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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับ

หลักนิติรัฐ หลักความเสมอภาค หลักการใช้ดุลพินิจ หลักการจาํกดัสทิธเิท่าที่จาํเป็น และหลักการ

เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนหลักการที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัยของ

ผู้ต้องขงัในเรือนจาํ อกีทั้งเพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกบัการลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจาํ

และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง

ของต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงเพ่ือศึกษาหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้

ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจําในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขัง และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่ือให้สามารถกาํหนดข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นในประเทศไทยได้   

อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืนต่อไป 

 จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายราชทัณฑ์ พบว่า

เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังและการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนหลายประการ ได้แก่ ประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้

ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจําในการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ ์ 

ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนําหนังสือเวียนสั่งการมาบังคับใช้ในการ

ลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังโดยการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษตามกฎหมายราชทัณฑ ์ 

และประการสดุท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกบัการกาํหนดบทบาทของประชาชนเพ่ือการ

ให้ความช่วยเหลือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังภายในเรือนจาํให้กลับคืนสู่สังคม จากปัญหาที่กล่าวมา

ข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังที่เกิด

ความเหล่ือมลํา้ในการบังคับใช้กฎหมาย อกีทั้งส่งกระทบต่อความเช่ือม่ันจากสงัคมโดยรวม  

 อย่างไรกต็าม จะเหน็ได้ว่า ประเทศไทย ควรนาํแนวคิดและหลักการของต่างประเทศ  

มาปรับใช้ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เน่ืองจาก 

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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ในต่างประเทศการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขัง จะไม่มีการนาํโทษทางกฎหมายอาญามาเกี่ยวข้อง

กับการลงโทษทางวินัย เพราะการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังของต่างประเทศ อีกทั้งการลงโทษ

ทางวินัยกับผู้ต้องขังในต่างประเทศจะไม่กระทบต่อสิทธิการได้รับการพ้นโทษก่อนกําหนด 

ตลอดจนมีการกาํหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพ

แก่ผู้ต้องขัง เพ่ือกาํหนดรูปแบบและวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถกลับเข้ามาสู่สงัคม 

ได้อย่างปกติสุข และสิ่งที่ส ําคัญที่สุด คือ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน 

ในสงัคมไทย น่ันเอง 

1. บทนาํ  

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษ

ทางวินัยแก่ผู้ต้องขงัตามกฎหมายราชทณัฑ ์ 

 จากปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจําน้ันจะอาศัยอาํนาจตามกฎหมาย

เกี่ยวกับราชทัณฑ์รวมทั้งระเบียบกรมราชทัณฑ์ต่าง ๆ ที่ ให้อํานาจในการใช้ดุลพินิจของ 

ผู้บัญชาการเรือนจาํไว้อย่างกว้าง โดยไม่มีองค์กรใดมีหน้าที่ตรวจสอบอาํนาจการใช้ดุลพินิจของ 

ผู้บัญชาการเรือนจาํ ซ่ึงการใช้ดุลพินิจดังกล่าวน้ัน เกิดจากความล้าสมัยของเน้ือหาของกฎหมาย

เกี่ยวกับราชทัณฑ์ เน่ืองจากในช่วงที่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ในอดีต มีจุดมุ่งหมาย 

ในการตรากฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ กเ็พ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีจากที่คุมขังเพียง 

อย่างเดียว เน้ือหาของกฎหมายจึงไม่มีความจาํเป็นที่จะต้องมีองค์กรคอยตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ของผู้บัญชาการเรือนจาํ อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาเรือนจาํเป็นสังคมที่อยู่ในขอบเขตจาํกัด ทาํให้ 

มีน้อยคนที่จะรู้ ว่าการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังน้ันมีระบบกฎเกณฑใ์นการลงโทษแบบใด แต่ใน

ปัจจุบันเม่ือสังคมได้มีพัฒนาข้ึนมาการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทางวินัย

กับผู้ต้องขังจึงต้องเปล่ียนแปลงให้เท่าทันสังคมที่เปล่ียนแปลงไปทาํให้เน้ือหาของกฎหมาย

เกี่ยวกับราชทณัฑ์ที่มีเกดิความล้าสมัย อกีทั้งเม่ือไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ

ราชทณัฑใ์ห้ทนัสมัยเท่าทนัสมัยปัจจุบัน จึงทาํให้ในเน้ือหาของกฎหมายเกี่ยวกบัราชทณัฑเ์กี่ยวกบั

การใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกบัหลักการ

สากลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ต้องขัง ตามสนธิสัญญาต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่า ในกรณีน้ีมีการ

ตีความขยายขอบเขตอาํนาจของการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํอย่างกว้าง ส่งผลให้เกิด

ช่องว่างในการทุจริตคอรัปช่ันได้  

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้

อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจําในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขัง ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขัง 

มีผลกระทบต่อสทิธใินกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขัง รวมถึงเกดิความเหล่ือมลํา้ในการบังคับ

ใช้กฎหมาย และที่สําคัญที่สุดผู้เสียหายมากที่สุด คือ รัฐที่ เป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะที่ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้กระทาํความผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูให้กลับตนเป็น 
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คนดีคืนสู่สังคม แต่ต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษช้ากว่ากาํหนดทั้งที่ได้กระทาํความผิดวินัย

เรือนจาํฐานความผดิเดียวกนัเพราะการใช้ดุลพินิจลงโทษทางวินัยของผู้บัญชาการเรือนจาํ 

 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาํหนังสือเวียนสั่งการมาบังคับใช้ในการลงโทษ

ทางวินัยกบัผู้ต้องขงัโดยการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษตามกฎหมายราชทณัฑ ์

  จากการที่กฎหมายเกี่ยวกบัราชทณัฑไ์ด้วางฐานความผิดของผู้ต้องขังที่กระทาํผิดวินัย

เรือนจาํไว้หากผู้ต้องขังคนใดกระทาํผิดวินัยเรือนจาํฐานใดกจ็ะได้รับโทษทางวินัยตามความผิด 

ที่ตนเองกระทาํตามความหนักเบาของการกระทาํผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการของ

เรือนจาํ และในการกระทาํผิดวินัยของผู้ต้องขังในคร้ังหน่ึงน้ันจะลงโทษได้ไม่เกนิสามสถาน การที่ 

กรมราชทัณฑ์ได้บัญญัติให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจําทั่วประเทศ หากได้มีการกระทาํลงโทษ 

ทางวินัยกับผู้ต้องขังโดยการลดช้ันของนักโทษเดด็ขาดกใ็ห้ตัดวันลดวันต้องโทษของผู้ต้องขัง 

ไปด้วยเป็นความผิดฐานเดียวกัน ย่อมเป็นการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังเป็นการจํากัดสิทธ ิ

