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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังใน
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ผู้ต้องขังเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือข้อก าหนดแมนเดลา (Mandela 
Rules) ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
ส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (ข้อก าหนดกรุงเทพ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557  กฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศอังกฤษ 
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ ตลอดถึงความส าคัญของการใช้มาตรการบังคับโทษทางวินัยลงโทษ
ผู้ต้องขังที่กระท าฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับโทษโดยการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัย ว่ามีกฎหมาย
บัญญัติคุ้มครองและให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยไว้อย่างไร มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นเช่นไร เพื่อ
น าไปสู่การใช้มาตรการบังคับโทษลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังแก่ผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทางเรือนจ า/
ทัณฑสถาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สอดคล้องกับการใช้มาตรการบังคับโทษลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังของ
ต่างประเทศ  จากการศึกษาพบว่าการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังโดยการขังเดี่ ยว ขังห้องมืดและการเฆี่ยนใน
ประเทศไทยมีการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทาง
เรือนจ า/ทัณฑสถานอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ตามมาตรา 35 (6) (7) และ (8) 
ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ และตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตามมาตรา 66 
                                                           

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิาสตร์ ปรีดีพนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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(6) โดยการลงโทษขังเดี่ยว โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการลงโทษผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทาง
เรือนจ า/ทัณฑสถานไว้ ซึ่งก าหนดให้ใช้มาตรการทางวินัยลงโทษโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืดและการเฆี่ยน
ผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทางเรือนจ า/ทัณฑสถานและในระหว่างถูกลงโทษดังกล่าวอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ของ
ทางเรือนจ า/ทัณฑสถานจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องขังเดี่ยว ห้องมืด ไม่ว่ากรณีใดๆ และรวมถึงการติดต่อ
กับญาติของผู้ต้องขังหรือติดต่อกับทนายความ ในส่วนของการน าตัวผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทาง
เรือนจ า/ทัณฑสถานไปลงโทษโดยการขังเดี่ยว และห้องมืดก็ไม่ได้ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของ
ผู้ต้องขังก่อนการขังห้องมืด ซึ่งอาจส่งผลกระท าต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง และในส่วนของ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเร่ืองผลกระทบที่อาจจะได้รับเมื่อผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยถูก
ลงโทษขังในห้องขังเดี่ยว ห้องมืดเพราะโดยสภาพของห้องมืดนั้นยังไม่ได้มาตรฐานในเร่ืองการรักษาความ
สะอาด สุขอนามัย  สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในห้องขังดังกล่าวไม่เหมาะที่ผู้ต้องขังจะต้องถูกลงโทษ รวมถึง
ผู้ต้องขังอาจจะได้รับเชื้อโรคต่างๆ เมื่อถูกขังอยู่ในห้องขังดังกล่าวและส่งผลต่อร่างกายหรือจิตใจ บางกรณี
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
 

1.  บทน า 
 กฎหมายบังคับโทษจ าคุกเป็นส่วนหนึ่งในระบบของกฎหมายอาญา ดังนั้น กฎหมายบังคับโทษ
จ าคุกจึงมีบทบาทและมีความส าคัญในการส่งเสริมภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากล่าวคือ มี
ภารกิจในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมมีภารกิจในการปราบปรามและในการป้องกันการ
กระท าความผิด รวมตลอดทั้งคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุ้มครองคุณภาพของการกระท ามี
กฎหมายหลัก ๆ ที่ส าคัญ 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่เป็นอาญาสารบัญญัติ 1 ส่วนที่เป็นอาญาวิธีสบัญญัติ2 และ
ส่วนอาญาบังคับโทษ  
 กฎหมายอาญาบังคับโทษ มีภารกิจในการบังคับโทษผู้กระท าความผิดตามค าพิพากษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษและการบังคับโทษ โดยมุ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วของบุคคลและ
คืนคนดีสู่สังคม ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 
25603 และกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บทบาทของกฎหมายบังคับโทษจ าคุกเป็นเร่ืองของการ
แก้ไขมนุษย์ในระหว่างเวลาที่อยู่ในเรือนจ ามีวิธีการและขั้นตอนในการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ 

                                                           
1 คณิต ณ นคร .ข (2549), กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, น. 31-35. 
2 คณิต ณ นคร .ข (2549), กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, น. 32-34. 
3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

