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ศุภกร ไชยสมนึก1 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ

องค์การสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงัของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของข้าราชการเรือนจ ากลางบางขวาง การศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีส่วนควบคุมผูต้้องขงั จ านวน 125 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลกัษณะขอ้มูลส่วน
บุคคล วิเคราะห์โดยการ แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้ค่าทดสอบ (t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคมสาสตร์ ช่วยค านวณค่าสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
ในการหาอิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ผลของการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

ผลการศึกษาพบวา่ มีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ ผล
เฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาผลเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ดา้นหลกัการ
เบ้ืองตน้ดา้นเคร่ืองพนัธนาการ ดา้นการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงั ดา้นวนิยัและการลงโทษ ตามล าดบั  

รองลงมา ได้แก่ ดา้นท่ีพกัอาศยัของผูต้อ้งขงั ดา้นการให้ขอ้มูลแก่ผูต้อ้งขงั และการร้องทุกข์ 
ดา้นการแจง้ข่าวเก่ียวกบัการตาย ป่วย ยา้ย ดา้นการจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขงัและการแยกขงั ตามล าดบั 
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ ดา้นผูต้อ้งขงัระหวา่งรอการพิจารณาคดี  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า อายุแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ตาม
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ไม่แตกต่างกนั ถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบั
การปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ แตกต่างกนั ปรากฏวา่ระดบัต าแหน่ง
แตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ ไม่แตกต่างกนั 
อตัราเงินเดือนแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ 
ไม่แตกต่างกนั ระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบั การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ
องคก์ารสหประชาชาติ แตกต่างกนั  

 

บทน า 
งานเรือนจ านบัเป็นงานป้องกนัสังคมให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม โดยการควบคุมผูต้อ้งขงัไว้

ตามค าพิพากษาของศาล เรือนจ ากลางบางขวางในฐานะองค์การทางสังคมมีหน้าท่ีควบคุมผูต้อ้งขงัคดีอุ
ฉกรรจ์ซ่ึงก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ 15 ปี จนถึงโทษประหารชีวิต ภารกิจหลกัของเรือนจ ากลางบางขวาง 
นอกจากควบคุมผูต้อ้งขงัไม่ให้หลบหนีแลว้ยงัตอ้งแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัใหใ้ชชี้วิตหลงัจากพน้โทษและไม่ให้
ไปกระท าผิดซ ้ าอีก โดยส่งเสริมให้ผูต้อ้งขงัพฒันาจิตใจ การให้มีการศึกษา การฝึกวิชาชีพ ตลอดจนการ
อบรมต่างๆ ให้สามารถปรับตวัเขา้กบักฎเกณฑ์ และเง่ือนไขของสังคมได้ เพราะผูต้อ้งขงัเม่ือพน้โทษแลว้ก็
จะตอ้งกลบัเขา้ไปสู่สังคมตามเดิม หากผูต้อ้งขงัไดรั้บการพฒันาพฤตินิสัยท่ีไม่ดี ผูต้อ้งขงัเหล่านั้นก็จะกลบั
เขา้สู่สังคมในลกัษณะเดิมดงันั้น การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัจึงตอ้งค านึงถึงสิทธ์ิเบ้ืองตน้ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์
ของผูต้อ้งขงั เพื่อไม่ให้ผูต้อ้งขงัอยู่ในสภาพท่ีเลวร้ายและถูกท าลายศกัยภาพในการพฒันาตนเองอนัจะส่ง
ผลร้ายต่อการกลบัเขา้สู่สังคมของผูต้อ้งขงัและเป็นผลร้ายต่อสังคมตามมา การท่ีจะท าให้เรือนจ ากลางบาง
ขวางมีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัโดยค านึงถึงสิทธิของผูต้อ้งขงั ดว้ยการปฏิบติัอยา่งมีมนุษยธรรมนั้น นอกจาก
จะตอ้งอาศยัความรู้และทศันคติท่ีดีจากผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีเรือนจ ากลางบางขวางแลว้ การรับรู้การปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัตามหลกัมาตรฐานสากล ขององค์การสหประชาชาติก็มีส่วนส าคญัประการหน่ึง เพราะการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าว จะเป็นเหมือนแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุม แกไ้ข พฒันาพฤตินิสัย
ผูต้อ้งขงั เพื่อใหผู้ต้อ้งขงัพน้โทษออกไปใชชี้วิตในสังคมโดยไม่หวนมากระท าผดิซ ้ า ดงันั้น หากตอ้งการให้
เรือนจ ากลางบางขวางขบัเคล่ือนองคก์ารหรือด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์จึงไดท้  าการศึกษาการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนด ขั้นต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติดา้นการควบคุม เรือนจ ากลางบางขวาง 
เพื่อศึกษาการปฏิบติัต่อผูต้้องขงัตามหลักมาตรฐานสากล ขององค์การสหประชาชาติด้านการควบคุม
ผูต้อ้งขงัจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง เพื่อท่ีจะไดน้ าผลการศึกษาขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ
ด้านการควบคุมผูต้อ้งขงัของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง ให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกบักฎ
มาตรฐาน ขั้นต ่าส าหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงจะท าใหเ้รือนจ ากลางบางขวาง
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ไดรั้บการยอมรับ จากเรือนจ า/ทณัฑสถานในประเทศไทยวา่มีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีมีมนุษยธรรมตามกฎ
มาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ   

