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บทคัดยอ

วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคเพื่อการศึกษาถึงสภาพปญหาของมาตรการทางกฎหมาย  
ในการปฏิบัติตอผูตองขังที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด 
เพราะกฎหมายราชทัณฑและในทางปฏิบัติของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการ    
กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิในรางกายของผูตองขังซ่ึงศาลยังไมมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด 
ซ่ึงในบางกรณีการปฏิบัติของเจาพนักงานเรือนจํ าก็เขาขายในการละเมิดสิทธิ  ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมี
มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการกระทํ าดังกลาว รวมทั้งจะไดศึกษาถึงรายละเอียด    
เกีย่วกบัลักษณะและการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัของประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดจน
ทีบ่ญัญตัไิวในมาตรฐานสากลไปพรอมกนั เพือ่เปรยีบเทยีบในความชอบดวยกฎหมาย และหาชองวาง
ทางกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูมาแกไข

วธีิการศกึษาของวทิยานพินธนี ้ ใชวธีิการวจิยัจากเอกสาร โดยการคนควาจากบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย วารสาร บทความ และเอกสารทีเ่กีย่วของทัง้ของประเทศไทย ญีปุ่น เยอรมนแีละประเทศอืน่ๆ
อีกทั้งยังหาขอมูลในทางปฏิบัติจากการสัมภาษณเจาพนักงานเรือนจํ าและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
ตลอดจนการเขาดูงานในเรือนจํ า เพื่อนํ าขอมูลมาจัดรวบรวมอยางเปนระบบและทํ าการวิเคราะห
หาขอสรุป

ผลจากการศึกษาพบวา การใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด 
ยงัมปีญหาและขอบงพรองทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพราะเจาพนักงานเรือนจํ าและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกบัการใชเครือ่งพนัธนาการ ยงัใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดอยู
ทั้งผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของศาลชั้นตนและผูตองขังระหวางอุทธรณและฎีกา ซ่ึงเขาขาย
ละเมดิสทิธขิองผูตองขงั เพราะศาลยงัไมมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดวาผูตองขงัดงักลาวมคีวามผดิ ซ่ึงโดยหลักการ

DPU



ฆ

ของกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยและมาตรฐานสากล ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองขังเหลานี้ 
เปนผูบริสุทธิ์ จะไปปฏิบัติเสมือนเขามีความผิดแลวไมได เมื่อเปรียบเทียบจากประเทศญี่ปุนและ
เยอรมน ี กใ็หหลักการเชนเดียวกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้กฎหมายราชทัณฑของไทยยังมีการบัญญัติ
ในลกัษณะทีเ่ปนการเอือ้ประโยชนตอการใชดลุยพนิจิของเจาพนกังานและประเภทของเครือ่งพนัธนาการ
ตามกฎหมายก็มีลักษณะที่เปนการทรมานผูตองขัง ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเรือนจํ า  
ไมมั่นคงแข็งแรง ดังนี้จึงทํ าใหเกิดปญหาความไมโปรงใสในการปฏิบัติตอผูตองขัง และสราง  
ความเคลือบแคลงสงสัยใหกับบุคคลภายนอกมาโดยตลอด

ผูเขยีนเห็นวาการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ควรกระทํ า
ดวยความจ ําเปนอยางยิง่ตามกฎหมายเทานัน้และในเวลาจ ํากดั  แตทัง้นีต้องประกอบดวยสภาพเรอืนจ ํา
และระบบการควบคมุผูตองขงัทีม่ัน่คงแขง็แรงดวย ตลอดทัง้ควรมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติอผูตองขงั
จากองคกรภายนอก เพื่อความโปรงใสจากการทํ างานของเจาพนักงานเรือนจํ า และควรนํ า       
เครื่องพันธนาการชนิดอ่ืนที่ไมเปนการทรมานผูตองขังแตมีประสิทธิภาพในการควบคุม ซ่ึงมีใช  
ในตางประเทศ นํ ามาใชและบัญญัติไวในกฎหมายราชทัณฑของประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

รัฐทีย่ดึมัน่ในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยนัน้ กระบวนการยตุธิรรมนบัเปนกลไก
ทีสํ่ าคญัในการคุมครองสทิธเิสรภีาพและผลประโยชนของประชาชน และเปนหลักประกนัสทิธเิสรภีาพ
และความเสมอภาคของบุคคลภายใตกรอบแหงกฎหมาย (Rule of law) โดยใชกระบวนการบังคับ
ใหเปนไปตามกฎหมายหรอืมมีาตรการทางกฎหมาย เพือ่ก ําหนดเปนกรอบและทศิทางการด ําเนนิการ
ของรฐั และเปนมาตรฐานซึง่ก ําหนดพฤตกิรรมของมนษุยในสงัคม อันเปนรากฐานส ําคญัยิง่ในการน ํามา
ซ่ึงความสงบเรียบรอยภายในสังคมนั้นๆ 1

ในการลงโทษผูกระทํ าความผิดนั้นไดมีวิวัฒนาการมานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง    
เมือ่มาตรการลงโทษเปนมาตรการในทางกฎหมายหรอืทีเ่รียกวา “การบงัคบัโทษอาญา” (Strafvollzug)2

ซ่ึงถือเปนมาตรการในการดํ าเนินการเกี่ยวกับโทษจํ าคุก และโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย     
ที่เปนการจํ ากัดเสรีภาพของบุคคล เพื่อใชในการควบคุมสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอย ดังนั้น    
จงึกลาวไดวา การลงโทษ โดยเฉพาะโทษทางอาญานั้น จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผูกระทํ าผิด
เกดิความเกรงกลัวและเข็ดหลาบ ไมกลากระทํ าความผิดอีก เพื่อคุมครองสังคมโดยรวมใหปลอดภัย
จากผูทีฝ่าฝนบทบญัญตัแิหงกฎหมายอาญา ซ่ึงบทลงโทษในทางอาญาสวนใหญมกัจะเปนการกระท ํา
ตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสินของบุคคล เชน การลงโทษประหารชีวิต จํ าคุก กักขัง    
ริบทรพัยสิน และปรับ เปนตน ดังนี้เมื่อมีการลงโทษในทางอาญาเกิดขึ้น มาตรการทางกฎหมาย   
ตอผูที่ถูกลงโทษก็ยอมเกิดขึ้นตามมา สวนหนึ่งก็คือมาตรการในการที่จะปฏิบัติตอผูที่ถูกลงโทษนั้น 
ทัง้นีย้อมอยูภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของแตละประเทศ

                                                       
1 คณะนักวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งที่ 1. (2546, 17-18

