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บทคัดย่อ 
 การบังคับโทษจ าคุกถูกใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการลงโทษผู้กระท าความผิดและมีส่วนส าคัญใน
การคุ้มครองสังคมโดยการแยกผู้กระท าความผิดและสังคมออกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าความผิด และเปลี่ยนทัศนคติให้มีความคิดอย่างเป็นคนปกติมากที่สุดก่อนปล่อยผู้นั้นออกสู่
สังคม และไม่มีการกระท าความผิดซ้ าอีก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบังคับโทษจ าคุกที่ส าคัญ 

ปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัญหาที่ส าคัญของระบบราชทัณฑ์ไทยคือปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังใน
เร่ืองจ า ซึ่งส่วนหน่ึงของผู้ต้องขังในเรือนจ านั้นเป็นผู้ต้องขังที่ได้กระท าความผิดซ้ า สะท้อนให้เห็นถึงความ
บกพร่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง สิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วกลับไปกระท าผิดซ้ า คือการไม่
สามารถกลับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายนอกเรือนจ าได้ เพราะนักโทษได้สูญเสียวิถีชีวิตของตนที่มี
ก่อนเข้ารับโทษ การสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสังคม การสูญเสียเอกลักษณะของตนเอง 
เนื่องจากถูกจ าคุก กรมราชทัณฑ์และเรือนจ า ในฐานะผู้บังคับใช้โทษจ าคุกจึงมีหน้าที่ส าคัญในการลด
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อจิตใจและร่างกายของนักโทษ ด้วยมาตรการหรือวิธีการต่างๆ เช่น การท างาน การ
ฝึกอาชีพ และการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษกับสังคมและครอบครัว การพิจารณาให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อท ากิจกรรม
ต่างๆ จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การกลับคืนสู่สังคมของนักโทษประสบความส าเร็จมากขึ้น 
 ทั้งนี้ มาตรการหรือรูปแบบการอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าของประเทศไทย เช่น การ
พิจารณาให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อท างานหรือฝึกอาชีพ การลา รวมถึงการอนุญาตให้นักโทษออกนอก
เรือนจ าเพื่อรับการรักษาพยาบาล ที่ผ่านมา มาตรการต่างๆ นั้นถูกก าหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข กฎเกณฑ์ รูปแบบ 
ที่จ ากัด และบางมาตรการมีแนวโน้มการบังคับใช้ลดน้อยลง เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย และการขาด
ส่งเสริมมาตรการดังกล่าวแก่นักโทษเน่ืองจากความกังวลว่านักโทษจะหลบหนี จึงท าให้มาตรการต่างๆ นั้น
ส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้เป็นสิทธิประโยชน์เพื่อตอบแทนนักโทษที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตามที่
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ก าหนดเพียงเท่านั้น เช่น การอนุญาตให้นักโทษลา เป็นต้น โดยไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นสิทธิแก่นักโทษทุก
คนที่จะได้รับการพิจารณา ตามข้อก าหนดสากลของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
 หากพิจารณามาตรการและรูปแบบของการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อท า
กิจกรรมต่างๆ ของต่างประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น 
พบว่ามีความหลากหลายและทันสมัย เช่น การอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อท างานในสถาน
ประกอบการภายนอกเรือนจ าในรูปแบบของการจ้างงาน การอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อ
เตรียมการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษ หรือลาพัก ลากิจ ตามเหตุจ าเป็นต่างๆ รวมถึงการอนุญาตให้นักโทษออกนอก
เรือนจ าเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น อันส่งผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของ
นักโทษเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยในเร่ืองดังกล่าว โดย
น ามาตรการและรูปแบบของประเทศต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ และช่วยลด
ผลกระทบจากการถูกจ าคุกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักโทษในการกลับเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้น 

 
1. บทน า 
 การจ าคุก นอกเหนือจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดแทน (Retribution) ตามความรู้สึกของ
ผู้เสียหายและประชาชนทั่วไป หรือเพื่อเป็นการข่มขู่ (Deterrence) โดยมีผลแก่ตัวนักโทษเอง และบุคคล
ทั่วไปแล้ว การจ าคุกยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพื่อปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ (Rehabilitative) โดยมี
จุดมุ่งหมายคือ เพื่อปรับเปลี่ยนบ าบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นเหตุ
ให้กระท าผิดกฎหมายให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานของคนปกติในสังคม เพื่อให้นักโทษมีการด ารงชีวิตใน
อนาคต โดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกในปัจจุบัน การหลีกเลี่ยงผลเสียหายต่อจิตใจและร่างกาย
ของนักโทษจากการถูกบังคับโทษจ าคุกเป็นสิ่งที่รัฐต้องค านึงถึง โดยการบังคับโทษจ าคุกต้องไม่ท าลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ รัฐจะต้องจัดให้มี
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษที่จัดให้มีขึ้นภายในเรือนจ า เช่น การอบรม การท างาน การฝึกวิชาชีพ รวมถึง
การบริการทางการแพทย์ อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูและเพื่อให้การใช้ชีวิตของ
นักโทษภายในเรือนจ ามีความใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไปภายนอกเรือนจ า ตามหลักการใกล้เคียง
ของชีวิตภายในเรือนจ าและภายนอกเรือนจ า1  
 การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษกับครอบครัวและสังคมภายนอกเรือนจ ายังเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะช่วยให้นักโทษนั้นสามารถแก้ไขฟื้นฟูตนเอง  และกลับคืนสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งยังสามารถลด
                                                      