โดยพระราชบัญญัตินี้ มีทั้งส้ิน 78 มาตรา. 
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เพื่อให้ผู้กระท าความผิดไม่กลับไปกระท าความผิดอีกในภายหลังเมื่อปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นออกสู่สังคมและ
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม4 
 ระบบการด าเนินคดีอาญามี 2 ระบบ คือการด าเนินคดีอาญา“ระบบไต่สวน”(Inquisitionsprozess/ 
inquisitorial system) และการด าเนินคดีอาญา “ระบบกล่าวหา” (Akkusationsprozess/accusatorial system) 
กล่าวคือ การด าเนินคดีอาญา “ระบบไต่สวน” (Inquisitionsprozess/inquisitorial system) เป็น “การด าเนิน
คดีอาญาโดยรัฐ” (Offizialklage/public prosecution) คือ ระบบการด าเนินคดีอาญาที่ไม่มีการแยก “หน้าที่
สอบสวนฟ้องร้อง” และ “หน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกัน กล่าวคือ การด าเนินคดีอาญาทั้งหมดตก
อยู่ในมือของผู้พิพากษา5 ในการด าเนินคดีอาญา “ระบบไต่สวน” ผู้ถูกไต่สวนแทบจะไม่มีสิทธิอะไรเลย ไม่
ต่างอะไรกับวัตถุชิ้นหนึ่ง กล่าวคือ เป็น “กรรมในคดี” (Prozessbjekt/procedural object) การด าเนินคดีอาญา 
“ระบบกล่าวหา” (Akkusationsprozess/accusatorial system) คือ ระบบการด าเนินคดีอาญาที่มีการแยก 
“หน้าที่สอบสวนฟ้องร้อง” และ “หน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกัน ให้องค์กรในการด าเนินคดีอาญา
ที่ตา่งหากจากกันเป็นผู้ท าหน้าที่ทั้งสองนั้น และยกฐานะของผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ต้องหาและจ าเลย) จากการเป็น 
“กรรมในคดี(Prozessobjekt/procedural object) ขึ้นเป็น “ประธานในคดี” (Prozess-subjekt/procedural 
subject) เพราะว่าในการด าเนินคดี “ระบบกล่าวหา” (Akkusationsprozess/accusatorial system) กฎหมายไม่
ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นวัตถุแห่งการซักฟอกหรือเป็น “กรรมในคดี” (Prozessobjekt/procedural object) แต่ถือ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น “คน” และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายจึงสิทธิต่างๆ แก่ผู้ถูก
กล่าวหา เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถต่อสูคดีได้อย่างเต็มที่และห้ามการด าเนิน “กระบวนพิจารณา” 
(Prozesshandlung/procedural act) ที่มิชอบ6 การด าเนินคดีอาญาแบ่งออกได้เป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คือ “การ
ด าเนินคดีอาญาชั้นก าหนดคดี”(Erkenntnisverfahren/verification stage) และ“การด าเนินคดีอาญาชั้นบังคับ
คดี” (Vollstreckungsverfahren/execution stage) และสิ่งที่เชื่อมโยงให้การด าเนินคดีอาญาทั้งสองติดต่อกัน
คือ“ค าพิพากษาถึงที่สุด”กล่าวคือในการด าเนินคดีอาญาชั้นบังคับคดี (Vollstreckungsverfahren/execution 
stage) หลังจากที่ศาลได้พิพากษาก าหนด “มาตรการบังคับทางอาญา” (Kriminalsanktion/criminal sanction) 
ในคดีใดและค าพิพากษาในคดีนั้นถึงที่สุดแล้วก็จะต้องมีการจัดการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาอันถึง
ที่สุด เว้นแต่จะได้มีการลดโทษ เปลี่ยนโทษหรืออภัยโทษหรืออ่ืนๆ7  
                                                           

4 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, มิถุนายน 2555, 
กรุงเทพฯ:วิญญูชน, น. 86-87. 

