
บทบาทของแพทย์ตามกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย 

อาํภา  คาํปัน 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีด ีพนมยงค์ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

พ.ศ. 2560 
 

DPU



The Role of the Medical Practitioner with Penitentiary Act 

Ampa  Kampan 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of  Master of Laws 

Department of Law 

Pridi Bhanomyyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University 

2017 
 

DPU



DPU



 ค 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ บทบาทของแพทยต์ามกฎหมายราชทณัฑข์องไทย 

ช่ือผูเ้ขียน  อาํภา  คาํปัน 

อาจารยท์ี่ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ 

สาขาวชิา  นิติศาสตร์ 

ปีการศึกษา  2559 

 

บทคดัย่อ 

 

 การบงัคบัโทษ (Penalty) เป็นมาตรการในการดาํเนินการเกี่ยวกบัโทษจาํคุกและวิธีการ

เพื่อความปลอดภยัที่เป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงการบงัคบัโทษนั้นตอ้งทาํตามกฎหมายว่า

ดว้ยการบงัคบัโทษ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา สืบเน่ืองจากประเทศไทยมี

จาํนวนผูต้อ้งขงัที่เพิม่มากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาอยา่งหน่ึงคือเจา้หนา้ที่ในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงั

มีอัตราการคุมขังถึง 417 คนมากกว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน และเจา้หน้าท่ีและผูต้ ้องขัง 

ราชทณัฑไ์ทยก็ติดอนัดบัที่ 1 ในการมีอตัราส่วนระหว่างเจา้หน้าที่และผูต้อ้งขงัสูงที่สุด แพทยเ์ป็น

เจา้พนกังานเรือนจาํที่มีอตัราส่วนระหวา่งเจา้หนา้ที่กบัผูต้อ้งขงัเลวร้ายท่ีสุด เพราะมีเพยีง 1 อตัราต่อ 

1 เรือนจาํ และแทจ้ริงแลว้แพทยแ์ทบไม่ปรากฎในเรือนจาํเพื่ออยูป่ระจาํการเลยดว้ยซํ้ า แมจ้ะเป็นผู ้

มีหน้าที่สาํคญัในการควบคุมดา้นการอนามยัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ เน่ืองดว้ยเรือนจาํในประเทศ

ไทยมีผูต้อ้งขงัจาํนวนมากถึงขนาดลน้เรือนจาํ ดงันั้น การอนามยั สุขาภิบาลและการป้องกนัโรคจึง

เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมากในเรือนจาํ แพทยมี์บทบาทหลายๆ ส่วนในเรือนจาํตั้งแต่เร่ิมรับตวัผูต้อ้งขงั 

ปัจจุบนัพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 ไดก้าํหนดใหเ้จา้พนักงานเรือนจาํท่ีผ่านการอบรมดา้น

การพยาบาลในเรือนจาํเขา้มามีส่วนช่วยคดักรองเบ้ืองตน้ในชั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงัหากแพทยไ์ม่

สามารถดาํเนินการได ้ดว้ยเหตุที่มิใช่ผูมี้วิชาชีพเฉพาะดา้นการคดักรอง แยกแยะผูต้อ้งขงัใหม่ตอ้ง

อาศยัเคร่ืองมือและการวินิจฉัยเบื้องตน้เท่านั้ น ซ่ึงไม่ถูกตอ้งนักหากผูต้ ้องขังได้ผ่านเข้าไปใน

เรือนจาํแลว้และเป็นพาหนะนาํเช้ือโรคเขา้ไปแพร่อยูใ่นเรือนจาํ 

 ในต่างประเทศทั้งประเทศในภาคพื้นยโุรปอยา่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ 

ประเทศญี่ปุ่ น และตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติ สาํหรับการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงั หรือ ขอ้กาํหนดแมนเดลา ไดร้ะบุไวช้ดัเจนว่า เร่ิมตั้งแต่ขั้นรับตวั ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บการ

แจง้ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และหลังจากรับตวัผูต้อ้งขงัแล้ว ผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการตรวจ

ร่างกายทนัทีโดยแพทย ์แต่ด้วยจาํนวนผูต้อ้งขงัที่มากกว่าต่างประเทศของไทย และเม่ือเทียบกับ

อตัราของแพทยใ์นประเทศไทยแลว้ ยอ่มจะเป็นการยากที่จะบงัคบัใหไ้ดต้ามกฏเกณฑท์ี่ควรจะเป็น

ฆ 
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ดงัเช่นต่างประเทศแต่ดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐเพือ่ให้กฏหมายบงัคบัโทษของไทย

มีกฎเกณฑ์สอดคล้องไปกับระดับสากลจึงเป็นก้าวสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยพัฒนาและ

แกปั้ญหาการบริหารจดัการงานราชทณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 ปัญหาบทบาทของแพทยต์ามกฎหมายราชทณัฑ์ของไทยนั้น มีหลายมิติท่ีตอ้งปรับแก้

ไข ส่วนแรกที่ปรากฎชัดคือ การตรวจเรือนจาํ แพทยต์้องเข้าไปมีบทบาทสําคัญพร้อมๆ กับ

เจา้หน้าที่เรือนจาํ ดังเช่นกฎหมายของประเทศอังกฤษ ส่วนการรับตวัผูต้อ้งขงัด้วยขอ้จาํกัดของ

แพทยแ์ละเคร่ืองมือในการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพทางจิตของผูต้อ้งขงันั้น ทางปฏิบติั

เป็นไปไดย้ากยิ่งที่จะทาํได้อยา่งมีประสิทธิภาพและครบถว้น ฉะนั้นควรกาํหนดให้เป็นภาระแก่

พนักงานสอบสวนในการส่งขอ้มูลทางการแพทยข์องจาํเลยตั้งแต่ชั้นสอบสวนฟ้องร้องแก่ศาลดว้ย 

เพื่อแสดงถึงขอ้มูลทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ให้ปรากฎแก่ศาล และเพื่อเป็นขอ้มูลในสาํนวนให้แก่

เรือนจาํ อนัจะเป็นหลกัสงัเกตเบื้องตน้ถึงสภาพร่างกายและจิตของผูต้อ้งขงัดว้ย ส่วนปัญหาการขาด

แคลนแพทย ์พยาบาลในเรือนจาํ กรมราชทณัฑค์วรออกระเบียบการจดัหางบประมาณจดัจา้ง แพทย ์

และ ผูเ้ช่ียวชาญของเอกชน เพื่อเพิ่มอัตราบุคคลากรทางการแพทยใ์นเรือนจาํให้ครบถ้วนทั้ง จดั

อบรมเจา้พนักงานเรือนจาํที่กฎหมายกาํหนดให้มีความรู้ดา้นการพยาบาลเขา้มาช่วยเหลือแพทยใ์น

เรือนจาํเพื่อเป็นผูช่้วยสังเกตและคดักรองผูต้อ้งขงัให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์ด้าน

การแพทยใ์ห้เพยีงพอเพื่อใหพ้ยาบาล และเจา้พนักงานเรือนจาํท่ีมีความรู้ดา้นการพยาบาลไดพ้ร้อม

ใชง้านในเคร่ืองมืออยา่งรวดเร็วและครบครันเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน อาทิ เคร่ืองพ่นขยายหลอดลม เคร่ือง

กระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมติั เป็นตน้ 

 การป้องกนัโรคติดต่อ รัฐควรส่งเสริมดา้นวคัซีนป้องกนัโรคติดต่อให้กบัผูต้อ้งขงัอยา่ง

ครบถว้นทัว่ถึงโดยกาํหนดวคัซีนบงัคบัที่ตอ้งฉีดใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนในระเบียบของกรมราชทณัฑ ์ตั้ง

ศูนยก์ารแพทยใ์นเรือนจาํและหน่วยเคล่ือนที่จากโรงพยาบาลของกรมราชทณัฑ์ การส่งเสริมใน

เร่ืองคลินิคคลายเครียดในเรือนจาํของกรมสุขภาพจิต กาํหนดระเบียบที่เขม้งวดในดา้นสุขอนามยัใน

เรือนจาํ พร้อมการประเมินผลต่อเรือนจาํและเจา้พนกังานเรือนจาํดว้ย ส่งเสริมการศึกษาในเรือนจาํ 

ให้ความรู้ดา้นการพยาบาล การอนามยัในเรือนจาํแก่ผูต้อ้งขงั ส่งเสริมดา้นทุนการศึกษาแก่แพทย ์

พยาบาล เภสัชกร เจา้หน้าที่พยาบาล ในสถาบนัการศึกษาต่างๆ พร้อมเพิ่มค่าตอบแทนกรณีเขา้

ทาํงานในเรือนจาํ เพือ่สร้างค่านิยมในการทาํงานและ แยกเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัเพศท่ีสาม เพือ่ให้

เรือนจาํสามารถป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธไ์ดโ้ดยง่าย ส่วนบทบาทของแพทยอี์กประการใน

เรือนจาํคือ ขั้นตอนการประหารชีวิตนักโทษ ควรตดัขั้นตอนการเขา้ร่วมการประหารออกไปจาก

หน้าที่ของแพทย ์ให้คงเฉพาะการตรวจพิสูจน์การตาย และกรมราชทณัฑค์วรเร่งออกระเบียบการ
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บังคับบทบาทหน้าที่แพทยใ์ห้เฉพาะเจาะจงดังเช่นขั้นตอนการประหารชีวิต เพื่ออํานวยสิทธิ

ผูต้อ้งขงัอยา่งแทจ้ริง 
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ABSTRACT 

 

 The penalty is a measure of action regarding imprisonment and a method of security 

that restricts the freedom of the person to whom enforcement is required by applicable penal law, 

which is part of the circulating criminal justice. In Thailand, the number of inmates has increased, 

one consequence is that inmate control officials have a detention rate of 4 1 7  over all ASEAN 

countries and officials and inmates Thai rankings ranked first in the highest ratio between inmates 

and inmates. The doctor is the prison officer with the worst ratio between the officer and the 

prisoner because he has only one rate per prison. Indeed, physicians rarely appear in prisons to be 

stationed, even though they are key regulators of the health of inmates in prisons. Because of the 

prison in Thailand, so many inmates are overwhelmed. Sanitation and disease prevention is 

essential in prisons. The doctors have played a number of roles in prisons since inmates began to 

receive prisoners. The current Correction Act, BE 2560 (AD 1973), requires prisoners of war who 

have been trained in prison nursing to provide preliminary screening in the first class to prisoners 

if the physician fails to do so it is not a specialized screening profession. Identifying new inmates 

requires only basic diagnostic tools and diagnostics. This is not correct if the inmate has passed 

into the prison and is carrying the germs into the prison. 

 In foreign countries in the European Union, such as the Federal Republic of 

Germany, England, Japan. And according to the UN minimum standards for dealing with inmates 

or Mandela requirements has clearly stated that Starting from the stage. Prisoners must be 

informed of their rights and duties and after the inmate, the inmates must be examined 

immediately by a doctor. The number of inmates in Thailand more than abroad and compared to 

the rates of doctors in Thailand, it would be difficult to enforce the rules that should be as foreign. 

The promotion and support of the public sector in order to enforce the Thai Penal Code in 
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accordance with the international level is an important step for Thailand to develop and solve the 

problem of effective correctional management. 

 The role of doctors under Thai correctional law is multidimensional. The first and 

most obvious part of this is that prison prisons must play an important role alongside prisons like 

the law of England. Inmates, with the limitations of the physician and the mental health 

examination and testing facilities of the inmates. The practice is extremely difficult to accomplish 

efficiently and completely. Therefore, it should be a burden for the inquiry officer to send the 

medical information of the defendant from the court investigation to the court to show 

preliminary medical information to the court and for information in the jargon of the prison. It 

will be a primary observation of the mental and physical condition of inmates. In the shortage of 

doctors, the Department of Correctional Medicine should issue regulations on budgeting, 

recruiting doctors and private experts to increase the rate of medical staff in prisons. Organize 

training for prison officers of conscience by law, providing nursing knowledge to assist inmates 

in prisons to assist in the observation and screening of inmates, and to add tools. Medical 

equipment is sufficient to provide nurses and nursing staff with the knowledge of nursing 

available in a fast and complete tool when an emergency, such as a bronchodilator, automatic 

heart jerk, etc. 

 The state should fully promote vaccination against infectious diseases to inmates by 

setting up compulsory vaccines for all prisoners in the Department of Corrections , setting up 

medical centers in prisons and mobile units from the Department of Corrections , advocacy in 

Clinical Depression in the Department of Mental Health Prison , establish strict prison sanitation 

regulations with prisons and prison officers , Promote education in prisons and provide nursing 

knowledge and prison health inmates , promote scholarships for doctors, nurses, pharmacists, 

nurses in various educational institutions, there is an increase in prison fee to build up the values 

of work and separate prisons for third sex offenders so prisons can prevent sexually transmitted 

diseases. The role of another doctor in the prison is that the death penalty should be cut off from 

the medical officer's death to the death penalty. The Department of Corrections should expedite 

specific regulations on the role of doctors, such as the death penalty procedure for the innocent 

prisoners. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ เป็นอยา่งสูง ที่ได้

สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านรับเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

ตลอดจนให้คาํแนะนาํ ให้ขอ้คิดเห็นและติดตามความคืบหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 

จนกระทัง่สาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์เป็นวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี 

 ผูเ้ขียนของกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ซ่ึงได้กรุณารับ

เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านอาจารยน์ัทธี จิตสว่างและรองศาสตราจารยอ์ัจฉรียา  

ชูตินันทน์ ซ่ึงได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงหาปรากศจากท่านทั้ งสามน้ีแล้ว 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีก็คงจะไม่สมบูรณ์ ท่านทั้ งสามได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านในการให้

คาํแนะนําและเพิ่มเติมขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขียนยิ่งจนกระทัง่สําเร็จลุล่วงได้อยา่งสมบูรณ์

เป็นวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี 

 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวอันเป็นท่ีรักยิ่งของผูเ้ขียนท่ีให้

โอกาสในการศึกษา ให้ความช่วยเหลือแนะนาํและเป็นกาํลังใจให้ผูเ้ขียนเสมอมา ให้ผูเ้ขียนสามารถ

ทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท 

นิติศาสตร์ปรีดี พยมยงค ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์และผูท้ี่ไม่ไดเ้อ่ยนามที่ให้ความช่วยเหลือและ

ใหก้าํลงัใจผูเ้ขียนมาโดยตลอด 

 หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเกิดผลดีต่อการศึกษาอยูบ่า้ง ผูเ้ขียนขอมอบคุณงามความดีของ

วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีให้แก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารยแ์ละครอบครัว ที่มีพระคุณตลอดทั้งให้ความรู้ ให้

ความสนับสนุนผูเ้ขียน แต่ถา้เกิดขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดประการใดแลว้ ผูเ้ขียนขอน้อมรับไวแ้ต่

เพยีงผูเ้ดียว 

 

อาํภา  คาํปัน 
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สงัคมที่รวมไปดว้ยคนหมู่มากมีพฤติกรรมหลายประเภทปะปนกนัอยูรั่ฐจึงจาํเป็นตอ้ง

วางระเบียบหรือกฎเกณฑ์แห่งพฤติกรรมและความประพฤติของมนุษยใ์นสังคมเพื่อให้ใชชี้วิตอยู่

ร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข โดยระเบียบหรือกฎเกณฑเ์หล่าน้ีรวมเรียกว่า ระเบียบ/กติกาสังคม ไดแ้ก่ 

ศีลธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและกฎหมาย เม่ือมีบุคคลกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบ/กติกาสังคม รัฐ

ในฐานะผูจ้ดัระบบระเบียบ/กติกาสังคม จะเป็นผูจ้ดัการลงโทษผูท้ี่ฝ่าฝืนรายนั้นๆ ซ่ึงการลงโทษ

เป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกนัสังคมจากผูก้ระทาํความผิด ทั้งน้ีการป้องกนัแบ่งออกเป็น “การ

ป้องกนัทัว่ไป” และ “การป้องกนัพเิศษ” มาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนั

ทั่วไป (General Prevention/Generalpravention) คือ การลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 18 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ การประหารชีวิต จาํคุก ปรับ ริบทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นมาตรการ

บงัคบัทางอาญาที่ใชข้่มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระทาํความผิดในทางเดียวกนั หรือเป็นแบบอยา่งซ่ึงบงัคบั

จิตใจของบุคคลทัว่ไปที่คิดจะกระทาํความผิดอยา่งเดียวกนัให้ลม้เลิกความคิดนั้นๆเสีย ในขณะที่

วิธีการเพื่อความปลอดภยั เป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนัพิเศษ

(SpecialPrevention/Spezialpravention) เน่ืองจากวิธีการเพื่อความปลอดภัยใช้เพื่อป้องกันมิให้

ผูก้ระทาํความผดิกลบัมากระทาํความผดิเดียวกนัซํ้ าอีก และเพื่อป้องกนัมิให้มีการกระทาํความผดิที่

อาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นอนัอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วธีิการเพื่อ

ความปลอดภยัเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถมีคาํสั่งใชค้วบคู่ไปกบัการลงโทษ ทั้งน้ีก็เพื่อตอบสนอง

ต่อภารกิจหลกัในการคุม้ครองสังคมและป้องกนัการกระทาํความผิดของกฎหมายอาญา 0

1 โทษจึง

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งหน่ึงทางกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพือ่ใชก้บัมนุษยด์ว้ยกนัเอง เพือ่ประสงคใ์ห้

ผูท้ี่ไดรั้บโทษรู้สึกสาํนึกในการกระทาํของตนเองวา่เป็นความผดิ เป็นพฤติกรรมที่คนในสงัคมส่วน

 1 ธานี วรภทัร์, กฏหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2555), น.33. 
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ใหญ่ไม่ประสงคใ์ห้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการลงโทษที่สําคญั คือ เพื่อเป็นการ

ทดแทน เพือ่เป็นการข่มขู่ เพือ่เป็นการปรับปรุงแกไ้ข และเพือ่เป็นการตดัโอกาสกระทาํความผดิ 1

2 

 การบงัคบัโทษ (Penalty) เป็นมาตรการในการดาํเนินการเกี่ยวกบัโทษจาํคุกและวิธีการ

เพื่อความปลอดภยัที่เป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงการบงัคบัโทษนั้นตอ้งทาํตามกฎหมายว่า

ด้วยการบงัคบัโทษ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วตัถุประสงค์ของการ

บงัคบัโทษที่สาํคญั คือ เพื่อให้ผูต้อ้งขงัมีการดาํรงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทาํความผิด

และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เป็นการคุม้ครองสงัคมและเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขบาํบดั พฤติกรรม

ที่ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยที่สําคญัคือ พระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงแต่

เดิมนั้น ผูท้ี่กระทาํผดิเก่ียวกบัคดีอาญา อาจจะไดรั้บโทษไม่เท่าเทียมกนั การดาํเนินการฟ้องร้องไต่

ส่วนลงโทษก็จะมีหน่วยงานที่ทาํซับซ้อนกนั และแต่ละแห่งที่ดาํเนินการลงโทษจะมีระเบียบขอ้ง

บงัคบัของตนเอง กล่าวคือ การราชทณัฑข์องไทยนั้นกระจดักระจายอยูต่ามกรมต่างๆ ในระบบการ

ปกครองแบบจตุสดมภ ์ซ่ึงเป็นการแบ่งส่วนราชการเพือ่บรรเทาพระราชภาระของพระมหากษตัริย ์

การศาลและเรือนจาํในเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียงจะขึ้นตรงต่อเสนาบดีและพระมหากษตัริย ์

โดยตรง ส่วนการปกครองหัวเมืองเป็นหน้าที่ของเจา้เมืองในการจดัการตามความสามารถของเจา้

เมืองแต่ละท่าน ในเร่ืองการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัจึงเป็นไปตามคาํสั่งของผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชากิจการ

เรือนจาํนั้นๆ  

 ยคุทองแห่งการปฏิรูปการราชทณัฑ์ของไทยนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษตัริยแ์ห่ง

พระบรมราชจกัรีวงศ ์อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราช ไดมี้พระบรม

ราชโองการประกาศว่า “เป็นการสมควรท่ีจะไดมี้พระราชบญัญติัลักษณะเรือนจาํไวเ้ป็นกฎหมาย

สาํหรับแผน่ดิน เพื่อให้เสนาบดีเจา้หนา้ที่ไดมี้โอกาสจดัการเรือนจาํ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิง่ขึ้น” 

จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบญัญติัลักษณะเรือนจาํรัตนโกสินทร์ศก 120” 

เพือ่เป็นกฎหมายหลกัในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัสืบไป และเม่ือถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงมีพระราชดาํริเห็นวา่ “ สมควรที่จะจดัการแกไ้ขการคุมขงันักโทษใหดี้ยิง่ขึ้น” 

จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา “พระราชบญัญติัประกาศจดัตั้งกรมราชทณัฑ”์ ขึ้นเป็นคร้ัง

แรก เม่ือวนัที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยให้รวบรวมการคุกกองมหันตโทษและลหุโทษ กับเรือนจาํ

ทั้งหลายที่กล่าวไวใ้นพระราชบญัญติัลกัษณะเรือนจาํ ร.ศ. 120 ขึ้นเป็นกรมราชทณัฑ ์มีอธิบดีเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขึ้นกบักระทรวงนครบาล กล่าวคือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหต้รา “พระราชบญัญติั

 2 ธานี วรภทัร์, วิกฤตราชทณัฑ ์วิกฤติกระบวนการยติุธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2554), น.94. 
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จดัตั้ งกรมราชทัณฑ์”โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา(ข ํา ณ ป้อมเพชร) เป็นอธิบดีกรม

ราชทณัฑค์นแรก 

 ในปัจจุบันการราชทัณฑ์ของไทยมีกรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็น

หน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคาํพิพากษาในคดีอาญา กล่าวคือ 

รับผิดชอบการควบคุมผูต้อ้งขงัไวต้ามกาํหนดโทษ หรือดาํเนินการประหารชีวิต กรณีที่ศาลมีคาํ

พพิากษาให้ประหารชีวิต และในการควบคุมน้ีทาํใหเ้กิดภาระหน้าที่สาํคญัประการหน่ึง คือ หน้าที่

ดา้นการอบรมแกไ้ขพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นคนดี สามารถกลบัไปใชชี้วิตร่วมกับ

บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งปกติสุข เม่ือพน้โทษไปแลว้ จึงมีการนาํวทิยาการดา้นอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 

มาใชก้บัผูต้อ้งขงัเช่นเดียวกบันานาอารยะประเทศ นอกเหนือไปจากการดูแลดา้นปัจจยั 4 ที่จาํเป็น

ในการดาํรงชีพของผูต้อ้งขงั ทั้งน้ี เพือ่จูงใจใหผู้ต้อ้งขงัมีความประพฤติดี อยูใ่นระเบียบวินยั มีความ

อุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรม โดยมีพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เป็นกฎหมายหลกัใน

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงตามกฎหมายดังกล่าวได้ให้นิยามเรียกบุคคลซ่ึงถูกคุมขงัในเรือนจาํไว้

หลายประเภทดงัน้ี 

 1.  ผูต้อ้งขงั หมายความรวมตลอดถึงนกัโทษเด็ดขาด คนตอ้งขงัและคนฝาก 

 2.  นักโทษเด็ดขาด หมายความว่า บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจาํคุกภายหลงัคาํพิพากษา

ถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามคาํสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษดว้ย 

 3.  คนตอ้งขงั หมายความวา่ บุคคลที่ถูกขงัไวต้ามหมายขงั 

 4.  คนฝาก หมายความว่า บุคคลท่ีถูกฝากให้ควบคุมไวต้ามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา หรือ กฎหมายอ่ืน โดยไม่มีหมายอาญา 

 5.  นกัโทษพเิศษ หมายความวา่ นกัโทษเด็ดขาดซ่ึงส่งไปอยูท่ณัฑนิคมตามพระราชบญัญติัน้ี 

 สืบเน่ืองจากประเทศไทยมีจาํนวนผูต้อ้งขงัที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาอยา่งหน่ึง

คือเจา้หน้าที่ในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัซ่ึงตามอตัราส่วนเจา้หน้าที่ต่อผูต้อ้งขงั (โดยประมาณ) คือ 

1: 29.72

3 ซ่ึงทาํใหก้รมราชทณัฑไ์ทยติดอนัดบั 1 ในเร่ืองของจาํนวนผูต้อ้งขงัไม่วา่จะมองในตวัเลข

รวม หรือ การดูที่อตัราการคุมขงั (incarceration rate)3

4 ซ่ึงเป็นการคาํนวณให้เห็นภาพว่า ในจาํนวน

พลเมืองประชากรของประเทศทุกๆ 100,000 คน จะมีผูท้ี่ถูกจาํคุกและคุมขงัในเรือนจาํเป็นจาํนวน

 3 พิมพพ์ร เนตรพุกกณะ, “ทาํความรู้จกักบัราชทณัฑใ์นอาเซียน,” วารสารอาชญาวิทยา, เล่มท่ี 11,  

ปีท่ี 22, น. 4-5, (สิงหาคม, 2557). 

 4 อตัราการคุมขงัหรืออตัราการจาํคุก (Incarceration/Imprisonment Rate) หมายถึง จาํนวนผูท่ี้ถูกคุมขงั

ในเรือนจาํ เม่ือเทียบจากประชากรพลเมืองในประเทศ 100,000 คน ซ่ึงเกิดจากการคาํนวณ โดยนาํจาํนวนผูต้อ้งขงั

ทั้งหมดมาหารดว้ยจาํนวนพลเมืองประชากรในประเทศ คูณดว้ย 100,000 
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เท่าใด ปรากฏวา่ประเทศไทยนอกจากจะมีจาํนวนผูต้อ้งขงัทั้งหมดสูงสุดรวมเกือบ 300,000 คนแลว้

ยงัมีอัตราการคุมขงัถึง 417 คนมากกว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน และเจา้หน้าท่ีและผูต้อ้งขัง 

ราชทณัฑ์ไทยก็ติดอนัดบัที่ 1 ในการมีอตัราส่วนระหว่างเจา้หน้าที่และผูต้อ้งขงัสูงที่สุด กล่าวคือ 

เจา้หนา้ที่ 1 คน ตอ้งดูแลรับผิดชอบผูต้อ้งขงัเกือบ 30 คน ซ่ึงขอ้มูลสถิติผูต้อ้งขงัในประเทศไทย ณ 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 มีจาํนวนผูต้อ้งขงัทั้งส้ิน 330,889 คน 4

5 และ มิใช่แต่ปัญหาการขาดแคลน

เจา้หน้าที่ที่ควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัเท่านั้น ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากในกรมราชทณัฑ์ อาทิ อาคาร

สถานที่ที่คบัแคบไม่สมดุลกับจาํนวนผูต้อ้งขงั ขาดแคลนแพทยท์ี่ดูแลสุขภาพอนามยั เป็นตน้ ซ่ึง

กลไกในการช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าวนั้น ตอ้งเร่ิมที่แกไ้ขกฎหมายที่ควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัเป็นส่ิง

แรกซ่ึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เป็นกฎหมายท่ีไม่เคยมีการปรับปรุงให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของไทยเลย ส่ิงสําคัญตามหลักศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง

ผูต้อ้งขงัไม่ไดมี้การหยบิยกระบุรายละเอียดให้ชดัเจน โดยเฉพาะในบทบาทของแพทยใ์นการตรวจ 

ดูแลอนามยัของผูต้อ้งขงั ซ่ึงมีการบญัญติัไวห้ลวมๆ ไม่มีการจาํเพาะหรือเคร่งครัดในการตรวจสอบ  

 ในส่วนบทบาทของแพทยน์ั้น องคก์ารสหประชาชาติได้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของ

สหประชาติว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัไวเ้บ้ืองตน้คือ เรือนจาํตอ้งมีแพทยอ์ย่างน้อย 1 คน มี

ความรู้ด้านจิตบาํบดั การให้บริการควรตอ้งประสานกับโรงพยาบาลหรือศูนยส์าธารณสุขของ

ชุมชนหรือประเทศรวมถึงศูนยจิ์ตบาํบดั กรณีโรคตอ้งการบาํบดัรักษาเฉพาะดา้นควรส่งตวัไปยงั

สถานบาํบดัรักษานั้นโดยเฉพาะหรือโรงพยาบาลนอกเรือนจาํ กรณีท่ีในเรือนจาํมีสถานพยาบาลเอง

จะตอ้งมีอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษาและยาท่ีเพียงพอแก่การเจ็บป่วย มีเจา้หน้าที่แพทยป์ระจาํเรือน

จาํตอ้งให้บริการทนัตกรรม โดยเจา้หน้าที่ทนัตกรรมแก่นักโทษทุกคน เป็นตน้ แพทยจ์ะมีบทบาท

เก่ียวกับผูต้อ้งขงัในหลายๆ ดา้นไม่เพียงแต่เฉพาะกรณีผูต้อ้งขงัป่วยเท่านั้นแต่จะมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ตั้งแต่ขั้นแรกรับตวั ชีวิตความเป็นอยูด่า้นสุขอนามยั การวินัยผูต้อ้งขงั เคร่ืองพนัธนาการ การแยก

ยา้ยผูต้อ้งขงั ไปตลอดจนขั้นปล่อยตวัผูต้อ้งขงั ซ่ึงกล่าวไดว้่าแพทยจ์ะมีบทบาทอยา่งมากในฐานะ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่เป็นผูช่้วยเหลือดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีจะมุ่งทาํการศึกษาคือ การปฏิบติัของกรมราชทณัฑต์่อผูต้อ้งขงัตั้งแต่ชั้น

แรกรับตวัผูต้อ้งขงั ไปจนตลอดการปล่อยตวัผูต้อ้งขงั ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 และ

กฎกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว และระหว่างศึกษา

คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 ต่อสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2560 โดยจะมีผลใช้

 5 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทณัฑ,์ “สถิติผูต้อ้งขงัทัว่ประเทศ,”  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558, จาก http:// www.correct.co.th/stat102/ 
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บงัคบัในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2560  งานวิจยัน้ีผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ทั้ง

สองฉบบัไปในคราเดียวกนัและศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของแพทยเ์ท่านั้น เพื่อให้ผูต้อ้งขงักลบัคืน

สู่สงัคมอยา่งปกติสุขตามวสิยัทศัน์กรมราชทณัฑ ์คืนคนดี มีคุณค่า สู่สงัคม 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายราชทณัฑ์ของไทยตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งถึงหลัก

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ในส่วนเฉพาะของบทบาทของแพทยต์ั้งแต่ชั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงัไป

จนกระทัง่ปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 

 2.  เพื่อวิเคราะห์ถึงขอ้บกพร่องของกฎหมายราชทณัฑไ์ทยในส่วนบทบาทของแพทย ์ปัญหา

การขาดแคลนแพทยใ์นเรือนจาํและการละเลยถึงสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

 3.  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายราชทัณฑ์ไทยและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การ

ต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 

 4.  เพื่อสร้างและกาํหนดการปรับปรุงกฎหมายราชทัณฑ์ของไทยให้มีความทนัสมัยและมี

มาตรฐานตามหลกัสากล 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

  เน่ืองจากหลกัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 

และกฎกระทรวงฯ ที่เก่ียวขอ้ง ไม่มีรายละเอียดจาํเพาะไปถึงแนวทางการดูแล รักษา ตรวจสอบและ

ป้องกนัในเร่ืองสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงัตั้งแต่แรกรับตวั ไม่มีแพทย ์หรือศูนยก์ารแพทยท์ี่รองรับ

ผูป่้วยจากเรือนจาํโดยเฉพาะ ทาํให้สถิติของโรคภัยที่เกิดกับผูต้ ้องขงัยงัคงมีแนวโน้มสูง ซ่ึงไม่

เป็นไปมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง และไม่ได้มี

หลกัการตามแนวคิดที่จะคืนคนดีสู่สังคมโดยสมบูรณ์ เพราะผูต้อ้งขงัอาจเป็นทั้งผูรั้บและผูใ้ห้โรค

แก่ผูต้ ้องขังด้วยกันเองและอาจเป็นผูน้ําสู่สังคมได้ ด้วยเหตุเพราะการดูแลรักษา สุขอนามัยใน

เรือนจาํบกพร่องขาดมาตรฐานตามหลกัสากล 

  ดงันั้น พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 และพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2560 

ควรมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนการดูแล สุขภาพ อนามัยทั้งกายและทางจิตใจของผูต้อ้งขงัให้มี

ความทนัสมยัและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัการสากล ในด้านสิทธิผูต้อ้งขงัในทางการแพทย์

และระบุเป็นขอ้บงัคบัให้ชดัเจนไม่เปิดช่องให้เลือกหรือละเวน้การปฏิบติัได ้เพื่อป้องกันดูแลตวั

ผูต้อ้งขงัโดยรวมและสงัคมภายนอก 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

  ศึกษาถึงหลกักฎหมายและวธีิการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํในส่วนการดูแล สุขภาพ 

อนามยั ตลอดจนหน้าที่ภารกิจของแพทยท์ั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจน

องค์การต่างประเทศที่มีมาตรฐาน เพื่อทราบถึงแนวความคิดในการนําหลักการมาปรับใช้และ

ปรับปรุงกฎหมายราชทณัฑข์องประเทศไทย 

 

1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

  การค้น ค ว้าวิจัย เก่ี ยวกับ วิท ยานิ พ น ธ์ฉ บับ น้ี  เป็ น ก ารศึ ก ษ าวิจัย เชิ งเอ ก ส าร 

(Documentary Research) กล่าวคือ เก็บรวบรวมขอ้มูลที่เป็นเอกสาร คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทฤษฎี

ทางกฎหมายต่างๆ จากตาํรา หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ ผลงานทางวิชาการ ความเห็นของนัก

กฎหมายและเอกสารรายงานการวจิยัอ่ืนๆ รวมทั้งเอกสารของต่างประเทศและคน้ควา้หาขอ้มูลทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปปัญหาในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเนอแนะแนว

ทางแกไ้ขต่อไป 

 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ทาํให้ทราบถึงหลกัเกณฑก์ารดูแล ควบคุมและรักษาสุขภาพ อนามยัผูต้อ้งขงัท่ีถูกตอ้ง

และไดม้าตรฐานเหมาะสม เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายราชทณัฑข์องไทย ให้ถูกตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัสากล เป็นไปตามวสิยัทศัน์กรมราชทณัฑ ์คืนคนดี มีคุณค่า สู่สงัคมอยา่งสมบูรณ์

แทจ้ริงต่อไป 
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บทที่ 2  

แนวคดิและทฤษฎ ีการบังคบัโทษจําคุก สิทธิผู้ต้องขังและบทบาทของแพทย์ 

 

  สิทธิของผูต้อ้งขงัในการบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศไทยมิได้ถูกบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 

แมห้ลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ะตราไวใ้นรัฐธรรมนูญก็ตาม และสิทธิผูต้อ้งขงัที่มิอาจไดรั้บตาม

กฎหมายคือ สิทธิในการได้รับการตรวจและรักษาโดยแพทยใ์นเรือนจาํดังเช่นประชาชนทัว่ไป  

ซ่ึงบทน้ีจะกล่าวเร่ิมตั้งแต่แนวคิดทฤษฎีการบงัคบัโทษจาํคุกและสิทธิของผูต้อ้งขงั และบทบาทของ

แพทยท์ี่ปรากฎในกฎหมายบงัคบัโทษของไทยและกฏหมายบงัคบัโทษในระดบัสากล  

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎีการบังคบัโทษจําคุก 

  โทษจาํคุกเป็นมาตรการทางอาญาที่ตอบสนองภารกิจของกฎหมายอาญาในการ

คุม้ครองสังคม และวตัถุประสงคข์องการลงโทษ เพื่อเป็นการตดัโอกาสในการกระทาํความผิดซํ้ า

ของอาชญากรการจาํกดัอิสรภาพของบุคคล จึงตอ้งมีการดาํเนินการท่ีมีภาวะวสิยัสูง 

 2.1.1  การบงัคบัโทษจาํคุกและภารกิจของกฎหมายอาญา 

  กระบวนการยติุธรรมทางอาญาทั้งระบบ ซ่ึงประกอบกบัภารกิจของกฎหมายอาญา โดย

กฎหมายอาญาสารบญัญติัจะทาํหน้าที่เป็นกติกาสังคมที่คนในสังคมทุกคนตอ้งเคารพและตอ้งไม่

กระทาํตามที่กฎหมายบญัญติัไว ้ดงันั้น บุคคลจะตอ้งรับโทษในทางอาญาไดก้็ต่อเม่ือกฎหมายอาญา

ไดบ้ญัญติัเป็นความผดิและกาํหนดโทษเอาไว ้และเม่ือไดมี้การกระทาํความผดิอาญา กฎหมายอาญา

จะมีผลใช้บังคับได้จริงก็ตอ้งอาศยักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการดําเนินการตั้งแต่ชั้น

สอบสวนฟ้องร้องและในชั้นพจิารณาพพิากษาและบงัคบัโทษ 0

1 

 2.1.2  ความหมายและความสมัพนัธข์องการบงัคบัโทษจาํคุกและภารกิจของกฎหมายอาญา 

  เน่ืองจากในกระบวนการยุติธรรมมีความสัมพันธ์ในภารกิจของกฎหมายต่างๆ  

ซ่ึงประกอบไปดว้ย กฎหมายอาญาสารบญัญติั กฎหมายอาญาวิธีสบญัญติัและกฎหมายว่าดว้ยการ

บงัคบัโทษ โดยจะแยกอธิบายดงัน้ี 

 1 ธานี วรภทัร์, กฎหมายราชทณัฑ,์ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2558), น. 44 
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  1.  ภารกิจของกฎหมายอาญาสารบญัญติั มี 3 ประการดงัต่อไปน้ี1

2 

  ก)  ภารกิจในการคุม้ครองสังคม  โดยธรรมชาติมนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งอยูร่่วมกนั เม่ือ

มนุษยจ์าํเป็นตอ้งอยูร่่วมกนั การกระทบกระทัง่กนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึงจะตอ้งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  

กฎหมายอาญาในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมืองจึงมีความสาํคญัมาก จริงอยูใ่นสังคมมนุษยมี์ “ระเบียบสงัคม” อนัเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั

ความประพฤติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยูแ่ลว้จาํนวนมากและระเบียบสงัคมก็เป็นเคร่ืองมือควบคุมความ

ประพฤติของมนุษยแ์ต่การใช้ระเบียบสังคมเป็นเร่ืองของความสมัครใจของแต่ละบุคคลโดย

ปราศจากสภาพบงัคบัจากภายนอก ระเบียบสังคมอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้มั่นใจได้ว่า 

สังคมจะมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างแทจ้ริงได้ ด้วยเหตุน้ีจึงจาํเป็นตอ้งมี

กฎหมายเขา้มาเสริม แมว้า่กฎหมายทุกลกัษณะจะมีสภาพในเชิงบงัคบัอยูด่ว้ย แต่กฎหมายอาญาเป็น

กฎหมายที่มีสภาพในเชิงบงัคบัที่รุนแรงที่สุด และหากว่ากฎหมายอาญาไม่สามารถที่จะประกัน

ความมัน่คงและความปลอดภยัของสงัคมไดเ้ม่ือใดสภาวะการจลาจลในบา้นเมืองกจ็ะเกิดตามมาเม่ือ

นั้น 

  ข)  ภารกิจในการปราบปรามและในการป้องกนัการกระทาํความผิด กฎหมายอาญามี

ภารกิจในการคุม้ครองสังคมสองทาง คือ ในทางปราบปรามและในการป้องกัน เม่ือการกระทาํ

ความผิดใดเกิดขึ้น ก็จะตอ้งใช้กฎหมายอาญา ในการปราบปรามการกระทาํความผิดที่เกิดขึ้นนั้น 

และการใชก้ฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทาํความผิดน้ียงัจะเป็นการกระทาํเพือ่ป้องกนัมิ

ให้การกระทาํความผิดนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตดว้ย และภารกิจทั้งสองประการนั้นมีความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การลงโทษหรือการใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการ

กระทาํความผิดน้ี จะตอ้งกระทาํเพื่อให้เกิดความรู้สึกต่อตวัผูก้ระทาํความผิดและบุคคลทัว่ไปดว้ย 

กล่าวคือ จะตอ้งกระทาํเพื่อให้ผูก้ระทาํความผดิเห็นว่าสังคมไม่ยอมรับการกระทาํของเขา และใน

ขณะเดียวกนัก็จาํตอ้งกระทาํเพื่อเตือนบุคคลทัว่ไปดว้ยวา่ถา้มีการกระทาํเช่นนั้นเกิดขึ้นก็จะตอ้งถูก

ลงโทษเช่นเดียวกนั ฉะนั้น ถา้การใชก้ฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทาํความผดิไดเ้ป็นไป

โดยถูกตอ้งแลว้ การใช้กฎหมายอาญาก็จะบรรลุวตัถุประสงค์ของ “การป้องกันทัว่ไป” (General 

prevention )ของกฎหมายอาญา อนัเป็น “การป้องกนัโดยออ้ม” 

  การใช้กฎหมายอาญาที่ดีนั้นจะตอ้งทาํให้เกิดบรรลุผลเป็น “การป้องกนัโดยตรง” ซ่ึง

จะต้องให้บรรลุผลการป้องกันสําหรับผูก้ระทาํความผิดบางคนที่มีลักษณะอันตราย อันเป็นที่

คาดหมายไดว้่าเขาจะก่อเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาขึ้นอีก ทั้งน้ี เพื่อที่จะทาํให้ภารกิจคุม้ครอง

สงัคมของกฎหมายอาญาไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง กรณีอาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชม้าตรการ

2 เพ่ิงอ้าง,น. 36-37. 
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บงัคบัทางอาญาอ่ืนๆ ที่มิใช่โทษ สาํหรับผูก้ระทาํความผดิประเภทน้ีและมาตรการบงัคบัทางอาญาที่

มิใช่โทษที่ควรได้นํามาใช้ในทางกฎหมายอาญาสมัยใหม่สําหรับบุคคลประเภทดังกล่าวก็คือ 

มาตรการบงัคบัทางอาญาที่เรียกวา่ “วิธีการเพื่อความปลอดภยั” การป้องกนัในแง่น้ีจึงเรียกว่า “การ

ป้องกนัพเิศษ” (Special prevention) 

  ค)  ภารกิจในการคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุม้ครองคุณภาพของการ

กระทาํ กฎหมายอาญาควรที่จะจาํกดัตวัเองอยูก่บัการคุม้ครอง “คุณค่าพื้นฐาน” (Grundwert หรือ 

Basic value) ของระเบียบสังคมเท่านั้นที่ไม่ชอบที่จะขยายขอบเขตออกไปมากกว่าน้ีอีก ส่ิงที่หล่อ

หลอมให้การอยูร่่วมกนัของมนุษยเ์ป็นไปโดยปกติสุขเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง เป็นส่ิงท่ีเป็น “คุณค่า” 

(Wert หรือ value) และเป็นคุณค่าที่จาํเป็นที่เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษยโ์ดยเฉพาะ

อยา่งยิง่โดยการบญัญติัความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดเก่ียวกับ

ทรัพย ์และด้วยการรับเอาคุณค่าเหล่าน้ีเขา้ไวใ้นกรอบแห่งการคุม้ครองของกฎหมาย ทาํให้ชีวิต

มนุษย ์ความปลอดภยัของร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดนั้นเป็น 

“คุณธรรมทางกฎหมาย” (Rechtsgusหรือ Legal interest) ไป คุณธรรมทางกฎหมายอาจเป็น 

“คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล”(Individualrechtsgut) เช่น เสรีภาพ กรรมสิทธ์ิ หรือ อาจ

เป็น  “คุณ ธรรมทางกฎหมายที่ เป็นส่วนรวม”(Universalrechtsgut) เช่น  “ความปลอดภัยใน

การจราจร” ในขอ้หาความผิดเก่ียวกบัการจราจร “กติกาของรัฐธรรมนูญ” ในความผดิฐานกบฏต่อ

รัฐธรรมนูญ หรือ “ความคงอยู่ของดินแดนของรัฐ” ในความผิดฐานกบฏดินแดน หรือ “ความ

บริสุทธ์ิสะอาดของอาํนาจรัฐ” ในความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ เป็นตน้ 

  2.  ภารกิจของกฎหมายอาญาวธีิสบญัญติั 2

3 

  ในการที่จะทาํให้กฎหมายอาญามีผลบงัคบั และทาํใหภ้ารกิจของกฎหมายอาญาเกิดผล

ในทางปฏิบติัไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้งอาศยักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นสําคญั กฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญาจึงมีภารกิจในการทาํใหก้ฎหมายอาญามีผลบงัคบัและทาํใหภ้ารกิจของกฎหมาย

อาญาเกิดผลอยา่งจริงจงั ระบบการดาํเนินคดีอาญานั้นสามารถพจิารณาไดจ้ากการคน้หาความจริง

ของศาลซ่ึงในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัตามแนวความคิดพื้นฐานและวิวฒันาการของระบบ

กฎห ม าย ซ่ึงอาจแบ่ งได้ 3 ระบบ คือ  ระบ บ ไต่ส วน (Inquisitorial System) ระบ บก ล่าวห า

(Accusatorial system) และระบบผสม(The Mixed System) อย่างไรก็ตามการดําเนินคดีอาญา

สมยัใหม่ไดเ้ปล่ียนจากระบบไต่สวนมาเป็นระบบกล่าวหาซ่ึงประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่

ใชร้ะบบคอมมอนลอวห์รือประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอวต์่างก็ใช้วิธีการดาํเนินคดีอาญาในระบบ

3 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน), น. 38-39. 
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กล่าวหาทั้งส้ิน 3

4 จะมีความแตกต่างกนัแต่เฉพาะหลกัการคน้หาความจริงเท่านั้นระบบไต่สวนเป็น

การรวมอาํนาจในการดาํเนินคดีอาญาไวท่ี้องคก์รเดียวไม่มีการแยกหนา้ท่ีสอบสวนฟ้องร้องและการ

พจิารณาพพิากษาคดีออกจากกนั ซ่ึงนาํไปสู่การทรมานร่างกายผูถู้กกล่าวหาทาํให้ผูถู้กกล่าวหาเป็น

กรรมในคดี 

  ส่ิงที่บอกความแตกต่างในวิธีดาํเนินคดีอาญาของระบบคอมมอนลอวแ์ละซีวิลลอวน์ั่น

คือ หลกัการคน้หาความจริง กล่าวคือ ในระบบคอมมอนลอวจ์ะใชว้ธีิการคน้หาความจริงแบบต่อสู้

คดีกนั (Adversary system หรือ Fight Theory) ไม่วา่จะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา โดยศาลจะวางเฉย 

(Passive trier) ปล่อยให้คู่ความเสนอพยานหลกัฐานในชั้นพิจารณาคดี ส่วนในระบบซีวลิลอวห์รือ

ระบบคอนติเนลตนัจะใชว้ิธีการคน้หาความจริงแบบไม่ต่อสู้ หรือ การตรวจสอบ (Non-adversary 

system หรือ inquisitorial system) โดยศาลจะทาํหน้าท่ีตรวจสอบคน้หาความจริงอยา่งกระตือรือร้น 

(Active) 

  วิธีพิจารณาความที่ ดีนั้ นจะต้องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพราะการ

ดาํเนินคดีอาญามีผลกระทบต่อบุคคลมาก จึงตอ้งมี “ความเป็นเสรีนิยม” การพิจารณาคดีอาญา

จะต้องทําโดยเปิดเผยที่แสดงถึง “ความโปร่งใสตรวจสอบได้” อันเป็นหลักของ “ความเป็น

ประชาธิปไตย” ในประการต่อมาด้วย นอกจากนั้ นการดําเนินคดีอาญาที่สามารถทาํให้คนไม่

สามารถกลบัเขา้สู่สังคมไดอี้กนั้น ปัจจุบนัในนานาอารยประเทศเห็นกนัว่าไม่ถูกตอ้ง วิธีพิจารณา

ความอาญาที่ดีจึงตอ้งเปิดเผยเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถกลบัเขา้สู่สังคมได้อีก กล่าวคือ ตอ้งมี

คุณลกัษณะเป็น “การกระทาํเพือ่สงัคม” อีกประการหน่ึงดว้ย 4

5 

  3.  ภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษ 

  การบงัคบัโทษมีภารกิจในการดาํเนินการบงัคบัโทษผูท้ี่ไดก้ระทาํความผดิลกัษณะต่างๆ 

ตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษและตามวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ โดยมุ่งหมายไปที่การ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมชัว่ของบุคคลที่ถูกยนืยนัโดยคาํพพิากษาวา่ทาํผดิและคืนคนดีสู่สังคม 

โดยมีกรมราชทณัฑมี์หน้าที่ดาํเนินการจดัการให้บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาศยักฎหมายบงัคบัโทษ

จาํคุกที่สาํคญัคือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เป็นตน้  

  การบงัคบัโทษในประเทศไทยไดก้ระทาํโดยมุ่งควบคุมและลงโทษผูก้ระทาํความผิด

มากกว่าที่จะมุ่งบงัคบัโทษ ซ่ึงการบงัคบัโทษมีวตัถุประสงคห์ลกัสาํคญัคือ ตอ้งการเปล่ียนแปลง

แกไ้ขพฤติกรรมผูท้ี่กระทาํความผิดกฎหมาย มุ่งท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมหรือปรับปรุงส่ิงที่

 4 ชวเลิศ โสภณวตั, “กฎหมายลกัษณะพยานของไทยเป็นกฎหมายในระบบกล่าวหาจริงหรือ, ”ดุลพาห, 

เล่มท่ี 28, ปีท่ี 6, น.39-40, (2524, พฤศจิกายน-ธนัวาคม). 

 5 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี3, น.46-48.  
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บกพร่องของผูก้ระทาํผิด ใหส้ามารถกลบัเขา้สู่สงัคมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขต่อไป 

ไม่กลบัไปกระทาํความผดิซํ้ าอีก 5

6  

  ความหมายของการบงัคบัโทษจาํคุก 

  “การบงัคบัโทษ” ตรงกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษว่า “Penalty” มีการให้นิยามความหมาย

ตาม โทษจาํคุกในเรือนจาํหรือการปรับและวิธีอ่ืนๆ รวมถึงการลงโทษเป็นจาํนวนเงินที่พิจารณา

ตามความเสียหายของแต่ละความผดิที่ไดก้ระทาํกบัรัฐหรือพลเมืองเป็นเร่ืองของการทดแทนชดเชย

ใหก้บัคู่กรณีฝ่ายที่ไดรั้บความเสียหายและสูญเสีย จากการกระทาํอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 6

7 

  “การบงัคบัโทษ” เป็นมาตรการในการดาํเนินการที่เก่ียวกับโทษจาํคุกและโทษ หรือ 

วิธีการเพื่อความปลอดภยัที่เป็นการจาํกัดเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงตอ้งทาํตามกฎหมายว่าด้วยการ

บงัคบัโทษ (Strafvollzugsrechtหรือ Penalty Law หรือ Prison Law) โดยกฎหมายบังคับโทษของ

ประเทศไทยที่สําคญัคือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 และพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่

ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวนัน่เอง 

  Prof. Dr. TorstenVerrelก ล่าวว่า  “Strafvollzugsrecht” ห รือ  “Execution of sentences 

Law StVollzGหรือ กฎหมายบงัคบัโทษจาํคุกเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองทณัฑวิทยา เป็นส่วนสาํคญัที่

เก่ียวกบัการจดัการกบัผูต้อ้งโทษไม่ให้กลบัมากระทาํความผิดอีก ที่มุ่งเน้นเฉพาะการดาํเนินการกบั

ผูก้ระทาํความผดิภายในเรือนจาํเป็นหลกั”7

8 

  สําหรับคาํว่า “โทษ” ลักษณะภายนอกจะหมายถึง ผลร้ายที่ผูก้ระทาํได้รับเน่ืองจาก

ผลร้ายที่เขาไดก่้อใหเ้กิดขึ้น (Malumpassionis quod infligiturobmalumactionis) โทษยงัเป็นลกัษณะ

ของการตอบสนองทางสังคมว่าโทษจะตอ้งเกิดขึ้นกบัผูก้ระทาํความผดิกฎหมาย ซ่ึงกาํหนดและใช้

โดยผูมี้อ ํานาจต้องเป็นผลร้ายต่อผูก้ระทําผิด แสดงถึงการตาํหนิผูก้ระทําผิด ดังนั้ น โทษต้อง

ก่อให้เกิดผลร้ายหรือความเจ็บปวดกบัผูก้ระทาํผิดกฎหมาย หรือ ผลอยา่งอ่ืนที่ก่อให้เกิดความไม่

พอใจ  

  ทั้งน้ีดงัที่บญัญติัไวต้ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 ความวา่ “บุคคลจกัตอ้งรับโทษ

ในทางอาญาต่อเม่ือได้กระทาํการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทาํนั้นบัญญัติเป็นความผิดและ

6 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น.39-40. 
7 ธานี วรภทัร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย การบงัคบัโทษจาํคุก,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), น.11. 
8 GeschäftsführenderDirektor.KriminologischesSeminar.derUniversitätBoon. 9 September 2009, 

ดู ธานี วรภทัร์, หลกักฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน), น.20. 
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กาํหนดโทษไว ้และโทษที่จะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดนั้น ตอ้งเป็นโทษที่บัญญัติไวใ้นกฎหมาย”  

ซ่ึงหลักน้ีเป็นเช่นเดียวกับหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (nullumcrimen, 

nullapoena sine lege) อันเป็นหลักประกันในทางกฎหมายอาญา และเป็นหลักกฎหมายใน

รัฐธรรมนูญ 

  โทษจาํคุก เป็นโทษชนิดหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา ดงันั้น อาํนาจในการท่ีศาลจะ

พิพากษาลงโทษจาํคุกผูก้ระทําความผิดได้ต้องมาจากหลักหลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญและ

หลกัประกนัในทางกฎหมายอาญานัน่เอง ซ่ึงโทษทางอาญาตามกฎหมายของไทยมี 5 ประการตามที่

บญัญติัไวใ้นมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือ ประหารชีวิต จาํคุก กักขงั ปรับ และริบ

ทรัพยสิ์น 

  การบงัคบัโทษจาํคุกนั้น กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

ปรากฏในกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวธีิการบงัคบัเพื่อความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 

1976 (Strafvollzugsgesetz (StVollzG) / Execution of sentence Law) แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุด ค.ศ. 

2001 และใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏสาระสําคัญคือ การบังคับโทษ (Strafvollzug) มี

ความหมายเช่นเดียวกบั Corrections หรือ Penal System ภาษาองักฤษ ซ่ึงหมายความถึงบริบทของ

การลงโทษทางอาญาเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดให้ถูกตอ้ง โดยการจาํกัดเสรีภาพของบุคคล การ

บงัคบัโทษตามกฎหมายของประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีมีความแตกต่างจากการบงัคบัโทษ

ในความหมายปกติ (Strafvollstreckung/Execution of sentence) เพราะหมายถึงเฉพาะแต่การบงัคบั

โทษดว้ยวิธีการจาํกัดเสรีภาพของบุคคลที่กระทาํความผิดอาญา ไม่รวมถึงมาตรการลงโทษอ่ืนๆ 

เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพยสิ์น 8

9 

  “การบังคบัโทษจาํคุก” คือ การนําคนเขา้มาอยู่ในอํานาจรัฐด้วยเหตุผลว่าการจาํกัด

เสรีภาพเขา้ผูน้ั้นจะมีผลเป็นการแกไ้ขความคิดพฤตินิสยัได ้โดยมีสมมติฐานวา่การจาํกดัอิสรภาพจะ

สามารถสร้างทศันคติใหม่ที่ดี จิตสาํนึกที่ดี และเปล่ียนพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นพฤติกรรมที่อยู่

ภายใตร้ะเบียบสังคมและกฎหมายอาญาได ้ดว้ยแผนบงัคบัโทษรายบุคคลที่กาํหนดมาตรการต่างๆ 

ที่ใช้ขดัเกลาและเสริมสร้างศกัยภาพการดาํรงชีวิตและปรับเปล่ียนบุคลิกภาพใหม่ให้เกิดขึ้นกับ

ผูก้ระทาํความผดินั้นได ้9

10 

  กฎหมายบงัคบัโทษจาํคุกท่ีดี จะตอ้งมีคุณลักษณะที่เป็นไปเช่นเดียวกับกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญาที่ดีดว้ยเพราะการบงัคบัโทษเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

 9 ธานี วรภทัร์, หลกักฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2553), น.21. 

 10 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 1, น.53. 
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กล่าวคือ ตอ้งมีความ “เป็นเสรีนิยม” มีความ “เป็นประชาธิปไตย” และตอ้ง “กระทาํเพื่อสังคม” 

กล่าวคือ ความเป็นเสรีนิยมนั้นจะตอ้งยกระดับผูต้อ้งโทษให้เป็นประธานของการบงัคบัโทษ มี

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูต้อ้งโทษ 10

11 การบงัคบัโทษจาํคุกจะตอ้งช่วยทาํให้

ผูต้อ้งขงันั้น สามารถที่จะดาํเนินชีวิตของตนในอนาคตไดโ้ดยปราศจากการกระทาํความผดิอาญา

อยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงการบงัคบัโทษจะตอ้งตอบสนองการคุม้ครองสาธารณะต่อการ

กระทาํความผดิใดๆ ต่อไปดว้ย 

  2.1.3  วตัถุประสงคก์ารลงโทษ 

  การลงโทษ 11

12 คือ การปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้ผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบติันั้นตอ้ง

ไดรั้บผลร้าย เน่ืองมาจากการที่บุคคลนั้นไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยที่รัฐจะ

เป็นผูท้าํหนา้ที่จดัการให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บผลร้ายนั้นๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกนั

สงัคมจากผูก้ระทาํผดิ  

  ทั้งน้ี การป้องกันแบ่งเป็น “การป้องกันทั่วไป” และ “การป้องกันพิเศษ” มาตรการ

บงัคบัทางอาญาที่มีวตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนัทัว่ไป (General Prevention/Generalpravention) คือ 

การลงโทษตามบทบญัญติัมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไดแ้ก่ ประหารชีวิต จาํคุก กกัขงั 

ปรับ ริบทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นมาตรการการบังคับทางอาญาที่ใช้ข่มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระทํา

ความผิดในทางเดียวกนั หรือ เป็นแบบอยา่งซ่ึงบงัคบัจิตใจของบุคคลทัว่ไปที่คิดจะกระทาํความผิด

อยา่งเดียวกนัให้งดความคิดนั้นๆ ในขณะที่วธีิการเพื่อความปลอดภยั เป็นมาตรการบงัคบัทางอาญา

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ (Special Prevention/Spezialpravention) เน่ืองจากวิธีการ

เพื่อความปลอดภยัใชเ้พื่อป้องกนัมิให้ผูก้ระทาํความผิดกลบัมากระทาํความผิดเดียวกนัซํ้ าอีก และ

เพือ่ป้องกนัมิใหมี้การกระทาํความผิดที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวติหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น

อนัอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการเพื่อความปลอดภยัเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถมีคาํสั่งใชค้วบคู่

ไปกบัการลงโทษ ทั้งน้ีก็เพือ่ตอบสนองต่อภารกิจหลกัในการคุม้ครองสงัคมและป้องกนัการกระทาํ

ความผดิของกฎหมายอาญา 

  ทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษได้อธิบายถึงวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการ

ลงโทษที่สาํคญัมีดงัน้ี 

 

 11 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 9, น.23. 

 12 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 9, น.33-34. 
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  1.  ทฤษฎีทดแทน (Retribution Theory)12

13หรือ การลงโทษเพือ่เป็นการทดแทน 

  การลงโทษเพื่อทดแทนทฤษฎีน้ีเป็นวตัถุประสงคก์ารลงโทษท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและมีความ

แพ่งหลาย มั่นคงกว่าวตัถุประสงคอ์ยา่งอ่ืนตลอดมาจนปัจจุบนั เหตุผลในการทดแทนส่วนใหญ่

ขึ้นอยูก่บัความรู้สึกที่จะแกแ้คน้ของผูท้ี่ประทุษร้าย ปฏิกิริยาในการแกแ้คน้ก็เป็นส่ิงที่มีอยูใ่นมนุษย์

เช่นเดียวกบัสตัวอ่ื์นมาตั้งแต่ดึกดาํบรรพ ์ 

  นกัปราชญาชาวเยอรมนั Immanuel Kant ไดใ้ห้เหตุผลสนับสนุนความคิดตามทฤษฎีน้ี

และยงัมีความคิดว่า ถา้สงัคมไม่ลงโทษผูก้ระทาํความผิดก็เท่ากบัสังคมยอมรับรองการกระทาํของ

เขา และดว้ยเหตุนั้นก็มีผลเสมือนวา่สงัคมเป็นผูส้นบัสนุนใหก้ระทาํผดิ 13

14 

  ทฤษฎีทดแทนน้ีมีการผสมผสานกบัระบบความยติุธรรมสมยัใหม่ โดยเสนอในรูปแบบ

การลงโทษเป็นการทดแทนความเสียหายแก่ผูเ้สียหายเพือ่ให้ผูเ้สียหายพึงพอใจและเน้นย ํ้าใหค้นใน

สงัคมปฏิบติัตามกฎหมาย โดยการลงโทษที่ชอบธรรมตอ้งประกอบไปดว้ย14

15 

  ประการแรก การลงโทษจะตอ้งกระทาํเพือ่แกไ้ขความเสียหายที่ผูก้ระทาํก่อขึ้นหรือเพื่อ

ทดแทนความรู้สึกของผูเ้สียหายที่สูญเสียไปเน่ืองจากการกระทาํความผิด (Vindication) หมายถึง 

ความถูกตอ้งของการลงโทษจะตอ้งกระทาํไปเพื่อทดแทนหรือแก้แค้นให้ผูเ้สียหายจากการที่

ผูก้ระทาํผิดไดท้าํให้เกิดความเสียหายขึ้น ทาํให้ผูเ้สียหายพอใจและคิดว่ายติุธรรมแล้ว การละเลย

เร่ืองความรู้สึกของผูเ้สียหายที่ตอ้งการแกแ้คน้แก่ผูก้ระทาํผิดนั้นเป็นส่ิงไม่ถูกตอ้งเพราะจะทาํให้

ผูเ้สียหายหรือญาติพีน่้องรู้สึกเส่ือมศรัทธาที่มีต่อรัฐวา่ไม่อาจเยยีวยาความเสียหายได ้การลงโทษน้ี

จะทาํให้ผูเ้สียหายยอมรับว่าการลงโทษโดยรัฐเป็นความชอบธรรมและยอมรับว่าการแก้แค้น

ผูก้ระทาํผดิไม่ใช่หนา้ที่ของเอกชนแต่เป็นหนา้ที่ของรัฐโดยแท ้

  ประการที่สอง การลงโทษจะต้องกระทําเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม (Fairness) มี

หลกัการว่าการจะให้กฎหมาย มีผลคุม้ครองผลประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คนทุกคนจะตอ้งเคารพ

และปฏิบติัตามกฎหมาย การที่ผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมายอาญาแต่ละคร้ังเท่ากับว่าผูก้ระทาํผิดเอา

เปรียบบุคคลอ่ืนที่เช่ือฟังกฎหมาย ดงันั้น การลงโทษผูก้ระทาํผิดจึงเป็นการที่ทาํให้ผูก้ระทาํผดิและ

บุคคลที่เช่ือฟังกฎหมายตระหนักว่า บุคคลที่ละเมิดกฎหมายจะตอ้งถูกดาํเนินคดีและผูท้ี่ไดเ้ปรียบ

จากการฝ่าฝืนกฎหมายจะตอ้งถูกลงโทษ การลงโทษแก้ผูก้ระทาํผิดจึงควรมีความรุนแรงเท่ากับ

 13 ณรงค ์ใจหาญ, กฏหมายอาญาว่าดว้ยโทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภยั, (กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2543), น.20-21. 

 14 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 9, น.34. 

 15 ณรงค ์ใจหาญ, อ้างแล้วเชิงอรรคท่ี 13, น.21. 
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ความไดเ้ปรียบที่ผูก้ระทาํไดรั้บจากการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น โดยถือว่าผูก้ระทาํผิดไดจ่้ายหน้ีอนัเกิด

จากการทาํผดิใหแ้ก่ทุกคนที่เช่ือฟังกฎหมายซ่ึงเป็นสมาชิกในสงัคมนั้น 

  ประการสุดท้าย การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด 

(Proportionality of Punishment) ทฤษฎีน้ีเห็นว่าโทษที่ผูก้ระทาํควรจะได้รับจะตอ้งเท่ากับความ

เสียหายที่เข้าได้กระทาํผิดนั้ น แต่อาจมีขอ้ยกเวน้ คือ กรณีที่การลงโทษสูงกว่าความเสียหายที่

ผูก้ระทาํก่อขึ้นนั้นสามารถกระทาํไดใ้นกรณีของการลงโทษจาํคุกตลอดชีวิตแก่ผูก้ระทาํผิดที่เป็น

อนัตรายต่อสังคม ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัสังคมให้ปลอดภยัยิง่ขึ้น ในทางตรงกนัขา้ม การลงโทษอาจตํ่า

กว่าสัดส่วนแห่งความผิดในกรณีที่ผูก้ระทาํผิดไม่มีโอกาสที่จะกระทาํผิดนั้นอีก ดังนั้น ผูก้ระทาํ

ความผิดจะได้รับการลดโทษหรือรอการลงโทษและให้อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการคุมประพฤติ โดย

หลักการพิจารณาน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพและความหนักเบาของความผิดซ่ึงประกอบดว้ย ความ

ร้ายแรงของความเสียหายในทางการกระทาํ และผลต่อสงัคมอนัเกิดจากการกระทาํผดินั้น 

  วตัถุประสงคต์ามทฤษฎีทดแทนน้ี มีจุดอ่อนหลายประการและสงัคมเร่ิมลดความสาํคญั

เพราะมีวตัถุประสงคอ่ื์นในการใชล้งโทษผูก้ระทาํผดิมากขึ้น ดงัน้ี 15

16 

  ประการแรก การลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทนไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ในอนาคต 

กล่าวคือไม่ไดเ้กิดผลอะไรกลบัคืนมาในเชิงความคิดในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมใน

อนาคต 

  ประการที่สอง การลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนไม่ได้คาํนึงความจาํเป็นของสังคม แต่

คาํนึงถึงความเหมาะสมของโทษกบัความผดิที่กระทาํ 

  ประการสุดทา้ย ไม่อาจวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผดิไดว้่ามีความเท่าเทียม

กนัจริงหรือไม่ สงัคมไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ที่จะลงโทษใหไ้ดส้ดัส่วนกบัความผดิอยา่งแทจ้ริง 

  2.  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian Theory) 16

17 

  แนวความคิดทฤษฎีน้ีมีรากฐานมาตั้งแต่ยคุกรีกและพฒันามาจนกระทัง่ปัจจุบนั โดย

มองลกัษณะของสงัคมและกฎหมายอาญาวา่ มนุษยมี์ลกัษณะพยายามแสวงหาความพอใจ หลีกเล่ียง

ความเจ็บปวด มิไดมุ่้งลงโทษในส่ิงท่ีไดก้ระทาํผิดไปแลว้ในอดีต เป็นการปฏิเสธการลงโทษแบบ

ทดแทน แต่เป็นการลงโทษเพือ่ป้องกนัการที่ผูน้ั้นหรือบุคคลอ่ืนจะกระทาํผดิขึ้นอีกบนพื้นฐานของ

ความมีมนุษยธรรม ผูก้ระทาํผิดจะตอ้งไดรั้บการเยยีวยารักษา เพื่อให้มีชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุข การลงโทษที่มีความชอบธรรมก็คือ การลงโทษเพื่อป้องกันมิให้ความผิดเกิดขึ้นอีกใน

 16 นทัธี จิตสว่าง, หลกัทณัฑวิทยา. พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์กรมราชทณัฑ,์ 2545), น.43. 

 17 ณรงค ์ใจหาญ, อ้างแล้วเชิงอรรคท่ี 13, น.21-28. 
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อนาคต ทั้ งน้ี เพื่อเตือนให้ผูก้ระทาํผิดและผูอ่ื้นตระหนักถึงผลของการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อลด

อาชญากรรม ซ่ึงสามารถแบ่งวตัถุประสงคก์ารลงโทษเป็น 3 วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1)  การข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence) ตามทฤษฎีน้ี อธิบายว่า วตัถุประสงคข์องกฎหมายและ

ระบบยติุธรรมมีไวเ้พือ่ข่มขู่ (Threat) มิใหก้ระทาํผิดโดยอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือที่วา่ การที่บุคคลจะ

ตดัสินใจกระทาํความผิดจะตอ้งมีการชัง่นํ้ าหนักระหว่างผลดีที่ได้มาจากการกระทาํความผิดและ

ผลเสียที่ไดจ้ากการกระทาํความผิด นั่นคือบทลงโทษ เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าประโยชน์ที่ไดจ้าก

การกระทาํผิดสูงกว่าการถูกจบักุม การถูกดาํเนินคดี หรือ การไดรั้บบทลงโทษ ก็จะเลือกกระทาํ

ความผิด ดังนั้ นวิธีการหน่ึงที่จะทาํให้บุคคลไม่ตดัสินใจกระทาํความผิดคือ การเพิ่มบทลงโทษ 

เพื่อให้ผูท้ี่ได้คิดจะกระทาํความผิดเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการกระทาํความผิดไม่คุม้ค่า 

และลม้เลิกที่จะกระทาํความผิดนั้น เพราะมนุษยท่ี์คิดอยา่งมีเหตุมีผลยอ่มหลีกเล่ียงความเจ็บปวด 

แต่มุ่งที่จะแสวงหาความพอใจและความสุข 17

18 

  โดยในทางทฤษฎีแบ่งลกัษณะการข่มขู่ยบัย ั้งออกเป็นสองลกัษณะคือ  

  ลกัษณะแรก คือ การข่มขู่ยบัย ั้งทัว่ไป (General Deterrence) กฎหมายที่ดีมีประสิทธิภาพ

สามารถควบคุมมิให้เกิดการกระทาํความผิดได้นั้ นจะตอ้งมีบทลงโทษที่แน่นอน เขม้งวดและ

รวดเร็ว โทษเป็นเคร่ืองมือข่มขู่ใหก้ลวั ไม่กลา้กระทาํความผดิ 

  ลักษณะที่สอง การข่มขู่ เฉพาะราย (Specific Deterrence) ซ่ึงการข่มขู่ น้ีจะเกิดกับ

ผูก้ระทาํผดิโดยตรง เพื่อให้เกิดความเขด็หลาบหวาดกลวั เกิดความละอาย สาํนึกผดิและไม่กลา้ทาํ

ความผดิอีกต่อไป 

  โดยปกติแลว้ การข่มขู่สามารถดาํเนินไปได้ทั้งการข่มขู่ทัว่ไปและยบัย ั้งเฉพาะรายซ่ึง

เป็นการมองไปที่อนาคต โดยผ่านกระบวนการกาํหนดโทษที่จะตอ้งให้ผลร้ายท่ีไดจ้ากการกระทาํ

ความผดิ ในที่น้ีคือบทลงโทษสูงกวา่ผลดีที่ไดจ้ากการกระทาํความผดิ ซ่ึงการบงัคบัโทษที่ดีจะตอ้งมี

ลกัษณะ 4 ประการคือ 18

19 

  ก)  การลงโทษจะตอ้งมีความแน่นอน (Certainty) คือ บุคคลที่ทาํผิดจะตอ้งถูกฟ้องและ

ลงโทษตามกฎหมาย 

  ข)  การลงโทษจะตอ้งมีความรุนแรง (Severity) คือ โทษที่จะลงแก่ผูก้ระทาํผิดตอ้ง

ร้ายแรงพอที่ยบัย ั้งความตอ้งการทาํความผดิ 

  ค)  การลงโทษจะต้องกระทําโดยฉับไว (Celerity) คือ กระบวนการพิจารณาและ

ลงโทษจะตอ้งกระทาํไปโดยรวดเร็ว 

 18 เพ่ิงอ้าง, น.28-29. 

 19 เพ่ิงอ้าง, น.28. 
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  ง)  การลงโทษจะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน (Publicity) คือ การลงโทษ

สาธารณชนตอ้งไดเ้ห็นหรือรับทราบ เพือ่แสดงถึงผลร้ายจากการกระทาํความผดิ 

  2)  การปรับปรุงแกไ้ข (Reformation) 

  ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่า การลงโทษตามทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขประสงคเ์พียงเพื่อจะป้องกนั

ไม่ให้บุคคลที่ได้กระทาํผิดมาแล้ว กลับมากระทาํผิดซํ้ าอีก พยายามหาทางให้ผูท้ี่ได้กระทาํผิด

มาแลว้เกิดความยบัย ั้งไม่กระทาํผดิซํ้ าขึ้นอีก ซ่ึงทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นภายหลงัทฤษฎีก่อนๆ แนวคิดน้ีเห็น

วา่การทาํให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บความยากลาํบาก หรือ ไดรั้บผลร้ายดว้ยการลงโทษแต่เพยีงอยา่งเดียว

ไม่น่าจะทาํให้คนประพฤติตวัดีขึ้น หรือ สาํนึกในการกระทาํที่ไม่ดีของตวัเอง ประกอบกบัเห็นว่า

การลงโทษเพือ่การข่มขู่ไม่มีผลเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูก้ระทาํผิดที่ไดรั้บโทษแลว้กลบัใจไม่กระทาํ

ผิดซํ้ าอีกไม่เป็นส่ิงที่ช่วยให้ผูก้ระทาํความผิดมีความสามารถที่จะกลับตวัเป็นคนดีได้เลย ซ่ึงใน

วตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษในขอ้น้ีจะไปสัมพนัธ์หรือไปขยายผลในวตัถุประสงค์ของการ

บงัคบัโทษในหวัขอ้ต่อไป 19

20 

  3)  การตดัไม่ให้มีโอกาสกระทาํผิดอีก (Incapacitation) ทฤษฎีน้ีพิจารณาว่าการลงโทษ

ทาํให้บุคคลนั้นหมดความสามารถในการกระทาํผิด สังคมจึงปลอดภยัจากการกระทาํความผิดซ่ึง

เกิดจากบุคคลผูต้อ้งโทษนั้น ความมุ่งหมายของแนวคิดน้ีคลา้ยกบัการลงโทษเพือ่ข่มขู่หรือเพือ่แกไ้ข

ฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิ แต่ต่างกนัตรงที่แนวคิดน้ีมุ่งป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า โดยวธีิการทาํใหห้มดโอกาส

ในการกระทาํผดิ เช่น การประหารชีวติ หรือ จาํคุกท่ีกาํหนดเวลาจนแน่ใจวา่ผูน้ั้นไม่เป็นอนัตรายแก่

สงัคมแลว้ 

  วตัถุประสงคข์องการลงโทษท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นหลกัพื้นฐานของการลงโทษทางอาญา 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการควบคุมสังคมให้สงบสุข โดยการนําไปใชก้็แลว้แต่การปรับเปล่ียน

ตามวฒันธรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู ่ศาสนา ตลอดจนนโยบายของรัฐนั้นๆ ซ่ึงโทษจาํคุกเป็น

วธีิการที่ใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพือ่กนัผูก้ระทาํผดิออกจากสงัคม ส่วนภายหลงัพน้จากการควบคุมใน

เรือนจาํแลว้ผูก้ระทาํผดิตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมซ่ึงจะเป็นไปไดย้ากโดยเฉพาะผูท้ี่ตอ้งโทษจาํคุก

เป็นระยะเวลานานๆ ประกอบกบัสังคมที่ยากจะยอมรับผูท้ี่เคยตอ้งโทษจาํคุกมาแลว้ ฉะนั้นในส่วน

ของกรมราชทณัฑมี์บทบาทอยา่งมากในการช่วยเหลือผูต้อ้งขงัเพื่อใหมี้โอกาสกลบัมาใชชี้วติอยา่ง

ปกติสุขและช่วยขดัเกลามิให้ผูต้อ้งขงักระทาํความผิดซํ้ าอีก ซ่ึงปัจจุบนัในหลายๆรัฐก็หันมาสนใจ

พฒันาคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงัมากขึ้น ทั้งน้ีเพือ่ใหค้นดีกลบัสู่สงัคมและทาํใหส้งัคมปลอดภยั 

 

 

 20 เพ่ิงอ้าง, น. 37. 
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 2.1.4  วตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษจาํคุก 

  วตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษจาํคุกต่างกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษที่จะมุ่งลงโทษ

ตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลเป็นหลกั แต่วตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษพฒันาแนวคิดในอดีต

ในการลงโทษเขา้สู่แนวคิดยคุใหม่ท่ีมีความเป็นเสรีนิยมในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้ง

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากขึ้นซ่ึงวตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 21 

  1)  เพื่อให้มีการดาํรงชีวิตในอนาคต โดยปราศจากการกระทาํความผิดและมีความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

  วตัถุประสงคใ์นขอ้น้ีเป็นขอ้ท่ีสาํคญัท่ีสุดและตรงกบัความเป็นจริงในการบงัคบัโทษ

ในทัณฑสถานที่ว่า “ เม่ือมีการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผิดครบระยะเวลาแล้ว ผูน้ั้ นก็จะออกมา

ดํารงชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมปกติอีกคร้ัง” ดังนั้ นในหลายประเทศต่างมีกฎหมายและหรือ

แนวนโยบายในการลงโทษจาํคุกที่จะตอ้งหลีกเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบงัคบัโทษจาํคุก 

กล่าวคือ ตอ้งไม่เป็นการทาํลายบุคลิกภาพของคนปกติและตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยต์ามรัฐธรรมนูญอยูบ่นพื้นฐานของการบงัคบัโทษ เพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเขา้สู่

สงัคมอีกคร้ังหน่ึง 

  การลงโทษอยา่งมีเหตุผลที่เป็นภาวะวสิยั ยอ่มไม่ลงโทษเพยีงว่าไดมี้การการะทาํผดินั้น

ขึ้นเท่านั้น โดยสรุปมีหลกัเกณฑพ์ื้นฐานการบงัคบัโทษที่ตอ้งนาํมาใช ้ดงัน้ี 

  ก)   หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจาํ เพื่อป้องกันมิให้ผู ้

ได้รับโทษจาํคุกเสียบุคลิกภาพหรือวฒันธรรมการดําเนินชีวิตของตนในการอยู่ร่วมกับสังคม

ภายนอก 

  ข)  หลกัการหลีกเล่ียงผลเสียจากการบงัคบัโทษ คือ หลีกเล่ียงการทาํลายบุคลิกลกัษณะ

ของความเป็นมนุษย ์เช่น การตดัความรับรู้ข่าวสารภายนอกคุก การลงโทษโดยวธีิทารุณโหดร้ายใน

เรือนจาํ เป็นตน้ 

  ค)  พยายามที่จะหลีกเล่ียงไม่ใหผู้ก้ระทาํความผิดไดป้ระสบกบัส่ิงที่ทาํลายคุณลกัษณะ

ประจาํตวัของคนๆ นั้ น กล่าวคือ กรณีผูก้ระทาํความผิดเล็กน้อย หรือคร้ังแรก อาจซึมซับความ

เลวร้ายไดง้่ายกว่าเพราะอยูป่ะปนกบัอาชญากรอาชีพ ทาํให้โอกาสกลบัตวัเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

อาจเป็นไปไดย้าก ซ่ึงอาจมีวธีิการมิให้เกิดเหตุดงักล่าว ไดแ้ก่ การปล่อยตวัไม่ลงโทษจาํคุก พยายาม

ใชบ้ทบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการรอการลงโทษหรือรอกาํหนดโทษ หรือใชโ้ทษปรับ หลีกเล่ียงโทษ

จาํคุก หรือ การปล่อยตวัก่อนรับโทษจาํคุกครบกาํหนดตามความเหมาะสม หรือการแยกประเภท

นกัโทษ หรือ การสร้างความรู้ผดิชอบชัว่ดีใหไ้ด ้

 21 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 9, น. 39-42 
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  การบงัคบัโทษตอ้งพยายามมุ่งยกระดบัสามญัสาํนึกและพฤติกรรมที่ตกตํ่าของผูก้ระทาํ

ความผิดให้ขึ้นมาสู่ระดบัคนปกติ การส่งเสริมคุณค่า ความสามารถของบุคคล การบาํบดัปรับปรุง

แกไ้ขนกัโทษ เพือ่มิใหพ้น้โทษแลว้กลบัมากระทาํผดิซํ้ าอีก 

  2)  เพือ่เป็นการคุม้ครองสงัคม 

  การบงัคบัโทษที่มุ่งคุม้ครองสังคม เป็นภารกิจเดียวกันกับภารกิจของกฎหมายอาญา 

กล่าวคือ ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลัน่กรองเอาคนที่ทาํผิดกฎหมายเขา้รับโทษ

จาํคุก ภารกิจของกฎหมายบงัคบัโทษจะทาํการแกไ้ขพฤติกรรมชัว่ของคนที่ไดก้ระทาํผิดกฎหมาย

อาญาให้เป็นคนดีของสังคมแมปั้จจุบนัจะมีการยอมรับการแก้ไขผูก้ระทาํผิดในปัจจุบนั แต่การ

แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิจะมีอุปสรรคหลายประการ คือ 

  ก)  ผูก้ระทาํผิดสูญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขดัเกลาใหมี้บุคลิกภาพ

ลกัษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใชเ้วลาในเรือนจาํในการแกไ้ขฟ้ืนฟูไม่นานในการปรับจิตสาํนึก

ที่ดีกลบัมา 

  ข)  การลงโทษเพื่อการแก้ไขนั้ น ขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าไม่ผูก้ระทํา

ความผิดไม่ควรไดรั้บการปฏิบติัที่ดีกวา่คนปกติทัว่ไป ซ่ึงไม่เป็นธรรม เช่น การฝึกอาชีพ สวสัดิการ 

อาหาร ที่อยู่อาศยั ตลอดจนการศึกษา หางานทาํ ซ่ึงคนในสังคมอีกจาํนวนมากที่ไม่ไดรั้บบริการ

ดงักล่าว 

  ค)  การแก้ไขฟ้ืนฟูเหมาะสมกับผูก้ระทาํผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผูก้ระทาํผิดคร้ัง

แรก ทาํไปดว้ยความพลั้งพลาด อารมณ์ชัว่วูบ แต่พวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทาํผดิติดนิสัย การ

แกไ้ขฟ้ืนฟูยอ่มเป็นไปไดย้าก 

  วตัถุประสงคข์องการลงโทษและวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ ตอ้งนาํมาผสมผสาน

ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมสาํหรับการบงัคบัโทษจาํคุก ภารกิจของงานราชทณัฑต์อ้งยดึวตัถุประสงค์

ของการบงัคบัโทษไวเ้ป็นหลกัการอนัสาํคญัก่อนและการตรากฎหมายมาใชบ้งัคบัก็ตอ้งสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษอยา่งชดัเจนดว้ย ซ่ึงเป้าหมายสุดทา้ยของการบงัคบัโทษจาํคุก 

คือ เปล่ียนอาชญากรใหเ้ป็นคนปกติมากที่สุดก่อนปล่อยผูน้ั้นออกสู่สังคมภายนอกเรือนจาํและคาด

วา่จะไม่มีการกระทาํความผดิซํ้ าอีก จดัวา่เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของการบงัคบัโทษจาํคุกท่ีสาํคญั 

อนัเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาทั้งระบบ 21

22 
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2.2  แนวคดิและทฤษฎีสิทธิของผู้ต้องขัง 

  สิทธิของผูต้อ้งขงักบัสิทธิของมนุษยไ์ม่ควรมีแตกต่างกนั ดว้ยมนุษยมี์ความเท่าเทียมกนั

ทั้งสิทธิ เสรีภาพ แต่โดยที่มาของผูต้อ้งขงัย่อมมีการถูกจาํกัดสิทธิอันเป็นบทลงโทษในฐานะที่

กระทาํผิดต่อระเบียบของสังคมโดยเฉพาะสิทธิในการเคล่ือนไหวและการเลือกสถานที่อยู ่ซ่ึงถูก

จาํกดัโดยสภาพความเป็นนกัโทษนัน่เอง 

 2.2.1  แนวคิดตามหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ สิทธิความเป็นมนุษยห์รือสิทธิในความเป็นคน เป็น

สิทธิของมนุษยท์ุกคนบนโลกที่ติดตวัมาตั้งแต่เกิดและเป็นสากล ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ชนชาติ เพศ 

ผิวพรรณ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม สติปัญญา ความสามารถ ฐานะทางเศรษฐกิจที่จะดาํเนินชีวิต

อยา่งมีศกัด์ิศรี มีอิสระ เสรีภาพ เสมอภาค มีชีวติที่ดี มีสิทธิแสวงหาวตัถุปัจจยัมาดาํรงชีพไดรั้บการ

ยอมรับจากสงัคมและการปฏิบติัจากรัฐอยา่งเหมาะสม 

  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) หมายถึง สิทธิอยา่งหน่ึงท่ีเป็นสารัตถะแห่ง

ความเป็นมนุษยแ์ละทรงความเป็นคุณค่าของมนุษยท์ี่มีความเก่ียวขอ้งอยูร่่วมกันของมนุษยท์ี่จะ

ไดรั้บการปฏิบติัที่เหมาะสม ซ่ึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยป์รากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 

4 “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 

  มาตรา 26 “การใช้อาํนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยสิ์ทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี” 

  มาตรา 28 “บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนได้

เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน”  

  บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการดาํรงชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น ในฐานะมนุษยผ์ูมี้

ศกัด์ิศรี อนัถือเป็นหลกัการสาํคญัขั้นพื้นฐานของการมีสภาพความเป็นมนุษย ์ผูต้อ้งขงัก็เช่นเดียวกนั

แมจ้ะมีพฤติกรรมที่ดูไร้ศกัด์ิศรี ไร้คุณค่า หรือเลวร้าย ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเขาก็ยงัดาํรงอยู่

ไม่ไดถู้กลิดรอนลงมาดว้ย  

  ปัจจุบนัมีการบญัญติัรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิของผูต้อ้งขงัไวเ้ป็นหลกั

สากลในสาส์นระหว่างประเทศต่างๆ ทั้ งปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights 1948) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) ข้อก ําหนดมาตรฐานขั้ นตํ่ า

สาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ นอกจากน้ีภูมิภาคยุโรปได้มีการจดัทาํ

สาส์นโดยสภายุโรป เรียกว่าอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
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(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950)  ใน ภู มิ ภ า ค

อเมริกามีการรับรองสิทธิผูต้อ้งขงัไวใ้นหลกัเกณฑส์าํคญั คือ ปฏิญญาอเมริกาวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่

ของบุคคล (American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948) 

  สาส์นระหว่างประเทศเหล่าน้ีบัญญัติคุม้ครองสิทธิผูต้ ้องขังไวใ้นลักษณะเดียวกัน 

กล่าวคือ การยอมรับถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย ์ว่าเขา

ยงัคงมีศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนทัว่ไปทุกประการตลอดระยะเวลาตอ้งโทษ

และยอมรับว่าผูต้อ้งขงัทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัจากเจา้หนา้ที่เรือนจาํอยา่งมีมนุษยธรรมในทุก

เร่ือง ทั้งเร่ืองการใช้เคร่ืองพนัธนาการ สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจาํ วิธีการในการลงโทษ การ

ควบคุมตวั การให้การรักษาพยาบาลในกรณีที่ผูต้อ้งขงัเจ็บป่วย การไม่ถูกทรมานหรือได้รับการ

ปฏิบติัลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม เป็นตน้ ดงันั้นหากมีผูต้อ้งขงัซ่ึงกระทาํความผดิในลกัษณะ

เดียวกัน ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ที่เหมือนกัน ควรที่จะไดรั้บการปฏิบติัหรือลงโทษตามที่กฎหมาย

บญัญติัไวเ้หมือนกัน โดยไม่คาํนึงถึงภูมิหลังของผูต้อ้งขงัเหล่านั้น โดยการทาํให้ส่ิงแวดล้อมใน

เรือนจาํใกลเ้คียงกบัสังคมภายนอกจะส่งผลให้ผูต้อ้งขงัมีจิตใจ ความคิดและทศันคติไปในทางที่ดี

และสามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมหลงัพน้โทษได 2้2

23 

 2.2.2  แนวคิดตามสิทธิผูต้อ้งขงั  

  แนวคิดเก่ียวกับสิทธิผูต้อ้งขงัมีการรับรองและคุม้ครองมาตั้งแต่ยคุสมยัการเรียกร้อง

อิสรภาพให้ได้มาซ่ึงสิทธิพลเมือง (Civil Right) สิทธิของผูต้ ้องขังถือเป็นสิทธิพลเมืองที่มีการ

เรียกร้องและทาํให้ไดม้าดว้ยเหตุผลที่ว่า การที่ผูต้อ้งขงัถูกแยกตวัออกจากสังคมปกติ ทาํให้เขาถูก

จาํกดัเสรีภาพต่างๆ และทาํใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองความถูกตอ้งชอบธรรมความพอดีในการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขังความทุกข์ทรมานที่ผูต้อ้งขังได้รับจากการถูกจาํกัดสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ส่ิงเหล่าน้ี

นาํไปสู่การเรียกร้องใหต้ระหนักถึงการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัอนัเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

(Basic Human Rights) รวมทั้งเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิตามกฎหมายท่ีบุคคลนั้นพึงไดรั้บดว้ย 

แม้ว่าผูต้ ้องขังจะเป็นบุคคลที่ถูกจาํกัดเสรีภาพและตอ้งสูญเสียสิทธิบางประการไปจากการถูก

ลงโทษ แต่ยงัมีสิทธิบางประการในฐานะที่เป็นมนุษยท์ี่ไม่อาจถูกจาํกดัหรือล่วงละเมิดได ้รัฐจึงควร

คุม้ครองสิทธิในส่วนน้ีดว้ย23

24 

 23 ธนู ไมแ้กว้, “การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํ,”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554), น.29. 