เกนิความจาํเป็นแก่การกระทาํผิดและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเกี่ยวกบัราชทณัฑท์ี่

มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังเพียงเพ่ือให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยของ

เรือนจาํและเพ่ือเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นคนดีและมีความพร้อมที่

จะออกไปสู่สังคมภายนอกและเม่ือหนังสือสั่งการกรมราชทณัฑ์ได้ให้อาํนาจในการลดช้ันและตัด

วันลดวันต้องโทษเป็นความผิดฐานเดียวกันย่อมส่งผลต่อการขัดกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับ

ราชทณัฑแ์ละเป็นการใช้สทิธลิงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขงัเกนิความจาํเป็น  

  ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่กรมราชทณัฑไ์ด้ออกหนังสอืเวียนสั่งการซ่ึงมีเน้ือหาเป็นการ

กาํหนดการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังโดยการลดช้ันผู้ต้องขังและให้ตัดวันลดวันต้องโทษพร้อม

กนัไปด้วยเป็นฐานความผดิเดียวน้ัน ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ต้องขังที่ประพฤติปฏบิัติตนดีอยู่ใน

ระเบียบวินัยของเรือนจาํเน่ืองจากการลดช้ันผู้ต้องขังลงน้ันมีผลต่อการได้รับการอภัยโทษหากมี

การประกาศกฤษฎีกาอภัยโทษซ่ึงการให้อภัยโทษจะให้ตามช้ันของผู้ต้องขังที่ครองอยู่ ส่วนวันลด

วันต้องโทษผู้ต้องขงัเม่ือผู้ต้องขงัได้สะสมวันลดวันต้องโทษกจ็ะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษโดยการ

ทาํวันลดโทษเพ่ือออกก่อนกาํหนดโทษดังน้ันจะเห็นได้ว่าเม่ือนาํโทษทางวินัยสองฐานความผิด 

ตามกฎหมายราชทัณฑ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการพ้นโทษของผู้ต้องขังในการได้รับการปล่อยพ้น

โทษก่อนกาํหนดย่อมทาํให้ขดัต่อหลักกฎหมายราชทณัฑท์ี่เกี่ยวกบัการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขัง

เพราะการลงโทษทางวินัยต้องลงโทษพอสมควรกับการกระทาํผิดเพ่ือให้ผู้ต้องขังสาํนึกในการ

กระทาํความผิดและการลงโทษกเ็พ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ภายใน

ระเบียบวินัยของเรือนจาํและการลงโทษทางวินัยดังกล่าวยังเป็นการลงโทษผู้ต้องขังเกินส่วนของ

การกระทาํผดิ และยังส่งผลกระทบต่อญาติของผู้ต้องขงัที่จะได้รับการปล่อยพ้นโทษก่อนระยะเวลา

เพ่ือออกไปเล้ียงดูครอบครัวและผู้เสียหายมากที่สุดกค็ือรัฐ ที่เรือนจาํไม่สามารถปล่อยผู้ต้องขัง 

ที่กระทาํผิดวินัยเรือนจําเพียงเล็กน้อยออกจากเรือนจําได้เพ่ือไปเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ 

ต่อประเทศชาติต่อไป 
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 3) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาํหนดบทบาทของประชาชนเพ่ือการให้ความ

ช่วยเหลือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัภายในเรือนจาํให้กลับคืนสู่สงัคม  

 นับตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรือนจํายังคงเป็นสถานที่ ปิดที่ ไม่สามารถให้ภาค

ประชาชน หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ 

อย่างแท้จริง เพราะการไม่ยอมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึก

วิชาชีพจึงทาํให้การเรียนรู้ และการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังไม่ตรงตามความต้องการของสังคม

ภายนอก เม่ือภาคประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมการส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกวิชาชีพ 

แก่ผู้ต้องขังแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่สามารถนาํความรู้และวิชาชีพที่ฝึกภายในเรือนจาํไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ภายหลังพ้นโทษได้ จึงทําให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษออกไป 

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในสงัคมภายนอกได้ ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษไปแล้วเกดิ

การกระทาํความผิดซํา้ขึ้ นมาอีกเพ่ือตนเองจะได้ถูกจับกุมและจะได้กลับเข้ามาอยู่ในสังคมที่ตน

คุ้นเคย น่ันกค็ือ เรือนจาํ 

    ดัง น้ัน  จะเห็นไ ด้ ว่า  การที่ กฎหมายราชทัณฑ์ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจกิจการเรือนจําและให้คําแนะนํากับเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานภายใน

เรือนจาํน้ัน การที่ไม่ได้ให้โอกาสภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึก

วิชาชีพแก่ ผู้ ต้องขัง  ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อตัว ผู้ ต้องขังที่ ไ ม่สามารถนําความรู้ 

และความสามารถในการฝึกวิชาชีพที่ได้ฝึกอบรมภายในเรือนจาํไปใช้ให้ตรงตามตลาดแรงงาน

ภายนอก ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่มีความรู้ความสามารถและวิชาชีพที่จะหาเล้ียงตนเองได้ จนทาํให้

ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษกลับไปกระทาํผิดซํา้ขึ้นมาอกี เน่ืองจากไม่สามารถหางานทาํ

จากภายนอกได้ และสังคมภายนอกก็ยังได้รับผลกระทบคือเม่ือผู้ต้องขังที่ปล่อยพ้นโทษ 

ไม่สามารถมีงานทาํได้จึงส่งผลให้ผู้ต้องขังต้องกระทาํในสิ่งที่ผิดกฎหมายที่ตนเองมีความชาํนาญ 

ซ่ึงกเ็กิดผลเสียหายต่อสังคมโดยรวมและสิ่งที่สาํคัญที่สุดผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด  

กค็ือรัฐ ซ่ึงกรมราชทณัฑ์ได้มีภารกิจในการจัดทาํบริการสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมผู้ที่กระทาํ

ผิดกฎหมายบ้านเมืองให้แยกออกจากสังคมภายนอกเพ่ือป้องกันไม่ให้พวกเขาเหล่าน้ันทาํร้าย

สงัคมได้อกี และมีหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้ถูกคุมขังน้ันกลับคืนสู่สงัคมอย่างปกติเพ่ือให้เป็น

กาํลังสาํคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน เกีย่วกบักระบวนการลงโทษ

ทางวินยัผูต้อ้งขงัและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 หลักการใช้ดุลพินิจ หมายความว่า ในการกระทาํทางปกครอง เช่น การออกคําสั่ง      

เม่ือผู้ออกคาํสั่งได้ข้อเทจ็จริงที่กฎหมายประสงค์แล้ว ผู้ออกคาํสั่งมีอาํนาจเลือกว่าจะตัดสินใจ 

แบบใดที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ซ่ึงกฎหมายจะกาํหนดทางเลือกไว้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก 
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อาจกาํหนดทางเลือกไว้ไม่มากนัก เช่น 3-4 ทางเลือก ลักษณะที่สอง อาจกาํหนดเปิดกว้างให้ใช้

