขงัตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งและขอ้ก  ำหนดท่ีมำจำกกำรสัง่กำรของผูคุ้ม แมจ้ะรู้สึก
ว่ำค  ำสัง่นั้นไม่ถูกตอ้ง 
 10) ผูต้อ้งขงัตอ้งไม่ออกจำกท่ีพกัอำศยัท่ีก  ำหนดไวโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
 11) ผูต้อ้งขงัตอ้งดูแลห้องขงัและส่ิงของท่ีทำงเรือนจ ำมอบให้ตนเองไวแ้ละตอ้งรักษำ
ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลสวยงำม47 
 12)  เมื่อเกิดเหตุใดๆ อนัจะเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรำยถึงชีวิตหรือร่ำงกำย ผูต้อ้งขงัตอ้งแจง้
ใหท้ำงเรือนจ ำทรำบทนัที48 

 13)  ผูต้อ้งขงัอำจครอบครองหรือรับซ่ึงส่ิงของท่ีเจำ้หน้ำท่ีบงัคบัโทษหรือทำงเรือนจ ำ
มอบให้หรือท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำหน้ำท่ีบังคับโทษเท่ำนั้น ส่ิงของท่ีมีค่ำเพียงเล็กน้อย
ผูต้ ้องขังอำจรับไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งได้รับควำมเห็นชอบก็ได้ เจำ้หน้ำท่ีบงัคบัโทษอำจวำงเง่ือนไข
เก่ียวกบักำรรับหรือกำรครอบครองส่ิงของดงักล่ำวได ้ 
 ส่ิงของท่ีติดมำกบัผูต้อ้งขงัท่ีไม่อำจครอบครอบไวไ้ดท้ำงเรือนจ ำจะเก็บไวใ้หห้ำกอยูใ่น
ขอบเขตท่ีสำมำรถกระท ำได ้เงินสดให้ท ำเป็นบญัชี เงินส่วนตวัของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บ
มอบทรัพยข์องตนเองท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชใ้นระหว่ำงกำรถูกบงัคบัโทษ หรือกำรปลดปล่อย หรือ
ไดรั้บเงินในกรณีท่ีมิใช่เงินเก็บในกรณีจ ำเป็น 

                                                             
43  StVollzG. § 43 Abs.1. 
44  StVollzG. § 56 Abs.2. 
45  StVollzG. § 82 Abs.1 S. 1.. 
46  StVollzG. § 82 Abs.1 S. 2 . 
47  StVollzG. § 82 Abs.3.  
48  StVollzG. § 82 Abs.4. 
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 กรณีท่ีส่ิงของท่ีติดตวัผูต้อ้งขงัมำทำงเรือนจ ำไม่อำจเก็บเอำไวไ้ดแ้ละผูต้อ้งขงัปฏิเสธท่ี
จะน ำออกไปจำกเรือนจ ำ เจำ้หนำ้ท่ีบงัคบัโทษมีอ  ำนำจท่ีจะน ำออกไปจำกเรือนจ ำโดยค่ำใชจ่้ำยของ
ผูต้อ้งขงัผูน้ั้น รูปภำพและส่ิงของอยำ่งอ่ืนอนัเก่ียวขอ้งกระทบกบัมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัของ
เรือนจ ำอำจถูกเจำ้หนำ้ท่ีบงัคบัโทษท ำลำยหรือท ำใหไ้ร้ประโยชน์ได้49  
 หน้ำท่ีของผูต้อ้งขังซ่ึงมีผลมำจำกกฎหมำยบังคับโทษ เป็นส่ิงท่ีผูต้ ้องขังต้องกระท ำ
หน้ำท่ีเหล่ำน้ี อีกในแง่หน่ึงคือกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีตำมหลกัเกณฑ์ทั่วไป เช่น ระเบียบภำยใน
เรือนจ ำกรณีผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำไดว้ำงระเบียบเก่ียวกบัสถำนท่ีซ่ึงระเบียบท่ีออกโดยผูบ้ญัชำกำร
เรือนจ ำดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผูก้  ำกับดูแล ระเบียบภำยในเรือนจ ำน้ีจะต้องมี
ขอ้ก  ำหนดเก่ียวกบัเร่ืองกำรเยีย่ม ควำมถ่ีและระยะเวลำของกำรเยีย่ม เวลำท ำงำน เวลำส่วนตวัและ
เวลำพกัผ่อน รวมถึงกำรร้องทุกข์หรือร้องเรียนท่ีสำมำรถกระท ำได ้หรือกำรมอบหมำยให้ผูแ้ทน
สำมำรถพบกับผูต้รวจกำรเรือนจ ำได ้กำรออกระเบียบภำยในเรือนจ ำเก่ียวกบัสถำนท่ีให้จดัให้มี
ส ำเนำของระเบียบดงักล่ำวประจ ำไวท่ี้ห้องขงัทุกห้อง50 นอกจำกระเบียบภำยในเรือนจ ำดงักล่ำว
ขำ้งตน้แลว้อีกกรณีหน่ึงคือ กำรด ำเนินกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองทัว่ไปของผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำ
ในกำรตรวจคน้ตวัผูต้ ้องขงั51 นอกจำกหน้ำท่ีทัว่ไปเหล่ำน้ีแลว้ผูต้อ้งขงัยงัตอ้งปฏิบติักรณีเฉพำะ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอีกดว้ย เช่นกำรขอออกจำกสถำนท่ีคุมขงัโดยกำรลำ ซ่ึงผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำมี
อ  ำนำจในกำรพิจำรณำให้ผูต้อ้งขงัลำ หรือผ่อนปรนไดแ้ละอำจเพิกถอนกำรลำของผูต้อ้งขงัไดเ้มื่อ
ปรำกฏพฤติกำรณ์ท่ีเกิดภำยหลงัท่ีเป็นเหตุใหผู้บ้ญัชำกำรตอ้งเพิกถอนกำรลำ หรือผูต้อ้งขังใชก้ำรลำ
โดยมิชอบหรือผูต้อ้งขงัไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่ ในกรณีท่ีเง่ือนไขในกำรอนุญำตให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บกำร
ลำไดห้มดไปแลว้ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำอำจเพิกถอนกำรลำท่ีอำจเกิดข้ึนต่อไปในอนำคตได้52 ดงันั้น
หน้ำท่ีอนัพึงปฏิบติัของผูต้อ้งขงัในกรณีไดรั้บกำรลำคือกำรกลบัเขำ้มำในเรือนจ ำให้ทนัเวลำ ซ่ึง
หมำยควำมว่ำนกัโทษท่ีกระท ำผดิหนำ้ท่ีไม่กลบัเขำ้เรือนจ ำใหท้นัเวลำอนัเน่ืองมำจำกกำรลำนั้น คือ
กำรประพฤติผิดหน้ำท่ีอนัจะน ำไปสู่กำรบงัคบัใชม้ำตรกำรทำงวินัยของเรือนจ ำได ้มำตรกำรทำง
วินยัตำมกฎหมำยบงัคบัโทษ 
 เมื่อผูต้อ้งขงักระท ำผิดเง่ือนไขดงักล่ำวจะถูกบงัคบัตำมกฎหมำยบงัคบัโทษไดก้  ำหนด
มำตรกำรทำงวินยัซ่ึงสำมำรถน ำมำใชก้บัผูต้อ้งขงัในแต่ละกรณีไดด้งัต่อไปน้ีคือ53 

                                                             
49  StVollzG. § 83. 
50  StVollzG. § 161.  
51  StVollzG. § 84. 
52  StVollzG. § 14. 
53  StVollzG. § 103.  
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 1) กำรท ำทณัฑบ์น 
 2) กำรจ ำกดัหรือตดัเงินประจ ำหรือเงินค่ำใชจ่้ำยเป็นเวลำไม่เกิน 3 เดือน 
 3) กำรจ ำกดัหรือริบหนังสืออ่ำนไม่เกิน 2 สัปดำห์ รวมตลอดถึงวิทยุหรือโทรทัศน์ 
ไม่เกิน 3 เดือน 
 4) จ ำกดัหรือริบวตัถุส ำหรับประกอบกำรงำนในเวลำว่ำง หรือกำรร่วมกิจกรรมร่วมกนั
ไม่เกิน 3 เดือน 
 5) แยกขงัระหว่ำงพกัผอ่นไม่เกิน 4 สปัดำห์ 
 6) งดกำรมอบหมำยงำนหรืองดกำรท ำงำนไม่เกิน 4 สัปดำห์โดยไม่ไดรั้บเงินตำมท่ี
บญัญติัไวใ้นกฎหมำย 
 7) กรณีมีควำมผดิร้ำยแรงหำ้มพบกบับุคคลภำยนอกเรือนจ ำไม่เกิน 3 เดือน 
 8) คุมขงัเป็นเวลำไม่เกิน 4 สปัดำห์ 
 ซ่ึงกำรใช้มำตรกำร “คุมขงั” จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้มีกำรกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงหรือมีกำรกระท ำควำมผิดซ ้ำหลำยๆ คร้ังเท่ำนั้น54 พฤติกรรมท่ีร้ำยแรงหมำยถึงกำรกระท ำ
ใดๆ ท่ีท ำให้ควำมปลอดภัยในเรือนจ ำถูกรบกวนดว้ยกำรใชก้  ำลงักบับุคคลหรือส่ิงของหรือกำร 
ท ำใหค้วำมสัมพนัธ์เก่ียวกบักำรท ำงำนหรือกำรส่ือสำรภำยในเรือนจ ำขดัขอ้งซ่ึงกรณีใดถือว่ำเป็น
พฤติกรรมร้ำยแรงตอ้งมีกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงเป็นรำยๆ ไป ซ่ึงมำตรกำรคุมขงัผูต้อ้งขงัจะถูก  
น ำตวัไปขงัเด่ียวเป็นระยะเวลำยำวนำนท่ีสุดถึง 4 สปัดำห์ ซ่ึงอำจคุมขงัในหอ้งขงัพิเศษก็ไดถื้อเป็น
มำตรกำรทำงวินยัท่ีเด็ดขำดท่ีสุด และตอ้งพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรใชโ้ดยค ำนึงถึงกำรบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรบงัคบัโทษดว้ย 
 เม่ือถูกสัง่ขงัเด่ียวแลว้ สิทธิบำงประกำรของผูต้อ้งขงันั้นจะระงบัไปตำมมำตรำ 104 (5) 
ก ำหนดว่ำ กำรใชม้ำตรกำรทำงวินยัโดยกำรขงัเด่ียวหำกในค ำสัง่ใชม้ำตรกำรมิไดมี้กำรกล่ำวไวเ้ป็น
อยำ่งอ่ืนใหสิ้ทธิดงัต่อไปน้ีเป็นอนัระงบักำรใช้55 
 1) สิทธิในกำรจดัห้องขงัด้วยตนเอง หรือกำรมีรูปภำพของบุคคลใกลชิ้ด ของท่ีระลึก 
ท่ีมีคุณค่ำส่วนตวั56  
 2) สิทธิในกำรสวมใส่เส้ือผำ้สวมทบัเป็นพิเศษ หรือเส้ือผำ้ของตนเองกรณีออกไปนอก
เรือนจ ำ57 

                                                             
54  StVollzG. § 103 Abs.2. 
55  StVollzG. § 104 Abs. 5. 
56  StVollzG. § 19. 
57  StVollzG. § 20. 
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 3) สิทธิในกำรซ้ืออำหำร ส่ิงของต่ำงๆ อำหำรและเคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองดูแล
ควำมสะอำดร่ำงกำยดว้ยเงินประจ ำตวั หรือเงินติดกระเป๋ำ โดยกำรเสนอผ่ำนทำงเรือนจ ำ ซ่ึงทำง
เรือนจ ำตอ้งพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของผูต้อ้งขงั หรือกรณีท่ีผูต้อ้งขงัไม่มีเงินประจ ำตวัหรือไม่มีเงิน
ติดกระเป๋ำโดยไม่ใช่ควำมผดิของผูต้อ้งขงัคนนั้นคือสิทธิท่ีจะไดรั้บอนุญำตใหซ้ื้อส่ิงของในจ ำนวน
ท่ีพอสมควรจำกเงินของตนเอง58  
 4) กำรมอบหมำยงำน กิจกรรมท่ีใชก้ำรท ำงำนเพื่อบ ำบดั กำรศึกษำอบรม กำรศึกษำ
อบรมเพ่ิมเติม งำนท่ีมีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ กำรมอบหมำยงำนอ่ืนๆ งำนท่ีเป็นกำรบ ำบดั59  
 5) สิทธิในกำรรับอ่ำนหนงัสือพิมพแ์ละวำรสำรท่ีกำรบอกรับไดด้  ำเนินกำรผำ่นเรือนจ ำ 
เวน้แต่หนังสือพิมพแ์ละวำรสำรนั้นเป็นกำรขดัต่อกฎหมำยหรือระเบียบ ควำมมัน่คงของเรือนจ ำ
หรือขดัต่อวตัถุประสงคใ์นกำรบงัคบัโทษ60  
 6) กำรร่วมรับฟังวิทย ุรำยกำรวิทยขุองเรือนจ ำ กำรรับชมโทรทศัน์ กำรมีวิทยสุ่วนตวั
หรือโทรทศัน์ส่วนตวั61 
 7) กำรไดรั้บอนุญำตให้มีหนังสือในจ ำนวนท่ีเหมำะสมและส่ิงของอ่ืนท่ีใชส้ ำหรับกำร
เรียนเพ่ิมเติมหรือท ำกิจกรรมส่วนตวัในครอบครอง62  
 ผูต้อ้งขงัท่ีฝ่ำฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัมำตรกำรวินัยของทำงเรือนจ ำอำจไดรั้บมำตรกำรขงั
เด่ียวได ้หำกผลของกำรสอบสวนทำงวินัยอำจถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีพิจำรณำ อย่ำงไร 
ก็ตำม ต้องข้ึนอยู่ก ับควำมร้ำยแรงของแต่ละกรณี อย่ำงน้อยท่ีสุดเม่ือขอ้กล่ำวหำท่ีนักโทษไดรั้บ
ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีอำจเป็นควำมผิด ดังนั้ นตำมท่ีศำลของสหพนัธรัฐได้ก  ำหนดสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัท่ีจะไดรั้บสิทธิในกำรแจง้ให้ทรำบถึงกำรให้กำรหรือไม่ให้กำรก็ได ้และสิทธิท่ีจะไม่น ำ
ค  ำให้กำรท่ีปรำศจำกกำรอบรม หรือแจง้ให้ทรำบถึงขอ้มูลเพ่ือมำใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในชั้นศำล
ได ้ซ่ึงหำกตอ้งกำรน ำเอำค ำใหก้ำรของผูต้อ้งขงัมำใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในชั้นศำลตอ้งท ำกำรแจง้
สิทธิในกำรให้กำรของผูต้ ้องขัง และผูม้ีหน้ำท่ีแจง้สิทธิดังกล่ำวคือพศัดี ในเร่ืองสิทธิในกำรมี
ทนำยควำมของผูต้อ้งขงัท่ีอำจถูกด ำเนินกำรทำงวินยักฎหมำยบงัคบัโทษไม่มีขอ้บญัญติัไวโ้ดยตรง 
แต่เมื่อพิจำรณำถึงลกัษณะของมำตรกำรทำงวินัยท่ีคลำ้ยกับกำรลงโทษทำงอำญำจึงเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสิทธิเสรีภำพของผูต้อ้งขงั และกำรด ำเนินกำรตำมหลกันิติรัฐ ซ่ึงหลกันิติรัฐจะ

                                                             
58  StVollzG. § 22. 
59  StVollzG. § 37. 
60  StVollzG. § 68.  
61  StVollzG. § 69.  
62  StVollzG. § 70. 
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เป็นผลได้ต่อเมื่อผูต้อ้งขังมีสิทธิในกำรมีทนำยควำม ประเด็นส ำคัญอยู่ท่ีกำรบังคับใชม้ำตรกำร
ลงโทษขงัเด่ียวตอ้งกระท ำดว้ยควำมรวดเร็วเพื่อเป็นผลให้ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรกระท ำฝ่ำฝืน
หน้ำท่ีและผลท่ีได้รับเป็นกำรยบัย ั้งกำรฝ่ำฝืนวินัยเรือนจ ำ เม่ือผูต้ ้องขังขอรับสิทธิในกำรมี
ทนำยควำมอำจไดรั้บในรูปแบบของกำรเขำ้มำเยีย่มเยยีนของทนำยควำมในระยะเวลำสั้นๆ หรือกำร
ใหค้  ำปรึกษำทำงโทรศพัทก์็ได ้
 นอกจำกน้ี หำกผูต้อ้งขงัท่ีอำจถูกด ำเนินกำรขงัเด่ียวยงัตอ้งอยู่ในควำมดูแลของแพทย์
เน่ืองจำกปัญหำสุขภำพของผูต้อ้งขงั กฎหมำยจึงก ำหนดว่ำ ก่อนกำรด ำเนินกำรลงโทษขงัเด่ียวตอ้งมี
กำรจดัให้มีกำรฟังควำมเห็นจำกแพทยป์ระจ ำเรือนจ ำก่อนเสมอ รวมถึงระยะเวลำระหว่ำงคุมขัง
ต่อเน่ืองไปดว้ย และในกรณีท่ีสุขภำพอนำมยัของผูต้อ้งขงัเป็นอนัตรำย กำรบงัคบัขงัเด่ียวจะตอ้ง
หยดุหรือระงบัทนัที63  ซ่ึงเป็นบทบงัคบัเพื่อเป็นกำรคุม้ครองสุขภำพของผูต้อ้งขงั กำรด ำเนินกำรขงั
เด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีด  ำเนินกำรโดยไม่จดัให้มีกำรฟังควำมคิดเห็นของแพทยก่์อนดงักล่ำวถือเป็นกำร
ด ำเนินกำรท่ีไม่ชอบ  
 กรณีท่ีกำรกระท ำผิดวินัยของผูต้ ้องขังเป็นเร่ืองร้ำยแรงและเข้ำเง่ือนไขกำรคุมขัง  
(ขงัเด่ียว) ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำตอ้งมีกำรหำรือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคล
ก่อนท่ีจะตดัสินใจใชม้ำตรกำรขงัเด่ียว โดยกำรจดัประชุมข้ึนเพ่ือใหอ้งคป์ระชุมไดมี้โอกำสแสดง
ควำมคิดเห็นเท่ำนั้น แต่ผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำไม่มีอ  ำนำจถ่ำยโอนหรือมอบอ ำนำจของตนในกำร
ตดัสินใจใช้มำตรกำรทำงวินัยไปให้องค์ประชุมได้ กล่ำวคือเป็นอ ำนำจเฉพำะของผูบ้ัญชำกำร
เรือนจ ำ สิทธิในกำรใช้มำตรกำรขังเด่ียวตำมกฎหมำยบังคับโทษนั้ นเป็นสิทธิเด็ดขำดของ 
ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำ เวน้แต่อำจโอนอ ำนำจหนำ้ท่ีใหผู้อ่ื้นไดก้รณีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูต้รวจกำร
เรือนจ ำ64 เช่น กำรโอนไปยงัพัศดีในหน่วยงำนรองได้ แต่กรณีผูต้ ้องขังได้กระท ำผิดวินัยต่อ  
ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำเสียเอง อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อผูต้อ้งขงับุคคลนั้นเป็นหน้ำท่ีของ
ผูต้รวจกำรเรือนจ ำท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรวินิจฉยัช้ีขำด65 เพื่อป้องกนักำรใชอ้  ำนำจในกำรวินิจฉัยอยำ่ง
ไม่เป็นธรรม นอกจำกน้ีกระบวนกำรด ำเนินกำรขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัจะตอ้งมีกำรพิสูจน์กำรไม่ปฏิบติั
ตำมหน้ำท่ีและกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงละเอียด หรือกำรฝ่ำฝืนหน้ำท่ีอนัน ำไปสู่กำรบังคับใช้
มำตรกำรขังเด่ียว และต้องมีกำรสอบสวนถึงสภำวะกำรรับรู้สิทธิและหน้ำท่ีของผูต้ ้องขังว่ำมี
ควำมสำมำรถท่ีจะรับรู้ถึงสิทธิต่ำงๆ ของตนได้หรือไม่ หำกมีเพียงกำรสงสัยว่ำผูต้ ้องขังฝ่ำฝืน

                                                             
63  StVollzG. § 107. 
64  StVollzG. § 156 Abs. 3.  
65  StVollzG. § 105 Abs. 2.  
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หรือไม่ปฏิบติัตำมหน้ำท่ีนั้นยงัไม่เป็นเหตุผลท่ีเพียงพอท่ีจะให้มีกำรวินิจฉัยช้ีขำดให้ใชม้ำตรกำร 
ขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัได ้
 อย่ำงไรก็ดีกำรบังคบัใช้มำตรกำรในกำรขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัอำจยงัไม่ต้องน ำมำใชอ้ย่ำง
ทนัทีก็ไดห้ำกพิจำรณำในดำ้นกำรไกล่เกล่ียและพิจำรณำหนำ้ท่ีของเรือนจ ำในดำ้นกำรใหก้ำรอบรม
บ่มนิสยั กำรตกัเตือน หรือกำรภำคทณัฑอ์ำจเป็นกำรเพียงพอแลว้ ซ่ึงหำกไม่มีกำรภำคทณัฑด์งักล่ำว
แลว้กำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรขังเด่ียวท่ีเป็นโทษทำงวินัยต้องด ำเนินกำรโดยทันทีเพรำะ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผูต้อ้งขงัท่ีจะตอ้งเคำรพในกฎเกณฑจ์ะเกิดข้ึนไดด้ว้ยวิธีน้ีเท่ำนั้น  
 3.2.3 ผูมี้อ  ำนำจในกำรสัง่ใชม้ำตรกำรขงัเด่ียว และกำรตรวจสอบ 
 เรือนจ ำในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีได้ก  ำหนดผูมี้อ  ำนำจหน้ำท่ีในกำรสั่งใช้
มำตรกำรขงัเด่ียวไวต้ำมกฎหมำย ในกำรใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำรอำจถูกจ ำกดัสิทธิดว้ยกำรใชอ้  ำนำจ
ในดุลพินิจในทุกเร่ือง เช่นกำรถูกด ำเนินคดีอำญำ กำรถูกบงัคบัใหก้ระท ำกำรท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
กำรจ ำยอมต่อกฎระเบียบท่ีไม่เป็นธรรม กำรถูกลงโทษขงัเด่ียว เป็นตน้ ดงันั้นกฎหมำยเรือนจ ำจึงได้
วำงบทบญัญติัให้ผูมี้อ  ำนำจในกำรสัง่ขงัเด่ียวและกำรตรวจสอบกำรใชอ้  ำนำจเอำไว ้รวมถึงผูต้อ้งขงั
มีสิทธิในกำรร้องทุกข์เพื่อเยียวยำ หรือแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรคุ้มครองสิทธิตำม
กฎหมำย หรือจำกกำรใชอ้  ำนำจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
 ในกำรลงทำงวินัยท่ีเป็นบทลงโทษขังเด่ียวนั้น อ  ำนำจลงโทษทำงวินัยก  ำหนดอยู่ใน
มำตรำ 105 คือ66 ผูบ้ัญชำกำรเรือนจ ำเป็นผูม้ีอ  ำนำจลงโทษทำงวินัยทุกสถำนได้ สิทธิในกำรใช้
มำตรกำรขงัเด่ียวตำมกฎหมำยบงัคบัโทษนั้นเป็นสิทธิเด็ดขำดของผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำ เวน้แต่อำจ
โอนอ ำนำจหนำ้ท่ีใหผู้อ่ื้นไดก้รณีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูต้รวจกำรเรือนจ ำ67 หำกผูต้อ้งขงักระท ำ
ผดิวินัยร้ำยแรง เช่น ทะเลำะวิวำทกบัผูต้อ้งขงัดว้ยกนัมำกกว่ำสองคร้ัง ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำมีอ  ำนำจ
ในกำรลงโทษผูต้อ้งขงัในกำรลงโทษขงัเด่ียวไดไ้ม่เกิน 4 สปัดำห์ ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงักระท ำผิดวินัย
โดยเป็นกำรกระท ำต่อผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำ ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำก็สำมำรถลงโทษขงัเด่ียวได ้และใน
กระบวนกำรสัง่ขงัเด่ียวซ่ึงเป็นบทลงโทษสถำนแรงจะตอ้งให้เจำ้หน้ำท่ีตรวจกำรจะเป็นผูว้ินิจฉัย 
ช้ีขำดเม่ือกำรกระท ำผิดวินัยของผูต้อ้งขงัเป็นกำรกระท ำต่อผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำ68 ทั้งน้ีขั้นตอนใน
กำรสัง่ลงโทษกำรขงัเด่ียวไดน้ั้น ตอ้งท ำตำมกระบวนกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี69 

                                                             
66 StVollzG. § 105Abs. 1. 
67 StVollzG. § 156 Abs. 3.  
68 StVollzG. § 105Abs. 2. 
69 StVollzG. § 106. 
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 (1) ขอ้กล่ำวหำตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบอย่ำงชดัแจง้ ผูต้อ้งขงัมีสิทธิโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ
ได ้ขอ้กล่ำวหำและขอ้โตแ้ยง้ตอ้งบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ค ำใหก้ำรของผูต้อ้งขงัตอ้งบนัทึกไว ้
 (2) ในกรณีท่ีมีควำมร้ำยแรงก่อนกำรตัดสินช้ีขำดให้ผูบ้ ัญชำกำรเรือนจ ำปรึกษำกับ
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกำรบ ำบดั ก่อนท่ีจะสัง่ใชม้ำตรกำรทำงวินยักบัผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นกำรบ ำบดัทำง
กำรแพทย ์ 
 (3) ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำตอ้งแจง้ค ำวินิจฉยัช้ีขำดให้ผูต้อ้งขงัทรำบดว้ยวำจำเสร็จแลว้ให้
บนัทึกเหตุผลโดยยอ่ไวด้ว้ย 
 กระบวนกำรขั้นตอนในกำรสอบสวนผูต้อ้งขงัท่ีกระท ำผดิวินยัก็เพ่ือท่ีจะท ำให้ขั้นตอน
กำรลงโทษผูต้อ้งขงัปฏิบติัอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะไม่ให้ผูต้อ้งขงัรำยนั้นถูก
กลัน่แกลง้หรือถูกลงโทษอยำ่งไม่เป็นธรรม  

อยำ่งไรก็ตำม หำกกระบวนกำรลงโทษขงัเด่ียวไม่เป็นไปตำมหลกักฎหมำยบงัคบัโทษ 
หรือกระบวนกำรไม่ถูกขั้นตอน ผูต้อ้งขงัสำมำรถยืน่ค  ำร้องทุกขไ์ดด้งัต่อไปน้ี70 

1) กำรยืน่ค  ำร้องทุกข์ ค  ำขอ และมีค  ำแนะน ำแก่ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำเก่ียวกบัเร่ืองของ
ตน และตอ้งไดรั้บโอกำสในกำรพบผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำเพื่อปรึกษำหำรือ 

