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ผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า 
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การบังคับโทษจ าคุกเป็นการพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษเข้ามาสู่แนวคิดยุคใหม่

ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ภารกิจในการ

ด าเนินการบังคับโทษผู้ที่ได้กระท าความผิดในลักษณะต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษและตาม

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ โดยมุ่งที่จะเปล่ียน บ าบัดฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่อง

ในเร่ืองต่างๆที่เป็นเหตุให้กระท าความคิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคมสามารถกลับเข้าสู่สังคมและ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไป ไม่กลับไปกระท าผิดซ ้าอีก
3
กฎหมายบังคับโทษจ าคุกได้แก่ 

พระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 เป็นต้น และหน่วยงานภาครัฐหลักที่ท  าหน้าที่บริหารจัดการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของภารกจิกฎหมายบังคับโทษคือ กรมราชทณัฑ์
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ต้องหลีกเล่ียงผลเสียหายกับบุคคลในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือ ต้องไม่ท าลายบุคลิกภาพ

ของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญอยู่บนพ้ืนฐานของการ

บังคับโทษ หลักความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ าเพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่

สงัคมอกีคร้ังหากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของคนให้เสียไป การฟ้ืนฟูกจ็ะไม่ได้ผล สุดท้ายสังคมกไ็ด้รับ

ความเสยีหายต่อไป 

หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ า กล่าวคือ รัฐจะต้องพยายาม

บริหารจัดการต่างๆให้การด าเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า มีความใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตของ

บุคคลทั่วไปภายนอกเรือนจ ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กล่าวอีกนัยหน่ึงภายนอกคุกและภายในคุกต้อง

ใกล้เคียงกนัมิฉะน้ันจะท าให้ผู้ได้รับโทษจ าคุกเสยีบุคลิกภาพ หรือวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของตนในการ

อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกไป ท าให้ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้เป็นการท าลายวัฒนธรรมการใช้ชีวิตปกติ

ของมนุษย์
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ตามที่กล่าวมาแล้วว่าการแก้ไขน้ันมักจะขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระท าผิดไม่ควร

ได้รับการปฏบัิติที่ดีกว่าคนทั่วไป ตามหลักที่เรียกว่า “หลักการได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า” (Peinciple of 

less eligibility) โดยคนในสังคมทั่วไปจะเห็นว่าเป็นการไม่เป็นธรรมที่ผู้กระท าผิดจะได้รับประโยชน์
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มากกว่าคนทั่วไป เช่นผู้กระท าความผิดจะได้รับการอบรมแก้ไขฝึกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

ตลอดจนหารจัดการศึกษา การหางาน รวมถึงเงิน ในขณะที่คนทั่วไปในสังคมอีกจ านวนมากไม่ได้รับ

บริการดังกล่าวความรู้สึกของคนทั่วไปดังกล่าวเหน็ได้ว่าขัดกับหลักของการแก้ไขฟ้ืนฟูตามวัตถุประสงค์

ของการบังคับโทษ ซ่ึงในขณะเดียวกนัหากไม่ให้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมกเ็ป็นการยากในการ

แก้ไขผู้กระท าความผิดให้มีจิตส านึกและกลับตัวกลับใจไม่กระท าความผิดซ ้าอีกได้ ดังน้ันจึงเกิด

ความสมัพันธแ์ละความขัดกนัของเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษและการบังคับโทษ
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มาตรฐานขั้นต ่าองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง ในเรืองของอาหารจะต้อง

มีสารอาหารที่เพียงพอและตามก าหนดเวลาปกติ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัย ถูกตามหลัก

โภชนาการ มีคุณภาพ มีการจัดเตรียมและเกบ็รักษาที่ดี เรือนจ าต้องจัดเตรียมน า้ด่ืมที่เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักโทษทุกคน
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ส าหรับประเทศไทยซ่ึงพบว่าคนส่วนมากอาจคิดว่าผู้ต้องขังที่ได้ถูกจ ากัดอิสรภาพให้อยู่ภายใน

เรือนจ าไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน เพราะรัฐได้จัดเตรียมในส่วนของอาหารและอนามัย สุขภิบาลบริการให้

ผู้ต้องขังอยู่แล้วจึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน แต่ในความเป็นจริงทางเรือนจ าไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง

เพราะจ านวนประชากรของนักโทษน้ันมีปริมาณมากถึง 314,967 
8
คนฉะน้ันการที่จะดูแลให้ทั่วถึงคง