ดุลพินิจตามความเหมาะสมแม้จะเป็นอาํนาจดุลพินิจแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกต้็องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามขั้นตอนหรือวิธกีารอนัเป็นสาระสาํคัญที่กาํหนดไว้สาํหรับการกระทาํน้ัน และเป็นไปโดยสจุริต

ทั้งต้องไม่เลือกปฏิบัติ ถ้าฝ่ายปกครองมีดุลพินิจแล้ว ศาลจะก้าวเข้ามาวินิจฉัยแทนมิได้เพราะ 

ตรงน้ันเป็นอาํนาจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง ซ่ึงตามหลักนิติรัฐ ฝ่ายปกครองจะมีดุลพินิจโดยอสิระ

มิได้ และดุลพินิจจะเกิดขึ้ นได้กแ็ต่โดยในขอบเขตแห่งกฎหมายหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ มีอาํนาจตามกฎหมายในการวินิจฉัยสั่งการซ่ึงก่อให้เกดิผลทางกฎหมายใน 2 ลักษณะ คือ 

อาํนาจผูกพันและอาํนาจดุลพินิจ 

 อาํนาจดุลพินิจ คือ อาํนาจที่กฎหมายให้แก่ฝ่ายปกครอง โดยเปิดช่องให้ฝ่ายปกครอง

น้ันตัดสนิใจได้อย่างอสิระว่า เม่ือมีข้อเทจ็จริงอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กาํหนดไว้เกดิขึ้น ตนสมควร

จะออกนิติกรรมทางปกครองหรือไม่ และสมควรจะออกนิติกรรมทางปกครองโดยมีเน้ือหาอย่างไร 

เช่น เม่ือปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการคนใดดาํเนินกิจการสถานบริการขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ฝ่ายปกครองสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าสมควรจะออกคาํสั่ง

หรือไม่ และในกรณทีี่ตกลงว่าจะสมควรออกคาํสั่งฝ่ายปกครองกยั็งสามารถตัดสนิใจได้อย่างอสิระ

ว่าสมควรออกคาํสั่ง พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงจะเหน็ว่าดุลพินิจของฝ่ายปกครอง

มี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจที่จะออกหรือไม่ออกนิติกรรมทางปกครอง 

ประเภทที่สอง เม่ือฝ่ายปกครองเลือกที่จะออกนิติกรรมทางปกครองอย่างใดในหลาย ๆ อย่างที่

กฎหมายกาํหนดได้ 

 หลักความเสมอภาคน้ัน มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกบัหลักเร่ืองเสรีภาพ โดยการใช้

เสรีภาพของบุคคลทุกคนอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาค แต่หากบางคนบางกลุ่มเท่าน้ัน      

ที่สามารถใช้เสรีภาพได้กไ็ม่อาจถือได้ว่ามีเสรีภาพอย่างเสมอภาค หลักความเสมอภาคจึงเป็นฐาน

ของเสรีภาพและเป็นหลักประกันให้เสรีภาพเกิดขึ้ นได้อย่างแท้จริง ความเสมอภาคภายใต้

กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ทาํให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลในเร่ืองเดียวกันเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

และไม่เลือกปฏบิัติ (Non-discrimination) ดังน้ัน การปฏบิัติตามหลักความเสมอภาคน้ันจะต้อง

ปฏิบัติในสิ่งที่มีสาระสาํคัญอย่างเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันและต้องปฏิบัติในสิ่งที่มีสาระสาํคัญ

แตกต่างกนัให้แตกต่างกนัและเป็นไปตามลักษณะของแต่ละเร่ือง ๆ ไป จึงจะทาํให้เกดิความเป็น

ธรรมภายใต้หลักความเสมอภาค 

 หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักกฎหมายสูงสุดของบรรดาประเทศเสรีประชาธิปไตย     

ที่ได้ให้การรับรองไว้ในกฎหมายสงูสดุของประเทศ ซ่ึงมีหลักการทั่วไป ได้แก่  

  1. หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ให้การรับรองในเร่ืองของ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบ

เน่ืองมาจากความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

โดยไม่ต้องคาํนึงถงึเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือคุณสมบัติอื่นใดของบุคคล 
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  2. หลักความเสมอภาคถือว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานที่สาํคัญอย่างหน่ึงของสทิธแิละ

เสรีภาพอื่น ๆ ถึงแม้ว่ารัฐใดรัฐหน่ึงจะได้ให้การรับรองในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมาย

สูงสุดในรัฐซ่ึงให้การรับรองในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินสิทธิและเสรีภาพ

อื่น ๆ ไว้ แต่หากบุคคลภายในรัฐน้ันใช้สิทธิและเสรีภาพได้ไม่เท่าเทยีมกัน หรือถูกเลือกปฏบิัติ

อย่างไม่เป็นธรรมจากองค์กรผู้ใช้อาํนาจรัฐทั้งหลาย สิทธิและเสรีภาพที่ได้ให้การรับรองไว้ 

ในกฎหมายสูงสุดของรัฐกไ็ม่มีความหมาย ดังน้ัน สิทธิทุกสิทธิจึงต้องได้รับอย่างเสมอภาคกัน 

และจะต้องได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐ ตลอดจนรัฐจะต้องให้การคุ้มครองมิให้ผู้ใดมาละเมิด

ต่อหลักความเสมอภาคหรือสทิธใินความเสมอภาคของบุคคลได้ 

  3. หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักที่ควบคุมมิให้องค์กรของรัฐใช้อํานาจ 

เกนิขอบเขต ซ่ึงหลักความเสมอภาคน้ันสามารถนาํไปตรวจสอบการกระทาํขององค์กรของรัฐว่าใช้

อาํนาจเกินขอบเขตหรือไม่ ไม่ว่าการกระทาํของรัฐน้ันจะเป็นการกระทาํทางปกครอง การกระทาํ

ทางนิติบัญญัติและการกระทาํขององค์กรตุลาการ หากว่าการกระทาํขององค์กรของรัฐเหล่าน้ัน  

ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้อาํนาจเกินขอบเขต ซ่ึงขัดแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ 

 หลักการจาํกัดสิทธิเท่าที่จาํเป็น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ๆ ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับ

สิทธิและเสรีภาพไว้อย่างชัดแจ้งให้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ผูกพันองค์กรของรัฐ

โดยตรง ในการตรากฎหมายการใช้บังคับ และการตีความกฎหมายทั้งปวง ดังน้ัน การจาํกดัสทิธิ

และเสรีภาพของบุคคลจะกระทาํได้แต่โดยอาศัยอาํนาจของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือ

การที่รัฐธรรมนูญกาํหนดไว้ สามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประการ คือ 