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
1) เพื่อศึกษาการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า ขององค์การสหประชาชาติ ดา้นการ

ควบคุมผูต้อ้งขงัของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง 
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการปฏิบัติต่อผูต้้องขังตามข้อก าหนดขั้นต ่า ขององค์การ

สหประชาชาติดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการเรือนจ า
กลางบางขวาง 

 

แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
อารีลกัษณ์ สินธพพนัธ์ (2531) ไดศึ้กษาเร่ือง “ การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของ

สหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของเรือนจ าในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะศึกษา
ถึงความสอดคล้อง ในการปฏิบติัตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติ กับการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัในประเทศไทย” ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพฒันางานราชทณัฑ์ให้
สอดคล้องตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าดงักล่าว ศูนยว์ิจยัและพฒันาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทณัฑ์  
(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง "การรับรองมาตรฐานเรือนจ ากบัประสิทธิผลของงานราชทณัฑ์ไทย” เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ มีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการเพื่อศึกษาเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานเรือนจ า และทณัฑสถานของไทย 
เพื่อศึกษา ความพร้อมและปัญหาอุปสรรคของเรือนจ า และทณัฑสถานทัว่ประเทศในการเขา้สู่เกณฑ์ การ
รับรองมาตรฐานของเรือนจ า และเพื่อเป็นองคค์วามรู้ในการพฒันางานราชทณัฑ์  ให้เป็นท่ียอมรับต่อสากล 
การปฏิบติัต่อผูต้้องขงัตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าขององค์การสหประชาชาติ(ฉบบัปรับปรุง 2558) United 
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules,2558 )The treatment 
of prisoner accordance with United Nation Standard Minimum Rule (อ้างถึงใน นุชนารถ ศรีเผด็จ , 2550) 
ในดา้นการด าเนินการควบคุมผูต้อ้งขงั ออกเป็น 9 ดา้นดงัน้ี ดา้นหลกัการเบ้ืองตน้ ดา้นการจ าแนกผูต้อ้งขงั
และการแยกขงั ดา้นผูต้อ้งขงัระหว่างรอพิจารณาคดี ดา้นท่ีพกัอาศยัของผูต้อ้งขงั ดา้นวินยัและการลงโทษ 
ด้านเคร่ืองพนัธนาการ ด้านการให้ข้อมูลแก่ผูต้ ้องขงัและการร้องทุกข์ ด้านการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
ผูต้อ้งขงั และดา้นการแจง้ข่าวเก่ียวกบัการตาย ป่วย การยา้ย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อใหเ้กิดความเป็นระบบและชดัเจน จึง