เป็นไปได้ยาก ซ่ึงไม่เพียงพอตามสขุอนามัย ตามหลักโภชนาการที่มนุษย์ควรได้รับข้ันพ้ืนฐาน คุณค่าความ

เป็นมนุษย์ที่ควรจะได้รับในระดับหน่ึง การมีเงินไว้ในครอบครองในระหว่างอาศัยภายในเรือนจ าอาจ

ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆตามมาอาทเิช่น การค้ายาเสพติด การเล่นการพนันขันต่อ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาภายใน

เรือนจ าซ่ึงในความเป็นจริงทางเรือนจ าได้มีการบริการร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังเพ่ือให้ผู้ต้องขังซ้ือสินค้า

ต่างๆเพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เลือกบริโภคได้อย่างอิสระเพราะเน่ืองจากประชากรผู้ต้องขังที่มีมากเกินกว่าจะ

ดูแลได้ท าให้ผู้ต้องขังได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอ ไม่ถูกตามหลักโภชนา มาตรฐานข้ันต ่าที่มนุษย์ควรจะ

ได้รับในการด ารงชีพ 

ตามกฎหมายสิ่งของที่ติดมาที่ผู้ต้องโทษไม่อาจครอบครองได้ให้เรือนจ าเกบ็ไว้ให้เขาถ้าตาม

วิธีการและขอบเขตสามารถท าได้ เงินสดน้ันให้ท าเป็นบัญชีเงินส่วนตัวของผู้ต้องโทษ ผู้ต้องโทษจะต้อง

ได้รับโอกาสได้รับมอบทรัพย์ของพวกเขาที่มีความจ าเป็นในระหว่างถูกบังคับโทษเม่ือปล่อยตัว ถ้าผู้

ต้องโทษปฏิเสธที่จะน าสิ่งของใดติดตัวมาเน่ืองจากสิ่งของเหล่าน้ันไม่อาจน าเข้ามาได้ออกไปนอกเรือนจ า 

เจ้าหน้าที่บังคับโทษมีอ านาจที่จ าน าสิ่งน้ันออกจากเรือนจ าโดยค่าใช้จ่ายของผู้น้ันเอง  

การเกบ็รักษาทรัพย์สินของนักโทษมาตรฐานขั้นต ่าองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบัิติต่อ

ผู้ต้องขังก าหนดหลักการไว้ว่า เงินและของมีค่า เสื้ อผ้า และทรัพย์สินต่างๆ ของนักโทษ ซ่ึงตามระเบียบ

ของเรือนจ าไม่อนุญาตให้นักโทษเกบ็รักษาไว้เอง อาจฝากให้เรือนจ าช่วยจัดเก็บรักษาไว้ให้ในที่ ซ่ึง
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ปลอดภัยโดยจะจัดให้นักโทษลงช่ือในบัญชีรายการสิ่งของไว้เป็นหลักฐาน เมื่อนักโทษได้รับการปล่อยตัว

แล้วจะต้องจัดส่งคืนทรัพย์สินให้แก่นักโทษ เว้นแต่กรณีที่ได้อนุญาตให้จ่ายเงินหรือท าการจ าหน่าย

ทรัพย์สินเหล่าน้ันจนหมดสิ้ นไปแล้ว หรือด้วยเหตุผลความจ าเป็นทางด้านสุขลักษณะท าให้ต้องมีการ

ท าลายทรัพย์สินเหล่าน้ันจนหมดสิ้นไป หรือต้องท าลายสิ่งของเสื้ อผ้าดังกล่าวไปก่อน ซ่ึงในเวลาที่รับคืน

สิ่งของและเงินน้ันจะต้องให้นักโทษได้ลงลายมือช่ือด้วย ในกรณีมีการน ายารักษาโรคหรือยาใดๆ ติดตัวมา

ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเรือนจ าเป็นผู้พิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร บรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่

นักโทษได้รับจากภายนอกเรือนจ า ให้ทางเรือนจ าปฏบัิติเช่นเดียวกนักบัที่กล่าวแล้ว
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หากผู้ต้องขังต้องการที่จะใช้เงินในการซ้ือสิ่งของต่างๆภายในร้านค้าสงเคราะห์ภายในเรือน

จ าต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจ า พ .ศ.2553
10
ซ่ึง ข้อ4.ใน

ระเบียบน้ี “เงินฝากของผู้ต้องขัง ”หมายความรวมถึง เงินสด ธนาณัติ ตั๋วเงิน หรือเอกสารอื่นใดอันแทน