2) มีโอกำสติดต่อหรือพบผูต้รวจกำรเรือนจ ำเป็นกำรเฉพำะตัว ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ตนเอง  

3) กรณีกำรถูกลงโทษทำงวินัยโดยไม่เป็นธรรม มิสิทธิยื่นเร่ืองรำวร้องทุกข์ได้
เช่นเดียวกนั สิทธิเก่ียวกบักำรร้องเรียนจะตอ้งไม่ถูกท ำใหก้ระทบกระเทือนจำกส่ิงอ่ืนใด 
 
3.3 สาธารณรัฐเกาหล ี
 กำรบริหำรงำนรำชทณัฑ์อย่ำงเป็นระบบของสำธำรณรัฐเกำหลีไดม้ีกำรประกำศใชก้ฎ
ขอ้บังคับเก่ียวกับเรือนจ ำ ค.ศ. 1908 (Prison Regulations) และข้อบังคับน้ีได้มีกำรเปล่ียนแปลง
แกไ้ขใหม่ในปี ค.ศ. 1911 พร้อมกบักำรมีกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญติัรำชทัณฑ์เกำหลี (Korea 
Prison Act) เพ่ิมข้ึนอีกฉบบัหน่ึงดว้ย อยำ่งไรก็ตำม ในปี ค.ศ. 1980 สำธำรณรัฐเกำหลีไดม้ีกำรขยำย
อ ำนำจมำกข้ึน จึงเกิดจุดเร่ิมตน้ของกำรบริหำรรำชทณัฑ์ยคุใหม่ ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงจำกกำร
เนน้หลกักำรลงโทษผูก้ระท ำผดิมำเป็นกำรแกไ้ขและใหก้ำรศึกษำผูต้อ้งขงั  
 ตำมรัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐเกำหลีก ำหนดว่ำ “ประชำชนทุกคนจะตอ้งอยูอ่ย่ำงมี
เกียรติและทรงคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์และมีสิทธิท่ีจะแสวงหำควำมสุข” ประชำชนในท่ีน้ีหมำย
รวมถึงผูต้ ้องขังท่ีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ ำด้วย ดังนั้ น กรมรำชทัณฑ์ เกำหลีจึงให้กำรปฏิบัติ 
                                                             

70 StVollzG. § 108. 
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ต่อผูต้อ้งขงัตำมหลกัสิทธิมนุษยชนและตำมกฎหมำย  โดยงำนรำชทัณฑ์ของสำธำรณรัฐเกำหลี 
สังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรม แบ่งกำรบริหำรออกเป็น 3 ส่วน คือ กำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์
ส่วนกลำง จะเป็นหน่วยงำนท่ีก  ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์ หน่วยงำนระดับปฏิบัติ 
(เรือนจ ำและทัณฑสถำน) เป็นหน่วยงำนท่ีรับนโยบำยไปปฏิบัติ และส ำนักงำนรำชทัณฑ์ส่วน
ภูมิภำค เป็นหน่วยงำนท่ีก  ำกบัดูแลและประสำนนโยบำยกบัหน่วยงำนระดบัปฏิบติัโดยตรง  
 3.3.1 กำรบงัคบัโทษจ ำคุก 
 จำกกำรท่ีสำธำรณรัฐเกำหลีไดม้ีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนรำชทณัฑ์ โดยมีกำรน ำ
ระบบรำชทัณฑ์ก้ำวหน้ำมำใช้ ซ่ึงระบบควำมมัน่คงปลอดภัยในเรือนจ ำไดมี้กำรใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่มำใช้ในกำรควบคุมผูต้ ้องขงั โดยภำรกิจหลกักำรบงัคบัโทษของสำธำรณรัฐเกำหลี มี
ดงัน้ีคือ  
 1)  แยกนกัโทษตำมค ำพิพำกษำและศึกษำกำรกระท ำควำมผดิของผูต้อ้งขงั 
 2)  แกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 
 3)  ปลูกฝังจริยธรรมและควำมคิดในกำรรักชำติ 
 4)  ใหก้ำรศึกษำแก่ผูต้อ้งขงั 
 1. กำรแยกนักโทษก็เพื่อกำรตรวจสอบลกัษณะผูต้อ้งขงั โดยจดัให้มีกำรส ำรวจและ
ประเมินเร่ืองรำวส่วนบุคคลของผูต้ ้องขังเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดกำรปฏิบัติต่อ
ผูต้ ้องขัง ซ่ึงกำรประเมินในเร่ืองเก่ียวกับรำยงำนกำรกระท ำควำมผิด ชีวิตในวยัเด็ก ภูมิหลัง
กำรศึกษำ เชำวปั์ญญำ อำชีพก่อนตอ้งโทษ บุคลิกภำพ ควำมถนัด ประวติัครอบครัว ควำมสัมพนัธ์
กับเพ่ือน ควำมสำมำรถพิเศษ สุขภำพ และภำวะจิตใจ ทั้ งน้ีก็เพื่อท่ีจะง่ำยต่อกำรควบคุมของ
เจำ้หนำ้ท่ีเรือนจ ำ 
 กำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในระบบกำ้วหนำ้ (Progressive Treatment) 
 กำรบริหำรงำนรำชทณัฑ์ของสำธำรณรัฐเกำหลี ไดม้ีกำรน ำระบบรำชทณัฑท่ี์กำ้วหน้ำ
มำใชใ้นกำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยเนน้กำรใหก้ำรศึกษำและแกไ้ขผูต้อ้งขงัตำมหลักวิชำกำร มีกำร
น ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรควบคุมและในกำรให้กำรปฏิบัติแก้ไขผูต้ ้องขังซ่ึงตรงตำม
วตัถุประสงค์ของกำรบงัคบัโทษ นอกจำกน้ียงัเปิดโอกำสให้ชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ข
ผูต้อ้งขงัเพื่อใหผู้ต้อ้งขงัสำมำรถกลบัเขำ้ไปอยูร่่วมกบัชุมชนได  ้
 กำรปฏิบติัของผูต้อ้งขงัข้ึนอยูก่บัระยะเวลำของกำรตอ้งโทษจ ำคุกของผูต้อ้งขงัแต่ละคน
จะถูกแบ่งออกเป็นหลำยชั้น (Phase) เพื่อกำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและควำมพยำยำมท่ีจะปรับปรุงตวั 
จุดมุ่งหมำยของกำรปฏิบติัน้ีจะกระตุน้ใหผู้ต้อ้งขงัมีควำมพยำยำมดว้ยตนเองและสร้ำงควำมหวงัใน
อนำคต 
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 2.  กำรใหก้ำรศึกษำ กำรฝึกอำชีพ (Education and Vocational Training) 
 กำรให้กำรศึกษำได้มีกำรฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อให้ผูต้ ้องขังมีทักษะอำชีพอย่ำงน้อย  
1 อย่ำง เพ่ือใหมี้หลกัประกนัในชีวิตหลงักำรปลดปล่อย รวมทั้งกำรป้องกนักำรกระท ำควำมผดิซ ้ ำ
และฝึกทกัษะให้ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งกำรมีควำมกำ้วหนำ้ในสังคมอุตสำหกรรม อยำ่งไรก็ตำม โครงกำร
ฝึกอบรมได้มีกำรจ ำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ฝึกอบรมและกำรฝึกอบรมวิชำชีพทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมทกัษะใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัโดยมีกำรมอบประกำศนียบตัร
ในวิชำชีพต่ำงๆให ้ เมื่อผูต้อ้งขงัผำ่นกำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมโครงกำรของรัฐแลว้ ก็จะมีกำรจ ำแนก
อีกคร้ังเพ่ือเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ือรับกำรฝึกหดัใหมี้ควำมช ำนำญมำกข้ึน
และเพื่อสนบัสนุนใหไ้ดรั้บกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
 กำรศึกษำ จดัตั้งข้ึนโดยวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ำรแกไ้ขและใหก้ำรอบรมสัง่สอนผูต้อ้งขงั 
รวมทั้งกำรพฒันำบุคลิกลกัษณะและให้กำรฝึกหัดทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจแก่ผูต้อ้งขงัเพ่ือให้เขำ
กลบัไปสู่สังคมในฐำนะพลเมืองดีต่อไป กำรจดักำรศึกษำจะไดรั้บกำรรับรองสำธำรณชนเหมือน
กำรเรียนในโรงเรียนปกติโดยมีกำรทดสอบควำมรู้และผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกเขำ้เรียนแลว้
จะตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองใชท่ี้จ  ำเป็นส ำหรับเรียนในมหำวิทยำลยั นอกจำกน้ีผูต้อ้งขงัเหล่ำนั้น จะไดรั้บ
อนุญำตให้เข้ำชั้นเรียนภำยนอกเรือนจ ำเป็นระยะเวลำ 10 วนั หรือมำกกว่ำจ  ำนวน 2 คร้ังต่อปี 
นอกจำกน้ีแลว้ ไดมี้กำรน ำเอำเทคโนโลยเีขำ้มำใชใ้นกำรศึกษำอบรมทั้งในกำรบรรยำยและกำรให้
ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ผูต้อ้งขงั กำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใชท้ ำให้กำรศึกษำมีคุณภำพสูงและลดจ ำนวน
เจำ้หนำ้ท่ีผูส้อนโดยกำรบรรยำยทำงทฤษฎีจะถูกส่งมำดว้ยระบบเครือข่ำย รวมทั้งกำรเรียนกำรสอน
จำกโลกภำยนอกโดยส่ือสำรผำ่นทำงดำวเทียม71 
 กำรบริหำรงำนรำชทณัฑ์ของสำธำรณรัฐเกำหลียงัมีกำรน ำระบบกำรให้คะแนนมำใช้
ในกำรจ ำแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บกำรเล่ือนและลดชั้นตำมผลกำรจ ำแนกลกัษณะ
ของผูต้อ้งขงับวกกบัคะแนนท่ีผูต้อ้งขงัจะไดรั้บ ท ำให้ผูต้อ้งขงัมีควำมพยำยำมท่ีจะประพฤติตวัดี
เพ่ือไดรั้บกำรเล่ือนชั้น เม่ือไดเ้ล่ือนไปอยูใ่นขั้นท่ีสูงข้ึนจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งไดสิ้ทธิพกักำรลงโทษดว้ย ส ำหรับกำรใหก้ำรปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพ่ือกำรแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 
ได้มีกำรน ำกิจกรรมหลำกหลำยเข้ำมำใช้ รวมทั้ งเปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน นอกจำกน้ี กำรเตรียมตวักำรปล่อยและกำรดูแลหลงัปล่อย เพ่ือให้แน่ใจว่ำผูต้อ้งขังท่ี 
พน้โทษจะสำมำรถปรับตวัไดแ้ละสำมำรถด ำรงชีวิติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข เป็นพลเมืองท่ีดี
ของสงัคม และไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนใหแ้ก่สงัคมหรือกระท ำผดิซ ้ำอีก จึงไดก้  ำหนดกิจกรรมก่อน 
 
                                                             

71 สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ (น.36). 
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ปล่อยข้ึนหลำยประกำร เช่น ส่งตวัผูต้อ้งขงัไปยงัทณัฑสถำนเปิด ส่งออกไปท ำงำนรับจำ้งเอกชน 
น ำผูต้อ้งขงัออกเยีย่มชุมชน และให้มีกำรเยีย่มแบบใกลชิ้ด อีกทั้งหลงักำรปล่อยยงัมีหน่วยงำนของ
รัฐเขำ้มำดูแลผูต้อ้งขงัหลงัปล่อย เช่น กำรจดัหำท่ีพกั ให้ค่ำใชจ่้ำยเดินทำง ฝึกหัดอำชีพ ให้เงินทุน 
และหำงำนใหท้ ำ เป็นตน้ 
 3.3.2.  มำตรกำรในกำรขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั 

 มำตรกำรพิเศษของสำธำรณรัฐเกำหลีไดถู้กก ำหนดไวใ้นมำตรำ 14 เพื่อเป็นมำตรกำร
มัน่คงเพ่ือควำมปลอดภยัของเรือนจ ำ ซ่ึงในมำตรกำรน้ีจะใชเ้พ่ือแยกผูต้อ้งขงัออกจำกผูต้อ้งขงัอ่ืน
เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ  ำเป็น โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี72 
 1.  เมื่อมีเง่ือนไขเก่ียวกบัส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวก เช่น หอ้งอ่ำนหนงัสือขำดแคลน 
 2.  เม่ือมีควำมจ ำเป็นเพ่ือป้องกันชีวิตหรือร่ำงกำย และควำมมัน่คงทำงอำรมณ์ของ
นกัโทษ หรือ 
 3.  เม่ือมีควำมจ ำเป็น เพ่ือกำรสั่งสอน หรือเน่ืองจำกกระแสตอบรับจำกสังคมของ
นกัโทษท่ีถูกตดัสิน 
 จะเห็นไดว้่ำกำรขงัเด่ียวของสำธำรณรัฐเกำหลีก ำหนดเพื่อควำมปลอดภยัอยำ่งแทจ้ริง 
ในกรณีเมื่อมีควำมจ ำเป็นเพื่อป้องกนัชีวิตหรือร่ำงกำยของตวัผูต้อ้งขงัเอง เน่ืองจำกอำจมีบำงกรณีท่ี
จะต้องกันต้องผูต้ ้องขังรำยนั้นออกจำกผูต้ ้องขังอ่ืนเพ่ือไม่ให้ถูกท ำร้ำย ทั้งน้ีก็เพ่ือควำมมัน่คง
ปลอดภยัในเรือนจ ำ 

 มำตรกำรทำงวินยัผูต้อ้งขงัในกำรลงโทษขงัเด่ียว 
 กำรใช้มำตรกำรทำงวินัยลงโทษผูต้ ้องขังซ่ึงกระท ำผิดกฎระเบียบเรือนจ ำของ
สำธำรณรัฐเกำหลีไดก้  ำหนดอยู่ในบทท่ี 11 กฎและกำรลงโทษผูต้อ้งขงั โดยผูต้อ้งขงัจะตอ้งปฏิบติั
ตำมกฎทั้งหลำยท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยติุธรรมก ำหนดข้ึนเพ่ือรักษำควำมปลอดภยั และตอ้ง
ปฏิบติัตำมกฎของทณัฑสถำน73 และผูต้อ้งขงัจะตอ้งปฏิบติัตำมตำรำงก ำหนดขอ้บงัคบัเรือนจ ำและ
เช่ือฟังค ำสั่งของเจำ้พนักงำนเรือนจ ำและทัณฑสถำน หำกผูต้ ้องขังรำยใดประพฤติปฏิบัติดีใน
เรือนจ ำพศัดีเรือนจ ำอำจใหร้ำงวลัแก่ผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นไปตำมท่ีก  ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี74 
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 1.  เมื่อช่วยชีวิตบุคคลหรือป้องกนับุคคลจำกกำรหลบหนี 
 2.  เมื่อมีกำรท ำคุณงำมควำมดีตำมมำตรำ 102 (1) 
 3.  เม่ือมีกำรท ำคุณงำมควำมดีในกำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ 
 4.  เมื่อสมควรไดรั้บรำงวลั เช่น ประพฤติตวัเป็นแบบอย่ำงท่ีดีส ำหรับกำรใชชี้วิตในท่ี
คุมขงั เป็นแบบอยำ่งท่ีดีในแนวทำงสร้ำงสรรค ์
 อยำ่งไรก็ดี กำรใหร้ำงวลัผูต้อ้งขงัก็เพื่อท่ีจะสร้ำงใหผู้ต้อ้งขงัตระหนกัถึงคุณงำมควำมดี
ท่ีตนเองได้ประพฤติปฏิบัติดี อีกทั้งยงัเป็นกำรช่วยเหลือเจำ้หน้ำท่ีเรือนจ ำในกำรสอดส่องดูแล
เรือนจ ำอีกทำงหน่ึงดว้ย ในกรณีท่ีผูต้อ้งขังกระท ำผิดวินัยเรือนจ ำและอำจถูกลงโทษทำงวินัยได ้  
ผูคุ้มอำจก ำหนดบทลงโทษตำมมติของคณะกรรมกำรกำรลงโทษ  ภำยใตบ้ทบญัญติัมำตรำ 111 ใน
กรณีท่ีนกัโทษกระท ำกำรดงัต่อไปน้ี75 
 1.  เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยอำญำ กฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ลงโทษ เช่น ในเร่ืองควำมรุนแรง และกฎหมำยอำญำอ่ืนๆ 
 2.  กำรกระท ำใดๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยแก่ตนเอง เพื่อสนองควำมต้องกำรของ
ตนเอง เช่น ควำมสะดวกสบำยในกำรใชชี้วิตอยูใ่นท่ีคุมขงั 
 3.  กำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรปฏิเสธกำรท ำงำน หรือ กำรศกึษำ โดยไม่มีเหตุผล 
 4.  กำรครอบครองผลิตภณัฑ ์เป็นเจำ้ของ ใช ้รับไว ้แลกเปล่ียน หรือซ่อนเร้นซ่ึงส่ิงของ
ตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 92 
 5.  กำรรำยงำนควำมเท็จโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บุคคลอ่ืนถูกลงโทษ หรือขดัขวำง
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีรำชทณัฑ์ 
 6.  กำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อบังคับในเร่ืองควำมปลอดภัย ซ่ึงกระทรวง
ยติุธรรมออกโดยอำศยัอ  ำนำจตำมพระรำชกฤษฎีกำ 
 เมื่อผูต้อ้งขงัคนใดกระท ำผดิตำมเง่ือนไขดงักล่ำวขำ้งตน้ขอ้หน่ึงขอ้ใดแลว้ กำรลงโทษ
เป็นส่ิงส ำคญัในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในเรือนจ ำ ประเภทของกำรลงโทษทำงวินัย มี
ดงัต่อไปน้ี76 
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 1.  กำรเตือน 
 2. กำรเป็นอำสำสมคัร ประมำณ 50 ชัว่โมง 
 3.  กำรลดเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำน ภำยใน 3 เดือน 
 4.  กำรงดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชัว่ครำว เป็นเวลำ 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 5.  หำ้มอ่ำนหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลำ 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 6.  หำ้มดูโทรทศัน์เป็นเวลำ 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 7.  หำ้มซ้ือของใชส่้วนตวั (ไม่รวมถึง ยำเพ่ือกำรรักษำ ตำมค ำสั่งของเภสัชกร) 30 วนั 
หรือนอ้ยกว่ำ 
 8.  หำ้มท ำงำน 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 9.  หำ้มใชโ้ทรศพัท ์30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 10. หำ้มเขียน 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 11. หำ้มเขียนจดหมำย 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 12. หำ้มสนทนำ 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 13. หำ้มออกก ำลงักำยกลำงแจง้ 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 14. กำรจ ำกดัสิทธิทุกประเภท 30 วนั หรือนอ้ยกว่ำ 
 เมื่อพิจำรณำบทลงโทษทำงวินัยผูต้อ้งขงัของสำธำรณรัฐเกำหลี จะเห็นไดว้่ำ ไม่มีกำร
ก ำหนดบทลงโทษขงัเด่ียวเอำไว ้ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่ำ หำกกระท ำผดิวินัยเรือนจ ำแลว้กำรลงโทษขงัเด่ียว
ผูต้ ้องขังนั้นก็ไม่จ  ำเป็นท่ีจะใช้ลงโทษผูต้ ้องขัง เน่ืองจำกกำรลงโทษขังเด่ียวเป็นโทษมำกกว่ำ
ประโยชน์ท่ีจะใชก้บัผูต้อ้งขงั เรือนจ ำสำธำรณรัฐเกำหลีไดเ้ห็นควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองสิทธิ
และศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัมำก บทลงโทษทำงวินยั 14 ประกำรนั้นก็เพียงพอท่ีจะให้
ผูต้ ้องขังได้รู้ส ำนึกกับกำรท่ีตนเองได้รับโทษแลว้ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งลงโทษขังเด่ียว
ผูต้อ้งขงัอนัเป็นกำรทรมำนและเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีรุนแรงเกินกว่ำเหตุอีกดว้ย 
 หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัผูต้อ้งขงั มีดงัต่อไปน้ี77 
 1. กำรก ำหนดบทลงโทษในมำตรำ 108 (4) ถึง (13) สำมำรถท ำไดใ้นเวลำเดียวกนั 
 2. ในกรณีท่ีนกัโทษกระท ำควำมผดิตรงกบัขอ้ใดขอ้หน่ึง เป็นเวลำมำกกว่ำคร่ึงหน่ึง
ของบทลงโทษ 
  1)  เมื่อกระท ำควำมผดิมำกกว่ำ 2 คร้ัง 
  2)  เมื่อนักโทษกระท ำควำมผิดในขณะท่ียงัมีควำมผิดอยู่ หรือภำยใน 6 เดือน
หลงัจำกไดรั้บกำรยกเวน้กำรพิจำรณำคดีหรือหลงัจำกกำรบงัคบัใชโ้ทษไดส้ิ้นสุดลง 
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 3. ไม่ควรก ำหนดบทลงโทษประเภทเดียวกนัส ำหรับกำรกระท ำผดิอย่ำงเดียวกนั และ
กำรก ำหนดบทลงโทษควรพิจำรณำถึง เจตนำ น ้ ำหนกัควำมผดิ สถำนกำรณ์หลงัจำกกำรกระท ำผิด
และสถำนกำรณ์อ่ืนๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรกกัขงั 
 4. เมื่อพน้กำรลงโทษไปแลว้เป็นเวลำ 2 ปี ไม่ควรมกีำรก ำหนดบทลงโทษอีก 
 3.3.3  กำรตรวจสอบถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีเรือนจ ำในกำรสัง่ขงัเด่ียว 

 เน่ืองจำกสำธำรณรัฐเกำหลีไม่ไดม้ีบทบญัญติัเก่ียวกบักำรลงโทษขงัเด่ียวไว ้อยำ่งไรก็ดี 
กำรตรวจสอบกำรใชอ้  ำนำจของกำรลงโทษทำงวินยัของสำธำรณรัฐเกำหลีมีระบบท่ีดีซ่ึงควรศึกษำ
ถึงรำยละเอียดซ่ึงมีควำมส ำคญัดงัต่อไปน้ี กำรควบคุมกำรใชอ้  ำนำจของเจำ้พนักงำนเรือนจ ำกระท ำ
โดยกำรร้องทุกขข์องผูต้อ้งขงัในเรือนจ ำซ่ึงผูต้อ้งขงัสำมำรถร้องทุกขต่์อผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำหรือต่อ
คณะกรรมกำรเรือนจ ำไดโ้ดยตรงหรือยื่นผ่ำนเจำ้พนักงำนเรือนจ ำก็ไดโ้ดยเจำ้พนักงำนเรือนจ ำมี
หน้ำท่ีบนัทึกกำรรับเร่ืองร้องทุกข์ของผูต้ ้องขงัและส่งเร่ืองต่อไปยงัผูม้ีอ  ำนำจหน้ำท่ีวินิจฉัยโดย
ทนัที คณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลภำยนอกท่ีศึกษำหรือมีประสบกำรณ์เก่ียวกบังำน
ดำ้นรำชทณัฑ ์ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจตดัสินลงโทษวินยัผูต้อ้งขงั มีดงัต่อไปน้ี78 

 1.  ในกำรตัดสินโทษเพื่อลงโทษบุคคล รำชทณัฑ์จะมีคณะกรรมกำรวินัย  (ต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “คณะกรรมกำร”) 

 2. คณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ตอ้งไม่เกิน 7 คน 
รวมประธำน และประธำนจะต้องอยู่ในต ำแหน่งท่ีสอง รองจำกผูคุ้ม ผูคุ้มจะแต่งตั้งสมำชิกจำก
บรรดำหัวหน้ำแผนกส่วนรำชทัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลภำยนอกท่ีศึกษำหรือมีประสบกำรณ์
เก่ียวกับงำนดำ้นรำชทัณฑ์ และในกรณีน้ี กรรมกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกจะตอ้งมี 3 คน หรือ
มำกกว่ำ 

 3.  คณะกรรมกำรจะถูกตั้งข้ึนตำมควำมตอ้งกำรของผูคุ้ม และกำรลงโทษ ตดัสินโดย
วิธีกำรลงมติ 

 4.  ในกรณีท่ีสมำชิกเป็นญำติกับผูถู้กลงโทษ หรือมีเหตุท่ีจะท ำให้กำรตดัสินไม่เป็น
กลำง บุคคลนั้นตอ้งไม่เขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำร 

 5.  บุคคลซ่ึงถูกลงโทษอำจยืน่ค  ำร้องเพื่อคดัคำ้นกำรเขำ้เป็นสมำชิก กำรคดัคำ้นในกรณี
ดงักล่ำวจะถูกตดัสินโดยมติของคณะกรรมกำร 
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 6. คณะกรรมกำรจะให้โอกำสแก่ผูถู้กลงโทษในกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรเพื่อ
พยำนหลกัฐำนท่ีเพียงพอ และผูถู้กลงโทษอำจให้กำรเป็นพยำน โดยให้ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ 
ไม่ว่ำดว้ยลำยลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวำจำ หรือดว้ยกำรส่งหลกัฐำนดงักล่ำว 
 จะเห็นไดว้่ำ กำรจะลงโทษวินยัผูต้อ้งขงัไดน้ั้น จ  ำเป็นตอ้งมีกำรตั้งคณะกรรมกำรข้ึนมำ
เพ่ือถ่วงดุลอ  ำนำจระหว่ำงเจำ้หน้ำท่ีรำชทณัฑ ์ทั้งน้ีก็เพ่ือควำมถูกตอ้งและเป็นธรรมแก่ผูต้อ้งขงัเอง 
ในกำรบังคับตำมกฎหมำยเพื่อกำรลงโทษ ให้ผูคุ้มเป็นผูด้  ำเนินกำรบังคับตำมกฎหมำยเพื่อกำร
ลงโทษ ส ำหรับบุคคลท่ีถูกจ ำกดัสิทธิตำมมำตรำ 108 (14) อำจถูกจ ำกดัสิทธิตำมอนุมำตรำ (4) ถึง 
(14) ในระหว่ำงช่วงเวลำดงักล่ำว ในกรณีดังกล่ำว ผูคุ้มอำจอนุญำตให้เขียนจดหมำย สนทนำ หรือ
ออกก ำลงักำยกลำงแจง้ หำกเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำผูป่้วย กำรอบรมสัง่สอน หรือ
กระแสตอบรับจำกสังคม กำรบงัคบักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยในกรณีตำมมำตรำ 108 (13) หรือ 
(14) ผูคุ้มจะตอ้งจดัให้มีกำรตรวจสุขภำพก่อนกำรลงโทษผูถู้กกล่ำวหำ กระท ำโดยเจำ้หน้ำท่ีทำง
กำรแพทย ์และจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงระยะเวลำบงัคบัโทษ79 
 อยำ่งไรก็ตำม หำกปรำกฏเป็นท่ีแน่ชดัว่ำผูต้อ้งขงักระท ำผดิจริงและมีมติใหล้งโทษวินัย
แก่ผูต้ ้องขัง คณะกรรมกำรกำรลงโทษอำจแก้ไขปัญหำโดยงดกำรกำรด ำเนินกำรลงโทษเป็น
ระยะเวลำ 2 เดือน หรือนำนกว่ำนั้น แต่ไม่เกิน 6 เดือนหรือน้อยกว่ำนั้น ส ำหรับนักโทษท่ีมีเหตุ
บรรเทำโทษในกรณีมีแรงจูงใจ กำรแกไ้ข ควำมส ำนึกผิด80 และอำจระงบัโทษชัว่ครำวและยกเวน้
โทษไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี81 