ไดก้ าหนดกรอบในการศึกษาโดยแบ่งตามพนัธกิจ (Mission) ผูว้จิยัไดน้ า แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการศึกษาดงัภาพท่ี 3.1  

 
 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวางปฏิบติัหนา้ท่ีส่วน

ควบคุมผูต้อ้งขงั จ  านวน 125 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2562)  
 
 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามข้อก าหนดข้ัน

ต ่าองค์การสหประชาชาติ ด้านการ

ควบคุมผู้ต้องขัง ของข้าราชการเรือน 

จ ากลางบางขวาง 

1.การลงทะเบียน 

2.การจ าแนกประเภทและการแยกขัง 

3.ผู้ต้องขังระหว่างการรอพจิารณาคดี 

4.ทีพ่กัอาศัยของผู้ต้องขัง 

5.วนัิยและการลงโทษ 

6.เคร่ืองพนัธนาการ 

7.การให้ข้อมูลผู้ต้องขังและการร้องทุกข์ 

8.การเกบ็รักษาทรัพย์สินของผู้ต้องขัง 

9.การแจ้งข่าวเกี่ยวกบัการตาย ป่วย ย้าย 

 

ตัวแปรตาม  ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.อายุ 

2.สถานภาพ 

3.การศึกษา 

4.ต าแหน่ง 

5.รายได้ 

6.อายุราชการ 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย คือ แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน โดยอา้งอิงจากกรอบแนวคิด ซ่ึงได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ และอายุราชการ มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) จ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังตามข้อก าหนดขั้นต ่ า  ขององค์การ
สหประชาชาติดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง โดยออกแบบสอบถามการ
ด าเนินงานดา้นการควบคุม ออกเป็น 9 ดา้น คือ ดา้นหลกัการเบ้ืองตน้ ดา้นการจ าแนกผูต้อ้งขงัและการแยก
ขงั ด้านผูต้้องขงัระหว่างพิจารณาคดี ด้านท่ีพกัอาศยัของผูต้้องขงั ด้านวินัยและการลงโทษ ด้านเคร่ือง
พนัธนาการ ดา้นการให้ขอ้มูลผูต้อ้งขงัและการร้องทุกข ์ดา้นการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงั และดา้น
การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการตาย ป่วย การยา้ย ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 37 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดับการปฏิบัติ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย  2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ ปัญหา 

อุปสรรค และขอ้จ ากดั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง ในส่วนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎ
มาตรฐานขั้นต ่าขององคก์ารสหประชาชาติ 

 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจยัเ ร่ือง ระดับการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังตามข้อก าหนดขั้นต ่าขององค์การ
สหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง  มีประเด็นท่ีผูว้ิจยัขออภิปราย
ผลการวจิยั ดงัน้ีคือ 

ระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองค์ของการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุม 
ผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง ผลการศึกษาพบวา่การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ตามขอ้ก าหนดขั้น
ต ่ าองค์การสหประชาชาติ  จ านวน 125 คน มีการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังตามข้อก าหนด ขั้ นต ่ าองค์การ
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สหประชาชาติ อยู ่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากบั 2.93 เมื่อพิจารณาผล เป็นรายด้าน พบว่า
สามารถปฏิบตัิอยู่ในระดบั มากที่สุด คือ ดา้นหลกัการเบ้ืองตน้ มีค่าเฉล่ีย(Mean) เท่ากบั 3.44 ดา้นเคร่ือง
พนัธนาการ มีค่าเฉล่ีย(Mean)เท่ากบั 3.41 ดา้นการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงั มีค่าเฉล่ีย(Mean) เท่ากบั 
3.31 ดา้นวินยัและการลงโทษ มีค่าเฉล่ีย(Mean) เท่ากบั 3.30 ตามล าดบั สามารถปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ 
ดา้นท่ีพกัอาศยัของผูต้อ้งขงั มีค่าเฉล่ีย(Mean) เท่ากบั 3.22 ดา้นการให้ขอ้มูลแก่ผูต้อ้งขงัและการร้องทุกข ์มี
ค่าเฉล่ีย(Mean) เท่ากับ 3.18 ด้านการแจ้งข่าวเก่ียวกับการตาย ป่วย ยา้ย มีค่าเฉล่ีย(Mean) เท่ากับ 2.76 
ตามล าดบั สามารถปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย ดา้นการจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขงัและการแยกขงั มีค่าเฉล่ีย
(Mean) เท่ากบั 2.45 และ ดา้นผูต้อ้งขงัระหวา่งรอการพิจารณาคดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นหลกัการเบ้ืองตน้ เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า 
ขององคก์ารสหประชาชาติ การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจ า เป็นไปอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม อยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด 