1
 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 

2555), น. 37.
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางจิตใจของนักโทษในระหว่างถูกจ าคุก  โดยข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ; ข้อก าหนดแมนเดลา หลักการที่ 106 ได้ก าหนดเร่ืองความสัมพันธ์
ทางสังคมของนักโทษ ไว้ว่า “ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลพิเศษในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ต้องขังนั้นตามที่ต้องการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย” เพราะฉะนั้น รัฐจึง
ต้องจัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อให้นักโทษสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสังคมภายนอก
เรือนจ า เช่น มาตรการอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 การออกนอกเรือนจ าเพื่อท างานสาธารณะหรือท างานอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การ
ออกนอกเรือนจ าเพื่อฝึกอาชีพในสถานประกอบการภายนอก และการลาตามความจ าเป็นด้วยกิจธุระส าคัญหรือ
กิจการในครอบครัว รวมถึงการออกไปนอกเรือนจ าเพื่อรับการรักษาพยาบาล เป็นมาตรการที่รัฐจัดให้มีแก่
นักโทษเพื่อสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ ตามหลักการใกล้เคียงของชีวิตภายในเรือนจ าและภายนอก
เรือนจ า และเพื่อสนับสนุนการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษกับครอบครัวและสังคม อย่างไรก็ตาม 
พบว่าในบางมาตรการนั้นมีการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะขัดแย้งกับหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงความเสมอภาคของบุคคล  เช่น การก าหนดให้
นักโทษต้องออกไปท างานสาธารณะหรือท างานอ่ืนใดนอกเรือนจ าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
นอกเรือนจ าตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและสร้างความอับอายแก่นักโทษ อันถือเป็นการลิดรอนศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของนักโทษที่เกินควร รวมถึงรูปแบบและวิธีการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษลาตามความจ าเป็นด้วย
กิจธุระส าคัญหรือกิจการในครอบครัว ตามมาตรา 52(4) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดย
กฎหมายก าหนดให้เป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะนักโทษบางล าดับชั้น ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพียงเท่านั้น
ที่จะได้รับการพิจารณา อันถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับต่อบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยไม่เท่าเทียมเสมอกัน 
อีกทั้ง บทบัญญัติตามกฎหมาย หรือระเบียบ ในการอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ านั้น ไม่มีความ
ครอบคลุมและชัดเจน และมีรูปแบบที่ไม่หลากหลาย และมีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อจ ากัดอย่างมาก 
เน่ืองจากความกังวลว่านักโทษจะหลบหนีเมื่อมีโอกาสได้ออกนอกเรือนจ า ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินมาตรการ
อนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องตามข้อก าหนด
มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเร่ืองดังกล่าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแก้ไขฟื้นฟู
นักโทษ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว และ
สนับสนุนให้มีมาตรการอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษเพิ่มเติม 
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2.  ทฤษฎีและแนวความคิดการบังคับโทษจ าคุกและการอนุญาตให้นักโทษออกไป 
นอกเรือนจ า 
 หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ 
 “ศักดิศรีความเป็นมนุษย์” เป็นคุณค่าในตัวของมนุษย์เองที่ไม่สามารถล่วงละเมิดได้  เพื่อให้
มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้โดยอิสระ2 อันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ รวมถึงรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไว้มากมาย  โดยมี
สาระส าคัญมุ่งไปที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคุณค่าที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 ได้ก าหนดว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”  และวรรคสองก าหนดว่า “ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติเป็นพื้นฐานส าคัญของ
สิทธิเสรีภาพเพราะ เป็นการยืนยันถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างกันของมนุษย์ทุกคน และเป็น
หลักประกันให้ทุกคนได้เข้าถึงหรือได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเป็นจริงได้ ดังนั้น นักโทษถึงแม้จะถูกจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพให้ต้องอยู่ในเรือนจ าตามค าพิพากษา แต่ในฐานะที่เป็นบุคคลย่อมควรได้รับความคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ เสมอภาค ของบุคคลขั้นพื้นฐานตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
เช่นบุคคลทั่วไป ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย จึงต้องพิจารณาให้
สอดคล้องตามหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญด้วย 
 ผลกระทบของการถูกจองจ าต่อผู้ต้องขัง 
 การบังคับโทษจ าคุกนั้นผู้บังคับใช้จะต้องค านึงถึงผลเสียของการถูกจองจ าต่อผู้ต้องขังด้วย 
เนื่องจากสังคมของผู้ต้องขังเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสังคมภายนอกอยู่หลายประการ ที่
ส าคัญก็คือสังคมของผู้ต้องขังเป็นสังคมของการถูกจ ากัดสิทธิและเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์  นอกจากนี้ยังเป็น
สังคมที่ถูกตัดความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก จึงท าให้สังคมของผู้ต้องขังเป็นสังคมเพศเดียวและโดดเดี่ยว 
ดังนั้น การพิจารณาถึงผลกระทบของการถูกจองจ าที่มีต่อผู้ต้องขังจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะลักษณะพิเศษของ
สังคมผู้ต้องขังดังกล่าว จะมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังซึ่งนักทัณฑวิทยาและนัก