ตัวเงิน ที่ ผู้ฝาก หรือของผู้ต้องขังที่ฝากไว้กับเรือนจ าตามระเบียบน้ี “ผู้ฝาก หมายความถึง ผู้ที่ มี

ความสัมพันธ์ในฐานะญาติของผู้ต้องขังหรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังซ่ึงได้ย่ืนค าร้องพร้อมเอกสาร

หลักฐานแสดงตัวตนและเหตุผลในการฝากเสนอต่อผู้บัญชาการ“ใบเสร็จรับเงิน”หมายความถึง เอกสาร 

หรือหลักฐานอื่นใดที่เรือนจ าออกให้ เมื่อมีการฝากเงิน หรือเรือนจ าได้รับเงินจากธนาณัติ ตั๋วเงินหรือ

เอกสารอื่นใดแทนตัวเงินน้ันเรียบร้อยแล้ว “ ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ” หมายความถึง ร้านค้า

สงเคราะห์ผู้ต้องขังที่เรือนจ าจัดต้ังข้ึนอันเป็นการให้สวัสดิการแก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานตามความ

ประสงค์ของทางราชการ “ บัตรซ้ือของ ” หมายความถึง บัตรที่เรือนจ าออกโดยมีก าหนดราคาแทนเงินสด 

โดยผู้ต้องขังถอนเงินฝากของผู้ต้องขังส าหรับใช้จ่ายประจ าวันได้วันละคร้ังคร้ังละไม่เกิน  200 บาท ตาม

ระเบียบข้อ 15. 

กล่าวโดยสรุปการรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขังภายในเรือนจ าในประเทศ 

เน่ืองจากผู้ต้องขังไม่สามารถที่จะมีเงินสดไว้ในครอบครองได้เพราะเงินถือเป็นสิ่งของต้องห้าม
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ตาม

ระเบียบของกรมราชทณัฑว่์าด้วยการด าเนินการกบัสิ่งชองต้องห้ามและเงินพ.ศ.2554 ฉะน้ันในการที่จะใช้

จ่ายเงินภายในร้านค้าสงเคราะห์ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

พ.ศ.2553 ซ่ึงแหล่งที่มาของเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจ าน้ันมาจากการที่มีผู้ฝากมาฝากให้ 

ครอบครัว ญาติ เพ่ือน หรือได้มาจากการท างานหรือรางวัลผลพลอยได้  

  

1. บทน า 
กฎหมายราชทัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของสิทธิในการรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของ

ผู้ต้องขังในเรือนจ าซ่ึงถือเป็นทรัพย์สินของผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทณัฑ์ พ .ศ.2479 และใช้ระเบียบว่า

ด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขัง พ.ศ.2553 ในการควบคุมการรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของ

                                                           
9
มาตรฐานขั้นต ่าองคก์ารสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงั ข้อ 43 

10
ระเบยีบว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขงัในเรือนจ า พ.ศ.2553 

11
ระเบยีบของกรมราชทณัฑว่์าด้วยการด าเนนิการกบัสิ่งชองต้องห้ามและเงนิ พ.ศ.2554 
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ผู้ต้องขังในเรือนจ า พบว่าบทบัญญัติที่มีในปัจจุบันของประเทศไทยซ่ึงเป็นรัฐสวัสดิการ ซ่ึงทางเรือนจ าต้อง

บริหารจัดการสวัสดิการต่างๆให้แก่ผู้ต้องขังในด้าน อาหาร สุขอนามัย เสื้ อผ้า ยารักษาโรคต่างๆ ซ่ึงเป็น

ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีพ และได้จัดให้มีร้านค้าสงเคราะห์ภายในเรือนจ าจัดไว้ให้ผู้ต้องขังเพ่ือ

จ าหน่ายสิ่งของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นต่างๆเพ่ือที่จะสามารถให้ผู้ต้องขังได้ซ้ืออาหาร สิ่งอุปโภค บริโภคต่างๆ 

เน่ืองจากอาจได้รับไม่เพียงพอจะงบประมาณของรัฐถึงแม้ทางเรือนจ าจะได้จัดเตรียม อาหาร ไว้ให้

ผู้ต้องขังอยู่แล้วแต่เน่ืองจากจ านวนประชากรผู้ต้องขังที่มีจ านวนสูงมาก ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง  จะเหน็ได้ว่าในขณะที่ด ารงชีวิตอยู่ภายในเรือนจ ากยั็งมีความจ าเป็นต้องใช้

เงินไม่ต่างไปจากภายนอกเรือนจ า ซ่ึงแหล่งที่มาของเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขังมาจากการที่มีคนมา