 24 กุลพล พลวนั, “สิทธิผูต้อ้งขงั,” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกบังานราชทณัฑ ์หน่วยท่ี 9-15, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539), น.50. 
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  สิทธิ (Right) หมายความถึง ส่ิงที่ไม่มีรูปร่างมีติดตวัอยูใ่นมนุษยต์ั้งแต่เกิดหรือกาํหนด

ขึ้นโดยกฎหมายให้ไดรั้บประโยชน์และมนุษยเ์ป็นส่ิงเลือกใชเ้องโดยไม่มีผูใ้ดบงัคบั24

25 ดงันั้น สิทธิ

จึงเป็นอาํนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเก่ียวขอ้งกับ

ทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนหรือเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระทาํการ หรือละเวน้กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด

เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน25

26 

  การเรียกร้องให้คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัยงัเกิดจากการพฒันาแนวคิดในเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิที่มีมาตั้งแต่สมยักรีกและโรมนัในรูปของสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) 

โดยมีแนวคิดว่า “มนุษยเ์กิดมาเท่าเทียมกนัและพระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยข์ึ้นมาไดใ้หสิ้ทธิบางอยา่ง

แก่มนุษย”์ สิทธิเหล่าน้ีไม่อาจโอนใหก้นัไดแ้ละไม่มีใครล่วงละเมิดได ้สิทธิตามธรรมชาติท่ีบุคคล

ทุกคนมีเช่นเดียวกันน้ีก็คือ สิทธิพื้นฐานของพลเมือง ซ่ึงต่อมาเรียกว่า สิทธิมนุษยชน (Human 

Rights) อนัครอบคลุมถึงสิทธิผูต้อ้งขงัดว้ย 26

27 

 2.2.3  แนวคิดการใหบ้ริการทางการแพทย ์การพยาบาลและอนามยัผูต้อ้งขงั 

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 3ได้บัญญัติถึง

ความหมายในดา้นการบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไวว้า่ “บริการสาธารณสุขหมายความ

ว่า บริการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขซ่ึงให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ

ป้องกนัโรค การตรวจวินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่จาํเป็นต่อสุขภาพ

และการดํารงชีวิต ทั้ งน้ี ให้รวมถึงการบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ” และมาตรา 5 บญัญติัวา่ “บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ีกาํหนดโดยพระราชบญัญติัน้ี” ซ่ึงผูต้อ้งขงัก็เป็น

ประชาชนที่สามารถเขา้ถึงการบริการสาธรณสุขได ้ 

  นันทวฒัน์ปรมานนท ์ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะทางสุขภาพว่า เป็น

กิจกรรมที่รัฐจดัใหมี้ขึ้น เพือ่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ รณรงคก์ารรักษาสุขภาพ 27

28 

 25 สกล สกลเดช, การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2540 ในสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย โครงการศูนยก์ฎหมายสิทธิมนุษยแ์ละสันติศึกษา 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543), น.25-26. 

 26 วรพจน์ วิศรุตพิชญ,์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (พิมพค์ร้ังท่ี 2), 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 2543) , น.21. 

 27 กุลพล พลวนั, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 24, น.58. 

 28 นนัทวฒัน์ ปรมานันท,์ บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝร่ังเศส, (กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2541), น.14. 
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  กุลธน ธนาพงศธ์ร ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงหลกัการใหบ้ริการท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี28

29 

  1)  หลักความสอดคล้องความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และ

บริการที่องคก์รจดัให้มีขึ้น จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่

เป็นการจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการเอ้ืออาํนวยผลประโยชน์และบริการแลว้ ยงัไม่คุม้ค่ากบัการดาํเนินงานนั้นๆ ดว้ย 

  2)  หลกัความสมํ่าเสมอ การใหบ้ริการนั้นๆ ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

มิใช่ทาํๆ หยดุๆ ตามความพอใจของผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน 

  3)  หลักความเสมอภาค บริการที่จดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใช้บริการทุกคนอย่างเสมอ

หน้าและเท่าเทียมกนั ไม่มีการใชสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในลกัษณะต่างจากกลุ่ม

คนอ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

  4)  หลกัความสะดวก บริการที่จดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัได้

ง่าย สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู ้

บริการหรือผูใ้ชบ้ริการมากเกินไป 

  Aday& Andersen กล่าวถึงความพึงพอใจการบริการที่เกิดจากหลกัพื้นฐาน 6 ประการ 

คือ 

  1)  ความพงึพอใจต่อความสะดวกที่ไดรั้บจากบริการ (Convenience) 

  1.1)  การใชเ้วลารอคอยในสถานบริการ (Office Waiting Time) 

  1.2)  การไดรั้บการรักษาดูแลเม่ือมีความตอ้งการ (Availability or Care to Need) 

  1.3)   ความสะดวกสบายที่ไดรั้บในสถานบริการ (Base of Getting to care) 

  2)  ความพงึพอใจต่อการประสานงานการบริการ (Co-ordination) 

  2.1)  การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หน่ึง (Getting All Needs Met at One 

Place) คือ ผูป่้วยสามารถขอรับบริการไดทุ้กประเภทตามความตอ้งการของผูป่้วย 

  2.2)  แพทยใ์ห้ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผูป่้วย อันไดแ้ก่ ด้านร่างกายและจิตใจ 

(Concern of Doctors for Overall Health) 

  2.3)  แพทยไ์ดมี้การติดตามผลการรักษา (Follow up Care) 

  3)  ความพึ่งพอใจต่ออธัยาศยั ความสนใจของผูใ้ห้บริการ (Courtesy) ไดแ้ก่ การแสดง

อธัยาศยัท่าทางที่ดี เป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการ และแสดงความสนใจ ห่วงใยต่อผูป่้วย 

 29 กุลธน ธนาพงศธ์ร, การบริหารงานบุคคล ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลหน่วยท่ี  

9-15 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2534), 

น.46. 
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  4)  ความพึงพอใจต่อข้อมูลท่ีได้รับจากบริการ (Medical Information) แยกเป็น 2 

ประเภทคือ 

  4.1)  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุการเจบ็ป่วย (Information About What Was Wrong) 

  4.2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้การรักษาแก่ผูป่้วย (InformationAbout Treatment) เช่น การ

ปฏิบติัตนของผูป่้วย การใชย้า เป็นตน้ 

  5)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ไดแ้ก่ คุณภาพของการดูแล

ทั้งหมดที่ผูป่้วยไดรั้บในทศันะของผูป่้วยที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาล 

  6)  ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่ผูป่้วยจ่ายไปกบัการรักษาความเจ็บป่วย (Out of 

packet Cost)29

30 

  การปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ 

  เรือนจาํ สถานที่ตอ้งขงัที่รวบรวมผูต้อ้งขงัมาจากแหล่งต่างๆ ผูต้อ้งขงับางรายอาจมี

โรคภยัไขเ้จ็บและอาจเป็นโรคติดต่อเม่ือมาอยูร่วมกันกับผูต้อ้งขงัอ่ืน มีโอกาสที่จะแพร่เช้ือโรค  

ทาํให้เกิดโรคระบาดในเรือนจาํ และอาจระบาดไปถึงชุมชนโดยรอบภายนอกเรือนจาํได้ ดังนั้ น  

การรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัที่เจบ็ไขไ้ดป่้วย การป้องกนัโรคและการสุขาภิบาล จึงจาํเป็นตอ้งทาํอยา่ง

ทนัทีและสมํ่าเสมอ กระทรวงสาธารณสุขไดว้างระเบียบการปฏิบติัอนามยัเรือนจาํภายใตก้ฎหมาย

ราชทณัฑ ์โดยอาํนาจและหนา้ที่เก่ียวกบัอนามยัเรือนจาํมีดงัน้ี 

  1.  การตรวจรักษาโรค 

  2.  การควบคุมป้องกนัโรค 

  3.  การตรวจและแนะนาํการสุขาภิบาล 

  4.  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

  5.  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

  6.  การส่งผูต้อ้งขงัป่วยไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเรือนจาํ 

  โดยให้แพทยส์าธารณสุขจังหวดั หรือผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิชาการและ

บริการสาธารณสุข หรือนายแพทยผ์ูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจงัหวดั หรือแพทยท์ี่ไดรั้บมอบหมาย

เป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํ และให้นายแพทยผ์ูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลอําเภอ หรือนายแพทย์

ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแพทยแ์ละอนามัยในอาํเภอนั้นๆ หรือแพทยผ์ูไ้ด้รับมอบหมายเป็นแพทย์

ประจาํเรือนจาํอําเภอ ให้โรงพยาบาลจงัหวดั หรือโรงพยาบาลอาํเภอ หรือศูนยก์ารแพทยแ์ละ

อนามัยในอาํเภอนั้ นๆ หรือโรงพยาบาลอ่ืนใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งรับทาํการ

 30 Aday C.A., & Andersen R, Development of Induce of Access to Medical Care, (Michigan Ann 

Arbor :Healty Administration Press), (1975), p.4-11, 52-80. ดู ธนู ไมแ้กว้ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23, น.35. 
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รักษาพยาบาลผูต้ ้องขัง ที่แพทยแ์ละผูรั้บผิดชอบอนามัยเรือนจาํได้มีความเห็นหรือแนะนําให้

เรือนจาํส่งตวัไปเขา้รับการรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบติัตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย 

สวสัดิการประชาชนว่าดว้ยการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย เงิน

อุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลผูมี้รายไดน้อ้ยและผูท่ี้สงัคมควรช่วยเหลือเก้ือกูล พ.ศ. 254130

31 

 

2.3  กฎเกณฑ์การบังคบัโทษในระดับสากล 

  กฎหมายบงัคบัโทษภายในประเทศจะมีความสัมพนัธ์กบักฎเกณฑร์ะหว่างประเทศว่า

ด้วยการบงัคบัโทษในระดับสากลด้วย เพื่อให้การบงัคับโทษในประเทศไทยมีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในต่างประเทศ ซ่ึงมีดงัน้ี 

 2.3.1  มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบติัต่อนกัโทษแห่งสหประชาชาติ 

  มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบติัต่อนกัโทษแห่งสหประชาชาติ (Standard Minimum Rules 

for the Treatment of Prisoners) หรือ ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติในการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือ 

ขอ้กาํหนดแมนเดลา ( Mandela Rules)  

  องค์การสหประชาชาติได้พยายามกาํหนดขึ้นโดยนําหลกัการและทางปฏิบติัที่เป็นที่

ยอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าเหมาะสมกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและสร้างประสิทธิภาพต่อการบริหาร

จัดการเรือนจํา เร่ิมต้นมาตั้ งแต่ ปี  พ.ศ. 2469 โดยองค์การสันนิบาตชาติได้มีข้อ เสนอต่อ

คณะกรรมการราชทณัฑ์ระหว่างประเทศ (IPPC) ทาํการประชุมกนัที่กรุงเบิร์น (Berne) จะกระทัง่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) องคก์ารสหประชาติไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรม

และการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด เป็นคร้ังแรกท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิส ไดมี้การวางหลกัเกณฑ์เป็น

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและขอ้เสนอแนะท่ีเกี่ยวขอ้ง ต่อมาไดเ้ป็นที่

แพร่หลายเป็นแบบฉบบัของนานาอารยประเทศ 31

32 

  ขอ้กาํหนดดังกล่าวนั้นไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีสภาพบงัคบั แต่มีการพยายามส่งเสริมให้

ประเทศต่างๆ พยายามปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวให้มากที่ สุด โดยการประชุมองค์การ

สหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดในคร้ังต่อๆ มา

โดยเฉพาะการประชุมคร้ังที่ 4, 5 และ 7 ไดพ้ยายามให้ขอ้กาํหนดมาตรฐานน้ีแพร่หลายมากขึ้นและ

เป็นที่ยอมรับ ปัจจุบนัมีการปรับปรุงขอ้กาํหนดมาตรฐานฯ ดงักล่าวขึ้นใหม่โดยมีการคาํนึงถึงสิทธิ

มนุษยชนของผูต้อ้งขงัในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สมชัชา

 31 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ. 2544 ขอ้ 10. 

 32 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 9, น.44. 
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ใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติในการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือ 

ขอ้กาํหนดแมนเดลา ( Mandela Rules)  

  ขอ้กําหนดมาตรฐานดังที่กล่าวมาน้ีโดยแยกออกเป็น ขอ้สังเกตเบ้ืองตน้ 4 ขอ้ และ 

ขอ้กาํหนด 122 ขอ้ 32

33  

  ขอ้สงัเกตเบื้องตน้ ประกอบดว้ยขอ้สงัเกตเบ้ืองตน้ที่ 1-4 

  ขอ้สงัเกตเบื้องตน้ที่ 1 

  ขอ้กาํหนดต่อไปน้ีไม่ประสงคจ์ะบรรยายอยา่งละเอียดถึงระบบตน้แบบการราชทณัฑ์

แต่อยา่งใด หากเป็นการแสดงให้เห็นฉันทามติทัว่ไปของความคิดร่วมสมัย และองค์ประกอบที่

จาํเป็นสาํหรับระบบที่มีความพอเพยีงมากที่สุดในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพือ่กาํหนดส่ิงท่ีถือเป็นหลกัการและ

การปฏิบติัที่ดีอนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและการบริหารงานเรือนจาํที่

เหมาะสมที่สุด 

  ขอ้สงัเกตเบื้องตน้ที่ 2 

  1.  เม่ือคาํนึงถึงความแตกต่างกันมากมาย ทางด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และ

ภูมิศาสตร์ในโลก ขอ้กาํหนดน้ี ยอ่มจะใช้ปฏิบติัไม่ได้ทุกขอ้ ทุกแห่งและทุกเวลา แต่ควรใช้เพื่อ

กระตุน้เตือนให้เกิดความพยายามช่วยกนันาํมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อขจดัปัญหายุง่ยากทางปฏิบติั

ต่างๆในดา้นการนาํไปใช ้ในดา้นความรู้ที่เป็นที่มาของขอ้กาํหนดน้ีโดยรวม ในฐานะที่เป็นเง่ือนไข

ขั้นตํ่าที่สหประชาชาติไดใ้หก้ารยอมรับวา่เป็นขอ้ปฏิบติัที่เหมาะสม  

  2.  ในอีกแง่หน่ึง ขอ้กาํหนดน้ีครอบคลุมแนวคิดที่กาํลังพฒันาอย่างต่อเน่ือง จึงไม่มี

จุดประสงคเ์พื่อกีดกั้นการทดลองหรือการปฏิบติัรูปแบบอ่ืนๆ แต่ทั้งน้ี การทดลองหรือการปฏิบติั

นั้นควรสอดคลอ้งกบัหลกัการและมุ่งตอบสนองเป้าประสงคท่ี์สะทอ้นมาจากขอ้บทในขอ้กาํหนดน้ี

โดยรวม ดังนั้นจึงเป็นส่ิงที่มีเหตุผลที่หน่วยงานบริหารงานราชทณัฑ์กลางอาจเห็นชอบต่อการ

ปฎิบัติที่แตกต่างออกไปจากข้อกําหนดน้ีหากเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

ขอ้กาํหนดน้ี  

  ขอ้สงัเกตเบื้องตน้ 3 

  1.  ส่วนที่หน่ึง ของขอ้กําหนดว่าด้วยการบริหารงานทั่วไปในทัณฑสถาน และเป็น

ขอ้กาํหนดที่ใช้แก่ผูต้อ้งขงัทุกประเภท ทั้งในคดีอาญาหรือในคดีแพ่ง ไม่มีการพิจารณาคดี หรือ

 33 กระทรวงยติุธรรม, ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั:

ขอ้กาํหนดแมนเดลา แปลโดย สาํนกักิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา, 

(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงยติุธรรม, 2558), น. 33-97. 

                                                             

DPU



27 

ผูต้อ้งขงัคดีเสร็จเด็ดขาด รวมทั้งผูต้อ้งขงัตาม “มาตรการความปลอดภยั” หรือ มาตรการในการ

แกไ้ขที่เป็นคาํสัง่ของผูพ้พิากษา  

  2.  ส่วนที่สอง ประกอบด้วยข้อกําหนดที่นํามาใช้เฉพาะกรณีพิเศษในแต่ละส่วน 

อยา่งไรก็ดี ขอ้กาํหนดตามหมวด ก. ซ่ึงใชก้ับผูต้อ้งขงัท่ีตอ้งคาํพิพากษาของศาลแลว้นั้น ยอ่มจะ

ใชไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนักบัผูต้อ้งขงัประเภทอ่ืนที่กล่าวถึงในหมวด ข. ค. และ ง. แต่ทั้งน้ีกรณีจะตอ้ง

ไม่ขัดหรือแยง้กับข้อกําหนดที่ใช้โดยตรงผูต้ ้องขังเหล่าน้ีแต่ละประเภท และตอ้งนําไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของพวกเขา 

  ขอ้สงัเกตเบื้องตน้ 4 

  1.  ขอ้กาํหนดดงักล่าวน้ีไม่ไดมุ่้งท่ีจะวางกฎระเบียบการบริหารงานสาํหรับเยาวชน เช่น 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยอ์บรมฟ้ืนฟูเยาวชน แต่โดยทัว่ไปขอ้กาํหนดใน

ส่วนที่ 1 น้ี ก็อาจนาํไปใชป้ฏิบติัในสถานที่เหล่าน้ีได ้ 

  2.  ผูต้อ้งขงัเยาวชน อยา่งน้อยที่สุด ก็ควรจะรวมถึงบุคคลทุกคนที่อยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจ

ของศาลคดีเด็กและเยาวชน ซ่ึงตามกฎแลว้ไม่ควรมีการพพิากษาลงโทษจาํคุกผูท้ี่เป็นเยาวชน 

  ส่วนขอ้กาํหนด 122 ขอ้ แบ่งเป็นสองส่วนดงัน้ี 

  ส่วนที่ 1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป ประกอบดว้ยขอ้กาํหนด ขอ้ 1-85 

  ส่วนที่ 2 ขอ้กาํหนดที่ใชก้บัผูต้อ้งขงัประเภทพเิศษ ประกอบดว้ยขอ้กาํหนด ขอ้ 86-122 

ซ่ึงแยกนาํเสนอเป็น 5 หวัขอ้ คือ 

  ก)  ผูต้อ้งขงัที่ถูกศาลพพิากษาใหจ้าํคุก 

  ข)  ผูต้อ้งขงัที่วกิลจริตและจิตไม่ปกติ 

  ค)  ผูต้อ้งขงัระหวา่งสอบสวนและรอการพจิารณา 

  ง)  ผูต้อ้งขงัคดีแพง่ 

  จ)  บุคคลที่ถูกจบักุมหรือคุมขงัโดยไม่ผา่นกระบวนการพพิากษาคดีของศาล 

  สาระสําคญัของขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ในส่วนที่แก้ไขปรับปรุงจากเดิมนั้นมี

ประเด็นสาํคญัดงัน้ี 

  1.  การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั ( ขอ้ 6, 57-60) 

  2.  การใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสุขภาพในสถานที่คุมขงั (ขอ้ 22-23,52,62,71) 

  3.  การลงโทษทางวินยัและการลงทณัฑ ์รวมทั้งบทบาทเจา้หน้าที่ทางการแพทย ์การขงั

เด่ียว และการใหอ้ดอาหาร (ขอ้ 27-29,31-32) 

  4.  การสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตวั รวมทั้งกรณีที่มี

การร้องเรียนเร่ืองการทรมาน ปฏิบติัและการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม (ขอ้ 7) 
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  5.  การคุม้ครองผูต้อ้งขงัที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ ( ขอ้ 6-7 ) 

  6.  การเขา้ถึงความยติุธรรม ( ขอ้ 30,35,37,93 ) 

  7.  ขั้นตอนการร้องเรียนและการตรวจสอบสถานที่ควบคุมตวั ( ขอ้ 36,55 ) 

  8.  แก้ไข ขอ้ความ ความหมายของคาํที่ลา้สมัยใน ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฉบบัปี 

ค.ศ.1950 ( ขอ้ 22-26,62,82,83 และอ่ืนๆ ) 

  9.  การอบรมเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจเร่ืองขอ้กาํหนดฉบบัใหม่ปี ค.ศ. 2015 (ขอ้ 47) 

  โดยรายละเอียดผูเ้ขียนจะกาํหนดไวใ้นภาคผนวกและในเน้ือหาไดร้ะบุส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยัน้ีไวแ้ลว้ ทั้งน้ีกฎมาตรฐานทุกขอ้ตอ้งใช้อย่างเหมาะสมเสมอภาคปราศจากการเลือก

ปฏิบติัเพราะเหตุในเร่ือง เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็น

อ่ืนๆ กาํเนิดทางชาติหรือสงัคม สถานะทางทรัพยสิ์น กาํเนิดหรืออ่ืนใด ห้ามทั้งส้ิน และตอ้งเคารพ

ต่อความเช่ือทางศาสนาของนกัโทษ 33

34 

 2.3.2  อนุสญัญาต่อตา้นการทารุณโหดร้ายหรือการปฏิบติัต่อนกัโทษตํ่ากวา่มาตรฐาน 

  เป็นเกณฑร์ะหว่างประเทศที่สาํคญัฉบบัหน่ึงที่รับรองสิทธิของผูต้อ้งโทษไวอ้นุสัญญา

ต่อตา้นการทารุณโหดร้ายหรือการปฏิบติัต่อนักโทษตํ่ากว่ามาตรฐาน (Convention against Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment 1984 (CAT))  แ ห่ งอ งค์ก าร

สหประชาชาติ กล่าวคือ อนุสัญญาน้ีมีขึ้นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการระงบัและยบัย ั้งการทรมาน โดย

ในเน้ือหาของอนุสญัญาดงักล่าว ไดก้าํหนดความหมายของ “การทรมาน” วา่ หมายถึง การกระทาํ

ใดๆ ก็ตามโดยเจตนาที่ทาํให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมานอยา่งสาหัสไม่ว่าทางกายภาพ

หรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ด้วยความมุ่งประสงค์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้สนเทศหรือคาํ

สารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ การลงโทษบุคคลนั้นสาํหรับการกระทาํซ่ึงบุคคลนั้น

หรือบุคคลที่สาม หรือถูกสงสัยวา่ไดก้ระทาํ รวมทั้งการบงัคบัขู่เขญ็บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามหรือ

เพราะเหตุผลใดๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบติั ไม่ว่ารูปแบบใด  ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการกระทาํหรือ

ดว้ยการยยุง หรือโดยความยนิยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจา้หนา้ที่รัฐ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบติัหนา้ที่

ในตาํแหน่งทางการ ทั้งน้ีไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผล

ปกติจาก หรือสืบเน่ืองจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดว้ยกฎหมาย 

  อนุสัญญาน้ีกาํหนดให้รัฐภาคีร่วมกนักาํจดัการกระทาํอนัเป็นการทรมานดงักล่าวดว้ย

วธีิต่างๆ เช่น หามาตรการป้องกนัทางนิติบญัญติั บริหารและตุลาการภายในเขตอาํนาจของรัฐนั้น 

รัฐควรให้หลกัประกนัแก่ประชาชนโดยบญัญติัใหก้ารกระทาํทารุณเป็นความผดิอาญา รวมทั้งการ

 34 มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบติัต่อนกัโทษ ขอ้ 2. 
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พยายามกระทาํ และระบุโทษให้หนักเหมาะสมกบัความผิด ตอ้งชดใชเ้ยยีวยาดว้ยวิธีการต่างๆ แก่ผู ้

ตกเป็นเหยือ่และผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งการลงโทษเจา้พนกังานที่กระทาํผดิดว้ย เป็นตน้ 

  สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาต่อตา้นการทารุณโหดร้ายหรือการ

ปฏิบติัต่อนกัโทษตํ่ากวา่มาตรฐาน (CAT) เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2527 และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 

มิถุนายน 2530 ซ่ึงประเทศไทยได้เขา้เป็นภาคีอนุสัญญาต่อตา้นการทารุณโหดร้ายฯ เม่ือวนัท่ี 2 

ตุลาคม 2550 และมีผลบงัคบัใชภ้ายในประเทศไทยตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นตน้ไป ซ่ึง

อนุสญัญาต่อตา้นการทารุณโหดร้ายฯ มีบทบญัญติั 33 ขอ้ ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

  1)  มีวตัถุประสงค์เพื่อระงบัและยบัย ั้งการกระทาํการทรมานและทารุณกรรมในทุก

รูปแบบและทุกสถานการณ์โดยจดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดูแลไม่ให้มีการทรมานใน

รัฐภาคีและใหรั้ฐภาคีออกมาตรการต่างๆ เพือ่ป้องกนัดว้ย 

  2)  กาํหนดใหก้ารทรมานเป็นส่ิงตอ้งห้าม แมว้า่การประกาศภาวะฉุกเฉิน ภาวะสงคราม 

หรือปัจจยัคุกคามภายนอก รวมทั้งคาํสัง่การของเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 

  3)  หา้มการส่งผูล้ี้ภยัและบุคคลอ่ืนๆ กลบัประเทศในฐานะผูร้้ายขา้มแดน หากมีเหตุอนั

ควรเช่ือวา่ผูน้ั้นจะตอ้งถูกส่งกลบัไปทรมานและใหรั้ฐผูส่้ง นาํขอ้มูลดา้นสิทธิมนุษยชนของรัฐผูร้้อง

ขอมาประกอบการตดัสินใจในการส่งผูร้้ายขา้มแดนดว้ย 

  4)  กําหนดให้รัฐภาคีบัญญัติให้การกระทาํการทรมานเป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาและมีการลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งใหรั้ฐภาคีมีเขตอาํนาจศาลในการดาํเนินคดีฐาน

การทรมาน ทั้งในเร่ืองการสอบสวนและฟ้องร้องดาํเนินคดี รวมทั้งใหมี้การส่งเป็นผูร้้ายขา้มแดนใน

กรณีได้รับการร้องขอ และให้มีความร่วมมือในการสืบคดี ทั้งในกระบวนการทางอาญาและทาง

แพง่ 

  5)  กาํหนดให้รัฐภาคีมีพนัธกรณีในการฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่เจา้หน้าที่ผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายและเจา้หน้าที่ฝ่ายทหาร เพื่อป้องกนัการกระทาํทรมาน และติดตามตรวจสอบการจบักุม 

คุมขงัต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นในเขตอาํนาจ เพือ่ป้องกนัมิใหมี้การกระทาํทรมานเกิดขึ้น 

  6)  กาํหนดให้มีการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหาย ซ่ึงเป็นผูถู้กทรมานให้มีสิทธิฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีโดยรัฐจะตอ้งเร่งให้มีการสอบสวนและดาํเนินคดีดงักล่าว และหากพิสูจน์ว่าเป็นความ

จริงผูเ้สียหายตอ้งไดรั้บค่าชดเชยอยา่งเตม็ท่ี 

  7)  หา้มรับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการกระทาํทรมานและหา้มการกระทาํซ่ึงแมจ้ะ

ไม่ถือวา่เป็นการทรมาน แต่ถือเป็นการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ํา่ยศีกัด์ิศรี 

  8)  บญัญติัในภาค 2 ให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการต่อตา้นการทรมานเป็นองคก์รกาํกบั

ดูแลซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญอิสระจาํนวน 10 คน 
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2.4  บทบาทของแพทย์ตามกฎหมายราชทัณฑ์ 

  แพทยเ์ป็นผูมี้หน้าที่สาํคญัในการควบคุมดา้นการอนามยัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ เน่ือง

ดว้ยเรือนจาํในประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัจาํนวนมากถึงขนาดลน้เรือนจาํ การดาํรงชีวติของผูต้อ้งขงัที่

อยูร่วมกนัทั้งการกลางวนัและกลางคืนยอ่มอาจให้เกิดโรคแพร่ระบาดอนัเน่ืองมาจากโรคติดต่อได้

โดยง่าย และอาจไปสู่ชุมชนภายนอกไดด้ว้ย ดงันั้น การอนามยั สุขาภิบาลและการป้องกนัโรคจึง

เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมากในเรือนจาํ 

  สถิติของแพทยใ์นแต่ละปีที่ไดรั้บใบอนุญาตแลว้มีจาํนวนน้อยมาก โดยขอ้มูลแพทยท์ี่

ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบตัรจากแพทยสภาปี พ.ศ.  2507-2559 ซ่ึงมีจาํนวนหนังสืออนุมัติและ

วุฒิบตัรทั้งหมด 45,234 ใบ คิดเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง 32,038 คน แต่ แพทย ์1 คน สามารถได้รับ

หนังสืออนุมัติและวุฒิบตัร มากกว่า 1 สาขา และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีแพทยท่ี์มีชีวิตอยู่

จาํนวน 53,190 คน สามารถติดต่อได ้50,303 คน แบ่งเป็นแพทยเ์ฉพาะทางจาํนวน 2,048 คนเท่านั้น    

แต่จาํนวนผูต้ ้องขังในวนัที่ 15 ธันวาคม 2559 มีจาํนวนถึง 306,948 คน และ กรมราชทัณฑ์ มี

เรือนจาํ ทณัฑสถาน และสถานที่กกัขงัในสงักดั จาํนวน 143 แห่ง34

35 

 2.4.1  การตรวจเรือนจาํ 

  การตรวจเรือนจาํจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรือนจาํไม่เกิน 5 นาย เพือ่ใหมี้อาํนาจใน

การตรวจตราควบคุมการดาํเนินกิจการของเรือนจาํ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 

2479 บญัญติัว่า “มาตรา 44 รัฐมนตรีมีอาํนาจตั้งคณะกรรมการเรือนจาํ และกาํหนดอาํนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจการของเรือนจาํและให้คาํแนะนาํแก่เจา้พนกังานเรือนจาํ 

คณะกรรมการน้ีมีจาํนวนไม่เกินหา้นาย ซ่ึงจะไดแ้ต่งตั้งจาก 

  (1)  ขา้ราชการตุลาการสงักดักระทรวงยติุธรรม 

  (2)  ขา้ราชการสงักดักระทรวงธรรมการ 

  (3)  ขา้ราชการสงักดักระทรวงเกษตราธิการ 

  (4)  ขา้ราชการสงักดักระทรวงการคลงั 

  (5)  ขา้ราชการสงักดักระทรวงการต่างประเทศ 

  (6)  เจา้พนกังานแพทย ์

  (7)  เจา้พนกังานอยัการ และ 

 35 กรมราชทณัฑ,์ “สถิติผูต้อ้งราชทณัฑ”์, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560, จาก 

http://www.correct.go.th/stat102/ 
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  (8)  ขา้ราชการหรือบุคคลอ่ืน ตามแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร”35

36 

  จุดประสงคข์องการแต่งตั้งคณะกรรมการเรือนจาํเพื่อให้มีการตรวจตราควบคุมการ

ดาํเนินกิจการของเรือนจาํให้ตอ้งด้วยหลักการและเหตุผลทางทัณฑวิทยา รวมทั้งการปฏิบติัต่อ

ผูต้ ้องขัง การใช้แรงงานหรือฝึกอบรมผู ้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ

จุดมุ่งหมายของกรมราชทณัฑท์ุกแง่ทุกมุม 

  คณะกรรมการเรือนจาํน้ีมีมาจากหลากหลายหน่วยงานและหน้าที่ ซ่ึงเม่ือรวมกนัเป็น

คณะก็จะสามารถควบคุมกิจการราชทณัฑแ์ละให้คาํแนะนาํในส่วนงานของตนไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอด

ทั้งให้แง่คิดในมุมมองต่างๆ ได ้เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน

ทัว่ไปในกิจการราชทณัฑ์ได้ดีขึ้น เป็นการให้สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจตรากับ

งานราชทณัฑไ์ดด้ว้ย  แต่ในทางตรงกนัขา้ม คณะกรรมการเรือนจาํ ก็จะเป็นผูต้รวจสอบระวงัระไว 

มิให้มีการปฏิบติัไปในทาํนองที่จะก่อความเส่ือมเสียแก่การราชทณัฑ ์เช่น การปฏิบติัการที่ทารุณ

โหดร้าย หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การแสวงหาประโยชน์ต่างๆ จากผูต้อ้งโทษ การคา้ยาเสพติด 

เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นผลร้ายต่อเรือนจาํเละงานราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเรือนจาํเป็นโลกปิด 

โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ ก็มีมาก เม่ือช่ือเสียงของราชทณัฑเ์ส่ือมเสีย ยอ่มส่งผลกระทบ

ต่อประเทศชาติ และแนวโนม้สงัคมภายนอกท่ีมีทศันคติไม่ดีต่อเรือนจาํและนกัโทษก็จะมีมากยิง่ขึ้น 

ดังนั้ น การตั้งคณะกรรมการเรือนจาํควรจะมีตวัแทนขององค์การกุศล หรือ องค์การทางสังคม

สงเคราะห์เขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย เป็นการให้โอกาสสังคมภายนอกได้เขา้มาเกี่ยวขอ้งโดยตรง ซ่ึงจะ

เป็นผลดีมากกว่า แต่สาํหรับทางปฏิบติัแลว้ มาตราน้ียากที่จะเกิดผลเพราะคณะกรรมการที่มาจาก

ต่างหน่วยงาน ย่อมมีการขดัแยง้มากกว่า ซ่ึงถ้าจะหวงัผลในทางปฏิบติัจริงๆ ควรจะแต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอก ซ่ึงสงักดัองคก์รหรือมูลนิธิซ่ึงไม่หวงัผลประโยชน์ใดๆ นอกจากการพฒันาสงัคม 

  ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า คณะกรรมการเรือนจาํนั้ น ควรมาจากหลากหลายหน่วยงานและ

สถาบนัโดยเฉพาะผูมี้ความรู้ความชาํนาญท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจการงานราชทณัฑโ์ดยตรงในทุกๆ ดา้น 

เพื่อพฒันาตวัผูต้อ้งขงัและควรสังกดัองคก์รที่ไม่หวงัผลประโยชน์ใดๆ ดว้ยเพื่อมิให้มีการแสวงหา

ผลประโยชน์จากเรือนจาํ เช่น เจา้พนักงานแพทยซ่ึ์งมีบทบาทอยา่งมากในการตรวจเรือนจาํ มีส่วน

ช่วยไดม้ากในการกาํหนดมาตรการดา้นการอนามยัของเรือนจาํซ่ึงก็เป็นองคก์รเฉพาะที่ตอ้งอาศยั

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ทาํใหก้ารบงัคบัโทษจาํคุกเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและชอบธรรม ซ่ึงจะ

กล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 36 วิสัย พฤกษะวนั, คาํอธิบายพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์(พิมพค์ร้ังท่ี 3), (กรุงเทพมหานคร:      

สาํนกัพิมพทิ์พยอ์กัษร, 2544), น. 43. 
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  ตามระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยการตรวจเรือนจาํของคณะกรรมการเรือนจาํ พ.ศ. 

2547 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมไดอ้าศยัอาํนาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติั

ราชทณัฑพ์ุทธศกัราช 2479 แต่งตั้งคณะกรรมการเรือนจาํ เพื่อทาํหน้าที่ตรวจตราใหค้วามเห็นและ

ขอ้เสนอแนะการดาํเนินกิจการของเรือนจาํ และตรวจสอบแนะนําการปฏิบติังานแก่เจา้พนักงาน

เรือนจาํ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี โดยระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ ได้กาํหนดหลักเกณฑ์และแนว

ทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการเรือนจาํในเร่ืองต่างๆ เช่น อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

เรือนจาํ กาํหนดการตรวจเรือนจาํประจาํปี บตัรประจาํตวัคณะกรรมการเรือนจาํ ค่าที่พกัและค่า

พาหนะ เป็นตน้  

  อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเรือนจาํ มีดงัน้ี 36

37 

  1.  การตรวจเรือนจาํ 

  2.  การเขา้ไปในสถานที่ปฏิบติังาน หรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานทุกประเภทของ

เรือนจาํหรือทณัฑสถาน 

  3.  การสั่งให้เรือนจาํหรือทัณฑสถาน หรือเจา้พนักงานเรือนจาํ ช้ีแจง ให้ถ้อยคาํ ส่ง

เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพือ่ประกอบการตรวจเรือนจาํของคณะกรรมการ 

  4.  การจดัทาํรายงานผลการตรวจ การใหค้าํแนะนาํ ใหรั้ฐมนตรีทราบ 

  5.  การเสนอความเห็นเก่ียวกับกิจการเรือนจาํหรือทัณฑสถาน หรือการแนะนําเจ้า

พนกังานเรือนจาํหรือทณัฑสถาน เพือ่ประกอบการพจิารณาของรัฐมนตรี 

  ตามแนวคิด ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการเรือนจาํได้สอดคลอ้ง เช่ือมโยงกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ ดงัน้ี 

  1. สภาที่ปรึกษาการราชทณัฑ์ ตามระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยสภาที่ปรึกษาการ

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยสภาที่ปรึกษาการราชทณัฑ์ (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2550  มีอาํนาจหนา้ที่ กล่าวคือ 

  (1)  เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพฒันางานราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะ 

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ตามบริบทแห่งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล 

  (2)  เสนอแนะมาตรการและระเบียบท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั การพฒันา

และ แกไ้ขพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัและสนบัสนุนผูพ้น้โทษเพือ่การดาํรงชีวติในสงัคม 

  (3)  เสนอแนะการพฒันางานดา้นวชิาการและการพฒันาบุคลากรของกรมราชทณัฑ ์

  (4)  ประสานงาน ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการควบคุมและ

พฒันาผูต้อ้งขงั 

 37 ระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยการตรวจเรือนจาํของคณะกรรมการเรือนจาํ พ.ศ. 2547 
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  (5)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาํหนดไว ้พร้อมทั้ง

เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 

  (6)  รับคาํร้องเรียนของผูต้อ้งขงัหรือประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของขา้ราชการ

กรมราชทณัฑต์ามระเบียบที่สภาที่ปรึกษาการราชทณัฑก์าํหนด 

  (7)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน เพื่อดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามที่

สภาที่ปรึกษาการราชทณัฑม์อบหมาย 

  (8)  ดาํเนินการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรและชอบดว้ยกฎหมาย เพือ่สนบัสนุนภารกิจของ

กรมราชทณัฑ ์

  2.  ผูต้รวจการกรม ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้รวจ

ราชการกรม พ.ศ. 2540 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ  

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2546 ผูต้รวจการกรมมีอาํนาจหน้าที่ กล่าวคือ ตรวจเรือนจาํ การเผยแพร่นโยบาย 

การรับฟังปัญหาร้องทุกขข์องขา้ราชการที่ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัโดยมิชอบ การแสวงหาหรือ

สอบขอ้เทจ็จริง สืบสวน-สอบสวน การทาํรายงานเสนอแนะต่ออธิบดี เป็นตน้ 

  ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 และมาตรา 12 ก ําหนด

คณะกรรมการราชทณัฑ ์ไวเ้พือ่ให้มีหนา้ที่กาํหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทณัฑ์

ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจดา้นการราชทณัฑ ์ไม่ไดมี้หมวดวา่ดว้ยการตรวจเรือนจาํเอาไวด้งักฎหมาย

เดิม แต่เม่ือพจิารณาในเร่ืองอาํนาจแลว้ หน้าที่ตรวจเรือนจาํ ผูเ้ขียนเห็นวา่เป็นหน้าที่คณะกรรมการ

ราชทณัฑน์ัน่เอง 

  “ มาตรา 8 ให้ มีคณ ะกรรมการคณ ะห น่ึ งเรียกว่า “คณ ะกรรม การราชทัณ ฑ์” 

ประกอบดว้ย 

  (1)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม เป็นประธานกรรมการ  

  (2)  ปลดักระทรวงยติุธรรม เป็นรองประธานกรรมการ  

  (3)  กรรมการโดยตาํแหน่ง จาํนวนเกา้คน ได้แก่ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความมัน่คง ของมนุษย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยติุธรรม อัยการ

สูงสุด และเลขาธิการคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

  (4)  กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒิ  จ ําน วนเจ็ดคน  ซ่ึงรัฐมน ตรีแต่ งตั้ งจากผู ้มีความ รู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจกัษด์า้นนิติศาสตร์ ดา้นศาสนา ศิลปะ 

หรือวฒันธรรม ดา้นอาชญาวิทยา ดา้นทณัฑวิทยา ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นจิตวทิยา และดา้นอ่ืนที่

เป็นประโยชน์ต่อ การราชทณัฑ ์ดา้นละหน่ึงคน  
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  ใหอ้ธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหอ้ธิบดีแต่งตั้งขา้ราชการในกรมราชทณัฑ์

จาํนวน ไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ”  

  “ มาตรา 12 คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

  (1)  กาํหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ

ภารกิจ ดา้นการราชทณัฑอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน

ราชทณัฑ ์ตามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพ้จิารณา  

  (2)  ให้คาํแนะนําหรือคาํปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศ ตามพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่อธิบดีในการวางระเบียบกรมราชทณัฑ ์ 

  (3)  ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามที่ ก ําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี  

  (4)  กาํหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยทุธ์ และมาตรการในการปรับปรุงและพฒันา 

การบริหารงานราชทณัฑ์ หรือการดาํเนินการตามแผนการบริหารงานราชทณัฑ์ให้เป็นไปโดยมี

ประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล รวมทั้งแนวทางในการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นคนดี 

การเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยผูต้อ้งขงั และการดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งขังหลังปล่อยเพื่อมิให้

กลับไปกระทาํความผิดซ้าํอีก และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั และการดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งขงัหลงัปล่อยเพือ่พจิารณา  

  (5)  กําหนดมาตรฐานการดําเนินการด้านต่างๆ ของเรือนจําให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัน้ี  

  (6)  ปฏิบติัการอ่ืนตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน” 

 2.4.2  อาํนาจและหนา้ที่ของแพทยป์ระจาํเรือนจาํ 

  มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์พุทธศกัราช 2479 ระบุว่า “รัฐมนตรีมีอาํนาจ

กาํหนดอาํนาจและหน้าที่ของเจา้พนักงานเรือนจาํในส่วนที่เก่ียวแก่การงานและความรับผิดชอบ

ตลอดจนเง่ือนไขที่จะปฏิบติัตามอาํนาจและหนา้ที่นั้น”  

  และตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์พุทธศกัราช 2560 ระบุว่า “อธิบดีมี

อาํนาจกําหนดอํานาจและหน้าที่ของเจา้พนักงานเรือนจาํในส่วนที่เก่ียวแก่ การงานและความ

รับผดิชอบ ตลอดจนเง่ือนไขที่จะปฏิบติัตามอาํนาจและหนา้ที่นั้น  

  ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู ้บัญชาการเรือนจําอาจแต่งตั้ งให้

ขา้ราชการหรือบุคลากร จากส่วนราชการอ่ืนเป็นผูช่้วยเหลือกรมราชทณัฑใ์นการปฏิบติัหน้าท่ีหรือ

ภารกิจต่างๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย เป็นคร้ังคราวได ้ 
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  โดยให้ผู ้ได้รับการแต่งตั้ งมีอํานาจหน้าที่ เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานเรือนจํา  การ

ดาํเนินการตามมาตราน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ”์ 

  ซ่ึงแพทยป์ระจาํเรือนจาํ เป็นเจา้พนักงานเรือนจาํประเภทหน่ึง ซ่ึงมีหน้าที่และความ

รับผดิชอบตามที่กฎหมายกาํหนดไว ้โดยในเรือนจาํหน่ึงๆ จะมีเจา้พนักงานในหลายๆ ตาํแหน่งตาม

หนา้ที่รับผดิชอบ กล่าวคือ 

  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์

พทุธศกัราช 2479 ขอ้ 4.-24. จะจาํแนกเจา้พนกังานเรือนจาํออกเป็น 2 ประเภท  

  1.  เจา้พนกังานอาํนวยการกลาง ประกอบดว้ย 

  (1)  อธิบดี เป็นผูอ้าํนวยการเรือนจาํทัว่ไป 

  (2)  ผูช่้วยอธิบดี (ปัจจุบนัคือ รองตาํแหน่งอธิบดี) 

  (3)  หวัหนา้กองในกรมราชทณัฑ ์(ปัจจุบนัคือ ผูอ้าํนวยการกองต่างๆ ในกรมราชทณัฑ)์ 

มีอาํนาจตรวจการเรือนจาํและใหค้าํปรึกษา แนะนาํแก่เจา้พนกังานประจาํเรือนจาํ 

  (4)  สารวตัรเรือนจาํ ประจาํกรมราชทณัฑ ์(ปัจจุบนัมีแต่ผูต้รวจราชการ) เป็นเจา้หน้าที่

ตรวจการเรือนจาํตามที่อธิบดีกาํหนดให้ไป มีอาํนาจให้คาํปรึกษาแนะนําแก่เจา้พนักงานประจาํ

เรือนจาํรองจากผูบ้ญัชาการเรือนจาํลงมา และอาจเสนอความเห็นต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํ 

  เม่ืออธิบดีสั่งให้สารวตัรเรือนจาํใดไปควบคุมกิจการเรือนจาํ ให้สารวตัรเรือนจาํนั้นมี

อาํนาจบงัคบับญัชาเหนือเจา้พนกังานประจาํเรือนจาํรองจากผูบ้ญัชาการเรือนจาํลงมา และในกรณีที่

ไม่มีพศัดีประจาํอยูจ่ะตอ้งรับผดิชอบทาํการในหนา้ที่พศัดีดว้ย 

  (5)  ขา้ราชการกรมราชทัณฑ์ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 8. คือ หัวหน้าแผนกในกรม

ราชทณัฑ ์ซ่ึงอธิบดีสัง่ใหอ้อกตรวจหรือควบคุมกิจการเรือนจาํ 

  (6)  ขา้ราชการสงักดักรมราชทณัฑค์นใดก็ตาม ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สัง่ใหไ้ปควบคุมกิจการเรือนจาํ ขา้ราชการผูน้ั้นถือวา่เป็นผูบ้ญัชาการเรือนจาํ 

  2.  เจา้พนกังานประจาํเรือนจาํ ประกอบดว้ย 

  (1)  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ ซ่ึงทุกเรือนจาํจะต้องมีผูบ้ ัญชาการเรือนจาํควบคุม โดยมี 2 

ประเภท คือ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยเฉพาะ หมายถึง ผูซ่ึ้งทาํหนา้ที่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยตรงตาม

พระราชบญัญติัราชทณัฑแ์ละกฎกระทรวงฯ มีอาํนาจเต็มในการบงัคบับญัชากิจการเรือนจาํทั้งปวง 

และอีกประเภทคือ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยเฉพาะ คือผูว้า่ราชการจงัหวดั (สาํหรับเรือนจาํจงัหวดั) 

และนายอาํเภอ (สําหรับเรือนจาํอําเภอ) เรือนจาํเช่นน้ีผูรั้บผิดชอบคือผูว้่าราชการจังหวดัหรือ

นายอาํเภอนัน่เอง แต่หากเป็นการรับผดิชอบในการดาํเนินกิจการเรือนจาํจริงๆ จะอยูใ่นมือของพศัดี 

และพศัดีก็จะอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือนายอาํเภอ แลว้แต่กรณี 
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  ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมมีการปฏิรูประบบราชการ 

ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํเป็นบุคคลที่กรมราชทัณฑ์ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในเรือนจํา ตามกฎ

กระทรวงฯ ขอ้ 10 (ก),(ข) จึงไม่มีการบงัคบัใชแ้ลว้ คงใชข้อ้ 12 วรรคสองแทน 37

38 

  (2)  สารวตัรเรือนจาํ เป็นตาํแหน่งสาํหรับเรือนจาํใดมีกิจการยุง่ยากหรือสาํคญัที่ตอ้งเอา

ใจใส่เป็นพเิศษ หรือมีผูต้อ้งขงัเป็นจาํนวนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป กฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 14. 

  (3)  พศัดี ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 15. ถึง ขอ้ 19. เดิมพศัดี หมายถึงขา้ราชการ

พลเรือนสามญัตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไปที่ปฏิบติัหน้าที่อยูใ่นเรือนจาํและทณัฑสถาน ต่อมาให้ขา้ราชการ

พลเรือนสามญัตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปที่ปฏิบติัหน้าที่อยูใ่นเรือนจาํและทณัฑสถานทาํการในหน้าที่

พศัดี ซ่ึงพศัดีปกติตอ้งมีในทุกๆเรือนจาํ 

  (4)  ผูคุ้ม ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 20. ถึง ขอ้ 22. ผูคุ้ม ยงัหมายถึงผูคุ้มพิเศษตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 22. ซ่ึงเป็นกรณีตอ้งใชเ้จา้พนักงานนอกสงักดักรมราชทณัฑท์าํการใน

หนา้ที่ผูคุ้ม  

  (5)  ผู ้มีความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 24. เช่น 

สมุห์บญัชี อนุศาสนาจารย ์ครูวิชาสามญั ครูวิชาวสิามญั ให้กรมราชทณัฑด์าํเนินการให้มีขึ้น ซ่ึงมี

ความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษน้ีรวมถึงเจา้หน้าที่ อ่ืน เช่น พยาบาล และผูช่้วยพยาบาล ได้ด้วย

เน่ืองจากกฎกระทรวงขอ้ 24. ใชค้าํวา่ “เช่น” แต่เจา้พนักงานเรือนจาํตามขอ้น้ีอาจมีอาํนาจหนา้ที่ดงั

พศัดีหรือผูคุ้มไดห้ากผูบ้ญัชาการเรือนจาํกาํหนดใหมี้อาํนาจเช่นวา่นั้น  

  (6)  ผูช่้วยเหลือเจา้พนักงานเรือนจาํ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 7 หมวดที่ 2 

เร่ืองตาํแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจา้พนกังานเรือนจาํในขอ้ 84. กาํหนดวา่ “ในกรณีมีเหตุพเิศษที่จะตอ้ง

ใช้นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงไม่อยู่ในชั้นท่ีจะตั้งแต่งให้มีตาํแหน่งหน้าท่ีช่วยเหลือเจา้พนักงานนั้ น ผู ้

บญัชาการเรือนจาํจะตั้งแต่งเป็นพิเศษก็ได ้แต่ในกรณีเช่นน้ีจะให้นักโทษเด็ดขาดผูน้ั้นมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ีไดเ้พยีงชัว่เวลาที่จาํเป็นเท่านั้น และไม่ถือวา่เป็นการใหป้ระโยชน์ตามกฎหมาย” 

  (7)  แพทยป์ระจาํเรือนจาํ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 23. ซ่ึงกาํหนดวา่ “ทุกเรือนจาํ 

ให้มีแพทยป์ระจาํการโดยเฉพาะ เรือนจาํท่ีไม่มีแพทยป์ระจาํการให้แพทยส์ังกดับงัคบับญัชากรม

สาธารณสุขเป็นแพทยเ์รือนจาํ  

 38 “ ขอ้ 12  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยตาํแหน่งซ่ึงตอ้งบงัคบับญัชากิจการเรือนจาํชัว่คราวดว้ยนั้น เม่ือมี

เหตุผลอนัสมควรก็มีอาํนาจแต่งตั้งขา้ราชการซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชาให้เป็นผูแ้ทนสาํหรับเรือนจาํชัว่คราวนั้นได ้แต่

ถา้ขา้ราชการท่ีจะแต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนมีตาํแหน่งตํ่ากว่าชั้นหัวหนา้แผนก ตอ้งไดรั้บอนุมติัอธิบดีก่อน  

 ผูบ้ญัชาการเรือนจาํซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยเฉพาะและมีหนา้ท่ีตอ้งบงัคบับญัชากิจการเรือนจาํชัว่คราว

ดว้ยนั้น จะแต่งตั้งผูแ้ทนสาํหรับเรือนจาํชัว่คราวไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากอธิบดี ” 
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  แพทยต์ามวรรคก่อนมีหน้าที่จะตอ้งปฏิบติัการเรือนจาํในส่วนที่กาํหนดให้เป็นหน้าที่

ของแพทย”์  

  ในระบบกิจการราชทณัฑ์แบบใหม่และกระบวนการยติุธรรมตามหลกัสากลอยา่งสูง 

กฎกระทรวงกาํหนดไวช้ดัแจง้วา่ใหมี้แพทยป์ระจาํการทุกเรือนจาํ แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถทาํได ้

เพราะแพทยก์รมราชทัณฑ์มีจาํนวนน้อยมาก เม่ือเทียบกับจาํนวนเรือนจาํ จึงต้องอาศัยความ

ช่วยเหลือจากแพทยข์องกระทรวงสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความร่วมมือออกเป็น

ระเบียบ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการอนามัยเรือนจาํ พ.ศ. 2521”38

39 ซ่ึงตาม

ระเบียบน้ีจะมีวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือ ป้องกนัโรคมิให้แพร่กระจายไปยงัผูต้อ้งขงัอ่ืนหรือ

ระบาดไปชุมชนโดยรอบเรือนจาํ เน่ืองจากสภาพเรือนจาํที่ถูกคุมขงัอยู่รวมกันจาํนวนมาก โดย

แพทยท์ี่มีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบน้ีให้มีหน้าที่เขา้ตรวจเรือนจาํในส่วนที่เก่ียวกับอนามัย

ผูต้อ้งขงัและการสุขาภิบาลของเรือนจาํโดยทัว่ๆ ทุก 3 วนั และกรณีจาํเป็นตอ้งทาํการโดยเร็วโดย

ต่อเน่ืองกันเพื่อการรักษาหรือป้องกนัและกาํจดัการระบาดของโรคติดต่อ ให้แพทยผ์ูรั้บผิดชอบ

กาํหนดช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานในเรือนจาํไดต้ามความจาํเป็น ซ่ึงหากพเิคราะห์แลว้ หนา้ท่ีของ

แพทยแ์ละจาํนวนแพทยก์็น่าจะเพยีงพอครอบคลุมต่อปริมาณผูต้อ้งขงัและเรือนจาํ แต่ดว้ยสดัส่วนที่

ผูต้อ้งขงัที่มากขึ้น ทาํให้แพทยป์ระจาํเรือนจาํนั้นมีไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาตามที่กฎหมาย

กาํหนด ซ่ึงโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือนจาํนั้น มีหลายประเภทซ่ึงเลวร้ายที่สุดคือ โรคติดต่อที่

สามารถแพร่เช้ือออกมาภายนอกสงัคมเรือนจาํได ้ 

  อาทิ วณัโรค ซ่ึงในปี 2557 เรือนจาํ 142 แห่งทัว่ประเทศ ที่มีผูต้อ้งขงักว่า 230,000 ราย 

มีผูป่้วยวณัโรคทั้งส้ิน 1,407 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 611/100,000 ประชากร ซ่ึงมากกว่าประชาชน

ทัว่ไปถึง 6 เท่า ส่วนอัตราผลสําเร็จการรักษามีร้อยละ 86 ซ่ึงวณัโรคเป็นโรคที่ติดต่อทางระบบ

ทางเดินหายใจการเป็นในช่วยระยะแรกๆ เม่ือตรวจพบสามารถรักษาใหห้ายได ้แต่การแพร่เช้ือนั้น

เป็นไปไดง่้ายมาก โดยเฉพาะในเรือนจาํท่ีมีอตัราผูต้อ้งขงัอยูร่่วมกนัอยา่งแออดั 

  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 23. วรรคสองระบุหน้าที่แพทยเ์รือนจาํ ว่า “..หน้าที่

จะต้องปฏิบัติการเรือนจําในส่วนที่ก ําหนดให้เป็นหน้าที่ของแพทย”์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 จะพบว่า หนา้ที่แพทยร์ะบุไวก้ระจดักระจาย แต่จะมีหน้าที่อยู่

ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ชั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงัใหม่ กล่าวคือ  

  (1)  การตรวจสุขภาพผูต้อ้งขงัใหม่ 

  (2)  ให้การดูแลรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วย ซ่ึงรวมถึงผูต้อ้งขงัติดยาเสพติดใหโ้ทษ และ

ผูต้อ้งขงัหญิงที่มีครรภห์รือมีลูกอ่อน  

 39ดูภาคผนวก 
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  (3)  เสนอความเห็นเพื่อส่งผูต้อ้งขงัป่วยออกไปรับการรักษายงัสถานที่นอกเรือนจาํตาม

ความจาํเป็น 

  (4)  ดาํเนินการเพือ่ป้องกนัโรคระบาดในเรือนจาํ 

  (5)  ตรวจสุขาภิบาลในเรือนจาํ และให้คาํแนะนําเพื่อแก้ไขแก่เจ้าหน้าท่ีเรือนจาํที่

เก่ียวขอ้ง 

  (6)  ตรวจร่างกายของเจา้พนกังานและผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะทาํหนา้ที่ประกอบหรือปรุงอาคาร

ให้แก่ผูต้อ้งขงั รวมถึงตรวจอาหารท่ีปรุงเสร็จแล้วซ่ึงจะให้ผูต้อ้งขังรับประทานว่ามีคุณค่าทาง

อาหารเพียงพอหรือไม่ ตลอดจนมีความสะอาดปลอดภยัแก่การบริโภคหรือไม่ ถ้าไม่เป็นดงันั้น 

แพทยมี์อาํนาจยบัย ั้งได ้

  (7)  ควบคุมการลงโทษผูต้อ้งขงัที่ทาํผดิวนิยั มิให้มีการลงโทษเกินเลยไปกวา่ที่กฎหมาย

กาํหนดหรือที่มนุษยพ์งึจะทนได ้

  (8)  เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอภัยโทษให้แก่นักโทษตามพระราช

กฤษฎีกาต่างๆ  

  (9)  ชันสูตรพลิกศพผูต้ ้องขังที่ เสียชีวิตในเรือนจาํร่วมกับพนักงานสอบสวน โดย

อนุโลมตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามาตรา 150 

  (10)  เป็นผูต้รวจสอบสุขภาพจิตและการตั้งครรภ ์(หากเป็นหญิง) นักโทษทุกรายก่อน

ประหารชีวิตและตรวจพิสูจน์การตายหลงัประหารชีวิตนักโทษ ประกอบทั้งการให้ความเห็นชอบ

ในการออกประกาศกาํหนดชนิด ประเภทและปริมาณของยาหรือสารพิษในการประหารชีวิต ตาม

ระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประหารชีวตินกัโทษ พ.ศ. 2546 

  (11)  ทาํหน้าที่ติดต่อประสานงานกับแพทยโ์รงพยาบาลภายนอกเรือนจาํในกรณีที่

แพทยเ์รือนจาํส่งผูต้อ้งขงัไปรับการตรวจรักษาภายนอกชัว่คราวโดยใหก้ลบัในวนัเดียวกนั แต่แพทย์

โรงพยาบาลภายนอกเห็นเป็นการจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับตวัผูต้อ้งขงัป่วยนั้นไวรั้กษาท่ีโรงพยาบาลนั้นๆ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมผูต้อ้งขงัที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตวั

ภายนอกเรือนจาํ พ.ศ. 2521 (ระเบียบกรมราชทณัฑ ์ฉบบัท่ี 6) 

 2.4.3  การรับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ  

  มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ุทธศกัราช 2479 ระบุวา่ “ เจา้พนกังานเรือนจาํ

จะไม่รับบุคคลใดๆไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเวน้แต่จะไดรั้บหมายอาญาหรือเอกสารอนัเป็นคาํสั่ง

ของเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ” และ 

  มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ทุธศกัราช 2560 ระบุวา่ “เจา้พนกังานเรือนจาํ

จะรับบุคคลใดๆ ไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไดต้่อเม่ือไดรั้บ หมายอาญาหรือเอกสารอันเป็นคาํสั่ง
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ของผูมี้อ ํานาจตามกฎหมาย โดยให้ผูมี้อ ํานาจออกหมายอาญา หรือเอกสารดังกล่าว ระบุเลข

ประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผูต้อ้งขงัเท่าที่ทราบดว้ย” 

  มาตราน้ีช่วยขยายความหมายของมาตรา 4 ให้ชดัแจง้ยิง่ขึ้น กล่าวคือ การจะขงัผูใ้ดก็

ตามตอ้งมีเอกสารสําคญัก่อนเพื่อให้อาํนาจเจา้พนักงานเรือนจาํ ขงับุคคลนั้นๆ ไวไ้ด้ โดยไม่ผิด

กฎหมาย 

  เอกสารที่ทาํใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํมีอาํนาจขงัตวับุคคลอ่ืนไวไ้ด ้คือ 

  1.  หมายอาญา ซ่ึงศาลจะเป็นผูอ้อกหมายโดยอาศยัอาํนาจตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา เช่น หมายจบัคุก หมายขงัระหวา่งสอบสวนหรือระหวา่งพจิารณาคดี 

  2.  เอกสารคาํสัง่ของเจา้พนกังานท่ีมีอาํนาจ ซ่ึงอาจไดแ้ก่ 

  1)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั ซ่ึงฝากบุคคลวกิลจริตใหค้วบคุมไวใ้นเรือนจาํ เป็นตน้ 

  2)  อธิบดีกรมตาํรวจหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจในการฝากคนรอเนรเทศขงัไวช้ัว่คราว 

  3)  พนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํหรับคนต่างดา้วท่ีหลบหนีเขา้เมือง 

  4)  ผูอ้าํนวยการสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กฯ ในการฝากเด็กเหลือขอหรือเป็นภยัแก่เด็ก

อ่ืนในสถานพนิิจ 39

40 

  5)  พนักงานอยัการในจงัหวดัต่างๆ ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพนักงานสอบสวนส่ง

ตวัผูต้อ้งหามาเพือ่ฟ้องคดี พนกังานมีอาํนาจฝากขงัไวใ้นเรือนจาํได ้

  เม่ือเจา้หน้าที่เรือนจาํหรือทณัฑสถานทาํการรับตวัผูต้อ้งขงัได้ตรวจสอบทั้งคนและ

เอกสารถูกตอ้งครบถ้วนแล้วตอ้งให้เจา้หน้าท่ีซ่ึงควบคุมตวัผูต้อ้งขงัมาส่งยงัเรือนจาํหรือทัณฑ

สถานนั้ นๆลงช่ือกํากับไวใ้นเอกสารนําส่งหรือสมุดรับส่งเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ย 

  นอกจากจะรับบุคคลใดๆ ไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไม่ได้ ถ้าไม่มีหมายอาญา หรือ 

เอกสารอนัเป็นคาํสั่งของเจา้พนักงานผูมี้อาํนาจแลว้ หากเม่ืออาํนาจการขงันั้นส้ินสุดลง ไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆ เจา้พนกังานจะตอ้งปล่อยบุคคลผูน้ั้นไปทนัที 

  การดาํเนินการขงั จาํคุก หรือปล่อยตามหมาย จะตอ้งดาํเนินการโดยทนัทีตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 76 “ หมายขงั หมายจาํคุก หรือ

หมายปล่อย ตอ้งจดัการตามนั้นโดยพลนั”  

  ส่วนการรับตวัผูต้อ้งขงัใหม่นั้นตามกฎหมายใหม่ พระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ุทธศกัราช 

2560 กาํหนดขอ้บงัคบัเจา้พนกังานเรือนจาํเอาไวต้ามมาตรา 36-38 กล่าวคือ 

 40 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

มาตรา 38 
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  “มาตรา 36 ในวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัเขา้ไวใ้หม่ในเรือนจาํ ให้เจา้พนักงานเรือนจาํจดัทาํ 

ทะเบียนประวติัผูต้อ้งขงัโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

  (1) ช่ือและนามสกุลของผูต้อ้งขงั เลขประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของ

ผูต้อ้งขงั เท่าที่ทราบ  

  (2) ขอ้หาหรือฐานความผดิท่ีผูน้ั้นไดก้ระทาํ  

  (3) บนัทึกลายน้ิวมือหรือส่ิงแสดงลกัษณะเฉพาะของบุคคล และตาํหนิรูปพรรณ  

  (4) สภาพของร่างกายและจิตใจ ความรู้และความสามารถ  

  (5) รายละเอียดอ่ืนตามที่กาํหนดในระเบียบกรมราชทณัฑ ์ 

  ให้กรมราชทณัฑ์นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัทาํทะเบียนประวติัผูต้อ้งขงั

ตามวรรคหน่ึง รวมทั้งใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์และประมวลผลดว้ย  

  เม่ือเจ้าพนักงานเรือนจาํร้องขอ ให้เจ้าพนักงานผูมี้อ ํานาจสืบสวนหรือสอบสวน

คดีอาญาหรือ เจา้พนักงานผูค้รอบครองหรือควบคุมดูแลประวติัผูต้อ้งขงัส่งรายงานแสดงประวติั

ของผูต้อ้งขงันั้นใหแ้ก่ เจา้พนกังานเรือนจาํ”  

  “มาตรา 37 ในวนัที่รับตวัผูต้ ้องขงัเขา้ไวใ้หม่ในเรือนจาํ ให้แพทย ์พยาบาล หรือเจา้

พนักงาน เรือนจาํที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลทาํการตรวจร่างกายของผูต้อ้งขงั ในกรณีที่ไม่

สามารถดาํเนินการ ตรวจร่างกายภายในวนัที่รับตวัเขา้ไวไ้ด้ ให้เจา้พนักงานเรือนจาํเป็นผูต้รวจ

ร่างกายของผูต้อ้งขงันั้น ในเบื้องตน้ก่อนได้แต่ตอ้งจดัให้มีการตรวจโดยเร็ว ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกรมราชทณัฑ”์  

  “มาตรา 38 ในวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัเขา้ไวใ้หม่ในเรือนจาํ ตอ้งแจง้ให้ผูต้อ้งขงัทราบถึง 

ขอ้บงัคบัเรือนจาํ ระเบียบกรมราชทณัฑเ์ก่ียวกับการปฏิบติัตวัของผูต้อ้งขงั และสิทธิ หน้าท่ี และ

ประโยชน์ ที่ผูต้อ้งขงัจะพงึไดรั้บตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งเร่ืองอ่ืนที่จาํเป็น  

  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัไม่รู้หนังสือ ตอ้งช้ีแจงรายละเอียดในขอ้บงัคบัเรือนจาํและระเบียบ

กรมราชทัณฑ์  และสิทธิ หน้าที่  และประโยชน์ที่ผู ้ต ้องขังจะพึงได้รับตามที่ก ําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ท่ีจาํเป็นตามวรรคหน่ึงใหผู้ต้อ้งขงัทราบดว้ยวาจาหรือดว้ยวธีิการ

อ่ืนใดเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัเขา้ใจดว้ย  

  การแจง้ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้เจา้พนักงานเรือนจาํบนัทึกไวใ้นทะเบียน

ประวติัผูต้อ้งขงัดว้ย” 

  และมีปรากฎในวิธีปฏิบัติในกฎกระทรวงมหาดไทย ฯ ส่วนที่  3 ว่าด้วยการรับตัว

ผูต้อ้งขงัดงัน้ี 

  “ขอ้ 35 เม่ือไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัไวแ้ลว้ใหจ้ดัการต่อไปดงัน้ี 
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  (ก)  ตรวจคน้ส่ิงของที่ตวัผูต้อ้งขงั 

  (ข)  ใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงั 

  (ค)  จดบนัทึกเร่ืองที่เก่ียวกบัผูต้อ้งขงั” 

  “ขอ้ 36 การตรวจคน้ส่ิงของที่ตวัผูต้อ้งขงันั้น ถา้ผูต้อ้งขงัเป็นชายให้เจา้พนักงานชาย

เป็นผูต้รวจ ถ้าผูต้อ้งขงัเป็นหญิงให้เจา้พนักงานหญิงเป็นผูต้รวจ หากไม่มีเจา้พนักงานหญิงก็ให้

ผูต้อ้งขงันั้นเองแสดงส่ิงของที่ตนมีติดตวัมาต่อเจา้พนกังานที่มีหนา้ที่ตรวจ หากวา่ยงัเป็นที่สงสัยว่า

ผูต้อ้งขงัจะไม่แสดงส่ิงของที่มีอยูท่ ั้งหมด ก็ใหเ้ชิญหญิงอ่ืนที่เช่ือถือมาช่วยทาํการตรวจให”้ 

  “ขอ้ 37 เจา้พนักงานเรือนจาํตอ้งจดัแยกผูต้อ้งขงัท่ีรับตวัไวใ้หม่จากผูต้อ้งขงัอ่ืนเพื่อ

แพทยไ์ด้ตรวจก่อน หากโดยสภาพการณ์ไม่อาจจดัดงันั้นได ้ให้พยายามปฏิบติัให้ใกลเ้คียงกับที่

กาํหนดไว”้ 

  “ขอ้ 38 ให้แพทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัที่เจา้พนักงานเรือนจาํไดรั้บตวัไวใ้หม่ในวนัรับ

ตวันั้น ถา้ไม่อาจจะมาตรวจในวนันั้นไดก้็ใหม้าตรวจในวนัอ่ืนโดยเร็ว 

  เม่ือแพทยต์รวจพบว่าผู ้ต ้องขังคนใดป่วยเจ็บจะต้องมีการรักษาพยาบาล หรือมี

โรคติดต่อซ่ึงจะลุกลามเป็นภยัแก่ผูอ่ื้นใหแ้พทยช้ี์แจงแนะนาํการปฏิบติัแก่พศัดี 

  เป็นหน้าที่ของเจา้พนักงานเรือนจาํท่ีจะตอ้งพยายามปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยใ์น

ส่วนที่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงันั้น 

  หากแพทยต์รวจพบว่าผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บซ่ึงจาํเป็นตอ้งส่งออกไปรักษาตวันอก

เรือนจาํ ให้แพทยแ์จง้ต่อพศัดีและทาํรายงานยื่นต่อผูบ้ ัญชาการเรือนจาํ ในรายงานนั้นให้ช้ีแจง

อาการเจ็บป่วยที่ตรวจพบ ความเห็นในเร่ืองโรคหรือชนิดของการป่วยเจบ็ และสถานรักษาพยาบาล

นอกเรือนจาํที่เห็นควรใหจ้ดัส่งตวัไปรักษาพยาบาล” 

  “ขอ้ 39 ในกรณีที่แพทยไ์ม่สามารถจะมาตรวจไดใ้นวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้หม่ และเจา้

พนกังานเรือนจาํสงัเกตเห็นวา่ผูต้อ้งขงัไดมี้อาการป่วยเจบ็ จาํตอ้งรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อจะ

ลุกลามเป็นภยัร้ายแรงแก่ผูอ่ื้น ใหจ้ดัแยกผูต้อ้งขงันั้นจากผูต้อ้งขงัอ่ืน หรือจดัส่งสถานพยาบาลของ

เรือนจาํรอการตรวจของแพทยต์่อไป ถา้เจา้พนักงานเรือนจาํสังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผูต้อ้งขงัป่วย

หนัก ให้รีบแจง้ให้แพทยแ์ละผูบ้งัคบับญัชาเรือนจาํทราบ ในระหว่างรอคอยแพทยแ์ละคาํสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชาเรือนจาํ หากเห็นจาํเป็น ให้ติดตามขอความสงเคราะห์จากผูมี้อาชีพในทางใช้วิชา

แพทยท์ี่ใกล้เคียงที่สุด และหากว่าจะจดัการดังนั้นไม่ได ้ให้พศัดีจดัการช่วยเหลือโดยประการอ่ืน

เท่าที่เห็นจาํเป็น”40

41 

 41 กลุ่มงานพฒันาระบบการพฒันาพฤตินิสัยสาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ,์ 

คู่มือการปฏิบติังานดา้นการปฐมนิเทศผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่, (กรุงเทพมหานคร: กรมราชทณัฑ,์ 2557), น. 2-4. 
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  ในขั้นตอนปฏิบติัการชั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงันั้น ทางกรมราชทณัฑมี์ระเบียบเป็นคู่มือ

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเอาไวเ้พื่อเป็นแนวทางปฏิบติั โดยมาตรา 4 (2) แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์

ไดบ้ญัญติัแยกความหมายของ “ผูต้อ้งขงั” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาดคนตอ้งขงัและ

คนฝากฉะนั้นขั้นตอนแห่งการปฏิบติัทางทะเบียนในการรับตวัผูต้อ้งขงัยอ่มแตกต่างกันไปตาม

ลกัษณะผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทดงัน้ี 

  1.  การรับตวัคนฝากมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  1)  ดาํเนินการตรวจหนังสือนําส่งตวัซ่ึงเป็นเอกสารอนัเป็นคาํสั่งของเจา้พนักงานผูมี้

อาํนาจวเ่ป็นการถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่เม่ือถูกตอ้งก็ใหรั้บตวัไวพ้ร้อมกบัลงช่ือกาํกบัทั้งฝ่ายผู ้

ส่งและผูรั้บ 

  2)  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลในทะเบียนแบบรท.101 

  3)  จดัการมอบตวัใหห้มวดควบคุมและรายงานใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํผูอ้าํนวยการหรือ

ผูป้กครองทณัฑสถานทราบภายใน 24 ชัว่โมง 

  2.  การรับตวัคนตอ้งขงัระหวา่งสอบสวนมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  1)  ตรวจดูหมายขงัของศาลวา่ถูกตอ้งหรือไม่ถา้ถูกตอ้งใหรั้บตวัไว ้

  2)  ตรวจสอบหมายขงัของศาลวา่ช่ือนามสกุลในหมายกบัตวัคนตรงกนัหรือไม่ (หากมี

เลขบตัรประจาํตวัประชาชนเลข 13 หลกัใหบ้นัทึกไว)้ 

  3)  พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายขวาที่ขา้งหมายนั้ นทนัทีเพื่อสอบหมายกับตัวคนเพื่อ

ป้องกนัการสบัตวัหรือสบัหมายในเม่ือไม่อาจทาํทะเบียนรายตวัเสร็จภายในวนัท่ีรับตวันั้นได ้

  4)  จดัทาํทะเบียนรายตวัรท.101 

  5)  พมิพล์ายน้ิวมือทั้งสิบน้ิวในแบบพมิพล์ายน้ิวมือ 3 ฉบบัเก็บไวใ้นทะเบียนรายตวั 101 

  6)  ถ่ายรูปติดทะเบียนรายตวัทั้งน้ีอาจถ่ายในวนัรับตวัหรือวนัถดัมาก็ได ้

  7)  จดัการลงทะเบียนหรือใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ในการบนัทึกขอ้มูลแยกตามตวัอกัษร 

  8)  จดัการลงทะเบียนกาํกบัคนตอ้งขงัระหวา่งสอบสวน (รท.22 ทะเบียนผูต้อ้งหาและ

คนพจิารณา) 

  3.  การรับตวัคนตอ้งขงัระหว่างพิจารณาการรับตวัคนตอ้งขงัประเภทน้ีมีหลักปฏิบติั

เช่นเดียวกบัการรับตวัคนตอ้งขงัระหวา่งสอบสวนดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

  การรับตวัคนตอ้งขงัระหวา่งอุทธรณ์-ฎีกามีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  1)  การรับตวัคนตอ้งขงัระหว่างอุทธรณ์-ฎีกาให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัคนตอ้งขงัระหว่าง

สอบสวนตั้งแต่ขอ้ 1-7 ใหค้รบถว้น 

  2)  ลงทะเบียนแบบรท. 23 ก. (แยกอกัษร) 
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  3)  จดัการลงทะเบียนแบบรท.26 (กาํหนดปล่อยตวัประจาํเดือน) 

  4)  ถ้าเป็นผู ้ต้องขังยา้ยมาจากเรือนจําอ่ืนซ่ึงได้จัดทําทะเบียนรายตัวไว้แล้วก็ให้

ตรวจสอบกบัตวัคนกบัทะเบียนรายตวัหมายศาลให้ตรงกนัแลว้นาํทะเบียนรายตวันั้นมาลงทะเบียน

รท.23 ก (รายนามผูต้ ้องขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา) และรท.26 (ทะเบียนปล่อยตัวนักโทษ) แล้ว

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  จดัทาํหนงัสือรับตวัส่งไปยงัเรือนจาํหรือทณัฑสถานท่ีส่งตวัมา 

  จดัทาํหนังสือรายงานการรับตวัไปยงักรมราชทัณฑ์พร้อมบัญชีรายช่ือผูต้อ้งขงัยา้ย

เรือนจาํหรือทณัฑสถาน 

  4.  การรับตวันกัโทษเด็ดขาดมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  1)  การรับตวันักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการรับตวัผูต้อ้งขงัระหว่างอุทธรณ์-

ฎีกาในขอ้ 1-4 ทุกประการ 

  2)  จดัส่งแผ่นพมิพล์ายน้ิวมือไปตรวจสอบประวติัการกระทาํผดิยงักองทะเบียนประวติั

อาชญากร  หรือพมิพล์ายน้ิวมือส่งกรมตาํรวจแลว้แต่กรณี 

  3)  จดัการขอคดัสาํเนาคาํพิพากษาของศาลและสาํเนาคาํฟ้องของอยัการมาเก็บรวมไว้

ในทะเบียน รายตวั 

  4)  จดัการแจง้ยา้ยเขา้มาอยูณ่เรือนจาํหรือทณัฑสถานต่อนายทะเบียนราษฎร์ที่เรือนจาํ

หรือ ทณัฑสถานรับตวันั้นๆตั้งอยู ่

  5)  ดาํเนินการสัมภาษณ์และรายงานในแบบเก็บขอ้มูลรายตวัผูต้อ้งขงัส่งกรมราชทณัฑ ์

1 ฉบบั เก็บไวก้บัทะเบียนรายตวัอีก1 ฉบบั 

  กระบวนการแรกรับผูต้อ้งขงัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

  1.  กระบวนการรับตวัผูต้อ้งขงั 

  ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผูต้ ้องขงัเข้าเรือนจาํและทณัฑสถานขอให้เจา้หน้าที่ดาํเนินการตาม

ขั้นตอนต่างๆของการรับตวัให้ครบถว้นเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเหมาะสมโดยให้ฉายวดีีทศัน์เร่ือง

ขอ้ควรรู้เม่ือเขา้สู่ประตูเรือนจาํใหฝึ้กระเบียบวนิยัและออกกาํลงักายทุกวนั 

  2.  การอบรมปฐมนิเทศผูต้อ้งขงัและการดูแลใจผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ 

  เรือนจาํและทณัฑสถานทุกแห่งเม่ือรวบรวมรายช่ือผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ไดจ้าํนวนหน่ึงแลว้ 

(ประมาณ 20-50 คน) ให้ดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศตามหลักสูตรที่ก ําหนดโดยสามารถ

ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการอบรมไดต้ามความเหมาะสมแต่ทั้งน้ีให้มีเน้ือหาครบทุกหมวดตามที่

กรมราชทณัฑก์าํหนด 
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  3. การจาํแนกลักษณะผูต้ ้องขังและการวางแผนปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังเป็นรายบุคคล 

Sentence Plan 

  หลังจากการอบรมปฐมนิเทศขอให้ดําเนินการจําแนกลักษณะผู ้ต้องขังโดยการ

สมัภาษณ์จดัทาํประวติัสาเหตุการกระทาํผดิเพือ่วางแผนปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภูมิ

หลงัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล 

  ผูต้อ้งขงั/คนฝากขงั ที่วิกลจริตเม่ือมีการตรวจพบผูต้อ้งขงั/คนฝากขงัเป็นคนวิกลจริต

ทางเรือนจาํต้องนําตัวส่งให้สถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสุภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 35 

บทบญัญติัน้ีเป็นการขยายความในมาตรา 14 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ถึงวธีิปฏิบติัที่เป็นไปไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัที่เป็นอยูน่ั้นเอง 

  มาตรา 35 ระบุว่า “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา

ความอาญา ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลส่งผู ้ต้องหาหรือจาํเลยไปรับการตรวจท่ีสถาน

บาํบดัรักษาพร้อมทั้งรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี 

  เม่ือสถานบาํบดัรักษารับผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวแ้ล้ว ให้จิตแพทยต์รวจวินิจฉัยความ

ผิดปกติทางจิตและทาํความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลว่า

ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยสามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่ แล้วรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมิน

ความสามารถในการต่อสู้คดีให้พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัที่

ไดรั้บผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไว ้และอาจขยายระยะเวลาไดอี้กไม่เกินส่ีสิบหา้วนั 

  เพื่อประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ให้สถานบาํบัดรักษามี

อาํนาจเรียกเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจากสถานพยาบาลอ่ืนได ้

  ให้นาํความในมาตรา 27 วรรคสอง มาใชบ้งัคบักับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทาง

จิตตามวรรคสองโดยอนุโลม 

  ในกรณีที่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยถูกคุมขงั และมีความจาํเป็นตอ้งรับผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไว้

ในสถานบาํบดัรักษาเพื่อการสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บาํบดัรักษาและประเมินความสามารถใน

การต่อสู้คดี สถานบาํบดัรักษาอาจขอใหพ้นกังานสอบสวนหรือศาลกาํหนดวธีิการ เพื่อป้องกนัการ

หลบหนีหรือเพือ่ป้องกนัอนัตรายก็ได ้

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถใน

การต่อสูค้ดีตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

  พระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ุทธศกัราช 2479 มาตรา 9 ระบุว่า “ถ้าผูต้อ้งขงัมีเด็กอายตุ ํ่า

กว่าสิบหกปีอยู่ในความดูแลของตนติดมายงัเรือนจาํและปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดจะเล้ียงดูเด็กนั้นจะ
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อนุญาตให้เด็กนั้นอยูใ่นเรือนจาํภายใตบ้งัคบัเง่ือนไขดัง่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัที่อธิบดีตั้งขึ้นหรือจะ

ส่งไปยงัสถานที่อ่ืนใดอนัไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นพเิศษเพือ่การน้ีก็ได ้

  บทบญัญติัในวรรคก่อนใหใ้ชบ้งัคบัแก่เด็กที่เกิดในเรือนจาํดว้ย” 

  พระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ทุธศกัราช 2560 มาตรา 39 ระบุวา่ “ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัมีเด็ก

อายตุ ํ่ากวา่สามปีซ่ึงอยูใ่นความดูแลของตนติดมายงัเรือนจาํ หรือเด็กซ่ึงคลอดในระหวา่งที่มารดาถูก

คุมขงัในเรือนจาํ หากมีความจาํเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด จะเล้ียงดูเด็กนั้น ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะ

อนุญาตใหเ้ด็กนั้นอยูใ่นเรือนจาํจนกว่าเด็กอายคุรบสามปีก็ได ้หรือใหส่้งเด็กนั้นไปยงัหน่วยงานซ่ึง

มีหนา้ที่ใหก้ารสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ หรือพฒันาฟ้ืนฟูเด็ก เพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที่

ต่อไปก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ์ โดยคาํนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น

สาํคญั  

  ในกรณีมีเด็กซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นเรือนจาํตามวรรคหน่ึง ใหเ้รือนจาํจดัหาส่ิงจาํเป็น

พื้นฐาน ในการดาํรงชีวติใหต้ามสมควร” 

  เน่ื องจาก เรือ น จําไ ม่ ใช่ส ภ าพ ท่ี จะส าม ารถให้ เด็ก พัก อ าศัยอยู่ได้  ไ ม่ ว่าโด ย

สภาพแวดล้อมใดๆ ยอ่มไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ต่อพฒันาการและการเจริญเติมโตของเด็ก แต่เม่ือมี

เหตุจาํเป็นทางกรมราชทณัฑย์อ่มตอ้งมีมาตรฐานวางไวเ้พือ่อนุญาตใหเ้ด็กอยูภ่ายในเรือนจาํได ้ตาม

กฎหมายเดิม กล่าวคือ 

  1.  เด็กที่ติดมานั้นตอ้งมีอายตุ ํ่ากวา่ 16 ปี 

  2.  เด็กอาจเกิดในเรือนจาํ หรือ ท่ีคลอดในโรงพยาบาลนอกเรือนจาํในขณะท่ีมารดาเป็น

ผูต้อ้งขงัอยูด่ว้ย  

  ซ่ึงทั้งสองกรณีน้ีตอ้งได้ความว่า ไม่มีผูใ้ดจะเล้ียงดูเด็กนั้ น ตามหนังสือ กรมท่ี มท.