                                                      
2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, สิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากล ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชน, 
(กรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 2549), น. 95. 
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สังคมวิทยาหลายคนเชื่อว่า ผลกระทบดังกล่าวจะน าไปสู่การปรับตัวของผู้ต้องขังในรูปแบบต่างๆ  ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และแบบพฤติกรรมของผู้ต้องขังในเวลาต่อมาด้วย3 
 ทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ต้องขัง 
 นอกจากมาตรการการบังคับโทษ และมาตรการการฟื้นฟูผู้ต้องขังที่จะถูกน ามาพิจารณาบังคับใช้
กับผู้ต้องขังตามความเหมาะสมแล้ว การปรับปรุงพฤติกรรมนิสัยของผู้ต้องขังจะมีประสิทธิภาพนั้นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ต้องขังเองจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การจูงใจผู้ต้องขังให้เกิดความต้องการที่
จะพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมนิสัย หรือให้ความร่วมมือกับมาตรการฟื้นฟู จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ทฤษฎีความ
ต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarch of Need)4 จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการจูงใจ โดยได้ตั้ง สมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ 5 ลักษณะคือ 1. ความต้องการ
ทางสรีระ 2. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย 3. ความต้องการความรักและต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม 4. ความต้องการมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต ซึ่งการสนับสนุน
ความต้องการขั้นต่ าของผู้ต้องขังตามทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarch of 
Need) สามารถใช้เป็นแนวทางในการชักจูงใจผู้ต้องขังให้เข้าสู่มาตรการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมนิสัยตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกได้ 
 ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory)5 ของทราวิส เฮอร์ชิ ได้น าเสนอว่า บุคคลที่มี
ความผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคม ซึ่งได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนฝูง มักจะมีแนวโน้มที่จะ
ไม่ประกอบอาชญากรรม หลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันกับสังคม 
(Social Bond) ที่เฮอร์ชิได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความผูกพัน (Attachment) ข้อผูกมัด (Commitment) 
การเข้าร่วม (Involvement) และความเชื่อ (Bclief) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานว่า บุคคลที่มีพันธะทางสังคมหรือมี
ความผูกพันทางสังคมน้อย จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอาชญากรรม อันเป็นผลมาจากพันธะของบุคลที่มี
ต่อสถาบันทางสังคมได้อ่อนแอหรือถูกท าลาย ดังนั้นการสนับสนุนการสร้างพันธะทางสังคมหรือความ
ผูกพันทางสังคมของนักโทษจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันการกระท าผิดซ้ าในอนาคต 
 
 

                                                      
3 นัทธี จิตสว่าง, “ผลกระทบของการถูกจองจ าต่อผูต้้องขงั,”  สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558, จาก 

www.gotoknow.org/posts420370 
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์,โครงการ

ศึกษาวิจัย เรื่อง ผู้ต้องขังกับปัญหาความแตกแยกในครอบครัวภายหลังถูกจองจ า, (กรุงเทพมหานคร : กรมราชทัณฑ์, 2551), 
น. 19. 

5 เพิ่งอ้าง, น. 21.  
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 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง; ข้อก าหนดแมนเดลา 
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; the Mandela Rules 
 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ; ข้อก าหนดแมนเดลา 
ได้รับการลงความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมัชชาแห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
ข้อก าหนดนี้วางมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการเรือนจ าที่ดี รวมทั้งประกันว่าสิทธิของผู้ต้องขังต้องได้รับ
ความเคารพ ข้อก าหนดแมนเดลาไม่ใช่ข้อก าหนดที่เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุงข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าเกี่ ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีอาญา (Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศที่เสนอร่างและให้การสนับสนุนร่างข้อก าหนดดังกล่าว 
โดยข้อก าหนดแมนเดลา นั้นมีหลักการพื้นฐาน คือ ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีอันมีติดตัวมาแต่ก าเนิดและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ห้ามมีการทรมานหรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ที่ทารุณ
โหดร้าย การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังต้องค านึงถึงความต้องการพื้นฐานของผู้ต้องขังนั้น  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ของเรือนจ าคือ การคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย และลดการกระท าผิดซ้ า6 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้นักโทษออกไปนอกเรือนจ าตามกฎหมายไทย 
 การออกไปท างานภายนอกเรือนจ า  
 การออกไปท างานภายนอกเรือนจ าของนักโทษ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ได้ถูก
ก าหนดไว้ หมวด 5 ส่วนที่ 2 หน้าที่และการงานของผู้ต้องขัง ตามมาตรา 48-50 ความว่า “มาตรา 48 ผู้ต้องขังมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจ า ข้อบังคับเรือนจ า และระเบียบกรมราชทัณฑ์” และ 
“มาตรา 49 เจ้าพนักงานเรือนจ าอาจสั่งให้นักโทษเด็ดขาดออกไปท างานสาธารณะ  หรือท างานอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา 48 นอกเรือนจ าได้” นอกเหนือจากงานภายนอกเรือนจ าที่ต้องท าตาม
ค าสั่งของเจ้าหน้าที่แล้ว นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ 
ความก้าวหน้าในการศึกษา และท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับ
การพิจารณาออกไปภายนอกเรือนจ าเพื่อฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจ า 
โดยมีหรือไม่มีผู้ควบคุมได ้ตามที่ก าหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 52(8) 
 การลา  
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงการอนุญาตให้ผู้ต้องขังลาจากการจ าคุกไว้ใน
หมวด 5 ส่วนที่ 3 ประโยชน์ของผู้ต้องขัง มาตรา 52 โดยก าหนดให้การลาเพื่อออกไปนอกเรือนจ าของนักโทษ
ถูกยกให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง เพื่อตอบแทนนักโทษในกรณีที่นักโทษผู้นั้นมีความประพฤติดีมีความ
อุตสาหะความก้าวหน้าในการศึกษาและการท าการงานเกิดผลดี  หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ ซึ่ง
                                                      