ฝากให้ในฐานะเป็น ญาติ ครอบครัว หรือเพ่ือน หรือได้มาจากการท างาน หรือได้รับรางวัลผลพลอยได้

ต่างๆบุคคลเหล่าน้ีกส็ามารถที่จะมีเงินใช้ในการจับจ่ายใช้สอยภายในร้านค้าสงเคราะห์ได้ 

แต่ยังมีในปัญหาส าหรับผู้ต้องขังบางกรณีที่มีปัญหาในส่วนของการใช้จ่ายเงินในเรือนจ าในขณะที่ด ารงชีวิต

อยู่ภายในเรือนจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการบริหารงานเรือนจ าต้องประสบกับปัญหาส าคัญ

หลายประการ ทั้งปัญหาบุคคลกร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านสถานที่ ปัญหาด้วยประสิทธิภาพและ

ทัศนคติของเจ้าพนักงานในเรือนจ า ตลอดรวมถึงประชาชนโดยทั่วไป นอกจากน้ียังพบว่ากฎหมาย

ราชทณัฑข์องไทย ไม่มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังบางประการเช่นกรณี ผู้ต้องขังพิการ ผู้ต้องขัง

ชราที่ไม่สามารถท างานได้ ผู้ต้องขังที่ยากจน ที่ไม่มีเงินที่จะสามารถซ้ือของในร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังได้

ท าให้การรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขังภายในเรือนจ ายังไม่สอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ 

ผู้ต้องขังบางรายต้องกระท าความผิดเพ่ือแลกมาเพ่ือสวัสดิการ เข้าไปรวมกลุ่มแกง๊กับขาใหญ่ผู้

ที่มีอทิธพิล รับจ้างกระท าความผิด ยอมใช้สิ่งของเหลือจากผู้ต้องขังรายอื่น ยอมแลกซ่ึงศักด์ิศรีเพราะไม่มี

ทางเลือกอื่นเนืองจากไม่มีเงิน เมื่อค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษและสิทธิมนุษยชนตลอดรวมถึง

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือให้สอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบการใช้ชีวิตภายในภายนอกต้องไม่แตกต่างกัน

มาก เกิดความเหล่ือมล า้ของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  เป็นการท าลายบุคลิกภาพของผู้ต้องขังและสภาพ

จิตใจท าไม่สามารถกลับเข้ามาสู่สงัคมได้  

 

2. การรบัและการใชเ้งินบญัชีเงินฝากของประเทศเยอรมนี 

จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขัง

ภายในเรือนจ าประเทศเยอรมนีจะเหน็ได้ว่าเรือนจ าในประเทศเยอรมนีในขณะที่ผู้ต้องขังได้รับโทษอยู่

ภายในเรือนจ าการด ารงชีวิตอยู่ในเรือนจ ากจ็ะต้องใช้เงินซ่ึงเป็นปัจจัยในการใช้จ่ายซ้ือของที่จ าเป็นมาใช้

ส่วนตัวซ่ึงเงินภายในเรือนจ าแบ่งออกเป็นเงิน 5 ประเภทดังจะกล่าวดังต่อไปน้ีในเร่ืองของการใช้สอย

ส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ  

การใช้สอยส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ 
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1. การซ้ือสิ่งของ
12
 (Einkauf/purchase) ผู้ต้องโทษอาจซ้ือสิ่งต่างๆ ได้เอง ซ่ึงอาจได้แก่ 

1. ซ้ืออาหารและเคร่ืองบริโภคต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองดูแลท าความสะอาดร่างกายด้วยเงิน

ประจ าตัว (Haushaltsgeld)
13
 หรือเงินติดกระเป๋า(Taschengeld

14
)จากค าเสนอผ่านทางเรือนจ าจักต้อง

จัดการดูแลค าเสนอโดยค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นของผู้ต้องโทษ 

2. สิ่งของที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของเรือนจ าผู้ต้องโทษ

จะซ้ือไม่ได้โดยเดด็ขาด โดยค าสั่งแพทย์การซ้ืออาหารและเคร่ืองบริโภคอย่างใดอย่างหน่ึงอาจ ถูกสั่งระงับ

ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เม่ือเป็นที่เกรงว่าสิ่งน้ันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ต้องโทษในโรงพยาบาล

หรือแผนกของโรงพยาบาลการซ้ืออาหารและเคร่ืองบริโภคอย่างหน่ึงอย่างใดอาจถูกห้ามตามค าสั่งแพทย์