0903/ว.200 วนัที่ 3 ธนัวาคม 2519 ไดว้างหลกัปฏิบติัไวด้งัน้ี 

  1.  เม่ือทางเรือนจาํหรือทณัฑสถาน รับเด็กซ่ึงติดมารดาหรือบิดาเขา้มาไวใ้ห้จดัการ

ช่วยเหลือในเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนการรักษาพยาบาลอย่างดี และเม่ือเด็กโตพอที่จะ

จดจาํส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ได้แลว้ ให้รีบดาํเนินการจดัส่งออกไปให้ญาติ หรือผูมี้ใจกุศลหรือสถาน

สงเคราะห์เด็กในทอ้งที่ที่เรือนจาํ หรือทณัฑสถาน ตั้งอยูรั่บไวอุ้ปการะเล้ียงดู หากหาผูอุ้ปการะเล้ียง

ดูเด็กนั้นไม่ได ้ก็ให้รายงานกรมฯ ภายในวนัท่ี 5 ของทุกๆ เดือน และหาไม่มีเด็กติดผูต้อ้งขงั ก็ให้

รายงานเช่นเดียวกนั การรายงานดงักล่าวใหก้รอกรายละเอียดลงในบญัชีแสดงรายการตามตวัอยา่งที่

ส่งมาพร้อมน้ีแลว้ 

  2.  เม่ือมีเด็กติดครรภม์ารดา เขา้มาคลอดในเรือนจาํ หรือทณัฑสถาน หา้มมิใหบ้นัทึกลง

สูติบตัรวา่ เด็กนั้นคลอดในเรือนจาํ หรือทณัฑสถาน แต่ใหใ้ชท้ะเบียนของอาคารเรือนจาํหรือทณัฑ
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สถาน ซ่ึงทางสํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเป็นผูอ้อกให้ เช่นเดียวกบัเลขบา้นโดยทัว่ไป และให้จดัการ

ช่วยเหลือในเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนรักษาพยาบาลแก่เด็กและมารดาเป็นอยา่งดี เม่ือเด็ก

โตพอที่จะจดจาํส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดแ้ลว้ ใหรี้บดาํเนินการจดัส่งเด็กออกไปใหญ้าติ หรือผูมี้ใจกุศล 

หรือสถานสงเคราะห์เด็กในทอ้งที่ที่เรือนจาํ หรือทณัฑสถานตั้งอยูรั่บไปใหอุ้ปการะเล้ียงดู หากหาผู ้

อุปการะเล้ียงดูเด็กนั้นไม่ไดใ้หร้ายงานกรมฯ โดยวธีิเดียวกบัที่กล่าวไวใ้นขอ้ 1. 

  ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์(ฉบบัที่5)ให้ไว ้ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2481 ไดก้ล่าวถึงเร่ือง เด็ก

ในความดูแลของผูต้อ้งขงัติดมายงัเรือนจาํ ดงัน้ี 

  “เพื่อให้การเป็นไปตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์พุทธศกัราช 2479 

อธิบดีกรมราชทณัฑอ์อกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  การอนุญาตให้เด็กอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ติดผูต้อ้งขงัมายงัเรือนจาํหรือเด็กที่เกิดใน

เรือนจาํเป็นอาํนาจของผูบ้ญัชาการเรือนจาํพจิารณาสัง่การ 

  ขอ้ 2.  เด็กที่จะอนุญาตให้อยูใ่นเรือนจาํนั้นตอ้งปรากฏว่า (1) เด็กนั้นอยูใ่นความดูแล

ของผูต้อ้งขงั (2) ไม่มีบุคคลหรือสถานดงักล่าวต่อไปน้ีจะรับเล้ียงดูเด็กนั้น คือ 

  ก.  ญาติมิตรของผูต้อ้งขงัหรือของเด็กนั้น 

  ข.  สถานการณ์กุศล 

  ค.  วดั หรือ สถานอนาถาสงเคราะห์ หรือ สถานพยาบาล 

  ขอ้ 3.  เด็กที่จะอนุญาตให้อยู่ในเรือนจาํนั้ น ตอ้งมีหนังสือมอบอาํนาจการปกครอง 

นอกจากการจดัการทรัพยสิ์นของเด็กให้แก่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ สารวตัรเรือนจาํและพศัดีประจาํ

เรือนจาํนั้น 

  ขอ้ 4.  การอุปการะเล้ียงดูและการศึกษาของเด็กในระหว่างท่ีได้รับอนุญาตให้อยูใ่น

เรือนจาํเป็นหน้าที่ของผูต้อ้งขงัหรือเด็กตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน เวน้แต่ผูต้อ้งขงัหรือเด็กไม่

สามารถจะเสียเองไดท้ั้งหมดหรือแต่บางส่วน จึงใหเ้รือนจ่ายใหต้ามสมควรอยา่งยิง่แก่ความจาํเป็น 

  ขอ้ 5.  เด็กที่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นเรือนจาํนั้น 

  (1)  ตอ้งรับการอุปการะเล้ียงดูการศึกษาและการประกอบการงานตามท่ีเรือนจาํกาํหนด

หรือ จดัให ้

  (2)  ในระหว่างอยูใ่นเรือนจาํผูบ้ญัชาการเรือนจาํอาจส่งให้ไปรับจา้งเอกชนภายนอก

หรือส่งไปไว ้ณ สถานซ่ึงกรมราชทณัฑจ์ดัไวส้าํหรับการน้ีก็ได ้

  (3)  จะอยูใ่นเรือนจาํได้เพียงถึงวนัที่ผูต้อ้งขงันั้นพน้จากเรือนจาํหรือเม่ือเด็กนั้นบรรลุ

นิติภาวะ 
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  ขอ้ 6.  ในระหวางอยูใ่นเรือนจาํ ถา้ปรากฏวา่มีบุคคลหรือสถานดงักล่าวไวใ้นขอ้ 2. จะ

รับไปอุปการะเล้ียงดู ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะถอนการอนุญาตเสียก็ได ้เวน้แต่ถา้เด็กนั้นไดจ้ดัส่งไป

ยงัสถานที่กรมราชทณัฑจ์ดัไวส้าํหรับการน้ีแลว้ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมราชทณัฑก่์อน 

  ขอ้ 7.  ในระหว่างการดาํเนินการสอบสวนพิจารณาของผูท้ี่สั่งอนุญาต หากจาํเป็นจะ

ผอ่นผนัใหเ้ด็กนั้นอยูใ่นเรือนจาํไปพลางก่อนก็ได ้

  ขอ้ 8.  ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้ร่ิมใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป” 

  ในส่วนเด็กที่ติดมากบัผูต้อ้งขงัตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์(ฉบบัที่ 16) ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 27 

มีนาคม 2481 เร่ือง เด็กในความดูแลของผูต้อ้งขงัติดมายงัเรือนจาํ กล่าวคือ 

  “เพื่อให้การปฏิบัติต่อเด็กติดผูต้ ้องขังที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจาํได้ดําเนินไปตาม

ขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ์ฉบบัที่ 5 ดว้ยความสะดวกเรียบร้อยอธิบดีกรมราชทณัฑว์างระเบียบไวด้ัง่

ต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  การรับตวัผูต้อ้งขงัเขา้คุมขงัในเรือนจาํนั้นถ้ามีเด็กอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ติดมาด้วย

หรือในระหว่างที่ผูต้อ้งขงัตอ้งคุมขงัอยูใ่นเรือนจาํมีเด็กเกิดขึ้นหรือมีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 16 ปี ซ่ึงก่อน

ผูต้อ้งขงัมาตอ้งคุมขงัเด็กนั้นอยูใ่นความดูแลของตนภายหลงัไม่มีผูรั้บเล้ียงดูเด็กนั้นจาํเป็นตอ้งมาอยู่

กบัผูต้อ้งขงัใหพ้ศัดีจดัการสอบสวนว่าเด็กนั้นจาํเป็นตอ้งอยูใ่นความดูแลของผูต้อ้งขงัเพียงใดและ

ผูต้อ้งขงัยงัมีทางที่จะมอบเด็กนั้นให้ผูใ้ดไปอุปการะเล้ียงดูไดบ้า้งหรืออยา่งไรถา้มีผูรั้บไปอุปการะ

เล้ียงดูไดก้็ใหผู้ต้อ้งขงัจดัการมอบใหไ้ปเสียหากไม่มีก็ใหผู้ต้อ้งขงัทาํคาํร้องขออนุญาตใหเ้ด็กนั้นอยู่

ในเรือนจาํยืน่ต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยผ่านทางพศัดีเม่ือพศัดีไดรั้บคาํร้องนั้นแลว้ให้รีบรายงาน

พร้อมทั้งส่งคาํร้องเสนอไปยงัผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยเร็ว 

  ในคําร้องนั้ น  ให้มีข้อความแสดงตําบลท่ีอยู่ของเด็กและผู ้ต้องขัง อายุของเด็ก

ความสัมพนัธร์ะหวา่งเด็กและผูต้อ้งขงัเครือญาติของเด็กและผูต้อ้งขงัตลอดจนตาํบลที่อยูข่องเครือ

ญาตินั้นๆดว้ยเหตุที่ไม่สามารถหาผูอุ้ปการะเล้ียงดูการมอบอาํนาจการปกครองเด็กนั้นให้แก่พศัดี

สารวตัรเรือนจาํและผูบ้ญัชาการเรือนจาํตลอดจนการยอมอยูใ่นขอ้บงัคบัและปฏิบติัตามระเบียบที่

กรมราชทณัฑว์างไวส้าํหรับการน้ีทุกประการ 

  ขอ้ 2.  เม่ือผูบ้ญัชาการเรือนจาํไดร้ายงานและคาํร้องดัง่กล่าวไวใ้นขอ้1แลว้ให้พยายาม

ติดต่อกบับุคคลและสถานที่ดัง่กล่าวไวใ้นขอ้ 2 (2) แห่งขอ้บงัคบักรมราชทณัฑฉ์บบัท่ี 5 ท่ีมีอยูใ่น

ทอ้งท่ีนั้นขอให้ช่วยเหลือรับเด็กนั้นไปอุปการะเล้ียงดูก่อนในกรณีที่มีบุคคลหรือสถานดัง่กล่าวจะ

ช่วยรับไปอุปการะเล้ียงดูหลายรายใหพ้ิจารณามอบใหแ้ก่รายท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งดีท่ีสุด

แก่เด็กนั้น 
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  ขอ้ 3.  เม่ือได้พยายามตามขอ้2.อยา่งดีที่สุดแล้วก็ไม่มีบุคคลใดหรือสถานที่ใดรับไป

อุปการะเล้ียงดูจึงอนุญาตให้เด็กนั้นอยูใ่นเรือนจาํตามขอ้บงัคบักรมราชทณัฑฉ์บบัท่ี5ต่อไปและใน

ระหว่างที่อนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจาํนั้ นให้ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํเอาใจใส่แสวงหาบุคคลหรือ

สถานที่ดัง่กล่าวขอใหช่้วยเหลือรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูเสมอๆ 

  ขอ้ 4.  การมอบเด็กใหบุ้คคลหรือสถานท่ีไปช่วยอุปการะเล้ียงดูดัง่กล่าวไวใ้นขอ้2,3ให้

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจดัใหผู้ต้อ้งขงัที่ส่งมอบเด็กใหก้บับุคคลหรือสถานที่รับเด็กไปอุปการะเล้ียงดูทาํ

หนังสือส่งรับมอบเด็กตามแบบทา้ยระเบียบน้ีไวต่้อกนัเป็นหลกัฐาน3ฉบบัผูต้อ้งขงัและบุคคลหรือ

สถานที่รับมอบเด็กยดึถือฝ่ายละ1ฉบบัเก็บรักษาไวณ้เรือนจาํ1ฉบบั 

  ขอ้ 5.  ในระหว่างที่เด็กอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคลหรือสถานท่ีดั่งกล่าวใน 

ขอ้ 2, 3 ใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํเอาใจใส่พยายามสดบัตรับฟังความเคล่ือนไหวให้การไดเ้ป็นไปตาม

ขอ้ตกลงในหนงัสือสาํคญัดงักล่าวไวใ้นขอ้ 4  

  อน่ึง ถ้าปรากฏโดยชัดแจง้แก่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํว่าบุคคลหรือสถานที่รับเด็กไปนั้น

จดัการอุปการะเล้ียงดูผิดจากขอ้ตกลงในหนังสือสัญญาที่ทาํไวต้่อกันหรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่า

สงสารวา่ถา้ใหเ้ด็กอยูต่่อไปกบับุคคลหรือสถานที่รับมอบไปอุปการะเล้ียงดูอาจเกิดความเสียหายแก่

เด็กนั้นให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํแจง้ให้บุคคลหรือสถานที่นั้นจดัการแกไ้ขเสียให้ถูกตอ้งหรือจะเรียก

เด็กนั้นคืนมาจดัการตามที่เห็นสมควรต่อไปก็ได ้

  ขอ้ 6.  เด็กที่อนุญาตใหอ้ยูใ่นเรือนจาํนั้นถา้ปรากฏแน่นอนวา่ยงัคงจะตอ้งอยูใ่นเรือนจาํ

ต่อไปอีกเกินกว่า 6 เดือนให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํรายงานไปยงักรมราชทณัฑข์อส่งไปไวย้งัสถานที่

ซ่ึงกรมราชทณัฑจ์ดัไวส้าํหรับการน้ีเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ใหจ้ดัการไปตามคาํสัง่ของกรมราชทณัฑ์

ต่อไป 

  ขอ้ 7.  เด็กที่อนุญาตใหอ้ยูใ่นเรือนจาํใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํจดัใหไ้ดรั้บการปฏิบติัดงัน้ี 

  (1)  เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนถา้ผูต้อ้งขงัไม่สามารถจดัหาให้เด็กได้ก็ให้เรือนจาํจ่ายให้

ตามสมควรอยา่งยิง่แก่ความจาํเป็น 

  (2)  อาหารนั้นถา้ผูต้อ้งขงัไม่สามารถจะหาอาหารสาํเร็จภายนอกมาให้เด็กรับประทาน

ไดก้็ใหเ้รือนจาํจ่ายใหต้ามสมควรอยา่งยิง่แก่ความจาํเป็น 

  (3)  จดัให้กินอยูห่ลบันอนภายในเรือนจาํต่างหากไม่ปะปนกบัผูต้อ้งขงัเวน้แต่การจดั

เช่นนั้ นอาจเกิดความเสียหายหรือมีความจาํเป็นอย่างสําคัญไม่สามารถทาํได้จึงจัดให้รวมกับ

ผูต้อ้งขงัอ่ืนหรือผูต้อ้งขงัที่เด็กติดมาหรือเกิดจาก 

  (4)  เด็ กนั้ น ย ัง เรียน ไม่ จบ ชั้ น ป ระถ ม ศึก ษ าแล ะ อ ายุอ ยู่ใน เก ณ ฑ์ บังคับ ต าม

พระราชบญัญติัประถมศึกษาก็จดัให้ได้รับการศึกษาในเรือนจาํหรือในโรงเรียนภายนอกเรือนจาํ
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ต่อไปแล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควรหากเด็กนั้นเรียนจบชั้นประถมศึกษาแลว้หรืออายพุน้เกณฑ์

บงัคบัตามพระราชบญัญติัประถมศึกษาและอ่านออกเขียนหนังสือไทยได้แล้วก็ให้ผูบ้ญัชาการ

เรือนจาํจดัให้เด็กนั้นศึกษาวิชาอาชีพต่อไปจะเป็นภายในหรือภายนอกเรือนจาํแลว้แต่จะพิจารณา

เห็นสมควรเวน้แต่เด็กที่พน้เกณฑ์บงัคบัตามพระราชบญัญติัประถมศึกษาแลว้แต่ยงัอ่านหนังสือ

ไทยไม่ไดผู้บ้ญัชาการเรือนจาํจะให้เรียนวิชาสามญัอยา่งเดียวหรือเรียนควบกบัวิชาชีพไปดว้ยก็ได้

เคร่ืองใชใ้นการศึกษาเล่าเรียนนั้นถา้ผูต้อ้งขงัไม่สามารถจดัหาใหแ้ก่เด็กไดก้็ใหเ้รือนจาํจดัหาใหต้าม

สมควรอยา่งยิง่แก่ความจาํเป็น 

  (5) เด็กที่อนุญาตให้อยูใ่นเรือนจาํป่วยไขห้รือเป็นเด็กอ่อนให้ไดรั้บการรักษาพยาบาล

ตามสมควร 

  (6)  เด็กที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจาํเม่ือพน้จากการศึกษาโดยเรียนจบชั้นหรืออายพุน้

เกณฑบ์งัคบัตามพระราชบญัญติัประถมศึกษาแลว้ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํพยายามจดัหางานให้เด็ก

ไดท้าํเป็นอาชีพตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถของเด็กนั้น 

  (7) เด็กที่อนุญาตให้อยูใ่นเรือนจาํจะออกไปภายนอกเรือนจาํจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้พนกังานเรือนจาํเสียก่อนจึงจะออกไปได 

  ขอ้ 8.  เม่ือผูต้อ้งขงัถึงกาํหนดพน้ไปจากเรือนจาํให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจดัการมอบเด็ก

นั้นใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัไปทนัที ถา้เด็กนั้นอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของบุคคล หรือ สถานที่ใดที่รับมอบ

ไปให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจดัการแจง้ให้บุคคลหรือสถานนั้นนาํเด็กมาส่งให้ผูต้อ้งขงัในวนัจะพน้

จากเรือนจาํนั้น หรือ ถา้เด็กนั้นไดส่้งไปไว ้ณ สถานท่ีกรมราชทณัฑจ์ดัไวส้าํหรับการน้ีก็ให้แจง้ไป

ยงักรมราชทณัฑ์ก่อนถึงกาํหนดวนัพน้จากเรือนจาํของผูต้อ้งขงันั้นไม่น้อยกว่า1เดือนเพื่อที่กรม

ราชทณัฑจ์ะไดส่้งเด็กนั้นคืนมาใหท้นักาํหนดนั้น” 

  ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ข้างต้นนั้ น ได้ออกระเบียบปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ราชทณัฑแ์ต่เดิมในปี 2479 เม่ือมีการแกไ้ขกฎหมายใหม่แลว้ เม่ือกฎหมายดงักล่าวน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

กรมราชทณัฑต์อ้งออกระเบียบปฏิบติัใหม่ใหส้อดรับกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงตามมาตรา 57-58 ตาม

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ได้วางหลักเกณฑ์เอาไวถึ้งหลักปฏิบัติกรณีหญิง

ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือคลอดบุตรในเรือนจาํไวแ้ล้ว ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้

ผูต้อ้งขงัหญิงที่ตั้งครรภห์รืออยูร่ะหว่างให้นมบุตรให้ถือเป็น ผูป่้วย ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวในหัวขอ้

ถดัไป  

  หลักเกณฑ์ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2560 

มีหลกัเกณฑก์าํหนดวา่  

  1.  ผูต้อ้งขงัมีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 3 ปี ที่อยูใ่นความดูแลของผูต้อ้งขงัติดมายงัเรือนจาํ หรือ 
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  2.  ผูต้อ้งขงัคลอดบุตรระหวา่งถูกคุมขงั 

  3.  มีเหตุจาํเป็นวา่ไม่มีผูใ้ดเล้ียงดูเด็กตามขอ้ 1-2 ดงักล่าวได ้

  เม่ือมีเหตุดังกล่าวผูบ้ญัชาการเรือนจาํสามารถอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจาํได้จนอายุ

ครบ 3 ปี โดยเรือนจาํต้องจัดหาส่ิงจาํเป็นพื้นฐานให้เด็กด้วย หรือ จะส่งตัวเด็กไปหน่วยงาน

สงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ หรือพฒันาฟ้ืนฟูเด็กก็ได้ โดยผูบ้ ัญชาการเรือนจาํตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์เด็กเป็นที่ตั้ง 

  อยา่งไรเสีย ผูเ้ขียนเห็นวา่ เด็กควรไดรั้บการดูแลและใกลชิ้ดกบัมารดา ด่ืมนมมารดาไม่

น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนส่งตวัเด็กไปสถานที่อ่ืน ทางเรือนจาํควรออกระเบียบโดยละเอียดให้พน้

ระยะเวลาดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่าคาํนึงถึงประโยชน์เด็กสูงสุด ทั้งน้ี เรือนจาํตอ้งจดัสถานที่แยก

ออกจากส่วนคุมขงัใหผู้ต้อ้งขงัไดดู้แลเด็กอยา่งเฉพาะเจาะจงและถูกอนามยัดว้ย เพือ่ป้องกนัโรคติด

ตวัเด็กที่ยงัไม่มีภูมิคุม้กนั 

  การตรวจของแพทยใ์นขั้นรับตวัผูต้อ้งขงัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 

2479 ระบุวา่ 

  “มาตรา 10 ใหแ้พทยต์รวจอนามยัของผูท้ี่ถูกรับตวัเขา้ไวใ้หม่ 

  อน่ึงให้เจา้พนักงานเรือนจาํตรวจและบนัทึกขอ้ความเกี่ยวแก่ลกัษณะแห่งความผดิที่ผู ้

นั้นไดก้ระทาํตาํหนิรูปพรรณความแขง็แรงแห่งร่างกายและความสามารถทางสติปัญญากบัขอ้ความ

อ่ืนๆตามขอ้บงัคบัที่อธิบดีไดต้ั้งขึ้นไว ้

  เม่ือเจา้พนักงานเรือนจาํร้องขอให้เจา้พนักงานฝ่ายปกครองผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวน

หรือสืบสวนการกระทาํผดิอาญาส่งรายงานแสดงประวติัของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่เจา้พนกังานเรือนจาํ” 

  ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2560 มาตรา 37 ไดบ้ญัญติัให้ พยาบาล หรือ

เจา้พนักงานเรือนจาํที่ผา่นการอบรมดา้นการพยาบาล เขา้มาทาํการตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัไดอี้กดว้ย 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ขอ้ 

30.42 และมาตรฐานในการรับตวัผูต้อ้งขงัใหม่ของนานาอารยประเทศ ประกอบทั้งการขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทย ์การระบุให้พนักงานเรือนจาํที่มีความรู้ด้านการพยาบาลเข้ามาช่วยเพิ่ม

หลกัเกณฑก์ารตรวจรับผูต้อ้งขงัตามกฎหมายเดิมใหดี้ยิง่ขึ้น  

  มาตราน้ีวางแนวทางหลักปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังใหม่ที่ เจ็บป่วยหรือน่าสงสัยว่าจะมี

โรคติดต่อ ติดตวัเขา้มาในเรือนจาํไวอ้ยา่งละเอียด ซ่ึงตอ้งมีระบุประกอบกบักฎกระทรวงมหาดไทยฯ 

 42 ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ขอ้ 30 ระบุวา่  

“แพทย ์หรือ บุคคลากรทางการแพทย ์ไม่ว่าตอ้งรายงานโดยตรงต่อแพทยห์รือไม่ก็ตาม ตอ้งตรวจร่างกายผูต้อ้งขงั

ทุกคนโดยมิชกัชา้ นบัแต่แรกรับตวัไวใ้นเรือนจาํ........” 
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ขอ้ 38. และ ขอ้ 39. ดังที่ไดก้ล่าวมาแล้วดว้ย แต่ในทางปฏิบติัแล้วหลกัการตรวจอนามัยผูต้อ้งขงั

ใหม่น้ีถูกละเลยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากขาดแคลนแพทยใ์นการตรวจอนามยั ซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบติัตาม

กฎหมายสาํคญัที่ไม่ควรละเลยเพยีงขอ้อา้งเร่ืองการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทยเ์ท่านั้น แมจ้ะ

มีการแก้ไขพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ขึ้ นใหม่ในปี 2560 แต่ก็ยงัคงเปิดช่องว่าไวว้่า หากแพทย ์

พยาบาล หรือ เจา้พนกังานเรือนจาํท่ีผ่านการอบรมดา้นการพยาบาล ไม่สามารถดาํเนินการไดใ้นวนั

แรกที่รับตวัผูต้อ้งขงั เจา้พนกังานเรือนจาํก็ยงัคงมีหน้าที่สังเกตและตรวจรับผูต้อ้งขงัในเบื้องตน้ไว้

เช่นกฎหมายเดิม ซ่ึงสภาพเรือนจาํที่ไม่มีบุคลากรเฉพาะทางประจาํเต็มเวลาการปรับแกก้ฎหมายก็

ไม่ไดท้าํใหก้ารปฏิบติัดีกวา่เดิมแต่อยา่งใด 

  หลกัการที่กาํหนดให้แพทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่การตรวจร่างกายและอนามยั

ผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่จาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการอนามยัและสุขาภิบาลทั้งในส่วนของเรือนจาํและทณัฑสถาน

ตลอดจนตวัผูต้อ้งขงัจึงกาํหนดใหเ้จา้พนักงานเรือนจาํและทณัฑสถานแยกตวัผูต้อ้งขงัที่รับไวใ้หม่

จากผูต้อ้งขงัอ่ืนเพือ่ใหแ้พทยไ์ดต้รวจในวนัรับตวันั้นถา้ไม่อาจจะมาตรวจในวนันั้นไดก้็ใหต้รวจใน

วนัอ่ืนโดยเร็วเม่ือแพทยต์รวจพบว่าผูต้ ้องขงัคนใดเจ็บป่วยจะต้องทาํการรักษาพยาบาลหรือมี

โรคติดต่อซ่ึงจะลุกลามเป็นภยัต่อผูอ่ื้นใหแ้พทยช้ี์แจงแนะนาํการปฏิบติัแก่เจา้หนา้ที่และตวัผูต้อ้งขงั

หากแพทยมี์ความเห็นว่าผูต้อ้งขังคนใดมีอาการเจ็บป่วยซ่ึงจาํเป็นต้องส่งออกไปรักษาตวันอก

เรือนจาํใหแ้พทยแ์จง้ต่อพศัดีและทาํรายงานยืน่ต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํเพือ่ประกอบการพจิารณาส่ง

ตวัออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจาํท่ีเห็นควรจดัส่งไปรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นไดท้ั้งน้ีการ

ตรวจร่างกายควรดาํเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบและมีการบนัทึกรายละเอียดให้ครบถว้น

โดยเฉพาะกรณีที่ผูต้อ้งขงัมีร่องรอยบาดแผลหรือการถูกทาํร้ายตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดให้และมี

การใหผู้ต้อ้งขงัอ่ืนลงลายมือช่ือไวเ้ป็นพยานเพือ่ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลงั 

  การทาํแบบทดสอบสุขภาพจิต (แบบ PMHQ-THAI)การประเมินสุขภาพจิตผูต้อ้งขงัเขา้

ใหม่มีความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะทาํให้ทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้วา่ผูต้อ้งขงัดงักล่าวมีความวิตกกงัวลหรือ

เครียดมากน้อยเพียงใดและมีความเส่ียงต่อการทําร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตายหรือไม่ดังนั้ น

เจา้หน้าที่ตอ้งดาํเนินการให้ผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกรายได้ทาํแบบทดสอบสุขภาพจิต (PMHQ-Thai) 

ตามที่กองบริการทางการแพทยก์รมราชทณัฑ์ได้มีหนังสือสั่งการที่ยธ 0708/ว47 เร่ืองการให้การ

ส่งเสริมสุขภาพจิตผูต้อ้งขัง (คลินิกคลายเครียด) ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 โดยให้ทาํการตรวจ

ประเมินภาวะสุขภาพจิตผูต้อ้งขงัดว้ยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตสาํหรับผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 

PMHQ-Thai ในกลุ่มผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกรายตลอดจนกลุ่มผูต้อ้งขงัระหว่างตอ้งโทษทุกประเภท 

(เฉพาะในรายกรณีที่สงสัยวา่อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิต) และใหบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชรวมทั้งการผอ่นคลายความเครียด 
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  เม่ือพบว่าผูต้อ้งขงัมีปัญหาสุขภาพจิตจากการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้มีการบนัทึก

ขอ้มูลการปรึกษาลงในแบบบนัทึกขอ้มูลโดยใหจ้ดัเก็บแบบบนัทึกขอ้มูลรวบรวมไวณ้คลินิกคลาย

เครียดเพื่อการตรวจสอบและเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัในการให้ความช่วยเหลือในด้าน

สุขภาพจิตในกรณีการใหค้าํปรึกษาไม่สามารถดาํเนินการต่อไปไดเ้น่ืองจากผูต้อ้งขงัมีอาการทางจิต

รุนแรง (ประสาทหลอน) ใหป้ระสานสถานพยาบาลบาํบดัทางยาต่อไป 

  ในขั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงัไม่มีบทคดัแยกผูต้อ้งขงัตามเพศที่อาจมีความเส่ียงต่อโรค ดว้ย

เรือนจาํในประเทศไทยมีเพศนักโทษชายและหญิงเท่านั้น เพศที่สามที่มีความเส่ียงต่อโรคติดต่อ 

กล่าวคือ ผูห้ญิงขา้มเพศ กระเทย เกย ์ที่มีจาํนวนมากขึ้นไม่ไดถู้กคดัแยกไวเ้ฉพาะออกจากเรือนจาํ

ชาย ทาํให้ภาวะเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์มีอัตราสูงควบคุมได้น้อย สําหรับผูก้ระทาํผิดเพศที่สามใน

ประเทศไทย จากสถิติของกรมราชทณัฑท์ี่ไดส้าํรวจเป็นคร้ังแรกเม่ือมิถุนายน 2559 และขอ้มูล ณ 

วนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผูต้อ้งขงัข้ามเพศจาํนวน 6,263 คน 42

43 โดยผูก้ระทาํผิดที่เป็นเพศที่สาม

เหล่าน้ี สามารถพบไดท้ัว่ไปในทุกเรือนจาํและมีมากขึ้นเร่ือยๆ ตามสภาพโลกปัจจุบนัที่เปิดกวา้งใน

เร่ืองของความเท่าเทียมทางเพศ และจากสถิติกรมราชทณัฑ์กลุ่มผูต้อ้งขงัเพศที่สาม เรือนจาํกลาง

สมุทรปราการจะมีจาํนวนมากที่สุดถึง 1,268 คน จากการสาํรวจยงัพบวา่ เรือนจาํกลางคลองเปรมมี

ผูต้อ้งขงัเพศที่สามที่แปลงเพศแลว้อยูถึ่ง 18 คน แต่อยา่งไรก็ตาม ผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นเพศที่สาม

ในประเทศไทย ยงัไดรั้บการปฏิบติัเช่น เพศชาย เน่ืองจากยงัไม่มีบทบญัญติัหรือกฎหมายรองรับ แต่

จะมีการแยกหอ้งในช่วงเวลากลางคืน โดยจะแยกผูต้อ้งขงัตามกลุ่มประเภท และแยกแดน ในกรณีที่

ผูต้อ้งขงัแปลงเพศแลว้ แต่บางเรือนจาํยงัคงใชว้ิธีการขงัรวม เน่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองสถานที่ และใน

บางกรณี แมว้่าผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บการผ่าตดัแปลงเพศ หรือใชชี้วิตเป็นเพศหญิงมาตลอด ก็ไม่ได้

รับการพจิารณาใหอ้ยูใ่นเรือนจาํหรือสถานที่ที่จดัใหส้าํหรับผูต้อ้งขงัหญิง 43

44 

 2.4.4  การอนามยัและสุขาภิบาล 

  เน่ืองจากแพทยใ์นฐานะผูเ้ช่ียวชาญในการควบคุมและตรวจตราสุขภาพอนามัยของ

ผูต้อ้งขังตามขั้นมูลฐานของสุขภาพอนามัยและ เพื่อป้องกันและรักษาโรคมิให้แพร่กระจายใน

เรือนจาํและออกสู่เรือนจาํภายหลงัพน้โทษ หลกัการดา้นอนามยัและสุขาภิบาลจึงมีความสาํคญัอยา่ง

ยิง่ ดงัพระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ทุธศกัราช 2479 หมวด 7 ระบุไวด้งัน้ี 

 43 กรมราชทณัฑ,์ “รายงานสถิติ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2560, จาก 

http://www.correct.go.th/stathomepage/satatisex.pdf. 

 44 เรืออากาศเอกหญิงใจเอ้ือ ชีรานนท,์ “ การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิเพศท่ีสามในเรือนจาํ,” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2560, จาก http://www.nathee-chitsawang.com. 
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  “ มาตรา 29 ให้ผูต้อ้งขงัที่ป่วยเจ็บ หรือ เป็นหญิงมีครรภ์ไดรั้บการรักษาพยาบาลตาม

ควร ” 

  “ มาตรา 30 เม่ือแพทยผ์ูค้วบคุมการอนามยัของผูต้อ้งขงัยืน่รายงานแสดงความเห็นว่า

ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บและถา้คงรักษาพยาบาลอยูใ่นเรือนจาํจะไม่ทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะอนุญาตให้

ผูต้อ้งขงัคนนั้นไปรักษาตวัในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจาํโดยมีเง่ือนไขอยา่งใดแลว้แต่จะเห็นสมควร

ก็ได ้

  ในกรณีดัง่กล่าวมาในวรรคก่อนมิใหถื้อวา่ผูต้อ้งขงันั้นพน้จากการคุมขงัและถา้ผูต้อ้งขงั

ไปเสียจากสถานที่ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหไ้ปอยูรั่กษาตวัใหถื้อวา่มีความผดิฐานหลบหนีการควบคุม ” 

  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2560 ส่วนท่ี 4 ไดว้างหลกัเกณฑด์า้นสุขอนามยั

ของผูต้อ้งขงัไวโ้ดยเฉพาะ กล่าวคือ “ มาตรา 54 ใหเ้รือนจาํทุกแห่งจดัใหมี้สถานพยาบาล เพือ่เป็นที่

ทาํการรักษาพยาบาล ผูต้อ้งขงัที่ป่วย จดัให้มีแพทย ์พยาบาล หรือเจา้พนักงานเรือนจาํที่ผ่านการ

อบรมดา้นการพยาบาล ซ่ึงอยูป่ฏิบติัหน้าที่เป็นประจาํที่สถานพยาบาลนั้นด้วย อย่างน้อยหน่ึงคน 

และให้ดาํเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบั การตรวจร่างกายตามมาตรา 37 การดูแลสุขอนามยั การสุขาภิบาล 

และการตรวจสุขภาพ ตามความจาํเป็น รวมทั้งสนับสนุนใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บโอกาสในการออกกาํลงั

กายตามสมควร และจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บอุปกรณ์ช่วย เก่ียวกบัสายตาและการไดย้นิ การบริการทนั

ตกรรม รวมถึงอุปกรณ์สําหรับผูมี้กายพิการตามความจาํเป็น และเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกรมราชทณัฑ ์” 

  2.4.4.1  การอนามยั  

  ดว้ยสภาพเรือนจาํที่แออดัไปดว้ยผูต้อ้งขงั หากไม่ตรวจสอบดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

เรือนจาํย่อมเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์และสะสมเช้ือโรคอย่างดี ซ่ึงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศกัราช 2560 กาํหนดให้เรือนจาํมีหน้าที่ดูแลสุขอนามยั การสุขาภิบาลและตรวจสุขภาพตาม

จาํเป็น แมจ้ะไม่มีรายละเอียดจาํเพาะว่า ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร แต่ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ที่

ออกตามพระราชบญัญติัเดิมก็ยงัมีผลใชบ้งัคบัไดเ้พราะกฎหมายใหม่มิไดมี้กาํหนดไวอ้นัจะทาํให้

ขดัหรือแยง้กนัในขอ้กฎหมาย ซ่ึงกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ไดก้าํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูต้อ้งขงั

ดา้นการอนามยัไวห้ลายเร่ือง เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัทั้งหลายมีความสุขอยูไ่ดใ้นเรือนจาํตามอตัภาพ ดงัน้ี 

  1.  การรักษาความสะอาดส่วนตวั ตามกฎกระทรวงฯ ขอ้ 67. ระบุว่า “ ผูต้อ้งขงัทุกคนมี

หนา้ที่จะตอ้งรักษาความสะอาด 

  (ก)  ในส่วนร่างกาย เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนและเคร่ืองใชต้่าง ๆ ที่เก่ียวกบัตน 

  (ข)  หอ้งขงั และส่วนใดส่วนหน่ึงของเรือนจาํ ” 
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  2.  การตดัแต่งผม โกนหนวดเครา ตดัเล็บ และอาบนํ้ า ตามกฎกระทรวงฯ ขอ้ 68. ระบุ

วา่ “ ใหพ้ศัดีจดัใหผู้ต้อ้งขงัทุกคน เวน้แต่คนตอ้งขงัและคนฝาก 

  (ก)  ตดัผมสั้นหรือโกนผมตามระเบียบ 

  (ข)  โกนหนวดและเครา 

  (ค)  ตดัเล็บ 

  (ง)  อาบนํ้ าและขดัถูร่างกาย 

  ทั้งน้ี ในเม่ือไม่ขดัต่อลทัธิศาสนาของผูต้อ้งขงันั้น” 

  3.  การมีสิทธิได้รับเคร่ืองนุ่มห่ม ส่ิงจาํเป็นตามกฎกระทรวงฯ ขอ้ 70. ระบุว่า “ โดย

ปกติในปีหน่ึง ๆ ให้จ่ายเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนแก่นักโทษเด็ดขาดและคนตอ้งขงัระหว่างอุทธรณ์

ฎีกาดงัน้ี 

  (ก)  ถา้เป็นชาย ใหจ่้าย 

  (1)  เส้ือและกางเกง 2 สาํรับ 

  (2)  ผา้อาบนํ้ า 1 ผนื 

  (3)  ผา้ห่มนอน 1 ผนื 

  (4)  เส่ือปูนอน 1 ผนื 

  (ข)  ถา้เป็นหญิง ใหจ่้าย 

  (1)  เส้ือและเคร่ืองนุ่มห่ม 2 สาํรับ 

  (2)  ผา้ห่มนอน 1 ผนื 

  (3)  เส่ือปูนอน  1 ผนื 

  (4)  ส่ิงใชเ้ฉพาะหญิง ตามที่อธิบดีเห็นจาํเป็น” 

  4. การมีโอกาสไดพ้กัผ่อนและออกกาํลงักายตามความเหมาะสมตามกฎกระทรวงฯ ขอ้ 

71. ระบุว่า “คนตอ้งขงัและคนฝากนั้น โดยปกติให้อนุญาตให้ออกเดินนอกห้องขงั หรือออกกาํลงั

กายตามกาํหนดเวลาและเขตที่ซ่ึงพศัดีเห็นควร ผูต้อ้งขงัอ่ืน เวน้แต่ระหวา่งตอ้งโทษฐานผิดวินัยให้

มีโอกาสพกัผอ่นและจดัใหอ้อกกาํลงักายตามควร” 

  5. การมีสิทธิไดรั้บอาหารท่ีสะอาดจากเรือนจาํ และมีคุณภาพอยา่งนอ้ยวนัละ 2 ม้ือ ตาม

กฎกระทรวงฯ ระบุวา่ 

  “ขอ้ 77  ให้จดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บประทานอาหารอยา่งน้อย 2 ม้ือ คือ เชา้และเยน็ อาหาร

ม้ือหน่ึง ๆ ใหป้ระกอบดว้ยขา้วหรือส่ิงอ่ืนแทนขา้ว และกบัขา้วหรือส่ิงอ่ืนแทนกบัขา้ว” 
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  “ขอ้ 78  ผูต้อ้งขงัที่ทาํงานหนักหรือตรากตรํา หรือนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป ผู ้

บญัชาการเรือนจาํจะสั่งให้จดัอาหารเพิ่มให้มากส่ิงหรือมากม้ือขึ้นก็ได ้หรืออนุญาตให้นาํอาหาร

ส่วนตวัมารับประทานก็ได”้ 

  “ขอ้ 79  อาหารที่ผูต้อ้งขงัจะรับประทานนั้นตอ้งให้แพทยต์รวจก่อน ในกรณีที่แพทยม์า

ตรวจไม่ไดใ้หจ้ดัเจา้พนกังานเรือนจาํเป็นผูต้รวจ 

  อาหารซ่ึงตรวจพบวา่เน่าเสียไม่เป็นส่ิงที่จะพึงรับประทานนั้น หา้มมิใหย้อมใหผู้ต้อ้งขงั

รับประทาน” 

  “ขอ้ 80. โดยปกติอาหารที่จะให้ผูต้อ้งขงัรับประทานนั้นใหป้รุงขึ้นในเรือนจาํใหจ้ดัเจา้

พนักงานเรือนจาํและผูต้อ้งขงัดาํเนินการปรุงอาหารเป็นการเฉพาะผูป้รุงอาหารตอ้งผ่านการตรวจ

โรคและความเห็นชอบของแพทย”์ 

  ปัจจุบนัเร่ืองการจดัเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงัไดก้าํหนดใหเ้ป็น 3 ม้ืออาหารตามหนงัสือเวยีน

ของกรมราชทณัฑ ์อนัเป็นหลกัประกนัถึงความเสมอภาคอยา่งหน่ึงของผูต้อ้งขงั 44

45 

  ส่วนผูต้อ้งขงัต่างชาติการเล้ียงอาหารกรมราชทณัฑไ์ดอ้อกระเบียบวา่ใหเ้ล้ียงอาหารเช่น

ผูต้อ้งสัญชาติไทย เวน้แต่ขดัหลักศาสนา หรือ มีความเคยชิน หรือผูต้อ้งขงัทาํงานหนัก หรือ ป่วย

เจบ็ หรือมีการอนุญาตใหใ้ชอ้าหารส่วนตวั เป็นตน้ 45

46 

  2.4.4.2  การสุขาภิบาลเรือนจาํ  

  ตามกฎกระทรวงฯ ไดก้าํหนดหน้าที่แพทยใ์นการดูแลดา้นการอนามยัและสุขาภิบาล

ของเรือนจาํเอาไว ้เพื่อให้สภาพแวดลอ้มของผูต้อ้งขงัมีคุณภาพและป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจแพร่

ออกจากเรือนจาํ หรือ แพร่เขา้สู่เรือนจาํทางเจา้พนกังาน หรือ ผูเ้ยีย่มเยอืน 

  “ขอ้ 66 ให้แพทยเ์ขา้ตรวจเรือนจาํในส่วนที่เก่ียวกับการอนามัยของผูต้อ้งขงัและการ

สุขาภิบาลของเรือนจาํโดยทัว่ ๆ ไปทุก 3 วนั 

  ในการตรวจนั้น เม่ือเห็นสมควรจะจดัอยา่งใด ใหช้ี้แจงแนะนาํพศัดีและจดหมายเหตุไว้

ในสมุดตรวจการ” 

  ตามปกติ สุขาภิบาลเรือนจาํก็จะเก่ียวขอ้งกบั 46

47 

 45 หนงัสือท่ี  ยธ.0705/ว.49 เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546 

และท่ี ยธ.0708/2227 เร่ืองการจดัทาํรายการอาหารสาํหรับเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 และ หนงัสือท่ี 

ยธ.0705/ว.49 เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546 และท่ี ยธ.0708/2227 

เร่ืองการจดัทาํรายการอาหารสาํหรับเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546. 

 46 ระเบียบกรมราชฑณัฑ ์ฉบบัท่ี 12 เร่ืองการเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงัท่ีมีเช้ือชาติหรือสังกดัต่างประเทศ  

ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2481. 
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  1.  สภาพความเป็นอยู ่แออดัมากมายเพียงใด แสงสว่างและอากาศเพียงพอหรือไม่แก่

การพกัผอ่น การทาํงาน การใชแ้สงสวา่งในการอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

  2.  นํ้ าด่ืมนํ้ าใช ้มีเพยีงพอและสะอาดเหมาะสมแก่สุขภาพหรือไม่ 

  3.  การระบายนํ้ าและการกาํจดัขยะมูลฝอยต่างๆ ทาํได้สะอาดและปลอดภยัเพียงใด 

สมควรแกไ้ขอยา่งไร มิให้เป็นที่ก่อกวนสุขภาพ สะสมยงุ หรือแมลงและสัตว ์ซ่ึงเป็นพาหนะของ

โรคร้าย เช่น แมลงวนั แมลงสาป หนู  

  4.  สว้มและการกาํจดัส่ิงปฏิกูลต่างๆ 

  5.  ความสะอาดและเหมาะสมของสถานท่ีปรุงอาหารของผูต้ ้องขัง เช่น โรงครัว

ตลอดจนโรงเล้ียง และภาชนะบรรจุอาหาร มีที่ทาํความสะอาดเก็บได้มิดชิด จากความสกปรก

ตลอดจนสตัวแ์ละแมลงต่างๆ 

  2.4.4.3  การรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วย 

  พระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ได้กําหนดหลักเกณฑ์เอาไว ้กล่าวคือ 

มาตรา 54 ไดก้าํหนดหน้าที่เรือนจาํเอาไวว้่า ตอ้งจดัสถานพยาบาลเอาไวเ้พื่อทาํการรักษาผูต้อ้งขงั

ป่วย จดัอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกบัสายตาและการไดย้นิ การบริการทนัตกรรม รวมถึงอุปกรณ์สาํหรับผูมี้

กายพกิารตามจาํเป็นและเหมาะสม 47

48 

  มาตรา 55 ไดว้างหลกั สาํหรับผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคติดต่อ ตอ้งไดรั้บการ

ตรวจจากแพทยโ์ดยเร็ว 48

49 

 47 วิสัย พฤกษะวนั, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 36, น. 43. 

 48 มาตรา 54 ให้เรือนจาํทุกแห่งจดัให้มีสถานพยาบาล เพ่ือเป็นท่ีทาํการรักษาพยาบาล ผูต้อ้งขงัท่ีป่วย จดั

ให้มีแพทย ์พยาบาล หรือเจา้พนกังานเรือนจาํท่ีผา่นการอบรมดา้นการพยาบาล ซ่ึงอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประจาํท่ี

สถานพยาบาลนั้นดว้ย อยา่งนอ้ยหน่ึงคน และให้ดาํเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบั การตรวจร่างกายตามมาตรา 37 การ

ดูแลสุขอนามยั การสุขาภิบาล และการตรวจสุขภาพ ตามความจาํเป็น รวมทั้งสนบัสนุนให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บโอกาส

ในการออกกาํลงักายตามสมควร และจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บอุปกรณ์ช่วย เก่ียวกบัสายตาและการไดย้นิ การบริการ

ทนัตกรรม รวมถึงอุปกรณ์สาํหรับผูมี้กายพิการตามความจาํเป็น และเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกรม

ราชทณัฑ 

 49 มาตรา 55 ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัป่วย มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพจิต หรือเป็นโรคติดต่อ ให้ผูบ้ญัชาการ

เรือนจาํดาํเนินการให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการตรวจจากแพทยโ์ดยเร็ว 

 หากผูต้อ้งขงันั้นตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาเฉพาะดา้นหรือถา้คงรักษาพยาบาลอยูใ่นเรือนจาํ จะไม่ทุเลาดี

ข้ึน ให้ส่งตวัผูต้อ้งขงัดงักล่าวไปยงัสถานบาํบดัรักษาสาํหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรือสถาน

บาํบดัรักษาทางสุขภาพจิต นอกเรือนจาํต่อไป ทั้งน้ี หลกัเกณฑแ์ละวิธีการส่งตวัผูต้อ้งขงั ไปรักษาตวันอกเรือนจาํ 

                                                                                                                                                                               

DPU



57 

  มาตรา 56 ไดว้างหลกั ในกรณีผูต้อ้งขงัตาย ป่วยหนัก บาดเจ็บสาหัส วิกลจริต หรือจิต

ไม่ปกติ ก็ตอ้งแจง้ใหคู้่สมรสผูต้อ้งขงั ญาติ หรือ บุคคลที่ผูต้อ้งขงัระบุไว ้ใหท้ราบโดยเร็ว 49

50  

  กฏกระทรวงมหาดไทยฯ ของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์2479 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์าร

รักษาพยาบาลเอาไวใ้นหมวด 3 ดงัน้ี 

  ขอ้ 72 เรือนจาํทุกแห่งใหจ้ดัใหมี้สถานพยาบาล เพือ่เป็นท่ีทาํการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงั

ที่ป่วย และจดัใหมี้ผูมี้ความรู้พอสมควรมีหนา้ที่ประจาํสถานพยาบาลนั้น 

  ขอ้ 73 เม่ือแพทยห์รือเจา้พนกังานเรือนจาํพบผูต้อ้งขงัป่วย ให้ปฏิบติัตามขอ้ 38 และ 39

แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 74 ผูต้อ้งขงัที่ติดฝ่ิน กญัชา ส่ิงเสพติดอยา่งอ่ืน อาการร้ายแรง หรือเป็นหญิงมีครรภ ์

หรือมีลูกอ่อน ใหจ้ดัเป็นผูป่้วยเจบ็โดยอนุโลม 

  เน่ืองด้วยการขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ. 2521 กาํหนดอาํนาจหนา้ที่

ของแพทยส์ังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว ้เพื่อช่วยมาทําหน้าที่แพทยเ์รือนจาํ แต่แพทยส์ังกัด

กระทรวงสาธารณสุขก็มีภารกิจอยูแ่ลว้ ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ในเรือนจาํยงัไม่ครบถว้นมากพอตาม

เจตนารมยข์องกฎหมาย  

  ผูป่้วยซ่ึงแพทยเ์รือนจาํตอ้งรับผดิชอบ คือ 

  ก.  ผูต้อ้งขงัป่วยทัว่ไป ทั้งทางกายและทางจิต 

  ข.  ผูต้อ้งขงัป่วย ประเภทติดยาเสพติด 

  ค.  ผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภ ์หรือ มีลูกอ่อน 

  การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยโดยปกติไม่ได้แตกต่างจากผูป่้วยอ่ืนๆ ในสังคมภายนอก

ปกติ เพียงแต่ผูต้อ้งขงัป่วยตอ้งดูแลรักษาจากสถานพยาบาลเรือนจาํ หรือทณัฑสถาน หรือทณัฑ

สถานโรงพยาบาลราชทณัฑเ์ท่านั้น ซ่ึงการดูแล บาํบดั รักษา ผูต้อ้งขงัป่วยตอ้งแบ่งตามประเภทดงัน้ี 

ระยะเวลาการรักษาตวั รวมทั้งผูมี้อาํนาจอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ  

 ในกรณีท่ีส่งตวัผูต้อ้งขงัไปรักษาตวันอกเรือนจาํตามวรรคสอง มิให้ถือว่าผูต้อ้งขงันั้นพน้จาก การคุมขงั 

และถา้ผูต้อ้งขงัไปเสียจากสถานท่ีท่ีรับผูต้อ้งขงัไวรั้กษาตวั ให้ถือวา่มีความผดิฐานหลบหนี ท่ีคุมขงัตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 50 มาตรา 56 ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัตาย ป่วยหนกั บาดเจ็บสาหัส วิกลจริต หรือจิตไม่ปกติ ให้ผูบ้ญัชาการ

เรือนจาํแจง้เร่ืองดงักล่าวให้คู่สมรสของผูต้อ้งขงันั้น ญาติ หรือบุคคลท่ีผูต้อ้งขงัระบุไวท้ราบ โดยไม่ชกัชา้ 
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  1.  ผูต้อ้งขงัป่วยทัว่ไป จะอยู่ในความดูแลของแพทยท่ี์ดูแลอนามยัเรือนจาํหรือทณัฑ

สถาน ซ่ึงไดแ้ก่ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั หรือ แพทยท์ี่ไดรั้บมอบหมายโดยเฉพาะ แต่แพทย์

ดงักล่าวน้ีมีภารกิจมากประจาํในแต่ละวนัอยูแ่ลว้ จึงเป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่พยาบาลเรือนจาํ ตอ้ง

ปฏิบติัดูแลผูต้อ้งขงัป่วยไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีให้อาํนาจไว ้ในกรณีมีผูต้อ้งป่วย

หนัก หรือ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยท์ี่สถานพยาบาลเรือนจาํหรือทณัฑสถานไม่มี ตอ้งเชิญ

แพทยผ์ูรั้บผิดชอบเขา้ตรวจเป็นคร้ังคราว และเสนอความเห็นให้ส่งตวัผูต้อ้งขงัป่วยออกไปรับการ

บาํบดัรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํหรือทณัฑสถานเป็นราย ๆ ไป 

  การรับตวัผูต้อ้งขงัป่วยไวใ้นสถานพยาบาลเรือนจาํหรือทณัฑสถาน หรือแยกแดนขงั

สาํหรับโรคเฉพาะ เช่น โรคเร้ือน วณัโรค หรือ โรคเอดส์ แพทยจ์ะตอ้งคาํนึงถึงสภาพ การควบคุม 

การแกไ้ขผูต้อ้งขงั และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ไดว้างแนวทางปฏิบติัไว ้เม่ือแพทยห์รือเจา้

พนักงานเรือนจาํพบผูต้อ้งขงัป่วยหนักให้ปฏิบติัต่อผูต้อ้งป่วย คือ ให้ตรวจอนามัยผูต้อ้งขงัท่ีเจา้

พนักงานเรือนจาํได้รับไวใ้หม่ในวนัที่รับ แต่ถ้าไม่อาจตรวจในวนันั้นได้ ก็ให้มาตรวจในวนัอ่ืน

โดยเร็ว ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฯ มาตรา 58 ขอ้ 73. และในกรณีแพทยม์าสามารถมาตรวจไดใ้น

วนัที่รับตวัของผูต้อ้งขงัไวใ้หม่ และเจา้พนักงานเรือนจาํสังเกตเห็นว่าผูต้อ้งขงัมีอาการป่วยเจ็บ 

จาํเป็นตอ้งรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อจะลุกลามเป็นภยัร้อยแรงแก่ผูอ่ื้น ให้จดัแยกผูต้อ้งขงันั้น

จากผูต้อ้งขงัอ่ืน หรือจดัส่งสถานพยาบาลของเรือนจาํรอการตรวจของแพทยต์่อไป ถา้เจา้พนักงาน

เรือนจาํสังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผูต้อ้งขงัป่วยหนัก ให้รีบแจง้แพทยแ์ละผูบ้ญัชาการเรือนจาํทราบ 

ในระหว่างรอคอยแพทยแ์ละคาํสั่งผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หากเห็นจาํเป็นให้ติดต่อขอความสงเคราะห์

จากผูมี้วชิาชีพในทางใชว้ชิาแพทยใ์กลเ้คียงที่สุด และหากวา่จะจดัการดงักล่าวไม่ได ้ใหพ้ศัดีจดัการ

ช่วยเหลือโดยประการอ่ืนเท่าที่เห็นจาํเป็น 50

51 

  2.  ผูต้อ้งขังป่วยทางจิต ด้วยสภาพภายในเรือนจาํที่ถูกจาํกัดสิทธิเสรีภาพในหลายๆ 

ประการ ทาํให้จิตใจของผูต้อ้งขงัแปรปรวนได ้ในประเทศไทยนั้นเรือนจาํหรือทณัฑสถานไม่มี

นโยบายรับตวัผูต้อ้งขงัที่มีอาการป่วยทางจิตไว ้เน่ืองจากเห็นพอ้งว่าผิดมนุษยธรรม ตามหนังสือที่ 

23/2494 เร่ืองคนฝากวกิลจริต ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2494 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารดาํเนินการกบัผูต้อ้งขงั

วกิลจริต ดงัน้ี 

  ทางเรือนจาํไม่พงึรับฝากคนป่วยโรคจิตไวคุ้มขงั เวน้แต่บุคคลนั้นจะมีอาการคลุม้คลัง่ดุ

ร้ายอยูใ่นขณะนั้น และทางการบา้นเมืองไม่สามารถจดัส่งตวัไปโรงพยาบาลโรคจิตไดท้นัท่วงที 

 51 ธนู ไมแ้กว้, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23, น.67-68. 
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  เม่ือไดรั้บฝากคนเป็นโรคดงักล่าวไวแ้ลว้ ถา้ไม่มีอาการดุร้าย ใหแ้จง้ผูฝ้ากรับตวัออกไป

เสียจากเรือนจาํเร็วเท่าเร็ว ส่วนผูท้ี่มีอาการดุร้ายก็ให้ติดต่อขอร้องนาํส่งโรงพยาบาลโรคจิตโดยเร็ว

ที่สุด 

  ในการับฝากคนป่วยที่ว่านั้ น ควรกาํหนดระยะเวลาที่ผูฝ้ากจะจดัการให้ออกไปจาก

เรือนจาํด้วย เช่น กาํหนดไว ้15 วนั หรือ 1 เดือน เป็นตน้ แต่กาํหนดนานเท่าใดสุดแล้วแต่ความ

เหมาะสมแก่กรณี แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน ถ้าพน้กาํหนดไม่จดัการหรือมีคาํขอผ่อนผนัทาง

เรือนจาํพงึนาํไปมอบคืนผูฝ้าก 

  เก่ียวกับผู ้ป่ วยท างจิตห รือมี ปัญ หาด้านสุ ขภาพจิต  พ ระราชบัญ ญัติราชทัณ ฑ ์

พุทธศกัราช 2560 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ไวใ้นมาตรา 55 ไดก้าํหนดหน้าที่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ ให้

ดาํเนินการดงัน้ี 

  1. ใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บการตรวจจากแพทยโ์ดยเร็ว และ 

  2. หากให้ไดรั้บการบาํรัดรักษาเฉพาะดา้น หรือ หากรักษาในเรือนจาํแลว้ไม่ดีขึ้น ใหส่้ง

ตวัส่งตวัไปนอกเรือนจาํยงัโรงพยาบาลหรือสถานบาํบดัสุขภาพจิต 

  หากมีการส่งตวัไปนอกเรือนจาํไม่ให้ถือว่าผูต้อ้งขงัพน้จากการคุมขงั แต่หากไปจาก

สถานที่รักษาตวั ใหถื้อวา่มีความผดิตามกฎหมายอาญาฐษนหลบหนีท่ีคุมขงั 

  ในประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัร้อยละ 36.2 จากผูต้อ้งขงัทั้งหมด มีปัญหาสุขภาพจิตรวมถึง

โรคทางจิต จาํแนกเป็นโรคจากสารเสพติด ร้อยละ 21.9 บุคลิกภาพแบบต่อตา้นสังคมร้อยละ 19.1 

โรคไบโพลาร์ ร้อยละ 9.1 โรคซึมเศร้าร้อยละ 8.4 โรควติกกงัวลร้อยละ 7.8 โรคจิตร้อยละ 7.7 และ

เส่ียงต่อฆ่าตวัตายร้อยละ 7.2 ในรายท่ีมีโรคทางจิตรุนแรงจะมีมากกว่าประชากรทัว่ไปถึง 3 เท่า แต่

การเขา้ถึงบริการสุขภาพจิตยงัเป็นปัญหามาก ทั้งทรัพยากรนักวิชาชีพดา้นสุขภาพจิตที่ไม่เพียงพอ 

ขาดงบประมาณและความรู้ในการจดัการ ทาํใหผู้ต้อ้งขงัที่มีความเจบ็ป่วยทางจิตอาจก่อคดีซํ้ า ทาํให้

ครอบครัว และสังคมไม่ปลอดภัย เก่ียวกับผู ้ต้องขังที่ มีปัญหาสุขภาพจิตน้ี พระราชบัญญัติ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ไดบ้ญัญติัถึงความหมายในดา้นการบริการทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุขไวว้่า “บริการสาธารณสุขหมายความว่า บริการด้านการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขซ่ึงใหโ้ดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การตรวจวนิิจฉยัโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่จาํเป็นต่อสุขภาพและการดาํรงชีวติ ทั้งน้ี ให้รวมถึง

การบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ”

และ มาตรา 5 บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามที่กาํหนดโดยพระราชบญัญติัน้ี” ซ่ึงผูต้อ้งขงัก็เป็นประชาชนท่ีสามารถเขา้ถึงการ

บริการสาธารณสุขได ้ 
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  เม่ือแพทยต์รวจพบวา่ ผูต้อ้งขงัมีอาการป่วยทางจิต สิทธิขอ้แรก คือ ตอ้งไดรั้บการรักษา 

โดยการรักษาอาจตอ้งบาํบดัจนกว่าจะหาย โดยหลกัการบาํบดัรักษาตอ้งคาํนึงถึงสิทธิผูต้อ้งขงัเสมอ 

มาตรา 17-20 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

  3.  ผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด จดัเป็นผูต้อ้งขงัป่วยโดยอนุโลม ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฯ

มาตรา 58 ขอ้ 74. “ ผูต้อ้งขงัที่ติดฝ่ิน กญัชา ส่ิงเสพติดอยา่งอ่ืน อาการร้ายแรง หรือเป็นหญิงมีครรภ ์

หรือมีลูกอ่อน ให้จดัเป็นผูป่้วยเจ็บโดยอนุโลม ” การดูแลผูต้อ้งขงัที่ติดยาเสพติดนั้นปัจจุบันได้

พฒันาไปในทางที่ดีขึ้นมาก โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชแ้พทยป์ระจาํอยูต่ลอดเวลาก็สามารถดาํเนินการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการจดัแยกไวใ้นทัณฑสถานพิเศษโดยเฉพาะต่างๆ มีโครงการ

บาํบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบาํบัด และยงัมีโรงเรียนวิวฒัน์

พลเมืองราชทณัฑ ์ที่คดัเลือกผูต้อ้งที่ติดยาเสพติดเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร 3 เดือน เพื่อพฒันา

และฝึกอาชีพใหก้บัผูต้อ้งขงั เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีช่วยทาํให้ผูต้อ้งขงัสามารถกลบัตวัเป็น

คนดีไดแ้ละลดความแออดัในเรือนจาํไดเ้ป็นอยา่งดี 51

52 ซ่ึงเป็นวธีิที่เหมาะสมสาํหรับผูต้อ้งขงัประเภท

น้ีที่เนน้ดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

  4.  ผูต้ ้องขังหญิงมีครรภ์ หรือ มีลูกอ่อน จัดเป็นผูต้ ้องขังป่วยโดยอนุโลม ตามกฎ

กระทรวงฯ มาตรา 58 ขอ้ 74. เช่นกนั ดงัที่กล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ก่อน กรมราชทณัฑมี์นโยบาย มิให้

เด็กที่ติดครรภม์ากบัผูต้อ้งขงัหญิงคลอดในเรือนจาํ เพราะอาจทาํใหเ้ด็กมีปมดอ้ย ในกรณีที่ผูต้อ้งขงั

หญิงมีครรภเ์ขา้มาในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน กรมราชทณัฑ์จะอนุญาตให้ผูต้ ้องขงัหญิงออกไป

คลอดบุตรนอกเรือนจาํหรือทณัฑสถานนั้ น ซ่ึงมีหลักปฏิบติัตาม หนังสือที่ 102/2502 เร่ือง การ

อนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัหญิงออกไปคลอดบุตรนอกเรือนจาํ ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2502 ดงัน้ี 

  1.  ใหเ้รือนจาํหรือทณัฑสถาน อนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัหญิงไปฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลหรือ

สถานีอนามยัที่ใกลเ้คียงในทอ้งที่เรือนจาํหรือทณัฑสถานตั้งอยู ่

  2.  รายงานให้กรมราชทณัฑท์ราบวนักาํหนดคลอดตามที่ทราบจากแพทยผ์ูต้รวจพร้อม

กบัขออนุญาตกรมฯ ใหผู้ต้อ้งขงัหญิงนั้นออกไปคลอดบุตรในสถานที่ดงักล่าวล่วงหนา้ 

  3.  เม่ือถึงวนักาํหนดคลอดตามที่แพทยก์าํหนด หรือผูต้อ้งขงัมีอาการเจบ็ทอ้งจะคลอด 

ใหน้าํตวัออกไปทาํการคลอดที่สถานฝากครรภไ์ดท้นัที 

  4.  หลงัคลอดแลว้ ผูต้อ้งขงันั้นอยูพ่กัรักษาตวัหลงัคลอดไดไ้ม่เกิน 7 วนั พน้จากนั้น ถา้

มีความจาํเป็นตอ้งรักษาตวัต่อตอ้งรายงานพร้อมความเห็นแพทยผ์ูท้าํคลอดประกอบขออนุญาตอีก

คร้ัง 

 52 ขอ้มูลสถิติของกรมราชทณัฑ ์ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนผูต้อ้งขงั คดี  

พระราชบญัญติัยาเสพติดทัว่ประเทศ จาํนวน 217,644 คน 
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  ส่วนกรณีผูต้อ้งขงัหญิงเจ็บท้องคลอดกะทันหัน โดยมิได้ขออนุญาตกรมฯ ไวก้่อน

สามารถส่งตวัออกไปคลอดภายนอกเรือนจาํหรือทณัฑสถานไดต้ามระเบียบกรมราชทณัฑ ์ว่าดว้ย

การส่งผูต้อ้งขงัป่วยออกไปรับการรักษานอกเรือนจาํในกรณีจาํเป็นและฉุกเฉิน ตามระเบียบกรม

ราชทณัฑ์ฉบบัที่ 6 เร่ืองการอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัออกไปรักษาตวันอกเรือนจาํ ลงวนัที่ 7 กนัยายน 

พ.ศ. 2480  

  ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2560 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัผูต้อ้งขงั

หญิงตั้ งครรภ์ หรือ ให้นมบุตร หรือ หญิงที่คลอดบุตรแล้ว ตลอดทั้งเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาใน

เรือนจาํไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย  

  “ มาตรา 57 ให้เรือนจาํจดัให้ผูต้อ้งขงัหญิงที่ตั้งครรภห์รือให้นมบุตรไดรั้บคาํแนะนํา

ทาง ดา้นสุขภาพและโภชนาการจากแพทย ์พยาบาล หรือเจา้พนกังานเรือนจาํที่ผ่านการอบรมดา้น

การพยาบาล และตอ้งจดัอาหารที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผูต้อ้งขงัหญิงที่ตั้งครรภ ์

ทารก เด็กและมารดา ที่ใหน้มบุตร และตอ้งไม่ขดัขวางผูต้อ้งขงัหญิงในการใหน้มบุตรและการดูแล

บุตร เวน้แต่มีปัญหาดา้นสุขภาพ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ”์ 

  “มาตรา 58 ให้เรือนจาํจดัเตรียมให้ผูต้อ้งขงัหญิงที่ตั้งครรภไ์ดค้ลอดบุตรในโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาลนอกเรือนจาํ ณ ทอ้งที่ที่เรือนจาํนั้นตั้งอยู ่หากเด็กคลอดในเรือนจาํ ห้ามมิให้

บนัทึกวา่ เด็กเกิดในเรือนจาํ โดยใหร้ะบุเฉพาะทอ้งที่ที่เรือนจาํนั้นตั้งอยู ่ 

  เม่ือผูต้อ้งขงัหญิงคลอดบุตรแลว้ ใหผู้ต้อ้งขงัหญิงนั้นอยูพ่กัรักษาตวัต่อไปภายหลงัการ

คลอดได้ ไม่เกินเจ็ดวนันับแต่วนัคลอด ในกรณีที่จาํเป็นต้องพกัรักษาตัวนานกว่าน้ี ให้เสนอ

ความเห็นของแพทย ์ผูท้าํการคลอดเพือ่ขออนุญาตต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํ  

  ให้เด็กที่อยูร่่วมกบัมารดาในเรือนจาํไดรั้บการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น

สุขภาพเด็ก เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาตามความจาํเป็น รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค และการ

บริการด้านสุขอนามัย การดาํเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบกรม

ราชทณัฑ”์ 

  ตามกฎหมายฉบบัใหม่น้ียงัได้วางหลักเกณฑ์ในเร่ืองของหญิงที่ตั้งครรภด์้วยถูกล่วง

ละเมิดทางเพศไวอี้กส่วนหน่ึงเป็นการเฉพาะดว้ย ดงัน้ี 

  “มาตรา 59 ผูต้อ้งขงัหญิงซ่ึงถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผูท้ี่ต ั้งครรภจ์ากการถูกล่วง

ละเมิด ดังกล่าว ตอ้งได้รับคาํแนะนาํหรือคาํปรึกษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม และตอ้งไดรั้บการ

สนับสนุน การดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจาํเป็น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือดา้น

กฎหมายดว้ย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง” 
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  กรณีผูต้อ้งขงัที่ป่วยหนกัหรือมีเหตุจาํเป็นตอ้งส่งไปนอกเรือนจาํ การส่งต่อและยา้ยตวั

ผูต้อ้งขงัป่วยไปรักษานอกเรือนจาํ ตามคาํวนิิจฉยัของแพทยน์ั้น เรือนจาํตอ้งรายงานสาเหตุต่อกรม

ราชทณัฑเ์พือ่ขออนุญาตนาํตวัออกไปรักษาพยาบาลซ่ึงการอนุญาตนั้นมี 2 หลกัเกณฑ ์คือ 

  1.  กรณีไม่ฉุกเฉินเร่งด่วน52

53 

  เรือนจาํที่ไม่มีแพทยใ์ห้ผูบ้ ังคบับัญชาการเรือนจาํขอความช่วยเหลือจากสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ หรือโรงพยาบาลในทอ้งท่ีนั้นๆ ใหส่้งแพทยไ์ปทาํ

การตรวจวินิจฉัยโรคเรือนจาํก่อนที่จะส่งตวัผูต้อ้งขงัป่วยออกไปรักษาตวั ณ โรงพยาบาลเรือนจาํ

เท่าที่จะสามารถทาํได ้ถา้มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งผูต้อ้งขงัออกไปรักษาตวัภายนอกเรือนจาํ ก็ให้ผู ้

บญัชาการเรือนจาํรายงานขออนุญาตอธิบดีกรมราชทณัฑโ์ดยด่วนต่อไป แต่ในปัจจุบนั อธิบดีกรม

ราชทณัฑไ์ดม้อบอาํนาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจอนุญาต อนุมติั ใหผู้ต้อ้งขงัป่วยออกรักษาตวั

นอกเรือนจาํในบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ เรือนจาํจงัหวดั หรือ เรือนจาํอาํเภอ 

  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอาํนาจการอนุญาต อนุมติัใหผู้ต้อ้งขงัป่วยออกรักษาตวันอก

เรือนจาํใหแ้ก่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจงัหวดั หรือ เรือนจาํอาํเภอต่อไปก็ได ้

  กรณีเรือนจาํกลาง ทณัฑสถาน สถานกกักนั และสถานกกัขงัอธิบดีกรมราชทณัฑม์อบ

อาํนาจการอนุญาต อนุมติัผูต้อ้งขงัป่วย ผูต้อ้งกกักนัป่วย หรือผูต้อ้งกกัขงัป่วยออกไปรับการรักษา

นอกเรือนจาํ/ทัณฑสถาน/สถานกักกัน/สถานกักขงัให้กับผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือผูอ้ ํานวยการ

แลว้แต่กรณี เป็นผูมี้อาํนาจดงักล่าว 

  1.1)  กรณีใชเ้คร่ืองพนัธนาการกบัผูต้อ้งขงัป่วย 

  การควบคุมผูต้อ้งขงัป่วยไปโรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมมีอาํนาจ

ใช้กุญแจมือเป็นเคร่ืองพนัธนาการได ้เวน้แต่ผูต้อ้งขงันั้นเป็นผูร้้ายสําคญัให้ใชเ้คร่ืองพนัธนาการ

อย่างอ่ืนตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เพือ่ความปลอดภยัในการควบคุมก็ได ้แต่ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัป่วยซ่ึงไม่สามารถ

เดินได้ จะไม่ใช้เคร่ืองพันธนาการใดๆ ก็ได้ ในระหว่างที่ควบคุมผูต้ ้องขังป่วยรักษาตัวอยู่ใน

โรงพยาบาล ให้เจา้หน้าที่ผูค้วบคุมมีอาํนาจใชเ้คร่ืองพนัธนาการได ้เวน้แต่แพทยเ์ห็นวา่ไม่เป็นการ

สมควรดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์ในกรณีเช่นน้ีใหแ้พทยมี์คาํสัง่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  1.2)  การอนุญาตผูต้อ้งขงัป่วยออกรักษาตวั  

  การอนุญาตให้ผูต้ ้องขังออกรักษาตัวภายนอกเรือนจาํ โดยไปกลับในวนัเดียวกัน 

แนวทางที่ก ําหนดไว ้เม่ือแพทย์เห็นว่าจาํเป็นต้องส่งออกไปรักษาตัวนอกเรือนจาํ ถ้ายงัคง

รักษาพยาบาลอยูต่่อไปในเรือนจาํ จะไม่ทุเลาดีขึ้น 

 53 ธนู ไมแ้กว้, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23, น.78-81. 
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  คาํวา่ “จาํเป็น” อาจพจิารณาไดด้งัน้ี 

  1.  เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติ และทางเรือนจาํไม่สามารถใหก้ารรักษาได ้

  2.  เป็นอนัตรายถึงกบัพิการ หรือทุพพลภาพ หรือไดรั้บความเจ็บปวดทรมาน เช่น ตา

บอด หูหนวก แขนขาจะเป็นอมัพาต เป็นมะเร็ง ซ่ึงเจ็บปวดทรมานหากไดรั้บการรักษาฉายรังสีจะ

ช่วยบรรเทาอาการทรมานไดบ้า้ง 

  3.  รักษาในเรือนจาํแลว้ไม่ทุเลาดีขึ้น แต่จะทรุดลงไปเร่ือยๆ หากไดรั้บการวินิจฉยัและ

การรักษาที่ถูกตอ้ง ณ สถานที่ที่มีอุปกรณ์และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ยอ่มจะเป็นประโยชน์แก่ผูต้อ้งขงั

ป่วย 

  4.  กรณีผูต้อ้งขงัหญิงตั้งครรภ์ ควรให้คลอดในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํ/ทัณฑ

สถาน เพือ่มิใหเ้ป็นอนัตรายต่อแม่และเด็ก และไม่เกิดปมดอ้ยแก่เด็กในภายหลงั 

  1.3)  เอกสารประกอบการพจิารณาอนุญาต 

  1.  รายงานแพทย ์

  2.  รายงานพศัดี 

  3.  หนงัสือขออนุญาตไปยงัอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ 

  ปัจจุบนัผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือผูอ้าํนวยการเป็นผูอ้นุญาต 

  1.4)  รายงานแพทยค์วรปรากฏขอ้ความต่อไปน้ี  

  1.  ช่ือผูต้อ้งขงั 

  2.  วนั เดือน ปีที่ทาํการตรวจอาการป่วยไข ้

  3.  อาการป่วยไขท้ี่ตรวจพบ 

  4.  ช่ือโรค 

  5.  เพียงเท่าอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลที่มีอยู ่ณ เรือนจาํแห่งที่ผูต้อ้งขงัอยูน่ั้น จะทาํ

การรักษาพยาบาลต่อไปในเรือนจาํจะทุเลาดีขึ้นหรือไม่ 

  6.  ควรจะใหอ้อกไปรักษาตวันอกเรือนจาํน้ีที่ใด 

  7.  ตอ้งใชเ้วลารักษาพยาบาลประมาณเวลามากนอ้ยเท่าใด 

  1.5  พัศดี เป็นพนักงานเรือนจาํรองจากสารวตัรเรือนจาํ หรือรองจากผูบ้ ัญชาการ

เรือนจาํในกรณีที่ไม่มีสารวตัรเรือนจาํประจาํอยู่ มีอ ํานาจบังคับบญัชาในส่วนการงานที่ได้รับ

มอบหมายใหมี้หนา้ที่เหนือเจา้พนกังานและผูต้อ้งขงัทั้งปวง เม่ือพศัดีทราบวา่แพทยท์าํรายงานไปยงั

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํแสดงความเห็นวา่ ควรใหผู้ต้อ้งขงัป่วยออกไปรับการรักษาภายนอกเรือนจาํ ให้

ตรวจสอบขอ้ความต่อไปน้ี เสนอผูบ้ญัชาการเรือนจาํรายงานพศัดีเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ประกอบดว้ย 

  1.  ช่ือผูต้อ้งขงั 
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  2.  ผูต้อ้งขงัอยูใ่นประเภทใด 

  3.  เลขคดีและฐานความผดิที่ตอ้งหา 

  4.  กาํหนดโทษ 

  5.  ไดรั้บโทษมาแลว้เท่าใด ยงัเหลืออีกเท่าใด 

  6.  ปรากฏว่าป่วยเจบ็มานานเท่าใดแลว้ และไดใ้หพ้กัการงานรักษาพยาบาล ในเรือนจาํ

จาํนวนเท่าใด 

  7.  มีคนภายนอกผูใ้ดจะมารับรองในการอนุญาตให้ไปรักษาตวนอกเรือนจาํและไป

ปฏิบติัตามเง่ือนไขในคาํรับรองทา้ยระเบียบน้ี 

  8.  เห็นควรอนุญาตใหห้รือไม่ โดยเหตุผลอยา่งไร 

  1.6)  รายงานของผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หรือ ทณัฑสถานพจิารณาเห็นสมควรอนุญาต ให้

ดาํเนินการดงัน้ี 

  1.  มีหนงัสือขออนุญาตไปยงัอธิบดีกรมราชทณัฑ ์

  2.  สาํเนารายงานของแพทย ์และสาํเนารายงานพศัดี 

  3.  สาํเนาหลกัฐานอยา่งอ่ืนท่ีมีอยูน่ั้นไปดว้ย 

  1.7)  หากพจิารณาเห็นวา่มีขอ้ความท่ีสงสยัอยูใ่หด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  สัง่ใหท้าํรายงานเพิม่เติม 

  2.  สั่งให้แพทยห์รือเจา้หน้าที่ในสังกัดบังคบับัญชาคนอ่ืนไปตรวจสอบทาํรายงาน

ประกอบมา 

  3.  สัง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเสียก่อน ก็แลว้แต่เห็นสมควร 

  2.  กรณีฉุกเฉินและจาํเป็น 53

54 

  กรณีที่จะรายงานให้ครบถว้นตามระเบียบกรมราชทณัฑ์ไม่ทนั ให้แพทยร์ายงานด่วน 

แจง้ให้ปรากฏแต่เพียงช่ือผูต้อ้งขงั อาการเจ็บป่วย และสถานท่ีซ่ึงควรให้ออกไปรักษาและพศัดีให้

รายงานโดยด่วน แจง้ให้ปรากฏช่ือผูต้อ้งขัง ประเภทท่ีผูต้อ้งขงัอยู่ฐานความผิดท่ีตอ้งโทษ และ

กาํหนดโทษที่ยงัเหลืออยู ่และกรณีที่เห็นว่า การมีหนังสือขออนุญาตไปยงัอธิบดีกรมราชทณัฑจ์ะ

ไม่ทนัความจาํเป็น อธิบดีกรมราชทณัฑอ์นุญาตให้ผูต้อ้งขงัออกไปรักษาตวันอกเรือนจาํ โดยคาํสั่ง 

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํได ้ในคาํสั่งนั้นให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํวางเง่ือนไขที่ผูต้อ้งขงัจะตอ้งปฏิบติัดงัที่

จะกําหนดไวต้่อไปน้ีตามที่เห็นควรแก่กรณี การอนุญาตในขอ้น้ีจาํกัดให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผู ้

บญัชาการเรือนจาํไดพ้จิารณาเห็นเป็นความจาํเป็นโดยแทจ้ริงเท่านั้น 

 

 54 ธนู ไมแ้กว้, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23, น.81-86. 
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  2.1)  การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วย กรณีจาํเป็นและฉุกเฉิน ควรดาํเนินการดงัน้ี 

  1.  เม่ือแพทยย์งัมิได้ตรวจและให้ความเห็น หรือระหว่างรอคาํสั่งจากผูบ้ ัญชาการ

เรือนจาํ เจา้พนักงานเรือนจาํอาจขอความสงเคราะห์จากผูมี้อาชีพในการใช้วิชาแพทยท์ี่ใกล้เคียง

ที่สุด หรือใหพ้ศัดีจดัการช่วยเหลือโดยประการอ่ืนเท่าที่จาํเป็น 

  2.  ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํหรือผูอ้าํนวยการอาจใช้ดุลพินิจให้เจา้พนักงานเรือนจาํหรือ

ทัณฑสถาน นําผูต้ ้องขังป่วยออกไปรับการรักษาก่อนให้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ ์

เรือนจาํจะตอ้งแจง้ขออนุญาตทนัทีท่ีนาํตวัผูต้อ้งขงัป่วยออกไป โดยแจง้ไปทางโทรศพัท ์โทรสาร

หรือโทรพิมพ ์แลว้จึงทาํเป็นหนังสือพร้อมเอกสารรายละเอียด เช่น ความเห็นของแพทย ์รายงาน

พศัดี จดัส่งไปยงัราชทณัฑเ์พือ่ขออนุญาต โดยไม่ชดัชา้เช่นเดียวกบักรณีปกติ 

  3.  ผูต้อ้งขงัป่วยซ่ึงเป็นคนระหวา่งสอบสวนระหวา่งพจิารณา หรือระหวา่งอุทธรณ์ฎีกา 

ใหเ้รือนจาํทณัฑสถานทาํหนงัสือขออนุญาตจากศาลก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ จึงนาํประกอบการ

ขออนุญาตจากกรมราชทณัฑ์ต่อไป ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกรมราชทณัฑ์ และหนังสือสั่งการ

กรมราชทณัฑ์โดยเคร่งครัด (ปัจจุบนัมอบอาํนาจให้ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ 

หรือผูอ้าํนวยการ) 

  4.  กรณีเรือนาํไม่ไดรั้บมอบตวัผูต้อ้งขงัจากศาล แต่ไม่มีตวัผูต้อ้งขงัมาดว้ย เพราะป่วย

รักษาตวัอยูท่ี่อ่ืน ซ่ึงตามกฎหมายเจา้พนักงานเรือนจาํจะไม่รับบุคคลใดๆ ไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

เวน้แต่จะไดรั้บหมายอาญา หรือเอกสารอนัเป็นคาํสัง่ของเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ 

  2.2)  หลกัปฏิบติัของเรือนจาํ 

  1.  เรือนจาํหรือทณัฑสถาน ตอ้งแจง้ใหศ้าลทราบและใหศ้าลหมายเหตุในหมายอาญาว่า 

ผูต้อ้งขงัป่วยรักษาตวัอยูท่ี่ใดและอยูใ่นความควบคุมของใคร 

  2.  เรือนจาํต้องรายงานกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผูต้ ้องขังป่วยอยู่รับการรักษาตัวนอก

เรือนจาํ โดยดาํเนินการแบบกรณีจาํเป็นและฉุกเฉิน เพราะผูต้อ้งขงัป่วยอยูรั่กษาตวันอกเรือนจาํอยู่

แลว้และให้รายงานโดยละเอียดทางเอกสาร พร้อมแนบสาํเนาหมายศาลไปประกอบการพิจารณา

ดว้ย 

  การยา้ยผูต้อ้งขงัป่วย ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑพ์ทุธศกัราช 2479 ระบุวา่ 

  “มาตรา 12 การยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจาํหน่ึงไปยงัอีกเรือนจาํหน่ึงนั้นให้เป็นไปตาม

คาํสัง่ของอธิบดี” 

  “มาตรา 18 ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของ

ผูต้อ้งขงัถา้เจา้พนกังานเรือนจาํไม่สามารถจะยา้ยผูต้อ้งขงัไปควบคุมไวณ้ที่อ่ืนไดท้นัท่วงทีจะปล่อย

ผูต้อ้งขงัไปชัว่คราวก็ไดแ้ต่ผูต้อ้งขงัที่ถูกปล่อยไปนั้นตอ้งกลบัมาเรือนจาํหรือรายงานตนยงัสถานี
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ตาํรวจหรือที่วา่การอาํเภอภายในกาํหนดยีสิ่บส่ีชัว่โมงนับตั้งแต่เวลาที่ปล่อยไปและปฏิบติัตามคาํสั่ง

ของเจา้หน้าที่นั้ นๆถ้าผูต้ ้องขงัที่ถูกปล่อยไปละเลยไม่ปฏิบัติดั่งกล่าวน้ีให้ถือว่ามีความผิดฐาน

หลบหนีการควบคุมเวน้แต่จะมีขอ้แกต้วัอนัควร” 

  แต่ดว้ยปัจจุบนัมีพระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่ มาตรา 12-13 ขา้งตน้ตอ้งยกเลิกไป

เม่ือกฎหมายใหม่มีผลใชบ้งัคบั แต่ตามหลกัเกณฑก์ารยา้ยผูต้อ้งขงัป่วย กฎหมายราชทณัฑฉ์บบัใหม่

ปี 2560 ไดว้างหลกัไวแ้ลว้ดงัที่กล่าวไว ้ส่วนรายละเอียดคงใหอ้า้งไปตามกฎกระทรวงและระเบียบ

ของกรมราชทณัฑ ์ซ่ึงก็คงหลกัเกณฑไ์ม่ไดแ้ตกต่างกนั 

  การยา้ยผูต้อ้งขงัป่วยให้ถือปฎิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการยา้ยผูต้อ้งขงัป่วย

อย่างเคร่งครัด กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินเม่ือแพทยผ์ูต้รวจเห็นว่า การอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัป่วยนั้ น

จาํเป็นจะตอ้งรับการบาํบดัรักษา ณ สถานพยาบาลนอกเรือนจาํ แต่เรือนจาํหรือทณัฑสถานพจิารณา

เห็นว่า การอนุญาตให้ผูต้ ้องขงัดังกล่าวอยู่รักษายงัสถานพยาบาลภายนอกเรือนจาํจะเป็นภาระ 

หรือไม่ปลอดภยัแก่การควบคุม โดยมีเหตุอนัควรเช่ือเช่นนั้น หรือแพทยผ์ูท้าํการรักษา มีความเห็น

วา่ สมควรยา้ยไปรับการรักษายงัโรงพยาบาลกรมราชทณัฑ ์ให้เรือนจาํหรือทณัฑสถานรายงานขอ

อนุญาตยา้ยผูต้อ้งขงัป่วยนั้นไปกรมราชทณัฑ ์และรายงานขออนุญาตยา้ยมีหลกัปฏิบติัตาม หนงัสือ

ที่ มท.108/ว.107 เร่ือง การยา้ยผูต้อ้งขงัป่วย ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2530 

  การยา้ยผูต้อ้งขงักรณีฉุกเฉินและจาํเป็น เม่ือทณัฑสถานเปิดแห่งใดมีกรณีฉุกเฉินและ

จาํเป็น จะตอ้งนาํผูต้อ้งขงัไปคุมขงัที่อ่ืนเพือ่ความสงบเรียบร้อย หรือ เพื่อป้องกนัการหลบหนี ใหน้าํ

ผูต้อ้งขงันั้นยา้ยไปคุมขงั ณ เรือนจาํที่ใกลท้ี่สุด โดยแจง้ให้เรือนจาํที่จะขอยา้ยไปทราบเร่ืองราวและ

ความจาํเป็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้และให้เรือนจาํนั้นรับตวัไว ้เสร็จแลว้ให้ทณัฑสถานที่นาํตวั

ผูต้อ้งขงัยา้ยไปคุมขงัไว ้รายงานเร่ืองไปกรมราชทณัฑ์เพื่อสั่งการ หรือเม่ือเจา้พนักงานผูค้วบคุม

ผูต้อ้งขงัยา้ยจากเรือนจาํหรือทณัฑสถานหน่ึงไปคุมขงัยงัเรือนจาํหรือทัณฑสถานหน่ึง ประสบ

อุปสรรคระหว่างการเดินทางมาขอความช่วยเหลือให้เรือนจาํรับฝากคุมขงัผูต้อ้งขังไวช้ั่วคราว 

จนกว่าอุปสรรคนั้ นผ่านพน้ไปแล้วจึงให้เดินทางต่อไป การรับฝากคุมขังผูต้อ้งขงัระหว่างยา้ย

เรือนจาํน้ีใหเ้รือนจาํที่รับฝากไวช้ัว่คราวรายงานกรมราชทณัฑใ์หท้ราบเร่ืองดว้ย ตามหนังสือปกปิด

ด่วนมาก ที่ มท.0908/ว.56 เร่ืองการยา้ยผูต้อ้งขงัชัว่คราว ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2512 

  เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนแพทยแ์ละไม่ค่อยมีแพทยอ์ยากเขา้ไปทาํงานในเรือนจาํหรือ

ทณัฑสถาน ปัจจุบนัมีเรือนจาํหรือทณัฑสถานที่มีแพทยป์ระจาํอยู่เพียงทณัฑสถานโรงพยาบาล

ราชทณัฑซ่ึ์งเป็นสถานที่รับรักษาผูต้อ้งขงัป่วยที่เรือนจาํหรือทณัฑสถานทัว่ประเทศส่งไปรักษาและ

สถานพยาบาลส่วนกลาง 4 แห่ง ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ เรือนจาํกลางบางขวาง 

เรือนจาํพเิศษกรุงเทพมหานคร เรือนจาํพิเศษธนบุรี และทณัฑสถานบาํบดัพเิศษกลาง แมเ้รือนจาํทุก
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แห่งไดจ้ดัให้มีสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่ทาํการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วยแต่ไม่มีแพทยป์ระจาํอยู่

ทุกแห่ง จึงมีการแก้ไขปัญหา โดยการจัดจา้งแพทยห์้วงเวลา เข้ามาตรวจและการบําบัดรักษา

ผูต้อ้งขงัป่วยสัปดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 2 ชัว่โมงและจดัให้มีการหมุนเวยีนแพทย-์ทนัตแพทยจ์ากทณัฑ

สถานโรงพาบาลราชทณัฑไ์ปช่วยบาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํและทณัฑสถานใกลเ้คียง และ

จดัหน่วยแพทย-์ทนัตแพทยเ์คล่ือนท่ีออกไปตรวจและให้การบาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัในเรือนจาํหรือ

ทณัฑสถานต่างๆ ในภูมิภาคเป็นคร้ังคราว54

55 

  กรมราชทณัฑก์าํหนดมาตรฐานสถานพยาบาลในดา้นบุคลากรไวว้า่ เรือนจาํหรือทณัฑ

สถานที่ให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในท่ีรับไวใ้นสถานพยาบาลจะตอ้งมีเตียงคนไขต้ั้งแต่ 10 

เตียงขึ้นไป และมีแพทยป์ระจาํหรือแพทยห์้วงเวลาหมุนเวียนเขา้ไปให้การดูแลรักษาผูต้อ้งขงัป่วย

ภายในเรือนจาํหรือทณัฑสถาน และตอ้งมีเจา้หน้าที่สายการแพทยใ์ห้บริการผูต้ ้องขงัป่วยอย่าง

ต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง ส่วนเรือนจาํหรือทณัฑสถานท่ีให้บริการเฉพาะผูป่้วยนอก ตอ้งมีแพทย์

หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลงานดา้นอนามัยเรือนจาํ กบัตอ้งมีพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาล

เทคนิค หรือเจา้หนา้ที่พยาบาลอยา่งน้อย 1 คนต่อผูต้อ้งขงั 1,250 คนและในกรณีที่มีผูต้อ้งขงั 5,000 

คนขึ้นไป ตอ้งมีพยาบาลวชิาชีพ 1 คนและมีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิค หรือพยาบาลอีก

อยา่งน้อย 4 คน (อัตราส่วน 1:1,250 คน) ปัจจุบนัมีกรมราชทณัฑ์ไดใ้ห้ผูต้อ้งขงัเขา้ร่วมโครงการ

หลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า “30 บาท รักษาทุกโรค” ตามพระราชบญัญติัหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัมีสิทธิเหมือนประชาชนทัว่ไป 55

56 

 2.4.5  วนิยัและโทษผูต้อ้งขงั 

  ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 มาตรา 31 ระบุว่า “ผูต้อ้งขงัจะตอ้ง

ปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเรือนจาํ” 

  เพื่อให้การปกครองควบคุมดูแลผูก้ระทาํผิดในเรือนจาํหรือทณัฑสถานให้เป็นไปดว้ย

ความสงบเรียบร้อย จาํเป็นตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบัให้ผูต้อ้งขงัปฏิบติัตามหากมีการฝ่าฝืนระเบียบ

ขอ้บงัคบัทางเรือนจาํหรือทณัฑสถานมีอาํนาจลงโทษไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนใดอีก และหาก

ผูต้อ้งขงัคนใดประพฤติดีตามระเบียบวนิยัก็จะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนในการประพฤติตน มาตรา 

32 ของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 

  โทษทางวินัยของผูต้อ้งขงัมีกาํหนดตามพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2479 

กล่าวคือ 

 55 เพ่ิงอ้าง, น.72. 