6
 Penal Reform Internationnal (PRI), ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิัตต่ิอผู้ต้องขงั

ฉบบัปรับปรงุ (ข้อก าหนดแมนเดลา) คู่มือฉบบัย่อ, 2559, น. 5. 
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มาตรา 52(4) ได้ก าหนดเหตุแห่งการลาไว้ว่า เมื่อนักโทษผู้นั้นมีความจ าเป็นเห็นประจักษ์เกี่ยวด้วยกิจธุระ
ส าคัญหรือกิจการในครอบครัว แต่ในทางปฏิบัติแล้วที่ผ่านมามีการก าหนดแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้
นักโทษลากิจเฉพาะการให้นักโทษลากิจ เพื่อไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ กรณีร่วมพิธีฌาปนกิจศพเพียง
เท่านั้น ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0706/2051 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการ
มอบอ านาจการอนุญาตให้ผู้ต้องขังลากิจ 
 การออกไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ า 
 การอนุญาตให้นักโทษออกไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ า ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2560 ได้ถูกก าหนดไว้ หมวด 5 ส่วนที่ 4 สุขอนามัยของผู้ต้องขังตามมาตรา 55  ความว่า “ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย 
มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือเป็นโรคติดต่อ ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าด าเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจ
จากแพทย์โดยเร็ว หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบ าบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ใน
เรือนจ า จะไม่ทุเลาดีขึ้น ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบ าบัดรักษาส าหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ 
โรงพยาบาล หรือสถานบ าบัดรักษาทางสุขภาพจิต นอกเรือนจ าต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัว
ผู้ต้องขัง ไปรักษาตัวนอกเรือนจ า ระยะเวลาการรักษาตัว รวมทั้งผู้มีอ านาจอนุญาต ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ” 
 

3.  มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการออกนอกเรือนจ าของนักโทษในกฎหมายต่างประเทศ 
 ตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ านั้นได้ถูก
ก าหนดให้เป็นมาตรการหนึ่งของแผนการบังคับโทษ ตามมาตรการการผ่อนปรนการบังคับโทษ 
(Lockerungen des Vollzugs)7 โดยรูปแบบและวิธีการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษออกไปนอกเรือนจ านั้นได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับโทษเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 
(Strafvollzugsgesetz [Stvollzg]) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือ การด าเนินมาตรการผ่อนปรนการบังคับโทษนั้น
ต้องเกิดจากความยินยอมของผู้ต้องขัง เมื่อไม่เป็นที่เกรงว่าผู้ต้องขังจะหลบหนี หรือจะใช้การผ่อนปรนการ
บังคับโทษนั้นไปกระท าความผิดอาญา ท าให้นักโทษทุกประเภทสามารถเข้าถึงมาตรการผ่อนปรนการ
บังคับโทษด้วยวิธีที่เท่าเทียมกัน หากพิจารณาในส่วนของรูปแบบการอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าตามที่
ปรากฏตามกฎหมายบังคับโทษแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น พบว่า มีการก าหนดรูปแบบและวิธีการไว้
อย่างชัดเจนและหลากหลาย เช่น การท างานภายนอกเรือนจ าแบบมีการควบคุมหรือไม่มีการควบคุม 
ในลักษณะการจ้างงานแบบนายจ้างและลูกจ้าง การออกนอกเรือนจ าในช่วงเวลากลางวันโดยมีการควบคุมและ
ไม่มีการควบคุม การลาพักปกติ การลาพักพิเศษส าหรับการเตรียมพร้อมในการปลอ่ยตัว การลาพักพิเศษส าหรับ
การท างานภายนอกโดยไม่ควบคุม การลาพักเนื่องในโอกาสส าคัญ รวมถึงการออกนอกเรือนจ าเพื่อการ
                                                      
 