ได้ 

3. ในกรณี ผู้ ต้ อ ง โทษไ ม่มี เ งินประจ าตั ว  (Haushaltsgeld)  ห รือ เ งินติ ดกระ เ ป๋ า

(Taschengeld) โดยมิใช่ความผิดของตน เขาอาจได้รับอนุญาตให้ซ้ือสิ่งของในจ านวนที่สมควรจากเงิน

ตนเอง (Eigengeld) 

2. การช่วยเหลือที่เป็นเงินจากรัฐและเงินอื่นๆ 

1.เงินติดกระเป๋า
15
(Taschengeld/pocket money ) ผู้ต้องโทษที่ชราหรือพิการไม่สามารถ

ท างานได้หรือไม่เคยได้รับค่าชดเชยการตกงานเลย หรือไม่ได้รับค่าชดเชยการตกงาน ให้มีสิทธิได้รับเงิน

ติดกระเป๋าตามสมควรถ้าเขาต้องการ เงินติดกระเป๋าน้ีให้ใช้กรณีผู้ต้องโทษที่ไม่ได้รับค่าแรงส าหรับการ

ท างาน 

2.เงินประจ าเดือน
16
( Hausgeld/house money) ผู้ต้องโทษมีสิทธิได้รับเงินจากรัฐตาม

กฎหมายรายเดือน และใช้เงินติดกระเป๋าส าหรับจับจ่ายสิ่งของหรือการอื่นๆ ส าหรับผู้ต้องขังที่ท  างาน

ภายนอกเรือนจ า หรือได้รับอนุญาตให้ท างานที่ต้องการท าด้วยตนเอง เงินประจ าเดือนที่เหมาะสมจะถูก

ก าหนดจากเงินรายได้ที่ได้รับ 

3. ค่าอุปการะเล้ียงดู
17
(Unterhaltsbeitrag/contribution to maintenance) เพ่ือการช าระค่า

อุปการะเล้ียงดูตามกฎหมาย ผู้ต้องโทษอาจย่ืนค าร้องให้จ่ายเงินจากรายได้ของตนให้แก่ผู้มีสิทธิหรือ

บุคคลที่สามได้ 

4. เงินออม
18
(Uberbruckungsgeld/work obligation)มาจาก 

                                                           
12
จาก กฎหมายบงัคบัโทษจ าคุกในประเทศไทย :การใช้สอยส่วนตวัและเงินประเภทต่างๆการซื้อสิง่ของ(น.124)), โดย 

ธานี วรภัทร์,2555, กรงุเทพฯ : วิญญูชน. 
13
 แหล่งเดมิ. 

14
แหล่งเดมิ. 

15
แหล่งเดมิ. 

16
แหล่งเดมิ. 

17
แหล่งเดมิ. 

18
แหล่งเดมิ. 
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1) รายได้ตามกฎหมายบังคับโทษจ าคุกและจากรายได้ของผู้ต้องโทษที่ท  างานนอกเรือนจ า

หรือเงินจากการได้รับอนุญาตให้ท างานส่วนตัว ให้แยกฝากไว้เป็นเงินส าหรับช่วยเหลือในการด ารงชีพที่

จ าเป็นและเป็นค่าอุปการะเล้ียงดูให้เพียงพอส าหรับ 4 สัปดาห์หลังการปล่อยตัว สิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงิน

ออมไม่ถูกอายัดได้ภายในจ านวนตามที่กล่าวมา 

2) เงินออมน้ีให้จ่ายให้ผู้ต้องโทษเม่ือปล่อยตัวน้ัน เจ้าหน้าที่บังคับโทษอาจท าการโอนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้คุมประพฤติหรือองค์กรช่วยเหลือผู้ต้องขัง เพ่ือพิจารณาว่าเงินดังกล่าวจะใช้

อย่างไรในสี่สัปดาห์แรกหลังการปล่อยตัว ผู้คุมประพฤติหรือองค์กรช่วยเหลือผู้ต้องขังต้องแยกเงิน

ดังกล่าวออกต่างหากจากทรัพย์ของตนด้วยความยินยอมของผู้ต้องขังอาจมีการโอนเงินให้ผู้ที่ต้องอุปการะ

เล้ียงดูโดยตรงผู้บัญชาการเรือนจ าอาจอนุญาตให้มีการใช้เงินออมน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการกลับคืนสู่สังคม

ของผู้ต้องโทษ 

1. เงินส่วนตัว 19
(Eiggengeld/interim funds) รายได้ของผู้ต้องโทษที่มิใช่เงินประจ าเดือน