1. ผูคุ้มอำจระงบักำรลงโทษชัว่ครำวได้ หำกกำรบังคบัโทษนั้นเป็นอุปสรรคต่ออำกำร
เจ็บป่วยหรือสำเหตุอ่ืน จนกว่ำจะแกไ้ขปัญหำนั้นได ้

2.  ในกรณีท่ีผูถู้กลงโทษส ำนึกผิด ผูคุ้มอำจลดโทษ หรือยกเวน้กำรบังคับโทษในช่วง
ระยะเวลำท่ียงัเหลืออยูไ่ด ้
 

                                                             
79 Prison Act 112. 
80 Prison Act 114. 
81 Prison Act 113. 
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บทที่ 4 
มาตรการทางกฎหมายที่มีปัญหาในการขังเดี่ยว 

  
 การบงัคบัโทษจ าคุกตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 เป็นกระบวนการ
ท่ีมุ่งเน้นการปฏิบติัตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลเพื่อบงัคบัโทษจ าคุกกบัผูต้ ้องค าพิพากษาให้
ลงโทษจ าคุกเป็นหลกั การปฏิบติัของเจา้พนักงานเรือนจ าในอดีตท่ีผ่านมานับแต่พระราชบญัญัติ
ฉบบัน้ีบงัคบัใชมี้ปัญหาค่อนขา้งมากโดยการปฏิบติัมกักระทบกบัสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัในส่วน
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัโทษจ าคุก หรือการจ ากดัอิสรภาพแต่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นความขดัแยง้
ระหว่างผูต้อ้งขงัท่ีถูกกระทบสิทธิและเจา้พนักงานเรือนจ าท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานออกสู่สงัคมภายนอก
เท่าใดนัก นอกจากน้ีการปฏิบัติงานของเจา้พนักงานเรือนจ ามกัปฏิบัติหน้าท่ีโดยอาศยัหลกัการ 
“ท างานง่าย” เป็นหลกัโดยไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้งสิทธิและเสรีภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงันั้น
ในจุดบกพร่องหรือส่ิงท่ีเป็นกระทบสิทธิ การละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัตรงจุดใดก็ควร 
ท าการแกไ้ขระเบียบขอ้กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งและมีความโปร่งใสและพร้อมท่ี
จะถูกตรวจสอบได้จากภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องย่อมยืนยนัได้ว่าแนวทางการด าเนินการใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของการบังคับโทษได้กระท าหรือปฏิบัติในลกัษณะท่ี
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริงในทุกภาคส่วน 
 ในบรรดาบทลงโทษทางวินยัท่ีก  าหนดใหใ้ชก้นัอยูท่ั้งหลายนั้น “ขงัเด่ียว” ดูจะมีปัญหา
ในการลงโทษมากท่ีสุด และมีมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน การขงัเด่ียวเป็นการลงโทษเพื่อช่วยในการ
ควบคุมของเจา้หน้าท่ีภายในเรือนจ าสงบเรียบร้อยและปลอดภยั แต่ค่อนข้างจะขัดกบัหลกัสิทธิ
มนุษยชน เจา้หนา้ท่ีควรตอ้งพิจารณาการขงัเด่ียวกบัผูต้อ้งขงั โดยค านึงถึงหลกัมนุษยธรรมไม่ใช่ใช้
เพื่อการลงโทษท่ีรุนแรงเกินกว่าการกระท าความผิดของผูต้ ้องขัง และในหลักการทางด้าน 
ทณัฑวิทยา เขามองว่าการท่ีผูต้อ้งขงัคนใดคนหน่ึงถูกขงัเด่ียว จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางดา้น
จิตใจเขามาก เสมือนเป็นการตอกย  ้าให้เกิดความรู้สึกว่าถูกจ าคุกซอ้นคุกโดยมองว่าเขาเป็นอาชญา
กรร้ายแรง เป็นแผลท่ีติดอยู่ในใจ เกิดความเกลียดแค้นชิงชงั อีกทั้งยงัท าให้สุขภาพของเขาแย่ลง
เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาโดดเด่ียวท าให้ยากต่อการแกไ้ข ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงความรู้สึกของคนใกลชิ้ด 
เช่น พ่อ แม่ ภรรยาหรือลูกท่ีตอ้งมาพบเห็นคนท่ีตนรักหรือผูกพนัต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนั้ น 
นอกจากน้ี การขงัเด่ียว มีการใชอ้ย่างผิดวตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษจ าคุก และทฤษฎีการลงโทษ
เพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู  การลงโทษเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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 ในทางปฏิบติัเกิดเป็นปัญหาเก่ียวกบัการขงัเด่ียวอยูม่าก โดยเฉพาะในประเทศไทยยงัมี
การขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินัยกนัอยูต่่อเน่ือง ปัญหาท่ีพบคือผูต้อ้งขงัใหม่บางรายเขา้ไปใน
เรือนจ าโดยไม่รู้กฎระเบียบขอ้บงัคบัของเรือนจ า ซ่ึงจุดน้ีทางเรือนจ าก็ไม่ไดมี้คู่มือส าหรับผูต้อ้งขงั
อย่างเช่น ประเทศองักฤษ เพื่อท่ีจะให้ผูต้อ้งขงัทราบถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ว่าหากท าผิดแลว้
ตนจะไดรั้บโทษอย่างไร เพื่อเป็นการศึกษาและท าให้ผูต้อ้งขงัไม่กลา้ท่ีจะกระท าผดิภายในเรือนจ า 
อีกประการหน่ึงคือ หากมีการกระท าความผดิข้ึน เช่น ทะเลาะวิวาท กระดา้งกระเด่ืองต่อพศัดีหรือ 
ผูบ้ัญชาการเรือนจ า เจ้าหน้าท่ีก็จะท าการขังเด่ียวทันทีโดยไม่มีการสอบสวน หรือหากมีการ
สอบสวนจะมีคณะกรรมการท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีภายในเรือนจ านั้นเอง  
  เน้ือหาในส่วนต่อไปน้ีจะกล่าวถึงปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนของการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อนักโทษ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์
พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกบัการบังคบัใชม้าตรการทางวินัย
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าของไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัการด าเนินการบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียว
ของประเทศองักฤษ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นแนวทางในการ
การเสนอแนะการปฏิบติัตามมาตรการขงัเด่ียวในเรือนจ าของไทยต่อไป  
 
4.1  ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและกฎข้อบังคบั 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงส าหรับการขังเด่ียวนั้น ก็คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ซ่ึงกฎหมายราชทณัฑ์ดงักล่าว เป็นกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษของ
ประเทศไทย ในฐานะท่ีประเทศไทยมีระบบกฎหมายแบบ Civil law ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหลกัการใน
ประมวลกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเม่ือเป็นกฎหมายบังคับโทษทางอาญา ก็ต้องบัญญัติให้
ชดัเจนแน่นอน เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า การลงโทษหรือความผิดทางอาญาหรือการท่ีจะปฏิบติัต่อ
ผูก้ระท าผดินั้น ตอ้งมีกฎหมายตามหลกั nullum crimen sine certa1 การท่ีจะน ากฎหมายท่ีใกลเ้คียง
อยา่งยิง่มาบงัคบัใชใ้นกฎหมายอาญา โดยเฉพาะกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษทางอาญาในชั้นการ
บงัคบัคดี จึงกระท าไม่ได ้
 เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย จะเห็นว่าได้วางหลกัทางวินัยผูต้ ้องขัง
ลงโทษขังเด่ียวไวใ้นมาตรา 35 (6) “ขังเด่ียวสามเดือน” ของพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ ประกอบ
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
                                                             

1  นิติกรรมอ ำพรำงในนิติศำสตร์ไทย (น. 65). เล่มเดิม.    

DPU



120 

2479 ขอ้ 118 ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงบทบญัญติัในขอ้ 118 ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน
มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์พุทธศกัราช 2479 คือ ค  าว่า “ห้ามการติดต่อหรือพูดจากบั
ผูอ่ื้นทั้งส้ิน” เม่ือบญัญติัไวเ้ป็นเช่นน้ีแลว้ ผูต้อ้งขงัท่ีถูกขงัเด่ียวก็จะถูกตดัสิทธิในการติดต่อหรือ
พูดคุยกบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน นั่นก็หมายความว่าสิทธิของผูต้อ้งขงัในเร่ืองการติดต่อกบัทนายความและการ
เยี่ยมญาติถูกจ ากัดโดยการขังเด่ียว ซ่ึงในการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัจะถูกขังเด่ียวสูงสุดเป็นระยะเวลา 
3 เดือน ดงันั้นบทบญัญติัตามกฎหมายในขอ้น้ีเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูต้อ้งขงัในการท่ี
จะได้รับการปรึกษาคดีจากทนายความและการเยี่ยมจากญาติของผูต้ ้องขังเอง อย่างไรก็ตาม มี
หนงัสือท่ี 1111/2553 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 จากกรมราชทณัฑใ์นเร่ืองน้ี มีใจความดงัต่อไปน้ี 
 กรณีศึกษาท่ี 1 ตามหนังสือท่ีอา้งถึงเรือนจ ากลางคลองไผ่ลงโทษทางวินัย นักโทษ ว. 
โดยลดชั้น 1 ชั้น ตดัวนัลดวนัตอ้งโทษจ าคุก 60 วนั และขงัเด่ียวมีก  าหนด 3 เดือน ในความผดิฐาน
ท าร้ายร่างกายผูต้ ้องขงัอ่ืนจนเป็นเหตุให้ไดรั้บอนัตรายแก่กาย และครอบครองส่ิงของต้องห้าม  
(ใชเ้หล็กแหลมเป็นอาวุธ) ต่อมาในระหว่างท่ีนักโทษ ว. ถูกลงโทษทางวินัยดงักล่าว ทนายความ
ของนักโทษ ว. ไดข้อพบเพื่อปรึกษาคดีในขอ้หาพยายามฆ่าผูอ่ื้น ในเขตทอ้งท่ี สภ.ราชบุรี อีกคดี
หน่ึง ซ่ึงพนกังานสอบสวนไดด้  าเนินคดีและแจง้ขอ้กล่าวหาแก่นกัโทษ ว. แลว้ แต่เรือนจ ามีค  าสัง่ไม่
อนุญาตให้ทนายความเขา้พบ โดยให้เหตุผลว่า นักโทษ ว. ถูกลงโทษทางวินัยโดยการขงัเด่ียว 3 
เดือน ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยขอ้ 118 ไม่สามารถให้เยี่ยมหรือพบปะผูใ้ดได ้ทนายความ
จึงมีหนังสือถึงผูบ้ญัชาการเรือนจ าคลองไผ ่พิจารณาทบทวนค าสั่งดงักล่าว โดยอา้งว่าเป็นค าสั่งท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอหารือว่า ค  าสั่งดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ และมีแนวทางปฏิบติั
อยา่งไร  
 กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแลว้ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวงข้อ 118 ซ่ึงก  าหนดวิธีการ
บงัคบัโทษขงัเด่ียวไวป้ระการหน่ึงว่า “หา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” หมายความรวมถึง
ทนายความดว้ยหรือไม่นั้น จะเห็นไดว้่า การก าหนดวิธีการบงัคบัโทษขงัเด่ียวตามกฎกระทรวงฯ  
ขอ้น้ีจะมีการตดัการอนุญาตให้ไดรั้บการเยีย่มเยยีนซอ้นอยูใ่นการลงโทษขงัเด่ียวในคราวเดียวกนั 
โดยหนงัสือสั่งการกรมราชทณัฑ ์ท่ี มท 0908/ว 75 ลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2508 ไดร้ะบุว่า ผูต้อ้งขงัท่ี
ถูกลงโทษขงัเด่ียวนั้น ย่อมตดัไม่ให้ไดรั้บการเยี่ยมเยยีนดว้ย และเม่ือการตดัการอนุญาตให้ไดรั้บ
การเยี่ยมเยียนฯ เป็นโทษตามมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 มี
ขอ้ยกเวน้เร่ืองสิทธิในการพบปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตวัตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อลงโทษขงัเด่ียวไม่เกิน 3 เดือน ตามค าสั่งดงักล่าว 
ได้รวมโทษตดัการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนฯ ตามมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติน้ี ได้
ยกเวน้สิทธิในเร่ืองการพบทนายความไว ้ดงันั้น กฎกระทรวงฯ ขอ้ 118 และหนังสือสั่งการกรมฯ 
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ฉบบัน้ี จึงตอ้งยกเวน้กรณีพบและปรึกษาทนายความดว้ย จึงเห็นว่า กรณีการห้ามติดต่อหรือพูดจา
กบัผูอ่ื้นทั้งส้ินนั้น ผูอ่ื้นในความหมายน้ี มิไดร้วมถึงทนายความหรือผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความ อนัเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูต้ ้องขังหรือจ าเลยท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ดงันั้น เรือนจ ากลางคลองไผ่ จึงไม่สามารถอา้งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
2479 ประกอบกฎกระทรวงข้อ 118 ในการยืนยนัค าสั่งเรือนจ าคลองไผ่ กรณีไม่อนุญาตให้
ทนายความเขา้พบนักโทษ ว. เพื่อปรึกษาคดีของนกัโทษ ว. ตกเป็นผูต้อ้งหาได ้ค  าสัง่เรือนจ ากลาง
คลองไผ่ท่ีไม่อนุญาตให้นักโทษ ว. พบทนายความเพื่อปรึกษาคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้
เรือนจ ากลางคลองไผ่ยกเลิกค าสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวเสีย พร้อมอนุญาตให้ทนายความเข้าพบ
นกัโทษ ว. เพื่อปรึกษาคดีความได ้ 
 จะเห็นได้ว่า กรมราชทัณฑ์ไดตี้ความในบทบัญญัติดังกล่าวว่า ในขอ้ 118 ให้ยกเวน้
กรณีพบและปรึกษาทนายความดว้ย จึงเห็นว่า กรณีการหา้มติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ินนั้น ผูอ่ื้น
ในความหมายน้ี มิได้รวมถึงทนายความหรือผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความ อนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผูต้ ้องขังหรือจ าเลยท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา แต่ในทางปฏิบัติหากลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังแล้ว จากความจ าเป็นท่ี
กฎหมายห้ามการติดต่อหรือกับพูดจากกับผูอ่ื้นทั้งส้ินท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เห็นได้ว่ากฎหมายให้
อ  านาจและดุลพินิจเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะไม่ให้พบกบัผูต้อ้งขงัอย่างส้ินเชิง โดยอา้งความชอบ
ธรรมว่ากฎหมายใหอ้  านาจไว ้อนัเป็นการไม่เคารพสิทธิของผูต้อ้งขงัในการท่ีจะไดพ้บทนายความ 
จึงอาจส่งผลกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายและจิตใจของ 
ผูต้อ้ง อีกทั้งการขงัเด่ียวยงัเป็นการทรมานอยา่งหน่ึงดว้ย  
 นอกจากน้ี ในส่วนของมาตรการการแยกขงับางคร้ังเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในเรือนจ ามกั
ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการกลัน่แกลง้ผูต้อ้งขงัเพ่ือให้ถูกคุมขงัในห้องขงัโดยล าพงัเป็นเวลานานและความ
เขา้ใจในการแยกขงัยงัเกิดความสบัสนอยู่เก่ียวกบัการขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยักบัการแยก
ขงัท่ีเป็นมาตรการพิเศษเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัเรือนจ า เน่ืองจากกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ขอ้ 42 ก าหนดว่า “ผูต้อ้งขงัซ่ึง
ไม่น่าอยู่กบัผูต้อ้งขงัอ่ืนในประเภทของตน โดยจะก่อการร้ายหรือมีเหตุพิเศษอย่างอ่ืน ซ่ึงควรจะ
แยกควบคุมกกัขงัก็ใหแ้ยกไปรวมไวใ้นประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน” อยา่งไรก็ดี การขงัเด่ียวท่ีเป็น
บทลงโทษทางวินยัของเรือนจ าจ  ากดัดว้ยการจดัหาสถานท่ีและไม่ไดแ้ยกเป็นสดัส่วน เน่ืองจากใน
กฎหมายของไทยมิไดก้  าหนดลกัษณะของหอ้งขงัท่ีใชส้ าหรับลงโทษทางวินัยและท่ีใชส้ าหรับการ
แยกขงัไวอ้ย่างชดัเจน อนัเป็นสาระส าคญัของการขงัเด่ียว ท าให้มาตรการ “แยกขงั” และ “การขงั
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เด่ียว” ท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยัแทบไม่แตกต่างกนั นอกจากนั้นการแยกขงัก่อนการด าเนินการทาง
วินัยมิได้ก  าหนดระยะเวลาไว ้เป็นเหตุให้ผูต้ ้องขังได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงควรท่ีจะ
ก าหนดระยะเวลาการแยกขงั และสถานท่ีแยกขงัท่ีอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัหอ้งขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทาง
วินยัไวใ้หช้ดัเจน 
 กรณีศึกษาท่ี 2 ตามหนังสือท่ี ยธ 1204/36 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 เร่ืองผลการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีร้องเรียนของผูต้อ้งขงั 
 นกัโทษเด็ดขาดชาย ว. ผูต้อ้งขงัสังกดัเรือนจ ากลางสงขลาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวหานาย ร. เจา้หน้าท่ีบริหารงานราชทณัฑ์ 6 กบัพวกว่า
กลัน่แกลง้ผูร้้องเรียนโดยจบัผูร้้องเรียนขงัห้องคนเดียวเป็นเวลานานกว่า 7 เดือนโดยไม่มีห้องน ้ า 
อุปกรณ์ในการด ารงชีพท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไดม้ีส านกังาน
เลขาธิการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผูด้  าเนินการสอบสวนซ่ึงผลการสอบสวนพบว่า
เจา้หน้าท่ีเรือนจ าใชม้าตรการพิเศษแยกขงันักโทษเด็ดขาดชาย ว. ก่อนการด าเนินการทางวินยัเป็น
ระยะเวลานานถึง 4 เดือนและใชม้าตรการขงัเด่ียวซ่ึงเป็นมาตรการทางวินยัต่ออีกเป็นระยะเวลากว่า 
3 เดือน ซ่ึงเป็นการแยกขงัโดยท่ียงัไม่ทราบว่านกัโทษเด็ดขาดชาย ว. ไดก้ระท าผดิวินยัจริงหรือไม่
ยาวนานกว่าการผลการสอบสวนใหข้งัเด่ียวซ่ึงเป็นโทษทางวินยันั้นไม่มีความเหมาะสม และการใช้
หอ้งคุมขงัห้องเดียวกนัโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างสองมาตรการจึงเห็นควรให้  กรมราชทณัฑ์
พิจารณาด าเนินการแกไ้ขกฎกระทรวงขอ้ 422  
 ปัญหาจากกรณีศึกษาดงักล่าวเห็นไดว้่าการท่ีเจา้พนักงานเรือนจ าใชม้าตรการแยกขงั
เป็นเคร่ืองมือให้การลงโทษทางวินัยต่อผูต้อ้งขงั และจากกรณีการใชห้้องเพื่อการแยกขงักบัการ
ลงโทษทางวินัย เป็นสถานท่ีเดียวกนัยอ่มไม่มีความแตกต่างกนัในสาระส าคญั นั่นก็หมายความว่า
การแยกขัง เป็นการลงโทษทางวินัยอยู่ในตัวเอง ซ่ึงเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญั ติ
กฎหมายและเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานเรือนจ าด้วย เมื่อพิจารณาระยะเวลาการแยกขังและ  
การขังเด่ียวรวมกนัเป็นระยะเวลากล่าว 7 เดือนนั้นย่อมไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทณัฑ์3  
อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายจึงควรมีการแกไ้ขกฎหมายในส่วนการขงัเด่ียวน้ีใหช้ดัเจน 
  
 
 

                                                             
2 หนงัสือส านกังานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ ยธ 1204/36 ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2552 เร่ืองผล

การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณีร้องเรียนของนาย ว.(นามสมมุติ). 
3 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 35 (6). 
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4.2 ความไม่สอดคล้องกบัหลกัมาตรฐานสากล และการกระท าที่ละเมดิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ปัจจุบนักระแสความสนใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และการรักษาศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยไ์ดแ้พร่ขยายไปทัว่โลก และครอบคลุมการด าเนินชีวิตของบุคคลในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม การรักษาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม เป็นเร่ืองหน่ึงท่ี
สังคมโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง การขงัเด่ียวในสหรัฐฯเรียกไดว้่าเป็นประเทศท่ีอา้งตนเป็น 
ผูพ้ิทกัษ์หลกัสิทธิมนุษยชนของโลก แต่ก็ถูกโจมตีเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากไม่แพจี้นหรือรัสเซีย 
โดยเฉพาะเร่ืองคุกลบักวนตานาโม ท่ีเป็นจุดอ่อนของสหรัฐฯมาโดยตลอด  ตั้งแต่กระบวนการ
ยุติธรรมท่ีบกพร่องและล่าช้า ไปจนถึงการสอบสวนและทรมานนักโทษ  ท่ีหลายคนถูกคุมขัง
ยาวนานหลายปีโดยท่ียงัไม่มีการตั้งขอ้กล่าวหาดว้ยซ ้า 
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนนกัโทษในกวนตานาโมในเร่ืองการขงัเด่ียว โดยศาลแขวงมล
รัฐลุยเซียนา ออกค าพิพากษาประวติัศาสตร์ กลบัค าตดัสินเมื่อ 39 ปีท่ีแลว้ ท่ีให้เฮอร์แมน วอลเลซ 
นักโทษแห่งเรือนจ ามลรัฐลุยเซียนา พน้โทษชั่วคราว เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีใหม่ ในข้อหา
ร่วมกบันักโทษอีก 2 คนแทงผูคุ้มเสียชีวิตแต่การกลบัค าตดัสินคร้ังน้ี ดูจะสายเกินไป เพราะขณะท่ี
ค าพิพากษาออกมานั้น วอลเลซก าลงัป่วยดว้ยมะเร็งตบัระยะสุดทา้ย และหลงัจากถูกปล่อยตวัจาก
คุกเพียง 3 วนั วอลเลซก็เสียชีวิตลง เป็นการไดรั้บอิสรภาพท่ีแสนสั้น เมื่อเทียบกบัโทษทณัฑ์ท่ีเขา
ไดรั้บ นัน่ก็คือการถูก "ขงัเด่ียว" อยูน่านถึง 41 ปี 
 กรณีของวอลเลซ ท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงโทษขงัเด่ียวในกระบวนการยติุธรรม
สหรัฐฯ อย่างกวา้งขวาง ทั้งท่ีประเด็นน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ แอมเนสตี อินเตอร์เนชนัแนลเคยเรียกร้อง
ให้สหรัฐฯยกเลิกโทษขังเด่ียวหลายคร้ัง โดยให้เหตุผลว่าการขังเด่ียวเป็นวิธีการท่ีป่าเถ่ือน 
ไร้มนุษยธรรม ลา้หลงั และถือเป็นการทรมานชนิดหน่ึง แต่เป็นการทรมานทางจิตใจ ไม่ใช่ทาง
ร่างกาย ทุกวนัน้ีมีนกัโทษประมาณ 81,000 คนทัว่สหรัฐฯท่ีถูกขงัเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 3 ของนกัโทษ
ทั้งหมดท่ีมีจ  านวนกว่า 2 ลา้น 2 แสนคน นกัโทษท่ีถูกขงัเด่ียวเป็นผูท่ี้เคยก่อเหตุวิวาทท าร้ายร่างกาย 
ฆ่าเพื่อนนักโทษ หรือท าร้ายผูคุ้ม บางคนเป็นผูท่ี้เคยท าร้ายตวัเอง  หรือมีแนวโน้มจะฆ่าตวัตาย จึง
ตอ้งถูกขังเด่ียวเพื่อเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ  และบางคนแค่เพียงเป็นหน่ึงในสมาชิกแก๊งอาชญากรรม 
ท าใหพ้วกเขาถูกหมายหวัว่าเป็นตวัอนัตรายท่ีตอ้งถูกขงัเด่ียว ไม่ใหพ้บปะผูค้น 
 การขงัเด่ียว ฟังดูเป็นเร่ืองสมเหตุสมผล ไม่ร้ายแรง ไม่มีการท าร้ายร่างกายหรือทรมาน 
และการถูกจ ากดัอิสรภาพก็ไม่ใช่เร่ืองส าคัญ  เมื่อคุณอยู่ในคุกเรียบร้อยแลว้ แต่ในความเป็นจริง 
นกัโทษท่ีถูกขงัเด่ียว มกัควบคู่ไปกบัการถูกขงัลืมนานหลายปี หรือบางคนโชคร้ายกว่านั้น ตอ้งใช้
ชีวิตหลายสิบปีอยู่ในห้องขงัเล็กแคบนานหลายสิบปี อยา่งเช่นกรณีของเฮอร์แมน วอลเลซ การอยู่
ในห้องขังขนาด 6 ตารางเมตร เฉล่ีย 23 ชัว่โมงต่อวนันานนับปี โดยแทบไม่ไดข้ยบัเขยื้อน ไม่มี
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อะไรท า ไม่ไดพ้บปะพูดคุยกบัมนุษยค์นอ่ืนนอกจากผูคุ้ม เป็นการทรมานทางจิตใจท่ีทารุณยิง่กว่า
การถูกจบักรอกน ้ า หรือถูกซอ้มหลายเท่า หลายคนลงเอยดว้ยการฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายตวัเอง  
 การฆ่าตวัตายและท าร้ายตวัเองในหอ้งขงัเด่ียว ดูยอ้นแยง้อยา่งมากกบัวตัถุประสงคห์น่ึง
ของหอ้งขงัเด่ียว นัน่ก็คือการเฝ้าระวงัไม่ใหผู้ต้อ้งขงัฆ่าตวัตาย ซ่ึงอาจมองไดว้่าอนัท่ีจริงแลว้ การขงั
เด่ียวนกัโทษ ไม่ไดม้ีจุดประสงคใ์ดๆ มากไปกว่าการสร้าง "คุกซอ้นคุก" เพื่อก  าจดันกัโทษท่ีเป็นตวั
อนัตรายไม่ใหม้ีปัญหากบัผูคุ้มหรือเพื่อนนกัโทษ ดว้ยกนัเท่านั้น  
 คงปฏิเสธไม่ไดว้่าการขงัเด่ียวยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นส าหรับการควบคุม และลงโทษ
ผูต้อ้งขงั แต่ความจ าเป็น กบัความเหมาะสมอาจจะเป็นคนละเร่ืองกนั คงปฏิเสธไม่ไดว้่าเคร่ืองมือท่ี
กดดนัใหน้กัโทษตอ้งฆ่าตวัตายแบบน้ี ไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นประเทศท่ีเรียกตวัเองว่าผูป้กป้องหลกั
สิทธิมนุษยชน และกรณีของวอลเลซ ก็ท าให้ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ามีนักโทษจ านวนไม่น้อย  
ท่ีกลายเป็นเหยือ่ของเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า "ขงัเด่ียว" โดยไม่มีเหตุผลแมแ้ต่นิดเดียว4 
 ล่าสุดศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์วินิจฉัยว่า นักโทษมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อรัฐบาลกลางกบัรัฐแอริโซนาได ้ในกรณีท่ีนักโทษไดร้้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าละเมิดสิทธิ
ทั้งหมด 33,000 คนใน 10 เรือนจ าและนักโทษในอนาคตดว้ย ซ่ึงการพิจารณาคดีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
ได้รับการเปล่ียนแปลงระบบเง่ือนไขในการคุมขังในรัฐแอริโซนา กรมราชทัณฑ์และเป็นนัยท่ี
ส าคญัส าหรับสิทธิมนุษยชนทัว่ประเทศ คดีท่ีมีละเมิดสิทธิของนักโทษในดา้นสุขภาพของนกัโทษ
และการใชง้านท่ีไม่เหมาะสมและมากเกินไปในการขงัเด่ียว5  
 การขงัเด่ียวของไทย ตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขงัเด่ียว เมื่อพิจารณาถึงการขงัเด่ียวอนัก่อให้เกิดความทรมานทางดา้น
จิตใจ เน่ืองจากการท่ีบุคคลไม่ไดติ้ดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนย่อมท าให้ประสาทในการสัมผสัและ
รับรู้เสียไป ท้ายท่ีสุดก็จะมีอาการคุ้มคลั่ง จิต และประสาทหลอน มีอาการซึมเศร้า ลว้นแล้ว 
ไม่เกิดผลดีทั้งในเร่ืองสุขภาพและความด ารงชีวิตอยู ่ซ่ึงการขงัเด่ียวก็ยงัถือว่ามีความไม่สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากลหรือพนัธกรณีระหว่างประเทศ กล่าวคือ ทั้งในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์และกฎ
มาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบัติต่อนักโทษ มีหลกัมิให้มีการลงโทษท่ีมีลกัษณะทรมานมาใช้กับ
ผูต้อ้งขงั ส่ิงท่ีมีความไม่สอดคลอ้งและแตกต่าง ก็คือ 