กรกฎาคม). กระบวนทัศนใหมของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติตอผูกระทํ าผิด. หนา 325.
2 คณิต ณ นคร ก (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 45-46.
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มาตรการหรือกระบวนการบังคับโทษแกผูกระทํ าผิดในทางอาญา ถือเปนหนาที่หลัก
ของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ซ่ึงถูกพฒันาขึน้มาพรอมกบัการเกดิขึน้ของรฐัสมยัใหม กลาวคอื
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยหลักๆ ไดแก ตํ ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑนั้น
ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่ไดรับการศึกษามาเปนอยางดี ตลอดจนมีเครื่องไม
เครือ่งมอืตางๆ ในการด ําเนนิการตอผูกระท ําผิด ซ่ึงในระยะเวลาหนึง่กลาวไดวา กระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาไดกลายมาเปนเครือ่งมอืทีท่รงประสทิธภิาพในการรกัษาความสงบเรยีบรอยและควบคมุสงัคม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงนับเปนกลไกสํ าคัญในการอํ านวยความยุติธรรมใหแกสมาชิก
ของสังคม แตเมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้น ประกอบกับรัฐมีการตรากฎหมายที่มีบทกํ าหนดโทษ
ในทางอาญามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมุงที่จะใชโทษทางอาญาและสรางสภาพบังคับโทษในทางอาญา
เพื่อควบคุมสังคม สงผลทํ าใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยูนั้นประสบปญหา โดยเฉพาะ
ปญหาในการปฏิบัติตอผูตองหา จํ าเลย ผูเสียหาย และผูตองขัง ในกรณีที่เปนการละเมิดสิทธิ  
เปนตน

สํ าหรับเรือนจํ า (Prison) นัน้ เปนหนวยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑ มีหนาที่ปฏิบัติงาน
ราชทณัฑในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีม่ผีลตอมาตรการในการบงัคบัโทษแกผูกระท ําความผดิ
ซ่ึงไดมวีวิฒันาการมาเปนเวลาเกอืบสองศตวรรษ โดยไดมกีารน ํามาใชแทนการลงโทษตอเนือ้ตวัรางกาย
ไมวาจะเปนการทรมานหรอืการเฆีย่นต ี การใชเรือนจ ําในยคุแรกๆ เนนการลงโทษเพือ่เปนการแกแคน
ทดแทนและการขมขูยบัยัง้ แตตอมาในระยะหลงัไดหนัมาเนนในเรือ่งการแกไขอบรมใหกลับเขาสูสังคม
รูปแบบและกจิกรรมในการปฏบิตัติอผูตองขงัในเรอืนจ ําจงึไดเปลีย่นแปลงไป จากทีเ่นนการควบคมุ
อยางเครงครดัมาสูการจัดกิจกรรมในเชิงแกไข เชน การใหการศึกษา การฝกวิชาชีพ และการจัด
สวสัดกิารตางๆ3 ซ่ึงหนาทีอั่นสํ าคญัยิง่ของเรอืนจ ํา กค็อื การใชสถาบนัเรอืนจ ําเพือ่การปรงุแตงแกไข
ความประพฤติของผูกระทํ าผิดใหกลับตนเปนพลเมืองที่ดีภายหลังการปลดปลอยไปแลว โดยอาศัย
กระบวนการใชเรือนจํ าในฐานะองคกรแกไขพฤติกรรมของผูกระทํ าผิด

เรือนจ ําจงึมคีวามส ําคญัอยางยิง่ในการดแูลควบคมุและปฏบิตัติอผูตองขงั ซ่ึงถือเปนหนาที่
ของเจาหนาทีภ่ายในเรอืนจ ําทีต่องปฏบิตั ิโดยทีผู่ตองขงั กค็อื ผูตองโทษ รวมตลอดถงึนกัโทษเดด็ขาด
คนตองขังและคนฝาก4 ซ่ึงอาจเปนบุคคลที่ศาลไดมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจํ าคุก หรือบุคคล
ทีอ่ยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลทั้งกอนมีคํ าพิพากษาหรือหลังจากมีคํ าพิพากษาแลว รวมทั้ง

                                                       
3 นัทธี จิตสวาง ก (ม.ป.ป.). หลักทัณฑวิทยา: หลักการวิเคราะหระบบงานราชทัณฑ. หนา 43.
4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, มาตรา 4.
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กรณผูีตองหาในระหวางสอบสวน ซ่ึงเรียกวา การขังระหวางสอบสวน5 ซ่ึงบุคคลดังกลาวเหลานี้  
จะถูกสงตวัเขามาอยูในความดูแลของเรือนจํ า โดยที่ชีวิตความเปนอยูในระหวางการตองโทษ และ
ระหวางรอการพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองขังนั้น จะอยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย
ของกรมราชทัณฑ โดยเฉพาะภายใตการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํ าหรือเจาหนาที่
ราชทณัฑ ทั้งนี้ใหเปนไปตามคํ าพิพากษาของศาลหรือตามคํ าส่ังของเจาพนักงานผูมีอํ านาจ

แตสํ าหรบัผูตองขงัทีศ่าลยงัไมมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดนัน้ เกดิเปนปญหาขึน้มากทัง้ในดาน
การจํ ากัดสิทธิเสรีภาพหรือการปฏิบัติของเจาหนาที่ในเรือนจํ า อยางเชน การใชเครื่องพันธนาการ  
ซ่ึงมีแนวโนมไปในทางที่มิไดคํ านึงถึงเรื่องมนุษยธรรมหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อีกทั้ง         
หากพจิารณาตามรฐัธรรมนญู ฉบบัเดมิ พ.ศ. 25406 ซ่ึงไดถูกยกเลกิไปแลวนัน้ไดวางหลักไวชัดเจนวา
“ในคดอีาญาตองสนันษิฐานไวกอนวา ผูตองหาหรอืจ ําเลยไมมคีวามผดิกอนมคี ําพพิากษาอนัถึงทีสุ่ด
แสดงวาบคุคลไดกระท ําผิดจะปฏบิตัติอบคุคลนัน้เสมอืนเปนผูกระท ําความผดิมไิด”7 ซ่ึงแนวความคดิ
ดงักลาวถือไดวาเปนองคประกอบทีสํ่ าคญัยิง่ของหลกัการพืน้ฐานแหงสทิธิมนษุยชนและประชาธปิไตย
โดยเฉพาะสทิธเิสรภีาพของบคุคลกลุมหนึง่ซ่ึงถูกเรยีกวาเปนจ ําเลยจนกลายมาเปนผูตองขงัในเรอืนจ ํา
ควรที่จะไดรับสิทธิเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปภายในกรอบของการลงโทษตามกฎหมาย       
ที่เขาพึงไดรับ แมวาเขาเหลานั้นอาจเปนอาชญากรแทๆ เขาก็ยังมีสิทธิไดรับความเที่ยงธรรม       
ตามกฎหมายเหมอืนกบับคุคลอืน่ๆ อีกทัง้ยงัพงึไดรับการปกปองสทิธิทีเ่ขามใีนฐานะเปนจ ําเลยในศาล
ในสายตาของกฎหมาย จํ าเลยหรือผูตองขังที่ยังไมมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ยอมไมมีความผิดจนกวา
ศาลจะตัดสิน หรือหากมองในทางปฏิบัติแลว เมื่อภายหลังศาลตัดสินวาบุคคลผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์  
การเยยีวยาทีจ่ะเกิดตามมานั้น ยอมไมเกิดประโยชนและเทียบกันไมไดตอส่ิงที่ตัวบุคคลผูนั้นไดรับ