5 vgl. Claus Roxin, Strafverfahrensrecht, 24 . Auflage, Müncheh 1995, S. 75. 
6 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม, 

กรุงเทพฯ:วิญญูชน, 2555, น. 62. 
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245. 
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 “การบังคับโทษอาญา” (Strafvollzug/penal administration) เป็นกระบวนการที่อยู่นอกวิธีพิจารณาความ
อาญา กล่าวคือ “การบังคับโทษอาญา” (Strafvollzug/penal administration) ต้องเป็นไปตาม “กฎหมายว่า
ด้วยการบังคับโทษ” (Strafvollzugsrecht/penalty law หรือ prison law) ที่ส าคัญของไทยเรา คือ 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และบทบัญญัติในภาค 7 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันว่าด้วย อภัยโทษ เปลี่ยน
โทษหนักเป็นโทษและลดโทษ ก็เป็นบทบัญญัติของ “กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ”8 วัตถุประสงค์ของการ
บังคับโทษที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้คือ  
 1. เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม9  มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อที่ส าคัญที่สุดและตรงกับความเป็นจริงในการบังคับโทษในทัณฑสถานที่ว่า 
“เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดครบระยะเวลาแล้ว ผู้นั้นก็จะออกมาด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติ
อีกครั้ง” โดยสรุปมีหลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษที่ต้องน ามาใช้ดังนี้ 10 

- หลักการความใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ ามิฉะนั้นจะท าให้ผู้ได้รับโทษ
จ าคุกเสียบุคลิกภาพหรือวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของตนในการอยู่ ร่วมกันกับสังคม
ภายนอกไป ท าให้ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้เป็นการท าลายวัฒนธรรมการใช้ชีวิตปกติ
ของมนุษย์ 

- หลักการหลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษ 
- พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้ประสบกับสิ่งที่ท าลายคุณลักษณะประจ าตัว

ของคนๆ นั้น 
 2. เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม11  
โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการบังคับโทษ ดังนี้คือ 
                                                           

8 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม, กรงุเทพฯ:
วิญญูชน, 2555, น. 45. 

9 Strafvollzugsgesetz. 1967. § 2 Aufgaben des Vollzuges. Im Vollzug der Freiheitstrafe soll der Gifangene 
fähig warden, kunftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit von weiteren Straftaten. 

10 Strafvollzugsgesetz. 1967. § Gestaltung des Vollzuges (1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden. (2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist 
entgegenzuwirken. (3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit 
einzugliedern. 

11 See Joan Petersilia. When Prisoners Come Home. New York:Oxford, 2003. 
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 1) หลัก “ความยินยอมและความร่วมมือในการบังคับโทษ”  
 2) หลัก “วาจา” กล่าวคือ ในการสื่อสารกันด้วยวาจาเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเข้าใน
ระหว่างเจ้าพนักงานกับผู้ต้องโทษถึงสถานะและสภาพการณ์ สิทธิหน้าที่ตลอดทั้งบทบาทและภารกิจต่างๆ 
ที่ต้องกระท าในระหว่างการบังคับโทษจ าคุก 
 3) หลัก “เปิดเผย” กล่าวคือ การด าเนินการบังคับโทษผู้ต้องขังต้องกระท าโดยเปิดเผยซึ่งเป็น
หลักที่สืบเนื่องมาจากหลักนิติรัฐอันเป็นการแสดง “ความเป็นประชาธิปไตย” และเป็นคุณลักษณะของการ
บังคับโทษจ าคุกที่ดี 
 4) หลัก “ฐานข้อมูลส่วนบุคคล” กล่าวคือ การบังคับโทษจ าคุกที่กระท ากับผู้ต้องโทษ จะต้อง
อาศัยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของผู้ต้องโทษและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้กระท าความผิดสามารถที่จะด ารงชีวิต
ในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นการคุ้มครองสังคมอย่าง
ยั่งยืน การบังคับโทษจ าคุกจึงต้องหลีกเลี่ยงผลเสียหายในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย
บุคลิกภาพของคนปกติหรือคุณลักษณะประจ าตัวของคนคนนั้นและต้องสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ หลีกเลี่ยงผลเสียจากการบังคับโทษต้องท าให้มีความใกล้เคียงของชีวิตภายในและ
ภายนอกเรือนจ าให้มากที่สุดเพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคม ผู้ที่ถูกบังคับโทษจ าคุกจะต้อง
ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกันการบังคับโทษจากกฎหมายในการบังคับโทษจ าคุกตามกฎหมายจึง
ยกระดับผู้ต้องโทษจ าคุกเป็น “ประธานของการบังคับโทษ” 12  
 การปฏิบัติต่อนักโทษในสมัยโบราณเป็นการกระท าอันรุนแรงเนื่องจากเน้นวัตถุประสงค์ในทาง
แก้แค้นซึ่งปฏิบัติต่อนักโทษลักษณะที่โหดร้าย ทารุณ ขาดศีลธรรมและมนุษยธรรม ทั้งยังอาจถูกจองจ าด้วย
เคร่ืองพันธนาการอยู่ตลอดเวลาเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในฐานะที่เป็น “กรรม” ของการบังคับโทษ
กฎหมายบังคับโทษจ าคุกที่ดีต้องมีความเป็นเสรีนิยม มีความเป็นประชาธิปไตยและต้องกระท าเพื่อสังคม 
กล่าวคือ ต้องยกระดับผู้ต้องโทษให้เป็นประธานของการบังคับโทษมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานผู้ต้องโทษ ประกอบกับเนื้อหาของกฎหมายและการด าเนินการบังคับโทษจะต้องไม่น าไปสู่การ
ท าลายลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลหรือวัฒนธรรมเดิมในการด ารงชีวิตตามหลักที่ว่า “ภายในเรือนจ ากับ
ภายนอกเรือนจ าต้องไม่แตกต่างกันมาก” ต้องท าให้เกิดความแตกต่างกันให้น้อยที่สุดและกฎหมายต้องไม่
ก าหนดให้กระบวนการบังคับโทษไปท าลายความเป็นมนุษย์หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น การ
ทรมานด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายทางร่างกายและจิตใจ การกระท าทางกายหรือด้วยวาจาอันเป็นการลดฐานะ