                                                             
4 “ขงัเด่ียว” ปัญหำสิทธิมนุษยชน (ไม่) ใหม่ในคุกอเมริกัน. สืบคน้ 9 ตุลาคม 2557, จาก 

http://news.voicetv.co.th/global/84331.html 
5  ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ. ได้ตดัสินให้นักโทษฟ้องรัฐได้ รวมถึงกรณีขงัเดีย่ว.  สืบคน้ 5 มิถุนายน 

2557, จาก  http://www.prisonlaw.com/events.php 
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 ตามหลกัการพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั6 ขอ้ 7 “ความพยายามในการยกเลิก
หรือจ ากดัการขงัเด่ียวในฐานะบทลงโทษนั้น พึงไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึน” นัน่ก็หมายความว่า 
บทลงโทษทางวินัย ตามหลกัการพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัควรท่ีจะยกเลิกและสมควร
กระท าใหเ้กิดเป็นรูปธรรมดว้ย 
 ข้อก าหนดเรือนจ าแห่งยุโรป ข้อ 60.57 “การแยกขังเด่ียว จะใช้เป็นการลงโทษได้ 
ก็ต่อเม่ือมีเหตุพิเศษเท่านั้นและต้องมีก  าหนดเวลาท่ีแน่นอนและสั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้ จาก
ขอ้ก าหนดเรือนจ าแห่งยโุรปเห็นไดว้่า การแยกขงัจะกระท าไดก้็ต่อเมื่อมีเหตุพิเศษ (มาตรการพิเศษ) 
เท่านั้นซ่ึงไม่ใชเ้ป็นบทลงโทษทางวินัยและควรมีก  าหนดเวลาท่ีแน่นอนและสั้นท่ีสุด ซ่ึงก็เป็นผลดี
ในการใชม้าตรการพิเศษ แต่ของไทยตามขอ้ 42 ตามกฎกระทรวงมิไดก้  าหนดระยะเวลาในการแยก
ขงัไวเ้ลย ซ่ึงก็ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดเรือนจ าแห่งยโุรป 

      สอดคลอ้งกบัค าตดัสินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1982 ซ่ึง
ตดัสินเก่ียวกับการลงโทษขังเด่ียวได้ค่อนข้างชัดเจนเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนในการคุมขังลกัษณะ
ดงักล่าวว่า8 “การแยกขงัเพื่อพรากการรับรู้โดยประสาทสัมผสัทุกดา้นและการโดดเด่ียวจากผูต้อ้ง
อ่ืนอย่างเด็ดขาดนั้น อนัเป็นการท าลายบุคลิกภาพของผูต้อ้งขังและเป็นการปฏิบัติท่ีไม่อาจอา้ง
ความชอบธรรมดา้นความมัน่คงหรือเหตุอ่ืนใดได”้ ดงันั้นการขงัเด่ียวก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูต้อ้งขงั
ทั้งในดา้นสุขภาพดา้นจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ เน่ืองแยกผูต้อ้งขงัไปขงัเด่ียวโดยไม่ไดพ้บปะหรือ
พุดคุยกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนท าใหผู้ต้อ้งขงัท่ีถูกขงัเด่ียวเสียไป  
 กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนักโทษ ขอ้ 31 ก  าหนดไวช้ดัเจนว่า “การลงโทษ
ทางวินัยท่ีกระท าต่อเน้ือตัวร่างกายอย่างรุนแรง ตลอดจนโทษท่ีเป็นการทารุนโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องนกัโทษถือเป็นเร่ืองตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด” ส่วนพระราชบญัญติั
ราชทัณฑ์ของไทย กลบัให้ลงโทษได ้ซ่ึงเป็นการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัระยะเวลานาน 3 เดือน9 
ตลอดจนกฎกระทรวงขอ้ 118 ก าหนดลกัษณะของการขงัเด่ียวไว ้ซ่ึงในประเด็นน้ี หากพิจารณาตาม 
 
                                                             

6 หลกัการพื้นฐานว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (Basic Principles for the Treatment of Prisoners) ขอ้7 
ไดรั้บการรับรองโดยที่ประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ ขอ้มติที่ 45/111 วนัที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1990. 

7  ขอ้ก  าหนดเรือนจ าแห่งยโุรป (European Prison Rules) ขอ้แนะน าที ่Rec (2006) ของคณะกรรมการ
ระดบัรัฐมนตรีที่มีต่อรัฐภาคีว่าดว้ยกฎเรือนจ าแห่งยโุรป 11 มกราคม ค.ศ. 2006 ในระหว่างการประชุมสมยัที่ 952 
ระดบัรัฐมนตรีช่วยว่าการ. 

8   From Krocher and Moller v. Switzerland Application No.843/78. (1982). By European Commission 
of  Human Rights. Strsbourg: ECHR.  

9   พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 35 (6). 
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ทางปฏิบัติกรณีขังเด่ียว 3 เดือน ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบัติต่อนักโทษ  
ขอ้ 31 และยงัขดักบักฎมาตรฐานขั้นต ่าฯ ในขอ้ 32 ประกอบกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ขอ้ 5 ท่ีก  าหนดว่า “บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายผิด
มนุษยธรรมหรือต ่าชา้ ไม่ได้” จึงท าให้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามกฎหมายไทย แทนท่ีจะต้องยึด
หลกัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ กลบัตอ้งไปพิจารณาตามรัฐธรรมนูญซ่ึง
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ จนเกิดเป็นปัญหาในการตีความตามมา 
 การขังเด่ียวผูต้ ้องขงั เห็นไดช้ัดว่าเป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ขดัต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรตั้งแต่ พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา เมื่อพิจารณา
แนวคิดเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น มองจากความคิดท่ีว่าคนเราเท่าเทียมกัน การกระท าของ
บุคคลอ่ืนโดยลดค่า (Degrade) ของตนเอง เป็น ส่ิงท่ีต้องห้ามในสายตาของผู ้ท่ีสนับสนุน
แนวความคิดน้ี ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจึ์งถูกตั้งเป็นกฎมาตรฐานขั้นต ่าเพ่ือป้องกนัการกล ้ากลาย
คุณค่าของคน ผูต้อ้งขงัควรท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัโดยเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความถูกตอ้ง
เป็นธรรม ปราศจากการขังเด่ียวท่ีเป็นเวลานาน การกระท าเช่นน้ีมีค  าถามว่าท าได้หรือไม่ ใน
ความเห็นของทางเรือนจ าเห็นว่ากระท าไดเ้น่ืองจากมีพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 
มาตรา 35 (6) บัญญัติว่า “เมื่อผูต้ ้องขังคนใดกระท าผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าผูม้ีหน้าท่ี
พิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้ลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถาน ดงัต่อไปน้ี (6) ขงัเด่ียวไม่เกิน
สามเดือน” 
 ทางเรือนจ าไดอ้า้งมาตรา 35 (6) ของพระราชบญัญติัขา้งตน้ อย่างไรก็ตามในแง่มุมท่ี
กลบักนั นักสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่า การกระท าดงักล่าวกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
เน่ืองจากการขังเด่ียวเป็นการลงโทษท่ีรุนแรงหากพิจารณาถึ งความผิดท่ีผูต้ ้องขังได้ก่อข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การขงัเด่ียวเป็นระยะเวลา 3 เดือนถือว่าเป็นการลงโทษท่ียาวนานและอาจท าให้
ผูต้ ้องขังได้รับการทรมานหรือเสียสุขภาพจิตได้ เช่น ผูต้ ้องขงัทะเลาะวิวาทกนัจึงถูกสั่งขังเด่ียว  
3 เดือน ในแง่ของความปลอดภัยของเรือนจ าและในแง่ของกฎหมายเป็นส่ิงท่ีกระท าได้เพราะ
กฎหมายราชทณัฑ์ฯ บญัญติัไว ้แต่ผูเ้ขียนเห็นว่าการขงัเด่ียวท่ีระยะเวลานาน 3 เดือนหรือนานกว่า
นั้น เป็นการกระท่ีไม่สมควร นอกจากน้ี การสอบสวนการกระท าความผดิก็เป็นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีใน
การจบักุมผูต้อ้งขงั ดงันั้น การลงโทษขงัเด่ียวท่ีมีระยะเวลานานและการสอนสวนท่ีไม่เป็นธรรม
และโปร่งใสยิง่ท าใหผู้ต้อ้งขงัมีโอกาสถูกลงโทษมากข้ึน     
 นอกจากน้ี ตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ยงัระบุ
ไวอี้กว่า ขอ้ 7 บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือต ่าชา้มิได ้และกติกาฯ ขอ้ 10 ระบุว่า บุคคลทั้งปวงท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตอ้งไดรั้บการปฏิบติั
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ดว้ยความมีมนุษยธรรมและความเคารพในศกัด์ิศรีแต่ก  าเนิดแห่งความเป็นมนุษย ์ กรมราชทณัฑซ่ึ์ง
เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไดใ้หค้วามส าคญักับประเด็น
การรักษาสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั โดยไดก้  าหนดนโยบายใหเ้รือนจ า
และทณัฑสถานเก่ียวกบัการขงัเด่ียวผูต้อ้งขังถือว่าเป็นการลงโทษท่ีรุนแรง อาจถือไดว้่าเป็นการ
ทรมาน และให้ค  านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์10 ทั้ งน้ีให้พยายาม
หลีกเล่ียงการลงโทษขงัเด่ียวแก่ผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ าและทณัฑสถานใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีจะกระท า
ได ้หากจ าเป็นตอ้งลงโทษขงัเด่ียว ควรจะกระท าเท่าท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่หรือเป็นมาตรการพิเศษเท่านั้น 
และตอ้งด าเนินการภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 ในเร่ืองการปฏิบัติกับผูต้ ้องขังเก่ียวกับการขังเด่ียวตลอดจนหลกัการเก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศัก ด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้ ้องขัง ยงัได้ระบุไว้ในส่วนของ
มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติไวห้ลายฉบับ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 ไม่ว่าจะ
เป็นปฏิญญาว่าดว้ยการต่อตา้นการกระท าทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณ 
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และประมวลระเบียบการปฏิบัติของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 ในประเทศไทย หากพิจารณาถึงสถิติการลงโทษขงัเด่ียวชัว่ระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงไดก้ล่าว
ไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 ก็ถือว่ายงัมีการลงโทษขงัเด่ียวกนัอยา่งต่อเน่ือง หากเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
จึงเป็นขอ้ท่ีน่าคิดว่า อาจเขา้ข่ายในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศดว้ย ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีนานาประเทศใหค้วามสนใจอยา่งมาก เพราะสิทธิของผูต้อ้งขงั ก็คือ สิทธิในกระบวนการ
ยติุธรรมภายในประเทศนั้น ซ่ึงรัฐตอ้งพึงเคารพตามปฏิญญาท่ีใหไ้วต่้อองคก์ารสหประชาชาติ 
 ดงันั้น ปัญหาความไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลของ
กฎหมายไทย รวมถึงการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้น จึงมีความส าคญัอย่างยิง่ เพราะหลกัการ 
และทางปฏิบติัตามพนัธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล ถือว่าเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป
ว่าดีส าหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในคดีอาญาในนานาอารยประเทศ แมม้าตรฐานดงักล่าวจะผกูพนัทาง
กฎหมายกบัประเทศไทยเฉพาะกติการะหว่างประเทศฯ ก็ตาม ไม่รวมมาตรฐานฉบบัอ่ืน แต่ก็ถือว่า
เป็นมาตรการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีประเทศไทยควรน าไป
ปฏิบติั โดยเฉพาะแนวคิดในการคุม้ครองการกระท าท่ีเป็นการกระท าทรมานต่อผูต้อ้งขงัและการ

                                                             
10  คู่ มือสิทธิมนุษยชนผู้ ต้องขงั  (น. 8),โดย กรมราชทณัฑ,์ (ม.ป.ป.).  กรุงเ ทพฯ: กรมราชทณัฑ.์ 
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กระท าท่ีเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์11 ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขก็ยอ่มเป็นการขดัแยง้ต่อ
ความเป็นสงัคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั และอาจเป็นท่ีครหาของประชาคมโลกดว้ย 
 
4.3  การด าเนินกระบวนการและมาตรการทางวนิัยลงโทษขังเดี่ยว 
 ท่ีจะกล่าวต่อไป จะเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมาตรในการขงัเด่ียว
ผูต้ ้องขงั โดยวิเคราะห์จากกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษของประเทศ
ไทย ประกอบกบัระบบงานราชทณัฑ์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดว้ย ซ่ึงแยกการพิจารณา
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 4.3.1 หลกัการตามวตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษ 
 วตัถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการบังคบัโทษจ าคุก มุ่ งท่ีจะปรับเปล่ียน บ าบัด
ฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลท่ีบกพร่องในเร่ืองต่าง  ๆโดยใช ้“หลกัความยนิยอม” (Concent) 
หรือหลกัความร่วมมือร่วมใจ เป็นหลกัการท่ีส าคญัส าหรับกฎหมายบงัคบัโทษเพราะเก่ียวเน่ืองใน
ทุกขั้นตอนของการบังคับโทษทางอาญา ซ่ึงต้องอาศยัหลกัความยินยอมดังกล่าวเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัโทษร่วมกนัทั้งตวัผูต้อ้งขงัเองและฝ่ายเจา้หนา้ท่ีบงัคบัโทษ ซ่ึงกรณีของ
ไทยคือเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานเรือนจ า ซ่ึงมีความหมายโดยนยัว่าเป้าประสงคข์องกฎหมายบงัคบั
โทษมุ่งท่ีจะใชร้ะยะเวลาการบงัคับโทษจ าคุกท่ีก  าหนดโดยศาลปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพื่อปรับเปล่ียน
พฒันาพฤตินิสยั (Rebehavior) 
 ตามกระบวนการบังคับโทษของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ได้
ก  าหนดการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขงันับแต่คร้ังแรกท่ีรับตวัผูต้อ้งขังเขา้สู่กระบวนการ เม่ือพิจารณาถึง
วตัถุประสงค์ของการบังคับโทษตามพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ท่ีมีวตัถุประสงค์สร้างความเป็น
ปัจเจกบุคคล สร้างความส านึกในความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคมต่อไปในอนาคตแลว้นั้น ตาม
พระราชบญัญติัราชทณัฑเ์รียกร้องหลกัการดงักล่าวเช่นเดียวกนั ดงัเช่นกรณีแรกรับตวัผูต้อ้งขงัโดย
หลกัการแลว้เร่ืองของจิตวิทยาเก่ียวกบัความประทบัใจในคร้ังแรกย่อมมีผลต่อการปรับปรุงแกไ้ข
ผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัท่ีถูกรับตวัเขา้สู่กระบวนการของเรือนจ า ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีใน
การรับตวัจึงตอ้งมีคุณสมบติัในการเจรจาหรือมีบุคลิกท่ีเป็นมิตรเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย
เพราะผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่จะมีความรู้สึกท่ีไม่มัน่ใจ หวาดหวัน่ ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อ
ความไวว้างใจและหลกัความยินยอมของผูต้อ้งขงัท่ีจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ของการบงัคบัโทษ  
 
                                                             

 11 มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ   
(น. 131-132). เล่มเดิม.   
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หากน าการบงัคบัโทษจ าคุกของไทยเปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และสาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงทั้งสามประเทศมีหลกัการและวตัถุประสงค์ในการบังคบัโทษจ าคุกท่ี
คลา้ยๆ กนั 
 ในส่วนของกรณีการขงัเด่ียวก็เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบงัคบัโทษ โดยใชห้ลกั
ความยนิยอมของผูต้อ้งขงัในการด าเนินการเช่นกนัเพราะหลกัการส าคญัของการขงัเด่ียวคือ ใชเ้ท่าท่ี
จ  าเป็นเพ่ือเป็นมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของเรือนจ าเท่านั้น หรือเพ่ือความมัน่คง
ปลอดภยัของเรือนจ าเท่านั้น และในการด าเนินการหากผูต้อ้งขงัมีหลกัความยินยอม หรือยินยอม
พร้อมใจท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขพฤติกรรมยอ่มจะท าให้ความมุ่งหมายหลกัการบงัคบัโทษประสบ
ความส าเร็จ กล่าวโดยสรุปการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ หากผูต้อ้งขงัท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ี
ส าคญัของการขงัเด่ียวยนืยนัท่ีจะยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยยืนอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกั
ความยินยอมของตนเองและเป็นไปตามวตัถุประสงค์การบงัคบัโทษท่ีจะปรับเปล่ียนการกระท าท่ี  
ฝ่าฝืนท่ีแลว้มาไดส้ านึกถึงการกระท าท่ีผดินั้น และพฤติกรรมไม่ร้ายแรงเพียงพอท่ีจะกระทบต่อการ
ปกครอง ความสงบ หรือความมัน่คงของเรือนจ า อย่างไรดีวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษบงัคบั
มุ่งท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัมากว่าการลงโทษขงัเด่ียว 
 4.3.2 หลกัเกณฑก์ระบวนการด าเนินการขงัเด่ียว 
 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ก  าหนดการด าเนินการลงโทษวินัย
ผูต้ ้องขัง มีกระบวนการท่ีก  าหนดไวส้ั้นๆ โดยมาตรา 35 วรรคแรกก าหนดว่า “เมื่อผูต้ ้องขังคนใด
กระท าผิดวินัยให้เจา้พนักงานเรือนจ าผูม้ีหน้าท่ีพิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้ ลงโทษสถานใดสถานหน่ึง
หรือหลายสถาน”12 ซ่ึงการลงโทษขงัเด่ียวปรากฏอยูใ่น และกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 99 ออกความ
ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก  าหนดว่า “ก่อนท่ีจะลงโทษแก่ผูต้ ้องขังฐานผิดวินัย  
จกัตอ้งให้โอกาสแก่ผูต้อ้งขงัไดช้ี้แจงว่า ตนมีขอ้แกต้วัอยา่งใดหรือไม่”13 เท่านั้น อนัเป็นกระบวนการ
ท่ีก  าหนดไวอ้ย่างกว้างๆ ยงัไม่ เป็นธรรมแก่ผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างเพียงพอ 
เน่ืองจากเป็นบทบญัญติัท่ีมีมาตั้งแต่ พุทธศกัราช 2479 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
 ปัจจุบันประเทศไทยมิได้ก  าหนดลักษณะและสาระส าคัญของห้องในการขังเด่ียวไว ้ 
มีเพียงกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบั “การขงัเด่ียว” ซ่ึงตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 
และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกความตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 
แยกไดส้องกรณี คือ 
  
                                                             

12  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 35. 
13  กฎกระทรวงฯ ขอ้ 99. 
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 1) มาตรการพิเศษ (ขงัเด่ียว)   
 2) ขงัเด่ียว ท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยั 
 การใช้มาตรการพิเศษเป็นมาตรการหน่ึงท่ีน าตัวผูต้ ้องขังแยกขังเด่ียว ตามพระราชบัญญัติ 
ราชทณัฑข์องไทยมิไดก้  าหนดเก่ียวกบัมาตรการพิเศษรองรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไวโ้ดยตรง แต่
ก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ เก่ียวกบัการด าเนินการไวว้่า “ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่าจะรวมอยูก่บัผูต้อ้งขงั
อ่ืนในประเภทของตนโดยจะก่อการร้ายหรือมีเหตุพิเศษอย่างอ่ืนซ่ึงควรจะแยกการควบคุมกกัขงั 
ก็ใหแ้ยกไปรวมไวใ้นประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน”14 นอกจากน้ียงัปรากฏมาตรการพิเศษท่ีแฝงอยูใ่น
พระราชบญัญติัราชทณัฑ์บางมาตรา เช่น ผูต้อ้งขงัวิกลหรือจิตไม่สมประกอบอาจเป็นอนัตรายต่อ
ผูอ่ื้นหรืออาจท าร้ายตนเองหรือผูอ่ื้นหรือน่าพยายามหลบหนีการควบคุม15 

 ขงัเด่ียว ท่ีถือเป็นบทโทษทางวินยัก  าหนดอยู่ในมาตรา 35 (6) “ขงัเด่ียวไม่เกิน 3 เดือน” 
ตามตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 และในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกความตาม
มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวขอ้ 118 ก  าหนดว่า16 “การขงัเด่ียวนั้น ให้กระท าโดยวิธีแยก 
ผูต้อ้งรับโทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษหา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้น
ทั้งส้ิน”  
 เหตุท่ีจะขงัเด่ียวซ่ึงเป็นบทลงโทษทางวินยัไดถู้กก าหนดอยูใ่นขอ้ 111 หลกัเกณฑส์ าคญั
ดงัน้ี17 
 (1) กระดา้งกระเด่ืองต่อเจา้พนกังานซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่พศัดีข้ึนไป 
 (2) วิวาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
 (3) เป็นเจ้ามือเล่นการพนัน หรือสมคบกับผูต้ ้องขงัอ่ืนเล่นการพนันตั้งแต่สองคร้ัง 
ข้ึนไป 
 (4) เสพยาเสพติดให้โทษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือสารระเหยหรือด่ืมสุรา 
หรือของเมาอยา่งอ่ืน ตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป 
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวทั้ งในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และกฎกระทรวงฯ  
แยกพิจารณาตามประเด็นท่ีส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ประการแรก ในเร่ืองของห้องขงัเด่ียว การท่ีให้แยกผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษทางวินัยออก
จากผูต้อ้งขงัอ่ืน ซ่ึงการแยกผูต้อ้งขงัในจุดน้ียงัมีความสบัสนของผูป้ฏิบติังานว่า การแยกผูต้อ้งขงัไป

                                                             
14 กฎกระทรวง ขอ้ 42. 
15 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 14. 
16 กฎกระทรวงฯ ขอ้ 118. 
17  กฎกระทรวง ขอ้ 111. 
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ควบคุมไวท่ี้อ่ืน ค  าว่า “ท่ีอ่ืน” หมายถึงสถานท่ีท่ีควบคุมแยกขังท่ีใช้เป็นมาตรการพิเศษหรือไม่ 
เน่ืองจากการขังเด่ียวท่ีเป็นมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยจะเป็นการแยกผูต้ ้องขังท่ีไม่อาจ  
อยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนไดอ้อกไวใ้นสถานท่ีหน่ึงซ่ึงไม่ใช่ห้องขงัเด่ียวท่ีเป็นหอ้งส าหรับการลงโทษ
ทางวยั โดยมาตรการพิเศษมัน่คงเพ่ือความปลอดภยัก  าหนดอยู่ในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกความ
ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ขอ้ 42 ก าหนดว่า18 “ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่า
อยูก่บัผูต้อ้งขงัอ่ืนในประเภทของตน โดยจะก่อการร้าย หรือมีเหตุพิเศษอยา่งอ่ืนซ่ึงควรจะแยกควบคุม
กกัขงั ก็ใหแ้ยกไวร้วมในประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน” เมื่อกฎหมายไม่ไดก้  าหนดลกัษณะของหอ้งขงั
ท่ีใชเ้ป็นมาตรการพิเศษและหอ้งขงัท่ีใชเ้ป็นบทลงโทษทางวินัยเอาไวช้ดัเจนซ่ึงเป็นสาระส าคญัใน
การขงัเด่ียว จึงท าใหเ้กิดปัญหาทั้งในตวับทกฎหมายและการปฏิบติั  
 ประการท่ีสอง ค  าว่า “ห้ามการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” หมายความรวมถึง
เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑด์ว้ยหรือไม่ และการหา้มติดต่อน้ี ในกรณีการเยีย่มหรือการติดต่อพบทนายความ
ของผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะพึงมีได ้ในจุดน้ีทางปฏิบติัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑจ์ะไม่ให้มี
การเยี่ยมจากญาติหรือพบทนายความเพื่อปรึกษาคดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงยงัเป็นปัญหาอยู ่
เน่ืองจากสิทธิของผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการปรึกษาจากทนายความในทางคดี 
 ลกัษณะห้องขงัเด่ียวในปัจจุบนั มีลกัษณะค่อนขา้งเก่าและโทรมมาก เน่ืองจากห้องขงั
เด่ียวจะถูกสร้างพร้อมๆ กบัเรือนจ าซ่ึงไม่มีการปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัการลงโทษขงั
เด่ียว จากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน สรุปใจความไดว้่า ขนาดของหอ้งขงัเด่ียวท่ีใชล้งโทษ
ทางวินยัจะมีขนาดกวา้งพอดีกบัช่วงแขนเม่ือกางแขนออก นั่นก็หมายความว่าเลก็มาก มีก  าแพงปูน
ทั้งสามดา้นและประตูอีกหน่ึงดา้นโดยไม่มีหน้าต่าง มีเตียงส าหรับนอนและห้องน ้ าอยู่ขา้งๆ เตียง
โดยไม่มีอะไรปิดกั้น ช้ีให้เห็นถึงสุขลกัษณะในความเป็นอยู่ในห้องขงัเด่ียวท่ีคบัแคบและมีกล่ิน
เหม็น เน่ืองจากอากาศไม่ถ่ายเทท าให้เกิดความอบัช้ืน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักฎมาตรฐานขั้นต ่าของ
การปฏิบติัต่อนกัโทษในเร่ืองท่ีพกัอาศยัของนกัโทษได ้นอกจากน้ีการท่ีผูต้อ้งขงัตอ้งด าเนินชีวิตอยู่
ในห้องขงัเด่ียวดงักล่าวตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมงและเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดภาวะเครียด 
เกิดอาการซึมเศร้า ซ่ึงเป็นผลร้ายต่อสุขภาพผูต้อ้งขงัอย่างยิ่ง ยิง่ไปกว่านั้นอาจท าให้ผูต้อ้งขงัป่วย
ทางจิตได ้ 
 4.3.3 ผูมี้อ  านาจในการสัง่และเพิกถอนการขงัเด่ียว 
 ในการบริหารงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ระบบการใช้อ  านาจจะต้อง
เหมาะสมและถูกตอ้งเป็นธรรมแก่ผูถู้กลงโทษ นอกจากนั้นควรมีระบบการตรวจสอบท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพกับการใชอ้  านาจดว้ย เพื่อจะช่วยป้องกนับุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีภายในองค์กรมิให้
                                                             