                                                       
5 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 348.
6 ปจจบุนัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดถกูยกเลกิโดยคณะปฏริปูการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งไดกระทํ าการยึดอํ านาจเปนผลสํ าเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2549 และไดมีการประกาศใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 จนกวาจะมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม (ในวิทยานิพนธฉบับนี้ เพื่อความถูกตองและสมบูรณของเนื้อหา จึงจํ าเปน
ที่ตองใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายอางอิงไปพลางกอน จนกวาจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมประกาศใหใช)   

7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 33.
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ดวยเหตุนี้ประชาชนพลเมืองและองคกรของรัฐเกือบทุกประเทศในโลก จึงไดมองเห็น
ถึงความส ําคญัในดานสทิธิเสรภีาพมากขึน้ รัฐสมาชกิตางๆ จงึไดปฏิญาณทีจ่ะใหไดมาซึง่ความรวมมอื
กับสหประชาชาติ นํ ามาซึ่งการสงเสริมการเคารพ และการถือปฏิบัติโดยสากลตอสิทธิมนุษยชน 
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน จงึไดเกดิเปนปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชน (The Universal Declaration
of Human Rights: UDHR)8 ซ่ึงในปฏิญญานี้ก็ไดใหความสํ าคัญแกสิทธิเสรีภาพของบุคคลกลุมหนึ่ง
ซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิดอาญา ซ่ึงเปนสิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ ซ่ึงไดบัญญัติ
ไววา “ทกุคนที่ถูกกลาวหาวากระทํ าผิดทางอาญา มสิีทธทิี่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์  
จนกวาจะพสูิจนไดวามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปดเผย ซ่ึงตนไดรับหลักประกัน
บรรดาทีจ่ ําเปนส ําหรับการตอสูคด”ี9 อยางไรกต็าม แมปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชนจะบญัญตัไิว
และยังสอดคลองตรงกันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมป 2540 แตในอดีตมาจนถึงปจจุบันก็ยังพบวา       
ผูตองหาหรือจํ าเลยก็มักจะถูกนํ าตัวไปขังในระหวางพิจารณาของศาลตอเรือนจํ า อันมีผลทํ าให
สภาพของบุคคลเหลานั้นมิไดแตกตางจากการจํ าคุกแตอยางใด ซ่ึงในบางรายก็ยังไดรับการปฏิบัติ
เสมอืนเปนนักโทษเด็ดขาด สงผลตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลเหลานั้น ทั้งที่ศาลยังมิไดมีคํ าพิพากษา
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทํ าผิด

ในสวนของระบบการควบคุมผูตองขัง รวมทั้งเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจํ า  
บางครัง้มคีวามจ ําเปนจะตองใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั เพือ่ขัดขวางไมใหผูตองขงัเคลือ่นไหว
ไดโดยงายหรือสะดวก หรือเปนการยับยั้งมิใหผูตองขังกอเหตุราย เชน แหกหักหลบหนี หรือ       
ทํ าความเสียหายแกชีวิตรางกายและทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน แตอยางไรก็ตาม การใช      
เครื่องพันธนาการเปนการทํ าใหเสียเสรีภาพในการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยัง   
อีกที่หนึ่ง อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน10 ตามหลักขององคการสหประชาชาติที่มีมติรับรองสิทธิ
ของประชาชน  โดยที่หลักการและทางปฏิบัติเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนการดี สํ าหรับปฏิบัติ
ตอผูตองขงัและสะดวกตอการบรหิารงานเรอืนจ ํา และเพือ่เปนหลักประกนัศกัดิศ์รีของความเปนมนษุย
ตลอดจนสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เชน สิทธิในชวีติ เสรภีาพจากการไมถูกทรมาน หลักการไมเลือกปฏบิตัิ

                                                       
8 คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. (ผูแปล). (2544). สิทธิมนุษยชน: รวบรวม

สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่สํ าคัญ. หนา 8.    
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 ไดบัญญัติรับรองไว ในมาตรา 3 

“ภายใตบงัคบับทบญัญติัแหงรฐัธรรมนญูนี ้ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาค บรรดาทีช่นชาวไทย
เคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมขุและตามพนัธกรณรีะหวางประเทศทีป่ระเทศไทยมอียูแลว ยอมไดรบัการคุมครองตามรฐัธรรมนญูนี้”

10 วิสัย พฤษะวัน ก (2544). คํ าอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ. หนา 80.
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เปนตน หลักเกณฑสากลขององคการสหประชาชาตใินสวนทีเ่กีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ทีม่ีผลตอผูตองขังดังที่กลาวมา ไดแก 11

1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR)12 ในเรื่องสิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์

2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ในเรื่องสิทธิของผูตองหาหรือผูตองขัง

3) กฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบตัติอนักโทษ (Standard Minimum Rules For the  
Treatment of Prisoners 1955: SMR) ในเรือ่งเครือ่งพนัธนาการและผูถูกคมุขงัทีอ่ยูระหวางการพจิารณาคดี

4) หลักการพื้นฐานวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ (Basic Principles for the Treatment 
of Prisoners 1990)

5) ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบคุคลทกุคนใหพนจากการกระท ําทรมานและการปฏบิตัิ
หรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1975)

6) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการกระทํ าทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น
ทีเ่ปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรือลดศักดิศ์รคีวามเปนมนษุย (Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984)

7) หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุก (Body of Principles 
for the Protection of All Persons under Any From of Detention or Imprisonment 1988)

8) ประมวลระเบยีบการปฏบิตัขิองเจาหนาทีท่ีม่อํี านาจหนาทีบ่งัคบัใชกฎหมาย (Code
of Conduct for Law Enforcement Officials 1979)      

การใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัในขณะทีค่ ําพพิากษายงัไมถึงทีสุ่ดนัน้ หากเปนการใช
โดยไมระมัดระวัง หรือโดยอํ าเภอใจของเจาหนาที่เรือนจํ า นอกจากเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผูตองขงัดงักลาวแลวนัน้ ยงัถือวาเปนการขดัตอรัฐธรรมนญูซึง่เปนกฎหมายสงูสดุของประเทศดวย
เพราะบุคคลเหลานี้ยังไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพอยางเชนคนปกติทั่วไป ในฐานะเชนนั้น     
เขาอาจเปนผูกระท ําผิดหรือไมกไ็ด และมโีอกาสตอสูคดจีนกวาคดจีะถงึทีสุ่ด กลาวไดวา ในขณะนัน้

                                                       
11 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). (2547). มาตรฐาน

องคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. หนา 1, 30, 34 และ 121.
12 คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 1.
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เขายังเปนผูบริสุทธิ์อยู ดังนั้นการที่ไปใชเครื่องพันธนาการตอเขา ก็ถือเปนการจํ ากัดสิทธิเสรีภาพ
และท ําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคุมครองอยู

ในสวนกฎหมายทีเ่กีย่วของโดยตรงส ําหรบัการใชเครือ่งพนัธนาการนัน้ กค็อื พระราชบญัญตัิ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ ซ่ึงไดวางหลักไวอยางสอดคลองกับกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ        
ขององคการสหประชาชาติ กลาวคือ ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ ไดบัญญัติวา 
“หามมิใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง…………” ไวกอนเปนเบื้องตน สวนในเรื่องขอบงใชหรือ
การใชเครือ่งพนัธนาการเปนเพยีงขอยกเวนของกฎหมายเทานัน้ การตคีวามเพือ่ใชเครือ่งพนัธนาการ
จึงตองตีความอยางเครงครัดจะกระทํ าอยางมักงายไมได ผูมีอํ านาจสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ       
จึงตองทํ าความเขาใจเจตนารมณของกฎหมายมาตรานี้เปนอยางดีเสียกอน ในทางปฏิบัติที่ผานมา
มกัมกีารใชเครื่องพันธนาการกันอยางฟุมเฟอย สวนหนึ่งใชเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชนหรือใช
เพื่อเปนขอตอรองเรียกรองผลประโยชน ใชกันอยางพรํ่ าเพรื่อดวยความเชื่อวาจะชวยปองกัน      
การหลบหนีไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบางครั้งไดผลตรงขาม คือ ท ําใหเกิดแรงกดดันจนผูตองขัง
คิดหลบหนี

อยางไรก็ตาม ถอยคํ าบางคํ าที่ใชในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
คอื ค ําวา “นาจะ” ซ่ึงใชในอนมุาตรา (1) และอนมุาตรา (3) ถือเปนการบญัญตัโิดยนยักวางๆ กลาวคอื
พระราชบญัญตัริาชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 (1) และ (3) บญัญตัวิา หามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการ
แกผูตองขัง เวนแต

(1) เปนบุคคลที่นาจะท ําอันตรายตอชีวิต หรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน
(3) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม
จะเหน็ไดวา ค ําวา “นาจะ” เปนการคาดคะเนหรอืการประมาณการณ วาจะเกดิเหตกุารณ

ตามอนุมาตรา (1) และอนุมาตรา (3) ซ่ึงหากผูมีอํ านาจสั่งใชเครื่องพันธนาการคาดคะเนผิดพลาด  
หรือตั้งใจคาดคะเนใหผิดพลาด ผูตองขังก็จะถูกจองจํ าดวยเครื่องพันธนาการโดยไมมีเหตุผล    
ความจํ าเปนเพียงพอตามที่กฎหมายใหอํ านาจไว เมื่อเปนเชนนี้ยอมเปนการสงเสริมใหผูมีอํ านาจ 
ส่ังใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังอยางฟุมเฟอยขาดความยุติธรรม โดยอางความชอบธรรมวา
กฎหมายใหอํ านาจไว เจาหนาทีบ่างคนใชลงโทษผูตองขงัทีก่ระท ําผิดวนิยั โดยอางเหตตุามอนมุาตรา 1
หรืออนมุาตรา 3 ซ่ึงเปนการปฏบิตัทิีไ่มเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายทีไ่ดบญัญตัไิว สงผลกระทบ
ตอศกัดิศ์รีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองขัง อีกทั้งเมื่อกฎหมายอาญา
ตองตคีวามโดยเครงครัดและตองบัญญัติไวโดยแนนอนตามแนวทางของระบบ Civil law กฎหมาย
วาดวยการบังคับโทษอาญา ก็ควรที่จะตองตีความโดยเครงครัดและบัญญัติใหชัดเจนแนนอนดวย 
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เพือ่เปนหลักประกนัในกฎหมายอาญา13 ดงันัน้การบญัญตักิฎหมายดงัเชนทีก่ลาวมา ท ําใหการตคีวาม
กฎหมายเปนดุลพินิจหรือคาดคะเนมากกวาจะเปนการตีความโดยเครงครัด           

ดงันัน้ แมจะเปนผูตองขงัในเรอืนจ ํากต็องไดรับความคุมครองสทิธิขัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนญู
กฎหมายและขอกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ า เชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่จะไมถูกลงโทษ      
โดยทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรม สิทธิที่จะไดรับการคุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย เปนตน     
ยกเวนการใชสิทธินั้นจะถูกจํ ากัดสํ าหรับตองโทษในเรือนจํ าและทัณฑสถาน หรือในกรณีการใช
สิทธิของผูตองขังจะขัดแยงตอการปฏิบัติงานของเรือนจํ า14

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมุงที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ า โดยกรณีศึกษา
คอื การใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงยงัเปนปญหาในทางกฎหมาย  
ตามแนวทางในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัิ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง ซ่ึงอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ อีกทั้งมาตรฐานสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
การใชเครื่องพันธนาการและที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผูตองขังเพื่อนํ ามาซึ่งการเปรียบเทียบ      
กบักฎหมายของไทย วาสอดคลองกนัหรือเปนไปตามเจตนารมณตามทีก่ฎหมายก ําหนดไวอยางแทจริง
หรือไม รวมทั้งพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
กฎหมายและแนวทางปฏบิตังิานของเจาหนาทีร่าชทณัฑกบัผูตองขงัใหสอดคลองกนัและเกดิผลสมัฤทธิ์
ทีเ่ปนจริงในทางปฏิบัติตอไป

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผูตองขัง
และการปฏบิตัติอผูตองขงัในระหวางพจิารณาคดหีรือกอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ซ่ึงรับรองและคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ตามแนวทางในบทบัญญัติ     
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัเดมิ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัริาชทัณฑ พ.ศ. 2479
ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

                                                       
13 คณิต ณ นคร ข (2547). กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป. หนา 60, 65-66.
14 ณรงค ใจหาญ และคณะ. (2540). สทิธิของผูตองหา จ ําเลย และผูตองโทษในคดอีาญา (รายงานการวจิยั).