ค่าใช้จ่ายในการกักขัง ค่าอุปการะเล้ียงดู หรือเงินออม ให้จัดไว้เป็นเงินส่วนตัวของผู้ต้องโทษรายได้ของผู้

ต้องโทษที่มิใช่เงินประจ าเดือน ค่าใช้จ่ายในการกักขัง ค่าอุปการะเล้ียงดูหรือเงินออมให้จัดไว้เป็นเงิน

ส่วนตัวของผู้ต้องโทษ 

กล่าวโดยสรุป เงินที่จะน ามาจับจ่ายใช้สอยซ้ือสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวและสิ่งของที่จ า
20
เป็นต่อ

การบ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวและสิ่งจ าเป็นในชีวิตอื่นๆ แบ่งเป็นเงินประเภทต่างๆดังน้ีเงินติด

กระเป๋า(Taschengeld /pocket money )ผู้ต้องโทษที่ชราหรือพิการไม่สามารถท างานได้หรือไม่เคยได้รับ

ค่าชดเชยการตกงานเลย หรือไม่ได้รับค่าชดเชยการตกงาน ให้สิทธิได้รับเงินติดกระเป๋าตามสมควรถ้าเขา

ต้องการ เงินติดกระเป๋าน้ีให้ใช้กรณีผู้ต้องโทษที่ไม่ได้รับค่าแรงส าหรับการท างานผู้ต้องขังมีสิทธิใช้เงินที่

ก  าหนดตามกฎหมายน้ีอย่างน้อย 30 มาร์คต่อเดือน และใช้เงินติดกระเป๋าในการซ้ือสิ่งของอื่นๆ ผู้ต้องขัง

ที่ท  างานภายนอกหรือได้รับอนุญาตให้ท างานที่ต้องการท าด้วยตนเอง เงินประจ าเดือนจะถูกก าหนดจาก

เงินรายได้เกี่ยวกบัเร่ืองของค่าแรง กระทรวงยุติธรรมโดยความเหน็ชอบของกระทรวงแรงงานและระเบียบ

สงัคมและด้วยความยินยอมของสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธรัฐ มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือด าเนินการ 

เงินส่วนตัว รายได้ของผู้ต้องขังที่ไม่ใช่เงินประจ าเดือน ค่าใช้จ่ายในการกกัขังค่าอุปการะเล้ียงดู

หรือเงินออม ให้จัดไว้เป็นเงินส่วนตัวของผู้ต้องขัง ส่วนเงินสดที่ติดตัวผู้ต้องขังมาให้ท าเป็นบัญชีเงิน

ส่วนตัวของผู้ต้องขัง 

 

3.การรบัและการใชเ้งินในบญัชีเงินฝากของผูต้อ้งขงัประเทศองักฤษ 

การรับเงินเข้ามาในบัญชีเงินฝากของนักโทษซ่ึงมาจากการที่ครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือน น าเงิน

มาเข้าฝากในบัญชีของนักโทษแต่ละรายโดยสามารถฝากด้วยวิธีการฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีนักโทษ เชค็ 

หรือค าสั่งทางไปรษณีย์เงินที่น าฝากบัญชีเงินสดพ้ืนฐานของนักโทษจะเข้าบัญชีเงินสดพ้ืนฐานของนักโทษ
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แหล่งเดมิ.  
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แหล่งเดมิ. 
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ซ่ึงนักโทษทุกคนจะต้องเปิดบัญชีเงินสดพ้ืนฐานของทุกคนในขณะที่ได้รับโทษและอาศัยอยู่ภายในเรือนจ า

ซ่ึงเรียกว่า บัญชีเงินสดพ้ืนฐาน ที่นักโทษสามารถใช้ในการส่งและรับเงิน 

ผู้ต้องขังสามารถจับจ่ายใช้สอยซ้ือสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวและสิ่งของที่จ าเป็นต่อการบ ารุงรักษา

สุขภาพอนามัยส่วนตัวและสิ่งจ าเป็นในชีวิตอื่นๆ จากร้านค้าสวัสดิการได้ โดยเงินบางส่วนผู้ต้องขังได้มา

จากเงินที่ได้รับจากรัฐ เป็นค่าใช้จ่ายในการถูกจองจ า
21
และเงินค่าตอบแทนจากการท างาน ค่าตอบแทนขั้น

ต ่าคือ 4 ปอนด์ หรือประมาณ 200 บาทต่อสปัดาห์ อย่างไรกต็ามในกรณีผู้ต้องขังประสงค์จะท างานแต่ใน