 56 เพ่ิงอ้าง, น.72-73. 
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  “มาตรา 35 เม่ือผูต้อ้งขงัคนใดกระทาํผิดวินัยให้เจา้พนักงานเรือนจาํผูมี้หน้าที่พจิารณา

โดยถ่องแทแ้ลว้ลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถานดัง่ต่อไปน้ี 

  (1)  ภาคทณัฑ ์

  (2)  งดการเล่ือนชั้นโดยมีกาํหนดเวลา 

  (3)  ลดชั้น 

  (4)  ตดัการอนุญาตใหไ้ดรั้บการเยีย่มเยยีนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือนเวน้ไวแ้ต่ในกรณี

ที่ระบุไวใ้นมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 

  (5)  ลดหรืองดประโยชน์และรางวลัทั้งหมดหรือแต่บางส่วนบางอยา่ง 

  (6)  ขงัเด่ียวไม่เกินสามเดือน 

  (7)  ขงัห้องมืดไม่มีเคร่ืองหลบันอนไม่เกินสองวนัในสัปดาหะหน่ึงโดยความเห็นชอบ

ของแพทย ์

  (8)  เฆ่ียนคราวหน่ึงไม่เกินยีสิ่บทีในความควบคุมของแพทยแ์ต่ห้ามเฆ่ียนคราวต่อไป

เวน้แต่จะล่วงพน้เวลาสามสิบวนัจากวนัเฆ่ียนคราวท่ีแลว้ถา้ผูต้อ้งขงัเป็นหญิงหา้มเฆ่ียน 

  (9)  ตดัจาํนวนวนัที่ไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจาํคุกตามมาตรา 32 (6)  

  ในกรณีและเง่ือนไขอยา่งใดจะลงโทษดัง่ระบุไวข้า้งตน้ใหก้าํหนดไวใ้นกฎกระทรวง” 

  โทษทางวินัยและบทลงโทษตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2560 กาํหนด

ไวส้ามมาตราดงัน้ี 

  “มาตรา 68 ผู ้ต้องขังผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจํา 

ขอ้บงัคบัเรือนจาํ หรือระเบียบกรมราชทณัฑ ์ใหถื้อวา่ผูต้อ้งขงัผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยั”  

  “มาตรา 69 เม่ือผูต้อ้งขงักระทาํผดิวนิยั จะถูกลงโทษสถานหน่ึงสถานใด ดงัต่อไปน้ี  

  (1)  ภาคทณัฑ ์ 

  (2)  งดการเล่ือนชั้นโดยมีกาํหนดเวลา 

  (3)  ลดชั้น  

  (4)  ตดัการอนุญาตให้ไดรั้บการเยีย่มเยยีนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เวน้แต่เป็นกรณี 

การติดต่อกบัทนายความตามที่กฎหมายกาํหนด หรือเป็นการติดต่อของผูต้อ้งขงัหญิงกบับุตรผูเ้ยาว ์ 

  (5)  ลด หรือ งดประโยชน์และรางวลัทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน หรือบางอยา่ง 

  (6)  ขงัเด่ียวไม่เกินหน่ึงเดือน  

  (7)  ตดัจาํนวนวนัที่ไดร้บการลดวนัตอ้งโทษ  

  ในกรณีและเง่ือนไขอยา่งใดจะลงโทษดงัระบุไวใ้นวรรคหน่ึง การดาํเนินการพิจารณา

ลงโทษ การลงโทษ การเพิกถอน เปล่ียนแปลง งด หรือรอการลงโทษ และการอุทธรณ์ รวมทั้งผูมี้
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อาํนาจ ในการดําเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง”  

  “มาตรา 70 ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัไดก้ระทาํความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจาํและความผิด

นั้น เป็นความผิดลหุโทษ ความผิดฐานทาํให้เสียทรัพยข์องเรือนจาํ ความผิดตามมาตรา 73 หรือ

ความผิด ฐานพยายามหลบหนีที่คุมขงั ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํมีอาํนาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัย

ตามพระราชบญัญติัน้ี และจะนาํเร่ืองขึ้นเสนอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาํเนินการสอบสวนหรือ

ฟ้องร้องตามกฎหมายดว้ยก็ได ้ 

  ความผิดตามวรรคหน่ึงที่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะใชอ้าํนาจวินิจฉัยลงโทษทางวินัย ให้

เป็นไป ตามระเบียบกรมราชทณัฑโ์ดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

  ความในมาตราน้ีไม่ตดัสิทธิของเอกชนท่ีจะเป็นโจทก์ยืน่ฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งตาม

กฎหมาย” 

  ซ่ึงในส่วนบทบาทของแพทยน์ั้น ในส่วนวินยัและโทษของผูต้อ้งขงันั้น แพทยมี์หน้าที่

เพยีงช่วยควบคุมมิให้มีการลงโทษเกินกว่ากฎหมายกาํหนดหรือเกินกว่าที่มนุษยพ์ึงจะทนรับได ้ซ่ึง

หลกัเกณฑใ์นการควบคุมการลงโทษทางวนิัยผูต้อ้งขงัระบุไวใ้น กฎกระทรวงมหาดไทยฯ หมวด 5 

ขอ้ 116 ถึง 119 ซ่ึงก็ไดก้ล่าวถึงบทบาทแพทยท์ี่ช่วยควบคุมการลงโทษทางวนิยัไวช้ดัเจน ดงัน้ี 

  “ขอ้ 116  ในกรณีที่การกระทาํอนัหน่ึงเป็นความผดิจะตอ้งรับโทษหลายสถานนั้น หา้ม

มิใหล้งโทษสาํหรับความผดินั้นเกินกวา่ 3 สถาน” 

  “ขอ้ 117  การลงโทษเฆ่ียนตามกฎน้ีพึงลงไดแ้ต่เฉพาะนักโทษเด็ดขาดเท่านั้น และให้

คาํนึงถึงลักษณะของความผิดที่เกิดขึ้นและลักษณะของบุคคลผูจ้ะรับโทษกับสภาพการณ์แห่ง

เรือนจาํ และใหเ้ฆ่ียนรวดเดียวสาํหรับความผดิซ่ึงตอ้งเฆ่ียนนั้น 

  โดยปกติผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือผูแ้ทนซ่ึงเป็นขา้ราชการตั้งแต่ชั้นหรือเทียบชั้นประจาํ

แผนกขึ้นไปมาเป็นประธาน 

  ผู ้ท ําการเฆ่ียนจะต้องเป็น เจ้าพนักงานเรือนจํา และต้องไม่ เคยมีสาเห ตุอยู่กับ 

ผูจ้ะตอ้งรับโทษเป็นส่วนตวั ผูท้าํการเฆ่ียนจะตอ้งบนัทึกขอ้ไม่มีสาเหตุน้ีไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  การเฆ่ียนนั้นให้คว ํ่าเฆ่ียน และให้เฆ่ียนที่ขาท่อนบนพยายามอย่าให้ซํ้ าแนวกนัให้ใช้

หวายเฆ่ียนและหวายนั้นตอ้งมีขนาดวดัผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร 

  เม่ือแพทยเ์ห็นวา่ผูรั้บโทษจะทนการเฆ่ียนไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อประธาน และประธานตอ้งสั่ง

ใหพ้กัการเฆ่ียนทนัที 

  เม่ือเฆ่ียนแล้ว ให้แพทยต์รวจร่างกายผูรั้บโทษ และหากเห็นสมควรให้ใส่ยาและสั่ง

รักษาพยาบาล” 
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  “ขอ้ 118 การขงัเด่ียวนั้น ให้กระทาํโดยวิธีแยกผูต้อ้งรับโทษจากผูต้อ้งขงัอ่ืนและคุมขงั

ไวใ้นที่ซ่ึงจดัขึ้นเป็นพเิศษหา้มการติดต่อหรือพดูจากบัผูอ่ื้นทั้งส้ิน 

  ให้พศัดีจดัให้มีผูค้อยตรวจรักษาการขงัเด่ียวให้เป็นไปตามวรรคก่อน และสังเกตเม่ือมี

อาการป่วยเจบ็ซ่ึงตอ้งมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น” 

  “ขอ้ 119 ห้องมืดซ่ึงจะใชเ้ป็นที่ขงัลงโทษนั้นตอ้งให้แพทยไ์ดต้รวจเห็นชอบดว้ยว่าไม่

ผดิอนามยัอยา่งร้ายแรง” 

  ตามความในพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ฉบบัใหม่ไดย้กเลิกการเฆ่ียน การขงัในห้องมืด

โดยไม่มี เค ร่ืองนอนออกไป ทําให้หน้าที่ ของแพทย์ในส่วนน้ียกเลิกไป แต่ยงัคงมีหน้าที่

รักษาพยาบาลในส่วนโทษอนัเก่ียวกบัการขงัเด่ียวที่อาจไดรั้บผลกระทบต่อผูต้อ้งขงัในดา้นสุขภาพ

ทางจิตได ้หากไดรั้บการขงัเด่ียวเป็นเวลาถึงหน่ึงเดือน 

 2.4.6  การปล่อยตวัและพกัการลงโทษ 

  พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 

  “มาตรา 41ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัถึงกาํหนดปล่อยป่วยหนักไม่สามารถไปจากเรือนจาํได้

และขออนุญาตอยูรั่กษาตวัในเรือนจาํต่อไปใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํใชดุ้ลยพนิิจอนุญาตตามคาํขอนั้น

ไดแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งรายงานใหอ้ธิบดีทราบ” 

  “มาตรา 42 นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปล่อยพน้โทษไปนั้ นมีสิทธิได้รับใบสําคญัในการ

ปล่อย” 

  นักโทษเด็ดขาดเม่ือได้รับโทษจาํคุกครบกาํหนดในหมายจาํคุกแลว้ หรือ คนฝาก คน

ตอ้งขงั มีหมายศาลหรือคาํสั่งให้ปล่อยตวัจะตอ้งปล่อยในทนัที ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 36 ระบุว่า “หมายขงั หมายจาํคุก หรือ หมายปล่อย ตอ้งจดัการตามนั้นโดยพลนั”  

และตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 

  “มาตรา 8 เจา้พนักงานเรือนจาํจะไม่รับบุคคลใดๆไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเวน้แต่จะ

ไดรั้บหมายอาญาหรือเอกสารอนัเป็นคาํสัง่ของเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ” 

  ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2560 มีการเพิ่มเติมในส่วนหลกัการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อยตวั ซ่ึงหลกัการน้ีเรือนจาํตอ้งเตรียมขั้นตอนน้ีสาํหรับผูต้อ้งขงัตั้งแต่เร่ิมรับตวั

ผูต้ ้องขังใหม่ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผูต้ ้องขังให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไป ดังวาง

หลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี 

  “มาตรา 64 ให้เรือนจาํเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยริเร่ิมเตรียมการตั้งแต่ไดรั้บตวั 

ผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ เพื่อให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและช่วยเหลือผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งถูกวิธี

และเหมาะสม เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละคนกลบัไปใชชี้วติในสังคมได ้รวมทั้งตอ้งใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั
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การจดัการเร่ืองส่วนตวั เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัครอบครัวและชุมชน ทั้งน้ี 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ”์  

  “มาตรา 65 ผู ้ต้องขังที่จาํคุกมาแล้วจนเหลือโทษที่ต้องจําคุกตามระเบียบที่กรม

ราชทัณฑ์ กาํหนด ให้เรือนจาํจดัให้พกัการทาํงาน และในกรณีที่เห็นสมควรให้จดัแยกคุมขงัไว้

ต่างหากจากผูต้อ้งขงัอ่ืน แลว้จดัใหไ้ดรั้บการอบรมเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย”  

  “มาตรา 66 ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัซ่ึงถึงกาํหนดปล่อยป่วยหนัก ไม่สามารถไปจากเรือนจาํ

ได้ และขออนุญาตอยู่รักษาตัวในเรือนจาํต่อไป ให้ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํพิจารณาอนุญาตตามที่

เห็นสมควร แต่ตอ้งรายงานใหอ้ธิบดีทราบ”  

  “มาตรา 67 เม่ือจะปล่อยตวัผูต้อ้งขงั ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

  (1)  เรียกคืนทรัพยสิ์นที่เป็นของทางราชการ 

  (2)  จ่ายเคร่ืองแต่งกายใหต้ามที่กรมราชทณัฑก์าํหนด สาํหรับผูต้อ้งขงัที่ไม่มีเคร่ืองแต่ง

กาย จะแต่งออกไปจากเรือนจาํ  

  (3)  ทาํหลกัฐานการปล่อยตวั  

  (4)  คืนทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั รวมทั้งเงินรางวลัและเงินทาํขวญั  

  (5)  ออกใบสาํคญัการปล่อยนกัโทษเด็ดขาดที่พน้โทษ” 

  ผูต้อ้งขังที่ได้รับหมายปล่อยตวัอาจมีกรณีที่ป่วยหนักไม่สามารถไปจากเรือนจาํได้

กฏหมายใหอ้าํนาจผูบ้ญัชาการเรือนจาํไว ้สาํหรับการอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงันั้นอยูต่่อไปไดเ้ท่าท่ีจาํเป็น 

แต่ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัไม่ได้ป่วย แต่ไม่มีท่ีไปทางเรือนจาํจะประสานงานช่วยจดัส่งไปยงัภูมิลาํเนา

หรืออาจหาที่อยูช่ัว่คราวให้ เช่น การใหบ้ริการบา้นสวสัดี ซ่ึงเป็นบา้นก่ึงวถีิ ให้การสงเคราะห์ที่พกั

ชั่วคราวแก่ผูพ้ ้นโทษ โดยมีการให้การสงเคราะห์พกัชั่วคราวระหว่างติดต่อญาติหรือรอกลับ

ภูมิลาํเนา หรือระหว่างติดต่องาน (สําหรับผูพ้ ้นโทษชาย) หรือการสงเคราะห์ค่าพาหนะกลับ

ภูมิลาํเนาพร้อมเบี้ยเล้ียง ตลอดจนใหค้าํปรึกษา ติดต่อหางานให ้

  ในส่วนหลักการปล่อยตวัพน้โทษนั้ น สังเกตได้ว่าไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบของ

แพทยใ์นดา้นสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั ซ่ึงเป็นเหตุบกพร่องที่อาจปล่อยให้ผูพ้น้

โทษเป็นพาหนะนาํเช้ือโรคออกไปภายนอกเรือนจาํได ้ทั้งที่ระหว่างจาํคุกนั้นการตรวจของแพทย์

ในเรือนจาํนั้นไม่ไดมี้การเคร่งครัดแต่ประการใดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

 2.4.7  การประหารชีวติ 

  ตามระเบียบกระทรวงยติุธรรม วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประหารชีวตินกัโทษ พ.ศ. 

2556โดยที่พระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ 16) พ.ศ. 2556 ไดแ้กไ้ข

มาตรา 19 เปล่ียนวิธีการประหารชีวิตจากการเอาไปยงิเสียให้ตาย เป็นให้ฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย 
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ดงันั้น เพือ่ให้การดาํเนินการประหารชีวตินกัโทษดว้ยวธีิการฉีดยาหรือสารพษิดาํเนินไปดว้ยความ

เรียบร้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมจึงวางระเบียบการประหารชีวิตไว ้โดยในส่วนบทบาท

ของแพทยใ์นส่วนการประหารชีวติน้ี ไดก้ล่าวไวใ้นระเบียบดงักล่าว คือ 

  ประการแรก หนา้ที่ในการตรวจสุขภาพจิตและการตั้งครรภ ์กล่าว ในระเบียบกระทรวง

ยติุธรรมฯ “ ขอ้ 6. ให้เรือนจาํจดัให้มีการตรวจสุขภาพจิตของจาํเลยที่ตอ้งคาํพิพากษาถึงที่สุดให้

ประหารชีวิตทุกราย หากเป็นหญิงให้เพิ่มการตรวจการตั้ งครรภ์ด้วย และให้แจง้สิทธิการถวาย

เร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษให้จาํเลยทราบ และสอบถามว่ามีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิถวาย

เร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษหรือไม่ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวให้เรือนจาํช่วยเป็นธุระ

จดัการไปตามสมควรไม่ว่านักโทษจะถวายเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกาํหนดหรือไม่ก็ตาม ใหเ้รือนจาํรายงานไปกรมราชทณัฑโ์ดยด่วน” 

  ซ่ึงตามระเบียบขอ้ 6. นั้ น เป็นหน้าที่เรือนจาํต้องตรวจสุขภาพทั้งตรวจจิตและการ

ตั้งครรภ์ หน้าที่น้ีแพทยต์อ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวินิจฉัย แต่ในระเบียบมิได้กาํหนดไวเ้ป็นการ

เฉพาะวา่ตอ้งกระทาํโดยแพทยป์ระจาํเรือนจาํหรือไม่ 

  ประการที่สอง หน้าที่จดัหาจดัเตรียมสารพิษ สําหรับนักโทษประหาร ตามระเบียบ

กระทรวงยติุธรรมฯ กล่าวคือ “ ขอ้ 12. ให้อธิบดีกรมราชทณัฑ์โดยความเห็นชอบของกระทรวง

สาธารณสุขออกประกาศกําหนดชนิด ประเภท และปริมาณของยาหรือสารพิษที่จะใช้ในการ

ประหารชีวิต และให้จดัเก็บยาหรือสารพิษที่จะใชไ้วท้ี่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรม

ราชทณัฑ”์ 

  “ขอ้ 13 เม่ือจะทาํการประหารชีวตินักโทษในวนัใดให้เรือนจาํ จดัเจา้พนักงานเรือนจาํ

ไม่น้อยกว่า 3 คน ไปรับยาหรือสารพิษท่ีกาํหนดในขอ้ 12 จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของ

กรมราชทณัฑ ์โดยตอ้งมีหวัหนา้เจา้พนกังานเรือนจาํเป็นขา้ราชการไม่ต ํ่ากวา่ระดบั 7  ทั้งน้ี อุปกรณ์

บรรจุยาหรือสารพิษให้เรือนจาํเป็นผูจ้ดัหาและให้เภสชักรของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของ

กรมราชทณัฑบ์รรจุยาหรือสารพิษลงในอุปกรณ์ดงักล่าวแลว้ให้ผนึกอุปกรณให้แน่นหนา และลง

ช่ือกาํกบัโดยชดัเจน 

  การเปิดผนึกอุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพษิจะตอ้งทาํต่อหนา้คณะกรรมการ ตามขอ้ 7และ

ใหห้วัหนา้เจา้พนกังานเรือนจาํผูไ้ปรับยาหรือสารพษิและคณะกรรมการลงช่ือรับรองความเรียบร้อย

ไวเ้ป็นหลกัฐาน” 

  “ขอ้ 14 ให้เรือนจาํจดัเตรียมสถานที่สาํหรับการประหารชีวิตและจดัหาอุปกรณ์ที่จะใช้

ในการฉีดยาหรือสารพิษเขา้สู่ร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารไวใ้ห้พร้อมรวมถึงเจา้พนักงาน

เรือนจาํผูท้าํการฉีดยาหรือสารพษิไม่นอ้ยกวา่ 2 คน” 
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  ประการที่สาม แพทยมี์หน้าที่ในส่วนขั้นตอนการประหารชีวิตนักโทษ กล่าวคือ ตาม

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ “ข้อ 16 เม่ือถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษ ให้เรือนจาํจดัพนักงาน

เรือนจาํรักษาความปลอดภยัและระวงัเหตุใหอ้ยูใ่นความเรียบร้อยตามสมควรแลว้นาํนกัโทษท่ีจะทาํ

การประหารชีวติไปยงัสถานที่ซ่ึงไดเ้ตรียมไว ้และดาํเนินการดงัน้ี 

  (1)  นําตวันักโทษที่จะทาํการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่จดัเตรียมไวเ้พื่อการ

ประหารชีวติ พร้อมทั้งทาํการพนัธนาการป้องกนัมิใหน้กัโทษด้ินรนขดัขืน 

  (2)  ให้เจ้าพนักงานเรือนจาํซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งโดยคาํสั่งของผูบ้ ัญชาการเรือนจาํ

จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในการดาํเนินการไวใ้หพ้ร้อม และทาํการแทงเข็มสาํหรับฉีด

ยาหรือสารพษิเขา้เสน้เลือดในร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารรอไวโ้ดยต่อเขา้กบัสายท่อหรือ

อุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเขา้สู่ร่างกายของนักโทษท่ีจะถูกประหาร พร้อมทั้งติดตั้ง

เคร่ืองตรวจวดัสัญญาณการเตน้ของหัวใจเขา้กับร่างกายนักโทษที่จะถูกประหาร หันจอแสดงให้

คณะกรรมการและสกัขีพยานไดส้งัเกตเห็นโดยชดัเจน 

  (3)  เม่ือการดาํเนินการตามขอ้ (2) เสร็จเรียบร้อย และไดรั้บสัญญาณให้ทาํการประหาร

ชีวิต ให้เจา้พนักงานเรือนจาํผูท้าํการฉีดยาหรือสารพิษจดัการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเขา้สู่

ร่างกายของนกัโทษประหารใหต้ายเสียต่อหนา้คณะกรรมการและสกัขีพยาน 

  (4)  ใหแ้พทยป์ระจาํเรือนจาํท่ีทาํการประหารชีวตินกัโทษหรือแพทยข์องทางราชการ 1 

คน ร่วมกับคณ ะกรรมการตามข้อ 7 ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษ โดยให้แพทย์และ

คณะกรรมการทาํบนัทึกยนืยนัการตายของนักโทษที่ถูกประหารชีวติ และประกาศผลการประหาร

ชีวติใหส้กัขีพยานทราบในวนันั้น” 

  “ ขอ้ 17 การถ่ายภาพหรือบนัทึกให้ปรากฏดว้ยแถบเสียง แถบภาพ หรือดว้ยวิธีอ่ืนที่จะ

เกิดผลในทาํนองเดียวกนัต่อนกัโทษที่จะถูกประหาร สถานที่ประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิต

นั้นจะกระทาํมิไดเ้วน้แต่เป็นการดาํเนินการในทางราชการ” 

  ประการที่ส่ี แพทยมี์หน้าที่ทาํบนัทึกยนืยนัการตาย กล่าวคือ “ ขอ้ 18 ให้เรือนจาํจดัเก็บ

ศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวติไวใ้นเรือนจาํเป็นเวลาไม่ต ํ่ากวา่ 12 ชัว่โมง เม่ือล่วงเลยระยะเวลา

ดงักล่าวแลว้ใหแ้พทยข์องทางราชการร่วมกบัผูบ้ญัชาการเรือนจาํตรวจสอบโดยทาํบนัทึกยนืยนัการ

ตายอีกคร้ังหน่ึง 

  เม่ือนักโทษเสียชีวติแลว้ให้เรือนจาํแจง้ญาติทราบในโอกาสแรก หากมีญาติมาขอรับให้

มอบศพนั้นไป แต่ถา้ไม่มีญาติมาขอรับก็ใหจ้ดัการเผาหรือฝังตามท่ีเรือนจาํจะเห็นสมควรต่อไป” 
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  “ ขอ้ 19 ใหเ้รือนจาํรายงานผลการดาํเนินการประหารชีวิตพร้อมบนัทึกของแพทยแ์ละ

คณะกรรมการยนืยนัผลการตรวจพิสูจน์การตาย ตามขอ้16 (4) และผลการตรวจสอบยนืยนัภายหลงั

การตายตามขอ้ 18 ใหก้ระทรวงยติุธรรมทราบโดยเร็ว” 

 

2.5  บทบาทของแพทย์ในเรือนจําตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีการตรารับรองเอาไวใ้นรัฐธรรมนูญ การปฏิบติัหรือการใช้

อาํนาจรัฐต่อบุคคลโดยไม่คาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ผูถู้กละเมิดสามารถใชสิ้ทธิทางศาลหรือ

ยกเป็นขอ้ต่อสู้ในชั้นศาลได ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยใ์น มาตรา 4 ระบุว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ

บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง”  

  ผูต้อ้งขงัแมจ้ะถูกจาํกดัสิทธิเสรีภาพในบางประการแต่รัฐธรรมนูญคงคุม้ครองและให้

สิทธิแก่ผูต้อ้งขงัในหลายดา้น ซ่ึงในบทน้ีจะไดก้ล่าวเฉพาะในส่วนของแพทยใ์นเรือนจาํเท่านั้น ซ่ึง

จะปรากฎอยูใ่นดา้นการอนามยัและสุขาภิบาล กล่าวคือ  

  1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

  มาตรา 51  ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่

เหมาะสมและไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

  บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตอ้งเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

  บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสม

โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและทนัต่อเหตุการณ์” 

  ผูต้อ้งขงัเม่ือเจ็บป่วย ก็จะมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล เท่าๆกับประชาชนทั่วไป 

กล่าวคือ มีสิทธิใชบ้ตัรทอง “30 บาท รักษาทุกโรค” ได ้โดยที่ไม่ตอ้งจ่ายเงินแมแ้ต่บาทเดียว เพราะ

กรมราชทณัฑ์ถือว่าผูต้อ้งขงัทุกคน เป็นผูมี้รายไดน้้อยทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์มีแพทย์

สาขาต่างๆ เช่น อายรุแพทย ์ศลัยแพทย ์จกัษุแพทย ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นสูติ-นรีเวช ดา้น หู คอ จมูก 

ดา้นโรคผิวหนังศลัยกรรมกระดูก  ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ เป็นตน้ การผา่ตดัส่วนใหญ่สามารถ

ทาํไดภ้ายในทณัฑสถานโรงพยาบาลฯ ยกเวน้ในบางสาขา เช่น การผ่าตดัสมองการรักษาดว้ยรังสี

บาํบดัที่จาํเป็น ตอ้งส่งตวัออกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก และบตัรทองช่วยให้ผูต้อ้งขงั

ทาํฟันฟรีรวมทั้งการทาํฟันปลอมฐานพลาสติก แต่ฟันปลอมราคาแพงบางชนิด ผูต้อ้งขงัตอ้งขงัตอ้ง
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จ่ายเงินเอง ซ่ึงกฎหมายราชทณัฑไ์ดว้างหลกัใหสิ้ทธิดา้นการสาธารณสุขใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั ดงัที่ปรากฏ

ในพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ดงัน้ี 

  ตั้งแต่เร่ิมต้นการรับตวัผูต้อ้งขงัใหม่ ต้องมีการตรวจสุขภาพของผูต้อ้งขังก่อน เพื่อ

ป้องกนัโรคเขา้สู่ในเรือนจาํและช่วยคดักรองผูต้อ้งขงัป่วยเพือ่ทาํการรักษาต่อไปดว้ย  

  มาตรา 10 ใหแ้พทยต์รวจอนามยัของผูท่ี้ถูกรับตวัเขา้ไวใ้หม่ 

  อน่ึงให้เจา้พนักงานเรือนจาํตรวจและบนัทึกขอ้ความเกี่ยวแก่ลกัษณะแห่งความผดิที่ผู ้

นั้นไดก้ระทาํตาํหนิรูปพรรณความแขง็แรงแห่งร่างกายและความสามารถทางสติปัญญากบัขอ้ความ

อ่ืนๆตามขอ้บงัคบัที่อธิบดีไดต้ั้งขึ้นไว ้

  เม่ือเจา้พนักงานเรือนจาํร้องขอให้เจา้พนักงานฝ่ายปกครองผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวน

หรือสืบสวนการกระทาํผดิอาญาส่งรายงานแสดงประวติัของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่เจา้พนกังานเรือนจาํ 

  มาตรา 29 ให้ผูต้อ้งขงัที่ป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภไ์ดรั้บการรักษาพยาบาลตามควร

  มาตรา 30 เม่ือแพทยผ์ูค้วบคุมการอนามัยของผูต้อ้งขงัยืน่รายงานแสดงความเห็นว่า

ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บและถา้คงรักษาพยาบาลอยูใ่นเรือนจาํจะไม่ทุเลาดีขึ้นอธิบดีจะอนุญาตให้

ผูต้อ้งขงัคนนั้นไปรักษาตวัในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจาํโดยมีเง่ือนไขอยา่งใดแลว้แต่จะเห็นสมควร

ก็ได ้

  ในกรณีดัง่กล่าวมาในวรรคก่อนมิใหถื้อวา่ผูต้อ้งขงันั้นพน้จากการคุมขงัและถา้ผูต้อ้งขงั

ไปเสียจากสถานที่ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหไ้ปอยูรั่กษาตวัใหถื้อวา่มีความผดิฐานหลบหนีการควบคุม 

  นอกจากน้ียงัปรากฎอยู่ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่ง

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ดงัน้ี 

  ขอ้ 38  ให้แพทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัที่เจา้พนักงานเรือนจาํไดรั้บตวัไวใ้หม่ในวนัรับ

ตวันั้น ถา้ไม่อาจจะมาตรวจในวนันั้นไดก้็ใหม้าตรวจในวนัอ่ืนโดยเร็ว 

  เม่ือแพทยต์รวจพบว่าผู ้ต ้องขังคนใดป่วยเจ็บจะต้องมีการรักษาพยาบาล หรือมี

โรคติดต่อซ่ึงจะลุกลามเป็นภยัแก่ผูอ่ื้นใหแ้พทยช้ี์แจงแนะนาํการปฏบิติัแก่พศัดี 

  เป็นหน้าที่ของเจา้พนักงานเรือนจาํท่ีจะตอ้งพยายามปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยใ์น

ส่วนที่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงันั้น 

  หากแพทยต์รวจพบว่าผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจ็บซ่ึงจาํเป็นตอ้งส่งออกไปรักษาตวันอก

เรือนจาํ ให้แพทยแ์จง้ต่อพศัดีและทาํรายงานยื่นต่อผูบ้ ัญชาการเรือนจาํ ในรายงานนั้นให้ช้ีแจง

อาการเจ็บป่วยที่ตรวจพบ ความเห็นในเร่ืองโรคหรือชนิดของการป่วยเจบ็ และสถานรักษาพยาบาล

นอกเรือนจาํที่เห็นควรใหจ้ดัส่งตวัไปรักษาพยาบาล 
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  ขอ้ 39  ในกรณีที่แพทยไ์ม่สามารถจะมาตรวจได้ในวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้หม่ และ 

เจา้พนักงานเรือนจาํสังเกตเห็นว่าผูต้อ้งขงัไดมี้อาการป่วยเจบ็ จาํตอ้งรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อ

จะลุกลามเป็นภยัร้ายแรงแก่ผูอ่ื้น ให้จดัแยกผูต้อ้งขงันั้นจากผูต้อ้งขงัอ่ืน หรือจดัส่งสถานพยาบาล

ของเรือนจาํรอการตรวจของแพทยต์่อไป ถา้เจา้พนักงานเรือนจาํสังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผูต้อ้งขงั

ป่วยหนัก ให้รีบแจง้ให้แพทยแ์ละผูบ้งัคบับญัชาเรือนจาํทราบ ในระหว่างรอคอยแพทยแ์ละคาํสั่ง

ของผูบ้งัคบับญัชาเรือนจาํ หากเห็นจาํเป็น ใหติ้ดตามขอความสงเคราะห์จากผูมี้อาชีพในทางใชว้ชิา

แพทยท์ี่ใกล้เคียงที่สุด และหากว่าจะจดัการดังนั้นไม่ได ้ให้พศัดีจดัการช่วยเหลือโดยประการอ่ืน

เท่าที่เห็นจาํเป็น 

  ขอ้ 66 ให้แพทยเ์ขา้ตรวจเรือนจาํในส่วนที่เก่ียวกับการอนามัยของผูต้อ้งขงัและการ

สุขาภิบาลของเรือนจาํโดยทัว่ ๆ ไปทุก 3 วนั 

  ในการตรวจนั้น เม่ือเห็นสมควรจะจดัอยา่งใด ใหช้ี้แจงแนะนาํพศัดีและจดหมายเหตุไว้

ในสมุดตรวจการ 

  ขอ้ 67 ผูต้อ้งขงัทุกคนมีหนา้ที่จะตอ้งรักษาความสะอาด 

  (ก)  ในส่วนร่างกาย เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนและเคร่ืองใชต้่าง ๆ ที่เก่ียวกบัตน 

  (ข)  หอ้งขงั และส่วนใดส่วนหน่ึงของเรือนจาํ 

  ขอ้ 68 ใหพ้ศัดีจดัใหผู้ต้อ้งขงัทุกคน เวน้แต่คนตอ้งขงัและคนฝาก 

  (ก)  ตดัผมสั้นหรือโกนผมตามระเบียบ 

  (ข)  โกนหนวดและเครา 

  (ค)  ตดัเล็บ 

  (ง)  อาบนํ้ าและขดัถูร่างกาย 

  ทั้งน้ี ในเม่ือไม่ขดัต่อลทัธิศาสนาของผูต้อ้งขงันั้น 

  ขอ้ 69 โดยปกติ นกัโทษเด็ดขาดและคนตอ้งขงัระหว่างอุทธรณ์ฎีกาตอ้งแต่งเคร่ืองแต่ง

กายตามแบบที่อธิบดีกาํหนด 

  ขอ้ 70 โดยปกติในปีหน่ึงๆ ให้จ่ายเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนแก่นักโทษเด็ดขาดและคน

ตอ้งขงัระหวา่งอุทธรณ์ฎีกาดงัน้ี 

  (ก)  ถา้เป็นชาย ใหจ่้าย 

  (1)  เส้ือและกางเกง 2 สาํรับ 

  (2)  ผา้อาบนํ้ า 1 ผนื 

  (3)  ผา้ห่มนอน 1 ผนื 

  (4)  เส่ือปูนอน 1 ผนื 
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  (ข)  ถา้เป็นหญิง ใหจ่้าย 

  (1)  เส้ือและเคร่ืองนุ่มห่ม 2 สาํรับ 

  (2)  ผา้ห่มนอน 1 ผนื 

  (3)  เส่ือปูนอน  1 ผนื 

  (4)  ส่ิงใชเ้ฉพาะหญิง ตามที่อธิบดีเห็นจาํเป็น 

  ขอ้ 71 คนตอ้งขงัและคนฝากนั้น โดยปกติให้อนุญาตให้ออกเดินนอกห้องขงั หรือออก

กาํลงักายตามกาํหนดเวลาและเขตท่ีซ่ึงพศัดีเห็นควร 

  ผูต้อ้งขงัอ่ืน เวน้แต่ระหว่างตอ้งโทษฐานผิดวินัยให้มีโอกาสพกัผ่อนและจดัให้ออก

กาํลงักายตามควร 

  ขอ้ 72 เรือนจาํทุกแห่งใหจ้ดัใหมี้สถานพยาบาลเพือ่เป็นท่ีทาํการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงั

ที่ป่วย และจดัใหมี้ผูมี้ความรู้พอสมควรมีหนา้ที่ประจาํสถานพยาบาลนั้น 

  ขอ้ 73 เม่ือแพทยห์รือเจา้พนกังานเรือนจาํพบผูต้อ้งขงัป่วยเจบ็ ให้ปฏิบติัตามขอ้ 38 และ 

39 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 74 ผูต้อ้งขงัที่ติดฝ่ิน กญัชา ส่ิงเสพติดอยา่งอ่ืน อาการร้ายแรง หรือเป็นหญิงมีครรภ ์

หรือมีลูกอ่อน ใหจ้ดัเป็นผูป่้วยเจบ็โดยอนุโลม 

  ข้อ 75 ห้ามมิให้ผู ้ต ้องขังหุงหาประกอบอาหารเป็นส่ วนตัว หรือนําอาหารไป

รับประทานนอกเขตที่ซ่ึงทางการเรือนจาํกาํหนดให้สาํหรับผูต้อ้งขงัทัว่ ๆ ไป โดยมิไดรั้บอนุญาต

จากพศัดี 

  ข้อ 76 นักโทษเด็ดขาดจะต้องรับประทานอาหารซ่ึงทางการเรือนจําจ่ายให้ จะ

รับประทานอาหารส่วนตวัไดแ้ต่เฉพาะตามท่ีอธิบดีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

  คนตอ้งขงัและคนฝากจะรับประทานอาหารส่วนตวัไดต้ามสมควร 

  ขอ้ 77 ให้จดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บประทานอาหารอยา่งน้อย 2 ม้ือ คือ เชา้และเยน็ อาหาร

ม้ือหน่ึง ๆ ใหป้ระกอบดว้ยขา้วหรือส่ิงอ่ืนแทนขา้ว และกบัขา้วหรือส่ิงอ่ืนแทนกบัขา้ว 

  ขอ้ 78 ผูต้ ้องขังที่ทาํงานหนักหรือตรากตรํา หรือนักโทษเด็ดขาดตั้ งแต่ชั้นดีขึ้นไป 

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะสั่งให้จดัอาหารเพิ่มให้มากส่ิงหรือมากม้ือขึ้นก็ได ้หรืออนุญาตใหน้าํอาหาร

ส่วนตวัมารับประทานก็ได ้

  ขอ้ 79 อาหารที่ผูต้อ้งขงัจะรับประทานนั้นตอ้งให้แพทยต์รวจก่อน ในกรณีที่แพทยม์า

ตรวจไม่ไดใ้หจ้ดัเจา้พนกังานเรือนจาํเป็นผูต้รวจ 

  อาหารซ่ึงตรวจพบวา่เน่าเสียไม่เป็นส่ิงที่จะพึงรับประทานนั้น หา้มมิใหย้อมใหผู้ต้อ้งขงั

รับประทาน 
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  ขอ้ 80 โดยปกติอาหารที่จะให้ผูต้อ้งขงัรับประทานนั้นให้ปรุงขึ้นในเรือนจาํให้จดัเจา้

พนักงานเรือนจาํและผูต้อ้งขงัดาํเนินการปรุงอาหารเป็นการเฉพาะผูป้รุงอาหารตอ้งผ่านการตรวจ

โรคและความเห็นชอบของแพทย ์

  1.  สิทธิในดา้นสิทธิและเสรีภาพ ในชีวติและร่างกาย 

  2.  เน่ืองจากบุคคลที่ถูกนําตวัมาควบคุมไวใ้นเรือนจาํในฐานะผูต้อ้งขงัย่อมสูญเสีย

เสรีภาพในร่างกายเป็นอนัดบัแรก ส่วนสิทธิต่างๆ นั้น หากไม่มีกฎหมายกาํหนดหา้มไวโ้ดยชดัแจง้

แล้ว สิทธิต่างๆ ของผูต้ ้องขังก็ยงัคงมีอยู่เช่นเดิม แต่การถูกจาํกัดเสรีภาพในที่ที่ก ําหนด สิทธิ

บางอยา่งก็ยอ่มถูกจาํกดัไปโดยปริยาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

  มาตรา 32  ระบุวา่ “ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 

  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ

กระทาํมิได้แต่การลงโทษตามคาํพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบญัญัติไม่ถือว่าเป็นการ

ลงโทษดว้ยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 

  การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีคาํสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ 

อยา่งอ่ืนตามที่กฎหมายบญัญติั 

  การคน้ตวับุคคลหรือการกระทาํใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะ

กระทาํมิไดเ้วน้แต่มีเหตุตามที่กฎหมายบญัญติั 

  ในกรณีที่มีการกระทาํซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเ้สียหาย พนกังาน

อยัการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สัง่ระงบัหรือเพกิถอน

การกระทาํเช่นว่านั้น รวมทั้งจะกาํหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยยีวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ดว้ยก็ได”้ 

  รัฐธรรมนูญมาตราน้ีได้กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของมนุษยท์ี่มีความ

ทดัเทียมเสมอภาค การจะกระทาํต่อสิทธิ เสรีภาพในร่างกาย หรือ ชีวติ  ตอ้งมีกฎหมายรองรับและ

รับรองไว ้ผูต้อ้งขงัเองหากไม่ไดมี้หมายอาญาหรือคาํสั่งของเจา้พนักงานผูมี้อาํนาจ ก็ไม่อาจเขา้สู่

เรือนจาํได ้ดังระบุไวใ้นมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ประกอบทั้ง การตรวจ

ค้นร่างกายแม้จะเป็นผูต้ ้องขังก็ต้องมีกฎหมายให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานด้วยเพื่อมิให้ขัดกับ

รัฐธรรมนูญ ดงัปรากฎตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฯ ดงัน้ี 

  ขอ้ 35  เม่ือไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัไวแ้ลว้ใหจ้ดัการต่อไปดงัน้ี 

  (ก)  ตรวจคน้ส่ิงของที่ตวัผูต้อ้งขงั 

  (ข)  ใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงั 

  (ค)  จดบนัทึกเร่ืองที่เก่ียวกบัผูต้อ้งขงั 
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  ขอ้ 36 การตรวจคน้ส่ิงของที่ตวัผูต้อ้งขงันั้น ถา้ผูต้อ้งขงัเป็นชายให้เจา้พนักงานชายเป็น

ผูต้รวจ ถา้ผูต้อ้งขงัเป็นหญิงใหเ้จา้พนกังานหญิงเป็นผูต้รวจ หากไม่มีเจา้พนกังานหญิงก็ใหผู้ต้อ้งขงั

นั้นเองแสดงส่ิงของที่ตนมีติดตวัมาต่อเจา้พนกังานที่มีหนา้ที่ตรวจ หากวา่ยงัเป็นที่สงสัยวา่ผูต้อ้งขงั

จะไม่แสดงส่ิงของที่มีอยูท่ ั้งหมด ก็ใหเ้ชิญหญิงอ่ืนที่เช่ือถือมาช่วยทาํการตรวจให ้

  ขอ้ 37 เจา้พนักงานเรือนจาํตอ้งจดัแยกผูต้อ้งขงัท่ีรับตวัไวใ้หม่จากผูต้อ้งขงัอ่ืนเพื่อ

แพทยไ์ด้ตรวจก่อน หากโดยสภาพการณ์ไม่อาจจดัดงันั้นได ้ให้พยายามปฏิบติัให้ใกลเ้คียงกับที่

กาํหนดไว ้

 

2.6  บทบาทของแพทย์ตามมาตรฐานข้ันต่ําองค์การสหประชาชาติ 

  หลกัการที่เป็นสากลพื้นฐานในสาส์นแทบทุกฉบบัจะบญัญติัเกร่ินนาํไวเ้ป็นเบ้ืองตน้ใน

เร่ืองการยอมรับในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องมนุษยท์ุกคน แมจ้ะเป็นเพยีงผูต้อ้งขงัที่ถูกจาํกดัสิทธิ

และเสรีภาพหลายๆประการซ่ึงการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวเป็นเพียงวตัถุประสงคบ์างอยา่ง

ของการลงโทษแต่ตลอดระยะที่เขาตกเป็นผูต้อ้งขงัเขายงัมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกับ

บุคคลอ่ืนทัว่ไปทุกประการผูต้อ้งขงัทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัต่อจากเจา้หน้าที่ของรัฐอยา่งมี

มนุษยธรรมในทุกเร่ืองเช่นการให้การรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วยการใชเ้คร่ืองพนัธนาการหรือการ

ควบคุมตวัในลกัษณะต่างๆดงันั้น กฎกติกาขอ้กาํหนดระหว่างประเทศและกฎหมายบงัคบัโทษของ

ต่างประเทศจะกาํหนดหลกัเกณฑ ์การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกบัแพทยไ์วด้งัน้ี56

57 

  1.  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสําเร็จสําหรับ

ประชาชนทั้งหลายดว้ยจุดประสงคท์ี่จะให้ปัจเจกบุคคลทุกผูค้นและองคก์รของสังคมทุกหน่วยได้

ระลึกเสมอถึงปฏิญญาน้ีพยายามสั่งสอนและให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ

เสรีภาพเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงการยอมรับและถือปฏิบติัต่อสิทธิเหล่านั้นไดผ้ลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐ

สมาชิกเองและในหมู่ประชาชนแผ่นดินแดนท่ีอยูภ่ายใตดุ้ลอาณาของรัฐสมาชิกดังกล่าวแม้แต่

ผูต้อ้งขงัที่ถูกควบคุมอยูใ่นเรือนจาํก็ไดรั้บสิทธิบางประการเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไปเม่ือมีการ

เจ็บป่วยก็ได้รับสิทธิในการบาํบัดรักษาจากแพทยอ์ย่างเท่าเทียมกันกล่าวคือ บุคคลมีสิทธิใน

มาตรฐานการครองชีพที่เพยีงพอสาํหรับสุขภาพและความอยูดี่ของตนและครอบครัวรวมทั้งอาหาร

เส้ือผา้ที่อยูอ่าศยัการรักษาพยาบาลและบริการสงัคมท่ีจาํเป็นและสิทธิในความมัน่คงในกรณีวา่งงาน

เจ็บป่วยทุพพลภาพเป็นหมา้ยวยัชราหรือการขาดปัจจยัในการเล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณ์อนัเกิด

จากที่ตนจะควบคุมได ้

 57 ธนู ไมแ้กว้, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23, น. 87-90. 
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  2. ข้อกําหนดขั้นตํ่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขัง (United 

Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ห รือ  ข้อ กําห น ด แ ม น เด ล า 

(Mandela Rules) ปี 255857

58 

  ขอ้กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ ผูต้ ้องขังฉบับ

ปรับปรุง (ข้อกําหนดแมนเดลา) ได้รับการลงมติเห็น ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมัชชาแห่ง

สหประชาชาติในเดือน ธันวาคม 2015 ข้อกําหนดน้ีวางมาตรฐานขั้นตํ่าในการบริหารจัดการ 

เรือนจาํที่ดี รวมทั้งประกันว่าสิทธิของผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บความเคารพ ขอ้กาํหนดแมนเดลาไม่ใช่

ข้อกําหนดที่ เขียนขึ้ นใหม่ทั้ งหมด แต่ เป็นการปรับปรุงของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าแห่ง

สหประชาชาติ ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ปี 1955 (Standard Minimum Rules for the Treatment 

of Prisoners-SMR) มีหัวขอ้สําคัญ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการราชทัณฑ์และสิทธิ

มนุษยชน ที่เกิดขึ้นนบัตั้งแต่ปี 1955 

  กฎมาตรฐานทุกขอ้ตอ้งใชอ้ยา่งเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุในเร่ือง 

เช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมือ งหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ กาํเนิดทางชาติ หรือ

สงัคมสถานะทางทรัพยสิ์นกาํเนิดหรืออ่ืนใดหา้มทั้งส้ิน 

  หลกัการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ี 1 และ 2  

  “ขอ้กาํหนด 1 ผูต้อ้งขงัทุกคนพึงไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพต่อศกัด์ิศรีอนัมีติดตวั

มาแต่เกิดและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ตอ้งไม่มีผูต้อ้งขงัคนใดที่จะถูกการทรมานและการปฏิบติั

หรือการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ํา่ยศีกัด์ิศรี และผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งไดรั้บการ

คุม้ครองป้องกนัจากการกระทาํเช่นนั้น โดยจะตอ้งไม่มีการอา้งเง่ือนไขใดๆที่จะกระทาํการดงักล่าว 

ความปลอดภยัและความมัน่คงของผูต้อ้งขงั เจา้หน้าที่ ผูใ้ห้บริการดา้นต่างๆในเรือนจาํและผูเ้ขา้

เยีย่มตอ้งไดรั้บการประกนัตลอดเวลา” 

  “ ขอ้กาํหนด 2  

  1.  ขอ้กาํหนดน้ีพึงใชไ้ดท้ัว่ไปโดยปราศจากความลาํเอียง จะตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติั

โดยเหตุของความแตกต่างในดา้นเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ

ความคิดเห็นอ่ืนใด สัญชาติ หรือฐานะทางสังคม ทรัพยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะอ่ืนใดของผูต้อ้งขงั 

ทั้งตอ้งใหค้วามเคารพต่อความเช่ือทางศาสนาและศาสนกิจทีผู่ต้อ้งขงัยดึถือ  

  2.  เพือ่ใหห้ลกัการไม่เลือกปฏิบติัมีผลในทางปฏิบติั ผูบ้ริหารเรือนจาํตอ้งคาํนึงถึงความ

จาํเป็นของผู ้ต้องขังแต่ละคน โดยเฉพาะผู ้ต้องขัง บางประเภทที่ มีความเปราะบางมากที่ สุด 

 58 กระทรวงยติุธรรม, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 33. 
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จาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพื่อคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิของผูต้อ้งขงัเหล่าน้ีที่มีความจาํเป็นพิเศษโดย

ไม่ใหถื้อวา่เป็นการเลือกปฏิบติั”  

  การรับตวัเขา้เรือนจาํ 

  “ขอ้กาํหนด 7 ไม่มีผูใ้ดตอ้งถูกรับตวัเขา้สู่เรือนจาํ เวน้แต่มีคาํสัง่ใหส่้งตวัเขา้เรือนจาํท่ีมี

ผลตามกฎหมาย ตอ้งมีการกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเขา้ไปในระบบงานทะเบียนผูต้อ้งขงั ทุกคร้ังท่ีการ

รับผูต้อ้งขงัเขา้สู่เรือนจาํ คือ 

  (ก) ขอ้มูลที่ชัดเจนอันช่วยให้สามารถจาํแนกอัตลักษณ์ของบุคคล รวมทั้งในแง่เพศ

สภาพอนัเป็นที่ยอมรับของผูต้อ้งขงัดงักล่าว 

  (ข) เหตุผลอนัเป็นเหตุให้เกิดการคุมขงัผูต้อ้งขงัดังกล่าวและหน่วยงานรับผิดชอบใน

การสัง่คุมขงัรวมทั้งวนั เวลาและสถานที่จบักุม 

  (ค) วนัและเวลาที่มีการรับและปล่อยตวัรวมทั้งที่มีการส่งตวัผูต้อ้งขงัไปที่ใด ๆ 

  (ง) ร่องรอยบาดเจ็บที่สามารถเห็นไดแ้ละคาํร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกบัสภาพการปฏิบติัที่

ทารุณโหดร้ายซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหนา้นั้น 

  (จ) บญัชีทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูต้อ้งขงั 

  (ฉ) ช่ือของญาติ หรืออาจรวมทั้ งช่ือของลูก อายุของลูก ท่ีอยู่และสถานภาพการมี

ผูป้กครองหรือมีผูดู้แล 

  (ช) รายละเอียดและขอ้มูลของญาติท่ีใกลชิ้ดของผูต้อ้งขงัท่ีสามารถติดต่อไดเ้ม่ือเกิด

เร่ืองฉุกเฉิน” 

  บริการดา้นการรักษาพยาบาลปราฏชดัในขอ้กาํหนดต่อไปน้ี  

  “ขอ้กาํหนด 24 

  1.  การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผูต้อ้งขงัเป็นความรับผิดชอบของรัฐ โดย

ผูต้อ้งขงัควรได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานเช่นเดียวกับที่รัฐจดัให้กับประชาชนอ่ืน และ

จะตอ้งสามารถเขา้ถึงบริการที่จาํเป็นโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งสถานภาพดา้น

กฎหมายของตน  

  2.  การจดับริการรักษาพยาบาลควรอยูใ่นลกัษณะที่เช่ือมโยงอยา่งใกล้ชิดกบังานด้าน

สาธารณสุขโดยทัว่ไป และในลักษณะที่ประกนัให้มีการรักษาและพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง

การใหบ้ริการดา้นเอชไอว ีวณัโรค และโรคติดต่ออ่ืน ๆ รวมทั้งภาวะท่ีตอ้งพึ่งพงิยาเสพติด”  

  “ขอ้กาํหนด 25 

  1.  เรือนจาํทุกแห่งพึงมีสถานบริการรักษาพยาบาล อันมีหน้าที่ประเมิน ส่งเสริม 

คุม้ครอง และพฒันาสุขภาพกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั โดยเฉพาะการให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อ
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ผูต้อ้งขงัที่ตอ้งการการดูแลสุขภาพเป็นพเิศษ หรือมีปัญหาสุขภาพที่กระทบต่อการบาํบดัฟ้ืนฟูของ

ตน 

  2.  บริการรักษาพยาบาลจะตอ้งมีคณะทาํงานสหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรที่มี

คุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพียงพอสาํหรับหน่วยบริการด้านการรักษาพยาบาลที่เป็นอิสระ และมี

ศกัยภาพดา้นการแพทยอ์ยา่งเต็มที่ โดยควรมีความเช่ียวชาญอยา่งเพียงพอทั้งด้านจิตวิทยาและจิต

เวช และตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการดา้นทนัตกรรมท่ีมีคุณภาพดว้ย” 

  “ขอ้กาํหนด 26 

  1. หน่วยบริการรักษาพยาบาลควรจดัเตรียมและปรับปรุงขอ้มูลด้านเวชระเบียนของ

ผูต้อ้งขงัทุกคนใหท้นัสมยัและเก็บเป็นความลบั และผูต้อ้งขงัทุกคนควรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ี

ไดเ้ม่ือตอ้งการ โดยผูต้อ้งขงัอาจแต่งตั้งใหผู้อ่ื้นใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลเวชระเบียนของตนไดด้ว้ย  

  2. เม่ือมีการโอนยา้ยผูต้อ้งขงั จะตอ้งมีการส่งมอบเวชระเบียนเหล่าน้ีใหก้บัหน่วยงานที่

รับตวัไว ้โดยจะตอ้งถือเป็นความลบัทางการแพทย”์  

  “ขอ้กาํหนด 27 

  1. ในกรณี ฉุกเฉิน  ผู ้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการประกันว่าสามารถเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลไดโ้ดยพลนัผูต้อ้งขงัที่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาหรือการผ่าตดัเฉพาะทาง ตอ้งไดรั้บ

การส่งตวัไปยงัหน่วยงานที่เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของพลเรือน ในกรณีที่เรือนจาํมี

โรงพยาบาลของตนเอง โรงพยาบาลนั้นตอ้งมีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งเพยีงพอ และ

มีศกัยภาพที่จะใหก้ารรักษาและดูแลอยา่งเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัที่ไดรั้บตวัมา  

  2. การตดัสินใจทางการแพทยใ์หก้ระทาํไดเ้ฉพาะผูรั้บผดิชอบท่ีมีวิชาชีพดา้นการแพทย์

เท่านั้นและการตดัสินใจดังกล่าวจะตอ้งไม่ถูกลบลา้ง หรือเพิกเฉยโดยผูท้ี่มิใช่บุคคลากรทางด้าน

การแพทย”์  

  “ขอ้กาํหนด 28 ในเรือนจาํหญิงจะตอ้งจดัที่อยูแ่ละดูแลเฉพาะสําหรับหญิงมีครรภท์ั้ง

ก่อนคลอดและหลังคลอด ตลอดทั้งจดัให้ เท่าที่จะทาํได ้เด็กไดค้ลอดนอกเรือนจาํ แต่ถา้หากเด็ก

ตอ้งคลอดในเรือนจาํ ก็จะตอ้งไม่ระบุในสูติบตัรวา่เกิดในเรือนจาํ” 

  “ขอ้กาํหนด 29 

  1. การตดัสินใจอนุญาตให้เด็กพกัอาศยัในเรือนจาํกับพ่อหรือแม่ของตน ให้คาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง กรณีที่อนุญาตให้เด็กพกัอาศยัในเรือนจาํกบัพอ่หรือแม่ ทางเรือน

จาํตอ้งกาํหนดใหมี้  

  (ก) สถานที่ให้การดูแลเด็กทั้ งภายในหรือภายนอก โดยมีบุคลากรที่ มี คุณสมบัติ

เหมาะสม ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บการดูแลกรณีที่พอ่หรือแม่ไม่ไดเ้ป็นผูดู้แลในขณะนั้น  
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  (ข) บริการดูแลสุขภาพเฉพาะทางสาํหรับเด็ก รวมทั้งการตรวจสุขภาพในตอนรับตวัเขา้

มาอยูใ่นเรือนจาํ และใหมี้ผูช้าํนาญการเป็นผูเ้ฝ้าดูแลพฒันาการของเด็กอยา่งต่อเน่ือง  

  2. เด็กที่อยูใ่นเรือนจาํกบัพอ่หรือแม่ ตอ้งไม่ไดรั้บการปฏิบติัเหมือนเป็นผูต้อ้งขงั” 

  “ขอ้กาํหนด 30 แพทยห์รือบุคคลากรทางการแพทย ์ไม่วา่ตอ้งรายงานโดยตรงต่อแพทย์

หรือไม่ก็ตาม ตอ้งตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัทุกคนโดยมิชกัชา้ นับแต่แรกรับตวัไวใ้นเรือนจาํ และตรวจ

อีกเป็นคร้ังคราวภายหลงัที่ไดรั้บตวัไวแ้ลว้ตามความจาํเป็น ทั้งน้ีควรใหค้วามใส่ใจเป็นพเิศษต่อ  

  (ก) การระบุความตอ้งการการรักษาพยาบาล และใชม้าตรการทั้งปวงที่จาํเป็นเพื่อให้มี

การรักษาพยาบาล  

  (ข) การระบุถึงการปฏิบติัที่ทารุณโหดร้ายซ่ึงเกิดขึ้นกบัผูต้อ้งขงัก่อนหนา้ท่ีจะส่งตวัเขา้

มาอยูใ่นเรือนจาํ 

  (ค) การระบุร่องรอยใด ๆ ในด้านจิตใจหรือความเครียดอันเป็นผลมาจากการคุมขัง 

ทั้งน้ีโดยรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ความเส่ียงท่ีจะฆ่าตวัตายหรือทาํร้ายตนเอง และอาการถอนยาอนั

เป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด การกินยาหรือการด่ืมสุรา และการจัดให้มีมาตรการหรือการ

รักษาพยาบาลหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชก้บันกัโทษแต่ละคน 

  (ง) กรณี ที่สงสัยว่าผู ้ต ้องขังป่วยเป็นโรคติดต่อ  จะต้องมีการแยกตัวผู ้ป่วยไป

รักษาพยาบาลทางคลินิคอยา่งเพยีงพอสาํหรับผูต้อ้งขงัเหล่านั้นในช่วงเวลาท่ีอาจแพร่เช่ือ  

  (จ) การจาํแนกความแข็งแรงทางกายของผูต้อ้งขงั ในแง่การทาํงาน การออกกาํลงักาย 

และการเขา้ร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม”  

  “ขอ้กาํหนด 31 แพทยห์รือบุคคลากรทางการแพทยท์ี่มีคุณสมบติัเหมาะสม แลว้แต่กรณี 

ตอ้งเขา้ดูแลผูต้อ้งขงัที่เจ็บป่วยทุกคน ผูต้อ้งขงัที่ร้องเรียนวา่มีปัญหาเจบ็ป่วยทางกายหรือจิตใจหรือ

อาการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ และผูต้อ้งขงัใด ๆ ที่พึงไดรั้บความใส่ใจเป็นพเิศษ โดยตอ้งเขา้ไป

เยีย่มทุกวนั บรรดาการตรวจรักษาจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลบัอยา่งส้ินเชิง” 

  “ขอ้กาํหนด 32 

  1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแพทยห์รือบุคคลากรดา้นการแพทยก์บัผูต้อ้งขงั ตอ้งเป็นไป

ตามมาตรฐานจริยธรรมและวชิาอาชีพเช่นเดียวกบัท่ีใชก้บัผูป่้วยในชุมชนภายนอก โดยเฉพาะ  

  (ก)  หน้าที่ในการคุม้ครองสุขภาพทางกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั และการป้องกนัโรค

และการรักษาพยาบาลบนพื้นฐานการรักษาพบาบาลทางการแพทยโ์ดยคลินิค  

  (ข)  เคารพต่อการตดัสินใจดว้ยตนเองของผูต้อ้งขงัในส่วนที่เก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง 

และการให้ความยินยอมด้วยความเข้าใจจากการแจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องอันเป็นหลักการด้าน

ความสมัพนัธร์ะหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย  
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  (ค)  การเก็บข้อมูลทางการแพทยเ์ป็นความลับ เวน้แต่การเก็บข้อมูลเป็นความลับ

เช่นนั้นอาจส่งผลใหเ้กิดภยัคุกคามอยา่งแทจ้ริงต่อผูป่้วยหรือบุคคลอ่ืน  

  (ง)  ห้ามอยา่งเด็ดขาดต่อการปฏิบติัใดๆ ทั้งในทางตรงหรือในทางออ้ม อนัมีลกัษณะ

เป็นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ํ่ายศีกัด์ิศรี 

รวมทั้งการทดลองทางการแพทยห์รือวทิยาศาสตร์ อนัส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผูต้อ้งขงั เช่น การตดั

เซลลอ์อกจากตวัผูต้อ้งขงั ตดัเน้ือเยือ่ของร่างกายหรือการตดัอวยัวะใด ๆ เพือ่การดงักล่าว  

  2. โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิตามวรรค 1 (ง) ของขอ้กาํหนดน้ี ผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บ

อนุญาตให้เขา้ร่วมในการทดลองทางคลินิคการแพทยแ์ละการวจิยัดา้นสุขภาพอ่ืนใดที่กระทาํไดใ้น

ชุมชนอ่ืน ทั้งน้ีโดยมีการให้ความยินยอมอย่างมีอิสระและโดยความเขา้ใจจากการแจง้ข้อมูลที่

ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายที่ใชบ้งัคบัใช ้และกรณีที่คาดวา่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์

โดยตรงและอยา่งมีนัยสําคญัต่อสุขภาพของตนเอง และเป็นการบริจาคเซลล์ เน้ือเยือ่ของร่างกาย

หรืออวยัวะใหก้บัญาติของตน”  

  “ขอ้กาํหนด 33 แพทยต์อ้งรายงานต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํ กรณีที่เห็นว่าการคุมขงัอยา่ง

ต่อเน่ืองหรือสภาพการคุมขงัใดๆ ไดส่้งผลหรือจะส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพกายหรือ

จิตใจของผูต้อ้งขงั”  

   “ขอ้กาํหนด 34 หากจากการตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัก่อนรับตวัเขา้เรือนจาํ หรือจากการ

รักษาพยาบาลหลงัจากนั้น หากบุคคลากรทางการแพทยพ์บว่ามีร่องรอยใด ๆ ของการทรมานและ

การปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ํ่ายศีกัด์ิศรี ต่อผูต้อ้งขงั ตอ้งมีการ

บนัทึกขอ้มูลและรายงานกรณีดงักล่าวให้กบัเจา้หนา้ท่ีดา้นการแพทย ์เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารหรือศาล

ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งมีมาตรการตามขั้นตอนในการป้องกนัอยา่งเหมาะสม เพือ่ไม่ให้ผูต้อ้งขงัหรือ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งตอ้งมีความเส่ียงจากอนัตรายใดๆ ที่คาดการณ์ได”้ 

  “ขอ้กาํหนด 35 

  1. แพทยห์รือหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบต้องตรวจตราและ

เสนอแนะผูบ้ญัชาการเรือนจาํ เก่ียวกบั  

  (ก)  ปริมาณ คุณภาพ การปรุงและการเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงั  

  (ข)  สุขอนามยั ความสะอาดของเรือนจาํและของผูต้อ้งขงั  

  (ค)  การสุขาภิบาล อุณหภูมิ แสงสวา่งและการระบายอากาศของเรือนจาํ  

  (ง)  ความเหมาะสมและความสะอาดของเคร่ืองนุ่งห่มและหลบันอนของผูต้อ้งขงั  

  (จ)  การปฏิบติัตามกฎขอ้บังคบัเกี่ยวกับพลศึกษาและกีฬาในกรณีที่ไม่มีเจา้หน้าที่

ชาํนาญการที่รับผดิชอบกิจกรรมดงักล่าวโดยเฉพาะ 
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  2. ผู ้บัญชาการเรือนจาํจะต้องพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะตามวรรค 1 ของ

ขอ้กาํหนดน้ี และขอ้กาํหนด 33 และจะตอ้งดาํเนินการโดยทนัที เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะและความเห็น

ในรายงานดงักล่าวบงัเกิดผล หากไม่อยูใ่นอาํนาจหน้าท่ีท่ีผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะดาํเนินการได ้หรือ

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํไม่เห็นดว้ย ก็ตอ้งรีบเสนอความเห็นของตนรวมทั้งขอ้เสนอแนะของแพทยห์รือ

หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบ ไปให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปให้พิจารณา

ต่อไป” 

  “ขอ้กาํหนด 46 

  1. บุคคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งไม่มีบทบาทในการลงโทษทางวินัยหรือมาตรการ

จาํกดัเสรีภาพใดๆต่อผูต้อ้งขงั ยิง่ไปกว่านั้นเจา้หน้าที่ดังกล่าวจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ

สุขภาพของผูต้อ้งขงัที่ถูกสั่งให้แยกขงัโดยไม่สมัครใจ รวมทั้งการเขา้เยี่ยมผูต้อ้งขงัเช่นนั้นทุกวนั 

และการให้ความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลโดยพลนักรณีท่ีไดรั้บการร้องขอจากผูต้อ้งขงันั้น

หรือเจา้หนา้ที่เรือนจาํ 

  2. บุคคลากรทางการแพทยต์อ้งรายงานต่อผูบ้ ัญชาการเรือนจาํโดยไม่ชักช้า กรณีที่

พบว่าการลงโทษทางวนิัยหรือมาตรการจาํกดัเสรีภาพใดๆ ไดส่้งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพดา้น

จิตใจหรือกายของผูต้อ้งขงัที่ถูกลงโทษหรือถูกมาตรการนั้น และพึงให้คาํปรึกษากบัผูบ้ญัชาการ

เรือนจาํ กรณีที่เห็นว่าจาํเป็นตอ้งยติุหรือปรับเปล่ียนมาตรการดงักล่าว ดว้ยเหตุผลของสุขภาพทาง

กายหรือจิตใจของผูต้อ้งขงั  

  3. บุคคลากรทางการแพทยจ์ะต้องมีอาํนาจในการสั่งให้ทบทวนและเสนอแนะให้

เปล่ียนแปลงการแยกขงัโดยไม่สมคัรใจนั้น ทั้งน้ีเพื่อประกันว่าการแยกขงัเช่นนั้นจะไม่ส่งผลให้

อาการเจ็บป่วยเลวร้ายลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อความบกพร่องทางจิตใจหรือทางร่างกายของ

ผูต้อ้งขงันั้นต่อไปอีก  

  ผูต้อ้งขงัที่มีความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ” 

  “ขอ้กาํหนด 109 

  1. บุคคลที่พบว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบในอาชญากรรม หรือกรณีที่ตรวจสอบภายหลัง

แล้วพบว่าเป็นผูมี้ความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพร้ายแรง ซ่ึงการอยู่ใน

เรือนจาํอาจส่งผลให้อาการนั้ นเลวร้ายลง จะต้องไม่ถูกขังในเรือนจาํ และจะต้องส่งตัวบุคคล

ดงักล่าวไปอยูใ่นสถานบาํบดัทางจิตโดยเร็วสุด  

  2. หากจาํเป็น ผูต้อ้งขงัที่มีความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาดา้นสุขภาพอาจเขา้

รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานพเิศษ ภายใตก้ารดูแลอยา่งเหมาะสมของบุคคลากรทางการแพทย์

ชาํนาญการ 
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  3. การบริการดา้นการแพทย ์ตอ้งจดัให้มีสาํหรับผูต้อ้งขงัที่มีความจาํเป็นทุกคนได้รับ

การรักษาพยาบาลดา้นจิตเวช”  

  4.  หลักพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ (Basic Principles for the Treatment of 

Prisoners 1990) 

  นกัโทษทุกคนพึงไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพต่อศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็น

มนุษยก์ารเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองของเช้ือชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาความคิด

ทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนๆแหล่งกาํเนิดทางชาติหรือสงัคมสถานะทางทรัพยสิ์นกาํเนิดหรือ

ทางอ่ืนใดนั้นจะกระทาํมิไดผู้ต้อ้งขงัพึงมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทยท์ี่มีอยู่ในประเทศโดย

ปราศจากการรังเกียจเดียดฉนัที่มีฐานะเป็นผูต้อ้งขงั 

  5.  หลกัการเพื่อการคุม้ครองของบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขงัหรือจาํคุก (Body of Principles 

for the Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment 1988) 

  หลกัการฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับุคคลทุกคนในประเทศนั้นโดยจะตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติั

ตามความแตกต่างใดๆในระหวา่งบุคคลไม่วา่จะเป็นเร่ืองเช้ือชาติสีผวิเพศภาษาการนับถือหรือความ

เช่ือทางศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอ่ืนสัญชาติแหล่งกาํเนิดทางเผ่าพนัธุ์

หรือสงัคมสถานะทางทรัพยสิ์นทางกาํเนิดหรือทางอ่ืน 

  การกระทาํทรมานการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม

หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นจะกระทาํมิไดแ้ละไม่ว่าจะมีพฤติการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไม่ใหน้าํมา

เป็นขอ้อา้งว่ามีความชอบธรรมในการกระทาํทรมานการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณ

โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก์ารตรวจอาการหรือสุขภาพของผูต้อ้งขงั

จะตอ้งมีการบนัทึกหลักฐานโดยระบุช่ือของแพทยท์ี่ทาํการตรวจและผลการตรวจเพื่อให้มีการ

ตรวจสอบไดท้ั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายในประเทศนั้น 

 

2.7  ข้อกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่

มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง หรือ ข้อกําหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 

  ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศที่ผลักดันให้เกิดข้อกาํหนดกรุงเทพ(Bangkok 

Rules)หรือ ข้อกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิงในเรือนจาํ และ

มาตรการที่ มิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of 

Women Prisoners and Non-Custodial Measures of Women Offenders) ภ า ย ห ลั ง ที่ อ ง ค์ ก า ร

สหประชาชาติโดยที่ประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัที่ 65 ไดใ้ห้ความเห็นเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 

2553 ทาํใหข้อ้กาํหนดน้ีบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ 
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  การกาํหนดกรอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพ58

59 

  ขอ้กาํหนดกรุงเทพมีขอบเขตที่สําคญั 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป ส่วนที่ 2 

ขอ้กาํหนดที่ใชส้าํหรับผูต้อ้งขงัมีลกัษณะพิเศษ ส่วนที่ 3 มาตรการคุมขงัโดยไม่ใชเ้รือนจาํ และส่วน

ที่ 4 การวจิยั การวางแผนการประเมินผลและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน  ดงันั้นจึงตอ้ง

มีการพจิารณาว่าขอ้กาํหนดส่วนใดหรือขอ้ใดเก่ียวกบังานการราชทณัฑบ์า้ง และจะตอ้งมีกรอบใน

การปฏิบติัอยา่งไร ส่วนในเป็นเร่ืองของเรือนจาํและ ทณัฑสถานที่ตอ้งปฏิบติั ส่วนใดเป็นเร่ืองของ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนใดเป็นเร่ืองของหน่วยงานภายนอกในกระทรวงยุติธรรมหรือ

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เช่น ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 อาจไม่เก่ียวกบัราชทณัฑโ์ดยตรงกล่าวคือ 

มาตรการที่มิใช่การคุมขัง จะเป็นเร่ืองของศาลยุติธรรมเป็นหลัก แต่ก็มีบ้างส่วนเก่ียวข้องกับ 

เรือนจาํเช่น การพกัการลงโทษและในส่วนท่ี 4 การวิจยัและประเมินผล อาจเป็นเร่ืองที่กระทรวง

ยติุธรรม มหาวทิยาลยัหรือกรมราชทณัฑท่ี์เขา้มีส่วนในการศึกษาวจิยัดงักล่าว 

  สาํหรับในส่วนที่ 1 นั้น มีประเด็นสําคญัที่สามารถแตกออกเป็นประเด็นยอ่ยๆไดมี้ 5 

เร่ือง กล่าวคือ 

  1. สภาพแวดลอ้มและอาคารสถานที่ 

  2.  เร่ืองการเยีย่มญาติ 

  3.  อนามยัแม่และเด็กและหญิงมีครรภ ์

  4.  วนิยัและการลงโทษทางวนิยั 

  5.  การตรวจคน้ตวัผูต้อ้งขงัหญิง 

  6.  สถานพยาบาลและการรักษาพยาบาล 

  ในส่วนที่ 2 จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการจาํแนกลักษณะปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงลักษณะ

พิเศษในแต่ละประเภท เช่น ผูต้อ้งขงัหญิงที่เป็นชนพื้นเมือง ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีเป็นชาวต่างชาติ  หรือ

ผูต้อ้งขงัหญิงที่ตั้งครรภ ์เป็นตน้ 

  ส่วนที่ 3 มาตรการคุมขงัโดยไม่ใช้เรือนจาํ เป็นการมาตรการทางเลือกในการหันเห

ผูก้ระทาํผิดออกจากระบบ มาตรการทางเลือกแทนการคุมขงัก่อนการพิจารณาคดีและมาตรการ

ทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกควรไดรั้บการพฒันาที่เหมาะสม และผูก้ระทาํผิดที่เป็นหญิงไม่ควร

ถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชุน โดยปราศจากการพิจารณาถึงภูมิหลงัของผูก้ระทาํผดิและสาย

สัมพนัธ์ในครอบครัว และใช้มาตรการอ่ืนๆ ทัว่ไป เช่น บา้นพกัฉุกเฉินที่ดาํเนินการโดยเอกชน 

หน่วยงานอิสระต่างๆ หรือชุมชน รวมถึงการคุมขงัไวใ้นเรือนจาํเม่ือจาํเป็นและตามความประสงค์

 59 นทัธี จิตสว่าง, “ปัจจยัท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพ,” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 จาก, https://www.gotoknow.org/posts/533423. 
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ของผูก้ระทาํผิดที่เป็นหญิงเท่านั้น การปล่อยตวัก่อนครบกาํหนดโทษ ไม่ใช้เรือนจาํกับผูต้อ้งขงั

หญิงที่ตั้งครรภแ์ละมีภาระเล้ียงดูบุตร เป็นตน้ 

  ส่วนที่ 4 การศึกษาวจิยั การวางแผน การประเมินผลและการสร้างความตระหนักให้แก่

สาธารณชน กล่าวคือ ความพยายามในการในการคิดคน้โปรแกรมสาํหรับลดอตัราการกระทาํผดิซํ้ า

ของผูห้ญิง การส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยัในหัวขอ้เก่ียวกับจาํนวนของบุตรที่ได้รับผลกระทบ

เน่ืองจากมารดาตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่มารดาตอ้งโทษจาํคุก

และผลกระทบที่เกิดกบับุตร การสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน เพื่อให้ผูก้ระทาํผิดหญิง

สามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบุตรของผูก้ระทาํผิดเป็นหลัก ควรมีการ

พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

  ในส่วนที่เก่ียวขอ้งเฉพาะกบังานวิจยัน้ี ก็คือเร่ืองเก่ียวกบัสถานพยาบาลและการแพทย ์

กล่าวคือ สถานพยาบาลและการรักษาพยาบาล สําหรับในทัณฑสถานหญิง ปกติจะมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพอยูแ่ลว้ แต่สาํหรับในเรือนจาํชายที่มีแดนหญิงอยูใ่นเรือนจาํจะมี

การปรับปรุงให้สอดคล้องกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพ โดยเฉพาะการจดัตั้ง สถานพยาบาลขึ้นภายใน

แดนแยกจากสถานพยาบาลของผูต้ ้องขังชาย หรือ ในกรณีที่เป็นเรือนจาํขนาดเล็กไม่มี พื้นที่

เพียงพอในการจดัสถานพยาบาลขึ้นในแดนหญิง ก็จะจดัเป็นมุมพยาบาลขึ้นภายในแดนแยกเป็น

สดัส่วนจาก ผูต้อ้งขงัทัว่ไปใหผู้ต้อ้งขงัป่วยไดน้อนหรือไดรั้บการตรวจ ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัมุม

พยาบาลได ้จะมีการจดัแพทยห์รือพยาบาลหญิงให้เขา้มาตรวจและให้บริการในช่วงเชา้ทุกวนัหรือ

ประจาํอยูใ่นแดนหญิงกรณีที่มี เจา้หนา้ที่เพยีงพอ สาํหรับแพทยจ์ะเขา้มาตรวจเดือนละคร้ัง หรือที่มี

การร้องขอ เช่น ในกรณีที่มีการจดักิจกรรม การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นระยะ รวมทั้งการใหค้วามรู้

ในการป้องกนัโรค เช่น การตรวจเลือด ตรวจมะเร็งเตา้นม การตรวจมะเร็งปากมดลูก และความรู้

เร่ืองโรคเอดส์ โรคติดต่อ เป็นตน้ สําหรับในกรณีที่มีผูต้อ้งขงัหญิงป่วยหนักก็จะส่งไปรักษาตวั

ภายนอกเรือนจาํโดยส่งไปที่โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 59

60 

  ประเด็นที่สาํคญัของอนุมติัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพ น่าจะอยูท่ี่เร่ืองมาตรการปฏิบติัต่อ

ผูก้ระทาํผดิหญิงโดยไม่ควบคุมตวั ซ่ึงถา้หากสามารถขบัเคล่ือนในส่วนน้ีไดจ้ะช่วยลดผลกระทบต่อ

การอนุมติัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพในส่วนที่เก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเป็นอยา่งยิ่ง 

สาํหรับในส่วนที่เก่ียวกบัมาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดหญิง โดยไม่ใชก้ารควบคุมตวันั้น 

 60 นทัธี จิตสว่าง, “ความสอดคลอ้งในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules):  

ความพยายามของเรือนจาํในประเทศไทย, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2560,จาก  

http://www.nathee-chitsaeang.com. 
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สถาบนัเพื่อการยติุธรรมแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์ในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิหญิงโดย

ไม่ใช ้การควบคุมตวัขึ้น โดยมียทุธศาสตร์ที่สาํคญั 4 ประการ คือ  

  1. การเบี่ยงเบนคดีของผูก้ระทาํผดิหญิงออกจากกระบวนการยติุธรรม  

  2. การใชม้าตรการทางเลือกแทนการคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง  

  3. การปฏิบติัที่เหมาะสมต่อผูก้ระทาํผดิหญิงในกระบวนการยติุธรรม  

  4. การป้องกนัการกระทาํผดิของผูห้ญิง 

  ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยให้ผูก้ระทาํผิดหญิงได้รับการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ

ความผดิและลดจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงลง อนัจะทาํใหส้ามารถปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ ตาม

ขอ้กาํหนดกรุงเทพไดส้อดคลอ้งมากขึ้น DPU
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บทที่ 3  

บทบาทของแพทย์ตามกฎหมายราชทัณฑ์ของต่างประเทศ 

 

  บทน้ีจะกล่าวถึงกฎหมายราชทณัฑ์ของต่างประเทศทั้งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

อังกฤษและประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงกฎหมายบงัคบัโทษของแต่ละประเทศจะมีการคุม้ครองสิทธิของ

ผูต้อ้งขงัในดา้นการแพทยใ์นเรือนจาํเป็นอยา่งดี และมีรายละเอียดที่กาํหนดเอาไวใ้นแม่บทกฎหมาย

โดยชดัแจง้ เพือ่เป็นการปรับปรุงตวัผูต้อ้งขงัใหก้ลบัเขา้สู่สงัคมไดต้่อไป 

 

3.1  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  ประเทศในภาคพื้นยโุรปอยา่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่ใชก้ฎหมาย

ลายลักษณ์อกัษรที่มีหลายๆ ประเทศนํามาเป็นตน้แบบกฎหมายในประเทศตนจาํนวนมากหลัก

ดาํเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 ของสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีหลัก “ไม่มีโทษ ไม่มีความผิด โดยไม่มีกฎหมาย” (nullumcrimen, nullapoena sine lege)

หรือ “หลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” ซ่ึงเป็นหลักประกันในกฎหมายอาญา และเป็นหลัก

รัฐธรรมนูญ ที่กาํหนดอาํนาจศาลในการพจิารณาคดีและลงโทษผูก้ระทาํความผดิ ซ่ึงหลกัน้ีประเทศ

ไทยไดก้าํหนดเอาไวท้ั้งในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายอาญา อนัเป็นหลกัการสาํคญัที่ให้อาํนาจ

ศาลในการบงัคบัโทษเช่นกนั 

 3.1.1  การบงัคบัโทษจาํคุก 

  สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี คาํนึงถึงผลเสียของการลงโทษจาํคุกที่มีระยะเวลาสั้นอยา่ง

มาก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 38 จึงบญัญติัวา่โทษจาํคุกนั้นตอ้งจาํคุกอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน 

และในวรรคสองกาํหนดโทษจาํคุกไวสู้งสุดเพียง 15 ปี 0

1 คาํพิพากษาของศาลที่ลงโทษจาํคุกนั้น มี

อิทธิพลต่อการบงัคบัโทษและการบริหารงานเรือนจาํมาก ศาลจะใชน้โยบายการเล่ียงโทษจาํคุก 

โดยการกาํหนดเง่ือนไขในคาํพิพากษาให้แปลงโทษจาํคุกเป็นโทษชนิดอ่ืน ท่ีใชม้ากคือ โทษปรับ 

ซ่ึงในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-ค.ศ. 2003 พบว่าคาํพิพากษาของศาล

 1 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน,  

2547). น. 375. 
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จะรอการลงโทษมากกว่าการลงโทษจาํคุกจริงทุกปี และรอการลงโทษในอตัราส่วนที่มากขึ้นโดย

ตลอด1

2 

  ในการลงโทษตามนโยบายการบริหารจดัการคดีอาญา จะมีหลกัการของการบงัคบัโทษ

ภายใตห้ลักทัว่ไปของกฎหมายอาญาที่จะมุ่งเน้นที่การใช้โทษปรับและโทษจาํคุก (ใชห้รือไม่ใช้

วิธีการรอการลงโทษหรือการคุมประพฤติ) กฎหมายอนุญาตในการกาํหนดโทษเพิ่มในการห้าม

กระทาํบางอยา่ง เช่น การห้ามขบัรถ ห้ามเขา้เขตกาํหนด เป็นตน้ ถา้ผูท่ี้ถูกกล่าวหาถูกศาลพพิากษา

ให้ลงโทษจาํคุกมีกาํหนดโทษไม่เกิน 2 ปี การดาํเนินการตามคาํพพิากษาจะสามารถรอการลงโทษ

และหรือ ให้ผูต้ ้องโทษจาํคุกเขา้สู่ระบบในการคุมประพฤติได้ ระยะเวลาการคุมประพฤติและ

เง่ือนไขการคุมประพฤติต่างๆนั้นจะกาํหนดโดยศาล ซ่ึงระบุไวใ้นคาํพพิากษาของผูต้อ้งโทษแต่ละ

คน บุคคลที่ตอ้งคาํพิพากษาตอ้งพิสูจน์จนเป็นที่พอใจต่อศาลว่าจะไม่กระทาํความผิดซํ้ าอีกใน

อนาคต มาตรการในการเล่ียงโทษจาํคุก ทาํให้บุคคลนั้นมีชีวติอยูใ่นสังคม อยูก่บัครอบครัวได ้แต่

หากกระทาํผดิซํ้ าอีก หรือผิดเง่ือนไขระหว่างคุมประพฤติ ผูน้ั้นตอ้งถูกเพิกถอนการพกัการลงโทษ

จาํคุกและตอ้งถูกนาํตวัไปจาํคุกต่อไป ถา้ศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกตํ่ากว่า 6 เดือน ปกติศาลจะสั่ง

พกัการลงโทษจาํคุกไวท้นัที (สั่งรอการลงโทษ) เวน้แต่ในกรณีมีความจาํเป็นที่ตอ้งเอาตวัผูก้ระทาํ

ผิดไวเ้พื่อป้องกนัเหตุอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นได ้ถ้าโทษจาํคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ศาลจะใชว้ิธีการ

เดียวกนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นหรือเพือ่ความปลอดภยั ศาลอาจสั่งควบคุมบุคคลนั้นไวก้็ได ้การจาํคุก 

1-2 ปี การพักการลงโทษอาจทาํได้ โดยพิจารณาจากสภาพข้อหาและฐานความผิดตลอดทั้ ง

พฤติการณ์ ความหนักเบา รวมทั้งเหตุผลอ่ืนๆ ดว้ยสาํหรับโทษจาํคุกตลอดชีวิตจะพกัการลงโทษ

จาํคุกไดก้็เม่ือไดจ้าํคุกมาแลว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี ซ่ึงพิจารณาจากพฤติการณ์แลว้ไม่จาํเป็นตอ้งเก็บผู ้

นั้นไวใ้นเรือนจาํอีก มีเหตุอนัสมควรและเหมาะสมท่ีควรจะปล่อยใหไ้ดรั้บอิสรภาพ นอกจากนั้นยงั

มีมาตรการอ่ืนที่สามารถนาํมาใชเ้พื่อฟ้ืนฟูและป้องกนัสังคมนาํมาใชก้บัผูต้อ้งโทษจาํคุก เช่น การ

เอาตวัผูต้อ้งขงัที่มีอาการโรคจิตไปไวใ้นโรงพยาบาลโรคจิตหรือสถานที่พกัฟ้ืน สถานกกัขงัพิเศษ 

เป็นตน้2

3 

  กรณีผูก้ระทาํความผิดที่เป็นผูเ้ยาวต์ามกฎหมายจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ เด็กอาย ุ

14-17 ปี  (juvenile offender) และเยาวชน อายุ 18-20 ปี  (young adult) กฎหมายอาญากําหนด

มาตรการลงโทษผูเ้ยาวไ์ว ้ประการแรก ไดแ้ก่ การให้การศึกษา และการกระทาํเชิงคุณธรรม และ

 2 ธานี วรภทัร์, กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2553), น. 154. 