18 กฎกระทรวงฯ ขอ้ 42. 
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เบ่ียงเบนไปจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบทั้งโดยเจตนาและขาดเจตนา ทั้งยงัเป็นการยบัย ั้งการใช้
อ  านาจไปในทางท่ีไม่ถูกต้องเพื่อการทุจริต หรือใช้อ  านาจเกินเลย ซ่ึงท าให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดบัต่างๆ  
 การสัง่ใหใ้ชแ้ละเพิกถอนการขงัเด่ียว โดยหลกัแลว้ คือ  
 1) “ผูบ้ัญชาการเรือนจ า” แบ่งออกได้เป็นผูบ้ัญชาการเรือนจ าโดยเฉพาะ คือ ผูบ้ัญชาการ 
เรือนจ าท่ีเป็นขา้ราชการสังกดักรมราชทณัฑ์ โดยปกติมีหน้าท่ีรับผิดชอบบงัคบับญัชากิจการของ
เรือนจ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบโดยทั่วไป ทั้งการบงัคับบญัชาเจา้พนักงานเรือนจ าทั้งหมด และ
ผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในอ  านาจการบญัชาการ ผูบ้ญัชาการเรือนจ ามีอ  านาจลงโทษทุกสถานตามท่ีบญัญัติไว ้
ในพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 247919 ซ่ึงหมายความรวมถึงการใชม้าตรการทางวินัย
ลงโทษขงัเด่ียว20 มีอ  านาจในการสัง่ขงัเด่ียว 3 เดือนนอกจากน้ี ผูบ้ญัชาการเรือนจ ายงัมีอ  านาจในการ
ใชม้าตรการทางวินยัต่อผูต้อ้งขงัในทุกมาตรการ 
 2) พศัดี ซ่ึงเดิมหมายถึงการแต่งตั้งให้ขา้ราชการสังกัดประจ าเรือนจ าแห่งนั้น โดยท่ี
ขา้ราชการผูน้ั้นต ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปเป็นพศัดีแต่ในปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงต าแหน่ง
ของขา้ราชการในระบบใหม่ จึงไดมี้การแต่งตั้งใหเ้จา้พนกังานเรือนจ า ในกลุ่มวิชาการระดบัช านาญ
การ ข้ึนไปเป็นพศัดี และเจา้พนักงานเรือนจ าในกลุ่มทัว่ไป ระดบัอาวุโสข้ึนไปท าหนา้ท่ีพศัดีโดย
ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
 อ านาจหน้าท่ีของพศัดี คือ การด าเนินกิจการเรือนจ าไดต้ามกฎหมายท่ีไดใ้ห้อ  านาจไว ้
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ หรือกฎหมายท่ีว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้นมีอ  านาจหนา้ท่ีปกครองและควบคุมระเบียบวินยัของเจา้พนกังาน
เรือนจ าในสงักดั สรุปไดม้ีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีพศัดี21 ไวด้งัน้ี  
 (1) ปกครองและควบคุมระเบียบวินยัของเจา้พนกังานในสงักดั 
 (2) แบ่งการงานของเรือนจ าเป็นส่วนๆ มอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไป
ด าเนินการควบคุมหรือจดัท า 
 (3) รักษา ดูแลและบูรณะสถานท่ีและทรัพยสิ์นของเรือนจ า 
 (4) ควบคุมดูแลการทะเบียนบญัชีของเรือนจ า 
 (5) เรือนจ าใดไม่ไดแ้ต่งตั้งสมุห์บญัชีไว ้พศัดีตอ้งรับผดิชอบในการเบิกจ่ายเงินอนัเก่ียว
ดว้ยกิจการของเรือนจ า 

                                                             
19 กฎกระทรวง, ขอ้ 103. 
20 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479, มาตรา 35 (6). 
21  กฎกระทรวง, ขอ้ 18. 
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 (6) ปกครองและควบคุมระเบียบวินยัของผูต้อ้งขงั 
 (7) ตรวจตราการกระท าความผิดวินัยผูต้อ้งขงัตลอดจนการป้องกนัมิให้หลบหนีและ
การจบักุมเมื่อมีการกระท าความผดิอาญาในเรือนจ า 
 (8) จดัการและควบคุมการท างานของผูต้อ้งขงั 
 (9) จดัการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผูต้อ้งขงั 
 (10) ดูแลการอนามยัผูต้ ้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจ า และจัดการให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของแพทย ์
 (11) เปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัร้องทุกขไ์ดโ้ดยสะดวกและเต็มท่ี 
 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการทางวินัยลงโทษขังเด่ี ยวตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พุทธศกัราช 2479 พศัดีเรือนจ าท่ีมีผูบ้ญัชาการเรือนจ าโดยต าแหน่งมีอ  านาจลงโทษทางวินยัได้22 ซ่ึง
ตามกฎกระทรวงไดใ้ห้อ  านาจพศัดีลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัได ้1 เดือนแต่ในทางปฏิบติัผูบ้ญัชาการ
เรือนจ าจะเป็นผูส้ัง่ขงัเด่ียว 
  นอกจากน้ี อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผูอ้  านวยการเรือนจ าโดยทั่วไป มีอ  านาจบังคับ
บญัชากิจการเรือนจ าเหนือเจา้พนักงานทั้งปวง23 ก็ถือว่าเป็นผูส้ัง่และเพิกถอนไดเ้ช่นกนั ดงันั้นโดย
สรุปแลว้ หากพิจารณากฎหมายบงัคบัโทษของไทย ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีสัง่และเพิกถอนการขงัเด่ียว คือ 
ผูบ้ญัชาการเรือนจ า พศัดี และอธิบดีกรมราชทณัฑ์ กล่าวโดยสรุปผูมี้อ  านาจในการสั่งและเพิกถอน
การขงัเด่ียว มีดงัต่อไปน้ี 
 1. อธิบดีกรมราชทณัฑ ์
 2. ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
 3. พศัดี 
 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขงัเด่ียวนั้น ปัจจุบนัส่วนใหญ่ผูบ้ญัชาการเรือนจ าจะเป็นผูส้ั่ง 
กรณีมีการกระท าผดิเกิดข้ึน ผูคุ้มมกัเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือการจบักุม กล่าวหา การบนัทึกแจง้รายงาน
การกระท าความผิดวินยัของผูต้อ้งขงัเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัผูต้อ้งขงัมกั
ตรวจพบการกระท าผดิอาญาและวินยัเรือนจ าโดยผูคุ้มเองทั้งส้ิน นอกจากน้ีการด าเนินการทางวินัย
มีคณะกรรมการเรือนจ าซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีในเรือนจ านั้นๆ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนทาง
วินัยผูต้อ้งขงั เมื่อผูต้อ้งขงักระท าผิดเง่ือนไขตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของเรือนจ าและทณัฑสถาน 
ขั้นตอนในการด าเนินงานให้ตั้ งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงจ านวนไม่น้อยกว่า 3 นาย ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอผูบ้ญัชาการเรือนจ าหรือผูอ้  านวยการทณัฑสถาน เพ่ือพิจารณาสั่ง
                                                             

22  กฎกระทรวง, ขอ้ 100. 
23  กฎกระทรวง, ขอ้ 4. 
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การและแจง้ผูก้ระท าผิดลงช่ือรับทราบในค าสั่ง และรายงานกรมราชทณัฑ์เพ่ือตรวจสอบโดยเร็ว 
ทุกคร้ัง24 เสนอความเห็นต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ าเพื่อใชม้าตรการทางวินยัและน าไปสู่การขงัเด่ียวต่อ
ผูต้อ้งขงั เมื่อคณะกรรมการเป็นผูท่ี้อยู่ในเรือนจ านั้นเองเป็นผูพิ้จารณาสั่ง ผูต้อ้งขงัอาจไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมในการสอบสวน เน่ืองจากการขงัเด่ียวเป็นบทลงโทษท่ีกระทบสิทธิผูต้ ้องขงัเป็น
อย่างมากจึงควรมีผูต้รวจสอบการลงโทษท่ีมาจากกลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ ร่วมสอบสวนขอ้เท็จจริงดว้ย 
เพ่ือความเป็นธรรมและถูกต้องแก่ผูต้อ้งขัง อีกทั้งยงัเป็นการถ่วงดุลอ  านาจของเจ้าหน้าท่ีผูส่้วน
เก่ียวขอ้งในการลงโทษดว้ย 
 4.3.4 การขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา 
 ในกรณีผูต้อ้งขงัท่ีอยูร่ะหว่างการฝากขงัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซ่ึงได้มีการร้องขอให้ศาลออกหมายขังไวไ้ม่ว่าการขังระหว่างการสอบสวนตามค าร้องขอของ
พนักงานสอบสวน การขงัระหว่างการพิจารณาคดี การขงัระหว่างการอุทธรณ์หรือฎีกาและคดียงั 
ไม่ถึงท่ีสุดตามอ านาจของศาลยุติธรรม ปัจจุบนัเรือนจ าไดม้ีการก าหนดใหข้งัเด่ียวผูต้อ้งขงัระหว่าง
พิจารณาไว ้โดยก าหนดเป็นตารางคู่มือการลงโทษทางวินัยผูต้อ้งขงั 25 ก  าหนดให้ขอ้ 2 ขอ้ 7 ขอ้ 8 
และ ข้อ 11 หากผูต้ ้องขังกระท าผิดเง่ือนไขระเบียบวินัยของเรือนจ าให้ด  าเนินการขังเด่ียวกับ
ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาไดซ่ึ้งขดักบัหลกักฎหมายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 ผูต้ ้องขังในประเภทของค านิยามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 
มาตรา 4 (4) คือ “คนต้องขัง” ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดว่า “ก่อนมี 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท าความผดิจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท า
ความผดิมิได”้ 26  
 นอกจากน้ีพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ก  าหนดว่ารัฐมนตรีมีอ  านาจก าหนดประเภทหรือ
ชั้นของเรือนจ าหรือสั่งให้จดัอาณาเขตภายในเรือนจ าออกเป็นส่วนๆ ทั้งน้ีให้ค  านึงถึงประเภท ชั้น 
เพศของผูต้อ้งขงัหรือความประสงคใ์นการอบรมผูต้อ้งขงัดว้ย27 
 กรณีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัประเภทคนตอ้งขงัตามพระราชบัญญติัราชทัณฑ์หมวด 3 
การแยกและการยา้ยผูต้อ้งขงัก  าหนดว่า รัฐมนตรีมีอ  านาจแยกประเภทหรือชั้นของผูต้อ้งขงัและวาง

                                                             
24 คู่มือการลงโทษผูต้อ้งขงักระท าผิดวินยั. น. 1. 
25  ตารางการลงโทษผูต้อ้งขงักระท าผิดวินยั ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 , แห่ง 

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 
26   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2540, มาตรา 39 วรรค 3 เป็นตน้มา. 
27   พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 6. 
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เง่ือนไขในการยา้ยจากประเภทหรือชั้นหน่ึง ไปยงัอีกประเภทหรือชั้นหน่ึง โดยวิธีเล่ือนข้ึนหรือ
ลดลงตลอดจนการปฏิบติัต่างๆ ส าหรับผูต้อ้งขงั  
 “คนตอ้งขงั” และ “คนฝาก”ใหแ้ยกขงัต่างหากจากนกัโทษเด็ดขาดเท่าท่ีจะกระท าได้28 
 กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ก  าหนดว่า
ภายใตบ้งัคบัมาตรา 11 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 ใหแ้บ่งผูต้อ้งขงั
ออกเป็นประเภทดัง่ต่อไปน้ี29 
 1) ผูต้อ้งขงัหญิง 
 2) ผูต้อ้งขงัท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี และตอ้งโทษเป็นคร้ังแรก 
 3) ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งโทษส าหรับความผดิท่ีกระท าอนาจาร 
 4) ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งโทษส าหรับความผดิท่ีประทุษร้ายแก่ชีวิตและร่างกาย 
 5) ผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งโทษส าหรับความผดิท่ีประทุษร้ายแก่ทรัพย ์
 6) ผูต้อ้งขงัซ่ึงศาลพิพากษาว่าเป็นผูม้ีสนัดานเป็นผูร้้าย 
 7) ผูต้อ้งขงัท่ีไม่อยูใ่นจ  าพวกท่ีไดร้ะบุมาแลว้ 
 กฎกระทรวงท่ีก  าหนดการแยกการคุมขงัก าหนดใหจ้ดัแบ่งสถานท่ีของเรือนจ าออกเป็น
ส่วนๆ โดยให้มีส่ิงกีดกั้นหรือขอบเขตอนัแน่นอนแสดงส่วนแบ่งนั้นๆ และจดัแยกผูต้อ้งขงัแต่ละ
ประเภทไวใ้นส่วนต่างๆ ท่ีไดจ้ดัแบ่งนั้นหากเรือนจ าใดโดยสภาพการณ์ไม่อาจท าดัง่กล่าวน้ีไดก้็ให้
พยายามแยกควบคุมกกัขงัใหใ้กลเ้คียงกบัท่ีไดก้ล่าวแลว้30 
 ขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อนักโทษขอ้ 8 ก  าหนดให้นักโทษต่าง
ประเภทกนัพึงถูกจ าคุกในสถานจ าคุกแยกจากกนัโดยค านึงถึงเพศ อาย ุประวติัการกระท าความผิด 
เหตุผลในการตอ้งโทษและความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข ดงันั้นขอ้ก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าได้
ก  าหนดให ้
 1) นกัโทษชายและหญิงตอ้งแยกจ าคุกต่างเรือนจ ากนัหากเป็นไปไดแ้ต่หากเรือนจ าใด
รับทั้งนกัโทษชายและหญิงจะตอ้งแยกแดนจ าคุกส าหรับชายและหญิงออกจากกนัโดยเด็ดขาด 
 2) ผูท่ี้ถูกคุมขงัระหว่างการด าเนินคดีจะตอ้งแยกจ าคุกต่างหากไม่ใหป้ะปนกบันกัโทษ
เด็ดขาดท่ีตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกแลว้ 
 3) นักโทษท่ีต้องโทษจ าคุกจากเหตุผลทางคดีแพ่งจะต้องแยกจ าคุกต่างหากไม่ไป
ปะปนกบันกัโทษท่ีตอ้งค าพิพากษาจ าคุกอนัเน่ืองมาจากไดก้ระท าความผดิอาญา 

                                                             
28   พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 11. 
29 กฎกระทรวง ขอ้ 40. 
30 กฎกระทรวง ขอ้ 41. 
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 4) นกัโทษท่ีเป็นเยาวชนจะตอ้งแยกออกจากนกัโทษท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
 กรณีผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลซ่ึงอาจอยู่ในระหว่างการขงัไว้
ตามหมายศาลซ่ึงออกให้ขังไวร้ะหว่างการสอบสวน การพิจาณาของศาลชั้นต้น หรือขังไวใ้น
ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูต้อ้งขงัเหล่านั้นยงัไม่มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นผูท่ี้ไดก้ระท า
ความผิดเพียงแต่ไม่ไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราวหรือการประกนัตวัไปเท่านั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใน
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการหรือศาลท่ีจะพิจารณาปล่อยชัว่คราวซ่ึงผูต้อ้งขัง
เหล่าน้ีตามค าจ  ากดัความของพระราชบญัญติัราชทณัฑ์หมายถึง “คนตอ้งขงั” และย่อมไดรั้บการ
คุม้ครองว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูจ่นกว่าจะมีค  าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าเป็นผูก้ระท าความผดิซ่ึงการปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัท่ียงัไม่มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดน้ี โดยหลกัการคือการปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับ
การปฏิบัติต่อนักโทษต้องแยกการคุมขงัไม่ให้ปะปนกบันักโทษเด็ดขาดด้วยเป็นเพราะการใช้
มาตรการต่างๆ ท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบางส่ิงบางอยา่งเป็นมาตรการท่ีบงัคบัใชเ้ฉพาะหรือ
เหมาะสมกบั นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงคือผูท่ี้มีค  าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแลว้ว่าไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด
เท่านั้น  
 กรณีตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การแบ่งแยกผูต้ ้องขังโดย
ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ  านาจในการก าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ าสั่งให้จดัอาณาเขตภายใน
เรือนจ าเป็นส่วนๆ31 และแยกประเภทหรือชั้นของผูต้ ้องขัง การวางเง่ือนไขการยา้ยนักโทษจาก
ประเภทหน่ึงไปยงัอีกประเภทหน่ึง การปฏิบติัต่างๆ ต่อผูต้อ้งขงั32 ซ่ึงเป็นการก าหนดในลกัษณะท่ี
เป็นสากลแลว้ แต่การปฏิบติัในเรือนจ าปัจจุบนัยงัไม่มีการแยกประเภทของผูต้อ้งขงัระหว่างการ
พิจารณาคดีให้แยกออกไปไดจ้ริงยงัมีการขงัปะปนรวมอยูก่บันักโทษเด็ดขาดเป็นจ านวนมากโดย
การอา้งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ท่ีได้บัญญัติในตอนหน่ึงว่า คนต้องขังและคนฝากให้แยกไว้
ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าท่ีจะกระท าได้33 ซ่ึงเป็นปัญหาต่อกรณีการบงัคบัใชม้าตรการทาง
วินัยลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้การแยกนักโทษเด็ดขาดและผูต้อ้งขงัท่ีอยูร่ะหว่าง
การด าเนินคดีพึงตอ้งกระท าซ่ึงท าให้มาตรการหรือกฎระเบียบส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีอยู่
ระหว่างการด าเนินคดีย่อมมีความผ่อนคลายลงกว่ามาตรการต่างๆ ตามกฎหมายบงัคบัโทษซ่ึงเป็น
มาตรการท่ีเหมาะสมต่อนกัโทษเด็ดขาดซ่ึงศาลไดม้ีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ว่าเป็นผูก้ระท าความผดิ  
 การบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดจึงเป็นปัญหาท่ีกรมราชทณัฑ์
ควรแกไ้ขโดยการแยกผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาออกจากนกัโทษเด็ดขาดใหช้ดัเจนเพื่อการ

                                                             
31  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 6. 
32  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 11. 
33  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 11 วรรค 2. 
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บงัคบัใชม้าตรการทางวินยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมและการบงัคบัใชม้าตรการอ่ืนๆ ต่อนกัโทษ
เด็ดขาดไดถู้กตอ้งตามหลกัการสากลท่ีก  าหนด การท่ีเรือนจ ามิไดแ้ยกการคุมขงัผูต้อ้งขงัระหว่างการ
พิจารณาของศาลออกจากนกัโทษเด็ดขาดท าใหเ้กิดปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียวผูต้อ้งขังใน
เร่ืองความเสมอภาคและการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั  
 
4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 
 ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียว
ผูต้อ้งขงั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมาตรการในทางกฎหมาย โดยวิเคราะห์จากหลกักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
ขงัเด่ียวของประเทศองักฤษ สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี 
 4.4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังในประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษ 
 4.4.1.1 มาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขัง  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์
พุทธศกัราช 2479 ข้อบ่งช้ีทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้อ้งขัง ก  าหนดในมาตรา 35 บัญญัติว่า “เมื่อ
ผูต้อ้งขังคนใดกระท าผิดวินัย ให้เจา้พนักงานเรือนจ าผูม้ีหน้าท่ีพิจารณาโดยถ่องแท้แลว้ลงโทษ  
สถานหน่ึ งสถานใดหรือหลายสถาน ดังต่อไปน้ี…(6) ขังเด่ี ยวไม่ เกิน 3 เดือน” ประกอบกฎกระทรวง 
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ปรากฏอยู่
ในขอ้ 118 บญัญติัว่า “การขงัเด่ียวนั้น ใหก้ระท าโดยวิธีแยกผูต้อ้งรับโทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงั
ไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษ หา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน 
 ใหพ้ศัดีจดัให้มีผูค้อยตรวจรักษาการขงัเด่ียวให้เป็นไปตามวรรคก่อน และสังเกตเมื่อมี
อาการป่วยเจ็บซ่ึงตอ้งมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน” 
 การบังคับใช้มาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวมีขั้ นตอนท่ีจะใช้ปรากฏอยู่ใน
กฎกระทรวงฯ ขอ้ 111 ในกรณีดงัต่อไปน้ี34 
 (1)  กระดา้งกระเด่ืองต่อเจา้พนกังานซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่พศัดีข้ึนไป 
 (2)  ววิาทกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป 
 (3)  เป็นเจา้มือเล่นการพนนั หรือสมคบกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนเล่นการพนนัตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป 
 (4)  เสพยาเสพติดให้โทษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือสารระเหยหรือด่ืมสุรา 
หรือของเมาอยา่งอ่ืน ตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป 
 จากหลกักฎหมายดงักล่าวทั้งในพระราชบญัญติัราชทณัฑแ์ละกฎกระทรวงฯ จะเห็นว่า
มีการก าหนดการขังเด่ียวเอาไว ้รวมถึงกฎกระทรวงข้อท่ี 118 ก  าหนดนั้ น กฎหมายบัญญัติว่า 
                                                             

34 กฎกระทรวง ขอ้ 111. 
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 “... คุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษ” ในจุดน้ี หมายความถึงการแยกผูต้อ้งรับโทษไปยงัสถานท่ี 
คุมขงัผูต้อ้งขงัท่ีกระท าผดิวินัยและขงัเด่ียวไว ้เมื่อพิจารณาสถานท่ีการขงัเด่ียวแลว้ การใชม้าตรการ
เพื่อความปลอดภยัก็ไดใ้ห้มีการแยกตวัผูต้อ้งขงัไปควบคุมไวใ้นสถานท่ีอ่ืน หมายความถึงสถานท่ี
เด่ียวกบัการลงโทษขงัเด่ียวหรือไม่ เน่ืองการปฏิบติังานของเจา้พนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ียงัเกิดความ
สบัสนอยู ่และในทางปฏิบติัมกัน าผูต้อ้งขงัระหว่างสอบสวนไปกักขงัไวใ้นหอ้งส าหรับมาตรการ
พิเศษอีกดว้ย จึงท าใหเ้กิดความสับสนระหว่างสถานท่ีแยกขงักบัสถานท่ีขงัเด่ียว ดงันั้นควรก าหนด
หอ้งท่ีใชส้ าหรับการขงัเด่ียวท่ีเป็นโทษทางวินยัให้ชดัเจน อีกประการ ค  าว่า “...ห้ามการติดต่อหรือ
พูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” หมายความรวมถึงเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ดว้ยหรือไม่ และการห้ามติดต่อน้ี ใน
กรณีการเยีย่มหรือการติดต่อพบทนายความของผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีจะพึงมีได ้ในจุด
น้ีทางปฏิบติัเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑจ์ะไม่ใหมี้การเยีย่มจากญาติหรือพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน โดยยงัเป็นปัญหาอยู่ ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายเขียนไวช้ัดเจนในระยะท่ีถูกขัง
เด่ียวว่า “หา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” 
 กรณีการขงัเด่ียวท่ีเป็นโทษทางวนิยัเรือนจ าของประเทศองักฤษตามขอ้บงัคบัเรือนจ าได้
ก  าหนดความผดิเก่ียวกบัการฝ่าฝืนระเบียบวินยัเรือนจ าไวท้ั้งหมดจ านวน 25 ฐานความผิด35 ซ่ึงได้
ก  าหนดตามความร้ายแรงแตกต่างกนัออกไปตั้งแต่ความผิดท่ีไม่ร้ายแรงจนกระทัง่เป็นความผิด
ร้ายแรง เช่น การหลบหนีจากการคุมขงั ความผิดท่ีสามารถน าไปสู่การบงัคบัใชม้าตรการทางวินัย
ผูต้ ้องขังในเรือนจ าประเทศอังกฤษนั้ นได้แบ่งออกเป็นความผิดวินัยเรือนจ า 2 ประเภท คือ 
“ความผิดจากการละเลยไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย” และ “ความผิดท่ีเกิด
จากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเรือนจ า” การแจง้ขอ้กล่าวหาตอ้งกระท าภายใน 48 
ชัว่โมง36 แต่การกระท าความผิดอาญา เช่นการแหกหัก การหลบหนี การครอบครองอาวุธ หรือยา
เสพติดประเภทหน่ึง การก่อให้เกิดความเสียหายเกิน 2,000 ปอนด์ หรือการก่อให้เกิดความวุ่นวาย
ในเรือนจ า การโจรกรรม ซ่ึงตอ้งร้องต่อเจา้พนักงานต ารวจ37 โดยคดีจะไปสู่ศาลภายนอกและจะ 
ไม่มีการด าเนินการทางวินัย บทลงโทษในการขงัเด่ียวก าหนดอยู่ในขอ้ท่ี 50 (5) กักขงัเป็นเวลา
สูงสุด 14 วนั38 จะเห็นไดว้่าเรือนจ าประเทศองักฤษก าหนดไวใ้นขอ้ 50 (5) การกกัขงัเป็นเวลาสูงสุด 
14 วนั ซ่ึงใชค้  าว่า “กกัขงั”   