7
 Kaiser, Günther, Strafvollzug, 5 Auflage, Heidelberg, Germany (2003), 147-164. 
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รักษาพยาบาล ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการนั้นได้ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน และมีค าพิพากษาของศาลในการ
ให้ความหมายถึงรูปแบบและวิธีการการผ่อนปรนการบังคับโทษในหลายประเด็น  
 ในรัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย มีการอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจ าเพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1981 (Prisons Act 1981) 
คือ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักโทษและเพื่อความส าเร็จของการกลับคืนสู่สังคมของนักโทษ เพื่อการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีเมตตาหรือมีมนุษยธรรมและครอบครัวของผู้ต้องขัง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพแก่นักโทษ และเพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของความยุติธรรม  โดยได้มี
การออกระเบียบค าสั่งต่างๆ (Policy Directive) เพื่ออธิบายรูปแบบและวิธีการของการอนุญาตให้นักโทษออก
นอกเรือนจ า เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการการจ้างงานของผู้ต้องขังกับเอกชน  การออกนอก
เรือนจ าในช่วงเวลากลางวันเพื่อด าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์  การลาเพื่อเข้าร่วมงานศพหรือการเยี่ยม
ผู้ป่วยหนัก การลาเพื่อการกลับคืนสู่สังคม การลากิจอ่ืนๆตามความเห็นใจ การเข้าเยี่ยมมารดาของบุตร
ภายหลังจากคลอด รวมถึงการออกไปนอกเรือนจ าเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยรูปแบบการอนุญาตให้
นักโทษออกไปนอกเรือนจ าของรัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก อัน
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ต้องขังอย่างมีเมตตาหรือมี
มนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
 ในประเทศญ่ีปุ่น การเดินทางไปท างานนอกสถานที่ การลาพัก ของนักโทษเป็นมาตรการที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อส่งเสริมให้นักโทษได้แก้ไขฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมได้โดยง่ายซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานที่กักขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมขัง ค.ศ. 2005 (Act 
on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees) ที่ระบุว่าการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะต้องด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการปฏิรูปและการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในสังคมโดยการท างาน ตามความรู้สึกของจิตส านึกของผู้ต้องขัง ด้วย
ความร่วมมือ ตามบุคลิกภาพและสถานการณ์ของผู้ต้องขัง  การบังคับโทษจ าคุกของประเทศญ่ีปุ่น นั้นให้
ความส าคัญกับการท างานเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาความสามารถผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก โดยมีการ
อนุญาตให้นักโทษออกไปท างานภายนอกเรือนจ า กับสถานประกอบการธุรกิจภายนอก โดยไม่มีการควบคุมจาก
เจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการอนุญาตให้นักโทษลาพัก เพื่อจะช่วยให้นักโทษกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 
โดยการออกนอกเรือนจ าเพื่อท าธุระส่วนตัว การเข้าเยี่ยมบุคคลภายนอกเรือนจ า และเพื่อการได้รับประสบการณ์
อ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ส าหรับการใช้ชีวิตในสังคมหลังจากได้รับการปล่อยตัว โดยไม่มีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่  
ส าหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ านั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีความจ าเป็นต้องให้แพทย์ภายนอกที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ของเรือนจ าท าการรักษาพยาบาล โดยในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะมีการอนุญาตให้นักโทษเดินทางไป
สถานพยาบาลภายนอกเรือนจ าด้วยตนเอง ซึ่งจุดเด่นของการควบคุมนักโทษภายนอกเรือนจ าของประเทศญ่ีปุ่น 
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คือ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการระบุต าแหน่งของนักโทษ ขณะออกนอกเรือนจ า แทนการควบคุมจากเจ้าหน้าที่
เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองของบุคคลากรไม่เพียงพอ 
 

4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบการอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดออกนอกเรือนจ าตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ 
 4.1 การอนุญาตให้นักโทษออกไปท างานนอกเรือนจ า   
 การท างานภายนอกเรือนจ าของนักโทษถูกก าหนดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 ว่านักโทษนั้นต้องท างานตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่  โดยมิได้เกิดจากความ
สมัครใจเข้าร่วมท างานของนักโทษเอง เจ้าหน้าที่อาจใช้อ านาจสั่งการได้โดยนักโทษอาจไม่สมัครใจท างาน
นั้นก็เป็นได้ ซึ่งหากเป็นกรณีการท างานสาธารณะภายนอกเรือนจ า จะท าให้เกิดความอับอายแก่ตัวนักโทษ
ได้ อันเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  การอนุญาตให้นักโทษ
ออกไปภายนอกเรือนจ าเพื่อฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจ า โดยมี
หรือไม่มีผู้ควบคุม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 52(8) มีวัตถุประสงค์เพื่อ “การฝึกวิชาชีพ” มิใช่เพื่อการรับจ้าง
งาน8 แบบรับค่าจ้าง หรือการจ้างกับเอกชน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่บุคคล
ทั่วไป ซึ่งขัดต่อหลักตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในเร่ืองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  เพราะส าหรับ
นักโทษที่ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ออกไปภายนอกเรือนจ าเพื่อฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ า
โดยมีหรือไม่มีผู้ควบคุมนั้น รัฐควรมีการส่งเสริมให้มีการท างานที่คล้ายกับสังคมภายนอกมากที่สุดไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าชดเชยค่าตอบแทน จ านวนชั่วโมงการท างาน วันหยุด 
ฯลฯ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งตามข้อก าหนดแมนเดลา ได้วางหลักเกี่ยวกับการท างานของผู้ต้องขังไว้ว่า 
ระบบและวิธีการท างานในเรือนจ าต้องเหมือนอย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับงานซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจ า 
เพื่อเตรียมผู้ต้องขังให้อยู่ในสภาพชีวิตการท างานปกติ และต้องมีระบบค่าตอบแทนที่เที่ยงธรรมส าหรับงานของ
ผู้ต้องขัง ส าหรับการพิจารณาให้นักโทษออกท างานนอกเรือนจ า ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ก าหนดให้นักโทษในความผิดบางคดี ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ออกไปท างานนอกเรือนจ านั้น 
น่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ด้านความเสมอภาคของบุคคล เพราะถ้าหากมีการพิจารณาคัดเลือก
นักโทษที่เหมาะสมแล้ว ประเด็นในส่วนของความผิดที่นักโทษได้เคยกระท าและได้ถูกพิพากษาไปแล้วก็ไม่
ควรที่จะน ามาพิจารณาอีก จากการศึกษากฎหมายของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐ
ออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น พบว่า การออกไปท างานนอกเรือนจ าของนักโทษนั้น จะเกิดขึ้นจากความ
สมัครใจของนักโทษเป็นส าคัญ โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดให้นักโทษต้องท าตามค าสั่งของ