  1. การจาํกัดสิทธิและเสรีภาพกระทาํได้แต่โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายน้ี เป็นการนําหลักประชาธิปไตยมาสัมพันธ์กับหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนน้ันต้องเป็นกฎหมายที่ได้รับความเหน็ชอบจากองค์กรตัวแทนของประชาชนตามหลัก

ประชาธิปไตย จึงจะเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ดังกล่าวจึงเป็นการแสดงออกถึงลักษณะร่วมกันของหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติรัฐ หรือหาก

พิจารณาจากหลักเง่ือนไขของรัฐสภา ในการกาํหนดกฎเกณฑ์ในเร่ืองที่มีความสาํคัญน้ันองค์กร 

นิติบัญญัติจะต้องพิจารณาโดยองค์กรนิติบัญญัติเอง ไม่อาจมอบอาํนาจให้องค์กรอื่นเป็นผู้กาํหนด

ได้ และกรณกีารตรากฎหมายจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนกถ็อืว่าเป็นสาระสาํคัญที่องค์กร

นิติบัญญัติต้องกาํหนดเอง ไม่อาจมอบอาํนาจให้องค์กรที่ออกกฎหมายลาํดับรองเป็นผู้กาํหนดได้  

  2. กรณีที่ รัฐธรรมนูญกําหนดเงื่ อนไขไว้เป็นการเฉพาะ การจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในกรณีน้ีจะต้องอยู่ภายในของเขตของเง่ือนไขเฉพาะน้ัน ๆ ซ่ึงเง่ือนไขในการจาํกัดสิทธ ิ

และเสรีภาพน้ันมี 2 เง่ือนไข ได้แก่ เง่ือนไขทั่วไป และเง่ือนไขเฉพาะ เง่ือนไขทั่วไปเป็นกรณีที่สทิธิ

และเสรีภาพอาจจาํกดัได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายธรรมดา ส่วนเง่ือนไขเฉพาะเป็นกรณีที่สทิธิ
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และเสรีภาพอาจจาํกัดได้เม่ือเป็นกรณีที่เข้าเง่ือนไขตามที่รัฐธรรมนูญกาํหนดเท่าน้ัน ซ่ึงกรณีน้ี

หมายความว่าการจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพน้ัน ๆ จะต้องกระทําได้เฉพาะตามขอบเขต 

ที่รัฐธรรมนูญกาํหนดไว้ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากร

ของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้

ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คาํแนะนาํปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม

โดยตรงจากประชาชน 

 เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ 

  1. การมีอสิรภาพในการเข้าร่วม กล่าวคือ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

  2. ต้องมีความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือ ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมี

สทิธเิท่าเทยีมกนั 

  3. ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือ มีความเข้าใจ

ในเร่ืองน้ัน ๆ แต่หากกจิกรรมที่กาํหนดไว้มีความซับซ้อนเกนิความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็

จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

 

3. กฎหมายเกี่ยวกบัการลงโทษทางวินยัผูต้อ้งขงัและกระบวนการตรวจสอบการ

ดาํเนนิกิจการเรือนจําโดยประชาชนของต่างประเทศและประเทศไทย 

 3.1 กฎหมายเกี่ยวกบัการลงโทษทางวินยัผูต้อ้งขงัและกระบวนการตรวจสอบการ

ดําเนนิกิจการเรือนจําโดยประชาชนของต่างประเทศ 

  3.1.1 ประเทศองักฤษ 

 ข้อบังคับเรือนจาํประเทศอังกฤษ ได้กาํหนดบทลงโทษหรือมาตรการสาํหรับบังคับใช้

กบัการฝ่าฝืนหรือการกระทาํความผดิวินัยเรือนจาํไว้ ดังน้ี 

 1) ตักเตือน 

 2) ระงับซ่ึงสทิธปิระโยชน์ของผู้ต้องขงัเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 42 วัน 

 3) งดการปันผลรายได้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 84 วัน  

 4) กกัขงัเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 21 วัน  

 5) เพ่ิมวันต้องโทษจาํคุกรวมระยะเวลาไม่เกนิ 42 วัน 

 6) ถูกกนัจากการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 21 วัน 

 7) ถูกย้ายออกจากแดนหรือเรือนนอนเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 28 วัน 

 ทั้งน้ี ความผิดที่สามารถนําไปสู่การบังคับใช้มาตรการทางวินัยผู้ต้องขังในเรือนจํา

ประเทศองักฤษน้ัน ได้แบ่งออกเป็นความผดิวินัยเรือนจาํ 2 ประเภท คือ 

 (1) ความผดิจากการละเลยไม่ปฏบิัติตามระเบียบหรือคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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 (2) ความผดิที่เกดิจากการไม่ปฏบิัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจาํ 

 ความผดิวินัยเรือนจาํดังกล่าวจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาภายใน 48 ช่ัวโมงแต่หากเป็นการ

กระทาํความผดิอาญา เช่น การแหกหัก การหลบหนี การครอบครองอาวุธ หรือยาเสพติดประเภท

หน่ึง การก่อให้เกิดความเสียหายเกิน 2,000 ปอนด์ หรือการก่อให้เกิดความวุ่นวายในเรือนจาํ 

การโจรกรรม ซ่ึงต้องร้องต่อเจ้าพนักงานตํารวจและคดีจะไปสู่ศาลภายนอกน้ัน จะไม่มีการ

ดาํเนินการทางวินัย 

 3.1.2 สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี  

 ตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพ่ือความปลอดภัยที่จํากัด

เสรีภาพ ค.ศ. 1976 กาํหนดมาตรการทางวินัยซ่ึงนํามาใช้บังคับกับผู้ต้องขังที่ฝ่าฝืนระเบียบ 

ที่กาํหนดไว้ในเรือนจาํ ดังต่อไปน้ี  

 1) ทณัฑบ์น 

 2) จาํกดัหรือตัดเงินประจาํหรือเงินใช้จ่ายไม่เกนิสามเดือน 

 3) จํากัดหรือริบหนังสือไม่เกิน 2 สัปดาห์ รวมตลอดทั้งวิทยุหรือโทรทัศน์ไม่เกิน  

3 เดือน 

 4) ริบวัตถุที่ใช้ประกอบการงานในเวลาว่างหรือการร่วมกจิกรรมไม่เกนิ 3 เดือน 

 5) แยกขงัระหว่างการพักผ่อนไม่เกนิ 4 สปัดาห์ 

 6) งดงานที่มอบหมายหรือการทาํงานไม่เกนิ 4 สปัดาห์ โดยไม่ได้รับเงิน 

 7) ห้ามพบกบับุคคลภายนอกเรือนจาํในกรณร้ีายแรงไม่เกนิ 3 เดือน 

 8) คุมขงัเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 4 สปัดาห์  

 ทั้งน้ี การใช้มาตรการคุมขัง จะกระทาํได้ต่อเม่ือมีการกระทาํผิดที่ร้ายแรงขึ้ นหรือ

กระทําผิดซํ้าหลายๆ  คร้ังเท่า น้ัน  และมาตรการทางวินัยหลายอย่างอาจใช้ ร่วมกันได้ 

ในขณะเดียวกนั  

 ผู้บัญชาการเรือนจาํจะเป็นผู้มีอาํนาจลงโทษทางวินัย แต่ถ้าการกระทาํผิดวินัยของ 

ผู้ต้องโทษกระทาํต่อผู้บัญชาการเรือนจาํ เจ้าหน้าที่ตรวจการจะเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และในการ