                                                           
12 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคบัโทษจ าคุก, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, มิถุนายน 

2555, กรุงเทพฯ:วิญญูชน, น. 43-46. 
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ของบุคคล13 ปัญหาที่ส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยเรือนจ าโดยการลงโทษขังเดี่ยว ขังห้อง
มืดและการเฆี่ยนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มาตรา 35 (6) (7) และ(8) และการลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 66 (6) โดยการลงโทษขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน  การ
ลงโทษดังกล่าวเป็นการลงโทษที่กระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังถือเป็นการลงโทษที่รุนแรง
เน่ืองจากโดยวิธีการลงโทษ ห้องขังที่ใช้ลงโทษซึ่งไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้ต้องขังทั้งทางร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพของผู้ต้องขัง 
  เห็นได้ว่าในการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืด และการเฆี่ยนตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มาตรา 35 (6) (7) และ (8) ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความในมาตรา 58 และตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 66 (6) โดยการลงโทษ
ขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือนแก่ผู้ต้องขังยังไม่ได้รับการรับรอง คุ้มครอง ในเร่ืองสิทธิทางด้านสุขภาพร่างกาย
ส่งผลให้ผู้ต้องขังถูกปฏิบัติโดยไม่ค านึงถึงเร่ืองสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ได้รับผลกระทบจากการ
ลงโทษดังกล่าวและการลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืดและการเฆี่ยน ถือเป็นการลงโทษด้วย
วิธีการอันทารุณ โหดร้าย เป็นการกระท าทรมาน ไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขัดต่อมาตรฐานสากล
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นการละเมิดสิทธิ 
 

2.  แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัย
ของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
  ในการบังคับโทษจ าคุกได้มีมายาวนานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในลงโทษดังกล่าวมีลักษณะ
ของการลงโทษที่กระท าต่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยวิธีการอันทารุณ โหดร้าย อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ต้องขัง ไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยวิธีการ
ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในฐานะที่เป็น “กรรม” ของการบังคับโทษ โดยการใช้วิธีการลงโทษ
ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การลงโทษโดยการตี เฆี่ยน ทวน การตัดอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น ปาก หู 
ควักตา ตัดตีน สินมือ ตัดนิ้วมือ ปอกเล็บ14 รวมถึงเมื่อผู้ต้องขังกระท าผิดวินัยของทางเรือนจ าซึ่งในสมัย
โบราณเรียกว่า “การลงอาญาในคุก” การลงโทษดังกล่าวต่างก็กระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ต้องขัง ซึ่งผิด
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ กล่าวคือ เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิด

                                                           
13 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการลงโทษจ าคุก, 2555, พิมพ์ครั้งที่ 2:มิถุนายน, กรุงเทพฯ:วิญญูชน, น. 14. 