                                                             
35 Prison rule 51. 
36 Prison rules 48 (1). 
37 From Prison law (p. 263).  By Stephen Livingstone, & Tim owen , 1993.  
38 The Prison Rules 50. 
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 เมื่อพิจารณาบทลงโทษทางวินัยเก่ียวกับการขังเด่ียวของประเทศไทยจะเห็นได้ว่า 
บทลงโทษในการขงัเด่ียวของประเทศไทยลงโทษ “ไม่เกิน 3 เดือน” ส่วนประเทศองักฤษลงโทษ 
“กกัขงัเป็นเวลาสูงสุด 14 วนั” นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงค าพิพากษาของศาลประเทศองักฤษตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัศาลระบุว่า การลงโทษในลกัษณะขงัเด่ียวน้ีควรน ามาใชก้บัความผดิท่ีรุนแรงจริงๆ 
การลงโทษน้ีจะไม่ถูกบงัคบัใชห้ากคณะแพทยไ์ม่รับรองว่าร่างกายนักโทษแข็งแรงพอท่ีจะรับโทษ
ดงักล่าว นอกจากน้ี ผูคุ้มจะตอ้งคอยสังเกตการณ์อย่างน้อยทุก 1 ชัว่โมง และมีคณะแพทยเ์ขา้เยีย่ม
ทุกวนั หรือในช่วงเวลาท่ีจ  าเป็น ระยะเวลาสูงสุดของการขงัเด่ียวคือ 14 วนั และจะไม่เกินไปกว่าน้ี 
ซ่ึงศาลมองว่าการขงัเด่ียวท่ีเป็นบทโทษทางวินัยไม่ควรท่ีจะขงัเกินกว่า 14 วนั39 ซ่ึงหากเปรียบเทียบ
กบัต่างประเทศของไทยมีการลงโทษขงัเด่ียวระยะเวลานานกว่า 
 อย่างไรก็ ดี  สภาพการคุมขังในเรือนจ าของอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของ
สหประชาชาติ  การพักอาศัยของผูต้ ้องขัง 2 คนต่อ 1 ห้อง หรือ 1 คนต่อ 1 ห้องหรือเรียกว่า นอนเด่ียว 
ซ่ึงถือเป็นวฒันธรรมของเขา หากไดรั้บโทษทางวินยัและถูกสัง่ขงัเด่ียว ผูต้อ้งขงัของประเทศองักฤษ
ย่อมไม่ได้รู้สึกแตกต่างอย่างไทยท่ีวฒันธรรมในการนอนเป็นการนอนรวม เม่ือถูกสั่งขังเด่ียวจึง
ไดรั้บความรู้สึกท่ีโดดเด่ียวอยา่งแน่นอน 
      4.4.1.2  การตรวจสุขภาพผูต้อ้งขงัก่อนใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียว 
   ประเด็นเก่ียวกับการตรวจสุขภาพผูต้ ้องขังก่อนการขังเด่ียวตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์และกฎกระทรวงฯ ของไทยไม่มีการก าหนดไว้โดยตรงแต่ได้ก  าหนดและกล่าวถึง
บุคลากรทางการแพทยเ์ก่ียวกบัการด าเนินการวินยัผูต้อ้งขงัไวด้งัน้ี 
 “ถา้ผูต้อ้งขงัซ่ึงจะไดรั้บโทษตามพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ มาตรา 35 เจ็บป่วยหรือมี
เหตุอนัควรอยา่งอ่ืนซ่ึงจะตอ้งยกข้ึนพิจารณาจะงดการลงโทษทางวินยัไวก่้อนก็ได”้40  
 “กรณีผูต้อ้งขงัไดรั้บโทษขงัเด่ียวใหพ้ศัดีจดัใหม้ีผูต้รวจรักษาการขงัเด่ียวใหเ้ป็นไปตาม 
วรรคก่อนและสงัเกตเม่ือมีการเจ็บป่วยซ่ึงตอ้งมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน”41 
 จากหลกัการเก่ียวกบัมาตรการท่ีก  าหนดให้บุคลากรทางการแพทยต์รวจร่างกายของ
ผูต้อ้งขงัก่อนไดรั้บการบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียวตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์นั้นเห็นไดว้่าไม่มี
การก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนว่าก่อนบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียวซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของผูต้อ้งขงัทั้งดา้นร่างกายและสุขภาพจิตโดยตอ้งให้แพทยต์รวจร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั
ก่อนเน่ืองจากในบางคร้ังการเจ็บป่วยของผูต้อ้งขงัอาจยงัไม่ปรากฏอาการมาก่อน การท่ีกฎหมาย

                                                             
39 Prison law (2 nd ed ).  (p. 284), Stephen Livingstone  and Tim  owen, 1999.    
40 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479, มาตรา 36. 
41 กฎกระทรวง, ขอ้ 118 วรรค 2. 
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ก าหนดเพียงให้มีการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหลงัจากการบังคับใช้มาตรการขงัเด่ียว  
ต่อผูต้ ้องขังไปแล้วหรือการให้งดการลงโทษขังเด่ียวไว้ก่อนเมื่อปรากฏว่าผูต้ ้องขังเจ็บป่วย  
นอกจากน้ีอาจท าใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บอนัตรายทางดา้นร่างกายหรือจิตใจได ้
 เปรียบเทียบการด าเนินการให้บุคลากรทางการแพทยต์รวจร่างกายผูต้อ้งขงัก่อนการ
ด าเนินการบงัคบัใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวของประเทศองักฤษซ่ึงก าหนดใหม้ีการตรวจ
สุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อให้ผูต้อ้งขงัอยู่ในสภาพท่ีพร้อมต่อการสอบสวนก่อนมีการ
เขา้สู่กระบวนการสอบสวนหรือการถูกแยกขงัในกรณีท่ีผลการพิจารณาปรากฏว่าผูต้อ้งขงัไดก้ระท า
ความผดิ42  
  จะเห็นได้ว่า ในการท่ีจะบังคับใช้มาตรการพิเศษหรือโทษทางวินัยในการขังเด่ียว
ผูต้อ้งขงัของประเทศองักฤษก่อนมีการบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าวจะตอ้งใหแ้พทยน์ั้นตรวจสุขภาพ
ของผูต้อ้งขงัว่าเหมาะสมกบัการบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียวหรือไม่ ซ่ึงของไทยไม่ไดม้ีการบญัญัติ
กฎหมายให้มีการตรวจสุขภาพของผูต้อ้งขังก่อนมีการขงัเด่ียว หรือบังคับใชโ้ทษทางวินัยอ่ืนๆ 
เพียงแต่ใหแ้พทยต์รวจดูอาการระหว่างมีการบงัคบัใชม้าตรการทางวินยัขงัเด่ียวแลว้เท่านั้น 
 หากพิจารณาการตรวจสุขภาพของผูต้อ้งขงัก่อนมีการขงัเด่ียวของไทยเปรียบเทียบกบั
กฎมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อนกัโทษขององคก์ารสหประชาชาติ พบว่าไม่สอดคลอ้งกนั 
เน่ืองจากตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ43 ก  าหนด
สาระส าคญัเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพผูต้อ้งขงัซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยเรือนจ าว่าก่อนการ
บงัคบัใชม้าตรการทางวินัยต่อผูต้อ้งขงัโดยการขงัไวใ้นท่ีแคบ ให้ลดอาหารหรือการลงโทษอ่ืนท่ี
เป็นการกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพจิตของนกัโทษท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัจะตอ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีทางการแพทยไ์ด้ตรวจร่างกายนักโทษผูน้ั้นและไดรั้บรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า
นกัโทษผูน้ั้นแข็งแรงพอท่ีจะรับการลงโทษได ้นอกจากนั้นระหว่างการบงัคบัใชม้าตรการทางวินัย
ในการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์นเรือนจ าตอ้งไปตรวจเยีย่มนกัโทษรายนั้นในแต่ละ
วนัตลอดระยะเวลาท่ีบงัคบัใชม้าตรการขังเด่ียวต่อนักโทษผูน้ั้น เจา้หน้าท่ีทางการแพทยต์อ้งให้
ค  าแนะน าแก่ผูบ้ญัชาการเรือนจ าเพื่อยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงโทษตามความจ าเป็นในกรณีท่ีพบว่า
การลงโทษต่อไปอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของนกัโทษ เหตุผลในการก าหนด
หลกัเกณฑ์ไวเ้ช่นน้ีเพราะในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในบางคร้ังการเจ็บป่วยของผูต้อ้งขงัอาจยงัไม่
ปรากฏอาการมาก่อนจึงไม่แน่ชัดว่าสมควรขังเด่ียวหรือไม่ รวมถึงเพื่อตรวจดูความพร้อมของ

                                                             
42 HM Prison Service & the Prison Reform Trust, 2003, p. 82 (อา้งถงึใน กรมราชทณัฑ,์ 2552. 

สำรำนุกรมส ำหรับกำรปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังหญิงนำนำชำติ. น. 37). 
43 กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษขององคก์ารสหประชาชาติ, ขอ้ 32. 
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ร่างกายผูต้อ้งขงัว่ามีสภาพพร้อมต่อการบงัคบัใชก้ารขงัเด่ียวหรือไม่ ซ่ึงการก าหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพของผูต้อ้งขงัโดยแพทยก่์อนการเขา้สู่กระบวนการสอบสวนเพื่อบงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียว
อนัเป็นการคุ้มครองผูต้ ้องขังจากความเจ็บป่วยเป็นการประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  และเพื่อเป็นหลกัประกนัต่อผูต้อ้งขงัว่าขณะท่ีเจ็บป่วยตอ้งไดรั้บการดูแลจากการปฏิบติั
จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งมีมนุษยธรรม 
 4.4.1.3  ตวัแทนทางกฎหมายและคณะกรรมการทางวินยัลงโทษการขงัเด่ียว 
 การใชอ้  านาจของเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าหรือทณัฑสถานเก่ียวกบัการบงัคบั
การลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั เมื่อผูต้อ้งขงักระท าผิดเง่ือนไขตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของเรือนจ า
และทณัฑสถาน ขั้นตอนในการด าเนินงานให้ตั้ งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงจ านวนไม่น้อยกว่า  
3 นาย ท าหน้าท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอผูบ้ญัชาการเรือนจ าหรือผูอ้  านวยการทณัฑสถาน 
เพ่ือพิจารณาสั่งการและแจ้งผูก้ระท าผิดลงช่ือรับทราบในค าสั่ง และรายงานกรมราชทัณฑ์เพ่ือ
ตรวจสอบโดยเร็วทุกคร้ัง44 ปัญหาท่ีพบคือ การท่ีเรือนจ าหรือทณัฑสถานตั้งคณะกรรมการซ่ึงก็มา
จากเจา้หนา้ท่ีหรือผูคุ้มภายในเรือนจ าหรือทณัฑสถานนั้นๆ ท าใหเ้กิดกรณีท่ีผูต้อ้งขงัรายนั้นอาจถูก
พิจารณาลงโทษขงัเด่ียวอย่างแน่นอน เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีเป็นผูพ้บการกระท าความผิดและท าการ
สอบสวน ประกอบกบัของไทยไม่มีตวัแทนทางดา้นกฎหมายท่ีคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
การแกข้้อกล่าวหา ดงันั้นจึงอาจเกิดกรณีผูต้ ้องขงัถูกขงัเด่ียวเสมอเม่ือเขา้เง่ือนไข นอกจากน้ี ใน
ระหว่างท่ีรายงานถึงกรมราชทณัฑผ์ูต้อ้งขงัจะถูกสัง่ขงัเด่ียวไวก่้อนรอการตรวจสอบอีกดว้ย  
 เปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษ เจา้พนักงานหรือเจา้หน้าท่ีเรือนจ าท่ีเป็นผูพ้บเห็นการ
กระท าความผดิของผูต้อ้งขงัจะท าบนัทึกพฤติกรรมการฝ่าฝืนระเบียบวินยัในหนังสือรายงาน และ
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผูต้ ้องขังทราบถึงรายละเอียดในข้อกล่าวหานั้ นๆ แต่ผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่าวหา
สามารถระบุพยานของตนเองลงในแบบฟอร์ม 1127 ได้ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูต้ ้องขังต่อสู้ 
ขอ้กล่าวหาและอา้งอิงพยานหลกัฐานเพื่อหักลา้งขอ้กล่าวหาของเจา้หน้าท่ีเรือนจ าได้อย่างเต็มท่ี 
นอกจากน้ี ผูต้อ้งขงัสามารถมีเพ่ือนหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายเขา้ร่วมในกระบวนการสอบสวนได้
ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่าว มกัเรียกกนัว่า McKenzie friend45 ท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษา
ในการแกข้้อกล่าวหาไดอี้กดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือผูต้อ้งขงัท่ีถูกกล่าวหาไดอ้ย่างดีเพราะ 
ให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าเจ้าสอบสวนการกระท าความผิดอยู่ฝ่ายเดียวจะเป็นการกดดันให้ผู ้ต้องขัง  
รับสารภาพได ้

                                                             
44 คู่ มือกำรลงโทษผู้ ต้องขังกระท ำผิดวินัย  (น. 1).  เล่มเดิม 
45  Stephen Livingstone & Tim owen  (p. 278) Op.cit.  
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 4.4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังในประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 
  4.4.2.1 มาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขังของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
จะถูกบงัคบัใชไ้ดต้อ้งถือเป็นกรณีความผิดร้ายแรงอยา่งยิง่ คือมาตรการ “คุมขงัเป็นเวลาไม่เกิน 4 
สัปดาห์”46 ซ่ึงการใชม้าตรการ “คุมขัง” จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้มีการกระท าความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือมีการกระท าความผิดซ ้าหลายๆ คร้ังเท่านั้น47 พฤติกรรมท่ีร้ายแรงหมายถึงการกระท า
ใดๆ ท่ีท าให้ความปลอดภัยในเรือนจ าถูกรบกวนดว้ยการใชก้  าลงักบับุคคลหรือส่ิงของหรือการ 
ท าใหค้วามสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท างานหรือการส่ือสารภายในเรือนจ าขดัขอ้งซ่ึงกรณีใดถือว่าเป็น
พฤติกรรมร้ายแรงตอ้งมีการสอบสวนขอ้เท็จจริงเป็นรายๆ ไป ซ่ึงมาตรการคุมขงัผูต้อ้งขงัจะถูก  
น าตวัไปขงัเด่ียวเป็นระยะเวลายาวนานท่ีสุดถึง 4 สัปดาห์ซ่ึงอาจคุมขงัในห้องขงัพิเศษก็ไดถื้อเป็น
มาตรการทางวินยัท่ีเด็ดขาดท่ีสุด และตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใชโ้ดยค านึงถึงการบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการบงัคบัโทษดว้ย เปรียบเทียบกบัของไทยจะตอ้งมีการกระท าผิดต่อผูบ้ญัชาการ
เรือนจ าหรือทะเลาะวิวาทกัน 2 คร้ังข้ึนไปจะถูกสั่งลงโทษขังเด่ียว โดยมีระยะเวลาการขงัเด่ียว
ยาวนานถึง 3 เดือน 
 อย่างไรก็ดี ในเร่ืองการจดัท่ีพกัระหว่างการพกัผ่อนของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
โดยหลกัผูต้ ้องโทษตอ้งอยู่ในห้องของตนโดยล าพงั ในกรณีการอยู่ดว้ยกนัจะท าไดเ้มื่อผูต้อ้งขัง  
คนใดคนหน่ึงตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือหรือในกรณีอาจมีอนัตรายต่อชีวิตเท่านั้น ดงันั้นจะเห็น
ได้ว่าหลกัการในเร่ืองของการนอนระหว่างพักผ่อนของสาธารณรัฐเยอรมนีทางด้านกฎหมาย
ประกอบกบัวฒันธรรมซ่ึงบริบทในการพกัผ่อนจะให้นอนเด่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่า
องค์การสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขังในดา้นท่ีพกัอาศยั “ควรเป็นห้องนอนเด่ียว” 
หากผูต้อ้งขังถูกลงโทษขงัเด่ียวก็จะไม่มีความรู้สึกแตกต่างกับการนอนตามปกติมากนักซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกบับริบทของไทย มีการนอนในลกัษณะหอ้งนอนรวมเมื่อถูกลงโทษขงัเด่ียวก็จะท าให้
เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างจากชีวิตความเป็นอยู่ตามปกติเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการลงโทษขงัเด่ียว
นาน 3 เดือน อาจท าใหผู้ต้อ้งขงัเกิดอาการซึมเศร้าและเสียสุขภาพทางจิตไดใ้นท่ีสุด 
 4.4.2.2  ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนการสัง่ใชม้าตรการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัไม่ว่าจะ
เป็นมาตรการพิเศษหรือมาตรการทางวินัย หากผูต้ ้องขังคนหน่ึงคนใดถูกขังในห้องขังท่ีมีความ

                                                             
46 StVollzG. § 103 Abs.8. 
47 StVollzG. § 103 Abs.2. 
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มัน่คงพิเศษ นายแพทยป์ระจ าเรือนจ าต้องเข้าเยี่ยมโดยไม่ชักช้าและเท่าท่ีจะท าได้ต้องกระท า 
ทุกวนั48 หรือการขงัเด่ียวท่ีเป็นโทษทางวินยั ในการมีส่วนร่วมของแพทยไ์ดด้งัน้ี49 
 (1)  ก่อนท่ีจะมีการคุมขังจะต้องฟังความเห็นของแพทยแ์ละในระหว่างคุมขังเด่ียว
ผูต้อ้งขงัตอ้งอยูใ่นความดูแลทางการแพทย ์
 (2)  การบังคับขังเด่ียวจะต้องหยุดหรือระงับ เมื่อสุขภาพอนามยัของผูต้ ้องขังเป็น
อนัตราย 
 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไทยตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์มาตรา 35 กรณีเจ็บป่วยหรือ
มีเหตุอนัควรอย่างอ่ืนซ่ึงจะต้องยกข้ึนพิจารณาจะงดการลงโทษทางวินัยไวก่้อนก็ได้”50 “กรณี
ผูต้อ้งขงัได้รับโทษขงัเด่ียวให้พศัดีจดัให้มีผูต้รวจรักษาการขงัเด่ียวให้เป็นไปตามวรรคก่อนและ
สงัเกตเม่ือมีการเจ็บป่วยซ่ึงตอ้งมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน”51 จะเห็นไดว้่ามีการตรวจสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัเม่ือมีการเท่านั้น ไม่มีการก าหนดการตรวจสุขก่อนการใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียว
อยา่งเช่นสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 
 4.4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวผูต้ ้องขั งในประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัสาธารณรัฐเกาหลี 
   4.4.3.1 กรณีการขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินัยเรือนจ าของสาธารณรัฐเกาหลีตาม
ขอ้บงัคบัเรือนจ าไดก้  าหนดความผดิเก่ียวกบัการฝ่าฝืนระเบียบวินยัเรือนจ าเมือ่ผูต้อ้งขงัคนใดกระท า
ผดิตามเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดแลว้ การลงโทษทางวินยัเป็นส่ิงส าคญัในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในเรือนจ า ประเภทของการลงโทษทางวินยั มีดงัต่อไปน้ี52 
 1. การเตือน 
 2.  การเป็นอาสาสมคัร ประมาณ 50 ชัว่โมง 
 3.  การลดเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนการท างาน ภายใน 3 เดือน 
 4.  การงดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชัว่คราว เป็นเวลา 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 5.  หา้มอ่านหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลา 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 

                                                             
48 StVollzG. § 92 Abs (1) 
49 StVollzG. § 107 Abs (1) (2).  
50  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479. มาตรา 36. 
51  กฎกระทรวง, ขอ้ 118 วรรค 2. 
52  Prison Act 108. 
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 6.  หา้มดูโทรทศัน์เป็นเวลา 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 7.  หา้มซ้ือของใชส่้วนตวั (ไม่รวมถึง ยาเพื่อการรักษา ตามค าสัง่ของเภสชักร) 30 วนั 
หรือนอ้ยกว่า 
 8.  หา้มท างาน 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 9.  หา้มใชโ้ทรศพัท ์30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 10. หา้มเขียน 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 11. หา้มเขียนจดหมาย 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 12. หา้มสนทนา 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 13. หา้มออกก าลงักายกลางแจง้ 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 14.  การจ ากดัสิทธิทุกประเภท 30 วนั หรือนอ้ยกว่า 
 บทลงโทษทางวินัยผูต้ ้องขังของสาธารณรัฐเกาหลี จะเห็นได้ว่า ไม่มีการก าหนด
บทลงโทษขงัเด่ียวเอาไว ้ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า หากกระท าผดิวินยัเรือนจ าแลว้การลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั
นั้นก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชล้งโทษผูต้อ้งขงั เน่ืองจากการลงโทษขงัเด่ียวเป็นโทษมากกว่าประโยชน์
ท่ีจะใชก้บัผูต้อ้งขงั เรือนจ าสาธารณรัฐเกาหลีไดเ้ห็นความส าคญัของการคุม้ครองสิทธิและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัมาก บทลงโทษทางวินยั 14 ประการนั้นก็เพียงพอท่ีจะใหผู้ต้อ้งขงัไดรู้้
ส านึกกบัการท่ีตนเองไดรั้บโทษแลว้ จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัอนัเป็น
การทรมานและเป็นการละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีรุนแรงเกินกว่าเหตุอีกดว้ย  เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไทยจะมีการลงโทษขงัเด่ียว 3 เดือน ซ่ึงก็ถือว่าไม่เป็นการเคารพสิทธิของผูต้อ้งขงัและไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษจ าคุก 
 4.4.3.2  กรณีของสาธารณรัฐเกาหลีไดก้  าหนดเก่ียวกบัการบงัคบัตามกฎหมายเพื่อการ
ลงโทษ ใหผู้คุ้มเป็นผูด้  าเนินการบงัคบัตามกฎหมายเพื่อการลงโทษส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีถูกจ ากดัสิทธิ 
หากเห็นว่าเป็นการจ าเป็นส าหรับการรักษาผูต้อ้งขงัป่วย การบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณี
การลงโทษทางวินยั ผูคุ้มจะตอ้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการลงโทษผูถู้กกล่าวหา กระท าโดย
เจา้หน้าท่ีทางการแพทย ์และจดัให้มีการตรวจสุขภาพเป็นคร้ังคราวในระหว่างระยะเวลาบังคับ
โทษ53 โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีไม่มีบทลงโทษทางวินยัเก่ียวกบัการขงัเด่ียวเอาไวเ้ลย แต่ก็ไดม้ี
การบญัญติักฎหมายใหม้ีแพทยต์รวจร่างกายก่อนของผูต้อ้งขงัก่อนการใชม้าตรการทางวินยั 
 
 

                                                             
53 Prison Act 112. 
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 4.4.3.3  ส่วนสาธารณรัฐเกาหลี เน่ืองจากสาธารณรัฐเกาหลีไม่ไดม้ีบทบญัญัติเก่ียวกับ
การลงโทษขังเด่ียวไว ้อย่างไรก็ดี  การตรวจสอบการใช้อ  านาจของการลงโทษทางวินัยของ
สาธารณรัฐเกาหลีมีระบบท่ีดีซ่ึงควรศึกษาถึงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบติัท่ีมีความส าคญัใน
การพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยมีคณะกรรมการผูม้ีอ  านาจหน้าท่ีวินิจฉัยลงโทษทางวินัยต้อง
ประกอบดว้ยบุคคลภายนอกท่ีศึกษาหรือมีประสบการณ์เก่ียวกบังานดา้นราชทณัฑ์ ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ตอ้งไม่เกิน 7 คน รวมประธาน และประธานจะตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ี
สอง รองจากผูคุ้ม ผูคุ้มจะแต่งตั้งสมาชิกจากบรรดาหัวหน้าแผนกส่วนราชทณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บุคคลภายนอกท่ีศึกษาหรือมีประสบการณ์เก่ียวกบังานดา้นราชทณัฑ ์และในกรณีน้ี กรรมการซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกจะตอ้งมี 3 คน หรือมากกว่า54 เม่ือเปรียบเทียบกบัไทยจะมีตั้งคณะกรรมการ ซ่ึง
มาจากเจา้หน้าท่ีเรือนจ า 3 นาย ท าการสอบสวนผูต้อ้งขงัเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไปซ่ึงไม่
เป็นการถ่วงดุลอ านาจกนั อาจท าใหผู้ต้อ้งขงัรับสารภาพเพราะเกิดความกลวัก็ได้ 
 จะเห็นได้ว่า การจะลงโทษวินัยผูต้ ้องขงัได้นั้น จะตอ้งมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 
เพ่ือถ่วงดุลอ  านาจระหว่างเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ ์ทั้งน้ีก็เพ่ือความถูกตอ้งและเป็นธรรมแก่ผูต้อ้งขงัเอง 
ในการบังคับตามกฎหมายเพื่อการลงโทษ ให้ผูคุ้มเป็นผูด้  าเนินการบังคับตามกฎหมายเพื่อการ
ลงโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงโทษขงัเด่ียว หากใชอ้  านาจตดัสินโดยไม่รอบครอบ ไม่มีตวัแทนท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย ไม่มีคณะกรรมการซ่ึงมาจากบุคคลภายนอกเพื่อถ่วงดุลอ านาจหน้าท่ีของ 
เจา้พนกังานเรือนจ าในการสัง่ลงโทษขงัเด่ียว ผูต้อ้งขงัก็จะถูกลิดรอนสิทธิของตนเองโดยไม่สมควร
อยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

54 Prison Act 111 (2). 
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ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบการด าเนินกระบวนการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัของไทย องักฤษ สหพนัธ์
สาธารณรัฐ 

 
กระบวนการ ไทย อังกฤษ เยอรมัน เกาหลี 

มาตรการพิเศษ 
(ขงัเด่ียว) 

 แยกควบคุมกกัขงั
ไวใ้นประเภทอื่น
หรือสถานที่อื่น/ไม่มี
ก  าหนดเวลา (ตรวจ
คน้ยดึวตัถุมีแนว
ปฏิบติัแต่ไม่ก  าหนด
ในกฎหมาย) 

 แยกควบคุมจ ากดั
ใหอ้ยูใ่นหอ้งพิเศษ/
เปลี่ยนที่ท  างาน/ยดึ
ทรัพยสิ์นและ
ส่ิงของอนัตราย 

 แยกขงั โดยใหจ้ ากดั
การอยูใ่นหอ้งพิเศษ
ปราศจากวตัถุ
อนัตราย /เม่ือมี
เหตุผลพิเศษเฉพาะ
บุคคลไม่อาจกา้ว
ล่วงเสียไดเ้ท่านั้น/
แยกขงัเกินสาม 
เดือนภายในหน่ึงปี/
ยดึหรือเกบ็วตัถุ/เฝ้า
สังเกต 

 แยกขงั /ตรวจยดึ
ส่ิงของอนัตราย/
ป้องกนัชีวิตหรือ
ร่างกาย และความ
มัน่คงทางอารมณ์
ของนกัโทษ/ความ
จ าเป็นเพื่อสั่งสอน 