 ดา้นการจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขงัและการแยกขงั เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขั้น
ต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติ ปฏิบติัโดยการแยกขงัผูต้อ้งขงั ภายในแดนมี การพิจารณาถึงความแตกต่าง
ดา้นอายุ ประวติัการกระท าผิด สาเหตุท่ีกระท าผิด และการแกไ้ขฟ้ืนฟู อยู่ในระดบั น้อย เน่ืองจากเรือนจ า
กลางบางขวาง มีการควบคุมผูต้อ้งขงัท่ีมีอตัราโทษสูง และมีจ านวนผูต้อ้งขงั จ  านวนกวา่ 6,000 ราย จึงท าให้
ไม่สามารถจ าแนกประเภทของผู ้ต้องขัง และแยกขังนักโทษได้ตามข้อก าหนดขั้นต ่ าขององค์กร
สหประชาชาติได ้เน่ืองจากบริบทของเรือนจ า และความแออดัของจ านวนผูต้อ้งขงั 

ด้านผูต้อ้งขงัระหว่างรอการพิจารณาคดี เจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติัตามข้อก าหนดขั้นต ่า ของ
องค์การสหประชาชาติ โดยการแยกขงัผูต้อ้งขงัระหว่างออกจากผูต้อ้งขงัเด็ดขาด เปิดโอกาส ให้ผูต้อ้งขงั
ระหวา่งไดรั้บประทานอาหารท่ีน ามาจากภายนอก เช่น จากญาติ หรือเพื่อน หรือ สั่งซ้ือจากร้านสงเคราะห์
ต่อผูต้อ้งขงัอยูใ่นระดบั นอ้ย เน่ืองจากมีการลกัลอบน าส่ิงของตอ้งห้าม เขา้มาภายในเรือนจ าโดยการซุกซ่อน
มาในอาหารท่ีฝากให้กบัผูต้อ้งขงั เช่น ยาเสพติด โทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวเน่ืองกนั ซ่ึงเรือนจ า
สามารถจบักุมผูก้ระท าผิด ไดเ้ป็นจ านวนมาก อีกทั้งกรมราชทณัฑ์ไดอ้อกระเบียบห้ามเรือนจ าและทณัฑ
สถาน จ านวน 143 แห่งทัว่ประเทศรับฝากส่ิงของจากญาติผูต้อ้งขงั 

ด้านท่ีพักอาศัยของผูต้้องขัง เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดขั้นต ่ า ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยมีเรือนนอนถูกสุขลกัษณะ มีแสงสวา่งเพียงพอ และอากาศถ่ายเท จดัให้มีท่ีอาบน ้ าและ
หอ้งสุขาท่ีสะอาดและถูกสุขลกัษณะส าหรับผูต้อ้งขงัอยา่งเพียงพอ อยูใ่นระดบั มาก 

ด้านวินัยและการลงโทษ เจ้าหน้า ท่ีสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดขั้ นต ่ า  ขององค์การ
สหประชาชาติ ระเบียบขอ้บงัคบัเรือนจ า มีลกัษณะไม่แตกต่างจากสังคมภายนอก หรือไม่ท าลายศกัด์ิศรี
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ความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั มีการลงโทษวินยัท่ีเหมาะสม ไม่กระท าต่อร่างกายอยา่งรุนแรง ไม่ขงัห้องมืด 
ไม่เป็นการทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงั อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