กระทาํผดิระหว่างย้ายไปเรือนจาํอื่น หัวหน้าเรือนจาํอื่นที่นักโทษกาํลังย้ายไปเป็นผู้มีอาํนาจในการ

ลงโทษ  

 สาํหรับกระบวนการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางวินัยน้ัน กฎหมายกาํหนดไว้ว่า 

ข้อกล่าวหาต้องได้รับการตรวจสอบอย่างชัดแจ้ง โดยผู้ต้องโทษมีสิทธิโต้แย้งข้อกล่าวหาได้  

และต้องมีการบันทึกคําให้การของผู้ต้องโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการกระทาํ

ความผิดร้ายแรงก่อนการตัดสนิช้ีขาด ให้ผู้บัญชาการเรือนจาํปรึกษากบับุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

บาํบัดก่อนที่จะสั่งใช้มาตรการทางวินัยกับผู้ต้องโทษที่อยู่ในการบาํบัดทางแพทย์หรือผู้ต้องโทษ 

ที่มีครรภ์ หรือผู้ที่เพ่ิงคลอดบุตรจะต้องฟังคําช้ีแจงของแพทย์ด้วย ทั้งน้ี ผู้บัญชาการเรือนจํา 
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ต้องแจ้งคําวินิจฉัยช้ีขาดให้ผู้ต้องโทษทราบด้วยวาจาด้วย และก่อนที่จะมีการคุมขังจะต้องฟัง

ความเหน็ของแพทย์ระหว่างคุมขงัเดี่ยว 

  3.1.3 ประเทศญ่ีปุ่น 

 ตามระบบงานราชทัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่นน้ัน นักโทษเด็ดขาดจะได้รับการปฏิบัติ 

อย่างดีและมีรางวัลให้ถ้าประพฤติตนดี สาํหรับกรณีการปฏิบัติผิดวินัย กฎหมายได้กาํหนด

บทลงโทษสาํหรับผู้ต้องขงัที่กระทาํผดิระเบียบวินัยในเรือนจาํไว้ 12 ประการ  

 นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุ่น มีการกาํหนดบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมของงาน

เรือนจาํ กล่าวคือ ในระบบงานราชทณัฑข์องประเทศญ่ีปุ่นน้ัน งานบังคับโทษจาํคุกจะได้รับความ

ร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมาก ซ่ึงมีพัฒนาการและวิวัฒนาการที่ยาวนานและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะ

เป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูปรับพฤตินิสยัหรือการคุมประพฤติ ในระหว่างผู้ต้องขังได้รับโทษและภายหลัง

การปล่อยตัวแล้ว เป็นส่วนสาํคัญที่ทาํให้ปริมาณผู้ต้องขงัไม่ล้นเรือนจาํ หน่วยงานของรัฐบาลญ่ีปุ่น

ตระหนักถงึข้อดีของการมีส่วนร่วมของชุมชนอนัเป็นภาคประชาสงัคม ในปี ค.ศ. 1992 สาํนักงาน

คุมประพฤติจึงออกนโยบายช่ือว่า ระบบการปรับพฤตินิสยัของผู้กระทาํความผิดซ่ึงมีลักษณะเป็น

กระบวนการยุติธรรมในรปูแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

 1. มีประเภทของกจิกรรมที่หลากหลาย ทั้งน้ี เพ่ือที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตามที่

แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มสนใจอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือและมีความถนัด 

 2. การสร้างระบบการติดต่อประสานงานที่ดีในการอาํนวยความสะดวก เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ กบัเรือนจาํ 

 3. ให้ภาคประชาสังคมคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เองโดยภาครัฐจะเป็นฝ่ายที่จะให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือตลอดทั้งการพัฒนา 

 4. มุ่งเน้นนโยบายในระดับรากหญ้า และต้องสามารถควบคุมป้องกันอาชญากรรม

ไม่ให้มีอทิธพิลเหนือชุมชน 

 อย่างไรก็ตาม ในประเทศญ่ีปุ่นจะมีอาสาสมัครในกิจการราชทัณฑ์ ซ่ึงมีบทบาท

ค่อนข้างมากทั้งในการคุมประพฤติและกิจการราชทัณฑ์ โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่

ราชทัณฑ์ในการให้การศึกษาด้านวิชาการและศาสนาแก่ผู้ถูกคุมขัง รวมทั้งแก้ไขปัญหาส่วนตัว 

ปัญหาทางบ้านและการเตรียมตัววางแผนชีวิตภายหลังการถูกปล่อยตัว และยังมีระบบอาสาสมัคร

เป็นเพ่ือนคนคุก ซ่ึงอาสาสมัครจะเข้าเย่ียมผู้ต้องขังและให้ความช่วยเหลือด้านกําลังใจ  

ให้คาํแนะนาํ ให้ความบันเทงิ รวมทั้งเข้าร่วมกจิกรรมกบัผู้ต้องขงั เป็นต้น 

  3.2 กฎหมายเกี่ยวกบัการลงโทษทางวินยัผูต้อ้งขงัและกระบวนการตรวจสอบการ

ดําเนนิกิจการเรือนจําโดยประชาชนในประเทศไทย 

 กฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ อันได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 

มาตรา 37 ให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจาํมีดุลพินิจหากผู้ต้องขงัได้กระทาํความผดิอาญาข้ึนภายใน

เรือนจําก็ให้ลงโทษทางวินัยฐานใดฐานหน่ึงก็ได้แทนที่จะแจ้งความดําเนินคดีทางอาญา  
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และกฎกระทรวงที่อาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ได้กาํหนด

เน้ือหาของบทบัญญัติเป็นการให้อาํนาจดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํไว้อย่างกว้างขวางที่ให้

อํานาจแก่ผู้บัญชาการเรือนจํา ประกอบด้วย ข้อ 11 ให้อํานาจผู้บัญชาการเรือนจํามีหน้าที่

รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการเรือนจําโดยทั่วไปและมีอาํนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าพนักงาน

ตลอดจนผู้ต้องขังทั้งปวงที่สังกัดกิจการเรือนจาํน้ันและการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขัง ข้อ 103 

ให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจํามีอาํนาจทุกสถานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศักราช 2479 หากกรณีที่การกระทาํผิดวินัยในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหมวดน้ี ข้อ 114