14 ประวัติการราชทัณฑ์ 200 ปี, กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ราชทัณฑ์เรือนจ าคลองเปรม, น. 211. 
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และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม15 ดังนั้น เมื่อการราชทัณฑ์ของประเทศไทยมี
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถึงสมัยปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ของประเทศตามล าดับ การปฏิบัติต่อนักโทษได้พัฒนาไปสู่แนวทางที่มี เหตุผลยิ่งขึ้น ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ที่ชนชาวไทยควรได้รับการคุ้มครอง 16  ให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 มีความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล เช่น การปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดมาตรฐานชั้นต่อขององค์กาสหประชาชาติในการในปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก าหนดแมน
เดลลา) ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
ส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (ข้อก าหนดกรุงเทพ) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับสิทธิของผู้ต้องขัง  
  ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของสิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการไม่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยวิธีการอันทารุณ โหดร้าย ทรมานเป็นการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในฐานะที่เป็น “ประธาน” ในการบังคับโทษ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
มีการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญ
มีหลักการพื้นฐาน คือหลักนิติธรรม กล่าวคือ ใช้กฎหมายเป็นหลักส าคัญในการก าหนดขอบเขตการใช้
อ านาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน17 ภาครัฐจะเข้าไปด าเนินการใดๆ ที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประกอบกับหลักในการ
ใช้อ านาจของพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้อ านาจรัฐภายในเขตอ านาจ การใช้อ านาจรัฐ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องมีกฎหมายรับรองให้อ านาจไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ถูก
กระทบกระเทือนจากการใช้อ านาจรัฐหากมีข้อยกเว้นต้องบัญญัติไว้โดยชัดเจนและหลักความละมุนละม่อม
และหลักพอสมควรแก่เหตุ18 ในปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ขึ้นให้มีผล
ใช้บังคับในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย นานาอารยประเทศและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ 

                                                           
15 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคบัโทษจ าคุก, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ:วิญญูชน, น. 39. 
16 สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนนัท์, คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนญู, พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับ

ปรับปรุงใหม:่กันยายน, 2557, น.18. 
17 ธานี วรภัทร์, กฎหมายบังคับโทษ เล่มเดิม, น. 73. 
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86,87 และดู คณิต ณ นคร, เรื่องเดียวกัน 
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3.  หลักเกณฑ์การใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของ
ทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
  ส าหรับการใช้มาตรการทางวินัยลงโทษผู้ต้องขังในต่างประเทศ กล่าวคือ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและประเทศอังกฤษ 
  3.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทางเรือนจ า ตามพระราชบัญญัติเรือนจ าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 
1967 โดยได้ก าหนดเงื่อนไข วิธีการพิจารณาโทษทางวินัย ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ อ านาจในการลงทาง
วินัยผู้ต้องขังไว้อย่างชัดเจน และในการลงโทษนั้นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค านึงถึงผลเสียของการ
ลงโทษระยะสั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันได้บัญญัติว่า โทษจ าคุกนั้นต้องจ าคุกอย่างน้อยหนึ่ง
เดือน19 เพราะโทษจ าคุกเป็นโทษที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะท าให้ผู้ต้องโทษกับตนเป็นคนดีตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ ดังนั้นการระวางโทษขั้นต่ าน้อยมากจึงไม่สอดคลองกับหลักทัณฑวิทยา
เพราะไม่สามารถใช้หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ20 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการบังคับโทษ 
คือ หลักความยินยอมและความร่วมมือในการบังคับโทษ กล่าวคือ ความยินยอมและความร่วมมือเป็น
พื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การแก้ไขผู้ต้องโทษและบรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษ (StvollzG.§ 
2(1).) และหลักวาจา กล่าวคือ มีการสื่อสารกันด้วยวาจาเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าพนักงานกับผู้
ต้องโทษถึงสถานะและสภาพการณ์ สิทธิ หน้าที่ตลอดทั้งบทบาทและภารกิจต่างๆ ที่ต้องกระท าในระหว่าง
การบังคับโทษจ าคุก21 ตามพระราชบัญญัติเรือนจ าของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1967 ได้ให้การ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษจ าคุก ในเร่ืองที่พักอาศัย สุขอนามัย เสื้อผ้า อาหารแต่ผู้ต้องโทษ ตาม
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี22 ได้ก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของโดยให้ความส าคัญในเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคแก่ประชาชน (Germany Constitution.) ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องขังและในการใช้มาตรการบังคับโทษ
ทางวินัยผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยเรือนจ าตามพระราชบัญญัติเรือนจ า ค.ศ. 1967 มีการลงโทษในลักษณะที่
ไม่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังโดยการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และในการลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติเรือนจ าไม่มีลักษณะการลงโทษที่เป็นการ

                                                           
19 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 38. 
20 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, น. 178. 
21 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคบัโทษจ าคุก, 2555, พิมพ์ครั้งที่ 2:มิถุนายน, กรุงเทพฯ:วิญญูชน, น. 