ระยะเวลาการขงั
เด่ียวที่เป็น
บทลงโทษทางวินยั   

ขงัเด่ียว 3 เดือน 
 

กกัขงั 14 วนั คุมขงั 4 สัปดาห์ 
 

ไม่มีบทบญัญติัการ
ลงโทษขงัเด่ียว 

การตรวจสุขภาพ
ก่อนการด าเนินการ 

ไม่ก  าหนดแต่ยกเวน้ 
มาตรการไดก้รณี
เจ็บป่วย 

ตรวจสุขภาพก่อน ตรวจสุขภาพก่อน/
ปรึกษาผูมี้หนา้ที่
บ  าบดัแกไ้ข 

ตรวจสุขภาพก่อน 

การมีตวัแทนทาง
กฎหมายและ
คณะกรรมการการ
ลงโทษ 

ไม่มีก  าหนดไว  ้ มีการปรึกษาแบบ
เพื่อน/ทนาย/มีคู่มือ 

ทนายความ/ปรึกษา
ทางโทรศพัท ์

มีคณะกรรมการจาก
บุคคลภายนอกร่วม
พิจารณาลงโทษ 

ผูมี้อ  านาจในการสั่ง
ใชม้าตรการขงัเด่ียว 

พศัดี/ อธิบดีกรม
ราชทณัฑ/์ผู ้
บญัชาการเรือนจ า 

ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
ผูต้รวจการเรือนจ า 

ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
คณะกรรมการ
เรือนจ า 

ผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
คณะกรรมการ
เรือนจ า 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

กระบวนการ ไทย อังกฤษ เยอรมัน เกาหลี 

เหตุแห่งการขงัเด่ียว  กระดา้งกระเด่ืองต่อ
ผูบ้ญัชาการเรือนจ า/ 
วิวาทกบัผูอ้ื่นตั้งแต่ 
2 คร้ังข้ึนไป / เป็น
เจา้มือเล่นการพนนั /
ด่ืมสุรา สูบกญัชา /  
มีส่ิงขิงตอ้งหา้มอนั
เป็นเคร่ืองมือในการ
หลบหนี / คา้ส่ิงของ
ตอ้งหา้ม 
 

หลบหนีจากที่คุมขงั 
/แหกหกัสถานที่ 
คุมขงั / ครอบครอง
อาวุธ / หรือยาเสพ
ติดประเภทหน่ึง 

ผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
หมายถึง การการ
กระท าใดๆ ที่ท  าให้
ความปลอดภยัใน
เรือนจ าถูกรบกวน
ดว้ยการใชก้  าลงักบั
บุคคลหรือส่ิงของ
หรือท าใหก้าร
ส่ือสารภายใน
เรือนจ าขงัขอ้ง / 
กระท าผิดซ ้ าหลายๆ 
คร้ัง 
 

ไม่มีบทบญัญติัการ
ลงโทษขงัเด่ียว 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป 
 งานราชทณัฑเ์ป็นการด าเนินการบงัโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล โดยมุ่งเนน้ความ
สงบเรียบร้อยความสงบสุขของสังคมและเป็นการควบคุมผูต้ ้องถูกบังคับโทษ  ไม่ให้มีโอกาส
กระท าผิดอีก เป็นงานท่ีมีความละเอียดอ่อนอนัเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในหลายประการของ
บุคคล นอกจากน้ี ภารกิจหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดของงานราชทณัฑ์คือการปรับปรุงแกไ้ขลกัษณะนิสัย
ของผูก้ระท าความผิด กล่าวคือ การปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัเพื่อให้มีการด ารงชีวิตใน
อนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในส่วนของการบงัคบัโทษจ าคุกของไทยท่ี
ได้ก  าหนดวิธีปฏิบัติต่อผูท่ี้ต้องถูกบังคับโทษจ าคุกตั้งแต่แรกรับตัวผูต้ ้องขังเข้าในเรือนจ าและ
มาตรการต่างๆ ในการปฏิบติัตามขั้นตอนของการบงัคบัโทษจ าคุกจนถึงกระบวนการปฏิบติัในการ
ปล่อยตวัผูซ่ึ้งตอ้งถูกบงัคบัโทษจ าคุกพน้จากการถูกบงัคบัโทษไปจากเรือนจ า 
 เมื่อผูต้ ้องขังเขาสู่เรือนจ าก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของเรือนจ า การใช้
มาตรการทางวินัยเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นท่ีเรือนจ าตอ้งมีการบงัคบัใช้
โดยมีความมุ่งหมายหลกัคือความมัน่คงปลอดภยั การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการ
เคารพกติกาในการอยูร่่วมกนัเป็นการฝึกฝนผูต้อ้งขงัในการบงัคบัระงบัยบัย ั้งหรือการควบคุมความ
ประพฤติของตนเองได ้หากผูต้อ้งขงักระท าผิดกติกาขอ้บงัคบัของเรือนจ าผูต้อ้งขงัรายนั้นก็จะถูก
ลงโทษทางวินัย ซ่ึงการลงโทษทางวินัยต่อผูต้อ้งขงัมีหลายสถานดว้ยกันแต่บทลงโทษท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัอนัไดแ้ก่ “ขงัเด่ียว” เน่ืองจากการลงโทษในลกัษณะเช่นน้ีเป็นการ
ลงโทษท่ีจ ากดัเสรีภาพของผูต้อ้งขงัมากเกินไป โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 เป็นตน้มา ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ือง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
รวมถึงมาตรฐานสากลท่ีค านึงถึงสิทธิของผูต้อ้งขงั ในการใชอ้  านาจของเจา้พนกังานเรือนจ าจึงตอ้ง
ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิของผูต้อ้งขงัดว้ย โดยจะตอ้งไม่ปฏิบติัต่อเขาอย่างไม่ใช่
มนุษย ์การทารุณโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม การท่ีผูต้อ้งขงัถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ านั้นก็ถือว่าเป็น
การกระท าต่อชีวิตและร่างกายของเขาแลว้โดยการการจ ากดัสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จึง
เรียกไดว้่าการขงัเด่ียวเป็นการจ าคุกซอ้นคุกนั่นเอง ดงันั้นการบงัคบัใชม้าตรการทางวินัยผูต้อ้งขงั
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ภายใตก้ารปฏิบติัของเจา้พนักงานเรือนจ าจึงเป็นมาตรการท่ีจะตอ้งบงัคบัใชโ้ดยถูกตอ้งชอบธรรม 
ภายใต้กฎหมาย โดยยกผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่าวหาเป็นประธานของการด าเนินการทางวินัยลงโทษ 
ขงัเด่ียวและไม่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์ของเจา้พนักงานเรือนจ า เพราะมาตรการ
ทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวนั้นเป็นมาตรการท่ีกระทบถึงสิทธิหรือประโยชน์ของผูต้อ้งขงัได ้ 
 กระบวนการบังคับใช้มาตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวท่ีเรือนจ าใช้ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบนัยงัไม่เป็นการเปิดโอกาสหรือใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีถูกกล่าวหาและยงัไม่ไดรั้บ
ความคุม้ครองจากกระบวนการบงัคบัใชเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบั
การแกข้อ้กล่าวหา การปฏิบติัของเจา้พนกังานเรือนจ ามกัใชว้ิธีการท่ีรวบรัดและไม่แจง้สิทธิใดๆ ท่ี
ผูต้ ้องขงัควรทราบและมกับงัคบัใชม้าตรการขงัเด่ียวกบัทุกกรณีท่ีเกิดการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของ
เรือนจ า ซ่ึงโดยหลกัการวินัยเรือนจ ามีวตัถุประสงค์หลกัเพียงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ
เรือนจ า เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบทั้ งผูต้ ้องขังด้วยกัน และเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานในเรือนจ า
น าไปสู่การพฒันาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการบงัคับ
โทษจ าคุก ในส่วนกระบวนการบงัคบัใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ียงัไม่ได้รับ
ความคุม้ครองสิทธิเท่าท่ีควร ซ่ึงพอสรุปปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชม้าตรการทางวินยัลงโทษ
ขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1.1 การแจง้ขอ้กล่าวหา ซ่ึงตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ และกฎกระทรวงรวมทั้งระเบียบ
ปฏิบติัไม่มีการก าหนดไวช้ดัเจนท าใหผู้ต้อ้งขงัสบัสน และไม่ทราบว่าตนเองกระท าผดิอยา่งไร และ
ควรแกข้อ้กล่าวหาอยา่งไร ไม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง การเผชิญหนา้กบัเจา้พนกังาน
เรือนจ าหลายคนในห้องสอบสวนเป็นส่ิงท่ีผูต้ ้องขงัในเรือนจ ารู้สึกกดดันและพยายามหลีกเล่ียง
อยา่งท่ีสุด ซ่ึงการรับสารภาพเพ่ือใหส้ภาวะกดดนัดงักล่าวผา่นไปมกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังโดยไม่ทราบว่า
ส่งผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ต่อตนเองในภายหลงัทั้งท่ีอาจไม่ได้เป็นผูก้ระท าความผิดวินัยของ
เรือนจ า 
 5.1.2 การขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยัในปัจจุบนัของไทยมีการขงัเด่ียว 3 เดือน ซ่ึงถือว่า
เป็นระยะเวลาท่ียาวนานหากเปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษให้กกัขังเพียง 14 วนัเท่านั้น ซ่ึงการ
ลงโทษขงัเด่ียวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็เพียงพอต่อการลงโทษแลว้ เม่ือพิจารณาถึงวฒันธรรมความ
เป็นอยู่ในเรือนจ าของต่างประเทศ เช่น ประเทศองักฤษไดม้ีการแยกผูต้อ้งขงัให้พกัผ่อนระหว่างวนั
โดยการนอนเด่ียว ซ่ึงเมื่อเขาถูกกกัขงัเด่ียวท่ีเป็นโทษทางวินัยย่อท าให้ผูต้ ้องขงัเหล่านั้นไม่ไดรั้บ
ผลร้ายเท่าใดนกั 
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 5.1.3 การตรวจสุขภาพของผูต้อ้งขังก่อนพิจารณาโทษขังเด่ียว ตามกระบวนการบังคับใช้
มาตรการทางวินยัผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ของไทยมิไดก้  าหนดให้บุคลากรทางการ
แพทยต์รวจร่างกายผูต้ ้องขังก่อนเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้มาตรการขังเด่ียวว่ามีความพร้อม
ทางดา้นร่างกายหรือจิตใจหรือไม่ ซ่ึงหากไดม้ีการตรวจสอบก่อนและพบว่าผูต้อ้งขงัมีผลผิดปกติ
ทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ กระบวนการลงโทษขงัเด่ียวอาจไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้เลยก็ได ้แต่อาจ
ตอ้งใชม้าตรการอย่างอ่ืนเช่นการส่งตวัไปบ าบดัรักษาอาการท่ีโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคนั้นๆ 
เช่นโรคจิต แทนการบงัคบัใชม้าตรการทางวินยั สอดคลอ้งกบัหลกัการบงัคบัโทษซ่ึงการน าคนโรค
จิตมาคุมขัง หรือการลงโทษคนโรคจิต ไม่เกิดประโยชน์อนัใดต่อสังคมนอกจากการสร้างความ
ทุกขเวทนาใหผู้พ้บเห็น 
 5.1.4 การมีตวัแทนทางกฎหมายของผูต้อ้งขงัท่ีถูกกล่าวหา กระบวนการบงัคบัใชม้าตรการขงั
เด่ียวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการขั้นตอนท่ีเป็นเร่ืองกฎหมายเกือบทั้งหมด การมีท่ีปรึกษาจึงเป็น
ส่ิงท่ีส าคัญ แต่ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มิไดก้ล่าวถึงไวโ้ดยตรง จึงต้องใช้
กฎหมายอ่ืนซ่ึงก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนดให้คู่กรณีสามารถมี
ตวัแทนทางกฎหมายได ้แต่สิทธิดงักล่าวผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่แทบไม่ทราบ และเจา้พนักงานเรือนจ า
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นฝ่ายตรงกนัขา้มกบัผูต้อ้งขงัพยายามหลีกเล่ียงไม่แจง้สิทธิการมีท่ีปรึกษาหรือการมี
ตวัแทนทางกฎหมายไดใ้ห้ผูต้อ้งขงัทราบ นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัในเรือนจ าส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ือง
ระดบัการศึกษาและมีพ้ืนความรู้เดิมก่อนถูกบงัคบัโทษจ าคุกอยู่ในระดบัท่ีต  ่า หรือถึงแมว้่าเป็นผูมี้
ความรู้แต่หากเป็นผูม้ีความรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกับด้านกฎหมายจึงไม่สามารถรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนท่ีควรจะเป็นได ้ 
 5.1.5 อ านาจในการสั่งใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขงัเด่ียว ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ได้
ก  าหนดให้การสั่งใชม้าตรการทางวินัยต่อผูต้อ้งขงัเป็นอ านาจของผูด้  ารงต าแหน่ง พศัดี สารวตัร
เรือนจ า และผูบ้ญัชาการเรือนจ าซ่ึงมีขอ้จ  ากดัอ  านาจเป็นระดบัตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดในกรณีท่ี
ผูส้ั่งลงโทษเป็นพศัดี หรือสารวตัรเรือนจ า นั้นต้องรายงานผูบ้ัญชาการเรือนจ าและผูบ้ัญชาการ
เรือนจ ามีอ  านาจสั่งแกไ้ขได ้แต่กรณีท่ีผูต้อ้งขงักระท าผดิวินัยต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ าเอง อ  านาจใน
การสั่งลงโทษยงัอยูใ่นอ  านาจของผูบ้ญัชาการเรือนจ าทั้งหมด ซ่ึงท าใหเ้กิดความเคลือบแคลงสงสัย
ในความเป็นกลาง และหลกัการมีผลประโยชน์ขดักนัหรือไม่ แมว้่าตามคู่มือการด าเนินการทางวินัย
ผูต้อ้งขงัก  าหนดใหก้ารลงโทษผูต้อ้งขงัตอ้งรายงานกรมราชทณัฑก์็ตามแต่เป็นเพียงทางปฏิบติัท่ีไม่
เป็นทางการเท่าใดนกั และเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบการรายงานตรวจสอบเพียงรูปแบบของค าสั่งและ
การปรับขอ้เท็จจริงตรงขอ้กฎหมายหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่สามารถตรวจสอบความเป็นกลางไดใ้น
การสัง่ใชม้าตรการทางวินยัต่อผูต้อ้งขงัได ้
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 5.1.6 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางวนิยัลงโทษขงัเด่ียวท่ีสามารถใชไ้ดก้บัผูต้อ้งขงัในเรือนจ า
ตามพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 ท่ีก  าหนดให้ใช้มาตรการขงัเด่ียวต่อผูต้ ้องขงัท่ี
กระท าผิดวินัย ซ่ึงเป็นการใชม้าตรการท่ีเป็นการลงโทษต่อสภาพจิตใจและเสรีภาพของผูต้อ้งขงัท่ี
ขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน กฎมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อนกัโทษและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ซ่ึงในทางปฏิบติัเรือนจ าไดม้ีการใชล้งโทษขงัเด่ียวตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
และการคงบทบญัญติัของการขงัเด่ียวท่ีเป็นการลงโทษทางวินยัไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑม์ิได้
ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใด แต่ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์โหดร้ายทารุณหรือการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัซ่ึงแมเ้ป็นผูท่ี้ศาลตดัสินว่าเป็นผูก้ระท าความผิดก็ตามแต่วตัถุประสงคข์อง
การบงัคบัโทษจ าคุกก็เพื่อปรับเปล่ียนพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงั ซ่ึงตอ้งอาศยัความยนิยอมพร้อมใจของ
ผูต้อ้งขงัเพื่อเขา้สู่กระบวนการ แต่การขงัเด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยัมีลกัษณะเป็นการลงโทษท่ี
โหดร้ายมีแต่จะก่อให้เกิดการต่อตา้น และกระทบต่อบุคลิกภาพประจ าตัวของผูต้อ้งขงัท่ีอาจถูก
ท าลายลงผลทา้ยสุดคือสังคมอาจไดส้มาชิกของสังคมท่ีร้ายกาจและมีแนวความคิด หรือประกอบ
อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงกว่าเดิม  
 5.1.7 มาตรการพิเศษเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า เป็นการก าหนดมาตรการ
อ่ืนท่ีเจา้พนกังานเรือนจ าอาจใชก้บัผูต้อ้งขงักรณีท่ีผูต้อ้งขงัมีพฤติการณ์ท่ีมีขอ้สงสยัว่าจะก่อการร้าย 
หรือมีเหตุพิเศษอย่างอ่ืนซ่ึงควรแยกควบคุมกักขังไวก้ับผูต้อ้งขังประเภทอ่ืนหรือสถานท่ี อ่ืนได ้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมกัเกิดจากทางปฏิบติัท่ีเจา้หน้าท่ีเมื่อน าตวัผูต้อ้งขงัไปคุมขงัรวมกบัผูต้อ้งขงัท่ีถูก
แยกขงัเด่ียวเพ่ือการลงโทษทางวินยัซ่ึงสภาพของสถานท่ี ส่ิงอ  านวยความสะดวกไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างการแยกขงัหรือการขงัเด่ียวท่ีเป็นการลงโทษทางวินยั อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ี
ยงัไม่ไดฝ่้าฝืนหนา้ท่ีหรือระเบียบขอ้บงัคบัแต่อยา่งใด กลบัไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมือนกบัการถูกขงั
เด่ียวท่ีเป็นบทลงโทษทางวินยัเช่นเดียวกนั 
 5.1.8 การบงัคับใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขังเด่ียวต่อผูต้ ้องขงัท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดเน่ืองจาก
พระราชบญัญติัราชทณัฑแ์ละกฎกระทรวงไดก้  าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ าหรือการสัง่ให้มี
การจดัการแบ่งเขตภายในเรือนจ าออกเป็นส่วนๆ โดยใหค้  านึงถึงประเภท ชั้น เพศของผูต้อ้งขงั หรือ
ดว้ยความมุ่งหมายในการอบรมผูต้อ้งขงัตามวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ แต่ทางปฏิบติัปัจจุบนั
เรือนจ าส่วนใหญ่แยกประเภทผูต้ ้องขังซ่ึงเห็นเด่นชัดท่ีสุดคือผูต้ ้องขังหญิงและชายเท่านั้ น  
ส่วนผูต้อ้งขงัระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรือท่ีเรียกว่า “คนตอ้งขงั” เรือนจ าไม่สามารถแยก
ประเภทออกไปคุมขงัเป็นสัดส่วนไดอ้ย่างเด็ดขาด ท าให้เกิดปัญหาในการใช้มาตรการทางวินัย
ลงโทษขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัซ่ึงคดียงัไม่ถึงท่ีสุดท่ีเรือนจ าตอ้งใชม้าตรการเดียวกนักบัผูต้อ้งขงัซ่ึงคดี
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ยงัไม่ถึงท่ีสุด ประการส าคญัในคู่มือการลงโทษผูต้อ้งขงักระท าผิดวินัยยงัระบุการลงโทษขงัเด่ียว
ผูต้อ้งขงัท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดไวอ้ยา่งชดัเจน  
 5.1.9 การตรวจสอบถ่วงดุลการใชอ้  านาจของเจา้พนกังานเรือนจ ากรณีการด าเนินการทางวินัย
ลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่แจง้วิธีการด าเนินการหรือสิทธิในการ
ร้องทุกข์ หรือวิธีการเขา้ถึงสิทธิ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเป็นผูต้รวจสอบการปฏิบติัของเจา้หน้าท่ี 
ตลอดจนการท่ีเจ้าหน้าท่ีผูม้ี ส่วนเก่ียวข้องกับเรือนจ าไม่ให้ข้อมูลท่ี เป็นจริงต่อหน่วยงาน  
ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบการใชอ้  านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานเรือนจ า นอกจากน้ีการตรวจสอบข้อ 
ร้องทุกข์ ขอ้ร้องเรียนยงัไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการในการ
ตรวจสอบ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 ตามประเด็นปัญหาจากการบังคับใชม้าตรการทางวินัยลงโทษขงัเด่ียวผูต้ ้องขงัตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 มาตรา 35 (6) ดังท่ีได้กล่าวมาแลว้ในข้อสรุปนั้ น 
เพือ่ใหก้ารด าเนินการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑเ์ป็นไปโดยถูกตอ้งและเป็นการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพหรือการจ ากดัอิสรภาพของผูต้อ้งขงัตามหลกัการบงัคบัโทษจ าคุกและเพื่อให้
การด าเนินการเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษท่ีมุ่งปรับเปล่ียนพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงั เพื่อ
เขา้สู่สังคมและใชชี้วิตอยู่กบัสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาการขงัเด่ียว
ของเรือนจ าทั่วประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของผูต้ ้องขังในเรือนจ า  
จึงขอเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในเรือนจ าดงัน้ี 
 5.2.1 การแจง้ขอ้กล่าวหา 
 กระบวนการบงัคบัใชก้ารลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์มิได้
ก  าหนดการด าเนินการและลกัษณะของห้องขงัเด่ียวไวอ้ย่างชดัเจนท าให้เกิดปัญหาในการใชแ้ละ
การปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัในหลายเรือนจ า ท าใหเ้กิดปัญหาการร้องเรียนว่าไม่มีมาตรฐานและเป็นการ
เลือกปฏิบติัได ้จึงเสนอแนะให้เพ่ิมเติมขอ้ความในกฎกระทรวง ขอ้ 99 จากท่ีก  าหนดว่า “ก่อนท่ีจะ
ลงโทษแก่ผูต้ ้องขังฐานผิดวินัย จักต้องให้โอกาสแก่ผูต้ ้องขังได้ช้ีแจงว่าตนมีข้อแก้ตัวอย่างใด
หรือไม่” โดยเพ่ิมเติมเป็นข้อความว่า “ก่อนการพิจารณาขอ้กล่าวหาทางวินัยให้เจ้าพนักงานผูม้ี
หน้าท่ีแจง้ขอ้กล่าวหาและสิทธิของผูต้อ้งขงัในกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยตามรูปแบบท่ี
กรมราชทณัฑก์  าหนดและจกัตอ้งใหโ้อกาสผูต้อ้งขงัไดช้ี้แจงว่าตนมีขอ้แกต้วัอยา่งใดหรือไม่”  
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 5.2.2  ก าหนดลกัษณะหอ้งขงัเด่ียวท่ีใชล้งโทษทางวินยัใหช้ดัเจน 
 เน่ืองจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์รวมถึงกฎกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ก  าหนดถึง
ลกัษณะของห้องขงัเด่ียวเอาไวจึ้งท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเกิดความสับสนว่าควรน าผูต้อ้งขงัไป
ขงัเด่ียวไวท่ี้ใด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีจะน าตวัผูต้อ้งขงัไปขงัไวใ้นหอ้งแยกขงัท่ีใช้
เป็นมาตรการเพื่อความความปลอดภยั จึงขอเสนอแนะดงัน้ี 
 ในกฎกระทรวงข้อ 118 “การขังเด่ียวนั้ น ให้กระท าโดยวิธีแยกผู ้ต้องรับโทษจากผูต้ ้องขัง 
อ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษ หา้มการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” 
แกไ้ขวรรคแรก โดยเพ่ิมเติมขอ้ความดงัต่อไปน้ี “การขังเด่ียวนั้น ให้กระท าโดยวิธีแยกผูต้อ้งรับ
โทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงัไวใ้นท่ีซ่ึงจดัข้ึนเป็นพิเศษซ่ึงไม่ใช่หอ้งแยกขงัท่ีใชเ้ป็นมาตรการเพ่ือ
ความปลอดภยั” 
  ตอนทา้ย ขอ้ 118 วรรคแรกท่ีก  าหนดว่า “...ห้ามการติดต่อหรือพูดจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน” 
การท่ีผูต้อ้งขงัถูกจ าคุกอยูใ่นเรือนจ านั้นอาจถูกก ากดัสิทธิบางประการแต่การท่ีผูต้อ้งขงัถูกลงโทษ
ขงัเด่ียวนั้น สิทธิในการพบทนายความเพ่ือปรึกษาคดีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูต้อ้งขงั เมื่อกฎหมาย
ก าหนดไวเ้ช่นน้ีท าให้เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าไม่ให้ผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษขงัเด่ียวพบกบัทนายความซ่ึงไม่
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีสิทธิในการไดรั้บการเยีย่มจากญาติของผูต้อ้งขงัก็เป็นสิทธิของผูต้อ้งขงัท่ีพึงมี 
การท่ีผูต้อ้งขงัถูกลงโทษขงัเด่ียวเป็นเพียงการถูกลงโทษทางวินัยเท่านั้น ส่วนเร่ืองของสิทธิท่ีไดรั้บ
การเยีย่มก็ยงัควรมีอยู ่จึงขอเสนอแนะใหย้กเลิกขอ้ความน้ีขอ้ความดงักล่าวน้ีเสีย 
 5.2.3 การตรวจสุขภาพผูต้อ้งขงัก่อนการพิจารณาลงโทษขงัเด่ียว  
 ในกรณีการถูกจ าคุกเป็นเวลานานๆ ผูต้อ้งขงัอาจมีปัญหาดา้นสุขภาพจิตได ้และการ  
ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของเรือนจ าอาจมีสาเหตุมาจากอาการทางจิตของตัวผูต้ ้องขังเองซ่ึงไม่เป็ น
ประโยชน์อนัใดในการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัเหล่านั้น ทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมคือการบ าบดัรักษา
อาการทางจิตโดยเรือนจ าตอ้งด าเนินการส่งตวัไปรักษาในโรงพยาบาลท่ีรักษาโรคเหล่าน้ีโดยเฉพาะ 
ซ่ึงตามพระราชบัญญติัราชทณัฑ์ มิได้ก  าหนดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพจิตของ
ผูต้อ้งขงัก่อนการด าเนินกระบวนพิจารณาลงโทษขงัเด่ียว และกรณีการลงโทษขังเด่ียวเป็นวินัย 
ผูอ้ย่างหน่ึงได้ก  าหนดอยู่พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ในมาตรา 36 ดงัน้ี “ถา้ปรากฏว่าผูต้อ้งขงัท่ีจะ
ไดรั้บโทษดัง่ว่ามาในมาตราก่อนนั้น เจ็บป่วยหรือมีเหตุอนัควรอย่างอ่ืน ซ่ึงจะตอ้งยกข้ึนพิจารณา 
จะงดการลงโทษนั้นไวก่้อนก็ได ้
 อน่ึง พนักงานเจา้หน้าท่ีอาจเพิกถอนการลงโทษอย่างใดๆ เสียไดเ้มื่อมีเหตุสมควรแต่
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ญัชาการเรือนจ า”  
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 เมื่อพิจารณาตามบทบัญญติัดังกล่าวไม่ไดก้  าหนดการตรวจสุขภาพผูต้อ้งขังก่อนการ
ด าเนินการขงัเด่ียว อาจท าให้ผูต้อ้งขงัท่ีเจ็บป่วยอาจมีอาการหนักมากข้ึน ซ่ึงในบางคร้ังอาจถึงแก่
ชีวิตจากการขงัเด่ียวก็ได ้ในกรณีท่ีไดล้งโทษไปแลว้และยกเลิกหรือระงบัในภายหลงันั้นอาจไม่ทนั
ต่อความเสียหายท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บ ดงันั้นจึงควรแกไ้ขมาตรา 36 เป็นขอ้ความในวรรคแรกดงัน้ี “ก่อน
การแจง้ขอ้กล่าวหาและด าเนินการทางวินัย ให้บุคลากรทางการแพทยต์รวจสุขภาพของผูต้อ้งขัง  
ทุกคร้ัง” 
 เพ่ิมขอ้ความในวรรคสอง “ในระหว่างการลงบงัคบัใชม้าตรการลงโทษทางวินัยท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต หรือสุขภาพกายของผูต้อ้งขงัให้บุคคลกรทางการแพทยแ์ละพศัดีเข้า
ตรวจตราผูต้อ้งขงัอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง และหากได้รับการร้องขอจะตอ้งด าเนินการตรวจ
สุขภาพร่างผูต้อ้งขงัท่ีถูกลงโทษทางวินยัโดยทนัที”  
 ใชข้อ้ความเดิมในวรรคแรกเป็นวรรคสามดงัน้ี “ถา้ปรากฏว่าผูต้อ้งขงัท่ีจะไดรั้บโทษดัง่
ว่ามาในมาตราก่อนนั้น เจ็บป่วยหรือมีเหตุอนัควรอย่างอ่ืน ซ่ึงจะต้องยกข้ึนพิจารณา จะงดการ
ลงโทษนั้นไวก่้อนก็ได”้ 
 ใชข้อ้ความเดิมในวรรคสองเป็นวรรคส่ีดงัน้ี “อน่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจเพิกถอนการ
ลงโทษอยา่งใดๆ เสียไดเ้มื่อมีเหตุสมควรแต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ญัชาการเรือนจ า”  
 5.2.4 ควรมีการแกไ้ขจ านวนวนัท่ีใชใ้นการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว้ 
 ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑม์าตรา 35 (6) ก าหนดให้มีการขงัเด่ียว 3 เดือน อ  านาจใน
การสัง่ใชคื้อผูบ้ญัชาการเรือนจ า และตามกฎกระทรวง ขอ้ 100 (4) ขงัเด่ียวไม่เกิน 1 เดือน อ  านาจใน
การสัง่ใชคื้อ พศัดีเรือนจ า การท่ีผูต้อ้งขงัฝ่าฝืนและกระท าผดิวินยัเรือนจ าและมีการลงโทษขงัเด่ียวก็
เพ่ือท่ีจะแยกผูต้อ้งขงันั้นออกจากผูต้อ้งขงัอ่ืนก็เพ่ือท่ีจะท าให้ผูต้อ้งขงันั้นเข็ดหลาบและส านึกกบั
ความผดิท่ีไดก้ระท าข้ึนแต่การลงโทษขงัเด่ียวในระยะเวลานาน 3 เดือนถือว่ายาวนานเกินไป เพราะ
อาจท าใหผู้ต้อ้งขงัเกิดภาวะทางจิตหรือเกิดการเครียดแคน้ซ ้ ากว่าเดิมทา้ยท่ีสุดอาจท าให้ผูต้อ้งขงัดุ
ร้ายเกินควบคุม การขังเด่ียวท่ีเป็นระยะเวลานานนอกจากไม่เกิดประโยชน์ใดๆแลว้ยงัเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัเกินสมควรและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษอีกดว้ย ใน
ประเด็นน้ีขอเสนอแนะว่า การลงโทษขงัเด่ียวตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์มาตรา 35 (6) ขงัเด่ียว 
3 เดือน เป็นการลงโทษขงัเด่ียวท่ียาวนานเกินไป จึงขอแก้ไขเป็น “ขงัเด่ียวไม่เกิน 1 เดือน” อนั
เป็นไปตามกฎกระทรวงซ่ึงเป็นอ านาจของผูบ้ญัชาการเรือนจ าท่ีสามารถจะสัง่ไดอ้ยูแ่ลว้ 
 5.2.5 การมีตวัแทนทางดา้นกฎหมาย 
 การด าเนินการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในเรือนจ าย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือร่างกาย
ของผูต้ ้องขังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการท่ีรวบรัดและละเลยต่อสิทธิต่างๆ ของผูถู้ก
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กล่าวหา ส่งผลโดยตรงต่อตวัผูถู้กกล่าวหาท่ีถูกขงัเด่ียวโดยไม่รู้ว่าตนจะแกข้อ้กล่าวหาอยา่งไรได้
บา้ง ดงันั้นการใหโ้อกาสในการแกข้อ้กล่าวหา ผูต้อ้งขงัตอ้งมีสิทธิรับรู้ถึงสิทธิในกระบวนการ และ
มีเคร่ืองมือท่ีรักษาสิทธิของตนเอง เน่ืองจากผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายมากนัก
ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดคือ การมีท่ีปรึกษาท่ีผูต้อ้งขงัรู้สึกวางใจได ้โดยปรึกษาอาจเป็นทนายความ 
ก็ได ้หรือกรณีท่ีผูต้อ้งขงัมีความสามารถท่ีจะจดัหาเองได ้หรือการมีท่ีปรึกษาจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น 
เพื่อน ญาติ หรือแมแ้ต่เจ้าพนักงานเรือนจ าท่ีผูต้ ้องขังมีความไวว้างใจ ดังนั้นจึงเสนอให้มีการ
ก าหนดการมีตวัแทนหรือท่ีปรึกษากฎหมายโดยก าหนดในกฎกระทรวงเป็นขอ้ท่ี 99/1 ดงัน้ี วรรค
แรก “ผูต้ ้องขังท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยเรือนจ า มีสิทธิได้รับค าปรึกษาจากตัวแทนทาง
กฎหมาย บุคคลท่ีใกลชิ้ด ญาติมิตร หรือบุคคลท่ีไวว้างใจตามสมควรและภายในระยะเวลาท่ีเรือนจ า
ก  าหนด” 
 วรรคสอง “สิทธิตามวรรคแรก ผูต้อ้งขงัอาจสละเสียได ้กรณีดงักล่าวให้เจา้พนักงาน
เรือนจ าใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการทางวินยัท่ีถูกตอ้งตามสมควร” 
 5.2.6 อ านาจในการสัง่ใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียว  
 ผูท่ี้มีอ  านาจในการสั่งลงโทษทางวินัยผูต้อ้งขงัตามกฎกระทรวงได้ก  าหนดต าแหน่ง 
เจา้พนกังานเรือนท่ีมีอ  านาจไว ้3 ต าแหน่งคือพศัดี สารวตัรเรือนจ า และผูบ้ญัชาการเรือนจ า ซ่ึงกรณี
ดงักล่าวไม่เป็นปัญหา แต่กรณีท่ีผูต้อ้งขงักระท าผิดต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ าและเขา้หลกัเกณฑก์ารขงั
เด่ียวนั้น หากใหผู้บ้ญัชาการเรือนจ าเป็นผูพิ้จารณาสัง่ใหล้งโทษขงัเด่ียวดว้ยตนเองยอ่มเป็นเร่ืองของ
หลกัการผลประโยชน์ขัดกัน อาจท าให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นกลางหรือความมีอคติของ  
ผูบ้ญัชาการเรือนจ าได ้ดงันั้นเพ่ือความโปร่งใสในการใชม้าตรการทางวินยัลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั
ควรแกไ้ขกฎกระทรวงขอ้ 103 เก่ียวกบัอ านาจลงโทษทางวินัยของผูบ้ญัชาการเรือนจ าท่ีก  าหนดว่า 
“ผูบ้ญัชาการเรือนจ ามีอ  านาจทุกสถานตามท่ีบญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 
2479” โดยเพ่ิมขอ้ความเป็นวรรคสองดงัน้ีคือ “กรณีท่ีผูต้อ้งขงักระท าผดิวินยัต่อผูบ้ญัชาการเรือนจ า
ใหผู้ต้รวจราชการประจ าเขตท่ีเรือนจ าตั้งอยูเ่ป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการทางวินยัต่อผูต้อ้งขงันั้น” 
 5.2.7 มาตรการพิเศษเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ า 
    เน่ืองจากในประเด็นน้ีเจา้หนา้ท่ียงัเกิดความสบัสนเก่ียวกบัสถานท่ีใชล้งโทษขงัเด่ียวกบั
สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภยั จึงขอเพ่ิมเติม กฎกระทรวง ขอ้ 42 จากขอ้ความ
เดิม “ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่ารวมอยูก่บัผูต้อ้งขงัอ่ืน ในประเภทของตน โดยจะก่อการร้ายหรือมีเหตุพิเศษ
อย่างอ่ืน ซ่ึงควรจะแยกควบคุมกักขัง ก็ให้แยกไปรวมไวใ้นประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน ” เป็น
ขอ้ความว่า “ผูต้อ้งขงัซ่ึงไม่น่ารวมอยู่กบัผูต้อ้งขงัอ่ืน ในประเภทของตน โดยจะก่อการร้ายหรือมี
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เหตุพิเศษอยา่งอ่ืน ซ่ึงควรจะแยกควบคุมกกัขงั ก็ใหแ้ยกไปรวมไวใ้นประเภทอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืนซ่ึง
ก  าหนดไวเ้พ่ือการน้ีโดยเฉพาะและมิใช่สถานท่ีส าหรับใชเ้พ่ือการลงโทษทางวินยั”   
 5.2.8 ยกเลิกกรณีการลงโทษขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุด 
 ปัจจุบนัในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์มาตรา 35 (6) และคู่มือการลงโทษผูต้อ้งขงักระท า
ผิดวินัยได้ก  าหนดการขังเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดไวใ้ห้ลงโทษโดยชัดเจนและไดม้ีการ
ลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการลงโทษขงัเด่ียวเป็นการลงโทษท่ี
รุนแรงท่ีสุดท่ีใชล้งโทษผูต้อ้งขงักระท าผดิวินยั หากผูต้อ้งขงัในคดีท่ียงัไม่ถึงท่ีสุดถูกบงัคบัใหถู้กขงั
เด่ียวจะเป็นการละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงัอยา่งร้ายแรง เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญท่ีสันนิษฐานไวว้่า
ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดจะปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านั้นเช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัท่ีศาลมีค  าพิพากษาว่า
เป็นผูก้ระท าความผดิมิไดซ่ึ้งใหค้วามรับรองและคุม้ครองเอาไว ้นอกจากน้ีการท่ีเรือนจ ายงัไม่มีการ
แยกผูต้อ้งขงัประเภทคดียงัไม่ถึงท่ีสุดออกควบคุมต่างหากอย่างเด็ดขาดแต่ไดม้ีการควบคุมปะปน
กบันกัโทษเด็ดขาด ซ่ึงการขงัเด่ียวท่ีเป็นบททางวินัยไดม้ีการครอบคลุมไปถึงผูต้อ้งขงัประเภทคน
ตอ้งขงั ตามความหมายของพระราชบญัญติัราชทณัฑไ์ปดว้ยนั้น  
 ดงันั้นกรณีน้ีควรแกไ้ขโดยการบงัคบัใหม้ีการแยกผูต้อ้งขงัระหว่างการพิจารณาคดีออก
จากนกัโทษเด็ดขาดออกไปคุมขงัต่างหากอยา่งเป็นรูปธรรม และใหย้กเลิกการขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงัท่ี
คดียงัไม่ถึงท่ีสุด โดยเห็นควรแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์มาตรา 11 วรรคสองซ่ึงเดิม
บญัญติัไวว้่า “คนตอ้งขงัและคนฝากให้แยกขงัไวต่้างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าท่ีจะกระท าได้” 
แกไ้ขเป็น “คนตอ้งขงัและคนฝากให้แยกขงัไวต่้างหากจากนักโทษเด็ดขาดโดยชดัเจน” และควร
ยกเลิกการขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ มาตรา 35 (6) และยกเลิก
การขังเด่ียวในคู่มือการลงโทษผูต้ ้องขังกระท าผิดวินัยเรือนจ าเพื่อเป็นไปตามหลกัประกนัของ
รัฐธรรมนูญ    
 5.2.9  การตรวจสอบถ่วงดุลการใชอ้  านาจเจา้พนกังานในการด าเนินการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงั  
 ปัญหาในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจเจา้พนักงานเรือนจ าในการใชม้าตรการทางวินัย
ลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัไดม้ีการก าหนดเป็นหลกัประกนัการด าเนินการไวโ้ดยการตรวจสอบภายใน
องคก์รของราชทณัฑ์ และองค์กรภายนอกท่ีเป็นองคก์รอิสระต่างๆ ตลอดจนองคก์รศาล แต่อยา่งไร
ก็ตามการตรวจสอบดงักล่าวยงัอยู่ในภาคราชการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงยงัไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เขา้มามีบทบาทในการตรวจสอบดว้ย จึงเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีภาคประชาชนจะไดรั้บรู้ถึงความโปร่งใส 
และอาจมีส่วนช่วยในการออกแบบการแกไ้ขผูต้ ้องขงั หรือบุคคลท่ีสังคมพึงประสงค์ต่อไปใน
อนาคต เช่น ประเทศเกาหลีในกรณีการลงโทษทางวินัยได้ก  าหนดให้เอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
ในการลงโทษดว้ยอีกทางหน่ึง จะเห็นไดว้่าหากมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้ผูใ้ช้
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อ านาจในการลงโทษเกิดความเป็นกลางมากข้ึน ดงันั้นการด าเนินการท่ีเหมาะสมคือการให้ภาค
ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบร่วมกบัภาคราชการ เช่นอาจร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจเรือนจ า โดยการคดัเลือกมาจากภาคประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเรือนจ าตั้งอยู ่หรือ
ในรูปของอาสาสมคัรท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณสมบติั และประวติัท่ีเหมาะสม 
 อย่างไรก็ตามปัญหาในการลงโทษขงัเด่ียวผูต้ ้องขงัจะได้รับการแก้ไขหรือคล่ีคลาย 
ลงไดห้รือไม่นั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานของราชทณัฑซ่ึ์งเป็นเจา้หน้าท่ี
บงัคบัโทษท่ีตอ้งมีความเป็นภาวะวิสยั เสียสละ อดทน ทุ่มเทในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการมีจิตส านึก
ท่ีดี ค  านึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นหลกั การปฏิบติังานโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองของการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสากลและตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 
อีกทั้งการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบติั นอกจากน้ีวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีมุ่งหมายใหก้ารปฏิบติัเก่ียวกบัการลงโทษขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัในเรือนจ าสอดคลอ้งกบัหลกัการ
สากล และคุ้มครองสิทธิของผูต้ ้องขงัซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้ได้รับความยากล าบากในชีวิตจากการถูก
บงัคบัโทษจ าคุกท่ีถูกตดัอิสรภาพ ดงันั้นการปฏิบติัโดยการลงโทษขงัเด่ียวต่อผูต้อ้งขงันอกจากจะ
เป็นการเพ่ิมความทุกขย์ากใหผู้ต้อ้งขงัเหล่านั้นแลว้ควรปฏิบติัเท่าท่ีจ  าเป็นตามท่ีกฎหมายใหอ้  านาจ 
ดว้ยความถูกตอ้งตามธรรมนองคลองธรรม และไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือการละเมิดศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ 
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 หนังสือกรมราชทัณฑท่ี ยธ 0706/18286 วันท่ี 22 ตุลาคม 2553 เร่ืองแจงผลการพิจารณา
ขอหารือเกี่ยวกับการพบทนายความของผูตองขังในระหวางถูกลงโทษขังเดี่ยว 
อางตามหนังสือท่ี 1111/2553 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553 
 ตามหนังสือท่ีอางถึงเรือนจํากลางคลองไผลงโทษทางวินัย นักโทษ ว. โดยลดช้ัน 1 ช้ัน 
ตัดวันลดวันตองโทษจําคุก 60 วัน และขังเดี่ยวมีกําหนด 3 เดือน ในความผิดฐานทํารายรางกาย
ผูตองขังอ่ืนจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย และครอบครองสิ่งของตองหาม (ใชเหล็กแหลม
เปนอาวุธ) ตอมาในระหวางท่ีนักโทษ ว. ถูกลงโทษทางวินัยดังกลาว ทนายความของนักโทษ ว. ได
ขอพบเพื่อปรึกษาคดีในขอหาพยายามฆาผูอ่ืน ในเขตทองท่ี สภ.ราชบุรี อีกคดีหนึ่ง ซ่ึงพนักงาน
สอบสวนไดดําเนินคดีและแจงขอกลาวหาแกนักโทษ ว. แลว แตเรือนจํามีคําส่ังไมอนุญาตให
ทนายความเขาพบ โดยใหเหตุผลวา นักโทษ ว. ถูกลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยว 3 เดือน ตาม
กฎหมายกระทรวงมหาดไทยขอ 118 ไมสามารถใหเยี่ยมหรือพบปะผูใดได ทนายความจึงมีหนังสือ
ถึงผูบัญชาการเรือนจําคลองไผ พิจารณาทบทวนคําส่ังดังกลาว โดยอางวาเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย จึงขอหารือวา คําส่ังดังกลาวชอบดวยกฎหมายหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติอยางไร  
 กรมราชทัณฑ พิจารณาแลวขอเรียนวา ตามกฎกระทรวงขอ 118 ซ่ึงกําหนดวิธีการ
บังคับโทษขังเดี่ยวไวประการหน่ึงวา “หามการติดตอหรือพูดจากับผูอ่ืนท้ังส้ิน” หมายความรวมถึง
ทนายความดวยหรือไมนัน้ จะเห็นไดวา การกําหนดวิธีการบังคับโทษขังเดี่ยวตามกฎกระทรวงฯ ขอ
นี้จะมีการตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมเยียนซอนอยูในการลงโทษขังเดี่ยวในคราวเดียวกัน โดย
หนังสือส่ังการกรมราชทัณฑ ท่ี มท 0908/ว 75 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2508 ไดระบุวา ผูตองขังท่ีถูก
ลงโทษขังเดี่ยวนั้น ยอมตัดไมใหไดรับการเยี่ยมเยียนดวย และเม่ือการตัดการอนุญาตใหไดรับการ
เยี่ยมเยียนฯ เปนโทษตามมาตรา 35 (4) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 มีขอยกเวน
เร่ืองสิทธิในการพบปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเม่ือลงโทษขังเดี่ยวไมเกิน 3 เดือน ตามคําส่ังดังกลาว ไดรวม
โทษตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมเยียนฯ ตามมาตรา 35 (4) แหงพระราชบัญญัตินี้ ไดยกเวน
สิทธิในเร่ืองการพบทนายความไว ดังนั้น กฎกระทรวงฯ ขอ 118 และหนังสือส่ังการกรมฯ ฉบับนี้ 
จึงตองยกเวนกรณีพบและปรึกษาทนายความดวย จึงเห็นวา กรณีการหามติดตอหรือพูดจากับผูอ่ืน
ท้ังส้ินนั้น ผูอ่ืนในความหมายน้ี มิไดรวมถึงทนายความหรือผูซ่ึงจะเปนทนายความ อันเปนสิทธิข้ัน
พื้นฐานของผูตองขังหรือจําเลยท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ดังนั้น เรือนจํากลางคลองไผ จึงไมสามารถอางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
2479 ประกอบกฎกระทรวงขอ 118 ในการยืนยันคําส่ังเรือนจําคลองไผ กรณีไมอนุญาตให
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ทนายความเขาพบนักโทษ ว. เพื่อปรึกษาคดีของนักโทษ ว. ตกเปนผูตองหาได คําส่ังเรือนจํากลาง
คลองไผท่ีไมอนุญาตใหนักโทษ ว. พบทนายความเพ่ือปรึกษาคดี ไมชอบดวยกฎหมาย จึงให
เรือนจํากลางคลองไผยกเลิกคําส่ังไมอนุญาตดังกลาวเสีย พรอมอนุญาตใหทนายความเขาพบ
นักโทษ ว. เพื่อปรึกษาคดีความได  
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บทสัมภาษณ 
 1. นายเทวินทร วิเศษ 
 นักทัณฑวิยาชํานาญการ เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 
 ไดใหความรูในแนวทางปฏิบัติและความเห็นเกี่ยวกับการขังเดี่ยวดังตอไปนี้ มาตรการ
พิเศษหมายถึง นักโทษในคดีอุกฉกรรจ หรือในคดีประชาชนใหความสนใจ ในกรณีคดีท่ีประชาชน
ใหความสนใจเปนพิเศษจะจัดใหผูตองขังรายนั้นอยูในหองคนเดี่ยวโดยไมใหออกมาพบเจอใคร
ท้ังส้ิน ในแงนี้ก็เพ่ือเปนมาตรในการคุมครองตัวนักโทษรายน้ันไมใหถูกทําราย อาจจะมีการฆาตัด
ตอนเกิดข้ึนเพื่อทําลายพยานหลักฐานในการสาวถึงตัวบงการจึงตองเอาตัวนักโทษรายน้ันไปกักตัว
ไวเพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยของตัวนักโทษเอง โดยผูคุมจะใหอยูในหองนอนเด่ียวตลอดท้ัง
วัน ส่ิงอํานวยความสะดวก มีพัดลม หองน้ํา จะไมใหนักโทษรายนั้นออกมาตลอดระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง ในการขังไวจะดูระยะเวลาหนึ่งโดยดูสภาพแวดลอมตางๆ เหตุผลท่ีตองกักตัวไวเชนนี้เพราะ
ในเรือนจํามีผูตองขัง 500 กวาคน แตมีผูคุม 4-5 คน การดูแลนักโทษรายน้ันอาจไมเพียงพอและเพื่อ
ความปลอดภัยของตัวนักโทษและเรือนจํา ขนาดของหองประมาณ 2 คูณ 4 เมตร  
 นักโทษท่ีปวยทางจิตหรือพิษสุราเร้ือรัง จะแยกตัวจากนักโทษรายอ่ืนโดยนักไปขังไว
คนเดียว เพื่อความปลอดภัยของผูตองขังอ่ืนดวย 
 ในสวนของอาหารทั้งมาตรการพิเศษและขังเดี่ยวท่ีเปนโทษทางวินัยจะไมอนุญาตให
ญาตินําอาหารเขามาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม การเยี่ยมนักโทษรายท่ีถูกขังเดี่ยวก็จะถูกงดเยี่ยมไปดวย
ในตัว  
 การที่ผูตองขังกระทําความผิดวินัยจะขังไปตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมใหออกมา ขนาด
ของหองจะเล็ก ผนังท้ังสามดานเปนปูไมมีชองระบาย และประตูทางเขา สวนดานบนมีมุงรวดไว
ระบายอากาศเปนชอง การขังเดี่ยวหมายถึงนักโทษมีพฤติกรรมท่ีดื้อดาน ทําผิดซํ้าซอน ทะเลาะ
วิวาทกัน ซ่ึงเปนไปตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ 2479 ใหอํานาจในการลงโทษขังเดี่ยวได 
 โดยปกติใหผูบัญชาการเปนผูส่ังมีอํานาจในการกํากับดูแลเจาหนาท่ีและผูตองขังท้ัง
ปวง และความเปนระเบียบเรียบรอยในเรือนจํา ดังนั้นเจาหนาท่ีฝายวินัยจะทําบันทึกและสงให 
ผูบัญชาการเรือนจํา ในการที่ผูบัญชาการเรือนจําส่ังลงโทษขังเดี่ยวจะนําผูตองขังเขาวันนั้นเลย การ
ตรวจทางแพทยในทางปฏิบัติจะไมมีการตรวจกอนนําผูตองขังไปขังเดี่ยว โดยผูใหสัมภาษณมองวา 
การขังเดี่ยวเปนโทษข้ันสุดทายท่ีจะลงโทษกับนักโทษแลว จะมีการลงโทษเปนไปตามลําดับกอน 
อยางนอยการที่เอานักโทษไปขังเดี่ยวไว 3 เดือนก็จะทําใหเรือนจําสงบข้ึน ทําใหการบริหารจัดการ
งายข้ึนและไมเปนปญหากับนักโทษอื่น 
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 และมองวา สมควรท่ีจะใหมีการลงโทษขังเดี่ยวอยูตอไป เพราะเมื่อนักโทษถูกเขามาใน
เรือนจําแลวจะตองเคารพในกฎกติกาท่ีมีอยูไมเชนนั้นก็ไมสามารถท่ีจะอยูรวมกันได และเรือนจํา
พิเศษกรุงเทพฯ พูดไดวาเปนเรือนจําท่ีเรียบรอยท่ีสุดในบรรดาเรือนจําและทัณฑสถาน 143 แหง 
ท่ัวประเทศ  