                                                      
8 หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.5/32951 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
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เจ้าหน้าที่ดังเช่นปรากฏตามกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทย ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกนักโทษออกนอก
เรือนจ าเพื่อท างาน ในกฎหมายต่างประเทศนั้น จะให้สิทธิกับนักโทษที่ถูกตัดสินจ าคุกตลอดชีวิตด้วย ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความต้องการใช้มาตรการดังกล่าวกับนักโทษในทุกระดับ ถึงแม้นักโทษผู้นั้นจะเคยได้กระท า
ความผิดร้ายแรงจนต้องรับโทษจ าคุกตลอดชีวิตก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันอีกประการ คือ แต่ละประเทศมีการ
อนุญาตให้นักโทษท างานในสถานประกอบการของเอกชนนอกเรือนจ าได้โดยไม่มีการควบคุมจากเจ้าหาที่
เรือนจ า เพื่อเป็นการสร้างลักษณะการท างานที่ใกล้เคียงกับการจ้างงานทั่วไปนอกเรือนจ า โดยเฉพาะใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี9 และรัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย10 มีการอนุญาตให้นักโทษมีการ
รับจ้างท างานที่แท้จริงกับผู้ประกอบการภายนอกเรือนจ า เพื่อรับค่าจ้างจากการท างาน 
 4.2  การอนุญาตให้นักโทษลา 
  4.2.1  การลาเพื่อร่วมพิธีศพหรือเยี่ยมไข้ดูใจ 
 การอนุญาตให้นักโทษลาเพื่อร่วมพิธีศพของประเทศไทย ก าหนดให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง 
เพื่อตอบแทนในกรณีที่นักโทษผู้นั้นมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะความก้าวหน้าในการศึกษา และท า
การงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 
52(4) เมื่อมีความจ าเป็น เห็นประจักษ์เกี่ยวด้วยกิจธุระส าคัญ หรือกิจการในครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมากรม
ราชทัณฑ์ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เฉพาะการพิจารณาอนุมัติลากิจเพื่อไปร่วมพิธีพิธีฌาปนกิจศพ ผู้ที่เป็น
บิดา มารดา หรือลูก เพียงเท่านั้น ซึ่งนักโทษที่จะได้รับการพิจารณานั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด อันถือเป็นการให้สิทธิเฉพาะกลุ่มมิได้หมายถึงการให้สิทธิแก่นักโทษทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งขัดต่อ
หลักความเสมอภาคของบุคคลทุกคน ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดแมนเดลา หลักการที่ 70 ได้ระบุ
ไว้ว่า “…ผู้ต้องขังควรได้รับอนุญาตทั้งภายใต้การติดตามหรือตามล าพัง ให้ไปข้างเตียงของญาติสนิทหรือบุคคล
ส าคัญที่ป่วยขั้นวิกฤต หรือไปร่วมงานศพของญาติสนิทหรือบุคคลส าคัญ…” ดังนั้นสิทธิดังกล่าวตามข้อก าหนด
แมนเดลา จึงถูกรับรองให้เป็นสิทธิของนักโทษทุกคนที่จะได้รับการพิจารณา โดยตามกฎหมายของต่างประเทศ
นั้นก าหนดให้การลาเพื่อร่วมพิธีศพรวมถึงการเข้าเยี่ยมไข้ดูใจผู้ป่วยหนัก เป็นสิทธิของนักโทษทุกประเภท
ทุกล าดับชั้นที่จะได้รับการพิจารณา โดยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะพิจารณาจากความเสี่ยงในการ
หลบหนี การอนุญาตลาพักไปใช้ในทางที่ผิด11 และในรัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย จะพิจารณา
จากความเสี่ยงต่อประชาชนต่อสังคม พฤติกรรม และความร้ายแรงในการกระท าความผิด12 เป็นส าคัญ  
  4.2.2  การลาพัก และการลากิจ 

                                                      
9  StVollzG § มาตรา 11(1) 
10 Policy Directive 68 Prisoner Employment Program 
11 StVollzG § มาตรา 11(2) 
12 Policy Directive 66 ข้อ 4. Assessing the Application 
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 เน่ืองจากที่ผ่านมา การลาพัก ลากิจ กรมราชทัณฑ์ได้มีการพิจารณาอนุญาตให้นักโทษออกนอก
เรือนจ าเพื่อเข้าร่วมพิธีศพเพียงเท่านั้น แตกต่างจากกฎหมายบังคับโทษในต่างประเทศ เช่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ก าหนดรูปแบบการลาไว้อย่างชัดเจน 4 รูปแบบโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับญาติหรือบุคคลใกล้ชิด และการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของนักโทษเป็นส าคัญ ส่วน
รัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย ได้ก าหนดรูปแบบการลาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการแก้ไข
ฟื้นฟู เพื่อการทดลองการใช้ชีวิตนอกเรือนจ าและสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมจากการลา เพื่อทดลองการ
กลับคืนสู่สังคม และยังมีรูปแบบการลากิจอื่นๆ ตามความเห็นใจโดยพิจารณาจากค าขอที่เป็นเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่จะเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความยากล าบากอย่างรุนแรงหรือความตึงเครียดอย่างมากต่อนักโทษ ใน
ประเทศญ่ีปุ่นถึงแม้ไม่ได้ก าหนดรูปแบบการลาไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ได้ก าหนดจุดประสงค์ของการอนุญาต
ไว้อย่างครอบคลุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การลาให้เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังกลับมาใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติในสังคมของผู้ต้องขังหลังจากได้รับการปล่อยตัว โดยสิ่งที่เหมือนกันของประเทศต่างๆ 
คือ การให้สิทธิการพิจารณาการลากับนักโทษที่ถูกตัดสินจ าคุกตลอดชีวิตด้วย ซึ่งตามกฎหมายราชทัณฑ์ของ
ประเทศไทยไม่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้  
 4.3 การอนุญาตให้นักโทษออกไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจ า 
 การอนุญาตให้นักโทษออกไปรักษาพยาบาลภายนอก เรือนจ านั้น  ถูกบัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 วรรค 2 โดยระเบียบที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันนั้น มีการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการอนุญาตโดยให้ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทน จากเดิมที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลตามระดับของความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังตาม
ความจ าเป็นและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใน
เร่ืองสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐที่มีสิทธิเสมอกันและได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องตามข้อก าหนดแมนเดลา หลักการที่ 27(2) ที่ได้บัญญัติว่า “…ผู้ต้องขังที่จ าต้องได้รับการรักษาหรือ
ผ่าตัดต้องส่งตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของพลเรือน…” จากการศึกษากฎหมาย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  รัฐเวสเทิร์น แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น พบว่า การก าหนดอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติให้นักโทษออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจ า นั้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้บัญชาการ
เรือนจ า (ผู้อ านวยการเรือนจ า) เช่นเดี่ยวกับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทย โดย ในรัฐเวสเทิร์น  
แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่นมีการอนุญาตให้นักโทษสามารถเดินทางออกไปนอกเรือนจ า
เพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้13 ซึ่งถือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักโทษ และแก้ปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ให้
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที  
                                                      