ดา้นเคร่ืองพนัธนาการ เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติ 
ต่อผูต้อ้งขงัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ดา้นการให้ขอ้มูลแก่ผูต้อ้งขงัและการร้องทุกข์ เจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า 
ขององค์การสหประชาชาติ โดยการไม่ใช้โซ่ตรวนในการจองจ า การใช้เคร่ืองพนัธนาการแก่ผูต้อ้งขงั จะ
พิจารณาใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น ในระยะเวลาท่ีจ ากดั อยูใ่นระดบั มาก 

ด้านการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงั เจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า ของ
องค์การสหประชาชาติ โดยมีการด าเนินการในดา้นการตรวจคน้ส่ิงของผูต้อ้งขงัน าเขา้เรือนจ า การจดัการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์น และการรักษาทรัพยสิ์นของผูต้อ้งขงัโดยจดัท าบญัชีรายการทรัพยสิ์น และให้ผูต้อ้งขงัลง
ช่ือในบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ดา้นการแจง้ข่าวเก่ียวกบัการตาย ป่วย ยา้ย เจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า ของ
องค์การสหประชาชาติ โดยการให้สิทธิแก่ผูต้อ้งขงัในการแจง้ข่าวท่ีเก่ียวกบัการถูกจ าคุก หรือถูกยา้ยไปท่ี
เรือนจ าอ่ืน ใหค้รอบครัวของผูต้อ้งขงัทราบ อยูใ่นระดบั มาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวางท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั รายได ้อายุราชการ ต่างกนัมีการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตาม
ขอ้ก าหนดขั้นต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า อายุแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติต่อผูต้้องขัง ตาม
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ไม่แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา่ สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงั
ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า T-test พบวา่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.05 แสดงให้เห็นวา่ระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการ
ควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวางแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 และ
อยูใ่นสถานภาพโสด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยผูส้มรสแลว้มีระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั  

โดยผูส้มรสแลว้มีระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคก์ารสหประชาชาติ ดา้น
การควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง มากกวา่ผูโ้สดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงั
ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงั
ตามข้อก าหนดขั้นต ่าองค์การสหประชาชาติ ด้านการควบคุมผู ้ต้องขัง แตกต่างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
พบวา่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้น
ต ่าองคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง ท่ีมีระดบัการศึกษา 
ต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั 
ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวางแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ  านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และระดบั
ปริญญาโท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 

กลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองค์
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ  านวน 71 คนคิดเป็นร้อย
ละ 56.8 รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และระดบัปริญญาโท 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 

กลุ่มระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับการปฏิบติัต่อผูต้้องขงัตามข้อก าหนดขั้นต ่า
องคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวางนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า และนอ้ยกวา่กลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีส่วนกลุ่มระดบัการศึกษาคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา่ ระดบัต าแหน่งแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงั
ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ไม่แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า อตัราเงินเดือนแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงั
ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีระดบั การปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคข์องการสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way 
ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.026 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดบัการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองค์การสหประชาชาติ ด้านการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการ
เรือนจ ากลางบางขวาง ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้น
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ต ่าองคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวางแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ สรุปผลไดด้งัน้ี กลุ่มปฏิบติังาน 5-10 ปี มีระดบัการปฏิบติั ต่อผูต้อ้งขงั
ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวา
นอ้ยกวา่กลุ่มปฏิบติังาน 16 -20 ปีกลุ่มปฏิบติังาน 11-15 ปี มีระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้น
ต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวานอ้ยกวา่ กลุ่ม
ปฏิบติังาน 16 -20 ปีกลุ่มปฏิบติังาน 16-20 ปี มีระดบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าองค์การ
สหประชาชาติ ดา้นการควบคุมผูต้อ้งขงั ของขา้ราชการเรือนจ ากลางบางขวาง มากกวา่กลุ่มปฏิบติังาน 21 ปี 
ข้ึนไป ส่วนกลุ่มระยะเวลาการปฏิบติังานคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะการวจิยั ดงัน้ี 
1. การปฏิบติัดา้นการจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขงัและการแยกขงั เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้

ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติ การปฏิบติัภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจากเรือนจ ากลาง
บางขวาง มีการควบคุมผูต้อ้งขงัท่ีมีอตัราโทษสูง และมีจ านวนผูต้อ้งขงั จ  านวนกวา่ 6,000 ราย จึงท าให้ไม่
สามารถจ าแนกประเภทของผูต้อ้งขงั และแยกขงันกัโทษไดต้ามขอ้ก าหนดขั้นต ่าขององคก์รสหประชาชาติ
ได ้เน่ืองจากบริบทของเรือนจ า และความแออดัของจ านวนผูต้อ้งขงั กรมราชทณัฑค์วรมีนโยบายในการแยก
ขงัให้ชดัเจน และพิจารณาจดัสรรงบประมาณในการสร้างห้องแยกขงัส าหรับผูต้อ้งขงัประเภทต่างๆ เช่น
ผูต้อ้งขงัคดีแพง่ออกจากคดีอาญาผูต้อ้งขงัคดีระหวา่งรอพิจารณา กบัคดีเด็ดขาด ผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มกบัผูต้อ้งขงั
ผูใ้หญ่ และผูต้อ้งขงัท่ีด้ือด้าน ซ่ึงตอ้งแยกควบคุมไวเ้ฉพาะไม่ปะปนกบัผูต้อ้งขงัอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียง 
ไม่ให้เกิดการเรียนรู้การปลูกฝังความเป็นอาชญากร การลอกเลียนพฤติกรรมกระท าความผิดในดา้นอ่ืนๆ 
ของผูต้อ้งขงัหลงัจากท่ีไดรั้บการปล่อยตวัพน้โทษกลบัเขา้ไปอยูใ่นสังคม  

2. การปฏิบติัด้านผูต้้องขงัระหว่างรอการพิจารณาคดี เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้ ตาม
ขอ้ก าหนดขั้นต ่า ขององคก์ารสหประชาชาติ การปฏิบติัภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย เน่ืองจากการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าฯ บางกรณีเช่น การเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัระหวา่งไดรั้บอาหารท่ีน ามาจากภายนอก เช่นจาก
ญาติ เน่ืองจากปัจจุบนักรมราชทณัฑไ์ดอ้อกระเบียบห้ามเรือนจ า และทณัฑสถานทัว่ประเทศ รับฝากอาหาร
จากญาติผูต้อ้งขงั เน่ืองจากเป็นการป้องกนัการลกัลอบน าส่ิงของตอ้งหา้มเขา้มาภายในเรือนจ า ดงันั้นเรือนจ า
ควรจดัให้ร้านคา้สงเคราะห์ภายในเรือนจ า จดัขายอาหารท่ีมีคุณภาพ ราคาถูก และมีคุณค่าทางโภชนาการ
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ครบถว้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคดีไดเ้ขา้ถึงสวสัดิการร้านคา้สงเคราะห์ภายใน
เรือนจ า 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบต่อเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สอดคลอ้ง กบักฎมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัขององคก์ารสหประชาชาติ 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัในรายละเอียดเฉพาะดา้นไดแ้ก่ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นทณัฑปฏิบติั 
และการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ดา้นสวสัดิการผูต้อ้งขงั ดา้นการศึกษา และพฒันาจิตใจ และดา้นการฝึก
วชิาชีพ ในเรือนจ าต่อไป 
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เอกสาร การปฏิบัติตามกฎมาตรฐานข้ันต ่าของการปฏิบัติต่อนักโทษของสหประชาชาติในเรือนจ าไทย. ส่วน
ปฏิบติัการพิเศษ ส านกัทณัฑวทิยา 
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