ให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจาํพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหน่ึงตามที่เหน็สมควรแต่ไม่ใช่โทษ

เฆี่ยน และข้อ 116 ยังให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจําในกรณีการกระทาํอันหน่ึงเป็นความผิด 

จะต้องรับโทษหลายสถาน ห้ามมิให้ลงโทษสาํหรับความผิดน้ันเกนิ 3 สถาน ดังน้ันการใช้ดุลพินิจ

ของผู้บัญชาการเรือนจําจึงสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางโดยอยู่ภายใต้การอาศัยอาํนาจตาม

กฎหมายที่เกี่ยวกบัราชทณัฑ ์

 

4.  ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของผูบ้ญัชาการเรือนจําในการลงโทษทางวินยักบัผูต้อ้งขงั

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 จากการบริหารงานกิจการเรือนจําของผู้บัญชาการเรือนจําโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายเกี่ยวกบัราชทณัฑท์ี่กาํหนดการใช้อาํนาจบริหารกจิการเรือนจาํไว้อย่างกว้างขวาง รวมถึง

การใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังที่ถูกกล่าวหา

ว่ากระทาํความผดิภายในเรือนจาํ และการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมการ

เรียนรู้และฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ต้องขัง จึงส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่สาํคัญหลายประการ 

ซ่ึงผู้เขยีนจะขอกล่าวถงึปัญหาทางกฎหมาย ดังต่อไปน้ี  

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษ

ทางวินัยแก่ผู้ต้องขงัตามกฎหมายราชทณัฑ ์

 เม่ือพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ พบว่า กฎหมายได้ให้อาํนาจการใช้ดุลพินิจ

กับผู้บัญชาการเรือนจาํไว้เพ่ือใช้ลงโทษกับผู้ต้องขังที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยไว้หลายสถาน 

ตามแต่ผู้บัญชาการเรือนจาํจะเลือกใช้ในการลงโทษกับผู้ต้องขังที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัย 

แต่อยู่ภายในกรอบที่กฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์กาํหนดไว้ จึงทาํให้ไม่มีกรอบในการใช้ดุลพินิจ

ของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังที่กระทาํผิดวินัยเรือนจาํ อีกทั้งทาํให้  

ผู้บัญชาการเรือนจาํในแต่ละแห่งเลือกใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังแตกต่างกนัไป

ในแต่ละเรือนจาํ ส่งผลให้การลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถึงแม้ว่า

ผู้ต้องขังจะถูกกล่าวหาและได้กระทาํความผิดในฐานความผิดเดียวกันแต่ได้รับการพิจารณารับ

โทษทางวินัยไม่เหมือนกนั ซ่ึงผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยที่แตกต่างกนั ย่อมส่งผลกระทบต่อ

สทิธขิองผู้ต้องขังที่แตกต่างกนัเช่นกนั การกระทาํดังกล่าวจึงทาํให้การลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขัง
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ไม่มีมาตรฐานเดียวกนั แม้ว่ากรมราชทณัฑจ์ะได้ทาํคู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทาํผิดวินัยเพ่ือให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ก็เป็นเพียงระเบียบกรมราชทัณฑ์ซ่ึงเป็นกฎหมายลําดับรองหาก 

ผู้บัญชาการเรือนจาํใช้อาํนาจตามกฎหมายเกี่ยวกบัราชทณัฑแ์ล้วระเบียบกรมราชทณัฑก์เ็ป็นเพียง

แนวทางในการปฏบิัติที่ไม่สามารถบังคับการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทาง

วินัยของผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ จึงย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้

กฎหมาย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายราชทัณฑ์มีเน้ือหาของบทบัญญัติ 

ที่ล้าสมัยส่งผลทาํให้เกดิช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมาย และการกระทาํที่ก่อให้เกดิความไม่เป็น

ธรรมการกระทาํดังกล่าวมาน้ัน จึงเป็นการกระทาํที่ขัดต่อทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่  

หลักนิติรัฐหลักการใช้ดุลพินิจ หลักความเสมอภาค ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ

การใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขงัตามกฎหมายราชทณัฑ ์ 

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายราชทณัฑแ์ละกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในส่วน

ที่เกี่ยวกบัการให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขัง ย่อมส่งผลกระทบ

ต่อผู้ต้องขังมีผลกระทบต่อสทิธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขัง รวมถึงเกดิความเหล่ือมลํา้

ในการบังคับใช้กฎหมาย และที่สาํคัญที่สดุผู้เสยีหายมากที่สดุคือรัฐที่เป็นผู้จัดทาํบริการสาธารณะ

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้กระทาํความผดิกฎหมายบ้านเมืองให้ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูให้กลับตนเป็น

คนดีคืนสู่สังคม แต่ต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษช้ากว่ากาํหนดทั้งที่ได้กระทาํความผิดวินัย

เรือนจาํฐานความผดิเดียวกนัเพราะการใช้ดุลพินิจลงโทษทางวินัยของผู้บัญชาการเรือนจาํ 

 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการนาํหนังสอืเวียนสั่งการมาบังคับใช้ในการลงโทษ

ทางวินัยกบัผู้ต้องขงัโดยการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษตามกฎหมายราชทณัฑ ์

 ปัญหาเกี่ยวกบัการนาํหนังสือเวียนสั่งการของกรมราชทณัฑม์าบังคับใช้ในการลงโทษ

ทางวินัยกบัผู้ต้องขังโดยการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษ เน่ืองจากกฎหมายเกี่ยวกบัราชทณัฑ์

ได้กาํหนดโทษทางวินัยที่จะใช้ลงโทษกับผู้ต้องขังตามความหนักเบาของการกระทาํผิดทางวินัย

เรือนจาํ ซ่ึงโทษการตัดวันลดวันต้องโทษกเ็ป็นโทษทางวินัยอย่างหน่ึงที่กาํหนดไว้ในกฎหมาย

เกี่ยวกับราชทัณฑ์เป็นการเฉพาะแต่ในทางปฏิบัติน้ันกรมราชทัณฑ์ได้ออกหนังสือเวียนสั่งการ 

ที่ มท 096/ว.197 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2521 ซ่ึงมีเน้ือหากาํหนดไว้ว่าหากผู้ต้องขังได้กระทาํผิด

วินัยขึ้นภายในเรือนจาํและการกระทาํน้ันเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังได้ถูกลดช้ันกใ็ห้ตัดวันลดวันต้องโทษ

ตามไปด้วย ดังน้ัน การออกหนังสือเวียนสั่งการดังกล่าวของกรมราชทัณฑ์จึงส่งผลทําให้ 

ผู้บัญชาการเรือนจําจะต้องใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังที่กระทาํผิดวินัยของ

เรือนจาํ โดยผู้บัญชาการเรือนจาํจะอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พุทธศักราช 2479 

และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกบัการลดช้ันและการตัดวันต้องโทษแก่ผู้ต้องขังมาบังคับใช้ ซ่ึงในทาง

ปฏบิัติหากผู้ต้องขังถูกลงโทษโดยการลดช้ัน ผู้บัญชาการเรือนจาํหรือข้าราชการในกรมราชทณัฑ ์

ที่อาศัยอาํนาจทางกฎหมายในการลงโทษทางวินัยแก่นักโทษเดด็ขาดผู้กระทาํความผิดทางวินัย

245



 
 

และได้ลงโทษแก่นักโทษเด็ดขาดผู้น้ันให้ต้องรับโทษในฐานความผิด คือ การถูกลดช้ัน  

ผู้บัญชาการเรือนจาํหรือข้าราชการในกรมราชทณัฑท์ี่มีอาํนาจหน้าที่จะต้องลงโทษเพ่ิมเติมในส่วน

ของการตัดวันลดวันต้องโทษในทุกกรณีตามหนังสอืเวียนสั่งการของกรมราชทณัฑด์ังกล่าว ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเน้ือหาของหนังสอืเวียนสั่งการดังกล่าวและอาํนาจในการออกหนังสอืเวียนน้ัน จะเหน็ได้

ว่า หนังสือเวียนสั่งการในเร่ือง การตัดวันลดวันต้องโทษจาํคุก ที่ออกโดยกรมราชทัณฑ์จึงไม่มี

สถานะทางกฎหมายเป็นเพียงการสั่งการโดยอาศัยอาํนาจบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาภายใน

กรมราชทณัฑเ์ท่าน้ัน อกีทั้งเน้ือหาของหนังสอืเวียนสั่งการมีเน้ือหาอันเป็นการจาํกัดสทิธิเสรีภาพ

ของนักโทษเดด็ขาด ซ่ึงตามหลักการทางกฎหมาย การจะออกกฎหมายที่มีเน้ือหาในการจาํกดัสทิธิ

เสรีภาพของประชาชนน้ันจะต้องเป็นการอาศัยอาํนาจตามกฎหมายซ่ึงตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชน หรือเน้ือหาของพระราชบัญญัติที่ถูกตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติให้อาํนาจ

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกกฎเพ่ือจาํกดัสทิธเิสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่จาํเป็น   

 อย่างไรกต็าม จะเหน็ได้ว่า การที่กรมราชทณัฑไ์ด้บัญญัติให้อาํนาจผู้บัญชาการเรือนจาํ

ทั่วประเทศ หากได้มีการกระทาํลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังโดยการลดช้ันของนักโทษเดด็ขาดกใ็ห้

ตัดวันลดวันต้องโทษของผู้ต้องขังไปด้วยเป็นความผิดฐานเดียวกัน ย่อมเป็นการลงโทษทางวินัย

แก่ผู้ต้องขังเป็นการจาํกัดสิทธิเกินความจาํเป็นแก่การกระทาํผิดและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังเพียงเพ่ือให้

ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจาํและเพ่ือเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังประพฤติปฏบิัติตน

ให้เป็นคนดีและมีความพร้อมที่จะออกไปสู่สงัคมภายนอกและเมื่อหนังสอืสั่งการกรมราชทณัฑไ์ด้

ให้อาํนาจในการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษเป็นความผิดฐานเดียวกนัย่อมส่งผลต่อการขัดกบั

หลักกฎหมายเกี่ยวกับราชทณัฑ์และเป็นการใช้สิทธิลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังเกินความจาํเป็น 

ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาํหนังสือเวียนสั่งการมาบังคับใช้ในการลงโทษ

ทางวินัยกบัผู้ต้องขงัโดยการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษตามกฎหมายราชทณัฑ ์

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายราชทณัฑท์ี่เกี่ยวกบัการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขัง

โดยการลดช้ันผู้ต้องขังและให้ตัดวันลดวันต้องโทษพร้อมกันไปด้วยเป็นฐานความผิดเดียวน้ัน 

ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ต้องขังที่ประพฤติปฏิบัติตนดีอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจาํเน่ืองจาก

การลดช้ันผู้ต้องขังลงน้ันมีผลต่อการได้รับการอภัยโทษหากมีการประกาศกฤษฎีกาอภัยโทษซ่ึง

การให้อภัยโทษจะให้ตามช้ันของผู้ต้องขังที่ครองอยู่ ส่วนวันลดวันต้องโทษผู้ต้องขังเม่ือผู้ต้องขัง

ได้สะสมวันลดวันต้องโทษกจ็ะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษโดยการทาํวันลดโทษเพ่ือออกก่อน

กาํหนดโทษดังน้ันจะเหน็ได้ว่าเม่ือนาํโทษทางวินัยสองฐานความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ย่อม

ส่งผลกระทบต่อการพ้นโทษของผู้ต้องขังในการได้รับการปล่อยพ้นโทษก่อนกาํหนดย่อมทาํให้ขัด

ต่อหลักกฎหมายราชทณัฑท์ี่เกี่ยวกบัการลงโทษทางวินัยกบัผู้ต้องขังเพราะการลงโทษทางวินัยต้อง

ลงโทษพอสมควรกับการกระทาํผิดเพ่ือให้ผู้ต้องขังสาํนึกในการกระทาํความผิดและการลงโทษ 

กเ็พ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ภายในระเบียบวินัยของเรือนจาํและการ
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ลงโทษทางวินัยดังกล่าวยังเป็นการลงโทษผู้ต้องขังเกนิส่วนของการกระทาํผิด และยังส่งผลกระทบ

ต่อญาติของผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยพ้นโทษก่อนระยะเวลาเพ่ือออกไปเล้ียงดูครอบครัว 

และผู้เสียหายมากที่สดุกค็ือรัฐ ที่เรือนจาํไม่สามารถปล่อยผู้ต้องขังที่กระทาํผิดวินัยเรือนจาํเพียง

เลก็น้อยออกจากเรือนจาํได้เพ่ือไปเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

 3) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาํหนดบทบาทของประชาชนเพ่ือการให้ความ

ช่วยเหลือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัภายในเรือนจาํให้กลับคืนสู่สงัคม 

 ปัญหาความล้าสมัยของกฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ ในส่วนที่ เกี่ยวกับการตั้ ง

คณะกรรมการตรวจเรือนจําทําให้ตั้ งแต่มีกฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์ยังไม่เคยมีการตั้ ง

คณะกรรมการตรวจเรือนจาํเลยแม้แต่คร้ังเดียวจึงส่งผลให้ไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการแนะนํา ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ซ่ึงตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันการตรวจเรือนจาํจึงเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมราชทณัฑ์ ซ่ึงการตรวจเรือนจาํของ

ผู้ตรวจราชการกรมราชทณัฑน้ั์นไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีคืน

สู่สังคมมีหน้าที่เพียงแต่ตรวจพิจารณากิจการของเรือนจาํว่ามีความเหมาะสม สภาพของเรือนจาํ

ม่ันคงแขง็แรง เหล่าน้ีเป็นต้น โดยดูเพียงด้านกายภาพของเรือนจาํรวมทั้งให้คาํแนะนาํกับเจ้า

พนักงานเรือนจําเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีได้ง่าย แต่สังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนา

เปล่ียนแปลงไปภารกิจของกรมราชทัณฑ์กเ็ปล่ียนแปลงตามไปด้วย จึงได้มีการพัฒนาด้านการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีคืนไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข จึงทาํให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเรือนจาํที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่ได้รับการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัหลักการแก้ไข

ฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีโดยการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

การเรียนรู้และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพ่ือให้ผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวพ้นโทษออกไปสามารถใช้ความรู้ 

และวิชาชีพที่ฝึกอบรมในเรือนจาํไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป  

 อย่างไรกต็าม เรือนจาํยังคงเป็นสถานที่ปิดที่ไม่สามารถให้ภาคประชาชน หรือชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังได้อย่างแท้จริง เพราะการไม่

ยอมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพจึงทาํให้การเรียนรู้

และการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังไม่ตรงตามความต้องการของสังคมภายนอก เม่ือภาคประชาชน 

ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังแล้ว ย่อมส่งผลให้

ผู้ต้องขังไม่สามารถนําความรู้ และวิชาชีพที่ฝึกภายในเรือนจําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลัง 

พ้นโทษได้ เม่ือให้ผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษออกไปจึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคม

ภายนอกได้ ทาํให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษไปแล้วเกดิการกระทาํความผิดซํา้ขึ้นมาอกี

เพ่ือตนเองจะได้ถูกจับกุมและจะได้กลับเข้ามาอยู่ในสงัคมที่ตนคุ้นเคย น่ันกค็ือ เรือนจาํ  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายราชทัณฑ์มีเน้ือหาของบทบัญญัติ 

ที่ล้าสมัยส่งผลทาํให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งการที่กฎหมายไม่ได้กาํหนดให้

ภาคประชาชนหรือชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกวิชาชีพให้แก่
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ผู้ต้องขัง การกระทาํดังกล่าวจึงเป็นการกระทาํที่ขัดต่อทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลทาํให้เกดิปัญหาในการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขงั  

 ดัง น้ัน  จะเห็นไ ด้ ว่า  การที่ กฎหมายราชทัณฑ์ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจกิจการเรือนจําและให้คําแนะนํากับเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานภายใน

เรือนจาํน้ัน การที่ไม่ได้ให้โอกาสภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึก

วิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ต้องขังที่ ไม่สามารถนําความรู้ และ

ความสามารถในการฝึกวิชาชีพที่ได้ฝึกอบรมไปใช้ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ภายนอก ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่มีความรู้ความสามารถและวิชาชีพที่จะหาเล้ียงตนเองได้ จนทาํให้

ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษกลับไปกระทาํผิดซํา้ขึ้นมาอีก อีกทั้งการขาดการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนทําให้การเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคมไม่มี

ประสทิธิภาพและไม่สามารถป้องกนัการกระทาํผิดซํา้ของผู้ต้องขังได้ เน่ืองจากขาดการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกวิชาชีพ ซ่ึงกเ็กิดผล

เสยีหายต่อสงัคมโดยรวมและสิ่งที่สาํคัญที่สดุผู้เสยีหายที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุ กค็ือรัฐ 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 สาํหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจาํในการลงโทษ

ทางวินัยกบัผู้ต้องขงั และการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ผู้เขยีนมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

 5.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการ

เรือนจาํในการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขงัตามกฎหมายราชทณัฑ ์

 ผู้เขยีนเหน็ควรให้มีการยกเลิก มาตรา 37 พระราชบัญญัติราชทณัฑ ์พุทธศักราช 2479 

 5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการนาํหนังสอืเวียนสั่งการมาบังคับ

ใช้ในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังโดยการลดช้ันและตัดวันลดวันต้องโทษตามกฎหมาย

ราชทณัฑ ์

 ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการยกเลิกหนังสือสั่งการของกรมราชทัณฑ์ ที่ มท 096/ว. 197 

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2521 เร่ือง ตัดวันลดวันต้องโทษจําคุก อันมีเน้ือหาเป็นการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเกดิความจาํเป็น 

 นอกจากน้ี ผู้ เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศักราช 2479 ดังต่อไปน้ี 

 “มาตรา 35 เม่ือผู้ต้องขังกระทาํผิดวินัยให้เจ้าพนักงานเรือนจาํมีผู้มีหน้าที่พิจารณา

โดยถ่องแท้แล้วลงโทษสถานใดสถานหน่ึงหรือหลายสถานดั่งต่อไปน้ี 

 1. ภาคทณัฑ ์

 2. จาํกดัหรืองดสวัสดิการนาน 3 เดือนหรือน้อยกว่า 
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 3. ห้ามอ่านหนังสอืทุกประเภทและการดูทวีี ภาพยนตร์เป็นเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า 

 4. งดทาํงาน 10 วัน หรือน้อยกว่าในกรณทีี่ผู้ต้องขงัได้รับอนุญาตให้ทาํงานได้ 

 5. งดการใช้เคร่ืองแต่งกายหรือที่หลับนอนของตน 15 วันหรือน้อยกว่า 

 6. งดการให้ออกกาํลังกายนาน 5 วันหรือน้อยกว่า 

 7. งดการให้รับการปันผลตอบแทนจากการทาํงานในเรือนจาํ 

 8. ลดอาหารนาน 7 วัน หรือน้อยกว่า 

 9. ห้ามพบกบับุคคลภายนอกเรือนจาํในกรณร้ีายแรงไม่เกนิ 3 เดือน 

 10. คุมขงัเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 4 สปัดาห์” 

 5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกบัการกาํหนดบทบาทของประชาชน

เพ่ือการให้ความช่วยเหลือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัภายในเรือนจาํให้กลับคืนสู่สงัคม 

 ผู้เขียนเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 โดยมี

เน้ือหาและวัตถุประสงค์ในบทบัญญัติ ดังน้ี 

 1. มีการกาํหนดประเภทของกจิกรรมที่หลากหลาย ทั้งน้ีเพ่ือที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมตามที่แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มสนใจอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือกจิการของเรือนจาํ 

 2. มีการสร้างระบบการติดต่อประสานงานที่ดีในการอาํนวยความสะดวก เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรอาสาสมัครต่างๆกบัเรือนจาํ 

 3. มีการกาํหนดให้ภาคประชาชนและชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เอง โดยภาครัฐ

จะเป็นฝ่ายที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดทั้งการพัฒนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของ

เรือนจาํ 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

หนงัสือ 
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