 

 2. วินัย  หมวกมณี 
 เจาหนาท่ีนิติกร ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร 
    มาตรการพิเศษใชวิธีการแยกขังซ่ึงไมใชการขังเดี่ยวที่เปนโทษทางวินัย เปนมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยตอตัวผูตองขังเองและอาจจะมีเหตุผลอ่ืนก็ได  ในการส่ังเปนอํานาจของพัศดีและ
อํานาจของผูบัญชาการเรือนจํา โดยผูบัญชาการเรือนจําจะใชการขังเดี่ยวไดนานกวา หลักเกณฑได
กําหนดอยูในกฎกระทรวงขอ 42  
 ลักษณะของหองในในกฎหมายไมไดกําหนด แตท่ีทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางมีหอง
ขังเดี่ยวซ่ึงเปนตึก ในกรณีท่ีกฎกระทรวงกําหนดไวในขอ 114 หากมีกรณีเกิดข้ึนนอกกรอบ
หลักเกณฑการขังเดี่ยว ผูบัญชาการเรือนจําก็อาจส่ังขังเดี่ยวได เปนดุลพินิจแตก็ตองชอบตาม
กฎหมายปกครองวา การกําหนดดุลพินิจไดแคไหน อยางไร ตองเหมาะสมและตอบสังคมได  
 ในการส่ังขังเดี่ยว ในสมัยกอนผูบัญชาการเรือนส่ังขังไดทันที แตในปจจุบันตองตั้ง
คณะกรรมการ โดยกรมราชทัณฑไดออกหนังสือเวียนมาฉบับหนึ่ง โดยกําหนดใหเปนคูมือหาก
ผูตองขังกระทําผิดวินัยตองต้ังคณะกรรมการขึ้นมา จึงเปนมาตรฐานของกรม ตองต้ังคณะกรรมการ
และตองต้ัง การตั้งกรรมการนั้นไมใชกฎหมายแตเปนการปฏิบัติตอๆ กันมา ซ่ึงเปนคลายๆ จารีต
ประเพณี คณะกรรมการมาจากเจาหนาท่ีในเรือนจํานั้นเอง 
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ภาพลักษณะหองขังเดี่ยวของตางประเทศ 
 
 

 
 
 

นัทธี  จิตสวาง บทความเร่ือง เรือนจําความมั่นคงสูงสุด (Supermax Prison) 

แหลงสืบคน https://www.gotoknow.org/posts/479797 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล นายเริงชัย  สินกอง 
ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2553 นิติศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ปการศึกษา 2558 ประกาศนยีบัตรวิชาวาความ รุนท่ี 42 
 สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ  

สภาทนายความ 
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