หนา 300.
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1.2.2 เพือ่ศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมายในการปฏบิตัติอผูตองขงัโดยใชเครือ่งพนัธนาการ
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมถงึกฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ หนังสือส่ังการ  
และมาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ
เปรียบเทียบกับของไทย ในกรณีของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด

1.2.3 เพือ่ศกึษาถงึมาตรการในการตรวจสอบถวงดุลการทํ างานของเจาพนักงานเรือนจํ า
ในการปฏบิตัติอผูตองขงั ตลอดจนศกึษาถงึอปุสรรคแนวทางทางแกไขในการคุมครองสทิธขิองผูตองขงั
ในปญหาที่เกิดจากการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด

1.3  สมมติฐานของการศึกษา

1.3.1 บทบัญญัติในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 ทีเ่กี่ยวของ
กับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแกผูตองขัง ในกรณี   
ทีม่กีารปฏิบัติตอผูตองขังโดยใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด  

1.3.2 การปฏบิตัติอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดตามหลกักฎหมายในพระราชบญัญตัิ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ยงัไมเปนไปตามเจตนารมณตามที่บทบัญญัติดังกลาวกํ าหนดไวอยางแทจริง  
สวนการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ ก็ไมสอดคลอง      
กบักฎหมายที่มีอยูและไมเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล สงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูตองขัง

1.3.3 การแกไขกฎหมายหรอืหามาตรการทางกฎหมายในสวนทีต่องใชเครือ่งพนัธนาการ
กบัผูตองขัง จะทํ าใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและแกปญหาการละเมิดสิทธิของผูตองขังได

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงหลักกฎหมายในการปฏิบัติตอผูตองขัง โดยเฉพาะกรณี
การใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัในระหวางพจิารณาคดขีองศาลหรอืกอนศาลมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
ทัง้ผูตองขงัทีอ่ยูภายในเรอืนจ ําและทีถู่กน ําตวัไปนอกเรอืนจ ํา ซ่ึงยงัอยูในความรบัผิดชอบของเรอืนจ ํานัน้
แตไมศึกษากรณีนักโทษเด็ดขาดหรือผูตองขังที่มีคํ าพิพากษาถึงที่สุด และไมศึกษาถึงกรณีของเด็ก
หรือเยาวชน ในสวนเนื้อหานั้น เปนการศึกษาในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กฎหมายที่ใชปฏิบัติตอผูตองขัง ปญหาและมาตรการตางๆ หลักขององคการสหประชาชาติและ
กฎหมายของตางประเทศ  ตามบทบญัญตัใินสวนของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540  
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของในงานราชทัณฑ กฎมาตรฐานขั้นตํ่ า
ขององคการสหประชาชาต ิตลอดจนอนสัุญญาหรอืปฏิญญา และกฎหมายจากตางประเทศทีเ่กีย่วของ

1.5  วิธีการศึกษา

วิทยานิพนธเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติตอผูตองขังศึกษากรณีการใช
เครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนี้ ใชวธีิการวิจัยทางเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการคนควาจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎ ระเบยีบปฏบิตัใินปจจบุนั ประกอบกบัหนงัสือ
ต ํารา บทความ วารสาร ที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ และไดเขาพบเจาหนาที่
ของกรมราชทัณฑซ่ึงมีความรูในทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อทราบขอมูลและขอเอกสาร
อันเปนประโยชนในการศกึษา จากนัน้จงึน ําขอมลูทีไ่ดมาท ําการสงัเคราะหและจดัรวบรวมเปนระบบ
เพือ่ใหทราบถึงสภาพปญหา และศึกษาวิเคราะหหาขอสรุปตลอดจนแนวทางในการแกปญหาตอไป

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงแนวความคิดและหลักกฎหมายในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี   
ความเปนมนุษยของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด และกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับเครื่องพันธนาการ 
อันจะเปนประโยชนในการปฏบิตังิานของเจาพนกังานเรอืนจ ํา และผูทีม่อํี านาจสัง่ใหใชเครือ่งพนัธนาการ
ตอผูตองขัง

1.6.2 ทํ าใหทราบถึงปญหาในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย ความแตกตางและ    
ความสอดคลองของหลกักฎหมายของไทย หลักปฏบิตัขิององคการสหประชาชาต ิและหลกักฎหมาย
ของตางประเทศ ในเรื่องการปฏิบัติตอผูตองขังโดยใชเครื่องพันธนาการ และสิทธิของผูตองขัง  
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด

1.6.3 ทํ าใหทราบถึงแนวทางในการกระตุนเตือนใหหนวยงานราชทัณฑ ไมวาจะเปน
เรือนจ ําหรอืหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ ตระหนกัถึงศกัดิศ์รีความเปนมนษุยและสทิธิเสรภีาพของผูตองขงั
ทีย่งัอยูในระหวางพิจารณาคดีหรือยังไมมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงควรจะไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม
แยกตางหากจากผูตองขังที่มีคํ าพิพากษาถึงที่สุดแลว

DPU



10

1.6.4 ท ําใหทราบถงึแนวทางในการแกไขปรบัปรงุกฎหมาย และกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วของ
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ใหมคีวามชัดเจนและไมมีชองวางในทางกฎหมาย     
และเพื่อเปนการหามาตรการในการตรวจสอบถวงดุลในการใชอํ านาจของเจาหนาที่ราชทัณฑ      
ในการปฏิบัติตอผูตองขัง นํ ามาซึ่งหลักปฏิบัติที่เหมือนกันในทุกเรือนจํ าDPU



บทที่ 2
แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด

การปฏบิตัติอผูตองขงั (Treatment of Prisoners) หมายถงึ การปรงุแตงแกไข (Rehabilitation)
และการพฒันาบคุลิกภาพของผูตองขงั (Personality development) เพือ่ฟนฟสูภาวะทางรางกาย จติใจ
อาชพี และสถานภาพทางสงัคมของผูตองขงัทีเ่สือ่มโทรมไปแลว ใหกลับคนืสูภาวะใหมจนเปนทีย่อมรบั
โดยทั่วไป ดวยกระบวนการปฏิบัติในหลายๆ ดาน1 โดยมีความมุงหมายอันสูงสุดในการปฏิบัติ    
ตอผูตองขังหรือผูกระทํ าความผิดโดยทั่วไป ก็คือ การคุมครองปองกันสังคมจากอาชญากรรม     
ดวยการลดอาชญากรรม ซ่ึงการลดอาชญากรรมอาจกระทํ าไดดวยการลงโทษผูกระทํ าความผิด 
โดยการผสมผสานกบัการแกไขฟนฟใูหแกผูกระท ําความผดิและในขณะเดยีวกนั กใ็หความเปนธรรม
ทัง้แกผูเสียหายและผูกระทํ าความผิดนั้นดวย