เรือนจ าไม่สามารถหางานให้ท าได้ ผู้ต้องขังจะได้รับค่าตอบแทนเงินสงเคราะห์ผู้ต้องขังในอัตรา 2.5 

ปอนด์ต่อสปัดาห์
22

 

 

4. เปรียบเทียบกบัสิทธิในการครอบครองเงินในบญัชีเงินฝากของผูต้อ้งขงัในประเทศไทย 

จะเหน็ได้ชัดเจนว่าประเทศเยอรมนีแบ่งเงินออกเป็น5ประเภทอย่างชัดเจนซ่ึงค านึงถึงผู้ต้องขัง

ชราหรือพิการที่ไม่สามารถท างานได้ในส่วนน้ีในประเทศเยอรมันจะมีเงินติดกระเป๋าให้ผู้ต้องขัง อีกทั้งยังมี

สวัสดิการเดือนรายเดือนให้แก่ผู้ต้องขังอย่างชัดเจนตลอดรวมถึงเงินออมซ่ึงค านึงถึงผู้ต้องขังหลังจากพ้น

จากการรับโทษอย่างชัดเจน อีกทั้งผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับเงินจากรัฐตามกฎหมายรายเดือน และใช้เงินติด

กระเป๋าส าหรับจับจ่ายสิ่งของหรือการอื่นๆส าหรับผู้ต้องขังที่ท  างานภายนอกเรือนจ า หรือได้รับอนุญาตให้

ท างานที่ต้องการท าด้วยตนเองจะได้รับเงินประจ าเดือนที่เหมาะสมจะถูกก าหนดจากเงินรายได้ที่ได้รับ 

แต่ในส่วนของกฎหมายการครอบครองเงินในบัญชีเงินฝากของประเทศไทยน้ันเป็นสวัสดิการ

ของรัฐซ่ึงผู้ต้องขังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการจ าคุก แต่รัฐได้จัดสวัสดิการในการของการบริการทางด้านที่

อยู่ อาหาร และสิ่งอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ต้องขังแต่ในความเป็นจริง ผู้ต้องขังมีจ านวนประชากรที่มากเกิน

กว่าที่การบริการจะทั่วถึง ซ่ึงสิทธิในการด ารงชีวิตเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จ าเป็น เราจะเหน็ได้ว่าถึงแม้จะด ารงชีวิต

อยู่ในเรือนจ ากยั็งจ าเป็นต้องใช้เงินในการด ารงชีวิต อีกทั้งผู้ต้องขังซ่ึงมีความหลากหลาย ในกรณีคนชรา 

หรือผู้ที่ไม่สามารถที่จะท างานได้ตลอดรวมถึงผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติมาเย่ียมและผู้ต้องขังยากจนในกฎหมาย

เรือนจ าประเทศไทย หากไม่มีญาติ ครอบครัว หรือเพ่ือน น าเงินมาฝากให้กจ็ะไม่สามารถซ้ือสิ่งของที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้ซ่ึงต่างจากกฎหมายเรือนจ าประเทศเยอรมันซ่ึงรัฐได้จัดให้มีเงินติดกระเป๋าไว้ให้

ผู้ต้องขังเพ่ือเป็นการช่วยเหลือและลดปัญหาผู้ต้องขังชรา ผู้ต้องขังพิการ หรือผู้ต้องขังที่ไม่สามารถที่จะ

ท างานได้ตลอดรวมถึงผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติมาเย่ียมและผู้ต้องขังยากจนเมื่อพิจารณาในด้านชีวิตชีวิตความ

เป็นอยู่และความจ าเป็นของชีวิจมนุษย์ที่สมควรจะได้รับในด้าน สุขภาพ อนามัยบางกรณีเป็นโรคไม่

สามารถที่จะรับประทานอาหารที่ทางเรือนจ าได้จัดไว้ให้ และไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเพ่ือน าไปซ้ืออาหาร 

หากได้รับไม่เพียงพออาจจะท าให้เกิดปัญหาในด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพจิตใจ ท าให้ไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ 
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Prison Act 1952, s 21. 
22
จาก สารานุกรม “การปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงัหญงินานาชาติ”(น.51), โดย กลุ่มงานพัมนาระบบด้านทณัฑปฏบิตั,ิ2552,

กรมราชทณัฑ.์ 
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5.บทสรุปและขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา 

 ผู้เขียนขอเสนอมาตรการการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าโดยการน า

เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ข้อดีของการน าเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ควบคุมนักโทษ คือ สามารถ

ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ในการควบคุมตัว

ผู้ต้องขังในเรือนจ า วิธีการดังกล่าวยังสามารถแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเ รือนจ าได้ระดับหน่ึงทั้งน้ี เพ่ือ

แก้ปัญหาความแออดัของนักโทษน่ันเอง  

 ปัญหาการรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องบางประเภทเช่นผู้ต้องขังชรา ผู้ต้องขัง

พิการที่ไม่สามารถท างานได้ตลอดจนผู้ต้องขังยากจนและผู้ต้องขังไม่มีญาติมาเย่ียมผู้เขียนเหน็ควรเสนอมี

การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจ า พ.ศ. 2553 โดยเพ่ิมเติม

บางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันโดยเสนอแนะว่าควรจะน าหลักที่รัฐมีเงินช่วยเหลือที่

เป็นเงินของรัฐโดยบัญญัติไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจ า พ.ศ. 2553 โดย

เพ่ิมบทบัญญัติการช่วยเหลือที่เป็นเงินจากรัฐโดยมีเงินติดกระเป๋า ( pocket money ) ให้ส าหรับผู้ต้องโทษ

ที่ชราหรือพิการไม่สามารถท างานได้หรือไม่เคยได้รับค่าชดเชยการตกงานเลย หรือไม่ได้รับค่าชดเชยการ

ตกงาน ให้มีสิทธิได้รับเงินติดกระเป๋าตามสมควรถ้าเขาต้องการ เงินติดกระเป๋าน้ีให้ใช้กรณีผู้ต้องโทษที่

ไม่ได้รับค่าแรงส าหรับการท างานโดยน ากฎหมายประเทศเยอรมนี ในส่วนของการช่วยเหลือที่เป็นเงินจาก

รัฐมาปรับใช้ในประเทศไทย เพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิและมีความต้องการที่จะได้รับสวัสดิการในด้านต่าง 

ๆ เมื่อได้พิเคราะห์ถึงสุขอนามัย อาหาร สุขภาพ อนามัย ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการด ารงชีวิตซ่ึงเป็น

ปัจจัยข้ันพ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ทุกคนที่ควรจะได้รับ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงใช้ชีวิตปกติหรือ

ภายนอก หรือผู้ต้องขังซ่ึงได้กระท าความผิดและได้ถูกก าจัดอสิรภาพให้อยู่ภายในเรือนจ าซ่ึงจะเหน็ได้ว่าใน

ขณะที่ด ารงชีวิตอยู่ภายในเรือนจ ากยั็งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพ่ือใช้ในการจับจ่ายใช้สอยซ้ือสิ่งของ

เคร่ืองใช้ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงหากพวกเขาเหล่าน้ันไม่ได้รับสวัสดิการอย่างเพียงพออาจ

ส่งผลให้กระทบต่อสภาพร่างกาย และจิตใจ ท าให้การบังคับโทษไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับ

โทษ  

และอาจเป็นการท าลายบุคลิกภาพของบุคคลเหล่านั้นไปเน่ืองจากขาดแคลนเงินซ่ึงเป็นทุน

ทรัพย์ในการที่จะสามารถน าไปซ้ืออาหาร สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงทุกคนล้วนแต่มีสิทธทิี่จะได้รับการ

อุปโภค บริโภค อาหาร ผู้ต้องขังอาจไม่ได้รับจากรัฐอย่างเพียงพอและไม่มีเงินพอที่จะซ้ือจากร้าน

สงเคราะห์ผู้ต้องขัง และเพ่ือเป็นการลดปัญหาผู้ต้องขังที่มีฐานะยากจนซ่ึงต้องการที่อยากได้ซ่ึงสวัสดิการ

ต่าง ๆ จึงไปรับจ้างกระท าความผิดต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสวัสดิการต่าง ๆ บางคร้ังต้องลดค่าและบั่นทอน

ศักด์ิศรีของตนเองเพ่ือแลกกับเงินเพราะตนไม่มีเงินและไม่มีทางเลือกอื่นโดยจะต้องมีการพิจารณาเฉพาะ

เป็นรายบุคคลที่เหน็สมควรว่าควรจะได้รับสทิธใินการได้รับเงินช่วยเหลือที่เป็นเงินจากรัฐและรัฐจะได้

พยายามจัดสรรงบประมาณหรือหาวิธกีารสงเคราะห์เพ่ือเป็นการช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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สารานุกรม “การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ”(น.51), โดย กลุ่มงานพัมนาระบบด้านทณัฑปฏบัิติ

,2552,กรมราชทณัฑ.์ 

Prison Act 1952, s 21. 
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