 3ธานี วรภัทร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย การบงัคบัโทษจาํคุก,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), น.187. 
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ประการที่สอง ได้แก่ การจาํคุกผูเ้ยาวแ์ต่มีเง่ือนไขของการพกัการลงโทษและคุมประพฤติ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการปรับปรุงพฤตินิสัยของผูเ้ยาวเ์สียมากกว่าที่จะพิจารณาในเชิงลงโทษ และ

การดาํเนินคดีอาญาที่ผูเ้ยาวก์ระทาํความผดิจะตอ้งใชก้ระบวนพจิารณาคดีอาญาสาํหรับเยาวชน การ

ให้การศึกษาแก่ผูเ้ยาว ์เช่น ให้เขา้รับการอบรมบางหลกัสูตร หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมบริการสังคมใน

ชุมชนที่อาศยัอยู ่หรือการกระทาํเชิงคุณธรรม ได้แก่ กาํหนดเง่ือนไขความประพฤติ การขอขมา

ผูเ้สียหาย การปรับ หรือทาํงานชดใช้ เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการจาํคุกผูเ้ยาวน์ั้นจะทาํเม่ือพิจารณาแล้ว

พบวา่การกระทาํผิดนั้นร้ายแรงจริง3

4 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษและวธีิการบงัคบัเพื่อความ

ปลอดภยัที่จาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 2 และมาตรา 3 ไดว้างหลกัพื้นฐานการบงัคบัโทษจาํคุก 

โดยภารกิจของการบงัคบัโทษจาํคุก มี 5 ประการ ดงัน้ี 

  1.  ผูต้อ้งขงัตอ้งสามารถที่จะดาํเนินชีวิตในอนาคตต่อไปโดยปราศจากความผิดอาญา

อยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

  2.  การบงัคบัโทษจาํคุกตอ้งตอบสนองการคุม้ครองสาธารณะต่อการกระทาํความผดิใน

ต่อๆ ไปดว้ย 

  3.  การดาํเนินชีวิตของบุคคลในการบงัคบัโทษตอ้งให้เป็นไปตามปกติธรรมดาให้มาก

ที่สุดเท่าที่สามารถทาํได ้

  4.  ผลร้อยทั้งหลายจากการสูญเสียเสรีภาพจะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดขึ้น 

  5.  การบงัคบัโทษจกัตอ้งกระทาํเพื่อช่วยเหลือให้ผูต้อ้งขงัสามารถกลบัมาใชชี้วิตที่มี

เสรีภาพต่อไปได ้

  ฐานะตามกฎหมายของผูต้อ้งขงัตามกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบั

เพือ่ความปลอดภยัที่จาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 4 ระบุไวด้งัน้ี 

  1.  ผูต้อ้งขงัตอ้งร่วมมือในการกาํหนดการบาํบดัของตนและในการบรรลุซ่ึงจุดมุ่งหมาย

ของการบงัคบัโทษ ความพร้อมของผูต้อ้งขงัสาํหรับการบาํบดัจกัตอ้งไดรั้บการปลุกเร้าและส่งเสริม

ใหเ้กิดขึ้น 

  ผูต้อ้งขงัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารจาํกดัเสรีภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี ถา้กฎหมายน้ี

มิไดร้ะบุหลกัเกณฑพ์ิเศษอยา่งใดไว ้ขอ้จาํกดัต่างๆ ที่จะกาํหนดใชก้บัผูต้อ้งขงัจะตอ้งเป็นขอ้จาํกดั

สําหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือสําหรับการขจดัการก่อกวนที่ร้ายแรงต่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของเรือนจาํที่ไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น 

 

 

 4 เพ่ิงอ้าง, น.189. 
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 3.1.2  บทบาทของแพทยใ์นการบงัคบัโทษจาํคุก 

  บทบาทของแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งขงัในการบงัคบัโทษจาํคุกนั้น เร่ิมตั้งแต่ขั้นแรก

รับตวัไปจนกว่าจะมีการปล่อยตัวผูต้ ้องขงั ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวแต่เพียงบทบาทของแพทยต์าม

กฎหมายของผูต้อ้งขงัตามกฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพื่อความปลอดภยัที่

จาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 4

5เท่านั้น 

  1.  การวางแผนการบงัคบัโทษ 

  เร่ิมตั้งแต่ขั้นรับตวัผูต้อ้งขงั ในการรับตวัผูต้อ้งขงัจะกระทาํโดยมีผูต้อ้งขงัอ่ืนอยู่ร่วม

ดว้ยไม่ได ้และผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่ของผูต้อ้งขงั และหลงัจากรับ

ตวัผูต้อ้งขงัแลว้ ผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายทนัทีและตอ้งนาํตวัไปผูบ้ญัชาการเรือนจาํ

หรือหวัหนา้แผนกรับตวั 5

6 

  การสํารวจเพื่อบาํบดั เม่ือรับตวัผูต้อ้งขงัแล้ว ตอ้งมีการคน้หาบุคลิกภาพและความ

เป็นไปของชีวิตของผูต้อ้งขงั เพือ่ใหก้ารบงัคบัโทษเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสาํหรับการกลบั

เข้าสู่สังคมหลังการพน้โทษของผูต้ ้องขัง ซ่ึงการวางแผนการบาํบัดน้ีจะต้องปรึกษาหารือกับ

ผูต้อ้งขงัดว้ย6

7 

  2.  ที่พกัและอาหารการกินของผูต้อ้งขงัในส่วนที่เก่ียวข้องกับแพทยโ์ดยตรงนั้ นจะ

ปรากฏอยู ่2 ส่วนคือ 

  2.1  การเล้ียงอาหารของเรือนจาํ ตอ้งอยูใ่นความควบคุมของแพทย ์หากมีอาหารพิเศษ

จะเกิดขึ้นเพราะคาํสัง่ของแพทย ์และการจดัอาหารตอ้งปฏิบติัตามหลกัศาสนาอยา่งที่สุดดว้ย7

8 

  2.2  การซ้ือส่ิงของ ผูต้อ้งขงัอาจซ้ือส่ิงของต่างๆ ดว้ยเงินประจาํตวัหรือเงินติดกระเป๋า

ผา่นทางเรือนจาํ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของเรือนจาํ ส่วนส่ิงของท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัและ

ความสงบเรียบร้อยของเรือนจาํจะซ้ือหาไม่ไดเ้ด็ดขาด และโดยคาํสัง่แพทยก์ารซ้ืออาหารและเคร่ือง

บริโภคอยา่งใดอยา่งหน่ึงอาจถูกสั่งระงบัทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เม่ืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ของผูต้อ้งขงั ซ่ึงในโรงพยาบาลการห้ามเช่นน้ีอาจถูกห้ามตามคาํสั่งแพทยเ์ป็นการทัว่ไปหรือถูก

จาํกดัได้8 9 

 5 ธานี วรภทัร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย การบงัคบัโทษจาํคุก,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552). 

 6 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 5 

 7 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 6 

 8 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 21 

 9 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 22 
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  3.  การดูแลสุขภาพอนามยั และการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงั 

  (1)  หลกัทัว่ไป สุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงันั้นตอ้งไดรั้บการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ 

ตลอดทั้งตอ้งไดรั้บมาตรการที่จาํเป็นในการคุม้ครองสุขภาพอนามยัและการดูแลความสะอาด9

10 

  (2)  การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล 10

11 ผูต้อ้งขงัที่มีอาย ุ35 ปีบริบูรณ์ตอ้งไดรั้บ

การตรวจป้องกนัโรคทุกสองปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตรวจป้องกนัโรคเก่ียวกบัโรคหวัใจและความ

ดันโลหิต และโรคไต ตลอดจนโรคเบาหวาน และผูต้อ้งขงัหญิงที่มีอายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ และ

ผูต้อ้งขงัชายที่มีอาย ุ45 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิร้องขอให้ตรวจป้องกนัโรคเก่ียวกบัโรคมะเร็งไดอ้ยา่งมาก

ปีละคร้ัง 

  ผูต้อ้งขงัหญิงมีบุตรพกัอาศยัอยูด่ว้ยในเรือนจาํมีสิทธิขอให้ตรวจป้องกนัโรคจนบุตรมี

อายคุรบ 6 ปี เก่ียวกบัโรคที่เป็นอนัตรายอยา่งมากต่อพฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของบุตร  

  ผูต้อ้งขงัที่มีอาย ุ14 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี มีสิทธิร้องขอให้ตรวจเพื่อป้องกนัโรคเก่ียวกับ

ฟันได้ 1 คร้ังในระยะเวลา 6 เดือนเพื่อตรวจอนามัยของช่องปาก สภาพเหงือก ฟันผุ ตลอดจน

มาตรการที่ทาํใหฟั้นไม่แขง็แรง 

  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิที่จะไดรั้บการรักษาดว้ยยาและเวชภณัฑ์อ่ืนๆ เพื่อป้องกันเยยีวยาสุขา

ภาพอนามยัที่จะทาํให้เจ็บป่วยที่คาดหมายได ้เพื่อป้องกนัอนัตรายของพฒันาการทางอนามยัของ

เด็ก หรือเพือ่หลีกเล่ียงความจาํเป็นในการรักษาพยาบา 

  3.  การรักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย 

  การรักษาพยาบาลเป็นสิทธิท่ีตอ้งขงัตอ้งได้รับ กล่าวคือ การรักษาพยาบาลทางแพทย ์ 

การรักษาทางทนัตแพทย ์รวมถึงอุปกรณ์ดา้นฟัน การให้ยาต่างๆ การให้การรักษาบาดแผล การให้

ปัจจยัรักษาและปัจจยัการช่วยเหลือ บริการทางการแพทย ์บริการเสริมสําหรับการคุมประพฤติ 

ตลอดจนความเครียดและการบาํบดัดว้ยการทาํงาน เม่ือไม่ขดัแยง้กบัการบงัคบัโทษ 11

12 

  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บการดูแลดว้ยอุปกรณ์เกี่ยวกบัสายตาและการไดย้นิเคร่ืองเสริมของ

ร่างกาย อุปกรณ์ช่วยในทางกระดูกและอ่ืนๆ ที่จาํเป็นเฉพาะกรณีสิทธิการไดรั้บคอนเทคเลนส์ใชไ้ด้

เฉพาะมีเหตุจาํเป็นดว้ยเหตุทางการแพทยเ์ท่านั้น เม่ือคาํนึงถึงระยะเวลาการจาํคุกแล้วมีความชอบ

ธรรมและไม่ขดัแยง้กบัการบงัคบัโทษ12

13 

 10 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 56 

 11 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 57 

 12 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 58 

 13 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 59 
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  ในระหวา่งการพกัผอ่นหรือการออกนอกเรือนจาํ ผูต้อ้งขงัมีสิทธิเรียกร้องต่อเจา้หน้าที่

บงัคบัโทษใหมี้การรับการรักษาในเรือนจาํท่ีมีอาํนาจเหนือตนเท่านั้น13

14 

  การตรวจฟันและการบริการในการใชเ้ทคนิครักษาฟัน ค่าฟันปลอมและการครอบฟัน

หน่วยงานยติุธรรมแห่งมลรัฐจะมีระเบียบกาํหนดซ่ึงอาจกาํหนดวา่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดก็ได ้ 

ทั้ งน้ี เม่ือผูต้ ้องขังได้รับประกันสุขภาพอันเน่ืองมาจากการทาํงาน การตรวจสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลจะสะดุดหยดุลง14

15 

  การบาํบดัทางการแพทยเ์พื่อกลับเขา้สู่สังคมถ้าผูต้อ้งขงัเห็นชอบพนักงานบงัคบัโทษ

อาจจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บบริการทางการแพทย ์เช่น การผา่ตดั หรือ มาตรการเสริมที่ส่งเสริมการกลบั

สู่สงัคม ค่าใชจ่้ายเพื่อการดงักล่าวใหต้กเป็นของผูต้อ้งขงัถา้ฐานะของผูต้อ้งขงัยงัสามารถรับไดแ้ละ

วตัถุประสงคข์องการบาํบดัไม่เป็นการขดัขวางการบงัคบัโทษ15

16 

  ในวันที่อากาศเป็นใจกรณีผูต้ ้องขังไม่ได้ท ํางานกลางแจ้ง ต้องจัดให้ผูต้ ้องขังอยู่

กลางแจง้อยา่งนอ้ยวนัละหน่ึงชัว่โมง ซ่ึงเป็นการช่วยอบอุ่นร่างกายของผูต้อ้งขงันัน่เอง16

17 

  การยา้ยผูต้อ้งขงัป่วย ผูต้อ้งขงัอาจถูกยา้ยไปโรงพยาบาลของเรือนจาํหรือเรือนจาํอ่ืนที่

เหมาะสมกบัการรักษาพยาบาล กรณีท่ีไม่สามารถรักษาภายในเรือนจาํไดใ้หย้า้ยใหท้นัเวลา และเม่ือ

มีผูต้อ้งขงัคนใดป่วยหนักหรือตายจะตอ้งแจง้ให้ญาติ บุคคลที่ผูต้อ้งขงัให้ความเช่ือถือ หรือผูแ้ทน

ตามกฎหมาย หรือผูท้ี่ผูต้อ้งขงัประสงคไ์วใ้หรั้บทราบเหตุป่วยหนกัหรือการเสียชีวติโดยไม่ชกัชา้17

18 

  4.  การบงัคบัโทษผูต้อ้งขงัหญิง 

  สําหรับผูต้อ้งขงัหญิงสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กาํหนดเป็นลักษณะบทบญัญัติ

พเิศษเพือ่ดูแลผูต้อ้งขงัหญิงในกฎหมายบงัคบัโทษ โดยแบ่งเป็นเร่ืองๆ ดงัน้ี 

  1)  การทาํงานของผูท้ี่ต ั้งครรภ์และท่ีเป็นแม่ 18

19 โดยผูต้อ้งขงัท่ีกําลังตั้งครรภ์และเพิ่ง

คลอดบุตร ตอ้งดูแลเร่ืองสุขภาพของแม่และเด็กเป็นสาํคญัซ่ึงกฎหมายบงัคบัโทษน้ีใหน้าํบทบญัญติั

ของกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแม่ที่ทาํงานอนัเก่ียวกบัการจดัการสถานที่ทาํงานมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลมดว้ 

 14 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 60 

 15 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 62 

 16 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 63 

 17 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 64 

 18 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา65-66 

 19 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 76 
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  ในระหว่างการตั้ งครรภ์ ผูต้ ้องขงัมีสิทธิที่จะได้รับการดูทางการแพทยแ์ละการผดุง

ครรภใ์นเรือนจาํ ในการคลอดบุตรหรือหลงัคลอดและในการทาํคลอดนั้นใหก้ระทาํในโรงพยาบาล

นอกเรือนจาํ ส่วนกรณีทาํไม่ไดเ้น่ืองจากมีเหตุผลพเิศษใหท้าํคลอดในเรือนจาํท่ีมีแผนกทาํคลอด  

  2)  ยา เคร่ืองเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือการรักษา ตอ้งมีไวบ้ริการ เพื่อกรณีมีปัญหาในการ

ตั้งครรภแ์ละเก่ียวพนักบัการคลอด19

20 

  3)  การแจง้เกิดต่อเจา้พนักงานทะเบียนราษฎร์จะหมายเหตุว่าสถานที่เกิดของเด็กเป็น

เรือนจาํ หรือเก่ียวขอ้งกบัเรือนจาํอยา่งไรและการถูกจาํคุกของแม่ไม่ได้20

21 

  4)  มารดาที่มีบุตรติดมา 21

22 ถา้บุตรของผูต้อ้งขงัยงัไม่ถึงเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั เด็ก

อาจได้รับอนุญาตให้อยูใ่นเรือนจาํดว้ยได ้โดยความเห็นชอบของผูมี้สิทธิในการกาํหนดที่อยูข่อง

เด็ก หากว่าการกระทาํนั้นเป็นผลดีกบัเด็ก ก่อนการนาํเขา้มาในเรือนจาํให้ฟังความเห็นของสถาน

เยาวชนประกอบ 

  โดยค่าใชจ่้ายของการเขา้พกัดงักล่าวนั้น ผูมี้หนา้ที่อุปการะเล้ียงดูเด็กตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึง

สิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายอาจยกเวน้ได้ ถา้การกระทาํดงักล่าวอาจเป็นการเสียหายแก่การอยูร่่วมกัน

ของมารดาและบุตร 

  5.  ความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อย22

23 

  การอยู่ร่วมกันของผูต้อ้งขงันั้น โดยหลกัตอ้งอยูอ่ยา่งมีระเบียบ หน้าที่และขอ้จาํกดัที่

วางไวเ้พื่อรักษาความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยนั้น จะตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพ

และให้มีผลกระทบต่อผูต้ ้องขังไม่มากไม่น้อยกว่าจาํเป็น ซ่ึงเป็นหลักที่คาํนึงถึงเสรีภาพของ

ผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งมาก โดยจะแบ่งกล่าวเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

  1)  ขอ้ปฏิบติัตน ผูต้อ้งขงัตอ้งปฏิบติัตามตารางประจาํวนัของเรือนจาํ ปฏิบติัตนให้อยู่

ในระเบียบ และคาํสั่งของผูดู้แลการบงัคบัโทษแม้ว่าตนจะรู้สึกว่าคาํสั่งนั้นไม่ถูกตอ้ง และงานที่

มอบหมายให้ทาํจะหลีกเล่ียงไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาตก่อน หากมีเหตุการณ์สาํคญัที่อาจส่งผลที่

อนัตรายต่อชีวติหรือต่อร่างกายอยา่งร้ายแรงตอ้งแจง้ผูดู้แลการบงัคบัโทษทนัที 

  2)  ส่ิงของในครอบครองและเงินส่วนตัวผูต้ ้องขงัอาจครอบครองหรือรับส่ิงของที่

เจา้หน้าที่บงัคบัโทษมอบให้หรือที่ไดรั้บความเห็นชอบเท่านั้น เวน้แต่ส่ิงของที่มีค่าน้อย เจา้หน้าที่

บงัคบัโทษอาจวางเง่ือนไขเก่ียวกบัการรับไวห้รือการครองครองส่ิงของดงักล่าวได ้

 20 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 77 

 21 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 79 

 22 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 80 

 23 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 81-93 
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  หากส่ิงของที่ติดมากับผูต้อ้งขงัไม่อาจมีไวค้รอบครองได้ ให้เรือนจาํเก็บไวส้ําหรับ

ผูต้อ้งขังนั้น ถ้าวิธีและขอบเขตจะทาํได้ ส่วนเงินสดให้ทาํบญัชีเงินส่วนตวัของผูต้อ้งขงัไว ้ซ่ึง

สามารถขอรับในระหว่างถูกจาํคุกหรือเม่ือปล่อยตวั หากมีส่ิงของอ่ืนที่เก่ียวกับมาตรการความ

ปลอดภยัของเรือนจาํ เจา้หนา้ที่บงัคบัโทษจะทาํลายหรือทาํใหไ้ร้ประโยชน์ได ้

  3)  การคน้ตวัผูต้อ้งขงั คน้ทรัพยสิ์น และการคน้ห้องขงัสามารถทาํได ้โดยการคน้ตวั

ผูต้อ้งขงัชายให้กระทาํโดยผูช้าย การคน้ผูต้อ้งขงัหญิงให้กระทาํโดยผูห้ญิง โดยตอ้งดูแลเร่ืองความ

อบัอายทางเพศดว้ย แต่ในกรณีเร่งด่วนหรือตามคาํสั่งผูบ้ญัชาการเรือนจาํ การเปล้ืองผา้เก่ียวกบัการ

คน้ตวัให้กระทาํไดแ้ละตอ้งทาํในห้องที่มิดชิด ผูต้อ้งขงัอ่ืนจะอยูด่ว้ยไม่ได ้ซ่ึงผูบ้ญัชาการเรือนจาํ

อาจวางหลักทั่วไปเก่ียวกับการค้นในการรับตัวผูต้อ้งขงั การเขา้เยี่ยม และสําหรับการไม่อยู่ใน

เรือนจาํ 

  4)  การอยูใ่นที่ปลอดภยั ผูต้อ้งขงัอาจถูกยา้ยไปอยูใ่นเรือนจาํที่ปลอดภยัดีกว่าได ้เม่ือมี

เหตุจะหลบหนี หรือความประพฤติของผูต้อ้งขงัหรือสภาพผูต้อ้งขงั ตกอยู่ในอันตรายต่อความ

ปลอดภยัหรือความสงบเรียบร้อยของเรือนจาํ 

  5)  มาตรการระบุตวับุคคล มีขึ้นเพื่อความมัน่คงของเรือนจาํ ซ่ึงสามารถทาํได ้คือ การ

พิมพ์ลายน้ิวมือหรือลายมือ การถ่ายภาพ การระบุตาํหนิรูปพรรณร่างกายภายนอก และการชั่ง

นํ้ าหนัก-วดัส่วนสูง ซ่ึงประวติัเหล่าน้ีให้เก็บไวใ้นแฟ้มบุคคลของผูต้อ้งขงั การเผยแพร่และให้ใชไ้ด้

เฉพาะในวงจาํกดั ซ่ึงเม่ือผูต้อ้งขงัถูกปล่อยตวัอาจเรียกร้องให้ทาํลายแฟ้มระบุตวัไดท้นัที ยกเวน้

ภาพถ่ายและตาํหนิรูปพรรณ ซ่ึงเจา้หนา้ที่บงัคบัโทษตอ้งแจง้สิทธิน้ีแก่ผูต้อ้งขงัใหท้ราบ 

  6)  อาํนาจจบั ผูต้อ้งขงัที่หลบหนี หรือออกไปนอกเรือนจาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต อาจถูก

จบัและนํากลับเขา้เรือนจาํ โดยเจา้หน้าที่บงัคบัโทษหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย โดยขอ้มูลระบุตัว

บุคคล หรือ การจบัอาจส่งไปยงัเจา้หน้าที่บงัคบัโทษหรือพนักงานสอบสวนไดเ้ท่าที่จาํเป็นในการ

ติดตามจบั 

  7)  มาตรการมั่นคงพิเศษถา้ตามพฤติกรรมหรือสภาพจิตของผูต้อ้งขงั ท่ีอาจมีเหตุจะ

หลบหนีหรือเป็นอนัตรายแก่การใชก้าํลงัประทุษร้ายร่างกายหรือชีวติของผูอ่ื้นหรือทรัพย ์หรือทาํ

ร้ายตนเองเรือนจาํสามารถออกมาตรการมัง่คงพิเศษได้ คือ การยดึ หรือการเก็บวตัถุต่างๆ การเฝ้า

สังเกตในตอนกลางคืน การแยกผูต้อ้งขงั การเพิกถอนหรือจาํกดัการอยูใ่นที่แจง้ การนําไปไวใ้น

หอ้งมัน่คงพเิศษที่ไม่มีวตัถุอนัตรายและการใชเ้คร่ืองพนัธนาการ  

  การนาํตวัออกไปหรือในการขนส่ง การใส่เคร่ืองพนัธนาการยอ่มทาํไดถ้า้มีเหตุผลพเิศษ

อ่ืนที่อาจจะหลบหนี และอาจมีมาตรการมัน่คงพิเศษอ่ืนให้กระทาํไดเ้ฉพาะเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยเท่าที่จาํเป็นเท่านั้น 
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  8)  การขงัเด่ียว จะกระทาํไดเ้ม่ือมีเหตุผลพเิศษเฉพาะบุคคล ซ่ึงการขงัเด่ียวเกินสามคร้ัง

ในหน่ึงปี จะทาํได้เม่ือได้รับอนุญาตจากผูต้รวจการ ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวน้ีจะตอ้งไม่หยุดการที่

ผูต้อ้งขงัตอ้งสวดมนตห์รือเขา้ร่วมในชัว่โมงวา่ง 

  9)  การพนัธนาการ ให้กระทาํที่มือหรือเท้า เพื่อประโยชน์แก่ผูต้ ้องขงัผูบ้ ัญชาการ

เรือนจาํอาจใชก้ารพนัธนาการโดยวิธีอ่ืนได ้การพนัธนาการจะตอ้งผอ่นปรนตามระยะเวลา ถา้เป็น

ความจาํเป็น 

  10)  การสัง่การเก่ียวกบัมาตรการพเิศษอ่ืน แบ่งออกเป็นสองกรณีคือ 

  1.  กรณีความจาํเป็นเร่งด่วน เจา้หน้าที่อ่ืนอาจออกมาตรการความมัน่คงพิเศษเป็นการ

ชัว่คราวได ้แลว้ใหร้ายงานต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํเพือ่วนิิจฉยัสัง่การโดยเร็ว 

  2.  การออกมาตรการเพื่อให้ผู ้ต ้องขังได้รับการบําบัดทางการแพทย์ หรือการ

สงัเกตการณ์ทางแพทย ์หรือเก่ียวกบัสภาพทางจิต ซ่ึงจะตอ้งฟังความเห็นของแพทยก์่อน ในกรณีที่

ไม่อาจกระทาํไดต้อ้งฟังความเห็นของผูต้อ้งขงัโดยไม่ชกัชา้ 

  11)  การดูแลทางการแพทยก์รณีผูต้อ้งขงัถูกขงัในห้องขงัที่มีความมัน่คงพิเศษหรือถูก

ใชเ้คร่ืองพนัธนาการ นายแพทยป์ระจาํเรือนจาํตอ้งเขา้ตรวจเยีย่มโดยไม่ชกัชา้ และเท่าที่จะทาํได้

ตอ้งกระทาํทุกวนั มาตรการน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการพนัธนาการระหว่างนาํตวัออกจากห้องขงั การนาํ

ตวัไปที่อ่ืนหรือการขนส่ง 

  ตลอดเวลาที่ผูต้อ้งขงัถูกเพิกถอนการอยูใ่นที่แจง้ประจาํวนั จะตอ้งฟังความความเห็น

ของนายแพทยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

  12)  การชดใชค้่าใชจ่้าย ผูต้อ้งขงัมีหน้าที่ตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายให้แก่เจา้พนักงานบงัคบั

โทษที่เขาจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการที่ทาํให้ได้รับบาดเจ็ดหรือการทําให้

ผูต้อ้งขงัอ่ืนไดรั้บบาดเจบ็ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายอ่ืนไม่ถูกกระทบกระเทือน 

  6.  การใชก้าํลงับงัคบั 

  เจา้หนา้ที่ของเรือนจาํมีอาํนาจใชก้าํลงับงัคบัได ้เม่ือไดด้าํเนินการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ในการใช้มาตรการบงัคบัโทษและมาตรการความมั่นคงปลอดภยัเป็นประจาํ ซ่ึงเจา้หน้าที่อาจใช้

กาํลงับงัคบักบับุคคลอ่ืนไดด้ว้ยหากบุคคลอ่ืนกระทาํการใดๆ เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนี หรือมีการบุก

รุกเขา้มาในเรือนจาํ 23

24 

  การใช้กาํลงับงัคบั หมายความถึง การใชก้าํลงัที่มีผลโดยตรงต่อบุคคลหรือทรัพยโ์ดย

การใชก้าํลงั การใชอุ้ปกรณ์ช่วยและการใชอ้าวธุ 

 24 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 94 
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  การใชก้าํลงั หมายความว่า การะกระทาํใดๆ ที่มีผลต่อบุคคลหรือทรัพย ์ซ่ึงอุปกรณ์ช่วย 

เช่น เคร่ืองพนัธนาการ ตะบอง และอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได ้รวมตลอดถึงสารที่มีผลต่อ

ร่างกาย24

25 

  การเลือกใช้มาตรการในการใช้ก ําลังบังคับท่ีสามารถใช้ได้ต้องเป็นมาตรการที่ มี

ผลกระทบต่อบุคคลหรือสาธารณชนนอ้ยที่สุด ความเสียหายที่คาดหมายไดจ้ากการใชก้าํลงับงัคบัที่

จะเป็นการเกินสมควรแก่เหตุ ตอ้งยกเลิกทนัที 

  การใชก้าํลงับงัคบัในขอบเขตของการอนามยั มีหลกัการดงัน้ี25

26 

  1.  การตรวจการแพทยแ์ละการบาํบดั ตลอดถึงการใช้อาหาร อาจใช้กาํลังบงัคบัได้

เฉพาะกรณีมีภยนัตรายแห่งชีวิต กรณีมีอันตรายแก่ร่างกายร้ายแรงต่อผูต้อ้งขงั หรือ อันตรายแก่

ร่างกายต่อบุคคลอ่ืน มาตรการตอ้งรับไดส้าํหรับผูท้ี่เกี่ยวขอ้งและไม่ผูกติดกบัอนัตรายร้ายแรงต่อ

ชีวติหรือร่างกายของผูต้อ้งขงั  

  2.  เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพอนามัยและเพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะ การตรวจ

ร่างกายโดยไม่ยนิยอมใหก้ระทาํไดน้อกจากกรณีแรก เม่ือการตรวจนั้นผกูติดกบัการใชก้าํลงับงัคบั 

  3.  มาตรการการใชก้าํลงับงัคบัในขอบเขตของการอนามยัดงักล่าวนั้น ตอ้งทาํโดยคาํสั่ง

แพทยแ์ละภายใตก้ารกาํกบัดูแลของแพทยเ์ท่านั้น ซ่ึงไม่ตดัการปฐมพยาบาลในกรณีที่ไม่อาจเรียก

หาแพทยไ์ดท้นัและหากเน่ินชา้ไปจะเกิดอนัตรายแก่ชีวติได ้

  7.  มาตรการทางวนิยั 

  ในกรณีผู ้ต้องขังจนใจกระทําผิดหน้าที่  ผู ้บัญชาการเรือนจํามีอํานาจสั่งการให้

ดาํเนินการทางวินัยต่อผูต้อ้งขงันั้นได ้ซ่ึงหากเห็นว่าเป็นการตกัเตือนผูต้อ้งขงัเพียงพอแล้วอาจไม่

ตอ้งดําเนินการทางวินัยก็ได้ ทั้งน้ีมาตรการทางวินัยยงัใช้ได้ควบคู่ไปแม้มีการดําเนินคดีอาญา

เก่ียวกบัการกระทาํความผดินั้นดว้ย  

  บทบาทของแพทยท์ี่เก่ียวกบัมาตรการทางวนิยัน้ี จะเป็นเร่ืองกระบวนการดาํเนินการกบั

ผูต้อ้งขงั ที่เจา้หนา้เรือนจาํตอ้งฟังความเห็นแพทยด์ว้ย กรณีที่จะสั่งใชม้าตรการทางวนิัยกบัผูต้อ้งขงั

ที่อยูใ่นการบาํบดัทางการแพทย ์หรือ ผูต้อ้งขงัที่มีครรภ์ หรือ ผูท้ี่เพิ่งคลอดบุตร ตลอดจนการใช้

มาตรการทางวนิยักรณีคุมขงัผูต้อ้งขงั ก่อนที่จะคุมขงัตอ้งฟังความเห็นของแพทยก่์อน และระหวา่ง

คุมขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทยด์ว้ย และการบงัคบัขงัเด่ียวจะตอ้งหยดุหรือระงบั 

เม่ือสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงัเป็นอนัตราย 26

27 

 25 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 95 

 26 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 101 
27มาตรา 106 - 107 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796. 

                                                             

DPU



100 

  ชนิดมาตรการทางวนิยัที่สามารถกระทาํได ้คือ 27

28 

  1.  ทาํทณัฑบ์น 

  2.  จาํกดัหรือตดัเงินประจาํหรือเงินใชจ้่าย ไม่เกินสามเดือน 

  3.  จาํกัดหรือริบหนังสืออ่านไม่เกินสองสัปดาห์ รวมตลอดถึงวิทยหุรือโทรทศัน์ ไม่

เกินสามเดือน อยา่งไรก็ตามในการริบในขณะเดียวกนัใหก้ระทาํไดไ้ม่เกินสองสปัดาห์ 

  4.  จาํกดัหรือริบวตัถุสาํหรับประกอบการงานในเวลาวา่ง หรือการร่วมกิจกรรมร่วมกนั

ไม่เกินสามเดือน 

  5.  แยกขงัระหวา่งเวลาพกัผอ่นไม่เกินส่ีสปัดาห์ 

  6.  งดงานที่มอบหมายหรือการทาํงานไม่เกินส่ีสปัดาห์โดยไม่ไดรั้บเงินตามที่กาํหนดไว้

ตามกฎหมาย 

  7.  หา้มพบกบับุคคลภายนอกเรือนจาํในกรณีร้ายแรงไม่เกินสามเดือน 

  8.  คุมขงัเป็นระยะเวลาไม่เกินส่ีสปัดาห์ 

  การคุมขงัจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดมี้การกระทาํผิดร้ายแรงหรือกระทาํผิดซํ้ าหลายคร้ัง

เท่านั้น ส่วนมาตรการตามขอ้ 3-8 ดงักล่าวนั้นการกระทาํสัมพนัธก์บัการจาํกดัหรือการริบ ไม่รวม

การสมัพนัธถึ์งการคุมขงัดว้ย และมาตรการทางวนิยัอานใชร่้วมกนัในขณะเดียวกนัได ้

  8.  เจา้หนา้ที่บงัคบัโทษ  

  การบงัคบัโทษจาํคุกตลอดจนการกกัขงัในการกกักัน ให้กระทาํในเรือนจาํของมลรัฐ 

ซ่ึงการแบ่งแยกการบงัคบัโทษนั้น ในการกกักนัตอ้งแยกสถานกกักนัออกมา หรือ กระทาํในแผนก

ที่แยกออกมาโดยใช้เรือนจาํบงัคบัโทษเฉพาะ และผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งแยกขงัในสถานกักขงัพิเศษ

สาํหรับหญิง เวน้แต่มีเหตุพเิศษอาจแยกออกมาในเรือนจาํสาํหรับชายก็ได 2้8

29 

  การบงัคบัโทษจาํคุกให้กาํหนดสถานที่จาํคุกในเรือนจาํต่างๆ หรือแผนกต่างๆ เรือนจาํ

เด่ียวตอ้งคาํนึงการขงัที่ปลอดภยั เรือนจาํของการบงัคบัโทษเปิดตอ้งไม่มีหรือมีมาตรการป้องกัน

การหลบหนีนอ้ยที่สุด ในเรือนจาํหญิงตอ้งจดัใหมี้สถานที่ที่แม่และเด็กสามารถใชชี้วติร่วมกนัได้29

30 

  ขนาดและการจดัเรือนจาํ เรือนจาํทั้งหลายตอ้งจดัให้เพียงพอกบัความตอ้งการในการ

บาํบดัผูต้อ้งขงัเป็นคนๆ เรือนจาํบงัคบัโทษตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัการที่จะดูแลและบาํบดัเป็นกลุ่ม 

เรือนจาํสาํหรับการบาํบดัทางสงัคม และเรือนจาํหญิงจะจดัใหเ้กิน 200 ท่ีไม่ได้30

31 

 28 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ.1796. มาตรา 103 

 29 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 130-140 

 30 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 141-142 

 31 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 143 
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  ขนาดและการจดัห้องขงั ห้องพกัระหว่างเวลาพกัผ่อนตลอดจนห้องรวมและห้องเยีย่ม

จะตอ้งจดัให้น่าอยูห่รือเหมาะสมกบัความมุ่งหมายอ่ืนๆ จะตอ้งมีอากาศอยา่งเพียงพอสาํหรับการ

สุขอนามยัที่ดี ตอ้งมีเคร่ืองทาํความร้อนและระบบการถ่ายเทอากาศ และมีพื้นที่และหน้าต่างอยา่ง

เพียงพอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยความเห็นชอบจากสภาที่ปรึกษา (Bundesrat)มี

อาํนาจออกกฎกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขนาดพื้นที่ของอากาศ การถ่ายเทของอากาศ ขนาดพื้นที่

และหนา้ที่ตลอดจนเคร่ืองทาํความร้อนและการจดัหอ้งขงั31

32 

  การกาํหนดความจุของเรือนจาํแต่ละเรือนจาํ ตอ้งคาํนึงถึงการอยูด่้วยกนัในระหว่าง

พกัผ่อน(มาตรา 18) ในการน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนสถานที่ทาํงาน การศึกษาอบรมและการศึกษา

ต่อ ตลอดจนห้องสาํหรับการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา การใชเ้วลาวา่ง การกีฬา มาตรการบาํบดั

และการเยีย่มอยา่งเพยีงพอ ซ่ึงผูต้รวจการจะเป็นผูก้าํหนดความจุเรือนจาํ 32

33 

  การห้ามบรรจุผูต้อ้งขงัล้นเรือนจาํ ซ่ึงห้องขงัทั้งหลายจะบรรจุผูต้อ้งขงัเกินความจุที่

กาํหนดไวไ้ม่ได ้เวน้แต่จะเป็นการชัว่คราวและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูต้รวจการเท่านั้น33

34 

  การหางาน โอกาสการฝึกงาน เจา้หน้าที่บงัคบัโทษ โดยการร่วมมือของสมาคมและ

สถาบนัแรงงานและเศรษฐศาสตร์ตอ้งจดัหางานใหก้บัผูต้อ้งขงัท่ีมีความสามารถทาํงานได ้ทาํงานที่

มีรายไดเ้หมาะสม และจกัตอ้งช่วงเหลือ แนะนําและติดต่อในเร่ืองอาชีพ ซ่ึงเรือนจาํตอ้งจดัให้มี

สถานที่ทาํงาน สถานที่ฝึกอาชีพและกิจกรรมบาํบดัดว้ยการทาํงาน โดยตอ้งมีความความสมัพนัธก์บั

ภายนอกเรือนจาํ บทบญัญติัเร่ืองการคุม้ครองแรงงานและความปลอดภยัในการทาํงานจะตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาดว้ย ทั้งน้ี การฝึกอาชีพและกิจกรรมบาํบดัดว้ยการทาํงาน อาจกระทาํในสถานที่ของ

ผูป้ระกอบการเอกชนก็ได้ อาจมีการโอนการควบคุมทางเทคนิคและวิชาการให้ผูป้ระกอบการ

เอกชนดูแลได 3้4

35 

  1.  การควบคุมดูแลเรือนจาํ 35

36 

  1)  เจา้หน้าที่ควบคุมดูแล การควบคุมดูแลเป็นอาํนาจหน้าที่ของฝ่ายยุติธรรมมลรัฐ 

อาํนาจหนา้ที่ดงักล่าวอาจโอนไปใหส้าํนกังานบงัคบัโทษได ้

 32 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 144 

 33 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 145 

 34 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 146 

 35 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 148-149 

 36 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 151-153 
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  ในการควบคุมดูแลการทาํงานตลอดจนการทาํงานเพือ่สังคม การฝึกอบรมต่อเน่ือง การ

ดูแลสุขภาพอนามยั และการบาํบดัอ่ืนๆ ที่เป็นวิชาการ จะตอ้งกระทาํดว้ยผูท้รงคุณวุฒิของตนเอง 

ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ควบคุมดูแลไม่มีผูท้รงคุณวฒิุ ตอ้งจดัใหมี้การแนะนาํในทางวชิาการ 

  2)  แผนการบงัคบัโทษจะตอ้งระบุวา่ผูต้อ้งคาํพิพากษาคนใดจะตอ้งถูกส่งตวัไปไวใ้น

เรือนจาํหรือแผนกใด การส่งตวัไปบงัคบัโทษท่ีอ่ืนใหก้ระทาํไดเ้ม่ือกรณีมีเหตุผลในการบาํบดัหรือ

การคืนสู่สงัคม 

  3)  อาํนาจในการโยกยา้ย ฝ่ายยติุธรรมมลรัฐมีอาํนาจสั่งการเร่ืองการโยกยา้ยผูต้อ้งขงั

เองหรือจะมอบหมายใหห้น่วยงานกลางดาํเนินการแทนก็ได ้ 

  2.  โครงสร้างภายในของเรือนจาํยติุธรรม 

  แพทยน์ั้นเป็นเจา้พนักงานบงัคบัโทษตามกฎหมายเช่นกนั ซ่ึงเจา้พนกังานบงัคบัโทษ มี

รายละเอียด36

37 กล่าวคือ เป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัภารกิจของเรือนจาํยติุธรรม เม่ือมีเหตุผลพเิศษ

อาจมีการมอบหมายภารกิจของเรือนจาํยติุธรรมใหเ้จา้พนกังานอ่ืนของเรือนจาํปฏิบติัได ้หรืออาจมี

การมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้บุคคลในตาํแหน่งหน้าที่อ่ืนหรือให้บุคคลที่มีหน้าที่ตามสัญญา

ปฏิบติัก็ได ้

  สาํหรับเรือนจาํแต่ละแห่งจะตอ้งจดัให้มีจาํนวนผูท้าํงานท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ เป็นตน้วา่ กลุ่มทัว่ไป กลุ่มธุรการ และกลุ่มโรงงาน ตลอดจนกลุ่มจิตวทิยา กลุ่มแพทย ์กลุ่มครู 

นกัจิตวทิยาและนกัสงัคมสงเคราะห์ 

  การดูแลเรือนจาํ จะมีการแต่งตั้ งผูบ้ ัญชาการเรือนจาํซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานตําแหน่ง

ระดบัสูง และเม่ือมีเหตุผลพิเศษอาจแต่งตั้งเจา้พนกังานตาํแหน่งระดบักลางเป็นผูบ้ญัชาการเรือนจาํ

ก็ได ้ซ่ึงผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะเป็นผูแ้ทนเรือนจาํในกิจการภายนอก เป็นผูรั้บผดิชอบการบงัคบัโทษ

ทั้งหมด เวน้แต่จะมอบหมายใหผู้ใ้ด37

38 

  การดูแลด้านจิตใจ จะมีการแต่งตั้งหรือว่าจา้งผูส้อนศาสนาที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ศาสนามาจดัการดูดา้นจิตใจ38

39 

  ส่วนการดูแลดา้นการแพทย ์แพทยใ์หญ่จะเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล ซ่ึงอาจมีการมอบหมาย

ใหแ้พทยร์องหรือแพทยท์ี่มีสัญญาจา้งปฏิบติัหนา้ที่แทนได ้ ส่วนการรักษาผูป่้วยจะตอ้งกระทาํโดย

 37 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 155 

 38 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796มาตรา 156 

 39 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 157 
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ผูท้ี่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงพยาบาล ในกรณีที่แพทยมี์ไม่เพยีงพอ ให้

ใชเ้จา้หนา้ที่บงัคบัโทษที่ไดรั้บการอบรมเกี่ยวกบัความรู้ในการดูแลผูป่้วยแทนได ้ 39

40 

  3.  การปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 

  1)  การเตรียมการปล่อยตวั 40

41เพื่อเตรียมการปล่อยตวั ทางเรือนจาํอาจจะผ่อนปรนการ

บังคับโทษ  (มาตรา 11) หรือ ผูต้ ้องขังอาจถูกยา้ยไปเรือนจาํเปิดหรือแผนกเปิด (มาตรา 10)  

ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนการปล่อยตวั อาจอนุญาตให้ลาเป็นพิเศษไม่เกินหน่ึงสัปดาห์ 

หรือผูท้ี่ออกจากเรือนจาํไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคุมในระหวา่งระยะเวลาเกา้เดือนก่อนการปล่อยตวั อาจ

ไดรั้บอนุญาตใหล้าเป็นพเิศษไดไ้ม่เกินหกวนัในหน่ึงเดือน 

  2)  วนัเวลาปล่อยตวัผูต้ ้องขงั 41

42 ให้ทาํก่อนเที่ยงของวนัสุดท้ายของเวลาจาํคุก ถ้าวนั

สุดทา้ยของโทษเป็นวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์วนัหยดุทาํงาน วนัแรกของการทาํงานหลงัวนัอิสเตอร์

หรือฟิงสเตนส์ หรือตกในระหว่างวนัท่ี 22 ธันวาคม ถึงวนัท่ี 2 มกราคม ผูต้อ้งขงัอาจได้รับการ

ปล่อยตวัในวนันั้น หรือวนัทาํงานก่อนวนัสุดทา้ยในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวนั้น เม่ือการกระทาํน้ี

ไดพ้จิารณาถึงระยะเวลาที่ยาวนานของเวลาจาํคุกนั้นแลว้เป็นท่ียอมรับไดแ้ละการกระทาํน้ีไม่ขดัต่อ

เหตุผลในการดูแลช่วยเหลือ และวนัเวลาปล่อยตวัอาจเล่ือนขึ้นมาไดไ้ม่เกินสองวนัเม่ือมีเหตุผล

เร่งด่วน 

  3)  ความช่วยเหลือในการปล่อยตวัในช่วงการเตรียมการปล่อยตวั ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บ

คาํแนะนําในการจดัการเก่ียวกับเร่ืองในทางส่วนตวั ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ตลอดจนตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือในการหางาน ที่พกัอาศยัและบุคคลที่พึ่งพาไดร้ะหว่างเวลาหลงัการปล่อยตวั 

ในกรณีผูต้อ้งขงัไม่มีปัจจยัของตนเพยีงพอ ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บค่าช่วยเหลือจากเรือนจาํ เป็นค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง ดาํรงชีพและเส้ือผา้ตามความจาํเป็น 42

43 

  4.  การบงัคบัวธีิการเพือ่ความปลอดภยัที่เป็นการจาํกดัเสรีภาพ43

44 

  การกกักนั คือ การนาํตวับุคคลไวเ้พือ่คุม้ครองสาธารณชนให้ปลอดภยั ผูถู้กกกักนัตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือให้สามารถกลบัไปใชชี้วติท่ีมีเสรีภาพได ้สาํหรับการกกักนัให้นาํบทบญัญติั

เก่ียวกบัการบงัคบัโทษจาํคุกมาใชไ้ด ้เท่าที่ไม่ไดก้ล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 40 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 158 

 41 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 15 

 42 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 16 

 43 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 74-75 

 44 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 129-138 
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  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิใชเ้ส้ือผา้ เคร่ืองชันใน และเคร่ืองนอนของตนเอง เม่ือไม่ขดัต่อความ

ปลอดภยั และผูต้อ้งขงัตอ้งจดัการทาํความสะอาด การรักษาสุขภาพให้ดีและการเปล่ียนตามปกติ

ดว้ยค่าใชจ่้ายของตน  

  ผู ้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตให้ท ํากิจกรรมท่ีมีค่าตอบแทนด้วยตนเอง เม่ือ ส่ิงน้ี

ตอบสนองเป้าหมาย ความสามารถสําหรับการทาํธุรกิจหลงัการปลดปล่อยตอ้งได้รับการติดต่อ 

รักษาไวห้รือเรียกร้องให้มีขึ้น เงินส่วนตัวจะกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายวนั (Eckvergütung)  

ตามมาตรา 43 (1) ในหน่ึงเดือนไม่ได้ 

  การเตรียมการปล่อยตวั การบังคับโทษอาจผ่อนปรนและลาพกัได้ไม่เกินหน่ึงเดือน 

  การกักกันผู้หญิงอาจกระทาํในสถานเฉพาะการบังคับโทษจาํคุกที่กาํหนดไว้สําหรับ

หญิงกไ็ด้ เม่ือสถานที่เช่นนั้นได้จัดขึน้สาํหรับการกักกัน 

  การกักตัวในสถานพยาบาล หรือการบาํบัดผู้ ต้องขังในสถานพยาบาลนั้นต้องจัดตาม

พืน้ฐานทางการแพทย์ ถ้าเป็นไปได้จักต้องให้เขาหายขาดหรืออยู่ในสภาพที่ถูกแก้ไขให้ดีขึน้ โดย

เขาจะไม่เป็นอันตราย จะต้องให้เขาได้รับการดูแลที่จําเป็นทั้งการปลอบขวัญและการรักษา 

เป้าหมายของการบาํบัดในสถานฝึกอบรมคือ จะต้องให้เขาหายขาดและแก้ไขความผิดพลาดของเขา

ให้ได้ โดยใช้กฎหมายของมลรัฐ และให้นาํบทบัญญัติมาตรา 51 (4)และ(5) ,มาตรา 75 (3) และ

มาตรา 109-121 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เน้ือหาของกฎหมายสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการวางกรอบแนวคิดและทิศทางใน

การบงัคบัโทษจาํคุกที่มีความละเอียด ชดัเจน มีการวางแผนการบงัคบัโทษเป็นแบบเฉพาะบุคคล มี

การสาํรวจเพื่อบาํบดัและการประเมินผลตามระยะเวลาที่กาํหนด มีระบบผ่อนปรนการบงัคบัโทษ 

ให้ออกนอกเรือนจาํทั้งที่มีการควบคุมและไม่มีผูค้วบคุมก็ได ้ตลอดทั้งมีการอนุญาตให้ลา มีการ

คุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูต้อ้งขงัในเร่ืองต่างๆ ทั้งการศึกษา การทาํงาน การพกัผอ่นใชเ้วลาวา่ง 

การสุขอนามยั ตลอดจนการแพทยซ่ึ์งไม่วา่จะเป็นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภาพอนามยัและการรักษา

โรค ตอ้งกระทาํโดยหลกัวชิาการแพทยเ์ท่านั้น 

 

3.2  ประเทศญี่ปุ่ น 

  กระบวนการยติุธรรมทางอาญาในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความ

อาญาไดบ้ญัญติัถึงหลกัการพื้นฐานไวด้งัน้ี 

  1.  การพสูิจน์ความจริงที่ถูกตอ้ง 

  2.  ปรับใชก้ฎหมายอาญาดว้ยความยติุธรรมและรวดเร็ว 

  3.  รักษาประโยชน์สาธารณะ 

DPU



105 

  4.  เป็นหลกัประกนัพื้นฐานส่วนบุคคลตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

  ซ่ึงกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของญี่ปุ่ น โดยหลกัจะพยายามมิให้บุคคลใดอยูใ่น

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทาํให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย

แก่บุคคลนั้นและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นมากมายหลายประการ ดังนั้นจึงมีช่องให้ผูต้อ้งหาพน้

ออกจากกระบวนการยติุธรรมทางอาญาหลายวถีิทาง 44

45 

 3.2.1  การบงัคบัโทษจาํคุก 

  ประวติัการพฒันากฎหมายของญี่ปุ่ นมีระบบมาจากยุโรปและอเมริกา กรมราชทณัฑ์

ของญี่ปุ่ นจะดาํเนินการอยูบ่นพื้นฐานของกฎหมายราชทัณฑ์ที่เกิดขึ้นและนํามาใช้พร้อมๆ กับ

กฎหมายอาญาของญี่ปุ่ นที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีซ่ึง

ประเทศญี่ปุ่ นมีการจาํแนกลักษณะผูต้ ้องขงัอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีศูนยจ์าํแนกลักษณะ

ผูต้อ้งขงัประจาํภาคต่างๆ เพือ่จะไดป้ฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  Akira Masaki ผูเ้ร่ิมการทณัฑวิทยาในประเทศญี่ปุ่น และให้ความสําคญักับกฎหมาย

บงัคบัโทษอาญาในราชทณัฑ ์จนกระทัง่มีการประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย และมีการปรับปรุงต่อเน่ือง

มาจนกระทัง่ปัจจุบนัเพือ่ใหท้นัสมยั มีกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิอาญา การช่วยเหลือใน

การเขา้ออกจากคุก มีสถาบนัที่จดัไวโ้ดยเฉพาะสาํหรับผูก้ระทาํผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ผูก้ระทาํ

ความผิดที่เป็นผูห้ญิง กฎหมายเรือนจาํ (Prison Law of 1908) อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ

กระทรวงยติุธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมเป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการ การปฏิบติั

ต่อนักโทษมีความเจริญกา้วหน้ามากใน ค.ศ. 1933 ต่อมามีการจาํแนกนักโทษอยา่งเป็นระบบในปี 

ค.ศ. 197245

46 

  ประเทศญี่ปุ่ นมีปริมาณผูต้อ้งขงัน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ อยูม่ากเม่ือเทียบกบัประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย เน่ืองจากความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญาทาํให้ปริมาณอาชญากรรมมีจาํนวนน้อย และ โทษจาํคุกมีผลเสียกบับุคคลมากรัฐจึงพยายาม

ใชม้าตรการเล่ียงโทษจาํคุกมาปรับใช้ เช่น การเปรียบเทียบปรับ การชะลอฟ้อง ใช้วิธีบงัคบัโทษ

ปรับเพิ่มขึ้น การรอการลงโทษ เป็นตน้ ประกอบทั้งคนในสังคมตระหนักและเห็นความสําคัญ

ร่วมกนัในการร่วมมือช่วยกนัดูแลผูก้ระทาํความผิดทั้งในและนอกเรือนจาํปรัชญาของญี่ปุ่ นในการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัการบงัคบัโทษจาํคุกจะทาํโดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัโทษ

 45 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 3, น. 156-157. 

 46 เพ่ิงอ้าง, น.161. 
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เด็ดขาด เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคม นอกจากนั้นยงัมีวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ

การปรับปรุงพื้นฟูแกไ้ขพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัใหส้ามารถเขา้สู่สงัคมปกติได้46

47 

  ประเทศญี่ปุ่ นจะมีศูนยจ์าํแนกลักษณะผูต้อ้งขงั (Classification Center) เพื่อหาขอ้มูล

ตามหลกัการวิทยาศาสตร์ การแนะแนว และบริการบาํบดัลกัษณะอ่ืนๆ แก่ผูต้อ้งขงัอยา่งเหมาะสม 

ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 8 ศูนยท์ี่จะเป็นเหมือนบา้นแห่งแรกสําหรับผูต้อ้งขงัทุกคนในการแก้ไขฟ้ืนฟูให้

บรรลุผลสาํเร็จวธีิดาํเนินการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัมีสองขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรกเป็นการ

จดักลุ่มแยกประเภทเป็นชั้นต่างๆตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการปฏิบติัการ

แก้ไขฟ้ืนฟูในแต่ละชั้นตามความเหมาะสม วิธีดาํเนินการด้านจาํแนกลักษณะผูต้อ้งขงัจะมีการ

ทดสอบทางจิตวทิยา ทาํใหส้ามารถเขา้ใจบุคลิกภาพส่วนบุคคลของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมไป

ถึงข้อมูลส่วนบุคคล เทคนิคการวางแผน แบบทดสอบ ทัศนคติและสติปัญญาการทดสอบขั้น

พื้นฐานจะประกอบไปด้วย การทดสอบความพร้อม การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบ

สติปัญญา และระหวา่งน้ีผูต้อ้งขงัใหม่ทุกคนอาจจะทดสอบในเร่ืองอ่ืนเพิม่เติมไดต้ามความจาํเป็น 47

48 

 3.2.2  บทบาทของแพทยใ์นการบงัคบัโทษจาํคุก 

  สิทธิผูต้อ้งขงัดา้นบริการสวสัดิการผูต้อ้งขงัสิทธิในการไดรั้บอาหารของผูต้อ้งขงั 

  กรมราชทณัฑ์ประเทศญี่ปุ่ นกาํหนดให้เป็นหน้าที่เรือนจาํในการจดับริการอาหารแก่

ผูต้อ้งขงั โดยใหมี้การจดัอาหารและนํ้ าตามความจาํเป็น โดยคาํนึงถึงสุขภาพ อาย ุและชนิดของงาน

ที่ทาํ ซ่ึงอาหารที่จดัให้ผูต้อ้งขงัที่ทาํงานในเวลากลางวนัจะต้องมีแคลอร่ี 2,680 kcal/วนั และมี

ปริมาณของโภชนาการอ่ืนๆ ที่แต่ละคนจะไดรั้บจาํนวน 60 กรัมต่อวนั ซ่ึงประกอบดว้ยโปรตีนจาก

สัตว ์38 กรัม ไขมัน 50 กรัม แคลเซียม 600 มิลลิกรัม วิตามิน 2,400 Tu. วิตามิน B2 1.2 มิลลิกรัม

และวติามิน C 80 มิลลิกรัม ส่วนอาหารพเิศษเรือนจาํในประเทศญี่ปุ่ นจะจดัให้กบัผูต้อ้งขงัที่มีครรภ ์

ผูต้อ้งขงัป่วยและผูต้อ้งขงัที่ทาํงานเหน็ดเหน่ือยและตากตรํา สาํหรับผูต้อ้งขงัที่นับถือศาสนาอ่ืน จะ

ไดรั้บอาหารที่แตกต่างตามศาสนา ส่วนม้ืออาหารสาํหรับผูต้อ้งขงันั้นจะไดรั้บอาหารครบสามม้ือ 

โดยม้ือเชา้และเยน็จะรับประทานในโรงเล้ียงอาหาร ส่วนกลางวนัจะจดัเล้ียงที่ห้องอาหารติดกบัโรง

ฝึกงาน และในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ เช่น วนัขึ้นปีใหม่ วนัหยดุของชาติและวนัเกิดของผูต้อ้งขงั จะ

มีการจดัอาหารพเิศษขึ้นรวมไปถึงจดัอาหารพเิศษสาํหรับผูต้อ้งขงัต่างชาติดว้ย 

  กฎหมายราชทณัฑ์ประเทศญี่ปุ่ นยงัอนุญาตให้ผูถู้กกล่าวหา หรือผูต้อ้งขงัที่ยงัไม่ถูก

พิพากษา สามารถซ้ืออาหารอ่ืนไดด้ว้ย ซ่ึงไม่ใช่อาหารที่เรือนจาํจดัไว ้โดยจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง 

 47 เพ่ิงอ้าง, น.164. 

 48 ธนู ไมแ้กว้, “การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํ,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2554),น. 93. 
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ส่วนรายการอาหารของผูต้ ้องขังในเรือนจาํของญี่ปุ่ นจะมีคณะกรรมการโภชนาการ (The Diet 

Committee) เป็นผูจ้ดัทาํรายการอาหาร และอาหารหลกัแต่ละม้ือจะประกอบไปดว้ยขา้วสวย (ขา้ว

ขาว) 70 % และขา้วบาเล่ย ์20 % ตอ้งมีแคลอร่ีอยา่งเพยีงพอ ปรุงถูกหลกัโภชนาการและมีรสดี 

  สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาล 

  การนาํตวับุคคลเขา้รับโทษจาํคุกในเรือนจาํตอ้งมีการตรวจสอบและยนืยนัเอกสารจาก

ศาล ตลอดทั้งขอ้กาํหนดต่างๆ ที่ให้ดาํเนินการ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัผูต้อ้งขงั เม่ือเจา้

พนักงานเรือนจาํเห็นว่าตรวจสอบถูกตอ้งแลว้จึงนาํบุคคลนั้นเขา้คุมขงัในเรือนจาํได ้ผูต้อ้งขงัตอ้ง

ผา่นการตรวจร่างกายและการเจ็บป่วย ถา้พบวา่ผูต้อ้งขงัใหม่คนใดมีโรคติดต่อจะถูกส่งไปรักษาที่

โรงพยาบาลในเรือนจาํ เพื่อทาํการบาํบดัรักษาก่อน ส่วนผูต้อ้งขงัหญิงที่มีบุตรติดมาดว้ยอาจไดรั้บ

อนุญาตให้เล้ียงดูบุตรภายในเรือนจาํได้ จนกระทัง่เด็กมีอายุครบหน่ึงปี และให้หมายถึงเด็กที่ติด

ครรภม์ารดาที่มาเกิดในเรือนจาํดว้ย 

  เรือนจาํแต่ละแห่งของญี่ปุ่ นจะมีแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยป์ระจาํอยูใ่นฝ่าย

หรืองานการแพทยข์องเรือนจาํทุกแห่ง อาทิ Chiba Prison มีแพทยป์ระจาํเรือนจาํ 4 คน ทาํหน้าที่

อาํนวยการ 1 คน และหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล 1 คน ส่วนท่ีเหลืออีก 2 คน ทาํหน้าท่ีบาํบัดรักษา

ผูต้อ้งขงัป่วยและปฏิบติัการควบคุมการระบาดของโรคภายในเรือนจาํ นอกจากนั้นยงัมีการตรวจ

สุขภาพให้กบัผูต้อ้งขงัเกินกว่าสองคร้ังต่อปี ตามคาํร้องขอของผูต้อ้งขงั นอกจากนั้นยงัมีเรือนจาํ

สาํหรับผูต้อ้งขงัป่วย (Medical Prisons) จาํนวน 5 แห่ง รับดูแลผูต้อ้งขงัป่วยที่ตอ้งการรักษาพยาบาล 

และผูต้อ้งขงัที่เจบ็ป่วยที่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่อาจจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกเรือนจาํก็ได 4้8

49 

  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัป่วยรวมถึงผูต้อ้งขงัหญิงตั้งครรภ ์ผูต้อ้งขงัที่คลอดบุตรหรือผูต้อ้งขงั

เยาวชนหรือไร้ความสามารถ อาจไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัผูต้อ้งขงัป่วย ซ่ึงควรไดรั้บการ

รักษาพยาบาลจากแพทยแ์ละถา้จาํเป็นให้ส่งไปรักษายงัสถานพยาบาลเรือนจาํในเรือนจาํอ่ืนได ้หาก

ผูต้อ้งขงัที่ป่วยดว้ยโรคจิตหรือโรคติดต่อ หรือโรคอ่ืนๆ และไม่สมควรไดรั้บการรักษาในเรือนจาํ 

ผูต้อ้งขงัอาจถูกส่งไปรักษาในโรงพยาบาลนอกเรือนจาํและผูต้อ้งขงัป่วยอาจไดรั้บอนุญาตให้รับ

การรักษาจากแพทยท์ี่ตนเสนอไดโ้ดยใชค้่าใชจ่้ายส่วนตวั 

  การป้องกนัโรคติดต่อให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการฉีดวคัซีนและวิธีอ่ืนๆ ที่จาํเป็นสาํหรับการ

ป้องกนัโรคติดต่อ ผูต้อ้งขงัที่เป็นโรคติดต่อควรไดรั้บการแยกตวัออกและไม่ควรติดต่อกบัผูต้อ้งขงั

ที่มีสุขภาพดีหรือผูต้อ้งขงัป่วยอ่ืนประเทศญี่ปุ่ นจะให้ความสําคญัในเร่ืองสุขภาพอนามยัและการ

เจ็บป่วยของผูต้ ้องขังในเรือนจาํมาก จึงมีระบบการให้ทุนการศึกษาทางการแพทยเ์พื่อกิจการ

 49 เพ่ิงอ้าง, หนา้ 96. 
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ราชทณัฑ์ (Correctional Medical Prison) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1966 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลใน

เรือนจาํ 

 

3.3  อังกฤษ 

  องักฤษเป็นประเทศที่ไม่ใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อักษรจึงมีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตาม

ระเบียบของเรือนจาํ 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของอังกฤษนั้นตาํรวจมีหน้าที่ตรวจสอบการกระทาํ

ความผิดอาญาและแสวงหาพยานหลักฐานในการประกอบอาชญากรรมเพื่อนําผูก้ระทาํผิดเขา้สู่

กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงตาํรวจจะแสวงหาพยานหลักฐานแลว้นําเสนอพยานหลักฐานเขา้สู่การ

พิจารณาคดีด้วยพนักงานอัยการ ศาลจะมีหน้าที่พิพากษาซ่ึงเป็นไปตามระบบกล่าวหา สถิติ

อาชญากรรมโดยภาพรวมของ องักฤษค่อนขา้งคงที่แต่จะมีอาชญากรรมประเภท Street Crime จะมี

เพิม่มากขึ้นองักฤษมีแนวนโยบายในการคุม้ครองเหยือ่และสร้างความเขม้แขง็ของกระบวนการดงัน้ี

49

50 

  1.  กระบวนการป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้ า 

  2.  จดัเตรียมพยานหลกัฐานต่างๆ ใหพ้ร้อมก่อนเสนอคดีต่อศาล 

  3.  ทาํใหก้ระบวนการพสูิจน์พยานหลกัฐานทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

  สาํหรับผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นเยาวชนองักฤษมีหลกัการว่า “ป้องกนัดีกวา่การเยยีวยา” 

วธีิการแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดที่เป็นผูเ้ยาวท์ี่มีลกัษณะต่อตา้นสงัคมจะตอ้งใชก้ระบวนการทางสงัคม

เขา้มาแก้ไขเยียวยากระบวนการนําผูเ้ยาว์ไปคุมขงัตอ้งเป็นหนทางสุดท้ายที่จะนํามาใช้ แต่จะ

พยายามใชม้าตรการใหก้ารศึกษาอบรมหรือการปรับปรุงพฤตินิสยัเสียก่อน  

  ในองักฤษมีการปรับปรุงศาลเพื่อจดัการให้ไดค้นผิดจริงๆ มาลงโทษมากท่ีสุด ขณะน้ี

คนในสังคมขององักฤษยงัเช่ือวา่วิธีการลงโทษท่ีใชอ้ยูย่งัไม่เหมาะสม เช่น ไดรั้บโทษน้อยเกินไป 

ทาํให้ประชาชนไม่เช่ือมัน่ในระบบ เป้าหมายท่ีสาํคญัของรัฐท่ีพยายามให้เกิดขึ้นในทางปฏิบติัคือ 

การสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ และการก่อตั้งคณะกรรมการพิจารณากาํหนด

โทษ Sentencing Guideline Council โดยมี Lord Chief Justice เป็นประธาน เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการ

วนิิจฉยัลงโทษที่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษ 50

51 เช่น  

 50 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 3, น.226-227. 

 51 เพ่ิงอ้าง, น.228-231 
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  1.  มีการใช้ระบบการลงโทษทางเลือก กล่าวคือ มีการลงโทษโดยสังคม ซ่ึงเป็นการ

ลงโทษแนวใหม่ ทาํให้โทษลดลง Custody minus ที่มีคนเขา้รับโทษเป็นเวลา เพียงเพื่อการปล่อย

บาํบดั หรือการใชว้ธีิการจาํคุกเพยีงบางวนั สุดสปัดาห์หรือวนัอ่ืนๆที่กาํหนด 

  2.  ระบบการพกัการลงโทษโดยคณะกรรมการพกัการลงโทษ ทาํการพจิารณาผอ่นปรน

หรือปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนที่กระทาํผดิร้ายแรง 

  3.  รัฐมีนโยบายใหใ้ชโ้ทษปรับเพิม่ขึ้นมากกวา่เดิม เพือ่คดัคนทาํผดิคร้ังแรกที่ไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายในการลงโทษปรับคร้ังแรก 

  4.  ให้นาํกระบวนการฟ้ืนฟูบาํบดัผูก้ระทาํความผิด (Remand) โดยเฉพาะกับผูเ้ยาวม์า

เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการลงโทษดว้ย 

  5.  ความผิดที่ไม่รุนแรงให้นาํมาตรการลงโทษทางสงัคมเขา้มาเกี่ยวขอ้งมาใชแ้ทนการ

จาํคุก 

  หลกัการพื้นฐานและวตัถุประสงคข์องคาํพพิากษาของศาล 

  1) ที่สาํคญัที่สุด คือ คาํพพิากษาตอ้งปกป้องสงัคม 

  2) กาํหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิของอาชญากร 

  3) กาํหนดแนวทางในการแกไ้ขเยยีวยาผูก้ระทาํความผดิ 

  4) นาํผูก้ระทาํความผดิออกจากสงัคมชัว่คราวหรือถาวร 

  5) กําหนดวิธีการฟ้ืนฟูปรับปรุงพฤตินิสัยผูก้ระทําความผิด เพื่อมิให้มีการกระทํา

ความผดิซํ้ าอีก 

  6) สร้างจิตสาํนึกใหก้บัผูก้ระทาํความผดิมีความรับผดิชอบต่อความผดิที่กระทาํขึ้น  

 3.3.1  การบงัคบัโทษจาํคุก 

  การบงัคบัโทษจาํคุกในความเป็นมา รากฐานของหลกัคิด แนวนโยบายแห่งรัฐ และการ

ดาํเนินการในปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี51

52 

  1) รากฐานทางกฎหมายในการบงัคบัโทษจาํคุกในองักฤษ โครงสร้างอนัสาํคญัในการ

บงัคบัโทษจาํคุกในอังกฤษและเวลส์ใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดกฎเกณฑแ์ละกรอบ

แนวทางต่างๆจะบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ ปี 1952 (Prison Act of 1952)และระเบียบ

ข้อบังคับอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงมี จุดมุ่งหมายเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายเก่ียวกับ

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา กฎหมายวางกรอบขยายความเกี่ยวกบัอาํนาจการบริหารจดัการตาม

บทบญัญติัของกฎหมายที่อนุญาตใหท้าํไดต้าม Prison Act of 1952 และ Prison Rule of 1964 (แกไ้ข

 52 ธานี วรภทัร์, “การบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศองักฤษ,” วารสารกฎหมายธุรกิจบณัฑิตย,์ ฉบบัท่ี 1, 

ปีท่ี 7,น. 32-40, (มกราคม-มิถุนายน, 2550). 
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เพิ่มเติมปี 1999) ซ่ึงกาํหนดหลกัการพื้นฐานต่างๆตลอดทั้งขอ้บงัคบัเก่ียวกบัโรงเรียนฝึกอบรมเด็ก

และเยาวชนที่กระทาํความผิด Boral Rules of 1964 และ Detention Center Rules of 1952 เน้ือหา

สาระของกฎหมายราชทณัฑน้ี์มีการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีค.ศ. 1968 และ 

1972 และโดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง มีการปรับปรุงแกไ้ขจากสภาพปัญหาที่พบ

ในทางปฏิบติันั้น และแก้ไขด้วยวิธีการที่พิสูจน์และประเมินผลได้จริงสามารถนํามาปฏิบติัแล้ว

เกิดผลไดจ้ริงภายในเวลาที่กาํหนดได ้กล่าวคือ มีการพฒันาปรับปรุงอยา่งอิสระ ไม่มีการแทรกแซง

ใดๆมีเหตุมีผลอยูบ่นพื้นฐานของกฎหมายอาญา พื้นฐานของระบบทณัฑวทิยาท่ีสามารถอธิบายได้

ชดัเจน 

  2)  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานราชทณัฑ์ ตามขอ้1 ของ Prison Rules of 

1964 เป้าหมายเพือ่อบรมและปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัเพื่อยงัใหเ้กิดการกระตุน้และสนบัสนุนผูต้อ้งขงัเพื่อ

นาํไปสู่การมีชีวติที่ดีและมีประโยชน์ต่อไปเป้าหมายแรก ตอ้งเปล่ียนทศันคติของผูก้ระทาํความผิด

ให้มีผลเหมือนกบัคนทัว่ไปมีการเยยีวยาให้มีการปรับปรุงตวั มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงเป้าหมายที่

สอง จะตอ้งวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขัง โดยเฉพาะของ Anglo-American และ

วเิคราะห์การกาํหนดและไม่กาํหนดระยะเวลาการจาํคุกทั้งหมดมีแนวคิดในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ

ความผิดในการเบี่ยงเบนโทษจาํคุกและนาํสิทธิต่างๆ ในเร่ืองของมนุษยธรรมเมตตา กรุณา อยา่งมี

ขอบเขตมาใชภ้ายใตก้ารบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย (Homeoffice) เป้าหมายที่สาม ภารกิจ

ที่รองรับการดาํเนินการตามคาํพพิากษาของศาลใหเ้ป็นไปอยา่งมีสิทธิมนุษยชนและเป็นที่เช่ือถือได้

ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั มีมาตรการป้องกนัการหลบหนีจากเรือนจาํในการเปล่ียนแปลงทศันคติ

ของผูก้ระทาํความผิดและการปฏิบติัที่เหมาะสมเป็นปัญหาที่มีอยูใ่นระบบราชทณัฑ์ขององักฤษ 

ตลอดทั้งปัญหาความแน่นของจาํนวนผูต้อ้งขงัและความขาดแคลนส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความ

พยายามคน้ควา้หาส่ิงใหม่ๆ และเป้าหมายในการบงัคบัโทษทางอาญา 

  ตามสรุปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรือนจาํในความรับผดิชอบในการบงัคบั

โทษทางอาญาในเรือนจาํดงัน้ี 

  1)  การสร้างบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์ให้กับผูต้อ้งขงัท่ีส่งเสริมให้มีการปรับตวัได้ให้

เหมาะสม เพือ่สามารถกลบัสู่สงัคมในอนาคต 

  2)  ผูต้อ้งโทษถูกพทิกัษแ์ละมีการกระตุน้ใหรู้้สาํนึกดว้ยตวัของตวัเอง 

  3)  การถูกแยกออกจากสังคมปกติไปยงัเรือนจาํตอ้งเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํ

ความผดิที่มีความเป็นไปไดเ้ท่านั้นและเพือ่ความปลอดภยั ตามพฤติการณ์ของแต่ละบุคคล 

  4)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปล่อยตวัผูก้ระทาํความผิดให้กลบัสู่สังคม และมีการ

ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองภายหลงัจากการปล่อยตวัไปแลว้ 
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  งานบังคับโทษมีภาระความรับผิดชอบสูงมาก มิใช่แต่เพียงการลงโทษแล้วส่งตัว

ผูต้อ้งขงักลับสู่สังคมเท่านั้น แต่รวมถึงการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัและสิทธิพลเมืองระหว่าง

ระยะเวลาที่รับโทษ มีเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุผลของการแกไ้ขเปล่ียนแปลงผูก้ระทาํผิดอยา่งน้อย

ตอ้งไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานขั้นตํ่าของการคุมขงั อนัเป็นการทาํใหเ้รือนจาํดาํรงอยูอ่ยา่งปกติ 

  แนวทางที่รัฐบาลไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการบงัคบัโทษ ตอ้งการให้มีการพฒันายทุธวิธี

การแกไ้ขฟ้ืนฟูแห่งชาติและทบทวนการรับและกระบวนการปล่อยตวัผูต้อ้งขงัทั้งหมด รวมทั้งการ

ทาํให้ผูต้อ้งขงัที่ไดรั้บการปล่อยตวัมีความมัน่คงที่ถูกตอ้งสมควรมีการงานทาํที่แน่นอนและให้ทุน

สงเคราะห์ช่วยเหลือในการตั้งรกรากหรือชีวติใหม่ 

  จุดประสงค์อันสําคัญของคาํพิพากษา คือการปรับปรุงผูต้อ้งขังที่ผ่านกระบวนการ

ลงโทษและการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิดร่วมกบัเรือนจาํและการคุมประพฤติดว้ยกัน เป็นการ

ร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจในกระบวนการเด็กและเยาวชนนั้น แมว้่าจะมีปริมาณมากอนัเป็นการ

ทา้ทายการทาํงานอยา่งมากและเป็นอุปสรรคและเป็นอนัตรายมากต่อคนในสังคมในส่วนของการ

เผชิญหน้า การร่วมมือของคนในภาคสังคมตามกฎหมาย ทาํให้ปริมาณการกระทาํผิดอาญาลดลง

และทาํใหส้งัคมเกิดความมัน่คงและปลอดภยั 

  3) สิทธิของผูต้อ้งขงัและมาตรฐานการลงโทษ ในการบงัคบัโทษในเรือนจาํเป็นไป

ในทางเดียวกนักบัเวลล์ ต่างกนัในเร่ืองความสัมพนัธ์ของผูต้อ้งขงัการปรับตวั ส่วนความหนาแน่น

ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเป็นไปอยา่งเดียวกนั 

  ในเร่ืองการเขา้สู่เรือนจาํของผูต้อ้งขงั ในทุกขอ้เรียกร้องของผูต้อ้งขงัจะอยูใ่นความดูแล

ของรัฐบาลและมีการตรวจเยีย่มของเลขานุการรัฐ หรือ คณะกรรมการตรวจเยีย่มเรือนจาํ ในทุกๆ 

วนัจะมีการรับฟังคาํร้องจากผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะไดรั้บคาํตอบในทนัทีหรือในการตรวจเยีย่มคร้ังต่อไป 

แต่กฎหมายบงัคบัโทษของอังกฤษ ไม่ยอมรับสิทธิการร้องทุกขข์องผูต้อ้งขงัในผลการตดัสินคดี

ของศาลและการร้องทุกขต์่างๆ จะกระทาํไม่ไดถ้า้ไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจ 

  ทั้งน้ี ผูต้ ้องขังสามารถ พบผูบ้ ัญชาการเรือนจาํ พระสอนศาสนา หรือต้องการการ

รักษาพยาบาล การจ้างงาน การได้รับการเยี่ยมตามเวลา ต้องการปรึกษากับสมาชิกของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเรือนจาํ (Board of Department) การพบผูมี้อาํนาจสูงสุดของกรมราชทณัฑ ์

Prison Department การเขียนจดหมายร้องทุกข์โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนเพื่อส่งไปยงั

เลขานุการรัฐ หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทาํงานในเรือนจาํไปถึงสมาชิกรัฐสภา หรือ การยืน่คาํร้อง

เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนยโุรป (European Human Right Commission) 

  4) ระบบและองค์กรในการบังคบัโทษทางอาญา ตั้ งแต่ปี 1963 การราชทัณฑ์ของ

องักฤษและเวลล์บริหารจดัการโดย กระทรวงมหาดไทย (Home office) มีผูบ้งัคบับญัชา (General 
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Director) ที่ ดูแลงานราชทัณฑ์จนกระทั่งการปล่อยตัว องค์กรกรมราชทัณฑ์ดําเนินการโดย

คณะกรรมการราชทณัฑ ์แบ่งออกเป็นส่ีส่วนตามภาคของประเทศ แต่ละส่วนภาคจะมีผูบ้งัคบับญัชา 

(Regional Director) ดาํเนินการบริหารจดัการกับผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในเรือนจาํ 52

53 เรือนจาํของอังกฤษ

ประกอบด้วยเรือนจาํปริมณฑลที่มีกระจายอยูท่ ัว่ๆไป เป็นเรือนจาํประเภท B สาํหรับนักโทษที่มี

อนัตรายมากๆ ตั้งแต่ในปี 1968 จะถูกจดัแยกกลุ่มเป็นจาํนวนน้อยๆ เขา้ไวใ้นเรือนจาํประเภท A 

เพื่อความเหมาะสมจากเหตุผลที่ว่าด้วยเร่ืองของความปลอดภยั สาํหรับผูก้ระทาํผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนจะถูกนําไปยงัโรงเรียนฝึกเยาวชนที่ทาํผิดกฎหมายเพื่ออบรมฝึกวิชาชีพหรือสถานกักกัน

กลาง เม่ือผูต้อ้งขงัถูกส่งตวัไปบงัคบัโทษจาํคุกในเรือนจาํ เรือนจาํจะถ่ายรูปและทาํประวติัและ

รายละเอียดต่างๆ โดยเอกสารทุกอยา่งจะถูกเก็บรักษาไวท้ี่รัฐมนตรี53

54 

  5) การจาํแนกผูต้อ้งขงัในช่วงกลางของปี 1960 ใชก้ารจาํแนกผูต้อ้งขงัเป็นการป้องกนั

ไวก่้อน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท A ใชก้บัผูต้อ้งขงัที่มีอนัตรายมากที่สุดและมีแนวโน้ม

จะหลบหนี ประเภท B ใชก้บัผูต้อ้งขงัที่ไม่เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัมากนักและมีแนวโน้มจะ

หลบหนี ประเภท C ใช้กับผูต้อ้งขงัท่ีไม่สามารถกาํหนดให้อยู่ในทัณฑสถานเปิดได้ แต่อาจจะ

พยายามหลบหนีได ้ประเภท D ใชก้บัผูต้อ้งขงัที่สามารถอยูใ่นทณัฑสถานเปิด ปราศจากขอ้จาํกัด

เท่าที่ทาํได ้สภาพเรือนจาํในองักฤษแมจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานของสหประชาติ แต่ก็มีความหนาแน่

ของผูต้อ้งขงัมาก โดยเฉพาะเรือนจาํทอ้งถ่ิน ในปี 1977 อตัราการพกัของผูต้อ้งขงักลายเป็น 1 ห้อง

ต่อผูต้อ้งโทษ 3 คน ซ่ึงความหนาแน่นของผูต้อ้งขงัทาํลายระบบจาํแนกผูต้อ้งขงัและยงัทาํให้เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของผูต้ ้องขังที่แย่ที่สุด เป็นผลให้การอบรมและการปฏิบัติต่อ

ผูต้อ้งขงัตอ้งหยดุไป โดยเฉพาะเรือนจาํทอ้งถิ่นและในส่วนการควบคุมมกัมีปัญหาเร่ืองมนุษยธรรม

อยูเ่สมอ 

  ดว้ยความหนาแน่นของจาํนวนผูต้อ้งขงั องักฤษจึงมีนโยบายในการปรับทิศทางการ

ลงโทษตามคาํพพิากษาเป็นกุญแจสาํคญัสู่การคุม้ครองสงัคมและการลดปริมาณการกระทาํผดิอาญา 

โดยเปล่ียนรูปแบบของคาํพิพากษาท่ีเอาจริงเอาจงั ดูอนัตราย อยูบ่นพื้นฐานของความเครียดในการ

เอาตวัผูก้ระทาํผิดเขา้ไวใ้นเรือนจาํและควบคุมตวัไวจ้นกระทัง่ปล่อยตวั มาสู่รูปแบบใหม่ในการ

ลงโทษทางสังคมและมีการวางแผนการปฏิบติัต่อกระทาํผิดในรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นการปรับปรุง

ยทุธศาสตร์ในทางอาญาที่สําคญั และยงัมีการเตรียมใชม้าตรการในการลดปริมาณผูก้ระทาํผิดใน

การเขา้สู่เรือนจาํโดยใชก้ารกกัขงัในบา้นThe Home Detention Curfew (HDC) แทนหรือร่วมกบัการ

 53 Section 12 Prison Act, 1952. ดู ธานี วรภทัร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย การบงัคบัโทษ

จาํคุก,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552). 