 13 Article 62(3). Act on Penal Detention Facilities and the Treatment of Inmates and Detainees 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากที่ได้ท าการศึกษานั้น ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบและแนวทางการอนุญาตให้นักโทษออกนอก
เรือนจ าของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนสิทธิและสิทธิประโยชน์ของนักโทษให้ใกล้เคียงกับสิทธิพื้นฐาน
ของบุคคลทั่วตามที่ก าหนดตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้ใกล้เคียงกับหลักการสากลและนานาอารยะประเทศ
เท่าที่จะเป็นไปได ้ดังต่อไปนี้  
 5.1 ข้อเสนอแนะในเร่ืองการอนุญาตให้นักโทษออกไปท างานภายนอกเรือนจ า 
  5.1.1 ผู้เขียนเห็นว่า ควรก าหนดให้การท างานภายนอกเรือนจ าของนักโทษตามกฎหมายราชทัณฑ์
นั้น ต้องเกิดจากความสมัครใจของนักโทษเป็นส าคัญ โดยเจ้าหน้าที่ควรไม่มีอ านาจออกค าสั่งให้นักโทษ
ท างานภายนอกเรือนจ าไม่ว่าจะเป็นงานในลักษณะใด ดังนั้น ควรยกเลิกบทบัญญัติที่มีลักษณะดังกล่าว แต่ทั้งนี้
การท างานภายในเรือนจ าของนักโทษเพื่อประโยชน์แห่งการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษนั้น ควรก าหนดให้นักโทษ
ต้องท างานตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ เช่นเดิม  
  5.1.2  ควรยกเลิกเกณฑ์ลักษณะความผิดที่เคยกระท า ส าหรับการพิจารณานักโทษเด็ดขาดที่ไม่อยู่
ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกท างานนอกเรือนจ า โดยให้ใช้การเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจาก
ล าดับชั้นของนักโทษ พฤติกรรมนิสัยของนักโทษเด็ดขาดในระหว่างรับโทษจ าคุก ความปลอดภัยของสังคม 
และจ านวนโทษคงเหลือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษที่เคยกระท าผิดร้ายแรง ที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติ
ที่ด ีและพร้อมเข้าสู้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูได้มีโอกาสท างานภายนอกเรือนจ า 
  5.1.3 ควรเพิ่มรูปแบบการท างานภายนอกเรือนจ าของนักโทษให้มีลักษณะเป็นการท างาน หรือ 
การจ้างงานที่ใกล้เคียงกับการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานมากที่สุด  โดยควรส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน
ระหว่างนักโทษกับสถานประกอบการภายนอกเรือนจ า โดยรัฐควรจะต้องเปิดโอกาสให้นักโทษได้ท า
สัญญาการจ้างงานกับเอกชนโดยตรง  เพื่อให้นักโทษมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากการท างานจากสถาน
ประกอบการภายนอกโดยตรง และมีการก าหนดจ านวนเวลาการท างาน และสวัสดิการอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการ
จ้างงานตามกฎหมายแรงงาน ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อการบังคับโทษจ าคุก  
 5.2  ข้อเสนอแนะในเร่ืองการอนุญาตให้นักโทษลาเพื่อออกนอกเรือนจ า 
  5.2.1  การลาเพื่อร่วมพิธีศพ ควรแก้ไขและสนับสนุนให้ เป็นสิทธิที่นักโทษทุกคนและ 
ทุกล าดับชั้นควรจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ตามควรแก่พฤติการณ์ เนื่องจากการได้รับ
ทราบข่าวร้ายจากบุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งที่สร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ และสร้างแรงกดดันต่อ
ของนักโทษเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษผู้นั้นให้เป็นไปได้ยากขึ้นด้วย  โดยการ
พิจารณานั้นให้ยกเลิกเกณฑ์การพิจารณาจากล าดับชั้นและจ านวนโทษที่คงเหลือ โดยให้พิจารณาจากความ
เสี่ยงในการหลบหน ีความปลอดภัยของสังคม และพฤติกรรมของนักโทษ เป็นส าคัญ  
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  5.2.2  ควรกําหนดให้นักโทษทุกคนและทุกลําดับชั้ นควรจะได้รับการพิจารณาตามควร 
แก่พฤติการณ์ ให้สามารถลาเพื่อเยี่ยมไขดู้ใจผูป่้วยหนกัท่ีเป็นญาติ ตามรูปแบบและวิธีการเดียวกนักบัการลา
เพ่ือร่วมพิธีศพ ท่ีผูเ้ขียนได้นาํเสนอ ทั้ งน้ี การอนุญาตเพ่ือเยี่ยมไขดู้ใจของบุคคลผูเ้ป็นญาติ ควรกาํหนดให้
นกัโทษสามารถเขา้เยี่ยมไดเ้พียงหน่ึงคร้ังเท่านั้น โดยอาจจะกาํหนดเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ให้อยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ี หรือตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตาํแหน่ง   