สํ าหรบัเนือ้หาในบทนี้ จะไดศกึษาถงึแนวความคดิและทฤษฎทีางดานการปฏบิตัติอผูตองขงั
โดยจะศกึษาเปนลํ าดบัความคดิในดานกฎหมายประกอบกบัแนวทางปฏบิตั ิซ่ึงจะมเีนือ้หาอยู 3 สวนใหญๆ
กลาวคือ สวนแรก เร่ิมตนจากวิวัฒนาการในอดีต จนมาเปนมาตรการบังคับทางอาญา ไปจนถึง
หลักกฎหมายวาดวยการบังคับโทษ เพื่อใหทราบถึงความเกี่ยวพันธระหวางตัวผูตองขังกับทฤษฎี
ทางกฎหมายที่ใชปฏิบัติตอผูตองขัง อีกทั้งจะไดทราบถึงความหมายของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษา
ถึงทีสุ่ดดวย สวนทีส่อง จะกลาวถึงเครือ่งพนัธนาการ โดยจะศกึษาทัง้ลักษณะและการใชเครือ่งพนัธนาการ
กับผูตองขังตามแนวทางปฏิบัติในอดีตจนมาเปนหลักกฎหมายในปจจุบัน สวนที่สาม จะกลาวถึง
การตรวจสอบอํ านาจหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํ า ซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ยอมสงผลตอศักดิ์ศรี  
ความเปนมนษุยและสทิธิมนษุยชนของผูตองขงั โดยศกึษาในรายละเอยีดแยกจากกนัตางหาก ตลอดจน
ศกึษาถงึมาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาตทิีน่านาประเทศใหการยอมรบั รวมถึงประเทศไทยดวย
ซ่ึงถือวามีอิทธิพลตอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในปจจุบันอยางมาก โดยเฉพาะ
เรื่องการใชเครื่องพันธนาการและการคุมครองสิทธิผูตองขัง ทั้งนี้ก็เพื่อเปนหลักในเบื้องแรก        
ตอการทํ าความเขาใจกับมาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติตอผูตองขัง นํ ามาซึ่งความเกี่ยวพัน   
กบัสภาพปญหาของการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดตอไป

                                                       
1 ประเสริฐ เมฆมณี. (2523). หลักทัณฑวิทยา. หนา 216.
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2.1  ววัิฒนาการทางความคิดในการปฏิบัติตอผูตองขัง2 ท่ีมีผลมาถึงปจจุบัน

แนวความคิดในการปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ไดมีทฤษฎีและแนวปฏิบัติจากสํ านักคิด   
ทางดานอาชญาวิทยาซึ่งพัฒนาขึ้นมาตั้งแตในอดีตประกอบกันเปนวิวัฒนาการทางความคิดมาจนถึง
ปจจบุนั และมอิีทธพิลฝงแนนอยูในแนวทางการปฏบิตังิานของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยตุธิรรม
ไมวาจะเปนตํ ารวจ อัยการ ศาล และโดยเฉพาะหนวยงานราชทัณฑ ทั้งในดานการยับยั้งปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนเทคนิคในการแกไขผูกระทํ าผิดในแบบตางๆ และการปฏิบัติ   
ตอผูกระทํ าความผิดในลักษณะอื่นแทนการจํ าคุก โดยที่แนวความคิดสวนใหญจะเปนการปฏิบัติ  
ตอผูกระท ําผิดในเชงิแกไขมากกวาการลงโทษ ซ่ึงถือเปนวตัถุประสงคหลักตอการปฏบิตังิานราชทณัฑ
ในปจจบุนัที่จะชวยใหผูกระทํ าผิดกลับเขาสูสังคมและใชชีวิตไดเหมือนสุจริตชนทั่วไป   

ในยุคที่มนุษยเจริญขึ้นและมีการปกครองเปนระบบ ยอมจะมีกฎหมายที่ใชปกครอง
บานเมอืงโดยเฉพาะ เพือ่การควบคมุพฤตกิรรมของคนในสงัคมใหอยูรวมกนัอยางมคีวามสขุและสงบ
เปนระเบียบเรียบรอย อยางไรก็ดีเมื่อมีผูฝาฝนกฎหมายหรือละเมิดกฎเกณฑของสังคม รัฐก็จะมี
มาตรการลงโทษผูฝาฝนอันแสดงใหเห็นปฏิกิริยาของสังคมที่มุงตอการลงโทษ ตลอดจนการแกไข
ฟนฟตูอผูทีฝ่าฝนดงักลาว แตการทีสั่งคมจะจดัการกบัผูกระท ําความผดิหรอืผูฝาฝนกฎหมายอยางไรนัน้
ขึ้นอยูกับสังคมหรือรัฐในแตละยุคแตละสมัยนั้นเอง ทั้งนี้ก็อยูที่วาสาเหตุของการกระทํ าผิดและ  
เหตุผลที่จะตองจัดการหรือปฏิบัติกับผูกระทํ าผิดนั้นๆ เปนอยางไร ซ่ึงจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย 
ตามสถานการณของแตละยุค โดยที่สังคมแตละยุคแตละสมัยจะมีจุดเนนในวัตถุประสงคและ       
วธีิการปฏบิตัหิรือลงโทษผูกระทํ าผิดทีแ่ตกตางกนัไป กอใหเกดิเปนทฤษฎทีีป่รับใชกบัผูกระท ําความผดิ
โดยเฉพาะผูตองขังที่อยูในเรือนจํ าได ซ่ึงในอดีตมีอยูหลายทฤษฎีและมาจากสํ านักคิดที่ตางกัน     
แตหากพิจารณาจากวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบันที่มีการนํ ามาใชปฏิบัติและศึกษากันอยางแพรหลาย  
ที่สํ าคัญๆ อาจแบงตามลักษณะการมุงปฏิบัติได 2 แนวทฤษฎี คือ ทฤษฎีทีมุ่งไปในทางการลงโทษ
และทฤษฎีที่มุงไปในทางการแกไขฟนฟู

                                                       
2 ผูเขยีนใชค ําวา “ผูตองขงั” เพราะเปนค ําทีบ่ญัญติัอยูในพระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479 ซึง่เปนกฎหมาย

วาดวยการบังคับโทษของไทย แตเนื้อหาในสวนนี้อาจอยูในขั้นตอนอื่นของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวย 
ซึ่งถูกเรียกช่ือตางๆ กันไปแลวแตขั้นตอนนั้น.
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2.1.1 ทฤษฎีท่ีมุงไปในทางการลงโทษ
แนวทฤษฎีเชนวานี้ไดมีประวัติความเปนมาเกาแกแพรหลายที่สุด ซ่ึงพัฒนาขึ้น