 54 ธานี วรภทัร์, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 3, น. 236-238. 
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ให้โทษจาํคุกในระยะสั้น หรือการใช้เทคโนโยลีสมัยใหม่ Electronically-monitored Curfew และ

ภาครัฐมุ่งเน้นการใหค้วามร่วมมือในการทาํงานร่วมกนัของทุกหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม

และภาคสังคม และมีการใชม้าตรการภายนอกเรือนจาํเพือ่ลดปริมาณผูต้อ้งขงั เป็นการลงโทษและ

การแก้ไขฟ้ืนฟูในสังคม Punishment and Rehabilitation in the Community เพื่อลดการกระทาํผิด

ทางอาญา 

 3.3.2  บทบาทของแพทยใ์นการบงัคบัโทษจาํคุก 

  ในเรือนจาํกฎหมายอังกฤษจะกาํหนด ให้ทุกเรือนจาํตอ้งมีเจา้หน้าที่ด้านการแพทย ์

(Medical Officer) ทาํหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ สภาพร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั และเจา้หน้าที่

แพทยอ์าจปรึกษาแพทย ์(Medical Practitioner) ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการแพทย ์

(Medical Act 1983) แพทยบ์างคนอาจทาํงานในเรือนจาํภายใตก้ารตรวจสอบของเจา้หน้าที่แพทย์

และเจ้าหน้าที่ ด้านการแพทย์นอกจากน้ี ถ้าผู ้ต ้องขังที่ศาลย ังไม่ตัดสินต้องการได้รับการ

รักษาพยาบาลจากแพทยห์รือทนัตแพทยภ์ายนอก ผูบ้ญัชาการเรือนจาํควรอนุญาตภายใตค้าํปรึกษา

ของเจา้หน้าที่ด้านการแพทย ์หากพอใจกบัเหตุผลในการร้องขอของผูต้อ้งขงัหรือโดยคาํสั่งของ

รัฐมนตรี ผูต้อ้งขงัตอ้งออกค่าใชจ่้ายเอง ส่วนผูต้อ้งขงัที่ศาลมีคาํพพิากษาแลว้ไดรั้บอนุญาตให้เขียน

จดหมายถึงแพทยส่์วนตวัของตนเองไดแ้ต่ไม่มีสิทธิปรึกษาแพทยภ์ายนอกเรือนจาํจนกว่าจะมีการ

ดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงหากผูต้อ้งขงัตอ้งการพบเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยเ์จา้

พนกังานเรือนจาํตอ้งส่งต่อไปยงัเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวในทนัดี เพราะเป็นหนา้ที่ในการที่ตอ้งเตรียมหอ้ง

ตรวจโรคสาํหรับผูต้อ้งขงัทุกคนที่ร้องขอพบแพทย์54

55 

  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลสุขภาพ (Health Records Act 1990) ผู ้ต ้องขังสามารถ

ได้รับการบันทึกขอ้มูลการรักษาพยาบาลที่เก่ียวขอ้งกับตนเอง ซ่ึงแพทยอ์าจปฏิเสธที่จะเปิดเผย

ขอ้มูลหากเห็นวา่จะเกิดอนัตรายต่อผูต้อ้งขงัหรือบุคคลอ่ืน แต่ขอ้มูลการรักษาผูต้อ้งขงัจะมีการส่ง

บนัทึกไปกบัผูต้อ้งขงัหากมีการยา้ยเรือนจาํ 

  ในเร่ืองการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงันั้นเป็นสิทธิ หากผูต้อ้งขงัไม่ตอ้งการสามารถปฏิเสธ

การรักษาไดเ้วน้แต่กรณีเป็นเร่ืองโรคติดต่อแพทยต์อ้งดาํเนินการให้เสร็จโดยไม่ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมก่อน ซ่ึงเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยห์รือแพทยท์ี่ลงทะเบียนตอ้งรายงานต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํ 

เพราะเป็นกรณีเหตุผูต้อ้งขงัไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพจากการถูกจาํคุกอยา่งต่อเน่ืองหรือดว้ยสภาวะ

ของการจาํคุกและผูบ้ญัชาการเรือนจาํตอ้งรายงานไปยงัรัฐมนตรีพร้อมขอ้เสนอแนะ ซ่ึงแพทยห์รือ

เจา้หน้าที่ด้านการแพทยค์วรสนใจผูต้อ้งขงัที่มีปัญหาทางจิตเป็นพิเศษและทาํการตรวจสอบหรือ

 55 The Prison Rules 1999,SI 1999/728,r 20(1)-(5). 
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รักษาที่ปรากฎตามความจาํเป็น 5 5

56 ผูต้อ้งขังท่ีเข้ารับการรักษาในศูนยดู์แลสุขภาพ (Health Care 

Centre) ควรไดรั้บการตรวจภายใน 24 ชัว่โมงและทาํการประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกขณะ

สอบถาม การแยกตวัผูต้อ้งขงัออกควรเป็นวิธีสุดทา้ยท่ีกระทาํแต่การรักษาตอ้งไดรั้บความยนิยอม

ของผูต้อ้งขงัเช่นกนั เวน้แต่แพทยเ์ห็นว่าจาํเป็นตอ้งรักษาชีวิตหรือเห็นว่าเป็นการป้องกนัอนัตราย

ของผูป่้วยหรือบุคคลอ่ืน 

  ในดา้นการป้องกนัโรคติดต่อในเรือนจาํ การราชทณัฑอ์งักฤษมีนโยบายในการควบคุม

โรคเอดส์ในผูต้อ้งขงัโดยกาํหนดไวใ้น Circular Instruction 30/1991 และ Health Care Standard 7 

ให้ผูต้อ้งขงัทุกคนควรไดรั้บการตรวจโรคเอดส์ หากเป็นผูท้ี่เคยมีประวติัหรือในการตรวจร่างกาย

แรกรับ แพทยไ์ดใ้ห้คาํแนะนําไวใ้ห้ตรวจ ถ้าผูต้อ้งขงัปฏิเสธที่จะตรวจให้ทาํการจดบนัทึกไวใ้น

บนัทึกการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงัและให้คาํแนะนําแก่ผูต้อ้งขงัด้วย แต่ไม่ควรกดดัน หาก

ยนิยอมและตรวจสอบเช้ือเอดส์ขอ้มูลจะถูกเก็บเป็นความลบัและไม่ไดถู้กจาํกดัสิทธิ 

  นอกจากน้ีเรือนจาํมีนโยบายที่จะอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัใชถุ้งยางอนามยัเม่ือเจา้หน้าที่ดา้น

การแพทยพ์ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือเอดส์จากพฤติกรรมในการมีเพศสัมพนัธข์อง

ผูต้อ้งขงัคนนั้น และผูต้อ้งขงัที่เป็นเกยไ์ดเ้รียกร้องวา่นโยบายน้ีเป็นการแทรกแซงความสามารถของ

ผูต้อ้งขงัเกยท์ี่จะใชว้ิธีในการมีเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยัและหากผูต้อ้งขงัเกยแ์สดงตวัต่อเจา้พนกังาน

เรือนจาํเพือ่ขอใชถุ้งยางอนามยั ทาํให้เจา้พนกังานเรือนจาํเห็นวา่ผูต้อ้งขงันั้นมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือ

เอดส์และอาจถูกควบคุมได 5้6

57 

  สิทธิในการได้รับอาหาร กําหนดไวใ้นระเบียบเรือนจาํ The Prison Rules 1999 ข้อ 

24(2),(4) ว่า อาหารที่จดัให้ผูต้ ้องขงัควรจะมีการจดัเตรียมและให้บริการอย่างดี ด้วยอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีความหลากหลายพอสมควรและปริมาณที่เพียงพอ 

รวมทั้งตอ้งจดันาํสะอาดที่เพียงพอดว้ย ซ่ึงผูต้อ้งขงัไม่มีสิทธิไดรั้บอาหารจากภายนอก เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากเจ้าหน้าที่แพทย์ (Medical Officer) หรือแพทย์(Medical Practitioner) ที่ท ํางานใน

เรือนจาํ ตาม The Prison Rules 1999 ข้อ 24 (1)ดังนั้ น หน้าที่ในการจดัอาหารอย่างเพียงพอให้

ผูต้อ้งขงัจึงเป็นหน้าที่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ (Governor) หากฝ่าฝืนถือวา่กระทาํผิดต่อหน้าที่และการ

ลดอาหารผูต้อ้งขงัไม่ใช่บทลงโทษทางวนิยั แมผู้ต้อ้งขงัป่วยหรือต่างศาสนากฎหมายองักฤษก็ไม่ได้

มีระบุว่าตอ้งจดัอาหารพิเศษแต่อย่างใด แต่ทางปฏิบติัมีการกาํหนดให้สําหรับความตอ้งการทาง

ศาสนา ส่วนหน้าที่ในการตรวจสอบอาหารทั้งก่อนและหลงัปรุงอาหารเป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่

 56 The Prison Rules 1999,SI 1999/728,r 21. 

 57 ณฐัยา จรรยาชยัเลิศ, “หลกัประกนัสิทธิผูต้อ้งขงั:กรณีศึกษาสิทธิในการดาํรงชีวิต,”  

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), น. 141. 
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แพทยแ์ละแพทย ์และคณะกรรมการผูต้รวจเรือนจาํ (The board of visitors) กาํหนดให้สมาชิกของ

คณะกรรมการตรวจสอบอาหารของผูต้อ้งขงัเป็นประจาํ 

  สิทธิในเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน The Prison Rules 1999 ขอ้ 23. กาํหนดให้ผูต้อ้งขงัใส่

เส้ือผา้แยกกันระหว่างผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาและนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงหากศาลยงัไม่พิพากษา

สามารถใส่เส้ือผา้ส่วนตวัได้ในลกัษณะท่ีเหมาะสม ส่วนผูต้อ้งขงัท่ีศาลตดัสินแล้วหรือนักโทษ

เด็ดขาดควรไดรั้บเส้ือผา้ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะให้ความอบอุ่นและสวมใส่สบาย และในเวลาที่

ผูต้อ้งขงัถูกควบคุมตวัไปศาลควรให้ผูต้อ้งขงัใส่เส้ือผา้ส่วนตวัหรือเหมือนพลเมืองทัว่ไปตามที่

รัฐบาลจดัหาให้ 57

58 เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจหรือเป้าสายตาของประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นการเคารพสิทธิ

ส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัประการหน่ึงและกฏหมายองักฤษยงัมุ่งเน้นที่จะทาํให้ผูต้อ้งขงัระมดัระวงั

สุขภาพและอนามยัของตนเองใหส้ะอาด ปฏิบติัตามสิทธิต่างๆที่กฏหมายคุม้ครองให ้ซ่ึงการตดัผม

เจ้าพนักงานเรือนจาํจะบังคับให้ตัดผมไม่ได้ ตาม The Prison Rules 1999 ข้อ 28(3). และตาม  

The Prison Rules 1999 ขอ้ 28 (2) กาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนซักผา้ไดใ้นเวลาที่เหมาะสมและอาบนํ้ า

ร้อนอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ัง ซ่ึงอาบนํ้ าตอ้งอาบอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละสามคร้ัง 

  สิทธิในการจดับริการเก่ียวกับที่อยู่อาศยั ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (Prison Act 

1952) ขอ้ 14(1) กาํหนดใหทุ้กเรือนจาํตอ้งจดัหาที่อยูอ่าศยัใหเ้พยีงพอกบัผูต้อ้งขงัทุกคนและเรือนจาํ

ทุกแห่งจะใชใ้นการควบคุมผูต้อ้งขงัไดเ้ม่ือถูกรับรองโดยผูต้รวจสอบซ่ึงเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐมนตรี 

(Secretary of State) ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเรือนจาํ แม้แต่ห้องขังเด่ียวต้องได้มาตรฐานและจาํกัด

ชัว่โมงขงัเด่ียวต่อวนัไวด้ว้ย  และในดา้นอนามยัระเบียบเรือนจาํขอ้ 28 (1) ยงักาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัทุก

คนควรไดรั้บส่ิงจาํเป็นสาํหรับใชใ้นหอ้งนํ้ าเพือ่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและความสะอาดแก่ร่างกาย

ผูต้อ้งขงั 

  สิทธิในการติดต่อส่ือสาร กาํหนดไวใ้น The Prison Rules 1999 ขอ้ 4. ว่า ควรเอาใจใส่

เป็นพิเศษกบัการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้อ้งขงัและครอบครัวและผูต้อ้งขงัควรได้รับการ

สนบัสนุนหรือกระตุน้เพื่อใหค้วามสมัพนัธ์หรือคงความสมัพนัธก์บับุคคลหรือหน่วยงานที่อยูน่อก

เรือนจาํ ภายใตข้อ้วินิจฉัยของผูบ้ญัชาการเรือนจาํที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะทาํ เพื่อให้ครอบครัวและ

ผูต้อ้งขงัสามารถฟ้ืนฟูสถานะทางสังคมได ้ซ่ึงตลอดถึงเรือนจาํองักฤษผูต้อ้งขงัสามารถร้องขอใช้

โทรศพัทไ์ดเ้พื่อติดต่อกบัครอบครัวไดม้ากกวา่ปกติและเป็นวิธีระบายอารมณ์ความเครียดจากการ

ถูกจาํกดัสิทธิในเรือนจาํไดเ้ป็นอยา่งดี 58

59  

 58 The Prison Rules 1999,SI 1999/728,r40 (43). 

 59 ณฐัยา จรรยาชยัเลิศ, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 57, น. 145. 
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  เก่ียวกบัการบนัเทิงและการพกัผอ่นหยอ่นใจ The Prison Rules 1999 ขอ้ 30 กาํหนดให้

ผูต้อ้งขงัมีโอกาสออกกาํลงักายกาลางแจง้ไดอ้ยา่งนอ้ยวนัละคร้ังตามเวลาที่เหมาะสม และในขอ้ 29 

กําหนดให้ผูต้ ้องขังที่ มีอายุ 21 ปีขึ้ นไปควรได้รับโอกาสร่วมในการเรียบพลศึกษา (Physical 

education) อย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงชั่วโมง  หรือตามการตดัสินใจของเจา้หน้าที่ดา้นการแพทย์

หรือแพทย ์บนพื้นฐานการรักษาดว้ยกิจกรรมทางดา้นร่างกายดว้ย59

60 

 60 เพ่ิงอ้าง, น. 152-153. 
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บทที่ 4  

เปรียบเทียบกฎหมายราชทัณฑ์ของไทยและต่างประเทศ 

 

  หลกัการดา้นการพยาบาลในเรือนจาํอนัเป็นบทบาทของแพทยท์ี่มีความสาํคญั เพื่อให้

การพยาบาล อนามยัและสุขาภิบาลของผูต้อ้งขงัเป็นไปตามสิทธิตามกฎหมายแมก้ฎหมายของไทย

จะกาํหนดหลกัการเอาไวแ้ลว้แต่เม่ือเทียบกบัต่างประเทศและหลักการระดบัสากลแลว้ สิทธิด้าน

การพยาบาล การอนามยัและสุขาภิบาลของประเทศไทยยงัมีช่องวา่งอีกมากที่ตอ้งปรับแกไ้ข ซ่ึงบท

น้ีจะไดก้ล่าวเปรียบเทียบให้เห็นถึงขอ้แตกต่างเพื่อให้ราชทณัฑข์องไทยไดป้รับแกไ้ขกฎหมายให้

ไดม้าตรฐานต่อไป 

 

4.1  การตรวจเรือนจํา 

  การบริหารงานเรือนจาํตอ้งจดัใหมี้การเลือกสรรบุคลากรทุกระดบัดว้ยความระมดัระวงั 

เน่ืองจากความซ่ือสัตย ์ความมีมนุษยธรรม ความสามารถทางวชิาชีพและความเหมาะสมของบุคคล

ต่องานเช่นน้ี เป็นปัจจยัสาํคญัในการบริหารงานของเรือนจาํเป็นไปอยา่งเหมาะสม 0

1  

  ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังขององค์การสหประชาชาติ 

(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ขอ้กาํหนด 2. กล่าวว่า กฏมาตรฐานทุก

ขอ้ตอ้งใช้อย่างเสมอภาคจากการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 

ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ กาํเนิดทางชาติหรือสงัคม สถานะทางทรัพยสิ์น กาํเนิด

หรืออ่ืนใด หา้มทั้งส้ิน และตอ้งใหค้วามเคารพต่อความเช่ือทางศาสนาของนกัโทษ  

  การตรวจสอบภายในและภายนอก 

  ขอ้กาํหนด 83 

  1.  ให้จดัให้มีระบบตรวจสอบเรือนจาํและบริการของราชทณัฑ์อย่างสมํ่าเสมอในสอง

ลกัษณะ 

  (ก)  การตรวจสอบภายในหรือโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารงานราชทณัฑ์

กลาง 

 1 ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัฯ ขอ้ 74 (1). 
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  (ข) การตรวจสอบภายนอกซ่ึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นอิสระจากผูบ้ริหารงาน

ราชทณัฑ ์โดยอาจรวมถึงหน่วยงานระหวา่งประเทศหรือภูมิภาคท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี 

  2.  ในทั้งสองกรณี จุดประสงคข์องการตรวจสอบใหเ้ป็นไปเพื่อประกนัให้มีการบริหาร

เรือนจาํอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบติัที่เป็นอยู่ ทั้ งน้ีเพื่อมุ่ง

ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของบริการงานราชทัณฑ์และการลงทณัฑ์ และการคุม้ครองสิทธิของ

ผูต้อ้งขงั 

  ขอ้กาํหนด 84 

  1.  ผูต้รวจการมีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี  

  (ก)  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทุกประการเกี่ยวกบัจาํนวนผูต้อ้งขงัและสถานที่และตาํแหน่ง

ของสถานที่คุมขงั ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั รวมทั้งระเบียนรายช่ือและสภาพการคุมขงั  

  (ข)  สามารถเลือกได้อยา่งเป็นอิสระว่าจะเขา้เยีย่มเรือนจาํใด รวมทั้งสามารถเขา้เยีย่ม

ตามความประสงคข์องตนโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสามารถเลือกผูต้อ้งขงัที่จะสมัภาษณ์ได ้

  (ค)  สามารถสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัและเจา้หน้าที่เรือนจาํระหว่างการเขา้เยีย่มไดเ้ป็นการ

ส่วนตวัและเป็นความลบัโดยสมบูรณ์  

  (ง)  สามารถใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารงานราชทณัฑแ์ละหน่วยงานอ่ืนๆที่มีอาํนาจ

หนา้ที่  

  2.  คณะตรวจสอบจากภายนอกควรประกอบดว้ยผูต้รวจการที่มีความเหมาะสมและมี

ประสบการณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่มีอาํนาจ และประกอบดว้ยผูช้าํนาญการทางการ

แพทย ์ควรใหค้วามใส่ใจอยา่งเหมาะสมต่อความไดส้มดุลดา้นเพศสภาพของคณะทาํงานดว้ย 

  ขอ้กาํหนด 85 

  1.  ภายหลงัการตรวจสอบทุกคร้ัง ใหมี้การเขียนรายงานเพือ่ส่งมอบให้กบัหน่วยงานที่มี

อาํนาจหนา้ที่ ควรใหค้วามใส่ใจอยา่งเหมาะสมต่อการเผยแพร่รายงานการตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ภายนอกต่อสาธารณะ โดยใหต้ดัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัออกไป เวน้แต่มีการใหค้วามยนิยอม

อยา่งชดัเจนโดยผูต้อ้งขงั  

  2.  ฝ่ายบริหารเรือนจาํหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอาํนาจหน้าที่ แลว้แต่ความเหมาะสม พึง

ประกาศภายในเวลาอันสมควรว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอันเป็นผลมาจากการ

ตรวจสอบโดยคณะตรวจสอบจากภายนอกหรือไม่  

  ตามกฎหมายของอังกฤษ Prison Act 1952.Section 14 (1),(2) กาํหนดว่า รัฐมนตรีจะ

ดาํเนินการเพื่อให้สนองความตอ้งการของผูต้อ้งขงัในส่ิงอาํนวยความสะดวกซ่ึงจดัเตรียมให้กับ

ผูต้อ้งขงั ห้องขงัที่ใชจ้าํคุกผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งไดรั้บรองมาตรฐานโดยผูต้รวจสอบในเร่ืองของ
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ขนาด แสงสวา่ง อุณหภูมิ การหมุนเวยีน และการถ่ายเทของอากาศ ตามความเหมาะสมและเพยีงพอ

ต่อสุขภาพและการอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัสามารถติดต่อกบัเจา้พนกังานเรือนจาํไดทุ้กเวลา 

  สภาพของการคุมขังในเรือนจาํของอังกฤษค่อนข้างจะเป็นไปตามมาตรฐานของ

สหประชาชาติแต่ปัญหาหลกัที่พบคือเร่ืองของเรือนจาํที่มีความหน้าแน่นของประชากรผูต้อ้งขงั

แน่นหนาเกินไปซ่ึงเป็นปัญหาถาวร โดยเฉพาะเรือนจาํทอ้งถิ่นความจุรับไว ้1-3 เท่าตวัของความจุที่

จะรองรับได ้ในปี 1975 การพกัอาศยัของผูต้อ้งโทษ 3 คนต่อ1 หอ้ง หรือ 2 คนต่อ 1 หอ้ง ต่อมาในปี 

1977 มียอดผูต้อ้งขงัประมาณ 4,000 คน ก็ยงัมีอัตราการพกัของผูต้อ้งโทษ 3 คนต่อ 1 ห้อง ความ

แออัดยดัเยียดดังกล่าวมีผลต่อภาวะของสุขภาพและอนามัยที่แย่มากที่สุด และเป็นผลทาํให้การ

อบรมและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตอ้งหยดุหายไป ซ่ึงมกัปรากฎในเรือนจาํทอ้งถิ่นในส่วนของการ

ควบคุมมกัมีคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองของมนุษยธรรมเสมอ 1

2 คณะกรรมการตรวจเยีย่มเรือนจาํ รัฐมนตรี

จะกาํหนดให้ทุกเรือนจาํมีคณะกรรมการตรวจเยีย่มไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อความถูกตอ้งเป็นธรรม

และการอยูร่่วมกนัภายในเรือนจาํอยา่งสันติ Prison Rules 1964 จะกาํหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการ

ตรวจเยีย่มส่ิงต่างๆ ที่เป็นที่ตอ้งการของสมาชิกผูต้อ้งขงั และพิจารณาการร้องทุกขจ์ากผูต้อ้งขงั และ

ทาํรายงานไป ยงัรัฐมนตรีในขอ้สาํคญัต่างๆ เพื่อพิจารณาด้วยวิธีที่เหมาะสมคณะกรรมการตรวจ

เยีย่มสามารถเขา้เรือนจาํไดอ้ยา่งอิสระและทุกส่วนของเรือนจาํ และเขา้พบผูต้อ้งขงัได้ทุกคน เจา้

พนกังานเรือนจาํ ตามกฎหมาย Prison Act 1952 กล่าวถึงเร่ืองของเจา้พนกังานเรือนจาํไวด้งัน้ี 

  (1)  ทุกเรือนจาํตอ้งมีเจา้พนกังานของรัฐ อนุศาสนาจารณ์ เจา้พนกังานทางการแพทย ์

และเจา้หนา้ที่ตาํแหน่งอ่ืนๆที่จาํเป็น 

  (2)  ทุกเรือนจาํที่รับผูต้อ้งหญิง จาํตอ้งมีจาํนวนเจา้หนา้ที่ผูห้ญิงอยา่งเพยีงพอ 

  (3)  เรือนจาํที่มีความเห็นของรัฐมนตรีท่ีเป็นเรือนขจาํขนาดใหญ่ ใหต้อ้งตวัแทนของรัฐ 

หรือผูช่้วยอนุศาสนาจารย ์หรือทั้ง 2 อยา่งเพิม่ 

  (4)  อนุศาสนาจารณ์และผูช่้วยอนุศาสนาจารณ์ หมอสอนศาสนา และเจา้หนา้ที่ทางการ

แพทย ์ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งเหมาะสมที่รัฐกาํหนดและไดข้ึ้นทะเบียนไวต้าม Medical Acts3 

  การตรวจเรือนจาํตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ น มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการ

บงัคบัโทษจาํคุก จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบงัคบัโทษจาํคุกในประเทศญี่ปุ่ นพบว่า มี

 2ธานี วรภทัร์, กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน, 2553 ), น. 195. 

 3 เพ่ิงอ้าง, น. 199. 
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มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการบงัคบัโทษจาํคุกที่ใชก้ฎหมายเป็นกลไกหรือแกนสาํคญัใน

การกาํหนดบทบาทหนา้ที่และการวธีิการปฏิบติัเพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 3

4ดงัน้ี 

  1.  The Prison Law 

  2.  The Prison Law Enforcement Regulations 

  3.  The Offenders Rehabilitation Law 

  4.  The Juvenile Training School Law 

  5.  Ordinance For Prisoner’s Progressive Treatment 

  6.  The Law For Aftercare of Discharged Offenders 

  7.  The Law For Probationary Supervision of Persons under Suspension of Execution 

of Sentence 

  8.  Amnesty Law 

  9.  Amnesty Law Enforcement Regulations 

  การตรวจสอบและการกาํกับดูแลเรือนจาํ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผูมี้

อาํนาจสัง่ใหเ้จา้พนักงานตรวจสอบเรือนจาํ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 2 ปี นอกจากนั้นศาลและอยัการ

เข้าตรวจสอบเรือนจาํได้ 4 5 นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายท่ีกล่าวมาแล้วเรือนจาํจะถูก

ตรวจสอบและการกํากับดูแลจากภาคสังคม โดยกลไกในทางปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐ 

กล่าวคือ เรือนจาํอาศยัความร่วมมือจากคนภาคสงัคม กาํแพงเรือนจาํมิไดกี้ดกั้นโลกของผูต้อ้งขงักบั

สังคมภายนอก เม่ือหน่วยงาน องคก์ร บุคคลทัว่ไปในสังคมสามารถเขา้ไปช่วยเหลือในการบาํบดั

ฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัได้ จึงเท่ากับว่ากลไกทางสังคมจะตรวจสอบเรือนจาํ การทาํงานของเจา้พนักงาน 

มาตรการต่างๆด้วย งานเรือนจาํและทณัฑสถานจึงถูกตรวจสอบและดูแลโดยสายตาของคนใน

สงัคมญี่ปุ่ นตลอดเวลา 

  การตรวจเรือนจาํตามกฎหมายสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี จะเป็นหนา้ที่ของเจา้หน้าที่

ในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัและเรือนจาํ กล่าวคือ 

  (1)  การควบคุมดูแลเรือนจาํทั้งหลายเป็นอาํนาจหน้าที่ของฝ่ายยติุธรรมมลรัฐ อาํนาจ

หนา้ท่ีดงักล่าวอาจโอนไปใหส้าํนกังานบงัคบัโทษได ้

  (2)  ในการควบคุมดูแลการทาํงานตลอดจนการทาํงานเพื่อสงัคม การฝึกอบรมต่อเน่ือง 

การดูแลสุขภาพอนามัย และการบาํบดัอ่ืนๆ ที่เป็นวิชาการ จะตอ้งกระทาํด้วยผูท้รงคุณวุฒิของ

ตนเอง ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ควบคุมดูแลไม่มีผูท้รงคุณวฒิุ จกัตอ้งจดัใหมี้การแนะนาํทางวชิาการ 

 4 เพ่ิงอ้าง, น. 177. 

 5 เพ่ิงอ้าง, น. 174. 
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  การตรวจเรือนจาํในประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าดว้ยการตรวจเรือนจาํ

ของคณะกรรมการเรือนจาํ พ.ศ. 2547 ระบุว่าดว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมไดอ้าศยัอาํนาจ

ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญติัราชทัณฑ์ พุทธศกัราช 2479 แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรือนจาํ เพื่อทาํหน้าที่ตรวจตราให้ความเห็น และขอ้เสนอแนะการดาํเนินกิจการของเรือนจาํ และ

ตรวจสอบแนะนาํการปฏิบติังานแก่เจา้พนักงานเรือนจาํ ปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 

2560 มาตรา 8 และมาตรา 12 กาํหนดคณะกรรมการราชทณัฑ์ ไวเ้พื่อให้มีหน้าที่กาํหนดนโยบาย

และทิศทางในการบริหารงานราชทณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัภารกิจดา้นการราชทณัฑ ์ไม่ไดมี้หมวดว่า

ดว้ยการตรวจเรือนจาํเอาไวด้งักฎหมายเดิม แต่เม่ือพจิารณาในเร่ืองอาํนาจแลว้ หนา้ที่ตรวจเรือนจาํ

ผูเ้ขียนเห็นวา่เป็นหน้าที่คณะกรรมการราชทณัฑ ์ดงันั้น เพือ่ใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของ คณะกรรมการ

เรือนจาํเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสมประโยชน์ของทางราชการ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม จึงออก

ระเบียบกระทรวงยติุธรรม ว่าดว้ยการตรวจเรือนจาํของคณะกรรมการเรือนจาํ ไวด้งัน้ีกล่าวคือ การ

ตรวจเรือนจาํของคณะกรรมการเรือนจาํนั้น ให้ตรวจปีละส่ีคร้ัง ในแต่คร้ังจะตรวจเรือนจาํใดบา้งให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนดในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรจะมอบหมายให้คณะกรรมการ

หรือกรรมการ คนใดคนหน่ึงออกตรวจเรือนจาํใดเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่กาํหนดไวใ้น

วรรคก่อนก็ได้ โดยคณ ะกรรมการเรือนจําหรือกรรมการคนใดคนหน่ึงจะตรวจเรือนจํา

นอกเหนือจากที่กาํหนดไวก้็สามารถทาํได ้โดยในการออกตรวจเรือนจาํ กรรมการแต่ละคนสามารถ

มีผู ้ติดตามได้หน่ึงคนและให้กรมราชทัณฑ์ จัดข้าราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมเดินทางไปกับ

คณะกรรมการ หรือกรรมการไดค้ราวละไม่เกินสองคน 

  ซ่ึงตามระเบียบดงักล่าวนั้น ทาํใหป้ระเทศไทยมีมาตรฐานในการตรวจเรือนจาํท่ีเป็นไป

ตามหลกัสากลมากขึ้น แต่ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์แลว้ควรมีกาํหนดให้โดยละเอียดเพื่อให้

เป็นบรรทดัฐานหลกักฎหมายหลกัดา้นงานราชทณัฑจ์ะดีกวา่ 

 

4.2  อํานาจและหน้าที่ของแพทย์ประจําเรือนจํา 

  ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัฯ ขอ้กาํหนด 25 กาํหนดว่า 

“......เรือนจาํทุกแห่งพึงมีสถานบริการรักษาพยาบาล อันมีหน้าท่ีประเมิน ส่งเสริม คุม้ครอง และ

พฒันาสุขภาพกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั..........บริการรักษาพยาบาลจะตอ้งมีคณะทาํงานสหวชิาชีพ 

ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับหน่วยบริการด้านการ

รักษาพยาบาลที่เป็นอิสระ และมีศกัยภาพดา้นการแพทยอ์ยา่งเต็มที่ โดยควรมีความเช่ียวชาญอยา่ง
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เพียงพอทั้งดา้นจิตวิทยาและจิตเวช และตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการดา้นทนัตก

รรมที่มีคุณภาพดว้ย...............” 

  ขอ้กาํหนด 78  ระบุวา่  

  “1.  หากเป็นไปได ้เจา้หน้าที่เรือนจาํควรประกอบดว้ยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเป็น

พเิศษอยา่งเพยีงพอ ทั้งที่เป็นนกัจิตเวช นกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ ครู และผูส้อนงานช่างฝีมือ 

  2.  ใหจ้ดัใหมี้บริการของนกัสงัคมสงเคราะห์ ครู และผูส้อนงานช่างฝีมือโดยมีตาํแหน่ง

ถาวร ทั้งน้ีโดยไม่กีดกนัผูท้าํงานแบบคร่ึงเวลาหรืออาสาสมคัร”  

  ขอ้กาํหนดดงักล่าวไดร้ะบุถึง บุคลากรอนัจาํเป็นต่อเรือนจาํเพือ่ประโยชน์และสิทธิของ

ผูต้อ้งขงั ตามขอ้กาํหนดดงักล่าว กาํหนดให้แพทยเ์ป็นเจา้หน้าที่ที่จาํเป็นอยา่งยิง่ในเรือนจาํและมี

หนา้ที่ในการดูแลดา้นสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั และตอ้งประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการแพทยโ์ดยตรงคือ นกัจิตเวช นกัจิตวทิยา  

  “ขอ้กาํหนด 35 

  1.  แพทยห์รือหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบตอ้งตรวจตราและ

เสนอแนะผูบ้ญัชาการเรือนจาํ เก่ียวกบั  

  (ก)  ปริมาณ คุณภาพ การปรุงและการเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงั  

  (ข)  สุขอนามยั ความสะอาดของเรือนจาํและของผูต้อ้งขงั  

  (ค)  การสุขาภิบาล อุณหภูมิ แสงสวา่งและการระบายอากาศของเรือนจาํ  

  (ง)  ความเหมาะสมและความสะอาดของเคร่ืองนุ่งห่มและหลบันอนของผูต้อ้งขงั  

  (จ)  การปฏิบัติตามกฎขอ้บังคบัเกี่ยวกับพลศึกษาและกีฬาในกรณีที่ไม่มีเจา้หน้าที่

ชาํนาญการที่รับผดิชอบกิจกรรมดงักล่าวโดยเฉพาะ 

  2.  ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํจะต้องพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะตามวรรค 1 ของ

ขอ้กาํหนดน้ี และขอ้กาํหนด 33 และจะตอ้งดาํเนินการโดยทนัที เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะและความเห็น

ในรายงานดงักล่าวบงัเกิดผล หากไม่อยูใ่นอาํนาจหน้าท่ีท่ีผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะดาํเนินการได ้หรือ

ผูบ้ญัชาการเรือนจาํไม่เห็นดว้ย ก็ตอ้งรีบเสนอความเห็นของตนรวมทั้งขอ้เสนอแนะของแพทยห์รือ

หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบ ไปให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปให้พิจารณา

ต่อไป” 

  กฎหมายบังคบัโทษอังกฤษ กาํหนดการรักษาพยาบาลผูต้ ้องขังในระเบียบเรือนจาํ  

(The Prison Rules 1999) โดยทุกเรือนจาํตอ้งมีเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยท์าํหน้าที่ดูแลสุขภาพสภาพ

ร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ และเจา้หนา้ที่แพทย ์(Medical Practitioner) ปรึกษาแพทย์

ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญติัการแพทย ์(Medical Act 1983) ดงันั้น แพทยบ์างคนทาํงานใน
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เรือนจาํภายใตก้ารตรวจสอบของเจา้หน้าที่แพทย ์และเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยค์วรปรึกษาแพทย์

ก่อนลงมือปฏิบติังานสาํคญั 5

6 ผูต้อ้งขงัที่ศาลยงัไม่มีคาํพพิากษาตอ้งการไดรั้บการรักษาพยาบาลจาก

แพทยห์รือทนัตแพทยผ์ูบ้ญัชาการเรือนจาํอาจอนุญาตผูต้อ้งขงัที่ร้องขอหรือโดยคาํสั่งของรัฐมนตรี

ขอพบแพทยห์รือทนัตแพทยไ์ดภ้ายใตก้ารให้คาํปรึกษาของเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยแ์ละตอ้งออก

ค่าใช้จ่ายส่วนตวั ส่วนผูต้อ้งขงัที่ศาลมีคาํพิพากษาแล้ว เรือนจาํอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัป่วยเขียนจด

หมายถึงแพทยส่์วนตัวของตนได้ แต่ไม่มีสิทธิปรึกษาแพทยภ์ายนอกเรือนจาํจนกว่าจะมีการ

ดาํเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย เม่ือมีคาํร้องขอของผูต้อ้งขงัตอ้งการพบเจา้หน้าที่ทาง

การแพทยจ์ะตอ้งมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน เพือ่ส่งต่อไปยงัเจา้หนา้ที่ทางการแพทยใ์นทนัที และ

เจา้หน้าที่ทางการแพทยต์อ้งจดัเตรียมห้องตรวจโรคสําหรับผูต้อ้งขงัที่ร้องขอพบแพทยร์าชทัณฑ ์

หรือเจา้หน้าที่อ่ืนจะตอ้งไม่ขดัขวางหรือหน่วงเหน่ียวการใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงั

โดยไม่สมควร 

  การบริการทางการแพทย ์กฎหมายบงัคบัโทษญี่ปุ่ นกาํหนดให้ทุกเรือนจาํจะมีแผนก

แพทย ์และมีแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการแพทยป์ระจาํอยู ่เช่น เรือนจาํชิบะ (Chiba Prison)6

7มี

แพทยป์ระจาํ 4 คน ปฏิบติัหน้าที่ผูอ้าํนวยการกองแพทย ์1 คน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล 1 คนและอีก  

2 คน ปฏิบัติหน้าที่ให้การบําบัดรักษา กรณีที่ มี เหตุฉุกเฉินจาํเป็นก็สามารถส่งตัวไปรักษาที่

โรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํได้ และยงัมีเรือนจาํสําหรับผู ้ต้องขังป่วย ซ่ึงจะได้รับการดูแล

รักษาพยาบาลเป็นพิเศษกฎหมายบงัคบัโทษสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี กาํหนดลกัเกณฑส์าํคญัว่า

สุขภาพ อน ามัยทั้ ง ร่างกายและจิตใจของผู ้ต้องขังจะต้องได้รับการดูแล รักษาโดยไม่ ให้

กระทบกระเทือนสิทธิ และจะตอ้งไดรั้บการดูแลดว้ยมาตการที่จาํเป็นและเหมาะสมในการคุม้ครอง

สุขภาพอนามยัและความสะอาด แพทยใ์หญ่จะเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลหรืออาจจะมอบหมายให้แพทย์

รองหรือแพทยท์ี่ มีสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนได้ การรักษาผูป่้วยจะต้องกระทาํโดยแทพยมี์

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย 

  กฎหมายบงัคบัโทษของประเทศไทย กาํหนดให้เรือนจาํทุกแห่งมีสถานพยาบาลเพื่อ

เป็นที่ที่ท ําการรักษาพยาบาลผูต้ ้องขังป่วย และจัดให้มีผูมี้ความรู้พอสมควรมีหน้าที่ประจํา

สถานพยาบาลนั้น ทุกเรือนจาํให้มีแพทยป์ระจาํการโดยเฉพาะ เรือนจาํที่ไม่มีแพทยป์ระจาํการให้

แพทยส์ังกดับงัคบับญัชากรมสาธารณสุขเป็นแพทยเ์รือนจาํ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ย

 6 ณฐัยา จรรยาชยัเลิศ, “หลกัประกนัสิทธิผูต้อ้งขงั:กรณีศึกษาสิทธิในการดาํรงชีวิต,”  

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2548), น. 139. 

 7 ธนู ไมแ้กว้, “การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํ,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554), น. 96. 
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การปฏิบติังานอนามัยเรือนจาํ พ.ศ. 2544 ขอ้ 6. กาํหนดให้ “นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั หรือ

แพทยท์ี่ไดรั้บมอบหมายเป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํ ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นที่รับผิดชอบแลว้แต่กรณี และ

ปฏิบติัหน้าที่ตามระเบียบน้ี” และกฎหมายบงัคบัโทษยงักาํหนดใหแ้พทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัที่เจา้

พนักงานเรือนจาํไดรั้บตวัไวใ้หม่ในวนัรับตวันั้น ถา้ไม่อาจจะมาตรวจได ้ก็ให้มาตรวจในวนัอ่ืน

โดยเร็ว 

 

4.3  การรับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจํา 

  มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบติัต่อนกัโทษแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการรับตวัผูต้อ้งขงั

แรกเร่ิมเขา้สู่เรือนจาํตอ้งมีการพิสูจน์อตัลกัษณ์เฉพาะของผูต้อ้งขงั ตรวจสอบร่างกาย อนามยัและ

ตรวจจิต เพือ่จดัทาํแฟ้มขอ้มูล หากพบเป็นโรคติดต่อตอ้งส่งไปรักษาใหห้ายก่อนเพื่อมิใหมี้การแพร่

ระบาดของโรคสําหรับ อังกฤษ หลักการแรกรับตวัผูต้อ้งขงัเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ซ่ึงเป็น

หลกัสากลที่เรือนจาํตอ้งปฏิบติั ภารกิจของแพทยใ์นแรกเร่ิมจึงสาํคญัต่อเรือนจาํและผูต้อ้งขงัอยา่ง

มาก 

  “ขอ้กาํหนด 30 แพทยห์รือบุคคลากรทางการแพทย ์ไม่วา่ตอ้งรายงานโดยตรงต่อแพทย์

หรือไม่ก็ตาม ตอ้งตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัทุกคนโดยมิชกัชา้ นับแต่แรกรับตวัไวใ้นเรือนจาํ และตรวจ

อีกเป็นคร้ังคราวภายหลงัที่ไดรั้บตวัไวแ้ลว้ตามความจาํเป็น ทั้งน้ีควรใหค้วามใส่ใจเป็นพเิศษต่อ  

  (ก)  การระบุความตอ้งการการรักษาพยาบาล และใชม้าตรการทั้งปวงที่จาํเป็นเพื่อให้มี

การรักษาพยาบาล  

  (ข)  การระบุถึงการปฏิบติัที่ทารุณโหดร้ายซ่ึงเกิดขึ้นกบัผูต้อ้งขงัก่อนหนา้ที่จะส่งตวัเขา้

มาอยูใ่นเรือนจาํ  

  (ค)  การระบุร่องรอยใดๆ ในด้านจิตใจหรือความเครียดอันเป็นผลมาจากการคุมขัง 

ทั้งน้ีโดยรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ความเส่ียงท่ีจะฆ่าตวัตายหรือทาํร้ายตนเอง และอาการถอนยาอนั

เป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด การกินยาหรือการด่ืมสุรา และการจัดให้มีมาตรการหรือการ

รักษาพยาบาลหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชก้บันกัโทษแต่ละคน  

  (ง)  กรณี ที่สงสัยว่าผู ้ต ้องขังป่วยเป็นโรคติดต่อ จะต้องมีการแยกตัวผู ้ป่วยไป

รักษาพยาบาลทางคลินิกอยา่งเพยีงพอสาํหรับผูต้อ้งขงัเหล่านั้นในช่วงเวลาท่ีอาจแพร่เช่ือ 

  (จ)  การจาํแนกความแข็งแรงทางกายของผูต้อ้งขงั ในแง่การทาํงาน การออกกาํลงักาย 

และการเขา้ร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม” 

  การรับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํของประเทศญี่ปุ่ น ตอ้งมีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวขอ้งใน

การส่งบุคคลนั้นเขา้สู่เรือนจาํและเม่ือมีการตรวจสอบและยนืยนัเอกสารนั้นจากศาล จึงจะนาํเขา้สู่
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เรือนจาํ และผูต้อ้งขงัตอ้งผ่านการตรวจร่างกายและไม่มีโรคติดต่อ ถา้พบโรคติดต่อจะถูกส่งไป

สถานที่อ่ืนเพื่อทาํการรักษาก่อน จากนั้นเรือนจาํจะปฐมนิเทศผูต้อ้งขงัใหม่เพื่อแนะนาํการใชชี้วิต

ในเรือนจาํ ตลอดจนระเบียบต่างๆในเรือนจาํ ซ่ึงแพทยจ์ะมีบทบาทตั้งแต่เร่ิมรับตวัผูต้อ้งขงั เพื่อ

ป้องกนัโรคที่อาจเขา้สู่เรือนจาํและยงัช่วยประเมินระดบัความสามารถในการทาํงานในเรือนจาํดว้ย 

  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการรับตวัผูต้อ้งขงัจะกระทาํโดยมีผูต้อ้งขงัอ่ืนอยูร่่วม

ดว้ยไม่ได ้และผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่ของผูต้อ้งขงั และหลงัจากรับ

ตวัผูต้อ้งขงัแลว้ ผูต้อ้งขงัจะตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายทนัทีและตอ้งนาํตวัไปผูบ้ญัชาการเรือนจาํ

หรือหัวหน้าแผนกรับตวั ซ่ึงภายหลังจากรับตวัผูต้อ้งขงัแลว้ตอ้งเร่ิมคน้หาบุคคลิกภาพและความ

เป็นไปของชีวิตผูต้ ้องขัง ซ่ึงกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้ น จะมีการตรวจสอบ

ผูต้อ้งขงัเพื่อวางแผนสาํหรับการบาํบดั การบงัคบัโทษรวมไปจนถึงการพน้โทษของผูต้อ้งขงัใน

ทีเดียว ซ่ึงปรากฎในกฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพื่อความปลอดภยัที่จาํกัด

เสรีภาพ ค.ศ. 1796 

  สําหรับประเทศไทยมีกําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2560 มาตรา 36-39  

กฎกระทรวงฯ และคู่มือการปฏิบติังานฯ ซ่ึงไดก้ล่าวอา้งไปแลว้ในบทท่ี 2 ซ่ึงกาํหนดให้แพทยท์าํ

หน้าที่ตรวจทั้งสภาพร่างกาย และ จิตใจของผูต้อ้งขงั โดยไดเ้พิม่เจา้หน้าที่/เจา้พนกังานเขา้มาในตวั

บทกฎหมายเพิ่มเติม คือ พยาบาล และ เจา้พนักงานเรือนจาํที่ผ่านการอบรมดา้นการพยาบาล เพื่อ

บรรเทาปัญหาขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทยท์าํใหข้ั้นตอนการแรกรับตวัผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป็นการ

ปรับเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัสากลดว้ย แต่ยงัคงมีการเปิดช่องไวห้ากไม่มีเจา้หน้าที่หรือพนักงานใน

การตรวจร่างกายและจิตใจผูต้อ้งขงัในขั้นแรกรับตวัดงักล่าว เจา้พนกังานเรือนจาํก็ยงัมีหนา้ที่สงัเกต

อาการผูต้อ้งขงัและตรวจร่างกายเบื้องตน้ได้ก่อน อย่างน้อยร่างกายทางเรือนจาํตอ้งมีเคร่ืองมือ

พอสมควรเพือ่ใหเ้จา้พนักงานเรือนจาํไดใ้ชง้านไดร้ะหว่างมีเหตุจาํเป็น ส่วนการตรวจจิตเรือนจาํได้

มีบททดสอบอยูแ่ลว้ คงมีปัญหาในส่วนที่ผูต้อ้งขงัที่อ่านหนังสือไม่ออก เจา้พนักงานเรือนจาํท่ีมิได้

มีอตัรามากเพยีงพอในการอ่านเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัทาํแบบทดสอบจิตไดทุ้กคน การทดสอบทางจิตอาจ 

เป็นไปได้ยากหรือหลุดขั้นตอนน้ีไป และหากเรือนจาํใดไม่มีเคร่ืองมือแพทย์เพียงพอหรือ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไม่มีคุณภาพเพียงพอ ผลการทดสอบร่างกายอาจไม่ทาํให้การคดักรอง/

แยกแยะผูต้อ้งขงัป่วย ออกจากผูต้อ้งขงัรายอ่ืนได ้

  ซ่ึงสาํหรับประเทศไทยแลว้ศูนยแ์พทยป์ระจาํเรือนจาํตามเขตทอ้งท่ีของเรือนจาํเป็นส่ิง

สาํคญัและศูนยด์ังกล่าวตอ้งพร่ังพร้อมไปด้วยแพทย ์และเจา้หน้าที่ด้านการแพทย ์ประจาํพร้อม

ทาํงานเพื่อรักษาสิทธิของผูต้อ้งขงัดังเช่นประชาชนทัว่ไปด้วย ปัจจุบนัทณัฑสถานโรงพยาบาล
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ราชทณัฑ์ เป็นองค์กรชั้นนําในดา้นการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั แต่ก็ไม่สามารถดูแลรักษาผูป่้วยให้

ครอบคลุมไดทุ้กเรือนจาํ 

 

4.4  การอนามัยและสุขาภิบาล 

  การดูแลรักษาอนามัยและสุขาภิบาลในเรือนจาํเป็นส่ิงสําคัญ เพื่อมิให้เกิดโรคใน

เรือนจาํที่มีความเส่ียงสูงที่จะแพร่ระบาดดว้ยสถานที่เรือนจาํที่มีลกัษณะจาํกดัแต่ปริมาณผูต้อ้งขงั

กลบัมีจาํนวนมากและแออดั อนามยัเรือนจาํจะครอบคลุมไปถึงสถานท่ีอยูห่ลบันอน อาหารการกิน 

นํ้ าด่ืม สถานพยาบาล การรักษาและการกาํจดัขยะส่ิงปฏิกูลที่ตอ้งไดม้าตรฐาน 

 4.4.1  การรักษาพยาบาล 

  ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ วางหลกัเกณฑก์ารรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วยไวเ้ป็น

หมวดเฉพาะ กําหนดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผูต้ ้องขงัเป็นความรับผิดชอบของรัฐ 

ประกนัให้มีการรักษาและพยาบาลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการให้บริการดา้นเอชไอวี วณัโรค และ

โรคติดต่ออ่ืนๆ รวมทั้งภาวะที่ตอ้งพึ่งพงิยาเสพติด การบริการรักษาพยาบาลจะตอ้งมีคณะทาํงานสห

วิชาชีพมีบุคลากรที่มีคุณสมบติัเหมาะสมอย่างเพียงพอ และในกรณีฉุกเฉิน ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้ง

ไดรั้บการประกนัว่าสามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลไดโ้ดยพลนัผูต้อ้งขงัที่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

รักษาหรือการผ่าตดัเฉพาะทาง ต้องได้รับการส่งตวัไปยงัหน่วยงานที่เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือ

โรงพยาบาลของพลเรือน ตลอดทั้งผูต้อ้งขังที่มีอาการป่วยทางจิตหรือ ผูต้ ้องขงัที่ร้องเรียนว่ามี

ปัญหาเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจหรืออาการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ และผูต้ ้องขงัใด ๆ ที่พึง

ได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยตอ้งเข้าไปเยี่ยมทุกวนั บรรดาการตรวจรักษาจะตอ้งเก็บไวเ้ป็น

ความลบัอยา่งเตม็ที่7 8 

  สําหรับผู ้ต้องขังที่ มีความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพตาม

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ วางหลกัเกณฑ ์ไวก้ล่าวคือ 

  “ขอ้กาํหนด 109 

  1.  บุคคลที่พบว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบในอาชญากรรม หรือกรณีที่ตรวจสอบภายหลัง

แล้วพบว่าเป็นผูมี้ความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพร้ายแรง ซ่ึงการอยู่ใน

เรือนจาํอาจส่งผลให้อาการนั้ นเลวร้ายลง จะต้องไม่ถูกขังในเรือนจาํ และจะต้องส่งตัวบุคคล

ดงักล่าวไปอยูใ่นสถานบาํบดัทางจิตโดยเร็วสุด  

 8 ขอ้กาํหนด 23, 24, 25, 26, 27 และ 31 
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  2.  หากจาํเป็น ผูต้อ้งขงัที่มีความบกพร่องทางจิตใจและ/หรือมีปัญหาดา้นสุขภาพอาจ

เขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานพิเศษ ภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสมของบุคคลากรทาง

การแพทยช์าํนาญการ 

  3.  การบริการดา้นการแพทย ์ตอ้งจดัให้มีสาํหรับผูต้อ้งขงัท่ีมีความจาํเป็นทุกคนไดรั้บ

การรักษาพยาบาลดา้นจิตเวช” 

  กฎหมายบงัคบัโทษองักฤษ กาํหนดวา่ ขอ้มูลดา้นการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงัควรได้

เปิดเผยให้ผูต้อ้งขงัแต่ละคนได้ทราบและควรจดัส่งบนัทึกดังกล่าวไปกบัผูต้อ้งขงัที่มีการยา้ยไป

เรือนจาํอ่ืนตามระราชบญัญติัขอ้มูลก็ได ้หากเห็นว่าขอ้มูลนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

ร่างกาย และจิตใจของผูต้อ้งขงัหรือบุคคลอ่ืน การรักษาผูต้อ้งขงัป่วย ผูต้อ้งขงัมีสิทธิปฏิเสธการ

รักษาไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป ฉะนั้น แพทยจึ์งไม่อาจกาํหนดวธีิการรักษาแก่ผูต้อ้งขงัที่ปฏิเสธ

การรักษาได ้ถึงแมว้า่การรักษาจะเกิดประโยชน์ต่ผูต้อ้งขงัป่วยก็ตาม เวน้แต่มีกระบวนการการรักษา

โรคติดต่อ ซ่ึงตอ้งปฏิบัติการให้เสร็จส้ินโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผูต้ ้องขังป่วยก่อน 

เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์หรือแพทย์ที่ลงทะเบียนทํางานในเรือนจําจะต้องรายงานต่อ

ผูบ้ ังคับบัญชาเรือนจาํ กรณีที่ เกิดเหตุผูต้ ้องขงัได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการถูกจาํคุกอย่าง

ต่อเน่ือง หรือด้วยสภาวะของการถูกจาํคุก และผูบ้ญัชาการเรือนจาํควรส่งรายงายต่อรัฐมนตรี

โดยเร็ว พร้อมกบัขอ้เสนอแนะของตน นอกจากน้ีเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยห์รือแพทยค์วรให้ความ

สนใจกบัผูต้อ้งขงัที่มีปัญหาทางดา้นจิตเป็นพิเศษ และทาํการตรวจหรือรักษาอาการผุต้อ้งขงัตาม

ความจาํเป็น ผูต้อ้งขงัที่เขา้รับการรักษาใน “ศูนยดู์แลสุขภาพ” ควรไดรั้บการตรวจสุขภาพภายใน 24  

ชัว่โมง และทาํการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก การแยกตวัผูต้อ้งขงัที่มีสุขภาพผิดปกติออกจาก

กลุ่ม ควรใช้เป็นวิธีสุดทา้ยและการจ่ายยารักษาโรคควรกระทาํตามใบสั่งยาจากแพทย ์ และควร

ดาํเนินการต่างๆ ตามความยนิยอมของผูต้องขงัป่วย เวน้แต่แพทยเ์ห็นวา่มีความจาํเป็นเพือ่รักษาชีวิต

ของผูต้อ้งขงัป่วยหรือเพือ่ป้องกนัอนัตรายของผูต้อ้งขงัป่วย หรือบุคคลอ่ืน 

  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ญี่ปุ่ น กาํหนดผูต้ ้องขังป่วยรวมถึงผูต้ ้องขังหญิงตั้ งครรภ์

ผูต้อ้งขงัที่คลอดบุตรหรือผูต้อ้งขงัอายนุ้อย หรือไร้ความสามารถอาจไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบั

ผูต้ ้องขังป่วย จึงควรได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์และถ้าจ ําเป็นให้ส่งไปรักษาตัวยงั

สถานพยาบาลในเรือนจาํ หากผูต้อ้งขงัป่วยด้วยโรคจิต เป็นโรคติดต่อ หรือโรคอ่ืนๆ และไม่ควร

รักษาในเรือนจาํ อาจถูกส่งตัวไปรักษายงัโรงพยาบาลภายนอกได้ตามแต่สถานการณ์ในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง และผูต้อ้งขงัที่ถูกยา้ยไปรักษาตวัในโรงพยาบาลนอกเรือนจาํยงัถือวา่เป็นผูต้อ้งขงัอยู ่ 

นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บอนุญาตให้รับการรักษาจากแพทยท่ี์ตนเองเสนอได ้โดยเสียค่าใชจ่้าย

ส่วนตวั 
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  กฎหมายบงัคบัโทษของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํหนดวา่ การตรวจรักษาผูต้อ้งขงั

ป่วย เม่ือผูต้อ้งขงัเกิดเจ็บป่วย เพื่อป้องกนัไม่ให้อาการหนักยิง่ขึ้นตอ้งมีการบรรเทาอาการเจ็บป่วย 

โดยจดัให้มีการรักษาพยาบาลทางการแพทย ์ทันตแพทย ์การดูแลด้วยอุปกรณ์ต่างๆบริการทาง

การแพทยแ์ละบริการเสริมสาํหรับคุมประพฤติ ตลอดจนความเครียดและการบาํบดัรักษาดว้ยการ

ทาํงานที่ไม่ขดักบัการบงัคบัโทษ ผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บการดูแลดว้ยอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกบัสายตาและ

การไดย้นิ เคร่ืองเสริมร่างกาย อุปกรณ์ช่วยในทางกระดูกและอ่ืนๆ ที่จาํเป็นเฉพาะกรณี เพื่อความ

มัน่ใจในผลการรักษาพยาบาล หรือความสมดุลในความพิการ เม่ือคาํนึงถึงระยะเวลาจาํคุกและมี

ความชอบธรรม ไม่ขดักบัการบงัคบัโทษ ส่วนในดา้นทนัตกรรมเงินช่วยเหลือค่าฟันปลอมและการ

ครอบฟัน รัฐจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด พนกังานบงัคบัโทษอาจจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการ

ทางแพทยเ์ป็นพเิศษ เช่น การผา่ตดัหรือมาตรการเสริมที่ส่งเสริมการกลบัสู่สงัคม ค่าใชจ่้ายดงักล่าว

ใหเ้ป็นของผูต้อ้งขงั ถา้ฐานะของผูต้อ้งขงัยงัสามารถรับได ้

  การรักษาพยาบาลถือเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคัญต่อบุคคลทุกคน รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดสิทธิการไดรั้บบริการสาธารณสุขไวว้า่ บุคคลยอ่มมี

สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิ

ไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย บุคคลยอ่มมีสิทธิ

รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตอ้งเป็นไปอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บ

การป้องกันและขจดัโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อ

เหตุการณ์  

  การขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทยข์องประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงไดอ้อก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ. 2521 กาํหนดอาํนาจหนา้ที่

ของแพทยส์ังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว ้เพื่อช่วยมาทําหน้าที่แพทยเ์รือนจาํ แต่แพทยส์ังกัด

กระทรวงสาธารณสุขก็มีภารกิจอยูแ่ลว้ ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ในเรือนจาํยงัไม่ครบถว้นมากพอตาม

กฎหมายปัญหาการขาดแคลนแพทยสื์บเน่ืองจากเรือนจาํและทณัฑสถานทัว่ประเทศไทย ไม่มี

แพทยป์ระจาํการ ตอ้งอาศยันายแพทยจ์ากสาธารณสุขจงัหวดั หรือแพทยผ์ูไ้ด้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบ เขา้ตรวจเรือนจาํและทณัฑสถานเป็นคร้ังคราว หรืกรณีมีผูต้อ้งขงัป่วยหนัก จึงมีการทาํ

หนงัสือเชิญใหแ้พทยเ์ขา้ตรวจอาการ สาํหรับผูต้อ้งขงัท่ีป่วยเล็กนอ้ยประจาํวนัแต่ละวนัของเรือนจาํ/

ทณัฑสถาน จะมอบหมายให้เจา้หน้าที่พยาบาล พยาบาลเทคนิค หรือพยาบาลวิชาชีพ สั่งจ่ายยา

ให้กบัผูต้อ้งขงัป่วยเจ็บแลว้แต่กรณี ดงัเช่น การดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูต้อ้งขงัเรือนจาํกลางบาง

ขวาง การรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์สถานพยาบาลจดัเจา้หน้าที่เขา้ประจาํแดนต่างๆ 

และรับผิดชอบให้การบาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัป่วยเบื้องตน้ หรือจะสั่งการให้นาํตวัผูป่้วยไปตรวจและ
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บาํบดัรักษาที่สถานพยาบาลเรือนจาํ นอกจากผูต้อ้งขงัป่วยบางรายบางสถานพยาบาลของเรือนจาํไม่

สามารถทาํหารบาํบดัรักษาได ้แพทยเ์ป็นผูว้ินิจฉัยความเห็นให้ส่งตวัไปรับการบาํบดัรักษาที่ทณัฑ

สถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ส่วยผูต้อ้งขงัป่วยบางรายท่ีป่วยกะทนัหันหรือฉุกเฉินก็จะไดรั้บการส่ง

ตวัไปรักษาที่ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑเ์ช่นกัน และเรือนจาํกลางบางขวางได้กาํหนดให ้

เจา้หนา้ที่พยาบาล พยาบาลเทคนิค หรือเจา้หนา้ท่ีพยาบาลวชิาชีพ เขา้ตรวจตามแดนต่างๆ ดงัน้ี 

  วนัจนัทร์ เขา้ตรวจแดน 1, 2 และแดน 8 

  วนัพธุ เขา้ตรวจแดน 3, 4 และแดน 10 

  วนัศุกร์ เขา้ตรวจแดน 5, 6 และแดน 13 

  สาํหรับแดนที่ไม่มีกาํหนดวนัตรวจ ถ้ามีผูต้อ้งขงัป่วยจะจดัส่งไปตรวจรักษาที่สถาน

พยาบาส่วนใดก็ได้ และในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นสามารถนําตัวผู ้ต้องขังป่วยไปตรวจท่ี

สถานพยาบาลของเรือนจาํไดต้ลอดเวลา 

  การป้องกนัโรคติดต่อ 

  ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ กาํหนดวา่แพทย์

จะตอ้งตรวจสุขภาพทางกายและจิตของผูต้อ้งขงัและควรตรวจผูต้อ้งขงัที่ป่วยและที่ร้องทุกขว์่าป่วย

เป็นประจาํ ตลอดจนผูต้อ้งขงัที่ควรจะไดรั้บความเอาใจใส่จากแพทยเ์ป็นพิเศษ เม่ือสุขภาพทางกาย

หรือทางจิตของผูต้อ้งขงัคนใดเป็น หรือจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรง เน่ืองจากการท่ีถูกคุมขงัต่อไป

หรือจากภาวะต่างๆ ของการคุมขงันั้น ให้แพทยร์ายงานผูบ้ญัชาการเรือนจาํทราบ แพทยจ์ะตอ้ง

ตรวจตราและเสนอคาํแนะนาํไปยงัผูบ้ญัชาการเรือนจาํเป็นปกติ ในกรณี  

  (ก)  ปริมาณคุณภาพ การปรุง และการจดัเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงั  

  (ข)  อนามยั ความสะอาดของเรือนจาํและผูต้อ้งขงั 

  (ค)  การสุขาภิบาล การใหค้วามอบอุ่น แสงสวา่ง และการระบายอากาศของเรือนจาํ  

  (ง)  ความเหมาะสมและความสะอาดของเคร่ืองนุ่งห่ม หลบันอนของผูต้อ้งขงั และ 

  (จ)  จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัพลศึกษาและกีฬา 

  กรณีที่สงสัยว่าผูต้อ้งขงัป่วยเป็นโรคติดต่อ จะตอ้งมีการแยกตวัผูป่้วยไปรักษาพยาบาล

ทางคลินิคอยา่งเพยีงพอสาํหรับผูต้อ้งขงัเหล่านั้นในช่วงเวลาที่อาจแพร่เช่ือ 8

9 

  กฎหมายบังคับโทษของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีหลักการสําคัญว่า สุขภาพ

อนามยัทั้งทางกายและทางจิตใจของผูต้อ้งขงัจะตอ้งได้รับการดูแล ไม่ให้กระทบกระเทือน และ

จะตอ้งไดรั้บการดูแลดว้ยมาตรการที่จาํเป็นในการคุม้ครองสุขภาพอนามยัและความสะอาดแพทย์

ใหญ่จะเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล  หรืออาจจะมอบหมายให้แพทยร์องหรือแพทยท่ี์มีสัญญาจา้งปฏิบติั

 9 ขอ้กาํหนด 24, 30, 32 
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หน้าที่แทนได้ การรักษาผูป่้วยจะต้องกระทําโดยแพทยผ์ูมี้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตาม

กฎหมาย ในการตรวจสุขภาพผูต้อ้งขงัและการรักษาพยาบาล ผูต้อ้งขงัท่ีมีอาย ุ35 ปี บริบูรณ์ไดรั้บ

การตรวจป้องกนัโรคทุก 2 ปี และผูต้อ้งขงัหญิงอาย ุ45 ปี มีสิทธิร้องขอใหต้รวจป้องกนัโรคมะเร็งปี

ละ 1 คร้ัง ผูต้อ้งขงัหญิงที่มีบุตรอาศยัอยูใ่นเรือนจาํ จะมีสิทธิขอให้ตรวจป้องกนัโรคจนบุตรอายุ

ครบ 6 ปี ผูต้อ้งขงัที่มีอาย ุ14 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี มีสิทธิร้องขอใหต้รวจป้องกนัโรคเก่ียวกบัฟัน 1 คร้ัง 

ในระยะเวลา 6 เดือน โดยตรวจอนามัยช่องปาก สภาพของเหงือก และโรคฟันผุ ผูต้อ้งขงัมีสิทธิ

ไดรั้บการตรวจรักษาดว้ยยาและเวชภณัฑอ่ื์นๆ เพื่อที่จะบาํบดัความอ่อนแอของสุขภาพอนามยัของ

ผูต้อ้งขงัที่จะนาํไปสู่ความเจ็บป่วยไดก้ารป้องกนัโรคติดต่อของกฎหมายบงัคบัโทษญี่ปุ่ น กาํหนด 

ให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บ การฉีดวคัซีน หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการป้องกนัโรคติดต่อ โดยตอ้งขงัที่

เป็นโรคติดต่อควรไดรั้บการแยกตวัออก และไม่ควรไปติดต่อกบัผูต้อ้งขงัท่ีสุขภาพดี หรือผูป่้วยอ่ืน 

ๆ ผูต้อ้งขงัที่ถูกศาลพจิารณาแลว้หา้มมิใหท้าํหนา้ที่ดูแลผูต้อ้งขงัป่วยเด็ดขาด 

  กฎหมายบังคับโทษของอังกฤษมีนโยบายในการควบคุมโรคเอดส์ในผู ้ต้องขัง 

โดยกําหนดใน Circular Instruction 30/1991 และ Health Care Standard7 ให้ผูต้อ้งขงัทุกคนควร

ไดรั้บการตรวจโรคเอดส์ หากเป็นผูท่ี้เคยมีประวติั หรือในการตรวจร่างกายแรกรับ ซ่ึงแพทยไ์ดใ้ห้

คาํแนะนําไวใ้ห้ตรวจ ถ้าผูต้ ้องขังปฏิเสธที่จะตรวจ ให้ท ําการจดบันทึกไวใ้นบันทึกด้านการ

รักษาพยาบาลของผูต้ ้องขงั และให้คาํแนะนําแก่ผูต้ ้องขงัด้วย แต่ไม่ควรกดดันทั้งทางตรงและ

ทางออ้มให้ผูต้อ้งขงันั้นเปล่ียนใจ แต่ถ้าหากผูต้อ้งขงัเห็นดว้ยที่จะตรวจ ควรให้คาํปรึกษาทั้งก่อน

และหลังการตรวจพิสูจน์ และหากผลตรวจปรากฏว่าผูต้อ้งขงัป่วยเป็นโรคเอดส์จะมีการบนัทึก

ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัไว ้แต่ควรปิดเป็นความลบัระหวา่งผูต้อ้งขงัป่วยกบัแพทยท์ี่ทาํการตรวจผูต้อ้งขงั

ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ ไม่ควรถูกจาํกัดสิทธิ และไม่ควรถูกเปิดเผยขอ้มูลให้

ผูต้อ้งขงัอ่ืนๆ ทราบ 

  การป้องกนัโรคติดต่อตามกฎหมายบงัคบัโทษของไทย กาํหนดให้แพทยต์รวจอนามยั

ผูต้อ้งขงัที่เจา้พนักงานเรือนจาํไดรั้บตวัไวใ้หม่ในวนัรับตวันั้น ถา้ไม่อาจจะตรวจในวนันั้นได ้ก็ให้

มาตรวจในวนัอ่ืนโดยเร็ว เม่ือแพทยต์รวจพบวา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเจบ็จะตอ้งรักษาพยาบาล หรือมี

โรคติดต่อซ่ึงจะลุกลามเป็นภยัแก่ผูอ่ื้น ให้แพทยช้ี์แจงแนะนําแก่พศัดีเป็นหน้าที่ของเจา้พนักงาน

เรือนจาํที่จะต้องพยายามปฏิบัติตามคาํแนะนําของแพทยใ์นส่วนที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล

ผูต้อ้งขงัป่วยนั้น กรณีแพทยไ์ม่สามารถมาตรวจไดใ้นวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้หม่ และเจา้พนกังาน

เรือนจาํสงัเกตเห็นว่า ผูต้อ้งขงัไดมี้อาการป่วยเจ็บ จาํตอ้งรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อจะลุกลาม

เป็นภยัร้ายแรงแก่ผูอ่ื้น ให้จดัแยกผูต้อ้งขงันั้นจากผูต้อ้งขงัอ่ืน หรือจดัส่งสถานพยาบาลของเรือนจาํ 

รอการตรวจของแพทยต์่อไป 
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  ถา้เจา้พนกังานเรือนจาํสังเกตเห็นหรือสงสัยวา่ผูต้อ้งขงัป่วยหนักใหรี้บแจง้แพทยแ์ละผู ้

บญัชาการเรือนจาํทราบในระหว่างรอคอยแพทยแ์ละคาํสั่งผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หากเห็นจาํเป็นให้

ติดต่อขอความสงเคราะห์จากผูมี้อาชีพในทางใช้วิชาแพทยใ์กล้เคียงที่สุด และหากว่าจะจดัการ

ดงันั้นไม่ไดใ้หพ้ศัดีจดัการช่วยเหลือโดยประการอ่ืนเท่าที่จาํเป็น 

  โรคติดต่อในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน สถิติผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํอาจมีสาเหตุจากการติด

โรคก่อนเขา้เรือนจาํ หรือผูต้อ้งขงัถูกคุมขงัในเรือนจาํ/ทณัฑสถานอยูแ่ลว้เกิดโรคติดต่อเน่ืองจาก

สภาพอากาศที่แปรเปล่ียนอยูเ่สมอ หรือสภาพความแออดัของเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ไดแ้ก่ ไขห้วดั 

โรคผวิหนงั ปวดศีรษะ ทอ้งร่วง อหิวาตกดรค มาเลเรีย ไขเ้ลือดออก 

  โรคติดต่อในเรือนจาํ/ทณัฑสถานที่กรมราชทณัฑ์มีหนังสือสั่งการให้เรือนจาํ/ทณัฑ

สถานตอ้งรายงานใหท้ราบทุกเดือน ไดแ้ก่ 

  โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (เอดส์)9

10 

  เรือนจาํ/ทัณฑสถานต้องป้องกันทั้ งจากผูท่ี้มีเช้ือโรคเอดส์อยู่แล้วไม่ให้แพร่ไปยงั 

บุคคลอ่ืน และป้องกนัมิใหผู้ท้ี่ยงัไม่มีเช้ือโรคเอดส์ 

  1)  ช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้เจา้พนักงาน หรือผูต้อ้งขงัทราบ เพื่อร่วมมือกนัป้องกนัและไม่

ต่ืนตกใจกลวัเกินกวา่เหตุ 

  2)  ในกรณีสงสัยวา่ผูใ้ดจะมีเช้ือโรคเอดส์ โดยมีเหตุควรเช่ือ เช่น ตรวจเลือดพบ แมไ้ม่

มีอาการก็ใหง้ดบริจาคดลหิตเด็ดขาด แลว้รายงาน (ลบั) ใหก้รมราชทณัฑท์ราบดว้ย 

  3)  ให้จดัแยกผูท้ี่ตรวจพบว่าน่าจะมีเช้ือโรคเอดส์ในเลือดออกจากผูต้อ้งขงัอ่ืนเท่าที่จะ

ทาํได ้

  4)  การกวดขนัพฤติการณ์รักร่วมเพศในหมู่ผูต้อ้งขงั และการลกัลอบนาํยาเสพติดเขา้

เรือนจาํ ซ่ึงเรือนจาํและทณัฑสถานได้กระทาํอยู่แล้ว ตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ให้กระทาํ

สมํ่าเสมอละไดผ้ลในทางปฏิบติัอยา่งจริงจงั จะทาํใหป้้องกนัไดท้ั้งโรคเอดส์ โดยยงัไม่มีอาการใดๆ 

คงดาํรงชีวติเช่นเดียวกบัคนปกติทัว่ไป แต่ตอ้งรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงดีอยูเ่สมอหลีกเล่ียง

การติดเช้ือโรคซํ้ าซ้อน และขอให้ร่วมมืออยา่งเต็มที่ในการป้องกนัมิให้เช้ือโรคแพร่ไปสู่ผูอ่ื้น ผล

ของการสุ่มสาํรวจจากเรือนจาํ 3 แห่ง 10

11 คือ เรือนจาํกลางชลบุรี เรือนจาํกลางนครศรีธรรมราช และ

เรือนจาํกลางสงขลา ปรากฏวา่ มีผูต้อ้งขงัติดโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 113 คน 

 10 หนงัสือท่ี มท.1008/ว.73 เร่ือง ขอ้เทจ็จริงและแนวทางดาํเนินการเก่ียวกบัภูมิคุม้กนับกพร่อง (เอดส์) 

ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2530 

 11 หนงัสือท่ี ยธ.0721/4261 เร่ือง ขอ้มูลสถิติผูต้อ้งขงัป่วย ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 และหนงัสือท่ี  

ยธ.0736/4633 ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2554 และสถิติผูต้อ้งขงัป่วยของเรือนจาํกลางสงขลา 
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  ผูต้อ้งขงัป่วยวณัโรค กรมราชทณัฑ์ให้เรือนจาํ/ทณัฑสถานประสานงานขอคาํแนะนํา

การจดัเก็บเสมหะส่งตรวจ การป้องกนั การรักษา และจ่ายยาตามคาํสั่งแพทยใ์นเรือนจาํกบัเจา้หนา้ที่

ของศูนยว์ณัโรคหรือโรงพยาบาลในทอ้งท่ี โดยจดัเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบติังานและติดตาม

ผลการรักษาตามที่เจา้หน้าที่ศูนยว์ณัโรค หรือโรงพยาบาลแนะนําเป็นการด่วนดาํเนินการไปแล้ว 

ไดผ้ลหรือมีปัญหาขดัขอ้งประการใด รายงานให้กรมราชทณัฑท์ราบและรายงานเกี่ยวกบัผูต้อ้งขงั

ป่วยเป็นวณัโรคใหก้รมราชทณัฑท์ราบภายในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน 11

12 

  ผูต้อ้งขงัป่วยโรคเร้ือน โรคเร้ือนจดัเป็นประเภทโรคติดต่อท่ีแพร่เช้ือโรคง่าย เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ใหเ้รือนจาํ/ทณัฑสถานปฏิบติัดงัน้ี  

  (1)  เม่ือแพทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัท่ีรับตวัไวใ้หม่ พบว่าป่วยเป็นโรคเร้ือนให้แยกขงั

ไวจ้ากผูต้อ้งขงัอ่ืน  

  (2)  เม่ือสงสัยวา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเป็นโรคติดต่อขอความร่วมมือจากแพทยผ์ูมี้หน้าที่

ตรวจอนามัยเรือนจาํตรวจวินิจฉัยโรคเป็นการด่วน เม่ือแพทยมี์ความเห็นป่วยเป็นโรคเร้ือนให้

ปฏิบติัตามขอ้ 1  

  (3)  จดัทาํรายงานผูต้อ้งขังเป็นโรคเร้ือนตามแบบของกรมราชทัณฑ์ภายในวนัที่ 5  

ของทุกเดือน 

  การป้องกนัไขพ้ิษกรมราชทณัฑใ์ห้เรือนจาํ/ทณัฑสถาน ปลูกฝีป้องกนัใหแ้ก่เจา้หน้าที่

และผูต้อ้งขงัทุกคนปีละคร้ังโดยสมํ่าเสมอ 12

13 

  ส่วนกฎหมายบงัคบัโทษของไทย กาํหนดว่า เม่ือผูต้อ้งขงัป่วยซ่ึงไดรั้บการบาํบดัรักษา

ที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํมาเป็นเวลานานพอสมควรแลว้ แต่อาการป่วยเจบ็ของผูต้อ้งขงันั้นยงั

ไม่ทุเลา าจเป็นเพราะสถานพยาบาลไม่ มีแพทยผ์ู ้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือขาดอุปกรณ์ทาง

การแพทยส์าํหรับรักษาอาการป่วยของผูต้อ้งขงันั้น หรืออาจมีเหตุผลจาํเป็นอยา่งอ่ืน เช่น ขาดกาํลงั

เจา้หน้าที่ควบคุม ผูต้อ้งขงัจาํเป็นตอ้งไปรับการรักษายงัสถานพยาบาลเดิมเพื่อการรักษาที่ต่อเน่ือง 

ใหเ้รือนจาํ/ทณัฑสถานรายงานไปกรมราชทณัฑ ์เพือ่ขออนุญาตยา้ยผูต้อ้งขงัป่วย  

  กรณีผูต้อ้งขงัป่วยโรคจิต ที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาคดี และศาลมีคาํสั่งให้ส่งตวัไปรับ

การรักษายงัโรงพยาบาลจิตเวช แต่เรือนจาํ/ทณัฑสถานไม่สะดวกที่จะจดัส่งเจา้หน้าที่ไปควบคุมที่

โรงพยาบาลดงักล่าว เรือนจาํ/ทณัฑสถานนั้นๆ สามารถยา้ยผูต้อ้งขงัป่วยไปคุมขงัยงัเรือนจาํ/ทณัฑ

สถานในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลจิตเวชตั้งอยูไ่ด ้โดยประสานไปยงัเรือนจาํ/ทณัฑสถานที่จะรับยา้ย

โดยตรง และไม่ตอ้งขออนุญาตกรมราชทณัฑ ์เพยีงแต่เม่ือดาํเนินการแลว้ให้รายงานกรมราชทณัฑ์

 12 หนงัสือ มท.1004/ว.145 เร่ือง รายงานผูต้อ้งขงัป่วยวณัโรคและโรคเร้ือน ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2528 

 13 หนงัสือท่ี 121/2506 เร่ือง ให้ดาํเนินการป้องกนัโรคระบาด ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2506 
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ทราบ พร้อมสาํเนาคาํสัง่ศาลและสาํเนาหลกัฐานการรับตวัของเรือนจาํท่ีรับยา้ย สาํหรับในรายท่ีศาล

มีคาํสั่งใหส่้งตวัไปตรวจรักษาที่สถาบนักลัยาณีราชนครินทร์ (โรงพยาบาลนิติจิตเวช) ผูต้อ้งขงัชาย

ใหย้า้ยไปคุมขงัที่เรือนจาํพเิศษธนบุรี ผูต้อ้งขงัหญิงใหย้า้ยไปคุมขงัท่ีทณัฑสถานหญิงกลาง 13

14 

  ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พุทธศกัราช 2560 มาตรา 55 ไดว้างหลกัเฉพาะเก่ียวกบั

ผูต้อ้งขงัป่วย มีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพจิต เป็นหน้าที่ของเรือนจาํตอ้งจดัการให้ผูต้อ้งขงัได้รับการ

ตรวจรักษาจากแพทยโ์ดยเร็ว และหากตอ้งไดรั้บการบาํบดัเฉพาะดา้น หรือ คงรักษาในเรือนจาํจะ

ไม่ทุเลา ใหเ้รือนจาํส่งไปสถานบาํบดัรักษาทางสุขภาพจิตนอกเรือนจาํได ้ 

  เม่ือแพทยต์รวจพบวา่ ผูต้อ้งขงัมีอาการป่วยทางจิต สิทธิขอ้แรก คือ ตอ้งไดรั้บการรักษา 

โดยการรักษาอาจตอ้งบาํบดัจนกว่าจะหาย โดยหลกัการบาํบดัรักษาตอ้งคาํนึงถึงสิทธิผูต้อ้งขงัเสมอ 

มาตรา 17-20 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ได้บัญญัติถึง

ความหมายในดา้นการบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไวว้า่ “ บริการสาธารณสุขหมายความ

ว่า บริการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขซ่ึงให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ

ป้องกนัโรค การตรวจวินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่จาํเป็นต่อสุขภาพ

และการดํารงชีวิต ทั้ งน้ี ให้รวมถึงการบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ” และ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ

บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กาํหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี ” ซ่ึง

ผูต้อ้งขงัก็เป็นประชาชนที่สามารถเขา้ถึงการบริการสาธารณสุขได ้ 

 4.4.2  การอนามยัและสุขาภิบาล 

  อาหารของผูต้อ้งขงั 

  สิทธิไดรั้บอาหารเป็นสิทธิท่ีจาํเป็นและสาํคญัต่อการดาํรงชีวติและสุขภาพของผูต้อ้งขงั 

จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐตอ้งจดัให้บริการอาหารแก่ผูต้อ้งขงัอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการดังที่

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติฯขอ้ 22 กาํหนดให้ผูต้อ้งขงัทุกคนไดรั้บอาหารที่มี

ประโยชน์อยา่งเพียงพอที่จะเสริมสร้างสุขภาพ และความแข็งแรงแห่งร่างกาย จดัปรุงอยา่งสะอาด

และจดัเล้ียงอยา่งเป็นระเบียบ กบัทั้งตอ้งจดัเตรียมนํ้ าด่ืมที่เพยีงพอแก่ความตอ้งการของผูต้อ้งขงัทุก

คนอยูเ่สมอ 

  ผูต้อ้งขงัทุกคนจะตอ้งไดรั้บอาหารอนัมีประโยชน์อยา่งเพยีงพอที่จะเสริมสร้างสุขภาพ

พลานามัย ความแข็งแรงแห่งร่างกาย การจดัปรุงอาหารอย่างสะอาด และการจดัเล้ียงอย่างเป็น

ระเบียบ และเรือนจาํจะตอ้งจดัเตรียมนํ้ าด่ืมไวใ้ห้เพยีงพอแก่ความตอ้งของผูต้อ้งขงัตลอดเวลาเสมอ 

 14 หนงัสือท่ี ยธ.0705/ว.25 เร่ือง การยา้ยผูต้อ้งขงัป่วยโรคจิต ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2546 
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การประกอบอาหารและคุณภาพของอาหารท่ีปรุงเล้ียงผูต้อ้งขงัของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีตอ้ง

อยูใ่นความควบคุมดูแลทางการแพทย ์และสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัทางศาสนา 

  การราชทัณฑ์ของญี่ ปุ่นกําหนดให้เรือนจาํจัดอาหารและนํ้ าตามความจําเป็นให้แก่

ผูต้อ้งขงัตามสิทธิโดยคาํนึกถึงสุขภาพ อาย ุและชนิดของงานที่ทาํ ปริมาณอาหารที่จดัให้แก่ผูต้อ้งขงั

ต้องจดัให้เพียงพอรายการอาหารของผูต้ ้องขังถูกจัดทําโดยคณะกรรมการโภชนาการ (The Diet 

Committee) อาหารหลักแต่ละม้ือได้แก่ข้าวขาว 70 เปอร์เซ็นต์ และข้าวบาเลย์ 30 เปอร์เซ็นต์

ประกอบดว้ยแคลอร่ีที่เพียงพอ ปรุงถูกหลกัโภชนาการและอาหารมีรสดี14

15 นอกจากน้ีมีการจดัอาหาร

พเิศษใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัป่วย ผูต้อ้งขงัชรา และในโอกาสต่างๆ เช่น วนัปีใหม่และวนัหยดุของชาติ 

  ประเทศที่ไม่ใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ องักฤษ มีการจดัอาหารที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพ ถูกหลกัโภชนาการ มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ ระเบียบเรือนจาํขอ้ 24 

(1) กาํหนดวา่ ไม่มีผูต้อ้งขงัคนใดจะไดรั้บอนุญาตใหรั้บประทานอาหารอ่ืนๆ นอกจากเรือนจาํจดัไว ้

เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากแพทยท์ี่ทาํงานในเรือนจาํ 

  ตามที่ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ 

กฎหมายราชทณัฑข์องสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และองักฤษ กาํหนดใหเ้รือนจาํจดัอาหารใหแ้ก่ผู ้

ตอ้งรับประทานอาหารอยา่งพอเพยีง ทั้งดา้นปริมาณ คุณภาพ ถูกหลกัโภชนาการ อาหารมีรสดี และ

รายการอาหารหลากหลาย วนัละ 3 ม้ือ แต่สาํหรับอาหารของผูต้อ้งขงัป่วยเจ็บไม่มีบทบญัญติัของ

กฎหมายของประเทศดังกล่าวกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจน ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่นกาํหนดให้มีการเล้ียง

อาหารผูต้อ้งขงัวนัละ 3 ม้ือ และจดัอาหารพเิศษสาํหรับผูต้อ้งขงัป่วยเจบ็ หรือผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภ ์ 

  กฎหมายไทยบัญญัติคุ ้มครองสิทธิได้รับอาหารของผู ้ต้องขังไวใ้นกฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ขอ้ 77 กาํหนดให้

เป็นหน้าที่ของเรือนจาํในการจดัอาหารให้แก่ผูต้อ้งขงัอย่างน้อยวนัละ 2 ม้ือคือ เช้ากบัเยน็ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายคน

โดยทั่วไปแต่ในทางปฏิบัติในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติให้เรือนจํา

และทัณฑสถาน จดัอาหารเล้ียงผูต้อ้งขังวนัละ 3 ม้ือ จดัรายการอาหารสําหรับผูต้อ้งขังในรอบ  

31 วนั ตามที่กรมราชทณัฑก์าํหนดขึ้นเป็นแนวทางใหเ้รือนจาํและทณัฑสถานต่างๆ นาํไปประกอบ

อาหารใหผู้ต้อ้งขงัรับประทาน โดยสามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารทอ้งถิ่นและวตัถุดิบที่เรือนจาํ

ไดรั้บ เพื่อปรับเปล่ียนรายการอาหารให้มีความหลากหลายในประเภทและชนิดอาหารและความ

 15 ธนู ไมแ้กว้, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 7, น. 94. ดู Correction Bureau, Ministry of Justice. Fuchu Prison 

Booklet, 1993, p. 21. 
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ตอ้งการของผูต้อ้งขงั 15

16 ซ่ึงควรมีการแกไ้ขปรับปรุงในพระราชบญัญติัราชทณัฑเ์สียให้เป็นไปตาม

คําสั่งของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้กฎหมายหลักได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงในปี 2560 

พระราชบญัญติัราชทณัฑก์็มิไดมี้การระบุเร่ืองอาหารไวเ้ป็นหลกัเฉพาะแต่อยา่งใด 

  สาํหรับอาหารของผูต้อ้งขงักลุ่มพเิศษ เช่น ผูต้อ้งขงัป่วยหรือผูต้อ้งขงัสูงอายใุหเ้รือนจาํ

และทณัฑสถานจดัอาหารอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย รสไม่จดั ใหผู้ต้อ้งขงัป่วยไดรั้บประทาน ส่วนผูต้อ้งขงั

สูงอายไุม่พบวา่มีบทบญัญติักฎหมายกาํหนดให้เรือนจาํและทณัฑสถานจดัอาหารสาํหรับผูต้อ้งขงั

กลุ่มดงักล่าว แต่ในทางปฏิบติัเรือนจาํและทณัฑสถานบางแห่งไดจ้ดัอาหารอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่ายและ

รสชาติไม่จดัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัสูงอาย1ุ6

17 ไดรั้บประทานแลว้ 

  กฎหมายราชทัณฑ์ไทยไม่ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติให้เรือนจาํหรือทัณฑสถาน 

จดัอาหารพิเศษสําหรับผูต้อ้งขงัป่วยโรคเร้ือรัง ที่ตอ้งควบคุมอาหาร เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

เพื่อรักษาสุขภาพของผูต้อ้งขงั ดงัเช่นเรือนจาํต่างๆ แต่กรมราชทณัฑ์ไทยไดน้ําแนวคิดในการจดั

อาหารพิเศษสําหรับผูต้อ้งขังป่วยที่เจ็บโรคประจาํตวัที่ตอ้งการควบคุมอาหารพิเศษมาใช้ด้วย 17

18  

เพื่อจดัรายการอาหารที่เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงักลุ่มน้ี และให้ความรู้ทางโภชนาการพร้อมคาํแนะนาํ

แก่ผูต้อ้งขงัที่มีปัญหาสุขภาพเพือ่ประโยชน์สุขภาพของผูต้อ้งขงัและทาํใหสิ้ทธิผูต้อ้งขงัไดรั้บความ

คุม้ครองมากขึ้นตามกฎหมายบงัคบัโทษของไทยวา่ดว้ยการบริการอาหารพเิศษแก่ผูต้อ้งขงัป่วยหรือ

ผูต้อ้งขงัสูงอายยุงัไม่มีบทบญัญติักฎหมายอยา่งชดัเจน คงมีแต่หนังสือการของอธิบดีกรมราชทณัฑ์

ให้จดัอาหารพิเศษสาํหรับบุคคลดงักล่าว ซ่ึงเป็นนโยบายที่มีแนวโนม้ที่ดีและจาํเป็นที่ผูต้อ้งขงัป่วย

หรือสูงอายคุวรได้รับตามสิทธิ จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบงัคบัโทษของไทยว่าดว้ยการ

บริการอาหารพเิศษใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัป่วย หรือผูต้อ้งขงัสูงอายตุามความเหมาะสมต่อไป 

  การจดับริการอาหารพิเศษเหล่าน้ี แสดงถึงพฒันาการให้บริการดา้นอาหารแก่ผูต้อ้งขงั

ตามแนวทางที่เรือนจาํของประเทศต่างๆ ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เช่น สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

ญี่ปุ่ น และองักฤษ จดัอาหารพิเศษให้สอดคลอ้งกบัประเภทผูต้อ้งขงั เช่น ผูต้อ้งขงัป่วยและผูต้อ้งขงั

ศาสนาอ่ืน การจดัรายการอาหารที่หลากหลายจึงเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัในด้านไดรั้บ

บริการอาหารจากรัฐ ตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของ

 16หนงัสือท่ี ยธ.0705/ว.49 เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546 

และท่ี ยธ.0708/2227 เร่ืองการจดัทาํรายการอาหารสาํหรับเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 

 17หนงัสือท่ี ยธ.0705/ว.49 เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546 

และท่ี ยธ.0708/2227 เร่ืองการจดัทาํรายการอาหารสาํหรับเล้ียงผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 

 18 หนงัสือท่ี ยธ.0708/1156 เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมอาหารเสริมสาํหรับผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 

4 มิถุนายน 2553. 
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องคก์ารสหประชาชาติและการจดัให้บริการอาหารดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่เรือนจาํและทณัฑสถาน

คาํนึกถึงสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนศกัด์ิศรความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัมากขึ้น จึงกาํหนดให้

ผูต้อ้งขงัมีทางเลือกในการรับประทานอาหารหลากหลาย เพื่อให้ใกลเ้คียงกบัสิทธิของพลเมืองคน

อ่ืนๆ ที่สามารถเลือกรับประทานอาหารไดอ้ยา่งอิสระ 

  การประกอบอาหารพบว่ากฎกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 80 กาํหนดให้เจา้พนักงาน

เรือนจาํและผูต้อ้งขังดาํเนินการปรุงอาหาร โดยผูป้รุงอาหารต้องผ่านการตรวจโรค  และความ

เห็นชอบจากแพทย ์และมีการกาํหนดมาตรฐานดา้นสูทกรรมโดยกาํหนดใหส้ถานท่ีเตรียมหรือปรุง

อาหารและโรงเล้ียงมีความมั่นคงแข็งแรงและสะอาดมีระเบียบ 18

19 ซ่ึงหากสามารถปฏิบัติตาม

มาตรการต่างๆเหล่าน้ีไดจ้ริงยอ่มทาํใหอ้าหารที่ปรุงเสร็จมีความสะอาด ถูกหลกัอนามยัจึงเป็นการ

คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัในระดบัหน่ึง 

  กฎหมายไทยกาํหนดให้มีการตรวจสอบอาหารที่ผูต้อ้งขงัจะรับประทานโดยให้แพทย์

หรือเจา้พนกังานเรือนจาํเป้นผูต้รวจคุณภาพ ปริมาณอาหารที่ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บเพื่อใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บ

อาหารที่มีประโยชน์ไม่เน่าเสีย 19

20 จึงถือเป็นส่ิงสําคญัที่จะทาํให้เรือนจาํเอาใจใส่ต่อคุณภาพของ

อาหาร บทบญัญติัน้ีจึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานตํ่าฯ ที่บญัญติัรับรองเกี่ยวกบัสิทธิผูต้อ้งขงั

ที่จะไดรั้บอาหารไวก้ล่าวคือใหแ้พทยจ์ะตอ้งตรวจตราและเสนอคาํแนะนาํไปยงัผูบ้ญัชาการเรือนจาํ

ในเร่ืองปริมาณ คุณภาพ การปรุงและจดัเล้ียงอาหารผูต้อ้งขงั และสอดคลอ้งกบักฎหมายองักฤษที่

ก ําหนด ให้เจา้หน้าที่แพทย ์(Medical officer) และแพทยท์ี่ทาํงานในเรือนจาํหรือบุคคลใดที่ผู ้

บญัชาการเรือนจาํเห็นวา่มีความชาํนาญ ควรตรวจสอบอาหารทั้งก่อนและหลงัจากปรุงเสร็จ20

21 

  ทางปฏิบติัของเรือนจาํต่างๆในประเทศไทยไม่พบว่าแพทยไ์ด้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารเลย ซ่ึงไม่น่าจะดว้ยเฉพาะเหตุขาดแคลนบุคคลกร แต่ก็ดว้ยประเทศไทย

ยงัขาดความใส่ใจในสิทธิของผูต้ ้องขัง แต่กรมราชทัณฑ์ก็ได้ก ําหนดให้ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํ

ผูอ้าํนวยการทณัฑสถาน ตรวจสอบและชิมอาหารที่ปรุงเล้ียงผูต้อ้งขดัอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ม้ือ

และให้หัวหน้าสูทกรรม ตรวจสอบและชิมอาหารที่ปรุงเล้ียงผูต้อ้งขงัเป็นประจาํทุกวนั 21

22 รวมทั้งมี

การเก็บตวัอยา่งอาหารที่ผูต้อ้งขงัรับประทานไวต้รวจสอบในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพของผูต้อ้งขงัที่

 19 โปรดดูรายละเอียดในบนัทึกสาํนกัทณัฑวิทยาท่ี ยธ. 0705/267 เร่ืองส่งกรอบมาตรฐานส่ิงท่ีจาํเป็นขั้น

พ้ืนฐานการใชชี้วิตในเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2547. 