5.2.3  ควรกาํหนดรูปแบบการอนุญาตให้นักโทษลาในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมและกาํหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจน โดยรูปแบบการลานั้นควรท่ีจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการบงัคบัโทษจาํคุก โดยมีลกัษณะเพ่ือ
สนบัสนุนการแกไ้ขฟ้ืนฟูนกัโทษ เพ่ือการส่งเสริมความสัมพนัธ์ของนักโทษกบัครอบครัวและสังคม และ
เพ่ือเตรียมการปล่อยตวันักโทษ ตามจุดประสงค์ของการลากิจ ลาพกั ในรูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏในกฎหมาย
ต่างประเทศ ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงขอเสนอรูปแบบการลากิจ และลาพกั ท่ีควรกาํหนดรูปแบบเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ก) การลากิจเพ่ือจดัการธุระสาํคญัสาํหรับการดาํเนินชีวิตภายหลงัการปล่อยตวั (ตามรูปแบบท่ี
ปรากฏตามกฎหมายบงัคบัโทษของประเทศญ่ีปุ่น) เช่น การติดต่อการจา้งงาน การจดัหาท่ีอยูอ่าศยั การติดต่อ
สถานศึกษา และจดัการธุระทางการเงิน เป็นตน้ โดยมีกาํหนดระยะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ตามเหตุอนัสมควร 
และไม่มีการควบคุมจากเจา้หนา้ท่ี 
 ข) ลากิจในกรณีอ่ืนๆ ท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีจะเป็นเหตุท่ีทาํให้เกิดความกดดนัอยา่ง
รุนแรงหรือความตึงเครียดอย่างมากต่อนักโทษ นอกเหนือจากการลาเพ่ือร่วมพิธีศพหรือเยี่ยมไข้ดูใจ
ผูป่้วยหนกัท่ีเป็นญาติ (ตามท่ีปรากฏในกฎหมายบงัคบัโทษรัฐเวสเทิร์น แห่งสหพนัธรัฐออสเตรเลีย) โดยมี
กาํหนดระยะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ตามเหตุอนัสมควร 
 ค) การลาพกัเพ่ือเตรียมการปล่อยตวั (ตามรูปแบบท่ีปรากฏในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
รัฐเวสเทิร์น สหพันธรัฐออสเตรเลีย) เพ่ือให้นักโทษทดลองใช้ชีวิตในสังคม ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผูส้นับสนุนภายนอกเรือนจาํ โดยมีการพิจารณาอนุญาตให้ลาพกัในช่วงระยะเวลา 3 เดือนก่อนการปล่อยตวั 
เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงสปัดาห์ โดยไม่รวมระยะเวลาการเดินทาง และไม่มีการควบคุมจากเจา้หนา้ท่ี 
 ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นการอนุญาตให้ลาอาจจะพิจารณาให้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของเจา้หน้าท่ี 
หรือตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตาํแหน่งแก่นกัโทษ ตลอดเวลาท่ีมีการอนุญาตใหล้า 
 5.3  ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการอนุญาตใหน้กัโทษออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจาํ 
 จากการศึกษาพบว่า การพิจารณาอนุญาตให้นักโทษออกนอกเรือนจาํเพ่ือรับการรักษาพยาบาล
ภายนอกเรือนจาํตามกฎหมายไทยนั้นมีความ สอดคลอ้งกบับทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ ในเร่ืองสิทธิในการ
ไดรั้บบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ และตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแห่งสหประชาชาติว่าดว้ย
การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั; ขอ้กาํหนดแมนเดลา ในเร่ืองของการบริการทางการแพทย ์แลว้นั้น แต่ทั้งน้ี ผูเ้ขียนจึงขอ
เสนอใหเ้พ่ิมบทบญัญติับางประการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิดา้นการรักษาพยาบาลของนกัโทษเพิ่มเติม คือ ควร
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กาํหนดในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจหลีกได้ อาจมีการอนุญาตให้นักโทษออกไปรักษาพยาบาล
ภายนอกเรือนจาํโดยไม่มีการควบคุมจากเจา้หน้าท่ี (ตามรูปแบบท่ีปรากฏตามกฎหมายบงัคบัโทษของประเทศ
ญ่ีปุ่น) เพ่ือแกไ้ขปัญหาเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ไม่เพียงพอต่อการอาํนวยความสะดวกแก่นกัโทษ และปัญหาการ
เจบ็ป่วยฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนใหส้ามารถดาํเนินการรักษาพยาบาลไดท้นัท่วงที 
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