ในศตวรรษที ่18 เพือ่การปฏรูิปกฎหมาย และคุมครองผูถูกกลาวหาในคดอีาญาจากการลงโทษทีรุ่นแรง
และไมเปนธรรม โดยทีค่วามคดิเกีย่วกบัการลงโทษนีเ้ปนแนวคดิและทฤษฎขีองปรชัญาเมธใีนยโุรป
อาทิ ซีซาร เบคคาเรีย (Cesar Beccarria) เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bantham) ซ่ึงตอมาเปนผูนํ า        
ของสํ านักอาชญาวิทยา ทีเ่รียกวา “สํ านักดั้งเดิม” (Classical school) โดยไดเสนอแนวคิดและทฤษฎี
เกีย่วกบัอาชญากรรม และการลงโทษผูกระทํ าความผิดขึ้นจนเปนที่ยอมรับกันวาสํ านักคลาสสิกนั้น
เปนตนฉบับของความคิดวาดวยกระบวนการยุติธรรมในปจจุบัน เพราะปรัชญาของสํ านักนี้         
ถือเปนตนกํ าเนิดของทฤษฎีทีเ่กีย่วกับการยุติธรรมในเวลาตอๆ มา

กลาวไดวา สํ านกัดัง้เดมินีเ้องทีไ่ดปพูืน้ฐานใหแกสํ านกัอืน่ๆ เชน สํ านกัทีเ่รียกกนัวา
สํ านกัปฏิฐานนิยม รวมทั้งสํ านักสังคมวิทยาสายตางๆ อีกดวย ซ่ึงที่เปนเชนนี้ก็เพราะวากอนที่จะมี
สํ านักดั้งเดิม ผูกระทํ าความผิดเปรียบเสมือนผูที่นํ าความชั่วมาสูสังคม การจํ ากัดความชั่วรายนั้น   
จะทํ าไดก็ตอเมื่อสังคมไดกํ าจัดไปเสียซ่ึงผูที่นํ าความชั่วนั้นมาสู ซ่ึงความเชื่อเชนนี้เร่ิมหมดไป    
เมื่อปรัชญาเมธีของสํ านักคลาสสิกไดเริ่มชี้ใหเห็นวา ยังมีเร่ืองใหตองคิดมากกวาความชั่วราย          
ผูกระทํ าความผิดนั้นไมใชเปนเพียงผูที่นํ าความชั่วรายมาสูสังคมเทานั้น แตเขายังเปน “ผูท่ีละเมิด
ศลีธรรมและขนบธรรมเนยีมของชมุชน และเปนประชาชนผูสมควรทีไ่ดรับสทิธิขัน้ตํ ่า อันประชาชน
จะพึงมี”3

แนวทฤษฎีที่มุงไปในทางการลงโทษในอดีตมีอยูหลายทฤษฎี สืบเนื่องมาจาก
วัตถุประสงคของการลงโทษที่แตกตางกัน เชน การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน การลงโทษ        
เพื่อเปนการขมขู แตวัตถุประสงคการลงโทษที่สํ าคัญและเปนประโยชนตอการปฏิบัติตอผูกระทํ า
ความผิดที่มีผลมาถึงปจจุบัน คือ การลงโทษเพื่อปองกันอาชญากรรมและเพื่อการแกไขฟนฟู      
ตามแนวทฤษฎี ทีเ่รียกวา “ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน” (Utilitarian Theory)4 ซ่ึงมีที่มา
จากแนวความคิดของนักอาชญาวิทยาสํ านักดั้งเดิม ซ่ึงเปนการลงโทษเพื่อการปองกันอาชญากรรม
(Prevention) การยับยั้งอาชญากรรม (Deterrence) และการปรับปรุงผูกระทํ าความผิด (Reformation)  
มีผลใหผูกระทํ าความผิดไมสามารถกระทํ าความผิดตอไปได อีกทั้งเปนการยับยั้งผูกระทํ าความผิด
และบคุคลอืน่ไมใหกระท ําความผดิเพราะเกรงกลวัวาจะถกูลงโทษ และเปดโอกาสใหมกีารปรบัปรงุ
ผูกระทํ าความผิด โดยมองประโยชนสูงสุดสํ าหรับมวลชนตามทัศนะของเบคคาเรีย ที่วา เจตนา  

                                                       
3 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. (2548). ทฤษฎีอาญา. หนา 33-34.
4 Rupert Cross. (1981). The English Sentencing System. pp. 135-136.
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ของการลงโทษ ไมสมควรจะเปนการทรมานทางกายหรอืชดเชยอาชญากรรม แตควรจะปองกนัผูอ่ืน
ไมใหประกอบอาชญากรรม และการลงโทษทีจ่ะเปนธรรมนัน้ควรจะรนุแรงพอทีจ่ะยบัยัง้บคุคลอืน่ๆ
มิใหประกอบอาชญากรรม5 แนวความคิดของเบคคาเรียดังกลาว มีผลกอใหเกิดขบวนการปฏิรูป
กฎหมายอาญา และเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติหลายประการ โดยเฉพาะความคิดเรื่อง “การลงโทษ   
ควรใหเหมาะสมกบัอาชญากรรม” (Punishment should fit the crime)6 ซ่ึงเปนหลักส ําคญัของส ํานกัดัง้เดมิ
โดยหมายความวา ความหนักเบาของการลงโทษจะตองกํ าหนดเอาตามความรายแรงแหงอันตราย
ของผูกระท ําผิดแตละคน และอนัตรายนีว้ดัไดจากขอบเขตแหงความเสยีหายอนัเกดิจากการกระท ําผิด
และมผีลใหประชาชนทั้งหลายเกิดความเกรงกลัว

นกัอาชญาวทิยาส ํานกัดัง้เดมิไดอธิบายไววา การลงโทษเพือ่ปองกนัโดยมวีตัถุประสงค
ไมใหผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าผิดตอไปนั้น อาจกระทํ าโดยการลงโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิต 
อันเปนการปองกันอาชญากรรมอยางถาวรหรือเปนการปองกันอาชญากรรมชั่วคราว เชน จํ าคุก 
หรือขังไวในเรือนจํ าหรือในสถานที่กักขังตามระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดไวสํ าหรับความผิดนั้นๆ 
ซ่ึงการจ ําคกุและการขงัจะท ําใหผูกระท ําความผดิไมมโีอกาสกระท ําความผดิในชมุชนไดเปนการชัว่คราว
ตลอดระยะเวลาที่ถูกจํ าคุกหรือขัง อยางไรก็ดีการจํ าคุกหรือขังนี้จะไมมีกิจกรรมเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒนานิสัยหรือฝกวิชาชีพ คงเปนเพียงการจํ ากัดอิสรภาพโดยเนนการควบคุมและการรักษา     
ความปลอดภัยเปนหลัก ในสวนของการยับยั้งอาชญากรรมนั้น ตามทัศนะของเบนธัม ถือวา       
เปนเรื่องสํ าคัญ เพราะการที่จะมีผลใหเปนการยับยั้งการลงโทษก็จํ าเปนที่ตองทํ าอยางเปดเผยและ
รุนแรงทีสุ่ดเทาทีจ่ะท ําได เชน การลงโทษโดยการใสขือ่คาและแขวนคอ แลวทิง้ซากศพไวนานเทานาน
เพือ่ใหประชาชนไดเห็น7 เปนตน