89-90. 
22 Germany Constitution.) 
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ทารุณ โหดร้าย และเป็นการทรมานแก่ผู้ต้องขังอันถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังซึ่งสอดคล้องกับหลัก
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษ 
  ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่กระท า
ผิดวินัยของทางเรือนจ า โดยก าหนดรายละเอียด และขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังเอาไว้อย่าง
ละเอียดและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษทาง
วินัยซึ่งถือเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงและกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง 
  จากการศึกษาพบว่าการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยของทางเรือนจ าไม่มีการลงโทษ
ทางวินัยผู้ต้องขังโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืดและการเฆี่ยนในปัจจุบัน แต่ปรากฏว่ามีการใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการลงโทษผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยอย่างอื่นแทน 
  3.2 ประเทศอังกฤษ 
  ในอดีตประเทศอังกฤษได้มีการใช้วิธีการลงโทษผู้ต้องขังหรือนักโทษด้วยวิธีการอันทารุณ 
โหดร้ายด้วยวิธีการทรมาน ไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น การนั่งเก้าอ้ีทรมาน 23  ขื่อ คา 24 ในการ
บังคับโทษจ าคุกในประเทศอังกฤษและเวลส์ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกฎเกณฑ์และกรอบ
แนวทางต่างๆ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 195225 (The Prison Act of 1952.) และตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางเรือนจ า26 (The Prison Rules of 1964.) โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน
ราชทัณฑ์เป้าหมายเพื่ออบรมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อยังให้เกิดการกระตุ้นและสนับสนุนผู้ต้องขังเพื่อ
น าไปสู่การมีชีวิตที่ดีและมีประโยชน์ต่อไป กล่าวคือ เป้าหมายแรกเปลี่ยนทัศนคติของผู้กระท าความผิด 
ปรับปรุงตัว แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับคนทั่วไป เป้าหมายที่สอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ ยวกับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังรวมทั้งการเบี่ยงเบนโทษจ าคุกและน าสิทธิต่างๆ ในเร่ืองของมนุษยธรรม เมตตา กรุณา อย่างมี
ขอบเขตมาใช้ เป้าหมายที่สาม ภารกิจที่รองรับการด าเนินการตามพิพากษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรวมถึงมาตรการป้องกันการหลบหนีจากเรือนจ า27  
  ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้มีการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังต่างๆ อ านาจของเจ้า
พนักงานเรือนจ า วิธีการด าเนินการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติรวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษทางวินัย

                                                           
23 ประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา, พิมพ์ที่บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, 2523, น. 7. 
24 ประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา, พิมพ์ที่บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, 2523, น. 9-10. 
25 The Prison Act of 1952. 
26 The Prison Rules of 1964. 

27 ธานี วรภัทร์,กฎหมายว่าด้วยการบังคบัโทษจ าคุก, 2555, พิมพ์ครั้งที่ 2:มิถุนายน, 
กรุงเทพฯ:วิญญูชน, น. 188-189. 
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ผู้ต้องขังที่ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1952 (The Prison Act of 1952.) ประกอบระเบียบวินัยของ
เรือนจ า (The Prison Rules of 1964.) โดยได้ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของทางเรือนจ า
และหลักการพิจารณาโทษทางวินัยไว้อย่างชัดเจน  
  จะเห็นได้ว่าในการใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังของประเทศอังกฤษตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1952 ไม่พบว่ามีการลงโทษทางวินัยผู้ต้องโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืด และ
การเฆี่ยน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2560 ของประเทศไทย 
  ดังนั้นถือได้ว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1952 ประกอบระเบียบวินัยเรือนจ า ค.ศ. 1964 
สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ให้
ความส าคัญในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและการไม่ปฏิบัติด้วยวิธีการอันทารุณ โหดร้ายและเป็น
การทรมาน ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 