 20 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 ขอ้ 79 

 21 อา้งแลว้ในเชิงอรรถท่ี 6 , น.163. The Prison Rules 1999, SI 1999/728, r24 (3). 

 22 หนงัสือกรมราชทณัฑท่ี์ ยธ. 0705/ว.49 เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารเล้ียงผูต้อ้งขงั 

ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546. 
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เกิดจากการรับประทานอาหาร ซ่ึงเป็นหลักการแก้ไขปัญหาในระดับหน่ึงเท่าที่เรือนจาํไทยจะ

สามารถทาํได้ในปัจจุบันแล้ว โดยจะนํามาซ่ึงผลประโยชน์ของผูต้อ้งขังที่จะได้รับอาหารที่ มี

คุณภาพ  จดัปรุงอยา่งสะอาดสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลมาบงัคบัใช ้

  เคร่ืองนุ่งห่มของผูต้อ้งขงั 

  ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ วางหลกัเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มผูต้อ้งขงัไวด้งัน้ี 

  “ขอ้กาํหนด 19 

  1. ผูต้อ้งขงัทุกคนที่ไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ส้ือผา้ของตนเอง จะตอ้งไดรั้บเส้ือผา้ที่เหมาะ

กบัดินฟ้าอากาศ และเพียงพอที่จะใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาพดี ทั้งเส้ือผา้ที่ใหส้วมใส่ตอ้งไม่มีลกัษณะย ํา่ยี

ศกัด์ิศรี หรือทาํใหอ้บัอาย 

  2. เส้ือผ้าทุกช้ินจะต้องสะอาดเรียบร้อยเสมอ เส้ือผา้ชั้นในจะต้องเปล่ียนและซัก

บ่อยคร้ังตามความจาํเป็น เพือ่รักษาไวซ่ึ้งสุขอนามยั 

  3. ในกรณีพเิศษ เวลาผูต้อ้งขงัท่ีออกนอกเรือนจาํตามคาํสัง่ของทางราชการ ควรอนุญาต

ใหส้วมเคร่ืองแต่งกายของตนเอง หรือเคร่ืองแต่งกายอ่ืนซ่ึงไม่เป็นเป้าสายตาประชาชน” 

  “ขอ้กาํหนด 20 ถา้ผูต้อ้งขงัคนใดไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ส้ือผา้ของตนเองได ้ในเม่ือรับตวั

ไวใ้นเรือนจาํ ควรจดัเตรียมให้เป็นที่แน่นอนว่า เส้ือผา้นั้นมีความสะอาดและเหมาะสมแก่การใช้

สอย” 

  “ขอ้กาํหนด 21 ผูต้อ้งขงัแต่ละคนควรมีเตียงนอนแยกเป็นเอกเทศ ตามมาตรฐานของ

ทอ้งถ่ินหรือของประเทศ และมีเคร่ืองหลบันอนที่สะอาดและเพียงพอ จดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ และ

เปล่ียนใหเ้ป็นประจาํเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มีความสะอาด” 

  สาํหรับประเทศไทยบทบญัญติัในเร่ืองเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองหลบันอนของผูต้อ้งขงั

มีในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 

ขอ้ 69,70 และกาํหนดรายละเอียดไวใ้นระเบียบกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายสาํหรับผูต้อ้งขงั 

พ.ศ. 2538 กาํหนดลกัษณะของเคร่ืองแต่งกายของนักโทษเด็ดขาดไวโ้ดยแบ่งตามลาํดับชั้นของ

นกัโทษ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัต่อนักโทษเด็ดขาดในลาํดบัชั้นต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามสิทธิ

ในกฎหมายระเบียบฯดงักล่าวกาํหนดบงัคบัเฉพาะนกัโทษเด็ดขาดและผูต้อ้งขงัระหวา่งอุทธรณ์ฎีกา

เท่านั้นที่ตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ที่กรมราชทณัฑจ์ดัให้และกาํหนดให้เรือนจาํจ่ายของใชท้ี่จาํเป็นให้

ผูต้อ้งขงั 

  ส่วนผูต้ ้องขังระหว่างพิจารณาระเบียบกรมฯ กาํหนดให้สามารถใช้เคร่ืองแต่งกาย

ส่วนตวัได ้แต่หากไม่สามารถหาเส้ือผา้ส่วนตวัไดก้็เป็นหนา้ท่ีของรัฐตอ้งจดัเส้ือผา้ใหโ้ดยมีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัเส้ือผา้ของนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง ซ่ึงแม้มาตรฐานสากลจะไม่กาํหนดห้ามผูต้อ้งขงั
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ระหว่างพิจารณาแต่งกายเช่นเดียวกับนักโทษเด็ดขาด แต่ไม่ควรปฏิบัติเน่ืองจากจะทาํให้เจ้า

พนกังานเรือนจาํแยกผูต้อ้งขงัไดย้ากขึ้น และอาจกระทบถึงสิทธิต่างๆที่ผูต้อ้งขงัพึงไดรั้บการปฏิบติั

ตามกฎหมายดว้ยจึงควรดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

  ดังนั้น ควรกาํหนดแก้ไขให้เส้ือผา้ที่เรือนจาํจดัให้ผูต้อ้งขังระหว่างพิจารณามีความ

แตกต่างจากเส้ือผา้ของนักโทษเด็ดขาดอยา่งชดัเจนเพื่อง่ายต่อการปกครองในเรือนจาํและทาํให้

สามารถปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามสิทธิที่เขาพงึไดรั้บตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  การกาํหนดใหสิ้ทธิผูต้อ้งขงัระหวา่งพจิารณาแต่งเส้ือผา้ส่วนตวัไดน้ี้เป็นหลกัที่เรือนจาํ

ประเทศต่างๆส่วนใหญ่กาํหนดไวใ้นกฎหมายและทางปฏิบติั เพราะคาํนึงถึงสิทธิของผูต้อ้งขัง 

ระวา่งพิจารณาที่ยงัคงถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยู ่โดยกฎหมายญี่ปุ่ นกาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณา 

ผูถู้กกล่าวหา และผูต้อ้งโทษกกักนัสามารถใส่เส้ือผา้ส่วนตวัไดด้ว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง The Prison 

Law 1953) ขอ้ 32 และ ขอ้ 3322

23 

  กฎหมายองักฤษกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัระหวา่งพจิารณาสามารถใส่เส้ือผา้ส่วนตวัไดแ้ต่ใน

กรณีที่ผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณาคนใดมีเหตุผลที่เช่ือไดว้่ามความเส่ียงในการพยายามหลบหนีและ

จะทาํให้เกิดอนัตรายแก่สาธารณะหรือความสงบของชุมชนหรือความมั่นคงของรัฐให้ผูต้อ้งขงั

ระหวา่งพจิารณาใสเส้ือผา้ที่เรือนจาํกาํหนดไวเ้ช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัที่ศาลตดัสินแลว้ The Prison Rules 

1999, SI 1999/728, r23 (1).23

24 

  เม่ือพจิารณาลกัษณะของเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายที่เรือนจาํไทยจดัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัพบว่า

มีลกัษณะที่ใส่สบายเหมาะสมกบัวฒันธรรมและสภาพอากาศของเมืองไทย กบัทั้งไม่มีลกัษณะบ่งช้ี

เด่นชดัว่าเป็นผูต้อ้งขงัจึงไม่น่าจะทาํให้เกิดความอับอายหรือตอ้ยตํ่า เพราะไม่มีการทาํสัญลักษณ์

หรือเคร่ืองหมายที่แสดงถึงสถานะผูต้อ้งขงัไวอ้ยา่งชดัเจน จึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้น

ตํ่าของสหประชาชาติฯ แลว้ 

  แต่ในส่วนของเส้ือผา้ของผูต้อ้งขงัที่ออกไปนอกเรือนจาํ กรมราชทณัฑ์ไทยกาํหนด

เคร่ืองแต่งกายพิเศษไวส้ําหรับนักโทษเด็ดขาดที่ทาํงานสาธารณะ โดยจะเขียนช่ือเรือนจาํไวเ้พื่อ

ประโยชน์ในการแยกความแตกต่างจากประชาชนทัว่ไป หรือเคร่ืองแต่งกายสาํหรับผูต้อ้งขงัไปศาล

ที่จะมีสญัลกัษณ์ติดไวท้ี่แขนเส้ือเพือ่แยกความแตกต่างของผูต้อ้งขงัที่เป็นอนัตรายออกจากผูต้อ้งขงั

ปกติ  และเพือ่ประโยชน์ในการใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษของเจา้หน้าที่เรือนจาํในการป้องกนัมิ

ใหผู้ต้อ้งขงักลุ่มน้ีหลบหนีไปไดล้กัษณะของเส้ือผา้หรือสญัลกัษณ์ที่ติดไวก้บัเส้ือผา้ที่จดัใหผู้ต้อ้งขงั

 23 ณฐัยา จรรยาชยัเลิศ, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 6, น. 154. 

 24 เพ่ิงอ้าง, น. 138. 
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สวมออกไปนอกเรือนจาํตามที่กาํหนดไวน้ี้ไม่น่าจะทาํใหผู้ต้อ้งขงัตกเป็นเป้าสายตาของประชาชนที่

จะทาํใหรู้้สึกหวาดกลวัหรือรังเกียจผูต้อ้งขงักลุ่มน้ี 

  การกาํหนดลกัษณะเคร่ืองแต่งกายเช่นน้ีจึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของ

สหประชาชาติฯ ที่กาํหนดให้ผูต้อ้งขงัสวมเคร่ืองแต่งกายของตนเองหรือเคร่ืองแต่งกายอ่ืนซ่ึงไม่

เป็นเป้าสายตาประชาชน และจาํเป็นตอ้งกาํหนดเช่นน้ีเน่ืองจากหากอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัสวมเคร่ือง

แต่งกายของตนเองหรือเคร่ืองแต่งกายอ่ืนเหมือนพลเมืองทัว่ไป อาจทาํให้เกิดปัญหาในการควบคุม

ผูต้อ้งขงัมิใหห้ลบหนีเพราะแยกออกจากประชาชนทัว่ไปไดย้าก 

  แสดงให้เห็นว่ากรมราชทัณฑ์ไทยคาํนึงถึงเร่ืองความปลอดภัยในการควบคุมมิให้

ผูต้ ้องขังหลบหนีมากกว่าสิทธิส่วนบุคคลของผูต้ ้องขัง จึงต่างกับการราชทัณฑ์ของอังกฤษที่

คาํนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัมากพอสมควรเพราะกาํหมายกาํหนดใหผู้ต้อ้งขงัถูกควบคุมตวั

ไปศาลควรให้ผูต้อ้งขงัใส่เส้ือผา้ส่วนตวัหรือเส้ือผา้เหมือนพลเมืองทัว่ไปตามที่รัฐบาลจดัหาให้24

25 

ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เป้นจุดสนใจหรือเป้าสายตาของประชาชนทัว่ไปอนัเป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคล

ของผูต้อ้งขงัประการหน่ึงในส่วนของเคร่ืองหลบันอน กฎกระทรวงฯขอ้ 70.กาํหนดใหรั้ฐจดัเส่ือให้

ผูต้อ้งขงัใช้ในการนอนโดยไม่มีกฎหมายกาํหนดให้ผูต้อ้งขงัได้รับเตียงนอนเป็นสัดส่วน และ

ในทางปฏิบติัในปัจจุบนัเรือนจาํจะจดัเฉพาะเส่ือนํ้ ามนัขนาดใหญ่และผา้ห่มนอนแจกใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 

  แม้กฎกระทรวงและทางปฏิบติัเช่นน้ีจะไม่เป้นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย

ต่างประเทศ แต่มีความเหมาะสมกบัสภาพอากาศ วฒันธรรม และสภาพของเรือนจาํไทยที่มีการ

ควบคุมผูต้อ้งขงัในห้องขงัรวมจึงไม่สามารถจดัให้มีเตียงแยกเป็นเอกเทศไดแ้ละในความเป้นจริง

ประเทศไทยไม่มีงบประมาณและพื้นท่ีเรือนนอนเพียงพอท่ีจะจดัเตียงให้ผูต้อ้งขงัทุกคนได ้ แมว้่า

จะทาํใหเ้กิดปัญหาความเหล่ือมลํ้าของผูต้อ้งขงัหรือปัญหาการนอนที่ผูต้อ้งขงัตอ้งแยง่กนัเน่ืองจาก

ไม่มีการแบ่งแยกไวอ้ยา่งชดัเจน 

  ในปัจจุบนักรมราชทณัฑมี์ความพยายามในการพฒันาโครงการท่ีนอนมาตรฐานเพือ่ให้

เรือนจาํแต่ละแห่งจดัที่นอนให้แก่ผูต้อ้งขงัทุกคนเป้นมาตรฐานเดียวกนั จึงเป้นพฒันาการอีกก้าว

หน่ึงของกรมราชทณัฑท์ี่พยายามจะลดความเหล่ือมลํ้าระหวา่งผูต้อ้งขงั และเป็นการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของผูต้อ้งขงัให้ดีขึ้น อีกทั้ งทาํให้การควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัเป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ป้องกันปัญหาการทุจริต ปัญหาการเรียกร้องผลประโยชน์จากผูต้อ้งขงั ปัญหาการร้องเรียนจาก

ผูต้อ้งขงั ตลอดจนปัญหาการซุกซ่อนส่ิงของผดิกฎหมายผิดระเบียบเขา้ไปภายในเรือนจาํแสดงให้

เห็นว่าประเทศไทยให้ความสําคัญและเอาใจใส่กับสภาพความเป็นอยู่ของผูต้ ้องขังมากขึ้ น

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯแลว้ 

 25 เพ่ิงอ้าง. 
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  ในเร่ืองอนามัยของผู ้ต้องขังพบว่าทุกประเทศกําหนดให้ท ําความสะอาดเส้ือผ้า

เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนของผูต้อ้งขงัเป็นประจาํ ไม่วา่จะเป็นการทาํความสะอาดดว้ยตนเองหรือรับ

บริการจากรัฐ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการรักษาอนามยัส่วนตวัของผูต้อ้งขงันัน่เอง โดยกฎหมายไทย

กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ ขอ้ 67 ให้เป็นหน้าท่ีของผูต้อ้งขงัในการทาํความสะอาดเคร่ืองแต่งกาย

เพือ่ใหมี้สุขอนามยัที่ดี 

  กฎหมายไทยส่วนใหญ่จึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ขอ้กาํหนด 19 และ 

20 ที่กาํหนดให้ต้องทาํความสะอาดเส้ือผา้ทุกช้ินและเส้ือผา้ชั้นในเพื่อรักษาไวซ่ึ้งอนามัยของ

ผูต้อ้งขงัและขอ้ 21 ที่กาํหนดให้มีเคร่ืองหลบันอนที่สะอาดและอยา่งเพียงพออยา่งไรก็ดี กฎหมาย

ไทยมีการบญัญติัให้แพทยดู์แลสุขอนามยั การสุขาภิบาล เอาไวใ้นมาตรา 54 ของพระราชบญัญติั

ราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2560 ซ่ึงทาํนองวา่ให้แพทยมี์หน้าที่ดูแลในเร่ืองของเคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน

ของผูต้อ้งขงัตามที่ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ดว้ย กล่าวคือ ขอ้กาํหนด 35 “....แพทย์

หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบตอ้งตรวจตราความเหมาะสมและความ

สะอาดของเคร่ืองนุ่งห่มและหลับนอนของผูต้ ้องขงั...” แต่ในทางปฏิบัติแพทยม์ักทาํการตรวจ

อนามยัเฉพาะผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ตามท่ีพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2560  มาตรา 37 กาํหนด

ไวเ้น่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแพทย ์ ดงันั้นเพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิผูต้อ้งขงัจึงควรที่จะให้เป็น

หนา้ของเจา้พนกังานเรือนจาํในการกวดขนัดูแลใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละคนรักษาความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่ม

หลบันอนตามหนา้ที่ซ่ึงกฎหมายกาํหนดไว ้

  นอกจากน้ีกฎหมายของประเทศต่างๆ กําหนดให้สิทธิแก่ผูต้ ้องขังทาํความสะอาด

ร่างกายหรือสุขอนามัยส่วนตัวเป็นประจําเช่นการอาบนํ้ า การโกนหนวดเคราหรือตัดผม  

โดยประเทศญี่ปุ่ นและองักฤษกาํหนดให้เจา้พนักงานเรือนจาํจะตดัผมหรือโกนหนวดไดต้อ้งไดรั้บ

ความยนิยอมจากผูต้อ้งขงั ซ่ึงเป้นการคาํนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผูต้อ้งขงัมากกว่าที่กาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติฯขอ้ 16 ท่ีคาํนึงถึงเฉพาะอนามยัส่วนตวัของผูต้อ้งขงั

ที่จะมีร่างกายที่สะอาดไม่มีลักษณะที่น่ารังเกียจ จึงกําหนดให้เรือนจาํอํานวยความสะดวกให้

ผูต้อ้งขงัตดัผมและโกนหนวดเคราสมํ่าเสมอ 

  ส่วนกฎหมายไทยพบว่ากฎกระทรวงฯ ขอ้ 67-68 กาํหนดหน้าที่ให้ผูต้อ้งขงัรักษาความ

สะอาดร่างกายกบัทั้งกาํหนดให้พศัดีจดัให้ผูต้อ้งขงัตดัผม โกนหนวดเครา ตดัเล็บ อาบนํ้ า เพื่อให้

เกิดอนามัยที่ดี จึงเป็นหน้าที่พศัดีต้องจัดให้บริการเหล่าน้ีแก่ผูต้ ้องขังอย่างสมํ่าเสมอโดยมิได้

กาํหนดให้เป็นสิทธิแก่ผูต้อ้งขงัที่จะตอ้งให้ความยนิยอม และในทางปฏิบติัเรือนจาํต่างๆของไทยมี

การให้บริการตดัผมหรือโกนหนวดเคราแก่ผูต้อ้งขงัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้จึงสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลแลว้ 
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  ในปัจจุบนักรมราชทณัฑไ์ทยกาํหนดใหมี้การแจกเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นสาํหรับการทาํความ

สะอาดร่างกายแก่ผูต้อ้งขงั ทาํให้ผูต้อ้งขงัสามารถรักษความสะอาดของร่างกายไดดี้ อนัจะส่งผลดี

ต่อสุขภาพของผูต้อ้งขงั แมค้วามเป็นจริงจะไม่สามารถจดัให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิเหล่าน้ีครบถว้น

ตามที่กาํหนดไวเ้พราะขาดแคลนงบประมาณ แต่มีความพยายามในการแกปั้ญหาดว้ยการขอบริจาค

จากภายนอก หรือการจดัใหมี้ร้านคา้สงเคราะห์เพือ่จดัจาํหน่ายสินคา้จาํเป็นใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั  แต่สินคา้

ที่ขายยงัคงอิงราคาตามท้องตลาดดังเช่นบุคคลภายนอกอยู่ซ่ึงผู ้ต ้องขังไม่ได้ท ํางานและรับ

ค่าตอบแทนดงัเช่นบุคคลภายนอก แมจ้ะเป็นความพยายามในการปรับปรุงแกไ้ขของการราชทณัฑ ์

ผูเ้ขียนเห็นว่ายงัไม่ไดส้อดรับกบัเจตนาที่แทจ้ริงดงัมาตรฐานสากลแต่อยา่งใด ดงันั้น ทั้งกฎหมาย

และทางปฏิบติัของไทยควรปรับแกไ้ขใหช้ดัเจนทั้งหมดในทีเดียว 

  สาํหรับผูต้อ้งขงัป่วยขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ไม่ไดก้าํหนดเส้ือผา้ของผูต้อ้งขงัป่วย

ไว ้แต่กฎหมายบงัคบัโทษของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น องักฤษ กาํหนดให้โรงพยาบาล

เรือนจาํมีเคร่ืองแบบผูต้อ้งขงัป่วยใช้สวมใส่เม่ือผูต้อ้งขงัเขา้รับการบาํบดัรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

เรือนจาํ กฎหมายบงัคบัโทษของไทยก็เช่นเดียวกนัไม่ไดมี้บทบญัญติัของกฎหมายใหผู้ต้อ้งขงัป่วย

สวมใส่เส้ือผา้แบบใด ตามแนวทางปฏิบติัของเรือนจาํ/ทณัฑสถานจะใหผู้ต้อ้งขงัสวมใส่ชุดผูต้อ้งขงั

ตามชั้นของผูต้อ้งขงั อาทิ ผูต้อ้งขงัชั้นกลางให้สวมใส่เส้ือคอกลม แขนสั้นสีนํ้ าตาลอ่อน กางเกงขา

สั้นสีนํ้ าตาลเขม้ ผูต้อ้งหาชั้นดีสวมใส่เส้ือคอกลมสีฟ้า ติดแถบสีขาวหน้าอก 1 แถบ และกางเกงขา

สั้นสีนํ้ าเงิน ผูต้อ้งหาชั้นดีมากใส่เส้ือคอกลมสีฟ้า ติดแถบสีขาวที่หนา้อก 2 แถบ และกางเกงขาสั้นสี

นํ้ าเงิน และผูต้อ้งขงัชั้นเยีย่มสวมใส่เส้ือคอกลมสีฟ้าติดแถบสีขาวที่หน้าอก 3 แถบ และกางเกงขา

สั้นสีนํ้ าเงินแต่เม่ือผูต้อ้งขงัป่วยถูกส่งตวัไปบาํบดัรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํ โรงพยาบาล

ที่ให้การบาํบัดรักษาจะให้ผูต้ ้องขงัป่วยสวมใส่ชุดผูป่้วยของโรงพยาบาลแห่งนั้ น โดยไม่มีชุด

ผูต้อ้งขงัป่วยเฉพาะแต่อยา่งใด 

  กฎหมายบงัคบัโทษของไทยไม่มีบทบญัญติัใหผู้ต้อ้งขงัป่วยใส่ชุดผูป่้วยและทางปฏิบติั

จริงผูต้อ้งขงัป่วยจะสวมใส่เส้ือผา้ตามชั้นของผูต้อ้งขงั เวน้แต่กรณีผูต้อ้งขงัป่วยเขา้รับการบาํบดัใน

โรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํจะสวมใส่ชุดผู ้ป่วยของโรงพยาบาลนั้ นๆ ซ่ึงต่างจากระเบียบ

กองทพัเรือวา่ดว้ยการควบคุมผูต้อ้งขงัในระหวา่งป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาลกองทพัเรือ พ.ศ. 2525 ขอ้ 6 

ผูต้ ้องขังป่วย ณ โรงพยาบาลของกองทัพเรือให้แต่งกายด้วยชุดผู ้ป่วยของโรงพยาบาลของ

กองทพัเรือ แต่ให้มีเคร่ืองหมายอกัษร “ท” สีนํ้ าเงินขนาด 6 น้ิว แสดงที่ดา้นหน้าและดา้นหลงัของ

เส้ือของผูต้อ้งขงัสาํหรับกฎหมายบงัคบัโทษของต่างประเทศมีโรงพยาบาลเรือนจาํซ่ึงผูต้อ้งขงัป่วย

ตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ผูป่้วยของโรงพยาบาลเรือนจาํนั้ นๆ ตามกฎหมายบังคับโทษของไทยไม่ได้
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บญัญัติเคร่ืองแต่งกายผูต้อ้งขงัป่วยไวเ้ห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการแต่งกายของผูต้อ้งขงั

กาํหนดใหไ้วมี้เส้ือผา้ของผูต้อ้งขงัป่วยไวไ้ดช้ดัเจนเพือ่จะไดต้รงตามมาตรฐานสากล 

  เก่ียวกบัที่อยูอ่าศยัของผูต้อ้งขงั 

  การจดัให้บริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูต้อ้งขงัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีรัฐตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัไดอ้ยู่

ในเรือนจาํที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี โดยหอ้งขงัควรมีขนาดกวา้งขวางพอที่จะอยูอ่าศยัไดโ้ดยไม่อึดอดั

ถูกสุขลกัษณะและมีความสะอาดพอสมควร 

  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายของเรือนจาํของประเทศอังกฤษ และญี่ปุ่ นพบว่า

กฎหมายของประเทศเหล่าน้ีกาํหนดใหเ้รือนจาํจดัใหบ้ริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัไดอ้าศยัอยู่

ในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี  มีความสะอาดและยงักาํหนดขนาดพื้นที่เรือนนอนต่อคนไวเ้ป็น

มาตรฐานเม่ือพิจารณาบทบญัญติัในกฎหมายไทยไม่พบวา่มีการบญัญติัเร่ืองมาตรฐานดา้นสภาพที่

อยูอ่าศยัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไวใ้นพระราชบญัญติักรมราชทณัฑ์หรือกฎกระทรวงฯ ว่าตอ้งมี

ขนาดพื้นที่เท่าใด ทั้งน้ีเน่ืองจากเรือนจาํไทยประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํและขอ้จาํกัดของ

พื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นที่เรือนนอนจึงไม่สามารถกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมายวา่ควรจดัพื้นที่

เรือนนอนใหผู้ต้อ้งขงัเท่าใดจึงจะเหมาะสมและเป็นการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงั 

  อย่างไรก็ ดีมีการกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานในการปฏิบัติไว้ใน  บันทึก

สาํนักทณัฑวิทยาฯ25

15
 
 ซ่ึงถือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในเรือนจาํหรือทณัฑสถานต่างๆ ตอ้งยดึถือและ

ปฏิบัติตาม เช่น มีการกําหนดมาตรฐานของลักษณะเรือนนอน ขนาดของพื้นท่ีนอนต่อคน 

ระบบระบายอากาศ ระบบการกาํจดัของเสีย หรือห้องนํ้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลกัษณะและมีปริมาณ

เพียงพอแนวทางปฏิบัติเช่นน้ีสอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ข้อ 12-17 ที่ก ําหนด

หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองสิทธิดา้นที่พกัอาศยัของผูต้อ้งขงัไวก้วา้งๆ แต่เน่ืองจากเรือนจาํของไทยมี

ลกัษณะห้องขงัรวม และด้วยปัญหาผูต้อ้งขงัล้นเรือนจาํ ทาํให้ผูต้อ้งขงัตอ้งอยูอ่ย่างแออัดและมี

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั สภาพความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั และมีแนวโน้มที่จะ

เป็นสาเหตุทาํให้เกิดความเส่ือมโทรมของสุขภาพกายและจิต การเกิดโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของ

โรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหาย โรคผิวหนัง โรคเครียด เป็นตน้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสภาพ

การดาํเนินชีวติของผูต้อ้งขงั และทาํให้ไม่สามารถจดัให้บริการดา้นที่อยูอ่าศยัเป็นไปตามที่กาํหนด

ไวเ้ป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าของมาตรฐานสากลที่กาํหนดให้ผูต้อ้งพึงตอ้งอาศยัอยู่ในเรือนนอนที่มีขนาด

กวา้งพอสมควร มีเตียงนอนเป็นเอกเทศ มีการดาํเนินการสุขาภิบาลท่ีดีเพือ่ใหเ้รือนจาํและเรือนนอน

มีความสะอาด 

 15 โปรดดูรายละเอียดในบนัทึกสํานักบณัฑวิทยาท่ี ยธ.0705/267 เร่ืองส่งกรอบมาตรฐานส่ิงท่ีจาํเป็นขั้น

พ้ืนฐานการใชชี้วิตในเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงั ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2547 
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  เรือนจาํหรือทณัฑสถานต่างๆในปัจจุบนัควรเอาใจใส่และกวดขนัเพื่อให้การปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยดาํเนินการใหไ้ดต้ามท่ีกรมราชทณัฑก์าํหนดไวเ้ป็น

มาตรฐานแก่เรือนจาํต่างๆปฏิบติั เพื่อใหผู้ต้อ้งขงัสามารถดาํเนินชีวติในเรือนจาํไดอ้ยา่งมีสุขอนามยั

โดยสมบูรณ์ และไม่ทาํใหเ้รือนจาํหรือทณัฑสถานกลายเป็นแหล่งเพาะเช้ือและแพร่ระบาดของโรค

ต่างๆ อีกทั้ งทาํให้สภาพความเป็นอยู่ของผูต้อ้งขังดีขึ้นตามสมควรแก่อัตภาพ รวมทั้งส่งผลให้

ผูต้อ้งขงัมีความเคารพตนเองและไม่มีความโกรธหรือเคียดแคน้สงัคม  จึงมีโอกาสที่บุคคลกลุ่มน้ีจะ

กลบัตนเป็นคนดีและกลบัคืนสู่สงัคมได ้

  นอกจากน้ีในด้านสุขาภิบาลเรือนจาํพบว่ากฎกระทรวงฯ ขอ้ 66 กาํหนดให้แพทยมี์

หนา้ที่ตรวจสุขาภิบาลเรือนจาํทุก 3 วนั สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯขอ้ 172 6

26 ใหมี้การ

ดูแลอนามยั ความสะอาดของเรือนจาํในทางปฏิบติักลบัมีปัญหาในดา้นบุคลากรทางการแพทยท์ี่ไม่

เพียงพอทาํให้แพทยไ์ม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ตามกฎกระทรวงฯ จึงกาํหนดระเบียบกระมรวง

สาธารณสุขว่าดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ. 2544 ขยายหน้าที่ใหเ้จา้หน้าที่อนามยัเรือนจาํ

และหรืออาสาสมคัรสาธารณสุขของเรือนจาํดาํเนินการตรวจสุขาภิบาลเรือนจาํเป็นประจาํทุก 3 วนั 

ส่วนนายแพทยส์าธารณสุขหรือแพทยท์ี่ได้รับมอบหมายเป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํให้ดาํเนินการ

ตรวจเยีย่มเป็นประจาํทุก 2 เดือน จึงเป็นการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในเรือนจาํไทย

แลว้ 

  อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัเม่ือมีการเขา้ร่วมโครงการสร้างหลกัประกนัสุขภาพ ในกรณีท่ีจะ

ใหแ้พทยเ์ขา้ตรวจอนามยัเรือนจาํอยา่งไรนั้นเรือนจาํและโรงพยาบาลปฐมภูมิตอ้งทาํความตกลงและ

กาํหนดให้ชดัเจนในขณะที่เรือนจาํองักฤษกาํหนดให้เรือนจาํทุกแห่งจะใชใ้นการควบคุมผูต้อ้งขงั

ได้เม่ือถูกรับรองโดยผูต้รวจสอบซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรี (Secretary of State) ซ่ึงไม่ใช่

เจา้หน้าที่ของเรือนจาํโดยจะทาํการตรวจสอบถึงขนาด ความสวา่ง อุณหภูมิ การระบายอากาศ วา่มี

ความเหมาะสมสําหรับสุขภาพ และทําให้ผูต้ ้องขังสามารถติดต่อกับเจ้าพนักงานเรือนจาํได้

ตลอดเวลาและผูต้รวจสอบสามารถเพกิถอนหนังสือรับรองที่มอบให้ไดห้ากพบวา่สภาพห้องขงัไม่

ตรงกบัที่แถลงไว้27

17การตรวจสอบโดยองคก์รภายนอกที่มิใช่เจา้หน้าที่เรือนจาํเช่นน้ียอ่มส่งผลให้

เกิดผลดีต่อผูต้อ้งขงัที่จะไดอ้ยูอ่าศยัในสถานที่ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มที่ดีและสะอาดเพราะเจา้หน้าที่

เรือนจาํยอ่มตอ้งดาํเนินการจดับริการดา้นที่อยูอ่าศยัให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดไวเ้น่ืองจาก

กลวัการถูกเพกิถอนหนงัสือรับรองดงักล่าว 

 26 ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ขอ้ 17 ให้มีการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํสาํหรับทุกส่วน

ภายในเรือนจาํท่ีใชเ้ป็นท่ีคุมขงัโดยจะตอ้งทาํความสะอาดอยูต่ลอดเวลา 

 17 Prison Act. 1952 s14 (2). 14(5). 
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4.5  วินัยและโทษผู้ต้องขัง 

  สหพันธ์รัฐเยอรมนีบทบาทของแพทยท์ี่ เก่ียวกับมาตรการทางวินัยน้ี จะเป็นเร่ือง

กระบวนการดาํเนินการกบัผูต้อ้งขงั ที่เจา้หน้าเรือนจาํตอ้งฟังความเห็นแพทยด์ว้ย กรณีที่จะสั่งใช้

มาตรการทางวนิัยกบัผูต้อ้งขงัที่อยูใ่นการบาํบดัทางการแพทย ์หรือ ผูต้อ้งขงัที่มีครรภ ์หรือ ผูท้ี่เพิ่ง

คลอดบุตร ตลอดจนการใชม้าตรการทางวินัยกรณีคุมขงัผูต้อ้งขงั ก่อนที่จะคุมขงัตอ้งฟังความเห็น

ของแพทยก่์อน และระหวา่งคุมขงัเด่ียวผูต้อ้งขงัตอ้งอยูใ่นความดูแลของแพทยด์ว้ย และการบงัคบั

ขงัเด่ียวจะตอ้งหยดุหรือระงบั เม่ือสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงัเป็นอนัตราย 28

27 

  ชนิดมาตรการทางวนิยัที่สามารถกระทาํได ้คือ 29

28 

  1.  ทาํทณัฑบ์น 

  2.  จาํกดัหรือตดัเงินประจาํหรือเงินใชจ้่าย ไม่เกินสามเดือน 

  3.  จาํกัดหรือริบหนังสืออ่านไม่เกินสองสัปดาห์ รวมตลอดถึงวิทยหุรือโทรทศัน์ ไม่

เกินสามเดือน อยา่งไรก็ตามในการริบในขณะเดียวกนัใหก้ระทาํไดไ้ม่เกินสองสปัดาห์ 

  4.  จาํกดัหรือริบวตัถุสาํหรับประกอบการงานในเวลาวา่ง หรือการร่วมกิจกรรมร่วมกนั

ไม่เกินสามเดือน 

  5.  แยกขงัระหวา่งเวลาพกัผอ่นไม่เกินส่ีสปัดาห์ 

  6.  งานที่มอบหมายหรือการทาํงานไม่เกินส่ีสัปดาห์โดยไม่ได้รับเงินตามที่กาํหนดไว้

ตามกฎหมาย 

  7.  หา้มพบกบับุคคลภายนอกเรือนจาํในกรณีร้ายแรงไม่เกินสามเดือน 

  8.  คุมขงัเป็นระยะเวลาไม่เกินส่ีสปัดาห์ 

  การคุมขงัจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดมี้การกระทาํผิดร้ายแรงหรือกระทาํผิดซํ้ าหลายคร้ัง

เท่านั้น ส่วนมาตรการตามขอ้ 3-8 ดงักล่าวนั้นการกระทาํสัมพนัธก์บัการจาํกดัหรือการริบ ไม่รวม

การสมัพนัธถึ์งการคุมขงัดว้ย และมาตรการทางวนิยัอานใชร่้วมกนัในขณะเดียวกนัได 3้0

29 

 27 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796  

มาตรา 106-107 ดู ธานี วรภทัร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย การบงัคบัโทษจาํคุก,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎี

บณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552). 

 28 มาตรา 103 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 

1796. 

 29 อา้งอิงคาํแปลโดยสาํนกักิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวง

ยติุธรรม, น. 358. 
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  ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

กาํหนดหลกัการไวใ้นขอ้ 36-46. กล่าวโดยสรุป ดงัน้ี 

  ขอ้กาํหนด 46 เป็นการวางหลักหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทยใ์นเรือนจาํเอาไว ้

กล่าวคือ “ขอ้กาํหนด 46 

  1. บุคคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งไม่มีบทบาทใดในการลงโทษทางวนิัยหรือมาตรการ

จาํกดัเสรีภาพใดๆต่อผูต้อ้งขงั อยา่วไรก็ตามเจา้หน้าที่ดังกล่าวจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ

สุขภาพของผูต้อ้งขงัที่ถูกสั่งให้แยกขงัโดยไม่สมัครใจ รวมทั้งการเขา้เยี่ยมผูต้อ้งขงัเช่นนั้นทุกวนั 

และการให้ความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลโดยพลนักรณีท่ีไดรั้บการร้องขอจากผูต้อ้งขงันั้น

หรือเจา้หนา้ที่เรือนจาํ 

  2. บุคคลากรทางการแพทยต์อ้งรายงานต่อผูบ้ ัญชาการเรือนจาํโดยไม่ชักช้า กรณีที่

พบว่าการลงโทษทางวนิัยหรือมาตรการจาํกดัเสรีภาพใดๆ ไดส่้งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพดา้น

จิตใจหรือกายของผูต้อ้งขงัที่ถูกลงโทษหรือถูกมาตรการนั้น และพึงให้คาํปรึกษากบัผูบ้ญัชาการ

เรือนจาํ กรณีที่เห็นว่าจาํเป็นตอ้งยติุหรือปรับเปล่ียนมาตรการดงักล่าว ดว้ยเหตุผลของสุขภาพทาง

กายหรือจิตใจของผูต้อ้งขงั 

  3. บุคคลากรทางการแพทยจ์ะต้องมีอาํนาจในการสั่งให้ทบทวนและเสนอแนะให้

เปล่ียนแปลงการแยกขงัโดยไม่สมคัรใจนั้น ทั้งน้ีเพื่อประกันว่าการแยกขงัเช่นนั้นจะไม่ส่งผลให้

อาการเจ็บป่วยเลวร้ายลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อความบกพร่องทางจิตใจหรือทางร่างกายของ

ผูต้อ้งขงันั้นต่อไปอีก” 

  วนิยัและคาํสัง่ตอ้งรักษาไวไ้ม่ใหมี้ขอ้จาํกดัมากเกินความจาํเป็นเพือ่ทาํใหม้ัน่ใจวา่มีการ

คุมขงัอย่างปลอดภยั การจดัการดา้นความมัน่คงของเรือนจาํและชีวิตในชุมเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

กรณีเก่ียวกบัความประพฤติที่เป็นการกระทาํผิดวินัย ประเภทและระยะเวลาของการลงโทษที่อาจ

กาํหนดได้ หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่กาํหนดและรูปแบบการแยกขงัโดยไม่สมคัรใจ เช่น การขงั

เด่ียว การแยกตวั การคุมขงัที่บา้น เป็นตน้ ดา้นสภาพความเป็นอยูท่ ัว่ไปที่กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดฯ 

ตลอดจนสภาพเก่ียวกบัแสงสวา่ง การระบายอากาศ อุณหภูมิ การสุขาภิบาลโภชนาการ นํ้ าด่ืม การ

เขา้ถึงที่แจง้และการออกกาํลงักาย อนามยัส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพและพื้นที่ส่วนตวั ตอ้งนาํไป

ปรับใชก้บัผูต้อ้งขงัทุกคนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 31

30 

  ประเทศญี่ปุ่ น อาํนาจการลงโทษทางวนิยัอยูก่บัผูบ้ญัชาการเรือนจาํ กฎหมายไดก้าํหนด

บทลงโทษสาํหรับผูต้อ้งขงัที่กระทาํผดิระเบียบวนิยัในเรือนจาํไว ้12 ประการ คือ 

 30 ธานี วรภทัร์, “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย การบงัคบัโทษจาํคุก,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552), น.360. 
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  1.  ภาคทณัฑ ์

  2.  งดเวน้สวสัดิการนานสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ 

  3.  งดเวน้การใหส้วสัดิการ 

  4.  ห้ามการอ่านหนังสือทุกประเภทและการดูทีวีภาพยนตร์เป็นเวลา 3 เดือนหรือน้อย

กวา่ 

  5.  งดทาํงานนาน 10 วนั หรือนอ้ยกวา่ในกรณีท่ีผูต้อ้งขงัไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานได ้

  6.  งดการใชเ้คร่ืองแต่งกายหรือที่หลบันอนของตน 15 วนั หรือนอ้ยกวา่ 

  7.  งดการใหป้ระกอบอาหารรับประทานเองนาน 15 วนัหรือนอ้ยกวา่ 

  8. งดการใหอ้อกกาํลงักายนาน 5 วนัหรือนอ้ยกวา่ 

  9.  งดการไดรั้บการปันผลตอบแทนจากการทาํงานในเรือนจาํ 

  10.  ลดอาหารนาน 7 วนั หรือนอ้ยกวา่ 

  11.  โทษขงัเด่ียวสาํหรับฐานผดิวนิยันาน 2 เดือน หรือนอ้ยกวา่ 

  12.  โทษขงัเด่ียวสาํหรับฐานผดิวนิยันาน 7 วนั หรือนอ้ยกวา่ 

  ส่วนประเทศองักฤษ โทษทางวนิัยมีเพียงสองระดบัคือร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ซ่ึงอยูใ่น

อาํนาจสัง่การของ Secretary of the State 

  บทบาทของแพทยน์ั้น ในส่วนวินัยและโทษของผูต้อ้งขงัตามกฏหมายราชทณัฑ์ไทย

นั้น แพทยมี์หน้าที่เพียงช่วยควบคุมมิให้มีการลงโทษเกินกว่ากฎหมายกาํหนดหรือเกินกว่าท่ีมนุษย์

พึงจะทนรับได ้ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการควบคุมการลงโทษทางวินัยผูต้อ้งขงัระบุไวใ้นกฎกระทรวง

มหาดไทย หมวด 5 ขอ้ 116 ถึง 119 ซ่ึงก็ไดก้ล่าวถึงบทบาทแพทยท์ี่ช่วยควบคุมการลงโทษทางวนิัย

ไวช้ดัเจน อาทิ เม่ือแพทยเ์ห็นวา่ผูรั้บโทษจะทนการเฆ่ียนไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อประธาน และประธานตอ้ง

สัง่ให้พกัการเฆ่ียนทนัทีเม่ือเฆ่ียนแลว้ ใหแ้พทยต์รวจร่างกายผูรั้บโทษ และหากเห็นสมควรให้ใส่ยา

และสั่งรักษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่แลว้บทบาทของแพทยต์ามหลักการทางการลงโทษทางวินัย

ผูต้ ้องขงัน้ี  ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 

มาตรา 69 ไดก้าํหนดโทษทางวินัยใหม่ซ่ึงในเร่ืองการเฆ่ียน การขงัห้องมืดได้ยกเลิกไปแล้ว ดว้ย

มุมมองต่อนานาชาติแลว้โทษในส่วนเดิมนั้นทาํให้ขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นการกระทาํที่

รุนแรง แต่อยา่งไรแลว้แม้จะมีการยกเลิกการเฆ่ียน ความรุนแรงในเรือนจาํก็ไม่มีการตรวจสอบ

อยา่งชดัเจนหรือมีรายงานผลแต่อยา่งใด  
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4.6  การปล่อยตัวและการพักการลงโทษ 

  สหพนัธ์รัฐเยอรมนีความช่วยเหลือในการปล่อยตัวในช่วงการเตรียมการปล่อยตัว 

ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํในการจดัการเกี่ยวกบัเร่ืองในทางส่วนตวั ทางเศรษฐกิจและทางสังคม 

ตลอดจนตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในการหางาน ที่พกัอาศยัและบุคคลที่พึ่งพาไดร้ะหว่างเวลาหลงั

การปล่อยตวั ในกรณีผูต้อ้งขงัไม่มีปัจจยัของตนเพียงพอ ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บค่าช่วยเหลือจากเรือนจาํ 

เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดาํรงชีพและเส้ือผา้ตามความจาํเป็น 32

31 

  1.  การปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 

  1.1)  การเตรียมการปล่อยตวั 33

32เพื่อเตรียมการปล่อยตวั ทางเรือนจาํอาจจะผอ่นปรนการ

บงัคบัโทษ  (มาตรา 11) หรือ ผูต้อ้งขงัอาจถูกยา้ยไปเรือนจาํเปิดหรือแผนกเปิด (มาตรา 10) ใน

ระหวา่งระยะเวลาสามเดือนก่อนการปล่อยตวั อาจอนุญาตให้ลาเป็นพเิศษไม่เกินหน่ึงสัปดาห์ หรือ

ผูท้ี่ออกจากเรือนจาํไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคุมในระหวา่งระยะเวลาเกา้เดือนก่อนการปล่อยตวั อาจไดรั้บ

อนุญาตใหล้าเป็นพเิศษไดไ้ม่เกินหกวนัในหน่ึงเดือน  

  1.2)  วนัเวลาปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 3 4

33 ให้ทาํก่อนเที่ยงของวนัสุดทา้ยของเวลาจาํคุก ถา้วนั

สุดทา้ยของโทษเป็นวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์วนัหยดุทาํงาน วนัแรกของการทาํงานหลงัวนัอิสเตอร์

หรือฟิงสเตนส์ หรือตกในระหว่างวนัท่ี 22 ธันวาคม ถึงวนัท่ี 2 มกราคม ผูต้อ้งขงัอาจได้รับการ

ปล่อยตวัในวนันั้น หรือวนัทาํงานก่อนวนัสุดทา้ยในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวนั้น เม่ือการกระทาํน้ี

ไดพ้จิารณาถึงระยะเวลาที่ยาวนานของเวลาจาํคุกนั้นแลว้เป็นท่ียอมรับไดแ้ละการกระทาํน้ีไม่ขดัต่อ

เหตุผลในการดูแลช่วยเหลือ และวนัเวลาปล่อยตวัอาจเล่ือนขึ้นมาไดไ้ม่เกินสองวนัเม่ือมีเหตุผล

เร่งด่วน 

  1.3)  ความช่วยเหลือในการปล่อยตวัในช่วงการเตรียมการปล่อยตวั ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บ

คาํแนะนําในการจดัการเก่ียวกับเร่ืองในทางส่วนตวั ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ตลอดจนตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือในการหางาน ที่พกัอาศยัและบุคคลที่พึ่งพาไดร้ะหว่างเวลาหลงัการปล่อยตวั 

ในกรณีผูต้อ้งขงัไม่มีปัจจยัของตนเพยีงพอ ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บค่าช่วยเหลือจากเรือนจาํ เป็นค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง ดาํรงชีพและเส้ือผา้ตามความจาํเป็น 35

34 

 31 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 

74-75 

 32 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 15 

 33 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 16 

 34 กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษและวิธีการบงัคบัเพ่ือความปลอดภยัท่ีจาํกดัเสรีภาพ ค.ศ. 1796 มาตรา 74-75 
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  สําหรับอังกฤษ กรมราชทัณฑ์มีหน่วยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทําหน้าท่ี

ดาํเนินการทดสอบและเตรียมความพร้อมให้กับผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตัว โดยกําหนดคุณสมบัติ

ผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะดาํเนินการภายในเรือนจาํเปิด เรือนจาํกึ่ งเปิดและเรือนจาํปิดที่มีหน่วยเตรียมความ

พ ร้อ ม ก่อ น ป ล่ อย มีก ารป ระส าน งาน กับ ห น่ วยงาน ต่ างๆ ทั้ งภ าครัฐและเอก ชน  ได้แ ก่  

กรมคุมประพฤติและภาคเอกชน องค์กร NACRO (The National Association for the Care and 

Resettlement of Offenders) ซ่ึงจะประสานงานขอความช่วยเหลือด้านที่พ ักอาศัย การฝึกอาชีพ 

การศึกษา การจา้งงาน การสุขภาพ การดูแลเร่ืองการใชย้าเสพติดและแอลกอฮอล์ด้วยโปรแกรม

บาํบัดยาเสพติด การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เงินสงเคราะห์และภาระหน้ีสิน การตั้งศูนย์

สาํหรับการเยีย่มผูต้อ้งขงั การปรับทศันคติ ความคิดและพฤติกรรม เป็นตน้ สาํหรับประเทศไทยนั้น 

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการกาํหนดแนวทางและนโยบาย คือ สาํนักสังคมสงเคราะห์ 

โดยส่วนแกไ้ขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นหนา้ท่ีของเรือนจาํและทณัฑสถาน 

  กฎหมายบงัคบัโทษของประเทศญี่ปุ่ น ในการบงัคบัโทษจะมีความสัมพนัธ์อยา่งเป็น

ระบบ มีการปล่อยตวัผูต้อ้งขงัก่อนกาํหนดตามมาตรการคุมประพฤติและการพกัการลงโทษและการ

อภยัโทษ การดูแลภายหลงัปล่อย การป้องกนัการกระทาํผดิ  

  กฎหมายบังคับโทษของประเทศไทยในเร่ืองการปล่อยตัว ได้ก ําหนดเอาไวใ้น

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2560 มาตรา 64 โดยกาํหนดให้เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ตวัผูต้อ้งขงัตั้งแต่ขั้นรับตวัผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ เรือนจาํตอ้งส่งเสริมและช่วยเหลือผูต้อ้งขงัให้

สามารถกลบัไปใชชี้วิตในสังคมไดเ้ม่ือพน้โทษ และผูบ้ญัชาการเรือนจาํอาจอนุญาตใหล้าพิเศษได้

ไม่เกิน 6 เดือนเพือ่เตรียมปล่อยตวั เพือ่ช่วยเหลือใหผู้ต้อ้งขงัท่ีถูกจาํคุกไดเ้ตรียมตวัปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สังคมภายนอก ปัจจุบันเรือนจาํไทยที่ได้รับการอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ให้จัดการเยี่ยมแบบ

ครอบครัว (Family visit) ไดมี้เพยีงแห่งเดียว คือ ศูนยเ์ตรียมการปลดปล่อย (หญิง) เรือนจาํชัว่คราว

แคน้อย  สังกดัเรือนจาํจงัหวดัเพชรบูรณ์ 36

35 ซ่ึงถือว่าเป็นพฒันาการที่ดีของการราชทณัฑไ์ทย  ที่เห็น

ความสําคัญของครอบครัวผูต้อ้งขังและคาํนึงถึงความจริง ท่ีเม่ือผูต้ ้องขงัพน้โทษออกไปแล้ว 

ผูต้อ้งขงัตอ้งกลบัไปใชชี้วติในครอบครัว การจดัใหมี้การเยีย่มเช่นน้ียอ่มทาํใหเ้กิดความอบอุ่นและมี

การปรับตวัของบุคคลในครอบครัวที่จะยอมรับผูต้อ้งขงักลบัคืนสู่ครอบครัวของตนอีกทั้งโปรแกรม

การเยีย่มแบบครอบครัวนับว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่มีการขยายสิทธิแก่ผูต้อ้งขงัที่ยงัไม่สมรสให้ได้

พบปะหรือได้รับการเยี่ยมจากครอบครัวของตนได้โดยเสรีเช่นกัน  ทาํให้เกิดความเสมอภาค

ระหวา่งผูต้อ้งขงัที่สมรสแลว้และยงัไม่สมรส เน่ืองจากครอบครัวเป็นปัจจยัสาํคญัต่อกาํลงัใจในการ

 35 บนัทึกขอ้ความสาํนกัทณัฑวิทยา เร่ือง ขออนุมติัโครงการพ่อแม่ลูกผกูพนัสานสายสมัพนัธ์ครอบครัว 

ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546. 
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ดาํรงชีวติอยูข่องผูต้อ้งขงัทุกคน การเยีย่มเช่นน้ียอ่มทาํใหค้วามสมัพนัธภ์ายในครอบครัวกลมเกลียว

และเขา้ใจกันมากขึ้น  และจะส่งผลดีต่อผุต้อ้งขงัและครอบครัวในอนาคตภายหลงัจากที่ผูต้อ้งขงั

ไดรั้บการปล่อยตวัแลว้ 

  ดงันั้น เม่ือเรือนจาํอ่ืนๆ มีความพร้อมในดา้นบุคลากร สถานที่ งบประมาณ ควรขยาย

การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ไปยงัครอบครัวของผูต้อ้งขงัด้วย เพื่อคุ ้มครองสิทธิของผูต้อ้งขงัมากขึ้ น 

อยา่งไรก็ดีตอ้งมีมาตรการและกระบวนการคดักรองผูต้อ้งขงัอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย เพื่อมิให้เกิด

ปัญหาต่างๆ เช่น นดัแนะกนัหลบหนี การลกัลอบนาํส่ิงผดิกฎมายมาให้ผูต้อ้งขงั เป็นตน้สิทธิไดรั้บ

ข่าวสารภายนอกเรือนจาํ เป็นส่ิงที่จาํเป็นเพื่อให้ผูต้อ้งขงัได้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

สังคม นาํมาซ่ึงประโยชน์ในการกลบัเขา้สู่สังคมภายหลงัการปล่อยตวั มิฉะนั้นอาจทาํให้ผูต้อ้งขงั

ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดย้ากขึ้นภายหลงัพน้โทษ ซ่ึงสิทธิในขอ้น้ีมีการบญัญติัรับรองไวใ้นขอ้กาํหนด

มาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติฯ ขอ้กาํหนด 106-107. กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ด้านสังคมและ

การดูแลภายหลงัปล่อยตวั  

  “ข้อกําห นด  106 ต้องให้ความใส่ ใจเป็ น พิ เศษสําห รับ การรักษ าและส่งเส ริม

ความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ ้องขังกับครอบครัวของผูต้ ้องขัง โดยถือว่าเป็นส่ิงพึงประสงค์เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย”  

  “ขอ้กาํหนด 107 นับแต่เร่ิมตน้การรับโทษ ตอ้งคาํนึงถึงอนาคตของผูต้อ้งขงัภายหลัง

ไดรั้บการปล่อยตวั และจะตอ้งส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งช่วยเหลือผูต้อ้งขงัให้สามารถรักษาหรือ

สร้างความสัมพนัธ์เช่นนั้นกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเรือนจาํที่อาจจะมีส่วนส่งเสริมการ

ฟ้ืนฟูตวัผูต้อ้งขงั และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัวของเขา”  

  ซ่ึงประเทศต่างๆ ไดมี้หลกัเกณฑก์ารเตรียมตวัก่อนปล่อยผูต้อ้งขงัไวต้ั้งแต่ชั้นแรกรับตวั 

ซ่ึงเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขเยียวยาผูต้อ้งขงัเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เม่ือพน้จาก

เรือนจาํ ประเทศไทยก็ไดร้ะบุหลกัการน้ีไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัมาตรฐานสากล 

  ปัจจุบนัหลายๆ ประเทศมีจาํนวนผูต้อ้งขงัลดลงไปบา้งแลว้ดว้ยการสร้างมาตรการต่างๆ

ขึ้น สาํหรับประเทศไทยนั้น ผูต้อ้งขงัมีจาํนวนมากเกินกว่าท่ีรัฐจะสามารถรองรับให้สิทธิผูต้อ้งขงั

ไดต้ามกฎหมาย การลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ดว้ยมาตรการพิเศษก็เป็นหลกัเกณฑห์น่ึงท่ีควร

พจิารณาควบคู่ไปกบัการปรับแกก้ฎหมาย เช่น 
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  ก) มาตรการในการลงโทษ 

  1.  ปรับปรุงโทษปรับที่ไร้ประสิทธิภาพ 37

36 เพือ่ใชโ้ทษปรับใหม้ากขึ้น  

  2. มาตรการโทษทางเลือก (intermediate punishment) แทนการจําคุก  ไม่ว่าจะเป็น 

มาตรการโทษระดบักลาง หรือมาตรการอ่ืนๆ เช่น การลงโทษเชิงเยยีวยา การทาํงานบริการสังคม 

การคุมความประพฤติแบบเขม้งวด การกกัขงัที่บา้น เป็นตน้  

  3. การพฒันาระบบการปล่อยชัว่คราวใหมี้ประสิทธิภาพ  

  4. การควบคุมโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

  ข)  มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กล่าวคือ การนํากระบวนการไกล่เกล่ียมาเป็น

ทางเลือกเพือ่จบคดีอาญาตั้งแต่ชั้นตาํรวจ ตามร่าง พระราชบญัญติัมาตรการแทนการฟ้อง 

  ค)  การปรับขอ้กฎหมายคดีอาญา ยกเลิกกฎหมายที่มีสภาพบงัคบัทางแพง่ 

  กฎหมายอาญาเฟ้อเป็นสาเหตุท่ีทาํให้คดีลน้ศาลและนาํนกัโทษเขา้สู่เรือนจาํเป็นจาํนวน

มาก จึงควรที่จะยกเลิกกฎหมายที่ไม่จาํเป็นรวมถึงดําเนินการลดทอนความเป็นอาชญากรรม  

(de-criminalization)37ด้วยการยกเลิกฐานความผิดที่ไม่จาํเป็น  เช่น  ความผิดเก่ียวกับการใช้เช็ค  

เป็นตน้ 

 36 ปกป้อง ศรีสนิท.สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวขอ้ “คดีลน้ศาล นกัโทษลน้คุก ปัญหาจุกอก

กระบวนการยติุธรรมไทย (Diversion of Cases and Offenders),” จดัโดยสถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 

(Thailand Institute of Justice-TIJ) หรือ ทีไอเจ จดัข้ึน ณ โรงแรม เดอะแลนดม์าร์คกรุงเทพมหานคร, 2558, น. 26-29. 

 37 เพ่ิงอ้าง, น. 26. 
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บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

 สังคมของผูต้อ้งขงัเล่ียงไม่ไดท้ี่จะเป็นสังคมที่ตอ้งถูกจาํกดัสิทธิและมีกฎเกณฑบ์งัคบั 

ดว้ยการเขา้ร่วมของสงัคมน้ีเกิดขึ้นไดจ้ากการกระทาํความผดิของผูต้อ้งขงัในสงัคมปกติ แมก้ระนั้น

ประธานในการบงัคบัโทษจาํคุก ก็คือ ผูต้อ้งขงั การบงัคบัโทษตอ้งกระทาํอย่างมีมนุษยธรรม มี

หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพ 

 โดยในบทสรุปน้ีผูเ้ขียนจะสรุปเป็นเปรียบเทียบถึงบทบาทของแพทยต์ามกฎหมาย

ราชทณัฑข์องไทยและต่างประเทศ และขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าขององคก์ารสหประชาชาติใน

การปฏิบติัต่อผูถู้กคุมขงั ซ่ึงไดรั้บการรับรองเป็นมาตรฐานสากลใหม่ในการคุม้ครองสิทธิผูถู้กคุม

ขงัทัว่โลกเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 ส่วนกฎหมายไทยนั้น ผูเ้ขียนจะอา้งอิงตามพระราชบญัญติั

ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 5.1.1  การตรวจเรือนจาํ 

  ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังขององค์การสหประชาชาติ 

(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ขอ้กาํหนด 2. กล่าวว่า กฏมาตรฐานทุก

ขอ้ตอ้งใช้อย่างเสมอภาคจากการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 

ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ กาํเนิดทางชาติหรือสงัคม สถานะทางทรัพยสิ์น กาํเนิด

หรืออ่ืนใด หา้มทั้งส้ิน และตอ้งใหค้วามเคารพต่อความเช่ือทางศาสนาของนกัโทษ  

  การตรวจสอบภายในและภายนอกตามขอ้กาํหนด83“....ให้จดัให้มีระบบตรวจสอบ

เรือนจาํและบริการของราชทณัฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ....”  

  กฏหมายองักฤษ The Prison Rules 1964 จะกาํหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจเยีย่ม

ส่ิงต่างๆ ที่เป็นที่ตอ้งการของสมาชิกผูต้อ้งขงั และพจิารณาการร้องทุกขจ์ากผูต้อ้งขงั และทาํรายงาน

ไป ยงัรัฐมนตรีในขอ้สาํคญัต่างๆ เพือ่พิจารณาดว้ยวิธีที่เหมาะสมคณะกรรมการตรวจเยีย่มสามารถ

เขา้เรือนจาํไดอ้ยา่งอิสระและทุกส่วนของเรือนจาํ และเขา้พบผูต้อ้งขงัไดทุ้กคน 
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  การตรวจเรือนจาํตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ นการตรวจสอบและการกาํกบัดูแลเรือนจาํ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม เป็นผูมี้อาํนาจสั่งให้เจา้พนักงานตรวจสอบเรือนจาํ อยา่งน้อย 1 

คร้ังในทุก 2 ปี นอกจากนั้นศาลและอยัการเขา้ตรวจสอบเรือนจาํได ้

  การตรวจเรือนจาํตามกฎหมายสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี จะเป็นหนา้ที่ของเจา้หน้าที่

ในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัและเรือนจาํซ่ึง ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 มาตรา 8 และ

มาตรา 12 กาํหนดคณะกรรมการราชทณัฑ์ ไวเ้พื่อให้มีหน้าที่กาํหนดนโยบายและทิศทางในการ

บริหารงานราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการราชทัณฑ์ไม่ได้มีหมวดว่าด้วยการตรวจ

เรือนจาํเอาไวด้งักฎหมายเดิม แต่เม่ือพจิารณาในเร่ืองอาํนาจแลว้ หน้าที่ตรวจเรือนจาํผูเ้ขียนเห็นว่า

เป็นหน้าที่คณะกรรมการราชทณัฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบติัหน้าที่ของ คณะกรรมการเรือนจาํ

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสมประโยชน์ของทางราชการ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงออกระเบียบ

กระทรวงยติุธรรม ว่าดว้ยการตรวจเรือนจาํของคณะกรรมการเรือนจาํ ไวด้งัน้ีกล่าวคือ การตรวจ

เรือนจาํของคณะกรรมการเรือนจาํนั้ น ให้ตรวจปีละส่ีคร้ัง ในแต่คร้ังจะตรวจเรือนจาํใดบ้างให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 5.1.2  อาํนาจและหนา้ที่ของแพทยป์ระจาํเรือนจาํ 

  ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัฯ ขอ้กาํหนด 25 กาํหนดว่า 

“......เรือนจาํทุกแห่งพึงมีสถานบริการรักษาพยาบาล อันมีหน้าที่ประเมิน ส่งเสริม คุม้ครอง และ

พฒันาสุขภาพกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั..........บริการรักษาพยาบาลจะตอ้งมีคณะทาํงานสหวชิาชีพ 

ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับหน่วยบริการด้านการ

รักษาพยาบาลที่เป็นอิสระ และมีศกัยภาพดา้นการแพทยอ์ยา่งเต็มที่ โดยควรมีความเช่ียวชาญอยา่ง

เพียงพอทั้งดา้นจิตวิทยาและจิตเวช และตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการดา้นทนัตก

รรมที่มีคุณภาพดว้ย...............” 

  กฎหมายบังคบัโทษอังกฤษ กาํหนดการรักษาพยาบาลผูต้ ้องขังในระเบียบเรือนจาํ  

(The  Prison Rules 1999) โดยทุกเรือนจาํตอ้งมีเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยท์าํหน้าที่ดูแลสุขภาพสภาพ

ร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ และเจา้หนา้ที่แพทย ์(Medical Practitioner) ปรึกษาแพทย์

ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญติัการแพทย ์(Medical Act 1983) ดงันั้น แพทยบ์างคนทาํงานใน

เรือนจาํภายใตก้ารตรวจสอบของเจา้หน้าที่แพทย ์และเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยค์วรปรึกษาแพทย์

ก่อนลงมือปฏิบติังานสาํคญั 
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  กฎหมายบังคบัโทษญี่ปุ่ นกําหนดให้ทุกเรือนจาํจะมีแผนกแพทย ์และมีแพทยห์รือ

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการแพทยป์ระจาํอยู่สาํหรับกฎหมายบงัคบัโทษของประเทศไทย กาํหนดให้

เรือนจาํทุกแห่งมีสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่ที่ทาํการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วย และจดัใหมี้ผูมี้ความรู้

พอสมควรมีหนา้ที่ประจาํสถานพยาบาลนั้น ทุกเรือนจาํใหมี้แพทยป์ระจาํการโดยเฉพาะ เรือนจาํที่

ไม่มีแพทยป์ระจาํการให้แพทยส์ังกัดบังคบับัญชากรมสาธารณสุขเป็นแพทยเ์รือนจาํ ระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ. 2544 ขอ้ 6. กาํหนดให้ “นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวดั หรือแพทยท์ี่ได้รับมอบหมายเป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํ ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบแล้วแต่กรณี และปฏิบติัหน้าที่ตามระเบียบน้ี” และกฎหมายบงัคบัโทษยงักาํหนดให้

แพทยต์รวจอนามยัผูต้อ้งขงัที่เจา้พนักงานเรือนจาํไดรั้บตวัไวใ้หม่ในวนัรับตวันั้น ถา้ไม่อาจจะมา

ตรวจได ้ก็ใหม้าตรวจในวนัอ่ืนโดยเร็ว 

 5.1.3  ชั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงั 

  ขอ้ 54. ในชั้นแรกรับตวัผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบั

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์สิทธิหนา้ที่และประเด็นที่จาํเป็น  

ซ่ึงในส่วนของแพทยน์ั้น ขอ้ 30. กาํหนดว่า แพทยห์รือบุคคลากรทางการแพทย ์ไม่ว่าตอ้งรายงาน

โดยตรงต่อแพทยห์รือไม่ก็ตาม ตอ้งตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัทุกคนโดยมิชกัชา้ นับแต่แรกรับตวัไวใ้น

เรือนจาํ 

  ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ ขอ้ 34.หากจากการตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัก่อนรับตวั

เขา้เรือนจาํ หรือจากการรักษาพยาบาลหลงัจากนั้น หากพบว่ามีร่องรอยใดๆ ของการทรมานและ

การปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ํ่ายศีกัด์ิศรี ต่อผูต้อ้งขงั ตอ้งมีการ

บนัทึกขอ้มูลและรายงานกรณีดงักล่าวให้กบัเจา้หนา้ท่ีดา้นการแพทย ์เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารหรือศาล

ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม ไม่ให้ผูต้อ้งขงัหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งตอ้งมีความเส่ียงจาก

อนัตรายใดๆ 

  ตามกฎหมายต่างประเทศนั้ นจะกาํหนดไปทาํนองเดียวกันกับขอ้กาํหนดฯ ขา้งต้น 

โดยให้แพทยห์รือเจา้หนา้ที่ทางดา้นการแพทยเ์ป็นผูต้รวจร่างกายผูต้อ้งขงัในทนัทีที่รับตวั และตาม

กฎหมายของสหพันธ์รัฐเยอรมนีจะมีการตรวจสอบผูต้ ้องขังเพื่อวางแผนสําหรับการบําบัด  

การบังคบัโทษรวมไปจนถึงการพน้โทษของผูต้อ้งขังในทีเดียวซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยได้ระบุ

หลกัการน้ีไวเ้ช่นกันในมาตรา 64 “ให้เรือนจาํเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยริเร่ิมเตรียมการ

ตั้งแต่ไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ...........” 

  ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑฯ์ มาตรา 36 กาํหนด จดัทาํประวติัของผูต้อ้งขงัในวนัท่ีรับ

ตวัเขา้ใหม่ในเรือนจาํ ซ่ึงกาํหนดให้บนัทึกสภาพร่างกายและจิตใจ และมาตรา 37 กาํหนดให้แพทย ์
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พยาบาล หรือเจา้พนักงานเรือนจาํท่ีผ่านการอบรมดา้นการพยาบาลทาํการตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัใน

วนัรับตวั แต่หากไม่สามารถทาํได ้ใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํเป็นผูต้รวจเบ้ืองตน้ก่อน แลว้จดัใหมี้การ

ตรวจโดยเร็ว ซ่ึงตามกฎกระทรวงฯ ขอ้ 39 กาํหนดใหแ้พทยเ์ป็นผูด้าํเนินการ หากทาํไม่ไดใ้นวนัรับ

ตวั เจา้พนกังานเรือนจาํมีหนา้ที่เพยีงสงัเกตและรายงานเท่านั้น 

 5.1.4  การอนามยัและสุขาภิบาล 

  การอนามัยและสุขาภิบาลจะรวบรวมไปทั้งเร่ือง การอนามัยส่วนตัวของผูต้อ้งขัง  

เร่ืองของอาหาร เคร่ืองนุ่งหุ่ม ที่พกัอาศยั ตลอดจนการักษาพยาบาล ซ่ึงในดา้นการรักษาพยาบาล  

ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ วางหลกัเกณฑก์ารรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วยไวเ้ป็นหมวดเฉพาะ 

กาํหนดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผูต้อ้งขงัเป็นความรับผิดชอบของรัฐประกนัให้มีการ

รักษาและพยาบาลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการให้บริการด้านเอชไอวี วณัโรค และโรคติดต่ออ่ืนๆ 

รวมทั้งภาวะที่ต้องพึ่ งพิงยาเสพติด การบริการรักษาพยาบาลจะตอ้งมีคณะทาํงานสหวิชาชีพมี

บุคลากรที่มีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งเพยีงพอผูต้อ้งขงัที่มีอาการป่วยทางจิตหรือ ผูต้อ้งขงัที่ร้องเรียน

วา่มีปัญหาเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจหรืออาการบาดเจบ็ทางกายหรือจิตใจ และผูต้อ้งขงัใด ๆ ท่ีพึง

ได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยตอ้งเข้าไปเยี่ยมทุกวนั บรรดาการตรวจรักษาจะตอ้งเก็บไวเ้ป็น

ความลบัอยา่งเตม็ที่ 0 1 

  กฎหมายบงัคบัโทษองักฤษ กาํหนดวา่ ขอ้มูลดา้นการรักษาพยาบาลของผูต้อ้งขงัควรได้

เปิดเผยให้ผูต้อ้งขงัแต่ละคนได้ทราบและควรจดัส่งบนัทึกดังกล่าวไปกบัผูต้อ้งขงัที่มีการยา้ยไป

เรือนจาํอ่ืนตามระราชบญัญติัขอ้มูลก็ได ้หากเห็นว่าขอ้มูลนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

ร่างกาย และจิตใจของผูต้อ้งขงัหรือบุคคลอ่ืน การรักษาผูต้อ้งขงัป่วย ผูต้อ้งขงัมีสิทธิปฏิเสธการ

รักษาไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป ฉะนั้น แพทยจึ์งไม่อาจกาํหนดวธีิการรักษาแก่ผูต้อ้งขงัที่ปฏิเสธ

การรักษาได ้ถึงแมว้า่การรักษาจะเกิดประโยชน์ต่ผูต้อ้งขงัป่วยก็ตาม เวน้แต่มีกระบวนการการรักษา

โรคติดต่อ 

  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ญี่ ปุ่น กาํหนดผูต้ ้องขังป่วยรวมถึงผูต้ ้องขังหญิงตั้ งครรภ์

ผูต้อ้งขงัที่คลอดบุตรหรือผูต้อ้งขงัอายนุ้อย หรือไร้ความสามารถอาจไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบั

ผูต้ ้องขังป่วย จึงควรได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ์และถ้าจ ําเป็นให้ส่งไปรักษาตัวยงั

สถานพยาบาลในเรือนจาํ หากผูต้อ้งขงัป่วยด้วยโรคจิต เป็นโรคติดต่อ หรือโรคอ่ืนๆ และไม่ควร

รักษาในเรือนจาํ 

  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํหนดว่า การตรวจรักษาผูต้อ้งขงัป่วย เม่ือผูต้อ้งขงัเกิด

เจ็บป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้อาการหนักยิ่งขึ้ นต้องมีการบรรเทาอาการเจ็บป่วย โดยจดัให้มีการ

 1 ขอ้กาํหนด 23,24,25,26,27 และ 31 
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รักษาพยาบาลทางการแพทย ์ทันตแพทย ์การดูแลด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆบริการทางการแพทยแ์ละ

บริการเสริมสาํหรับคุมประพฤติ ตลอดจนความเครียดและการบาํบดัรักษาดว้ยการทาํงานที่ไม่ขดั

กับการบังคบัโทษ ผูต้ ้องขงัมีสิทธิได้รับการดูแลด้วยอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกับสายตาและการได้ยิน 

เคร่ืองเสริมร่างกาย อุปกรณ์ช่วยในทางกระดูกและอ่ืนๆ ที่จาํเป็นเฉพาะกรณี 

  สาํหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดสิทธิการไดรั้บ

บริการสาธารณสุขไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและ

ไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่

เสียค่าใชจ่้าย 

  การขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทยข์องประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงไดอ้อก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ. 2521 กาํหนดอาํนาจหนา้ที่

ของแพทยส์ังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว ้เพื่อช่วยมาทาํหน้าท่ีแพทยเ์รือนจาํกฎหมายได้กาํหนด

หน้าท่ีเรือนจาํในการจดัสรรแพทยเ์ขา้มามีบทบาทเฉพาะในเรือนจาํให้ชดัเจนมากขึ้น แต่ดว้ยสถิติ

ของแพทยใ์นแต่ละปีที่ได้รับใบอนุญาตแลว้มีจาํนวนน้อยมาก โดยขอ้มูลแพทยท์ี่ได้รับหนังสือ

อนุมัติ-วุฒิบตัรจากแพทยสภาปี พ.ศ. 2507-2559ซ่ึงมีจาํนวนหนังสืออนุมัติและวุฒิบตัรทั้งหมด 

45,234 ใบ คิดเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง 32,038 คน (แพทย ์1 คน สามารถได้รับหนังสืออนุมัติและ

วุฒิบตัร มากกว่า 1 สาขา)และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีแพทยท่ี์มีชีวิตอยู่จาํนวน 53,190 คน 

สามารถติดต่อได ้ 50,303  คน แต่จาํนวนผูต้อ้งขงัในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนถึง 306,948 

คน และ กรมราชทณัฑ์ มีเรือนจาํ ทณัฑสถาน และสถานที่กักขงัในสังกัด จาํนวน 143 แห่ง 1

2ซ่ึง

แพทยส่์วนใหญ่นั้น ไม่นิยมทาํงานในเรือนจาํแต่อยา่งใด ดว้ยค่าตอบแทนและช่ือเสียงที่เทียบไม่ได้

เลยกบัการทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐขนาดใหญ่และการเปิดสถานพยาบาล/คลินิคส่วนตวั

ตามสาขาอาชีพซ่ึงประเด็นน้ีแมก้ฎหมายจะกาํหนดปรับปรุงอยา่งไรให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลแต่

ในด้านการจดัสรรบุคคลากรแล้วเรือนจาํไทยไม่สามารถดาํเนินการจดัหาให้ได้อยา่งที่กฎหมาย

กาํหนด 

  ส่วนสิทธิได้รับอาหารเป็นสิทธิที่จาํเป็นและสําคญัต่อการดาํรงชีวิตและสุขภาพของ

ผูต้อ้งขงั จึงเป็นหนา้ที่ที่รัฐตอ้งจดัใหบ้ริการอาหารแก่ผูต้อ้งขงัอยา่งเพยีงพอและถูกหลกัโภชนาการ 

ซ่ึงกรมราชทณัฑไ์ทยกาํหนดแนวทางปฏิบติัใหเ้รือนจาํและทณัฑสถาน จดัอาหารเล้ียงผูต้อ้งขงัวนั

ละ 3 ม้ือ การประกอบอาหารและคุณภาพของอาหารท่ีปรุงเล้ียงผูต้อ้งขงัของสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีตอ้งอยูใ่นความควบคุมดูแลทางการแพทย ์และสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัทางศาสนา 

 2 กรมราชทณัฑ,์ “สถิติผูต้อ้งราชทณัฑ,์” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560, จาก 

 http://www.correct.go.th/stat102/ 
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  การราชทณัฑ์ของญี่ปุ่ นกําหนดให้เรือนจาํจดัอาหารและนํ้ าตามความจาํเป็นให้แก่

ผูต้อ้งขงัตามสิทธิโดยคาํนึกถึงสุขภาพ อาย ุและชนิดของงานที่ทาํ ปริมาณอาหารที่จดัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั

ต้องจัดให้ เพียงพ อรายการอาหารของผู ้ต้องขังถูกจัดทําโดยคณ ะกรรมการโภชน าการ  

(The Diet Committee) 

  ตามที่ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ  

กฎหมายราชทณัฑข์องสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และองักฤษ กาํหนดใหเ้รือนจาํจดัอาหารใหแ้ก่ผู ้

ตอ้งรับประทานอาหารอยา่งพอเพยีง ทั้งดา้นปริมาณ คุณภาพ ถูกหลกัโภชนาการ อาหารมีรสดี และ

รายการอาหารหลากหลาย วนัละ 3 ม้ือ แต่สาํหรับอาหารของผูต้อ้งขงัป่วยเจ็บไม่มีบทบญัญติัของ

กฎหมายของประเทศดังกล่าวกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจน ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ นกาํหนดให้มีการเล้ียง

อาหารผูต้อ้งขงัวนัละ 3 ม้ือ และจดัอาหารพเิศษสาํหรับผูต้อ้งขงัป่วยเจบ็  หรือผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภ ์

  ในเร่ืองอาหารประเทศไทยไดอ้อกระเบียบเพื่อให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บอาหารอยา่งเพียงพอ 3 

ม้ือและในการประกอบอาหารพบวา่กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ้ 80 กาํหนดใหเ้จา้พนักงานเรือนจาํ

และผูต้อ้งขงัดาํเนินการปรุงอาหาร โดยผูป้รุงอาหารตอ้งผ่านการตรวจโรค และความเห็นชอบจาก

แพทย ์และมีการกาํหนดมาตรฐานดา้นสูทกรรมโดยกาํหนดให้สถานที่เตรียมหรือปรุงอาหารและ

โรงเล้ียงมีความมัน่คงแขง็แรงและสะอาดมีระเบียบ 

  ในเร่ืองเคร่ืองนุ่งห่ม การพกัอาศยั กฎหมายไทยส่วนใหญ่ไดป้รับปรุงขอ้กฎหมายให้

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯขอ้กาํหนด19 และ 20 ที่กาํหนดให้ตอ้งทาํความสะอาด

เส้ือผา้ทุกช้ินและเส้ือผา้ชั้นในเพื่อรักษาไวซ่ึ้งอนามัยของผูต้อ้งขงัและขอ้ 21ที่กาํหนดให้มีเคร่ือง

หลบันอนที่สะอาดและอยา่งเพียงพออยา่งไรก็ดีกฎหมายไทยมีการบญัญติัให้แพทยดู์แลสุขอนามยั 

การสุขาภิบาล เอาไวใ้นมาตรา 54 ของพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงทาํนองว่าให้

แพทยมี์หน้าที่ดูแลในเร่ืองของเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนของผูต้อ้งขังตามที่ระบุไวใ้นข้อกาํหนด

มาตรฐานขั้นตํ่าฯ ด้วย กล่าวคือ ขอ้กําหนด 35 “....แพทยห์รือหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอ ํานาจ

หนา้ที่รับผิดชอบตอ้งตรวจตราความเหมาะสมและความสะอาดของเคร่ืองนุ่งห่มและหลบันอนของ

ผูต้อ้งขงั...” การจดัให้บริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูต้อ้งขงัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีรัฐตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัไดอ้ยู่

ในเรือนจาํที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดี  โดยหอ้งขงัควรมีขนาดกวา้งขวางพอที่จะอยูอ่าศยัไดโ้ดยไม่อึดอดั

ถูกสุขลกัษณะและมีความสะอาดพอสมควร 

  เม่ือพิจารณาบทบญัญติักฎหมายของเรือนจาํขององักฤษ และญี่ปุ่นพบว่ากฎหมายของ

ประเทศเหล่าน้ีกาํหนดให้เรือนจาํจดัให้บริการดา้นที่อยูอ่าศยัให้แก่ผูต้อ้งขงัไดอ้าศยัอยูใ่นสถานที่ที่

มีสภาพแวดลอ้มที่ดี มีความสะอาดและยงักาํหนดขนาดพื้นที่เรือนนอนต่อคนไวเ้ป็นมาตรฐานเม่ือ

พิจารณาบทบญัญติัในกฎหมายไทยไม่พบวา่มีการบญัญติัเร่ืองมาตรฐานดา้นสภาพที่อยูอ่าศยัของ
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ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไวใ้นพระราชบญัญัติกรมราชทณัฑ์หรือกฎกระทรวงฯ ว่าตอ้งมีขนาดพื้นที่

เท่าใด  ทั้ งน้ี เน่ืองจากเรือนจาํไทยประสบปัญหาผู ้ต้องขังล้นเรือนจาํและข้อจาํกัดของพื้นที่

โดยเฉพาะพื้นที่เรือนนอนจึงไม่สามารถกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมายว่าควรจดัพื้นที่เรือน

นอนใหผู้ต้อ้งขงัเท่าใดจึงจะเหมาะสมและเป็นการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งขงั 

 5.1.5  วนิยัและโทษผูต้อ้งขงั 

  สหพันธ์รัฐเยอรมนีบทบาทของแพทยท์ี่ เก่ียวกับมาตรการทางวินัยน้ี จะเป็นเร่ือง

กระบวนการดําเนินการกับผูต้อ้งขัง ที่เจา้หน้าเรือนจาํตอ้งฟังความเห็นแพทยด์้วยส่วนอังกฤษ  

โทษทางวินัยมีเพียงสองระดับคือร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ซ่ึงอยูใ่นอาํนาจสั่งการของ Secretary of 

the State และตามข้อกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าฯ วางหลักหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทยใ์น

เรือนจาํว่า บุคคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งไม่มีบทบาทใดในการลงโทษทางวินัยหรือมาตรการ

จาํกดัเสรีภาพใดๆต่อผูต้อ้งขงั อยา่งไรก็ตามเจา้หน้าที่ดงักล่าวจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ

สุขภาพของผูต้อ้งขงัที่ถูกสั่งให้แยกขงัโดยไม่สมัครใจ รวมทั้งการเขา้เยี่ยมผูต้อ้งขงัเช่นนั้นทุกวนั 

และการให้ความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลโดยเร็วกรณีที่ไดรั้บการร้องขอจากผูต้อ้งขงันั้น

หรือเจา้หน้าที่เรือนจาํและแพทยต์อ้งรายงานต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํโดยไม่ชกัชา้ กรณีที่พบว่าการ

ลงโทษทางวินัยหรือมาตรการจาํกดัเสรีภาพใดๆ ไดส่้งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพดา้นจิตใจหรือ

กายของผูต้อ้งขงั 

  สําหรับประเทศไทยซ่ึงในส่วนบทบาทของแพทยน์ั้ น ในส่วนวินัยและโทษของ

ผูต้อ้งขงันั้น แพทยมี์หน้าที่เพยีงช่วยควบคุมมิให้มีการลงโทษเกินกวา่กฎหมายกาํหนดหรือเกินกว่า

ที่มนุษยพ์ึงจะทนรับได ้และโทษในเร่ืองของการเฆ่ียนก็ไดถู้กยกเลิกไปแล้วตามพระราชบญัญติ

ราชทณัฑฉ์บบัใหม่ 

 5.1.6  การปล่อยตวัและการพกัการลงโทษ 

  สหพนัธรั์ฐเยอรมนีจะมีการวางหลกัการดา้นความช่วยเหลือในการปล่อยตวัในช่วงการ

เตรียมการปล่อยตวัเป็นอยา่งดี กล่าวคือ ผูต้อ้งขงัตอ้งได้รับคาํแนะนําในการจดัการเกี่ยวกบัเร่ือง

ในทางส่วนตวั ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ตลอดจนตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในการหางาน ที่พกั

อาศัยและบุคคลที่พึ่ งพาได้ระหว่างเวลาหลังการปล่อยตัว ในกรณีผูต้ ้องขังไม่มีปัจจยัของตน

เพียงพอ ผูต้อ้งขงัตอ้งได้รับค่าช่วยเหลือจากเรือนจาํ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดาํรงชีพและ

เส้ือผา้ตามจาํเป็นและเหมาะสมและองักฤษ กรมราชทณัฑมี์หน่วยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทาํ

หนา้ที่ดาํเนินการทดสอบและเตรียมความพร้อมใหก้บัผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั) ซ่ึงจะประสานงานขอ

ความช่วยเหลือดา้นที่พกัอาศยั การฝึกอาชีพ การศึกษา การจา้งงาน การสุขภาพ การดูแลเร่ืองการใช้

ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ดว้ยโปรแกรมบาํบดัยาเสพติด การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เงิน
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สงเคราะห์และภาระหน้ีสิน การตั้งศูนยส์ําหรับการเยีย่มผูต้อ้งขงั การปรับทศันคติ ความคิดและ

พฤติกรรม เป็นตน้ สําหรับประเทศไทยนั้ น มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการกําหนด

แนวทางและนโยบาย คือ สาํนักสังคมสงเคราะห์ โดยส่วนแกไ้ขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อยเป็นหน้าที่ของเรือนจาํและทณัฑสถาน กฎหมายบงัคบัโทษของประเทศญี่ปุ่ น ในการบงัคบั

โทษจะมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ มีการปล่อยตัวผูต้ ้องขังก่อนกําหนดตามมาตรการคุม

ประพฤติและการพกัการลงโทษและการอภยัโทษ การดูแลภายหลงัปล่อย การป้องกนัการกระทาํผดิ 

  สาํหรับประเทศไทยในเร่ืองการปล่อยตวั ไดก้าํหนดเอาไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พทุธศกัราช 2560 มาตรา 64 โดยกาํหนดให้เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงัตั้งแต่ขั้นรับตวั

ผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ เรือนจาํตอ้งส่งเสริมและช่วยเหลือผูต้อ้งขงัให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตใน

สังคมได้เม่ือพน้โทษ และผูบ้ญัชาการเรือนจาํอาจอนุญาตให้ลาพิเศษไดไ้ม่เกิน 6 เดือนเพื่อเตรียม

ปล่อยตวั เพื่อช่วยเหลือใหผู้ต้อ้งขงัที่ถูกจาํคุกไดเ้ตรียมตวัปรับตวัให้เขา้กบัสงัคมภายนอก ปัจจุบนั

เรือนจาํไทยที่ไดรั้บการอนุมติัจากกรมราชทณัฑใ์หจ้ดัการเยีย่มแบบครอบครัว (Family visit) 