4 บทสรุปและเสนอแนะ 
  กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก กฎหมายราชทัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและอ่ืนๆ ตามยุคสมัย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
เรือนจ าที่ใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินการต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 เป็นไปตามแนวทางหรือมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เช่น การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก าหนดแมนเดลา) และ
ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับ
ผู้กระท าผิดหญิง (ข้อก าหนดกรุงเทพ) หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
และแนวทางในการใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังเป็นไปตามนานาอารยประเทศ 
โดยเห็นได้จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทย ได้มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รวมทั้งมีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการคุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจ า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และในการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคบั ได้ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการไม่ปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังโดยวิธีการทารุณ โหดร้าย กระท าการทรมาน ไร้มนุษยธรรมอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ต้องขัง 
แต่หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้วจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 บัญญัติให้ความคุ้มครองเร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาพที่บรรดาประชาชนชาวไทยควรได้รับการคุ้มครองดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ อัน
เป็นหลักในการปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะละเมิดมิได้ แต่พบว่าตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 มาตรา 35 (7) บัญญัติให้ลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังโดยการลงโทษขังห้องมืด ไม่มีเคร่ือง
หลับนอน ซึ่งการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังดังกล่าวเป็นการลงโทษที่กระท าต่อร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง 
ถือเป็นการลงโทษโดยวิธีการอันทารุณ โหดร้าย เป็นการกระท าทรมานต่อผู้ต้องขังและถือเป็นการลงโทษ
ผู้ต้องขังเกินกว่าค าพิพากษาที่ผู้ต้องขังได้รับ การลงโทษผู้ต้องขังดังกล่าวเป็นการลงโทษที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก าหนดแมนเดลา) และข้อก าหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิด
หญิง (ข้อก าหนดกรุงเทพ) ขัดต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ และ
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการลงโทษทางวินัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ประเทศอังกฤษพบว่าในการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังของทั้งสองประเทศไม่พบการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขัง
โดยการขังห้องมืด 
  ดังนั้นจากสภาพปัญหามาตรการทางกฎหมายที่ใช้ลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มาตรา 35 (6) (7)และ(8) ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความมาตรา 58 โดยการลงโทษขังเดี่ยว ขังห้องมืด และการเฆี่ยน และตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 66 (6) โดยการลงโทษขังเดี่ยว พบว่า  
  1. ในการแจ้งข้อกล่าวหากรณีที่ผู้ต้องขังกระท าผิดวินัยของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกอบกฎกระทรวงออกตามความมาตรา 58 พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติไม่ได้ก าหนดให้มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องขัง ท าให้ผู้ต้องขังไม่ทราบว่าตนเอง กระท าผิดวินัยอย่างไรและไม่สามารถแก้ข้อ
กล่าวหาได้และไม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกต้องและได้รับความกดดันต่างๆ มากมาย   
  2. อ านาจในการลงโทษผู้ต้องขั งที่กระท าผิดวินัยของทางเ รือนจ า /ทัณฑสถาน ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการออกค าสั่งลงโทษตามกฎกระทรวงเป็นอ านาจของพัศดี สารวัตรเรือนจ าและผู้บัญชาการ
เรือนจ ามีอ านาจในการลงโทษ ในกรณีที่ผู้ต้องขังกระท าผิดวินัยได้กระท าต่อผู้บัญชาการเรือนจ าโดยตรง 
อ านาจในการสั่งลงโทษผู้บัญชาการมีอ านาจในการสั่งลงโทษผู้ต้องขังได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีการรายงานหรือ
มีการตรวจสอบ ดังนั้นอาจท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในอ านาจในการสั่งลงโทษผู้ต้องขังได้ 
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  3. การมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องในการลงโทษทางวินัยโดยการขังห้องมืด  ตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในการตรวจสภาพห้องมืดที่ผู้ต้องขังต้องเข้าไป
อยู่ในเวลาที่ถูกลงโทษทางวินัย แต่ไม่ได้ก าหนดโดยตรงในการที่ให้แพทย์ได้ท าการตรวจสุขภาพร่างกาย