ดงัที่กล่าวไปจะเห็นไดว้า่ประเทศต่างๆ ไดมี้หลกัเกณฑก์ารเตรียมตวัก่อนปล่อยผูต้อ้งขงัไวต้ั้งแต่ชั้น

แรกรับตวั ซ่ึงเป็นการวางแผนเพื่อแกไ้ขเยยีวยาผูต้อ้งขงัเพื่อให้สามารถกลบัไปใชชี้วิตปกติไดเ้ม่ือ

พน้จากเรือนจาํ ประเทศไทยก็ได้ระบุหลกัการน้ีไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัหลกัมาตรฐานสากล 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

  ปัญหาบทบาทของแพทยต์ามกฎหมายราชทณัฑ์ของไทยนั้น มีหลายมิติท่ีตอ้งปรับแก้

ไข ส่วนแรกที่ปรากฎชดัคือ ขอ้กฎหมายดว้ยพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2560 ไดก้าํหนด

เพิ่มในส่วนบทบาทของแพทยเ์พื่อให้สอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัสากลแลว้ แมจ้ะมีช่องว่างอยูบ่า้ง

ในเร่ืองการบงัคบัใช ้แต่ก็ไดส้ร้างมาตรฐานที่ดีต่อกรมราชทณัฑ์เป็นอยา่งมากซ่ึงในส่วนบทสรุป

ผูเ้ขียนไดก้ล่าวเปรียบเทียบและช้ีใหเ้ห็นช่องวา่งของกฎหมายไปแลว้ 

  ในส่วนขอ้กฎหมายบริบทของแพทย ์ผูเ้ขียนเห็นควรมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  1.  การตรวจเรือนจาํแพทยต์อ้งเขา้ไปมีบทบาทสําคญัพร้อมๆ กับเจา้หน้าที่เรือนจาํ 

ดงัเช่นกฎหมายขององักฤษ ซ่ึงกฎหมายของไทยนั้นได้วางหลกักวา้งๆ เอาไว ้แต่โดยหลกัปฏิบติั

แลว้ การตรวจเรือนจาํตอ้งตรวจไปถึงสภาพแวดลอ้มการพกัอาศยั ความเป็นอยูแ่ละตอ้งตรวจไปถึง

สภาพจิตใจของผูต้อ้งขงัดว้ย ซ่ึงตามกฎหมายของไทยนั้นมิได้มีระเบียบเฉพาะให้แพทยป์ระจาํ

เรือนจาํมีหนา้ที่เจาะจง แต่กล่าวเป็นเพยีงใหสิ้ทธิผูต้อ้งขงัเท่านั้น 
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  2.  ประเด็นในส่วนการรับตวัผูต้ ้องขงั เป็นส่วนขั้นตอนแรกก่อนเขา้สู่เรือนจาํ ด้วย

ขอ้จาํกัดของแพทยแ์ละเคร่ืองมือในการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพทางจิตของผูต้อ้งขงัที่

ในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ยากยิ่งที่จะทาํได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน ผูเ้ขียนเห็นว่า 

ผูต้ ้องขังนั้ นเม่ือถูกเร่ิมฟ้องร้อง การนําเสนอคาํฟ้องนั้ น ควรกําหนดให้เป็นภาระแก่พนักงาน

สอบสวนในการส่งขอ้มูลทางการแพทยข์องจาํเลยตั้งแต่ชั้นสอบสวนฟ้องร้องแก่ศาลดว้ย เพือ่แสดง

ถึงขอ้มูลทางการแพทยเ์บื้องตน้ให้ปรากฎขอ้เท็จจริงแก่ศาล และเพื่อเป็นขอ้มูลในสาํนวนให้แก่

เรือนจาํ อนัจะเป็นหลกัสงัเกตเบื้องตน้ถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงัดว้ย 

  โดยประเด็นน้ีหากจาํเลยมีทนายความให้ขอ้แนะนําในขั้นแรกตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้ว 

ขอ้มูลทางสุขภาพจิตยอ่มเป็นเหตุจูงใจอยา่งดีในการจะพสูิจน์เจตนาขณะกระทาํผดิของจาํเลย อนัจะ

นาํมาสู่การบกพร่องดา้นความสามารถในการต่อสู้คดีอีกทางหน่ึง แต่หากจาํเลยไม่ทราบถึงผลของ

คดีในเร่ืองของเจตนาแลว้ขอ้เทจ็จริงน้ีก็ไม่ปรากฎขึ้น  

  3.  ดว้ยปัญหาการขาดแคลนแพทย ์พยาบาลในเรือนจาํ ทาํให้ปัญหาการดูแลสุขภาพ

และอนามัยของผูต้อ้งขงัไม่อาจแก้ไขได้ แม้พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ฉบับใหม่จะระบุให้มีเจา้

พนกังานเรือนจาํที่ผา่นการอบรมดา้นการพยาบาลเป็นเจา้หนา้ท่ีเขา้มาช่วยเหลือประจาํเรือนจาํ แต่ก็

เป็นเพียงหาผูช่้วยแพทยใ์นเรือนจาํเท่านั้น ทั้งกฎกระทรวงก็ยงัไม่มีการปรับแก้ไขเพื่อรองรับกับ

พระราชบญัญติัราชทณัฑฉ์บบัใหม่แต่อยา่งใด 

  ผูเ้ขียนเห็นว่า กรมราชทณัฑค์วรออกระเบียบการจดัหางบประมาณจดัจา้ง แพทย ์และ 

ผูเ้ช่ียวชาญของเอกชน เพือ่เพิม่อตัราบุคคลากรทางการแพทยใ์นเรือนจาํใหค้รบถว้นทั้ง จดัอบรมเจา้

พนักงานเรือนจาํที่กฎหมายกาํหนดให้มีความรู้ดา้นการพยาบาลเขา้มาช่วยเหลือแพทยใ์นเรือนจาํ

เพือ่เป็นผูช่้วยสงัเกตและคดักรองผูต้อ้งขงัใหม้ากยิง่ขึ้น และเพิม่เคร่ืองมือ อุปกรณ์ดา้นการแพทยใ์ห้

เพียงพอเพื่อให้พยาบาล และเจา้พนักงานเรือนจาํที่มีความรู้ด้านการพยาบาลได้พร้อมใชง้านใน

เคร่ืองมืออยา่งรวดเร็วและครบครันเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน อาทิ เคร่ืองพ่นขยายหลอดลม เคร่ืองกระตุก

หวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมติั เป็นตน้ 

  การป้องกนัโรคติดต่อ ด้วยสภาพท่ีแออดัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ รัฐควรส่งเสริมด้าน

วคัซีนป้องกนัโรคติดต่อให้กบัผูต้อ้งขงัอย่างครบถว้นทัว่ถึงโดยกาํหนดวคัซีนบงัคบัที่ตอ้งฉีดให้

ผูต้อ้งขงัทุกคนในระเบียบของกรมราชทณัฑ ์โดยค่าใชจ่้ายนั้นนอกจากตอ้งไดง้บประมาณจากรัฐ

แล้วควรส่งเสริมให้เอกชนเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือ โดยเสนอให้เป็นการบริจาคที่สามารถใช้

ลดหยอ่นภาษีใหม้ากกวา่ที่กาํหนดไวเ้ดิม เพือ่เป็นการช่วยเหลือสงัคม 

  4.  การตั้ งศูนยก์ารแพทยใ์นเรือนจาํและหน่วยเคล่ือนที่จากโรงพยาบาลของกรม

ราชทณัฑ์ การส่งเสริมในเร่ืองคลินิคคลายเครียดในเรือนจาํของกรมสุขภาพจิต โดยกาํหนดให้มี
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นักจิตวทิยาอยา่งน้อย 1 คน ประจาํอยูเ่รือนจาํ โดยแพทยท์ี่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์

นั้น ควรระบุว่า แพทยแ์ผนกใดที่จาํเป็นตอ้งมีบา้งในเรือนจาํ โดยประเด็นน้ี ควรกาํหนดใหมี้สภาพ

บงัคบัแก่หน่วยแพทยเ์คล่ือนที่เขา้ทดสอบขอ้มูลดา้นสุขภาพจิตแก่ผูต้อ้งขงั และการตรวจสุขภาพ

ทุกๆ ปี ให้แก่ผูต้ ้องขังโดยนําหลักการของประเทศญี่ปุ่ นเข้ามาปรับใช้ ให้สอดรับกับจาํนวน

ผูต้อ้งขงัของไทย และในองักฤษที่มีสภาพเรือนจาํที่แออดัดงัเช่นประเทศไทย การทาํกิจกรรมกรี

นยมิ คือ ใหผู้ต้อ้งหาปลูกตน้ไม ้จดัสวน จดัดอกไม ้และรับผดิชอบการปลูกตน้ไม ้ซ่ึงผูต้อ้งขงัที่เขา้

ร่วมกิจกรรม ระบุว่า รู้สึกดีขึ้นและสามารถผ่อนคลายชีวิตจากความเครียดไดก้ารช่วยให้ผูต้อ้งขงั

ผ่อนคลายด้วยการทาํกิจกรรม ปลูกตน้ไม้ช่วยลดความตึงเครียดให้กบัผูต้อ้งขงัได้เป็นอย่างดี ซ่ึง

เรือนจาํกลางจงัหวดัเชียงใหม่ก็ไดน้าํวธีิการน้ีมาปรับใช ้และกรมราชทณัฑ์ควรมีการส่งเสริมให้มี

การปรับใชท้ัว่ประเทศ 

  การจดัให้มีแพทย ์และเจา้หน้าที่ดา้นการแพทยห์มุนเวียนในศูนยก์ารแพทยใ์นเรือนจาํ 

โดยกาํหนดแพทยเ์ฉพาะทางเขา้เวร อาทิ นกัจิตวทิยา นกักายภาพบาํบดั ทนัตแพทย ์เป็นตน้ 

  5.  กาํหนดระเบียบที่เขม้งวดในด้านสุขอนามัยในเรือนจาํ พร้อมการประเมินผลต่อ

เรือนจาํและเจา้พนักงานเรือนจาํด้วย อาทิ ความสะอาดภายในเรือนจาํ หากตรวจสอบพบว่าการ

ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ตอ้งมีบทลงโทษอย่างชัดเจนและบังคบัได้กับเรือนจาํนั้นๆ โดยกาํหนด

หน้าที่เฉพาะและระเบียบการจดัการด้านอนามัยในเรือนจาํ โดยอาจจดัจา้งเอกชนเข้ามาเป็นผู ้

ช่วยเหลือเจา้พนักงานเรือนจาํในการตรวจความสะอาดเพื่อลดปัญหาด้านโรคติดต่อ ซ่ึงตาม

กฎหมายของสหพนัธรัฐเยอรมันในเร่ืองของอาหารและการอนามัยแพทยจ์ะเป็นผูค้วบคุม ด้วย

ปัญหาการขาดแคลนแพทยมิ์ไดมี้มากดงัเช่นประเทศไทย 

  6.  ส่งเสริมการศึกษาในเรือนจาํ ทั้ งการให้ความรู้ด้านการพยาบาล การอนามัยใน

เรือนจาํแก่ผูต้อ้งขงั เจา้พนกังานเรือนจาํ เจา้หนา้ที่ต่างๆในเรือนจาํอยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะโรคติดต่อ

ที่ผ่านทางการสัมผสั และทางเพศสมัพนัธ์เพื่อให้ผูต้อ้งขงัไดจ้ดัการดูแลตนเองเบื้องตน้ไดอ้ยา่งถูก

วิธี และต้องส่งเสริมด้านทุนการศึกษาแก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่พยาบาล ใน

สถาบนัการศึกษาต่างๆ พร้อมเพิ่มค่าตอบแทนกรณีเขา้ทาํงานในเรือนจาํ เพื่อสร้างค่านิยมในการ

ทาํงานในเรือนจาํใหก้บับุคคลากรทางแพทยด์งัเช่นประเทศญี่ปุ่ น 

  7. การแยกเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัเพศท่ีสาม การปฏิบติังานของกรมราชทณัฑใ์นการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตวัผูต้อ้งขงั การจาํแนกประเภทลักษณะของผูต้อ้งขงั การ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัภายในเรือนจาํ ตลอดจนขั้นตอนการปล่อยตวัผูต้อ้งขงัเขา้สู่สงัคมดว้ยเรือนจาํชาย

มีจาํนวนเพศที่สามจาํนวนมากขึ้นเร่ือยๆ ณ วนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผูต้อ้งขงัขา้มเพศจาํนวน 6,263 
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คน 2

3 การมีเพศสัมพนัธ์ในเรือนจาํทาํให้เกิดปัญหาดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได้ง่าย การแยก

เรือนจาํเพศที่สามน้ีออกไปช่วยป้องกันปัญหาน้ีได้และเป็นการช่วยในการฝึกอาชีพสําหรับเพศ

พเิศษน้ีไดโ้ดยเฉพาะ อนัเป็นการขดัเกลาพฤติกรรมผูต้อ้งขงัให้กลบัเขา้สู่สงัคมไดโ้ดยไม่กระทาํผิด

ซํ้ าอีกโดยเรือนจาํที่มีการจดัแบ่งโซนผูต้อ้งขงัเพศท่ี 3 ในปัจจุบนัจะมีเรือนจาํมีนบุรี เรือนจาํจงัหวดั

พัทยาและเรือนจาํกลางคลองเปรม ซ่ึงเป็นนโยบายนําร่องของกรมราชทัณฑ์ ซ่ึงเร่ิมก่อนที่

พระราชบญัญัติราชทณัฑ์ฉบบัใหม่จะประกาศใช้ แต่พระราชบญัญัติฉบบัปี พ.ศ. 2560 ก็มิได้มี

หมวดหมู่การจาํแนกเพศแต่อยา่งใด ซ่ึงตอ้งอาศยัการแกไ้ขกฏกระทรวงและระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อ

ใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 

  8.  บทบาทของแพทยอี์กประการในเรือนจาํคือ ขั้นตอนการประหารชีวิตนกัโทษ ซ่ึงใน

ต่างประเทศนั้น จะไม่ไดก้าํหนดหน้าที่น้ีให้กบัแพทยด์ว้ยแพทยมิ์ไดมี้หน้าที่ในการประหารชีวิต

ผูใ้ด แมแ้ต่ในประเทศญี่ปุ่ นเอง ก็ไม่มีแพทยม์ายนืยนัการตายภายหลงัแขวนคอผูต้อ้งโทษประหาร 

แต่ในประเทศไทย แพทยมี์หน้าที่จดัเตรียมสารพิษเพื่อใชใ้นการประหารและร่วมตรวจพิสูจน์การ

ตายของนักโทษ โดยทาํบนัทึกยืนยนัการตายและประกาศผลการตายในวนัประหาร ตามระเบียบ

กระทรวงยติุธรรมวา่ ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2556 ซ่ึงในบทบาทการ

ประหารชีวิตกระทรวงยติุธรรมไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ป็นการเฉพาะแต่ บทบาทอ่ืนอนัจาํเป็นยิง่

กวา่ อาทิ การตรวจร่างกายผูป่้วย หรือ ผูต้อ้งขงัแรกรับ กลบัไม่มีรายละเอียดที่ชดัเจน ซ่ึงผูเ้ขียนเห็น

วา่ ดว้ยกฎหมายไทยยงัมิไดย้กเลิกโทษประหาร การตรวจพสูิจน์การตายยงัคงตอ้งปรากฏอยู ่แต่ควร

ตดัขั้นตอนการเข้าร่วมการประหารออกไปจากหน้าที่ของแพทยจึ์งจะเหมาะสมกว่า โดยให้คง

เฉพาะหน้าที่พิสูจน์การตาย และกรมราชทณัฑค์วรเร่งออกระเบียบการบงัคบับทบาทหนา้ท่ีแพทย์

ใหเ้ฉพาะเจาะจงดงัเช่นขั้นตอนการประหารชีวติ เพือ่อาํนวยสิทธิผูต้อ้งขงัอยา่งแทจ้ริง 

 3 กรมราชทณัฑ,์ “รายงานสถิติ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23เมษายน 2560, จาก 

http://www.correct.go.th/stathomepage/satatisex.pdf. 
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พระราชบญัญติั ราชทณัฑ ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

********************* 

 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

 สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด

เกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑ ์

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอม

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 

 (๑) พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช ๒๔๗๙ 

 (๒) พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 (๓) พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๔) พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์(ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑๐/๒๕๕๗ เร่ือง การแก้ไข

เพิม่เติมกฎหมายวา่ดว้ยราชทณัฑ ์ลงวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

 

 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “เรือนจํา” หมายความว่า ท่ี ซ่ึ งใช้ควบคุม ขัง หรือจําคุกผู ้ต้องขังกับทั้ งส่ิงท่ีใช้

ต่อเน่ืองกัน และให้หมายความรวมถึงท่ีอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีได้กาํหนดและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาวางอาณาเขตไวโ้ดยชดัเจนดว้ย 
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 “ผูต้อ้งขงั” หมายความรวมถึงนกัโทษเด็ดขาด คนตอ้งขงั และคนฝาก 

 “นกัโทษเด็ดขาด” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจาํคุกภายหลงัคาํพพิากษา

ถึงที่สุด และใหห้มายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามคาํสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษดว้ย 

 “คนตอ้งขงั” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายขงั 

 “คนฝาก” หมายความว่า บุคคลซ่ึงถูกฝากให้ควบคุมไวต้ามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนโดยไม่มีหมายอาญา 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการราชทณัฑ ์

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการราชทณัฑ ์

 “เจา้พนักงานเรือนจาํ” หมายความว่า ผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

และอธิบดีไดแ้ต่งตั้ง เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมราชทณัฑ ์

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

 มาตรา ๕  พระราชบญัญติัน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบัเรือนจาํทหารตามกฎหมายว่าดว้ยเรือนจาํ

ทหาร 

 

 มาตรา ๖  กรมราชทณัฑอ์าจดาํเนินการใหมี้มาตรการบงัคบัโทษดว้ยวธีิการอ่ืนนอกจาก

การควบคุม ขงั หรือจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ แต่มาตรการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัต่อประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข

ที่กาํหนดในกฎกระทรวงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๗  ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้

มีอาํนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 

คณะกรรมการราชทณัฑ ์

************** 

 

 มาตรา ๘ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการราชทณัฑ”์ ประกอบดว้ย 

 (๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) ปลดักระทรวงยติุธรรม เป็นรองประธานกรรมการ 

 (๓) กรรมการโดยตาํแหน่ง จาํนวนเกา้คน ได้แก่ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยติุธรรม อัยการ

สูงสุด และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (๔ ) กรรมการผู ้ทรงคุณ วุฒิ  จ ํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงรัฐมน ตรีแต่งตั้ งจากผู ้มีความ รู้ 

ความสามารถความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ดา้นนิติศาสตร์ ดา้นศาสนา ศิลปะ 

หรือวฒันธรรม ดา้นอาชญาวิทยา ดา้นทณัฑวิทยา ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นจิตวทิยา และดา้นอ่ืนที่

เป็นประโยชน์ต่อการราชทณัฑ ์ดา้นละหน่ึงคน 

 ใหอ้ธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหอ้ธิบดีแต่งตั้งขา้ราชการในกรมราชทณัฑ์

จาํนวนไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๙  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีสญัชาติไทย 

 (๒) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบหา้ปี 

 (๓) ไม่ เป็นผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู ้บริหารท้องถ่ิน 

กรรมการหรือผูด้ ํารงตาํแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าท่ีพรรค

การเมือง 

 (๔) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ เวน้แต่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง

อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรัฐ 

 (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๖) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก ไม่วา่จะไดรั้บโทษจาํคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่

เป็นโทษสาํหรับความผดิที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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 (๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวสิาหกิจเพราะกระทาํผดิวนิยั 

  

 มาตรา ๑๐  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 

 เม่ือครบกาํหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้นอยูใ่นตาํแหน่งเพื่อดาํเนินงาน

ต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่จะดาํรง

ตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

  

 มาตรา ๑๑  นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ 

 (๔) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอ่น

ความสามารถ 

 ในกรณีที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้น

เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งแทนอยู่ในตาํแหน่ง

เท่ากบัวาระที่เหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

  

 มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) กาํหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทณัฑเ์พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ

ด้านการราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน

ราชทณัฑต์ามที่คณะรัฐมนตรีขอใหพ้จิารณา 

 (๒) ให้คาํแนะนําหรือคาํปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศตามพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่อธิบดีในการวางระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 (๓) ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามที่ก ําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี 
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 (๔) กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการในการปรับปรุงและ

พฒันาการบริหารงานราชทณัฑ์ หรือการดาํเนินการตามแผนการบริหารงานราชทณัฑ์ให้เป็นไป

โดยมีประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผล รวมทั้งแนวทางในการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็น

คนดี การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้อ้งขงั และการดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งขงัหลงัปล่อยเพื่อมิให้

กลับไปกระทาํความผิดซํ้ าอีก และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัและการดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งขงัหลงัปล่อยเพือ่พจิารณา 

 (๕) กําหนดมาตรฐานการดําเนินการด้านต่าง ๆ ของเรือนจําให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัน้ี 

 (๖) ปฏิบติัการอ่ืนตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

   

 มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการและรองประธาน

กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน

ในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงช้ีขาด 

  

 มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือ

ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๓ มา

ใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  

 มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรั้บเบี้ยประชุม และ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

  

 มาตรา ๑๖   ให้กรม ราชทัณ ฑ์ รับ ผิดชอบ งาน ธุรการของคณ ะกรรมการแล ะ

คณะอนุกรรมการ และประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพฤติ
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นิสัยผูต้อ้งขงั การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้อ้งขงั และการดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งขงัหลงัปล่อย 

รวมทั้งปฏิบติังานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  

หมวด ๒ 

อาํนาจหนา้ท่ีเจา้พนกังานเรือนจาํ 

************** 

 

 มาตรา ๑๗  อธิบดีมีอาํนาจกาํหนดอาํนาจและหน้าที่ของเจา้พนกังานเรือนจาํในส่วนที่

เก่ียวแก่การงานและความรับผดิชอบ ตลอดจนเง่ือนไขที่จะปฏิบติัตามอาํนาจและหนา้ที่นั้น 

 ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู ้บัญชาการเรือนจําอาจแต่งตั้ งให้

ขา้ราชการหรือบุคลากรจากส่วนราชการอ่ืนเป็นผูช่้วยเหลือกรมราชทณัฑใ์นการปฏิบติัหน้าที่หรือ

ภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นคร้ังคราวได้ โดยให้ผูไ้ด้รับการแต่งตั้ งมีอาํนาจหน้าท่ี

เช่นเดียวกบัเจา้พนกังานเรือนจาํ 

 การดาํเนินการตามมาตราน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๑๘  ให้กรมราชทณัฑ์จดัให้เจา้พนักงานเรือนจาํเขา้รับการฝึกอบรมก่อนเขา้

ปฏิบติัหน้าที่เพื่อให้มีการประเมินและพฒันาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบติั

หน้าที่ รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญ  ทั้ งน้ี ตามหลักสูตรการ

ฝึกอบรมที่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  

 มาตรา ๑๙  ใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมตามมาตรา ๑๘ เป็นตาํแหน่งที่มี

เหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน และในการกาํหนดให้ได้รับเงินเพิ่ม

สําหรับตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คาํนึงถึงภาระหน้าท่ีและคุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับ

ค่าตอบแทนของผูป้ฏิบติังานอ่ืนในกระบวนการยติุธรรม  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

ยติุธรรมโดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
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 มาตรา ๒๐  เจ้าพนักงานเรือนจาํจะใช้กําลังบังคับแก่ผู ้ต้องขังไม่ได้ เวน้แต่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) การกระทาํเพือ่ป้องกนัตวั 

 (๒) ผูต้อ้งขงัพยายามหลบหนี ใช้กาํลังกายขดัขืนโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่

ปฏิบติัตามคาํสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายของเจา้พนกังานเรือนจาํหรือระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง เจา้พนกังานเรือนจาํจะใชก้าํลงับงัคบัไดเ้พียงเท่าที่จาํเป็น

และเหมาะสมกบัพฤติการณ์ และตอ้งรายงานเหตุต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํทนัที 

  

 มาตรา ๒๑  หา้มใชเ้คร่ืองพนัธนาการแก่ผูต้อ้งขงั เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ผูต้อ้งขงัมีพฤติการณ์ท่ีจะทาํอนัตรายต่อชีวติหรือร่างกายของตนเองหรือผูอ่ื้น 

 (๒) ผูต้อ้งขงัมีพฤติกรรมหรืออาการส่อวา่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตไม่สมประกอบซ่ึง

อาจจะทาํอนัตรายต่อชีวติหรือร่างกายของตนเองหรือผูอ่ื้น 

 (๓) ผูต้อ้งขงัมีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุม 

 (๔) เม่ือผูต้อ้งขงัถูกคุมตวัไปนอกเรือนจาํและเจา้หน้าที่ของรัฐผูมี้หน้าที่ควบคุมเห็น

เป็นการสมควรที่จะตอ้งใชเ้คร่ืองพนัธนาการ 

 (๕) เม่ืออธิบดีสั่งวา่เป็นการจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองพนัธนาการ เน่ืองจากสภาพของเรือนจาํ 

สภาพของทอ้งถ่ิน หรือเหตุจาํเป็นอ่ืน 

 ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกาํหนดตวัพศัดีผูมี้อาํนาจสั่งให้ใชเ้คร่ืองพนัธนาการแก่ผูต้อ้งขงั

ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และสัง่เพกิถอนคาํสัง่ใหใ้ชเ้คร่ืองพนัธนาการนั้น 

 การใชเ้คร่ืองพนัธนาการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) กบัผูต้อ้งขงัซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา่สิบแปด

ปี ผูต้อ้งขงัซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปี ผูต้ ้องขังหญิง หรือผูต้ ้องขังซ่ึงเจ็บป่วย พศัดีผูมี้อ ํานาจสั่ง เจ้า

พนักงานเรือนจาํหรือเจา้หน้าที่ของรัฐผูมี้หน้าที่ควบคุม แล้วแต่กรณี ตอ้งเห็นเป็นการจาํเป็นที่

จะตอ้งใชเ้คร่ืองพนัธนาการนั้นดว้ย 

 ให้ผูส้ั่งใชเ้คร่ืองพนัธนาการบนัทึกเหตุผลหรือความจาํเป็นที่ตอ้งใชเ้คร่ืองพนัธนาการ

กบัผูต้อ้งขงันั้นไวด้ว้ย 

 การกาํหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพนัธนาการ ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 
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 มาตรา ๒๒  เจา้พนักงานเรือนจาํอาจใช้อาวุธอ่ืน นอกจากอาวุธปืนแก่ผูต้ ้องขงัได ้

ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ผูต้ ้องขังกําลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี และไม่มีทางจะป้องกันอย่างอ่ืน

นอกจากใชอ้าวธุ 

 (๒) ผูต้อ้งขงัก่อความไม่สงบขึ้นและไม่เช่ือฟังเจา้พนกังานเรือนจาํหา้มปราม 

 (๓) ผูต้อ้งขงัใชก้าํลงัทาํร้ายหรือพยายามทาํร้ายเจา้พนกังานเรือนจาํหรือผูอ่ื้น 

 ประเภทหรือชนิดของอาวุธตามวรรคหน่ึงที่ เจ้าพนักงานเรือนจําจะพึงมีไว้ใน

ครอบครองหรือใชใ้หเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  

 มาตรา ๒๓  เจ้าพนักงานเรือนจาํอาจใช้อาวุธปืนแก่ผูต้ ้องขังได้ เฉพาะแต่ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ผูต้อ้งขงัมีอาวุธและขดัขืนไม่ยอมวางอาวุธ อันอาจเกิดอันตรายต่อเจา้พนักงาน

เรือนจาํหรือผูอ่ื้น 

 (๒) ผูต้อ้งขงัซ่ึงกาํลงัหลบหนีโดยไม่ยอมหยดุเม่ือเจา้พนักงานเรือนจาํสั่งให้หยดุและ

ไม่มีทางอ่ืนที่จะจบักุมได ้

 (๓) ผูต้อ้งขงัตั้งแต่สามคนขึ้นไปก่อการวุ่นวาย เปิดหรือพยายามเปิดหรือทาํลายหรือ

พยายามทาํลาย ประตู ร้ัว กาํแพง หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ภายในเรือนจาํ หรือใช้กาํลังทาํร้ายเจา้

พนกังานเรือนจาํ หรือผูอ่ื้น และไม่ยอมหยดุเม่ือเจา้พนกังานเรือนจาํสัง่ใหห้ยดุ 

 (๔) ผูต้อ้งขงัใชอ้าวธุทาํร้ายหรือพยายามทาํร้ายเจา้พนกังานเรือนจาํหรือผูอ่ื้น 

 การใชอ้าวธุปืนตามวรรคหน่ึง หากมีเจา้พนักงานเรือนจาํผูมี้อาํนาจเหนือตนอยูใ่นที่นั้น

ด้วยและอยู่ในวิสัยที่จะรับคาํสั่งได้ การใช้อาวุธปืนนั้ นจะกระทาํได้ต่อเม่ือได้รับคาํสั่งจากเจ้า

พนกังานเรือนจาํผูน้ั้นแลว้เท่านั้น 

  

 มาตรา ๒๔  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอนัอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของ

ผูต้อ้งขงั ถา้เจา้พนักงานเรือนจาํไม่สามารถยา้ยผูต้อ้งขงัไปควบคุมไว ้ณ ที่อ่ืนไดท้นัท่วงที จะปล่อย

ผูต้อ้งขงัไปชัว่คราวก็ได ้และใหแ้จง้ผูต้อ้งขงัที่ถูกปล่อยไปทราบวา่ตอ้งกลบัมาเรือนจาํ หรือรายงาน

ตนยงัสถานีตาํรวจหรือที่ว่าการอาํเภอภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนับตั้งแต่เวลาที่ไดรั้บการปล่อยไป และ

ตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่ของเจา้หนา้ที่นั้น ๆ ถา้ผูต้อ้งขงัที่ถูกปล่อยไปไม่กลบัมาเรือนจาํ ไม่ไปรายงาน

ตน หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งดังกล่าว โดยไม่มีเหตุที่อาจรับฟังได้ ให้ถือว่าผูต้อ้งขงันั้ นมี

ความผดิฐานหลบหนีที่คุมขงัตามประมวลกฎหมายอาญา 
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 ในกรณีที่เจา้พนักงานเรือนจาํแจง้ให้ผูต้อ้งขงัที่ถูกปล่อยไปรายงานตนยงัสถานีตาํรวจ

หรือที่ว่าการอําเภอใด ให้เจา้พนักงานเรือนจาํรีบแจง้ไปยงัสถานีตาํรวจหรือที่ว่าการอําเภอนั้ น

โดยเร็ว 

  

 มาตรา ๒๕  ภายในเวลาส่ีสิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเหตุผูต้อ้งขงัหลบหนี เพื่อ

ประโยชน์ในการจดัการจบักุมผูต้อ้งขงัหลบหนี ใหเ้จา้พนักงานเรือนจาํมีอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เขา้ไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพือ่ตรวจคน้หรือจบักุมผูต้อ้งขงัซ่ึงอยูร่ะหวา่ง

การหลบหนีเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าบุคคลดงักล่าวหลบซ่อนอยู ่และมีเหตุอนัควรเช่ือวา่หากเน่ิน

ช้าไปหรือรอจนกว่าจะได้หมายค้นจากศาลมาได้ ผูต้อ้งขังนั้ นจะหลบหนีไป หากเจา้ของหรือ

ผูรั้กษาสถานที่นั้นไม่ยอมให้เขา้ไป เจา้พนักงานเรือนจาํมีอาํนาจใชก้าํลงัเพื่อเขา้ไป ในกรณีจาํเป็น

จะเปิดหรือทาํลายประตูบา้น ประตูเรือน หน้าต่าง ร้ัว หรือส่ิงกีดขวางอยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนันั้นก็

ได ้

 (๒) คน้ยานพาหนะที่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูต้อ้งขงัซ่ึงอยูร่ะหวา่งการหลบหนีไดเ้ขา้ไป

หลบซ่อนอยูแ่ละหากปล่อยใหเ้น่ินชา้ไปจะไม่สามารถตามหายานพาหนะหรือผูต้อ้งขงัดงักล่าวได ้

เจา้พนักงานเรือนจาํตาํแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึงทั้ งหมดหรือแต่

บางส่วนหรือจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบุคคลใดก่อนดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

โดยทาํเอกสารและเคร่ืองหมายแสดงการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ไวป้ระจาํตัวเจา้พนักงาน

เรือนจาํผูไ้ดรั้บอนุมติันั้นและเจา้พนักงานเรือนจาํผูน้ั้นตอ้งแสดงเอกสารและเคร่ืองหมายดงักล่าว

ต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งทุกคร้ัง 

 ในการดาํเนินการตามมาตราน้ี ให้เจา้พนักงานเรือนจาํมีอาํนาจใชอ้าวุธหรืออาวุธปืน

ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แลว้แต่กรณี กบัผูต้อ้งขงันั้นได ้

  

 มาตรา ๒๖  การใชอ้าํนาจตามมาตรา ๒๕ นอกจากเจา้พนักงานเรือนจาํตอ้งดาํเนินการ

เก่ียวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานเรือนจาํ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 (๑) แสดงความบริสุทธ์ิก่อนการเขา้คน้และตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 (๒) บนัทึกเหตุอนัควรสงสยัและเหตุอนัควรเช่ือที่ทาํให้ตอ้งเขา้คน้เป็นหนงัสือใหไ้วแ้ก่

เจา้ของผูรั้กษาหรือผูค้รอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน้ แต่ถา้ไม่มีบุคคลดงักล่าวอยู ่ณ ที่นั้น ให้

เจา้พนักงานเรือนจาํผูค้น้ส่งมอบสาํเนาหนังสือนั้นให้แก่บุคคลนั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระทาํ

ได ้
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 (๓) รายงานเหตุผลและผลการตรวจคน้เป็นหนังสือต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไป

ชั้นหน่ึงทราบ 

 ในกรณีที่เป็นการเขา้คน้ในเวลากลางคืนภายหลงัพระอาทิตยต์ก เจา้พนักงานเรือนจาํผู ้

เป็นหวัหนา้ในการเขา้คน้ตอ้งเป็นเจา้พนกังานเรือนจาํชั้นพศัดีขึ้นไป 

  

 มาตรา ๒๗  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดอาณา

บริเวณภายนอกรอบเรือนจาํซ่ึงเป็นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภยัโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พร้อมแสดงแผนที่ของอาณาบริเวณดังกล่าว  ทั้ งน้ี ตอ้งคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน

บริเวณนั้นประกอบดว้ย 

 ในกรณีที่มีพฤติการณ์และเหตุอนัควรสงสัยว่าบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจส่งยาเสพ

ติดใหโ้ทษ วตัถุออกฤทธ์ิ สารระเหย อาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง ส่ิงเทียม

อาวุธปืน โทรศพัท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน อุปกรณ์ของส่ิงของดังกล่าว รวมทั้งวตัถุอ่ืนที่เป็น

อนัตรายหรือกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของเรือนจาํเขา้ไปในเรือนจาํ ใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํมี

อาํนาจตรวจคน้บุคคลหรือยานพาหนะนั้นในเขตปลอดภยัตามวรรคหน่ึงได ้รวมทั้งมีอาํนาจยดึ ทาํ

ให้เสียหาย ทาํให้ใช้การไม่ได้หรือทาํลายส่ิงของและทรัพยสิ์นที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําส่ง

ส่ิงของดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เป็นความผิดทางอาญาให้มีอาํนาจจบักุมและแจง้ให้พนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตาํรวจแห่งทอ้งที่ที่ถูกจบั เพือ่ดาํเนินการต่อไป 

 ส่ิงของและทรัพยสิ์นที่ยดึไวต้ามวรรคสอง หากไม่ไดใ้ชเ้ป็นพยานหลกัฐานในทางคดี

และไม่ใช่เป็นทรัพยสิ์นที่ผูใ้ดทาํหรือมีไวเ้ป็นความผิด ให้คืนแก่เจา้ของ เวน้แต่กรณีตามหาเจา้ของ

ไม่ได ้หรือเป็นของสดเสียง่าย ให้จาํหน่ายตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขที่กาํหนดในระเบียบ

กรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๒๘  เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานเรือนจาํตามมาตรา ๒๕ 

ถา้เจา้พนักงานเรือนจาํไดข้อให้บุคคลใดช่วยเหลือ ให้บุคคลนั้นมีอาํนาจช่วยการปฏิบติัหน้าที่ของ

เจา้พนักงานเรือนจาํได ้หากบุคคลนั้นเจ็บป่วย ไดรั้บบาดเจบ็ หรือตายเพราะเหตุที่ไดเ้ขา้ช่วยเหลือ

เจา้พนักงานเรือนจาํซ่ึงกระทาํการตามหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการ

ปฏิบติัตามหนา้ที่มนุษยธรรม 
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 มาตรา ๒๙  เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํมีอาํนาจตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พสัดุภณัฑ ์

หรือส่ิงส่ือสารอ่ืน หรือสกดักั้นการติดต่อส่ือสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใด ๆ ซ่ึงมีถึงหรือ

จากผูต้อ้งขงั  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 ความสงบเรียบร้อยตามวรรคหน่ึงให้หมายความเฉพาะการป้องกนัเหตุร้าย และรักษา

ความสงบเรียบร้อยของเรือนจาํ 

 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบับรรดาคาํร้องทุกข ์หรือเร่ืองราวใด ๆ ท่ีไดย้ืน่ตาม

มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และเอกสารโตต้อบระหวา่งผูต้อ้งขงักบัทนายความของผูน้ั้น 

  

 มาตรา ๓๐  เจา้พนักงานเรือนจาํ ขา้ราชการหรือบุคลากรจากส่วนราชการอ่ืน ตาม

มาตรา ๑๗ วรรคสอง และบุคคลซ่ึงช่วยเหลือเจา้พนักงานเรือนจาํตามมาตรา ๒๘ ไม่ตอ้งรับผิดทาง

แพง่ ทางอาญา หรือทางวนิัย เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี หากเป็นการกระทาํที่

สุจริตไม่เลือกปฏิบติัและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจาํเป็น แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดรั้บ

ความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิทางละเมิดของ

เจา้หนา้ที่ 

  

หมวด ๓ 

การจาํแนก เขตความรับผดิชอบ และมาตรฐานเรือนจาํ 

****************** 

 

 มาตรา ๓๑  การจาํแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจาํ ให้รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดย

อาศยัเกณฑอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เพศของผูต้อ้งขงั 

 (๒) สถานะของผูต้อ้งขงั 

 (๓) ความประสงคใ์นการพฒันาพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงั 

 (๔) ความมัน่คงของเรือนจาํ 

 (๕) ลกัษณะเฉพาะทางของเรือนจาํ 

 เพื่อประโยชน์ในการอบรม พฒันาพฤตินิสัย และควบคุมผูต้อ้งขัง อธิบดีจะสั่งให้

จดัแบ่งอาณาเขตภายในเรือนจาํออกเป็นส่วน ๆ โดยคาํนึงถึงประเภทหรือชั้นของเรือนจาํที่ได้

จาํแนกไวแ้ละความเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทก็ได ้
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 การจดัแบ่งอาณาเขตภายในเรือนจาํตามวรรคสอง จะจดัโดยให้มีส่ิงกีดกั้นหรือขอบเขต

ที่แน่นอนและจดัแยกผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทไวใ้นส่วนต่าง ๆ ที่ไดจ้ดัแบ่งนั้นก็ได ้ในกรณีที่เรือนจาํ

ใดโดยสภาพไม่อาจดาํเนินการดงักล่าวได ้ใหแ้ยกการควบคุมใหใ้กลเ้คียงกบัแนวทางดงักล่าว 

  

 มาตรา ๓๒  ให้กรมราชทณัฑก์าํหนดช่ือเรือนจาํ โดยใชค้าํว่า “เรือนจาํ” เป็นคาํขึ้นตน้

แลว้ต่อดว้ยช่ือของเรือนจาํ และเขตความรับผิดชอบของเรือนจาํโดยอาจกาํหนดใหค้รอบคลุมพื้นที่

หลายจงัหวดั  ทั้งน้ี ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี และรองรับ

การดาํเนินการของศาล 

 การดําเนินการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรมและแจง้ให้

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบดว้ย 

  

 มาตรา ๓๓  การกาํหนดอาณาเขตในสถานที่อ่ืนที่มิใช่เรือนจาํให้เป็นสถานที่คุมขงัเพื่อ

ดาํเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทณัฑ ์ให้สามารถทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขที่

กาํหนดในกฎกระทรวง 

  

 มาตรา ๓๔  เพื่อให้การบริหารงานเรือนจาํและสถานที่คุมขงัตามมาตรา ๓๓ ทุกแห่ง

เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกนั ให้อธิบดีวางระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงานในเรือนจาํ

และสถานที่คุมขงั การปฏิบติังานของเจา้พนกังานเรือนจาํและเจา้หนา้ที่ การแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู และ

พฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั การปฏิบติัตวัของผูต้อ้งขงัแต่ละประเภท และการอ่ืนอันจาํเป็นตามที่

กาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้กรมราชทัณฑ์นําเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งระบบและเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวขอ้งมาใชใ้นการบริหารจดัการ

เรือนจาํใหมี้ประสิทธิภาพ 
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หมวด ๔ 

ผูต้อ้งขงั 

************** 

ส่วนที่ ๑ 

การรับตวัผูต้อ้งขงั 

*************** 

  

 มาตรา ๓๕  เจา้พนกังานเรือนจาํจะรับบุคคลใด ๆ ไวเ้ป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไดต้่อเม่ือ

ไดรั้บหมายอาญาหรือเอกสารอนัเป็นคาํสัง่ของผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย โดยใหผู้มี้อาํนาจออกหมาย

อาญาหรือเอกสารดงักล่าว ระบุเลขประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผูต้อ้งขงัเท่าที่

ทราบดว้ย 

  

 มาตรา ๓๖  ในวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัเขา้ไวใ้หม่ในเรือนจาํ ให้เจา้พนักงานเรือนจาํจดัทาํ

ทะเบียนประวติัผูต้อ้งขงัโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ช่ือและนามสกุลของผูต้อ้งขงั เลขประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของ

ผูต้อ้งขงัเท่าที่ทราบ 

 (๒) ขอ้หาหรือฐานความผดิท่ีผูน้ั้นไดก้ระทาํ 

 (๓) บนัทึกลายน้ิวมือหรือส่ิงแสดงลกัษณะเฉพาะของบุคคล และตาํหนิรูปพรรณ 

 (๔) สภาพของร่างกายและจิตใจ ความรู้และความสามารถ 

 (๕) รายละเอียดอ่ืนตามที่กาํหนดในระเบียบกรมราชทณัฑ ์

ใหก้รมราชทณัฑน์าํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัทาํทะเบียนประวติัผูต้อ้งขงัตามวรรคหน่ึง 

รวมทั้งใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์และประมวลผลดว้ย 

 เม่ือเจ้าพนักงานเรือนจาํร้องขอ ให้เจ้าพนักงานผูมี้อ ํานาจสืบสวนหรือสอบสวน

คดีอาญาหรือเจา้พนกังานผูค้รอบครองหรือควบคุมดูแลประวติัผูต้อ้งขงัส่งรายงานแสดงประวติัของ

ผูต้อ้งขงันั้นใหแ้ก่เจา้พนกังานเรือนจาํ 
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 มาตรา ๓๗  ในวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัเขา้ไวใ้หม่ในเรือนจาํ ให้แพทย ์พยาบาล หรือเจา้

พนักงานเรือนจาํที่ผ่านการอบรมดา้นการพยาบาลทาํการตรวจร่างกายของผูต้อ้งขงั ในกรณีท่ีไม่

สามารถดาํเนินการตรวจร่างกายภายในวนัที่รับตวัเขา้ไวไ้ด้ ให้เจา้พนักงานเรือนจาํเป็นผูต้รวจ

ร่างกายของผูต้อ้งขงันั้นในเบื้องตน้ก่อนไดแ้ต่ตอ้งจดัให้มีการตรวจโดยเร็ว  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๓๘  ในวนัที่รับตวัผูต้อ้งขงัเขา้ไวใ้หม่ในเรือนจาํ ตอ้งแจง้ให้ผูต้อ้งขงัทราบถึง

ขอ้บงัคบัเรือนจาํ ระเบียบกรมราชทณัฑเ์ก่ียวกับการปฏิบติัตวัของผูต้อ้งขงั และสิทธิ หน้าท่ี และ

ประโยชน์ที่ผูต้อ้งขงัจะพงึไดรั้บตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งเร่ืองอ่ืนที่จาํเป็น 

 ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัไม่รู้หนังสือ ตอ้งช้ีแจงรายละเอียดในขอ้บงัคบัเรือนจาํและระเบียบ

กรมราชทัณฑ์ และสิทธิ หน้าที่  และประโยชน์ที่ผู ้ต ้องขังจะพึงได้รับตามที่ก ําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งเร่ืองอ่ืนที่จาํเป็นตามวรรคหน่ึงให้ผูต้อ้งขงัทราบดว้ยวาจาหรือดว้ยวิธีการ

อ่ืนใดเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัเขา้ใจดว้ย 

 การแจง้ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้เจา้พนักงานเรือนจาํบนัทึกไวใ้นทะเบียน

ประวติัผูต้อ้งขงัดว้ย 

  

 มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัมีเด็กอายตุ ํ่ากวา่สามปีซ่ึงอยูใ่นความดูแลของตนติดมายงั

เรือนจาํหรือเด็กซ่ึงคลอดในระหวา่งที่มารดาถูกคุมขงัในเรือนจาํ หากมีความจาํเป็นหรือปรากฏว่า

ไม่มีผูใ้ดจะเล้ียงดูเด็กนั้น ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะอนุญาตใหเ้ด็กนั้นอยูใ่นเรือนจาํจนกวา่เด็กอายคุรบ

สามปีก็ได ้หรือให้ส่งเด็กนั้นไปยงัหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่ใหก้ารสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ หรือ

พฒันาฟ้ืนฟูเด็กเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้  ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกรม

ราชทณัฑ ์โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาํคญั 

 ในกรณีมีเด็กซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นเรือนจาํตามวรรคหน่ึง ใหเ้รือนจาํจดัหาส่ิงจาํเป็น

พื้นฐานในการดาํรงชีวติใหต้ามสมควร 
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ส่วนที่ ๒ 

การจาํแนกและการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั 

*************** 

 

 มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการจดัชั้น จดักลุ่ม ควบคุม แยกคุมขงั แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู

และพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นคนดี และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงั 

ให้อธิบดีจดัให้มีระบบการจาํแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงั โดยให้คาํนึงถึงโทษและพฤติการณ์ในการ

กระทาํความผิด ลกัษณะความผิด ความรุนแรงของคดี การกระทาํความผิดที่ไดก้ระทาํมาก่อนแลว้ 

และความประพฤติและวนิัยในระหว่างคุมขงั ตลอดจนระยะเวลากาํหนดโทษคุมขงัที่เหลืออยูข่อง

ผูต้ ้องขังดังกล่าว และให้อธิบดีมีอํานาจยา้ยผูต้ ้องขังตามระบบการจาํแนกและการแยกคุมขัง

ดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ระบบการจาํแนกลกัษณะของผูต้อ้งขงัเกี่ยวกบัพฤติการณ์การกระทาํความผดิ ลกัษณะ

ความผิด และความรุนแรงของคดีตามวรรคหน่ึง อยา่งน้อยตอ้งกาํหนดถึงเร่ืองการกระทาํความผิด

โดยบนัดาลโทสะ โดยไตร่ตรองไวก่้อน หรือความเป็นอาชญากรโดยสนัดาน 

  

 มาตรา ๔๑  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๐ เพือ่ประโยชน์ในการบริหารจดัการผูต้อ้งขงัภายใน

เรือนจาํ ให้อธิบดีจดัใหมี้ระบบการจดัชั้น การจดักลุ่มผูต้อ้งขงั และการแยกคุมขงั โดยตอ้งคาํนึงถึง

ประเภทหรือชั้นของเรือนจาํที่ไดจ้าํแนกไวต้ามมาตรา ๓๑ และความเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงั แต่ละ

ประเภท แต่ละชั้นการควบคุม แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อย  ทั้ ง น้ี  ให้ เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็น ชอบจาก

คณะกรรมการ 

  

 มาตรา ๔๒  เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัให้

กลับตนเป็นคนดี ให้อธิบดีจดัให้มีระบบการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัด้วยวิธีการและแนวทางท่ี

เหมาะสมเก่ียวกบัการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั โดยให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษา การอบรมทั้งดา้น

คุณธรรมและจริยธรรม การทาํงาน การฝึกวิชาชีพ การปฏิบติัศาสนกิจ การเรียนรู้วฒันธรรมอนัดี

งาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งจะตอ้งมีโอกาสได้รับการติดต่อกับครอบครัว ญาติมิตร 

องค์กรเอกชนที่มีภารกิจเพื่อการแก้ไข บาํบัด ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขังและรับรู้ถึง

ข่าวสารและความเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ์โดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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หมวด ๕ 

สิทธิ หนา้ที่ ประโยชน์ และกิจการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัผูต้อ้งขงั 

*************** 

 

ส่วนที่ ๑ 

สิทธิของผูต้อ้งขงั 

******************** 

 

 มาตรา ๔๓  ให้เรือนจาํจดัให้ผูต้อ้งขงัได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าดว้ย

การศึกษาแห่งชาติ โดยตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

รวมทั้งตอ้งมีการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และการฝึกอบรมเพือ่เพิม่โอกาสการจา้งงาน 

 ใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

 การกําหนดหลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัการศึกษาและการ

ฝึกอบรมใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๔๔  ให้เรือนจาํรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม

ให้แก่ผูต้อ้งขงั รวมทั้งตอ้งจดัหาบรรดาเคร่ืองอุปกรณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอบรมให้แก่

ผูต้อ้งขงั เวน้แต่ผูต้อ้งขงัจะนาํอุปกรณ์ในการศึกษาของตนเองมาใชแ้ละไดรั้บอนุญาตแลว้ 

 ในกรณีที่ผูต้ ้องขังตอ้งการศึกษาขั้นสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูต้ ้องขังตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการศึกษาดงักล่าวเอง โดยใหเ้รือนจาํอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  

 มาตรา ๔๕  ในกรณีที่เรือนจาํใด มีผูต้อ้งขงัที่นับถือศาสนาเดียวกันเป็นจาํนวนมาก

พอสมควร ใหเ้รือนจาํนั้นจดัหาภิกษุ นกับวช หรือผูมี้ความรู้หรือผูป้ฏิบติัหนา้ที่อนุศาสนาจารยห์รือ

ผูน้าํทางศาสนาแห่งศาสนาที่ผูต้อ้งขงันบัถือ เพื่อสอนธรรมะ ให้คาํแนะนาํทางจิตใจ หรือประกอบ

ศาสนกิจในเรือนจาํนั้นได้ โดยผูต้อ้งขงัทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีสิทธิท่ีจะมี

หนังสือธรรมะ หรือคู่มือพิธีกรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือไวใ้นครอบครองได ้ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบกรมราชทณัฑ ์
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 มาตรา ๔๖  ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ว่าดว้ยการอภยัโทษ การเปล่ียนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ ผูต้อ้งขงัมีสิทธิที่จะยืน่คาํร้องทุกข์

หรือเร่ืองราวใด ๆ ต่อเจา้พนกังานเรือนจาํ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ อธิบดี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของ

รัฐที่เก่ียวขอ้ง หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษตัริยไ์ด้  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  

 มาตรา ๔๗  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิร้องเรียนเก่ียวกบัการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบติั

หน้าที่โดยมิชอบของเจา้พนักงานของเรือนจาํได้ โดยให้ได้รับความคุม้ครองและให้คาํปรึกษา

ในทนัที รวมทั้งคาํร้องดังกล่าวตอ้งรักษาเป็นความลับและได้รับการไต่สวนช้ีขาดโดยพนักงาน

อยัการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นหญิงและตั้งครรภ์ให้นําบทบญัญติัมาตรา ๕๙ มาใช้

บงัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ ๒ 

หนา้ที่และการงานของผูต้อ้งขงั 

******************* 

 

 มาตรา ๔๘  ผูต้อ้งขงัมีหน้าที่ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของเจา้พนักงานเรือนจาํ ขอ้บงัคบั

เรือนจาํ และระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 เจ้าพนักงานเรือนจาํมีอํานาจสั่งให้ผู ้ต ้องขังทํางานอย่างหน่ึงอย่างใดในเรือนจํา 

ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ทาํงานสาธารณะ 

 (๒) ทาํงานรักษาความสะอาดหรืองานสุขาภิบาลของเรือนจาํ 

 (๓) ทาํงานบาํรุงรักษาเรือนจาํ 

 (๔) ทาํงานอ่ืนใดเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 

 การทาํงานของผูต้อ้งขงัตามวรรคสองตอ้งสอดคลอ้งกบัการจาํแนกลักษณะและการ

จดัแยกคุมขงัผูต้อ้งขงัตามมาตรา ๓๑ โดยใหเ้รือนจาํจดังานให้เหมาะสมกบัความพร้อมดา้นร่างกาย

และจิตใจ กาํหนดเวลาทาํงานและวนัหยดุประจาํสปัดาห์ กาํหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองรักษาความ

ปลอดภยัและสุขภาพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั และลกัษณะของงานสาธารณะ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขตามที่กาํหนดในระเบียบกรมราชทณัฑ ์
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 มาตรา ๔๙  เจา้พนักงานเรือนจาํอาจสัง่ใหน้ักโทษเด็ดขาดออกไปทาํงานสาธารณะหรือ

ทาํงานอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๔๘ นอกเรือนจาํได้ โดยให้เป็นไปตาม

ระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาคดัเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่ง

ให้ออกไปทาํงานสาธารณะหรือทาํงานอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๔๘ นอก

เรือนจาํ 

  

 มาตรา ๕๐  ผูต้อ้งขงัไม่มีสิทธิไดค้่าจา้งจากการงานท่ีไดท้าํ แต่ในกรณีที่การงานที่ไดท้าํ

ไปนั้นก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้งคาํนวณเป็นราคาเงินได้ ผูต้อ้งขงัอาจได้รับเงินรางวลัตอบแทนจากการ

งานนั้นได ้

 การคาํนวณรายไดเ้ป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวลั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  

 มาตรา ๕๑  ผูต้อ้งขงัซ่ึงไดรั้บบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย เน่ืองจากการงานตามมาตรา 

๔๘ หรือมาตรา ๔๙ มีสิทธิได้รับเงินทาํขวญัตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

 ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินทาํขวญัตามวรรคหน่ึงตาย ให้จ่ายเงินทาํขวญันั้น

แก่ทายาท 

  

ส่วนที่ ๓ 

ประโยชน์ของผูต้อ้งขงั 

******************** 

 

 มาตรา ๕๒  นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 

ความกา้วหนา้ในการศึกษา และทาํการงานเกิดผลดี หรือทาํความชอบแก่ทางราชการเป็นพเิศษ อาจ

ไดรั้บประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ไดรั้บความสะดวกในเรือนจาํตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

 (๒) เล่ือนชั้น 

 (๓) ไดรั้บแต่งตั้งใหมี้ตาํแหน่งหนา้ที่ช่วยเหลือเจา้พนกังานเรือนจาํ 
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 (๔) ลาไม่เกินเจ็ดวนัในคราวหน่ึง โดยไม่นับรวมเวลาที่ตอ้งใชใ้นการเดินทางเขา้ด้วย 

เม่ือมีความจาํเป็นเห็นประจกัษเ์ก่ียวดว้ยกิจธุระสาํคญัหรือกิจการในครอบครัว แต่ห้ามมิใหอ้อกไป

นอกราชอาณาจกัรและตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กาํหนดไวใ้นระเบียบกรมราชทณัฑ์ ระยะเวลาที่

อนุญาตให้ลาน้ี มิให้หักออกจากการคาํนวณกาํหนดโทษ ถา้นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับอนุญาตให้

ลาออกไปไม่กลบัเขา้เรือนจาํภายในเวลาที่กาํหนดเกินกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง ให้ถือวา่นักโทษเด็ดขาดผู ้

นั้นหลบหนีที่คุมขงัตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (๕) ลดวนัตอ้งโทษจาํคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวนั แต่การลดวนัตอ้งโทษจาํคุกจะพึง

กระทาํไดต้่อเม่ือนกัโทษเด็ดขาดไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพพิากษาถึงที่สุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน

หรือหน่ึงในสามของกาํหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า หรือไม่น้อย

กว่าสิบปีในกรณีที่ตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจาํคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจาํคุกมี

กาํหนดเวลา ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวนัตอ้งโทษ

จาํคุก 

 (๖) ลดวนัตอ้งโทษจาํคุกลงอีกไม่เกินจาํนวนวนัที่ทาํงานสาธารณะหรือทาํงานอ่ืนใด

เพือ่ประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจาํตามมาตรา ๔๙ และอาจไดรั้บเงินรางวลัดว้ยก็ได ้

 (๗) พกัการลงโทษเม่ือนกัโทษเด็ดขาดไดรั้บโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหน่ึง

ในสามของกาํหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลว้แต่อยา่งใดจะมากกว่า หรือไม่นอ้ยกว่าสิบปี

ในกรณีที่ตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิตท่ีมีการเปล่ียนโทษจาํคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจาํคุกมีกาํหนดเวลา 

และกาํหนดระยะเวลาที่จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขให้กาํหนดเท่ากบักาํหนดโทษที่ยงัเหลืออยู ่ ทั้งน้ี 

ในการคาํนวณระยะเวลาการพกัการลงโทษ ถา้มีวนัลดวนัตอ้งโทษจาํคุกตาม (๖) ให้นาํมารวมกบั

ระยะเวลาในการพักการลงโทษด้วยโดยในการพักการลงโทษ ให้คณ ะกรรมการแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาวนิิจฉยัการพกัการลงโทษ 

 (๘) ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับ

การศึกษาอบรมนอกเรือนจาํโดยมีหรือไม่มีผูค้วบคุมก็ได ้แต่การอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพหรือ

รับการศึกษาอบรมนอกเรือนจาํจะพึงกระทาํได้ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจาํคุกตามคาํ

พพิากษาถึงที่สุดมาแลว้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของกาํหนดโทษตามหมายจาํคุกเม่ือคดีถึงที่สุดใน

ขณะนั้น และเหลือโทษจาํคุกไม่เกินสามปีหกเดือน  ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึงประโยชน์ในการศึกษาอบรม

และแกไ้ขพฒันาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด และความปลอดภยัของสังคมประกอบกนั แต่ถ้า

นกัโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหอ้อกไปฝึกวชิาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรม

นอกเรือนจาํโดยไม่มีผูค้วบคุมไม่กลบัเขา้เรือนจาํภายในเวลาที่กาํหนดเกินกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง ให้ถือ

วา่นกัโทษเด็ดขาดผูน้ั้นหลบหนีที่คุมขงัตามประมวลกฎหมายอาญา 
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 การดาํเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่ก ําหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และตอ้งนํา

พฤติการณ์การกระทาํความผิดลกัษณะความผิด และความรุนแรงของคดี รวมตลอดทั้งการกระทาํ

ความผดิที่ไดก้ระทาํมาก่อนแลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๔๐ มาประกอบการพจิารณาดว้ย 

  

 มาตรา ๕๓  นักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษจาํคุกตามมาตรา ๕๒ (๕) หรือ 

(๖) หรือไดรั้บการพกัการลงโทษตามมาตรา ๕๒ (๗) และไดรั้บการปล่อยตวัไปก่อนครบกาํหนด

โทษตามหมายศาลในขณะนั้น ห้ามมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจกัรก่อนครบกาํหนดโทษตาม

หมายศาลในขณะนั้น และตอ้งปฏิบติัตนโดยเคร่งครัดตามเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดผูใ้ดพยายามหรือไดเ้ดินทางออกนอกราชอาณาจกัรหรือไม่

ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ให้เจา้พนกังานเรือนจาํหรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือ

ตาํรวจซ่ึงเจา้พนักงานเรือนจาํร้องขอในกรณีจาํเป็นมีอาํนาจจบันักโทษเด็ดขาดผูน้ั้นไดโ้ดยมิตอ้งมี

หมายจบั และนาํกลบัเขา้จาํคุกต่อไปตามกาํหนดโทษท่ียงัเหลืออยูโ่ดยไม่ตอ้งมีหมายจาํคุกอีก โดย

ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๕๒ (๕) หรือ (๗) พิจารณาตรวจสอบว่านักโทษเด็ดขาดได้

พยายามหรือได้เดินทางออกนอกราชอาณาจกัรหรือได้ปฏิบัติถูกตอ้งตามเง่ือนไขหรือไม่ หาก

ปรากฏว่านกัโทษเด็ดขาดไม่ไดก้ระทาํการดงักล่าว ให้มีคาํสัง่ใหมี้การลดวนัตอ้งโทษจาํคุกหรือพกั

การลงโทษต่อไป แต่หากไดก้ระทาํการนั้น ให้มีอาํนาจสั่งเพิกถอนการลดวนัตอ้งโทษจาํคุกหรือ

การพกัการลงโทษ แลว้แต่กรณี และอาจถูกพจิารณาลงโทษทางวนิยัอีกดว้ยก็ได ้

  

ส่วนที่ ๔ 

สุขอนามยัของผูต้อ้งขงั 

**************** 

 

 มาตรา ๕๔  ให้เรือนจาํทุกแห่งจดัให้มีสถานพยาบาล เพื่อเป็นที่ทาํการรักษาพยาบาล

ผูต้อ้งขงัที่ป่วย จดัให้มีแพทย ์พยาบาล หรือเจา้พนักงานเรือนจาํที่ผ่านการอบรมดา้นการพยาบาล 

ซ่ึงอยูป่ฏิบติัหน้าที่เป็นประจาํที่สถานพยาบาลนั้นดว้ย อยา่งน้อยหน่ึงคน และให้ดาํเนินการอ่ืนใด

เก่ียวกบัการตรวจร่างกายตามมาตรา ๓๗ การดูแลสุขอนามยั การสุขาภิบาล และการตรวจสุขภาพ 

ตามความจาํเป็น รวมทั้งสนบัสนุนใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บโอกาสในการออกกาํลงักายตามสมควร และจดั

ให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บอุปกรณ์ช่วยเก่ียวกบัสายตาและการไดย้นิ การบริการทนัตกรรม รวมถึงอุปกรณ์

สาํหรับผูมี้กายพกิารตามความจาํเป็นและเหมาะสม  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์
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 มาตรา ๕๕  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัป่วย มีปัญหาเกี่ยวกบัสุขภาพจิต หรือเป็นโรคติดต่อ ให้ผู ้

บญัชาการเรือนจาํดาํเนินการใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บการตรวจจากแพทยโ์ดยเร็ว 

 หากผูต้อ้งขงันั้นตอ้งได้รับการบาํบดัรักษาเฉพาะดา้นหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยูใ่น

เรือนจาํจะไม่ทุเลาดีขึ้น ให้ส่งตัวผูต้ ้องขังดังกล่าวไปยงัสถานบาํบัดรักษาสําหรับโรคชนิดนั้ น

โดยเฉพาะ โรงพยาบาล หรือสถานบาํบดัรักษาทางสุขภาพจิต นอกเรือนจาํต่อไป  ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์

และวธีิการส่งตวัผูต้อ้งขงัไปรักษาตวันอกเรือนจาํ ระยะเวลาการรักษาตวั รวมทั้งผูมี้อาํนาจอนุญาต 

ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ในกรณีที่ส่งตวัผูต้อ้งขงัไปรักษาตวันอกเรือนจาํตามวรรคสอง มิให้ถือว่าผูต้อ้งขงันั้น

พน้จากการคุมขงั และถา้ผูต้อ้งขงัไปเสียจากสถานที่ที่รับผูต้อ้งขงัไวรั้กษาตวั ให้ถือว่ามีความผิด

ฐานหลบหนีที่คุมขงัตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

 มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัตาย ป่วยหนัก บาดเจ็บสาหัส วิกลจริต หรือจิตไม่ปกติ 

ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํแจง้เร่ืองดงักล่าวให้คู่สมรสของผูต้อ้งขงันั้น ญาติ หรือบุคคลที่ผูต้อ้งขงัระบุ

ไวท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 

  

 มาตรา ๕๗  ให้เรือนจาํจดัให้ผูต้อ้งขงัหญิงที่ตั้งครรภห์รือให้นมบุตรไดรั้บคาํแนะนํา

ทางดา้นสุขภาพและโภชนาการจากแพทย ์พยาบาล หรือเจา้พนักงานเรือนจาํที่ผ่านการอบรมดา้น

การพยาบาล และตอ้งจดัอาหารที่เพียงพอและในเวลาท่ีเหมาะสมให้แก่ผูต้อ้งขงัหญิงท่ีตั้งครรภ ์

ทารก เด็กและมารดาที่ให้นมบุตร และตอ้งไม่ขดัขวางผูต้อ้งขงัหญิงในการใหน้มบุตรและการดูแล

บุตร เวน้แต่มีปัญหาดา้นสุขภาพ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๕ ๘   ให้ เรือนจําจัด เตรียมให้ผู ้ต ้องขังหญิ งที่ ตั้ งครรภ์ได้คลอดบุตรใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกเรือนจาํ ณ ทอ้งที่ที่เรือนจาํนั้นตั้งอยู ่หากเด็กคลอดในเรือนจาํ 

หา้มมิใหบ้นัทึกวา่เด็กเกิดในเรือนจาํ โดยใหร้ะบุเฉพาะทอ้งที่ที่เรือนจาํนั้นตั้งอยู ่

 เม่ือผูต้อ้งขงัหญิงคลอดบุตรแลว้ ใหผู้ต้อ้งขงัหญิงนั้นอยูพ่กัรักษาตวัต่อไปภายหลงัการ

คลอดได้ไม่เกินเจ็ดวนันับแต่วนัคลอด ในกรณีที่จาํเป็นต้องพักรักษาตัวนานกว่าน้ี ให้เสนอ

ความเห็นของแพทยผ์ูท้าํการคลอดเพือ่ขออนุญาตต่อผูบ้ญัชาการเรือนจาํ 
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 ให้เด็กที่อยูร่่วมกบัมารดาในเรือนจาํไดรั้บการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น

สุขภาพเด็กเพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาตามความจาํเป็น รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค และการ

บริการดา้นสุขอนามยั 

 การดาํเนินการตามวรรคสองและวรรคสามใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๕๙  ผูต้อ้งขงัหญิงซ่ึงถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผูท่ี้ตั้งครรภจ์ากการถูก

ล่วงละเมิดดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํหรือคาํปรึกษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม และตอ้งไดรั้บการ

สนับสนุนการดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจาํเป็น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือดา้น

กฎหมายดว้ย  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  

ส่วนที่ ๕ 

การติดต่อผูต้อ้งขงั 

**************** 

 

 มาตรา ๖๐  ผูต้อ้งขงัพึงไดรั้บการอนุญาตให้ติดต่อกบับุคคลภายนอกตามระเบียบกรม

ราชทณัฑ ์

 บุคคลภายนอกซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปในเรือนจาํเพื่อกิจธุระ เยีย่มผูต้อ้งขงัหรือเพื่อ

ประโยชน์อยา่งอ่ืน จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกรมราชทณัฑท์ี่ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย 

  

 มาตรา ๖๑  ให้เรือนจาํจดัสถานท่ีให้ผูต้อ้งขงัไดพ้บและปรึกษากบัทนายความหรือผูซ่ึ้ง

จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตวัไดต้ามที่กาํหนดในระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

ส่วนที่ ๖ 

ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงั 

*************** 

 

 มาตรา ๖๒  ทรัพยสิ์นชนิดใดจะเป็นส่ิงของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตใหเ้ก็บรักษาไวใ้น

เรือนจาํ ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ทรัพยสิ์นที่เป็นส่ิงของอนุญาตให้เก็บรักษาไวใ้นเรือนจาํแต่มีปริมาณหรือจาํนวนเกิน

กว่าที่อธิบดีอนุญาต หรือเป็นส่ิงของท่ีไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไวใ้นเรือนจาํ ให้แจง้ญาติมารับคืน
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จากเจา้พนักงานเรือนจาํ แต่ถา้ไม่มีผูม้ารับภายในเวลาที่เรือนจาํกาํหนด อาจจาํหน่ายแลว้มอบเงิน

ให้แก่ผูต้อ้งขงัภายหลังหักค่าใชจ่้ายในการจาํหน่าย แต่ถ้าของนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียง่าย ของ

อนัตราย หรือโสโครก ใหเ้จา้พนกังานเรือนจาํทาํลายเสีย 

 การจาํหน่ายและการทาํลายส่ิงของตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๖๓  ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัท่ีตกคา้งอยูใ่นเรือนจาํ ในกรณีต่อไปน้ี ให้ตกเป็น

ของแผน่ดิน 

 (๑) ผูต้อ้งขงัหลบหนีพน้กาํหนดสามเดือนนบัแต่วนัที่หลบหนี 

 (๒) ผูต้อ้งขงัถูกปล่อยตวัไปแลว้และไม่มารับทรัพยสิ์น เงินรางวลั หรือเงินทาํขวญัของ

ตนไปภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ไดรั้บการปล่อยตวั 

  

หมวด ๖ 

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพน้จากเรือนจาํ 

******************* 

 

 มาตรา ๖๔  ให้เรือนจาํเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยริเร่ิมเตรียมการตั้งแต่ไดรั้บตวั

ผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ เพื่อให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและช่วยเหลือผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งถูกวิธี

และเหมาะสม เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละคนกลบัไปใชชี้วติในสังคมได ้รวมทั้งตอ้งใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั

การจดัการเร่ืองส่วนตวั เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัครอบครัวและชุมชน  ทั้งน้ี 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑ ์

  

 มาตรา ๖๕  ผูต้ ้องขังที่จาํคุกมาแล้วจนเหลือโทษที่ต้องจาํคุกตามระเบียบที่กรม

ราชทณัฑ์กาํหนด ให้เรือนจาํจดัให้พกัการทาํงาน และในกรณีที่เห็นสมควรให้จดัแยกคุมขงัไว้

ต่างหากจากผูต้อ้งขงัอ่ืนแลว้จดัใหไ้ดรั้บการอบรมเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

  

 มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัซ่ึงถึงกาํหนดปล่อยป่วยหนัก ไม่สามารถไปจากเรือนจาํ

ได้ และขออนุญาตอยู่รักษาตัวในเรือนจาํต่อไป ให้ผูบ้ ัญชาการเรือนจาํพิจารณาอนุญาตตามที่

เห็นสมควร แต่ตอ้งรายงานใหอ้ธิบดีทราบ 
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 มาตรา ๖๗  เม่ือจะปล่อยตวัผูต้อ้งขงั ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เรียกคืนทรัพยสิ์นที่เป็นของทางราชการ 

 (๒) จ่ายเคร่ืองแต่งกายใหต้ามที่กรมราชทณัฑก์าํหนด สาํหรับผูต้อ้งขงัที่ไม่มีเคร่ืองแต่ง

กายจะแต่งออกไปจากเรือนจาํ 

 (๓) ทาํหลกัฐานการปล่อยตวั 

 (๔) คืนทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั รวมทั้งเงินรางวลัและเงินทาํขวญั 

 (๕) ออกใบสาํคญัการปล่อยนกัโทษเด็ดขาดที่พน้โทษ 

 

หมวด ๗ 

วนิยัและบทลงโทษ 

**************** 

 

 มาตรา ๖๘  ผูต้ ้องขังผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจํา 

ขอ้บงัคบัเรือนจาํ หรือระเบียบกรมราชทณัฑ ์ใหถื้อวา่ผูต้อ้งขงัผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยั 

  

 มาตรา ๖๙  เม่ือผูต้อ้งขงักระทาํผดิวนิยั จะถูกลงโทษสถานหน่ึงสถานใด ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ภาคทณัฑ ์

 (๒) งดการเล่ือนชั้นโดยมีกาํหนดเวลา 

 (๓) ลดชั้น 

 (๔) ตดัการอนุญาตใหไ้ดรั้บการเยีย่มเยยีนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เวน้แต่เป็นกรณี

การติดต่อกบัทนายความตามที่กฎหมายกาํหนด หรือเป็นการติดต่อของผูต้อ้งขงัหญิงกบับุตรผูเ้ยาว ์

 (๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวลัทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือบางอยา่ง 

 (๖) ขงัเด่ียวไม่เกินหน่ึงเดือน 

 (๗) ตดัจาํนวนวนัที่ไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษ 

 ในกรณีและเง่ือนไขอยา่งใดจะลงโทษดงัระบุไวใ้นวรรคหน่ึง การดาํเนินการพิจารณา

ลงโทษ การลงโทษ การเพิกถอน เปล่ียนแปลง งด หรือรอการลงโทษ และการอุทธรณ์ รวมทั้งผูมี้

อาํนาจในการดําเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง 
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 มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัไดก้ระทาํความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจาํและความผิด

นั้นเป็นความผิดลหุโทษ ความผิดฐานทาํให้เสียทรัพยข์องเรือนจาํ ความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือ

ความผิดฐานพยายามหลบหนีที่คุมขงั ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํมีอาํนาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัย

ตามพระราชบญัญติัน้ีและจะนาํเร่ืองขึ้นเสนอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาํเนินการสอบสวนหรือ

ฟ้องร้องตามกฎหมายดว้ยก็ได ้

 ความผิดตามวรรคหน่ึงที่ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะใชอ้าํนาจวินิจฉัยลงโทษทางวินัย ให้

เป็นไปตามระเบียบกรมราชทณัฑโ์ดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ความในมาตราน้ีไม่ตดัสิทธิของเอกชนท่ีจะเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพง่ตามกฎหมาย 

  

หมวด ๘ 

ความผดิเก่ียวกบัเรือนจาํ 

**************** 

 

 มาตรา ๗๑  ผูใ้ดเขา้ไปในเรือนจาํโดยมิได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานเรือนจาํต้อง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  

 มาตรา ๗๒  ผูใ้ดกระทาํด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจาํ หรือ

ครอบครองหรือใชใ้นเรือนจาํ หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผูต้อ้งขงั ซ่ึงส่ิงของตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 (๑) ยาเสพติดใหโ้ทษ วตัถุออกฤทธ์ิ และสารระเหย รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเสพ 

 (๒) สุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน 

 (๓) เคร่ืองมืออนัเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 

 (๔) อาวธุ เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน 

 (๕) นํ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือวตัถุอ่ืนใดที่ก่อใหเ้กิดเพลิงได ้

 (๖) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ์สําหรับ

ส่ิงของดงักล่าว 

 (๗) ส่ิงของอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจาํหรือความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๗๓  ผูใ้ดกระทาํด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจาํ หรือ

ครอบครอง หรือใชใ้นเรือนจาํ หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผูต้อ้งขงั ซ่ึงส่ิงของตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 (๑) อุปกรณ์สาํหรับเล่นการพนนั 

 (๒) ของเน่าเสียหรือของมีพษิต่อร่างกาย 

 (๓) เงินตรา 

 (๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับสกัร่างกาย 

 (๕) ส่ิงของอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจาํหรือความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  

 มาตรา ๗๔  ส่ิงของตอ้งห้ามตามความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ ไม่หมายความ

รวมถึงส่ิงของซ่ึงมีไวเ้พือ่ใชใ้นราชการ 

 ส่ิงของตอ้งหา้มที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๓ ใหริ้บเสียทั้งส้ิน 

 ในกรณีส่ิงของตอ้งห้ามตามมาตรา ๗๓ หากไม่มีการดาํเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย 

ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํมีอาํนาจดาํเนินการกบัส่ิงของตอ้งห้ามดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  

 มาตรา ๗๕  ถ้าผูก้ระทาํความผิดตามมาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๓ เป็นเจา้พนักงาน

เรือนจาํหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐผูเ้ขา้ไปปฏิบติัหน้าที่หรือผูป้ฏิบติัหน้าที่อยูใ่นเรือนจาํ ตอ้งระวางโทษ

เป็นสามเท่าของโทษที่กาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้น 
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บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๗ ๖  บ รรดากฎกระท รวง ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ ค ําสั่ ง และม ติ

คณะรัฐมนตรีที่ไดอ้อกตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช ๒๔๗๙ ที่ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อน

วันที่พระราชบัญ ญัติ น้ี ใช้บังคับ  ให้ยงัคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ าที่ ไ ม่ขัดหรือแยง้กับ

พระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาํสั่งที่ออกตาม

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 การดาํเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่ง ตามวรรคหน่ึง 

ให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่พระราชบญัญัติน้ีมีผลใช้บังคบั หากไม่

สามารถดาํเนินการไดใ้หรั้ฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจดาํเนินการไดต้่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบ 

  

 มาตรา ๗๗  ใหเ้จา้พนักงานเรือนจาํตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พทุธศกัราช ๒๔๗๙ 

และยงัคงปฏิบติัหน้าที่อยูใ่นวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นเจา้พนักงานเรือนจาํตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

  

 มาตรา ๗๘  ในวาระเร่ิมแรกที่ยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม มาตรา ๘ 

(๔) ให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการโดยตาํแหน่ง เพือ่ปฏิบติัหน้าที่ตามพระราชบญัญติัน้ี 

แต่ตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

  

ผูรั้บสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยทุธ ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยที่พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานและมีบทบญัญติับางประการไม่สอดคล้องกับ

นโยบายทางอาญาของประเทศ ประกอบกบัมีกฎหมายและกฎเกณฑใ์นระดบัสากลที่เกี่ยวขอ้งกบั

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัประเภทต่าง ๆ และการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ซ่ึงมิได้มีการบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัดงักล่าว ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

อาทิ  ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าสําหรับปฏิบัติต่อผู ้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners / SMR) หรือ ขอ้กาํหนดของสหประชาชาติ สําหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั

หญิงในเรือนจาํและมาตรการที่มิใช่การควบคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง (United Nations Rules 

for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders) หรือ 

ขอ้กาํหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) รวมทั้งยงัไม่สามารถจดัการหรือบริหารโทษของผูต้ ้องขัง

เฉพาะรายหรือเฉพาะคดีไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากไม่มีบทบญัญติัให้อาํนาจในการดาํเนินการ 

และไม่สามารถดาํเนินการใหมี้สถานท่ีควบคุมหรือคุมขงัผูต้อ้งขงัประเภทอ่ืน นอกจากการคุมขงัไว้

ในเรือนจาํ ซ่ึงทาํให้ระบบการพฒันาพฤตินิสยัและการบริหารงานเรือนจาํไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้สมควรกาํหนดให้มีคณะกรรมการราชทณัฑ์ เพื่อกาํหนดนโยบายและทิศทางในการ

บริหารงานราชทณัฑแ์ละปรับปรุงกฎหมายใหส้ามารถแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตินิสัยของ

ผูต้อ้งขงั กับทั้งเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาอ่ืนในการบริหารจดัการกระบวนงานของกรม

ราชทณัฑ ์เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ขึ้น จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

________________________________________ 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๑ ก/หนา้ ๑/๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัตงาินอนามัยเรือนจํา  

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัตงิานอนามัยเรือนจํา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

 ดว้ยเรือนจาํเป็นสถานที่รวมผูต้อ้งขงัที่มาจากแหล่งต่างๆ ผูต้อ้งขงับางรายอาจมี โรคภยั

ไขเ้จ็บและอาจเป็นโรคติดต่อ เม่ือมาอยู่ร่วมกับผูต้อ้งขงัอ่ืนมีโอกาสที่จะแพร่เช้ือโรคทาํให้เกิด 

โรค ระบ าด ใน เรือน จํา และอาจระบ าดไป ถึงชุ มชน รอ บ ๆ  ภ ายน อก เรือน จําได้ ฉะนั้ น  

การรักษาพยาบาล แก่ผูต้อ้งขงัที่เจ็บไขไ้ด้ป่วย การป้องกันโรคและการสุขาภิบาลจึงจาํเป็นตอ้ง

กระทาํทนัทีและสม่าํเสมอ เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการอนามยัเรือนจาํโดยเจา้หนา้ที่กระทรวง

สาธารณสุข ได้บรรลุผลตาม เป้าหมายสมบูรณ์ ดียิ่งขน้ึ และเพื่อให้การปฏิบัติงานและการ

ประสานงานระหวา่งเจา้หน้าที่สาํนักงาน ปลดักระทรวงสาธารณสุข กบัเจา้หนา้ที่กรมราชทณัฑไ์ด้

ร่วมกนัดาํเนินงานดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตวัยิง่ขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้

แกไ้ขปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังาน อนามยัเรือนจาํเสียใหม่ให้ถูกตอ้ง และวางระเบียบว่า

ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํไวด้ว้ยต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบติังานอนามัย 

เรือนจาํ พ.ศ.๒๕๒๑” 

 ขอ้ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบติังานอนามัยเรือนจาํ 

 พ.ศ.๒๕๑๘ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๑๘ หรือระเบียบอ่ืนซ่ึงมีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ช ้

ระเบียบน้ีแทน  

 ขอ้ ๓ ในระเบียบน้ี   

 “ เรือนจาํ” หมายความว่า สถานที่ควบคุมผูต้อ้งขงัตามกฎหมายว่าด้วยการ ราชทณัฑ ์

ซ่ึงไดแ้ก่  เรือนจาํจงัหวด ัเรือนจาํอาํเภอ และสถานที่คุมขงัผูต้อ้งขงั ที่ใชเ้รียกช่ืออยา่งอ่ืนที่ ตั้งอยูใ่น

เขตของจงัหวด ัหรือในเขตของอาํเภอนั้นๆ 

 “ อนามัยเรือนจํา” หมายความว่า การตรวจรักษาโรค การควบคุมป้องกันโรค 

การสุขาภิบาล  การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั  

 “ ผูต้อ้งขงั”  หมายความวา่ ผูถู้กควบคุมตวัตามกฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑ ์ 

 ขอ้ ๔ ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยการราชทณัฑ์ อาํนาจและหน้าที่เก่ียวกับ 

การอนามยัเรือนจาํ  มีดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  การตรวจรักษาโรค 

 (๒)  การควบคุมป้องกนัโรค 

 (๓)  การตรวจและแนะนาํการสุขาภิบาล 
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 (๔)  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

 (๕)  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 (๖)  การส่งผูต้อ้งขงัไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเรือนจาํ 

 ขอ้ ๕ ให้นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั หรือผูอ้าํนวยการสํานักงานส่งเสริมวิชาการ 

และบริการสาธารณสุข หรือนายแพทยผ์ู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลจังหวดั หรือแพทยท่ี์
ี่
ได้รับ

มอบหมาย เป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํประจาํจงัหวดั และให้นายแพทย ์ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

อาํเภอ หรือ นายแพทยผ์ูอ้าํนวยการศูนยก์ารแพทยแ์ละอนามัย ในอาํเภอนั้นๆ หรือแพทยผ์ูไ้ดรั้บ

มอบหมายเป็น แพทยป์ระจาํเรือนจาํประจาํอาํเภอ และปฏิบติัหนา้ที่ตามขอ้ ๔ ตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่ผูมี้อาํนาจหนา้ที่ตามวรรคแรกไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ไดจ้ะมอบหมายให้แพทยอ่ื์น

ที่สังกดักระทรวงสาธารณสุข หรือแพทยท์ี่สังกดัหน่วยราชการอ่ืนในเขตจงัหวดั หรือในเขตอาํเภอ

นั้น ๆ รับผิดชอบงานอนามัยเรือนจาํในเขตจงัหวดั หรือในเขตอําเภอนั้ นๆ ก็ได้ โดยให้แพทย์

ผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานอนามัยเรือนจาํอยู่ในขณะนั้ น เสนอจังหวดัออกคาํสั่งแต่งตั้งแล 

มอบหมายอาํนาจหนา้ที่ใหรั้บผดิชอบแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้ ๖ ให้แพทยผ์ูรั้บผิดชอบตามความในขอ้ ๕ เขา้ตรวจเรือนจาํในส่วนที่เก่ียวกบัการ 

อนามยัของผูต้อ้งขงั และการสุขาภิบาลของเรือนจาํโดยทัว่ๆ ไป ทุก ๓ วนั 

 กรณีมีเหตุจาํเป็นที่จะตอ้งกระทาํการโดยเร็วโดยตอ้งเน่ืองกนั  เพือ่ใหก้ารรักษาผูต้อ้งขงั 

ที่เจ็บป่วยหรือป้องกันและกําจัดการระบาดของโรคติดต่อ ให้แพทยผ์ูรั้บผิดชอบกาํหนดช่วง

ระยะเวลา การเขา้ปฏิบัติงานในเรือนจาํได้ตามความจาํเป็นให้แพทยแ์จง้ให้ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ

จดัส่งผูป่้วยไปเขา้ รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ตามความในขอ้ ๗ โดยทางเรือนจาํมี

หนา้ที่รับผดิชอบในการ จดัส่งผูป่้วยหนกั หรือผูป่้วยฉุกเฉิน ไปรับการรักษาพยาบาลตามคาํแนะนาํ

ของแพทย ์และควบคุมดูแล ผูต้อ้งขงั โดยปฏิบติัตามระเบียบและคาํสัง่ของกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการ

นั้น  

 ขอ้ ๗ ให้โรงพยาบาลจงัหวดั หรือโรงพยาบาลอาํเภอ หรือศูนยก์ารแพทย ์และอนามย ั

ในเขตอําเภอนั้ นๆ หรือโรงพยาบาลอ่ืนใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง รับทาํการ

รักษาพยาบาลผูต้ ้องขัง ที่แพทยแ์ละผูรั้บผิดชอบอนามัยเรือนจาํได้มีความเห็นหรือแนะนําให้

เรือนจาํส่ง ตวัไปเขา้รับการรักษาพยาบาล ตามความในขอ้ ๔(๖) ขอ ๕ และขอ้ ๖ ในฐานะคนไขไ้ม่

เสียเงิน (คนไขอ้นาถา) โดยใหป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

 ขอ้ ๘  ให้สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั หรือสํานักงานส่งเสริมวิชาการและบริการ 

สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลจงัหวดั หรือโรงพยาบาลอาํเภอ หรือศูนยก์ารแพทย ์และอนามยัใน

อาํเภอ นั้นๆ มีหน้าที่ขอตั้งงบประมาณคา้ยาและเวชภณัฑ ์สาํหรับใชใ้นการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงั
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ในเรือนจาํ ที่รับผิดชอบนั้ นๆ โดยร่วมกับเรือนจาํ เสนอกรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอแก่ความ จาํเป็น และจดัหายาและเวชภัณฑ์สําหรับใช้ในการดาํเนินงานตามระเบียบน้ี  

ร่วมกบัเรือนจาํนั้นๆ โดยใชง้บประมาณของกรมราชทณัฑ ์

 ขอ้ ๙ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป็นตน้ไป  

  

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ 

       (ลงช่ือ) เรือโท ยงยทุธ สจัจวาณิชย ์

 (ศาสตราจารยน์ายแพทยย์งยทุธ สจัจวาณิชย)์ 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกลุ  อาํภา คาํปัน 

ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2547 นิติศาสตรบณัฑิต 

   มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 

   พ.ศ. 2549 เนติบณัฑิตไทย 

ตาํแหน่งและสถานที่ทาํงานปัจจุบนั ทนายความ  

   บริษทั เอส เทค ซีวลิ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั DPU
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