ของผู้ต้องขังก่อนที่จะเข้าไป ซึ่งจากสภาพห้องมืดที่มีสภาพภายในห้องไม่ถูกสุขอนามัยอาจท าให้ผู้ต้องขัง
เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อโรคหรือเวลาที่ผู้ต้องขังออกมาจากห้องมืดแล้วไม่ได้ก าหนดให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์ตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง เพราะเมื่อผู้ต้องขังออกมาจากห้องมืดแล้วอาจส่งผลกระต่อสภาพร่างกาย
หรือสภาพจิตใจของผู้ต้องขังหรือบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  และในการลงโทษขังเดี่ยวไม่ได้
ก าหนดให้แพทย์ตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังก่อนที่จะถูกลงโดยการขังเดี่ยว ซึ่งถ้ ามีการตรวจสภาพ
ร่างกายของผู้ต้องขังแล้วพบว่าผิดปกติอาจจะไม่ต้องถูกลงโทษขังเดี่ยวและอาจส่งตัวไปท าการรักษาต่อไป 
  4. ในการออกค าสั่งลงโทษต่อผู้ต้องขังที่กระท าผิดวินัยเรือนจ าเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับอ านาจในการ
ออกค าสั่งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้องบังคับของทางเรือนจ า/ทัณฑสถาน ดังนั้นจึงต้องมีพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหา แสดงพยานหลักฐาน
หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อเจ้าพนักงานเรือนจ าเพื่อให้ตัวผู้ต้องขังพ้นจากข้อกล่าวหาและไม่ต้องถูกลงโทษทาง
วินัย 
  5. ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดี เมื่อผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กระท าผิดวินัยและต้องถูกลงโทษทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทย และตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ประกอบกฎกระทรวงนั้น ในกรณีดังกล่าวไม่ได้ก าหนดแยกประเภทผู้ต้องขัง
ไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษทางวินัยเป็นผู้ต้องขังประเภทใดเพราะในการลงโทษทางวินัยโดยการ
ขังเดี่ยว ขังห้องมืด  ถือเป็นการลงโทษที่กระท าต่อร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง เป็นการลงโทษที่ร้ายแรงและ
ผู้ต้องขังอาจต้องได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงอาจส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้ต้องขังอาจท าให้
สูญเสียบุคลิกภาพต่อผู้ต้องขังได้ 
  6. ในการใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืดและการ
เฆี่ยน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 เป็นการใช้มาตรการลงโทษที่กระท าต่อต่อร่างกาย
และจิตใจ ในการลงโทษดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกระทบต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ เป็นการลงโทษด้วยวิธีการอันทารุณ โหดร้าย ถือเป็นการทรมานต่อผู้ต้องขัง เป็นการละเมิดสิทธิ 
เสรีภาพของผู้ต้องขัง ในการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยว ขังห้องมืดและการเฆี่ยนตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 66 
(6) การลงโทษโดยการขังเดี่ยว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องขังและขัดกับวัตถุประสงค์ในการบังคับโทษ
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ซึ่งการบังคับโทษจ าคุกเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของผู้ต้องขังซึ่งต้องอาศัยหลักความยินยอมของ
ผู้ต้องขังเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการบังคับโทษและเพื่อมิให้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีกและการลงโทษ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของผู้ต้องขังและอาจส่งผลเสียหายต่อตัวผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษออกมา 
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการยกเลิกการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังโดยการลงโทษขังเดี่ยว ขังห้องมืด และ
การเฆี่ยน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเสนอให้มี
การยกเลิกการลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ภายภาคหน้านี้เพราะการลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยว เป็นการลงโทษที่ละ เมิดสิทธิ
มนุษยชนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้ต้องขังและอาจท าให้ถึงขึ้น
เสียชีวิตได้ การลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยวเป็นการลงโทษที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนและขัดกับวัตถุประสงค์ในการบังคับโทษและการลงโทษดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัว
ผู้ต้องขังและเสนอให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยอย่างอื่นแทน เช่น   
 1. ยกเว้นการท างานที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังอื่นเป็นระยะไม่เกิน 21 วัน  
 2. โดยการให้มีการจัดให้มีที่พักแยกออกไปต่างหากในระหว่างที่มีกิจกรรมจากการท างานเป็น
เวลาสูงสุด 4 สัปดาห์  
 3. การเพิกถอนจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือการจ้างงานเป็นเวลาสูงสุด 4 สัปดาห์ 
  4. กักขังสูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ...  
  5. การด าเนินการจับกุม โดยมีระยะเวลาสูงสุด 4 สัปดาห์  
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