ในลักษณะของการแกไขปรับปรุงผู กระทํ าความผิดตามทฤษฎีการลงโทษ    
แบบอรรถประโยชนนั้น ไดเริม่ขึน้เปนครั้งแรกจากการใชเรือนจํ าเปนที่ลงโทษจํ าคุก โดยการนํ าเอา
หลักการขังเดี่ยวและการใหนักโทษพิจารณาความผิดที่ผานมาของตนเอง จนเกิดความรูสึกสํ านึก 
ในความผิด (penitence) ตามหลักของคริสตศาสนา อันเปนที่มาของคํ าวา Penitentiary ซ่ึงแปลวา 
เรือนจํ า ในเรือนจํ าดังกลาวนี้นักโทษจะไมมีโอกาสพบกับนักโทษคนอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการคบหา
สมาคมกัน อันจะมีผลไปถึงเมื่อนักโทษพนโทษไปแลวจะไปคบหาสมาคมกันอีก8 อยางไรก็ตาม
                                                       

5 Walter C. Reckless. (1967). The Crime Problem. p. 504.
6 ประธาน วัฒนวาณิชย. (2546). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา. หนา 159-160.
7 สุพจน สุโรจน ก (2549). เอกสารการสอนชุดวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา หนวยท่ี 8-15.

หนา 144.
8 สพุจน สโุรจน ข (2546). เอกสารการสอนชดุวชิา การปฏบิติัตอผูกระทํ าความผดิ หนวยท่ี 1-7. หนา 16.
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การใชเรือนจ ําเพือ่เปนการแกไขปรบัปรงุตามทฤษฎขีองส ํานกัดัง้เดมิ แมเปนหลักการทีด่ ีแตในทางปฏบิตัิ
เปนการยากที่จะกระทํ าไดจากเรือนจํ าที่ใชระบบขังเดี่ยวและทํ างานคนเดียว ซ่ึงปรากฏผลลมเหลว
อยางสิน้เชงิ  เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม ยอมอยูโดดเดี่ยวในที่จํ ากัดอิสรภาพไดยาก  ถาทํ าเชนนั้น
กย็อมที่จะสงผลตอสภาพจิตของนักโทษหรือผูตองขังเปนอยางมาก

นอกจากนัน้ปรชัญาทางดานเจตจ ํานงอสิระ (free will) กถื็อวามอิีทธพิลอยางมาก
ตอทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน ซ่ึงหลักการในเรื่องนี้กลาววา การกระทํ าของมนุษย       
มวีตัถุประสงคและมีมูลฐานมาจากหลักแหงความพอใจและความเจ็บปวด ดังนั้นการลงโทษจึงควร
ก ําหนดไวในความผดิแตละประเภทใหเพียงพอที่จะกอใหเกิดความเจ็บปวด มากกวาความพึงพอใจ
ในการละเมิดกฎหมายโดยอาศัยความคิดนี้ กฎหมายจึงควรบัญญัติอยางชัดเจน และไมเปดโอกาส
ใหศาลใชดุลพินิจแปลกฎหมายได นักนิติบัญญัติเทานั้นที่เปนผูกํ าหนดบทลงโทษ และกฎหมาย   
จะตองใชบังคับแกบุคคลดวยความเสมอภาค มิใหมีขอแกตัวได9 ในกรณีที่บุคคลกระทํ าความผิด 
ศาลจะตองลงโทษตามบทกฎหมายโดยไมคํ านึงถึงเพศ อายุ วัย ระดับสติปญญา กฎหมายจึงมี   
ความเขมงวด เครงครดั แนนอน และไมมอีคต ิโดยทีห่ากเปนการกระท ําผิดซ้ํ า อัตราสวนการลงโทษ
กต็องเพิ่มขึ้น เพื่อใหผูกระทํ าผิดซ้ํ าเกิดความเข็ดหลาบ ตามหลักที่วา การลงโทษควรใหเหมาะสม
กบัอาชญากรรม ซ่ึงไดกลาวมาแลววา เปนหลักการสํ าคัญของสํ านักดั้งเดิมดวยเชนกัน

ดังที่ไดกลาวมานี้ ถือวาเปนทฤษฎีที่สมควรนํ าไปปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิด
หรือผูตองขัง แตอยางไรก็ดี ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ   
การปรบัปรงุแกไขผูกระท ําความผดิ โดยการลงโทษดวยการจ ําคกุตามวตัถุประสงคของส ํานกัดัง้เดมิ
จากทัศนะของนกัอาชญาวิทยาในเวลาตอมา10 เห็นวา ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ ไดแก

ประการแรก ไมไดแสดงใหเห็นปฏิกิริยาในดานตางๆ ตออาชญากรรม         
อยางมปีระสทิธิภาพและอยางยตุธิรรม เพราะผูกระท ําความผดิถูกจบัไดเปนบางคน และฝายนติบิญัญตัิ
กไ็มสามารถจะออกกฎหมายเพือ่บงัคบัใหศาลหรอืเจาหนาทีเ่รอืนจ ําปฏบิตัติอผูกระท ําผิดแตละคนได
เหมือนแพทยใหยาแกผูปวย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเปนกระบวนการที่ไมยืดหยุน        
ในการปฏิบัติตอปญหาที่ซับซอนอันเปนลักษณะของอาชญากรรมและผูกระทํ าความผิด

                                                       
9  ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม. หนา 160-161.
10 Lamar T. Empey. “Correctional  History.” In  Paul  Lerman. (1970). Delinquency and Social Policy.

pp. 267-273.
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ประการที่สอง จากประจักษพยานในปจจุบันผลของการจํ าคุกไมเปนการยับยั้ง 
หรือแกไขปรบัปรงุผูกระท ําความผดิดงัทีป่รารถนากนั ปรมิาณและชนดิของอาชญากรรมไมไดลดลง
โดยเฉพาะกรณีจํ าคุกระยะยาวหรือการจํ าคุกผูกระทํ าผิดซํ้ า ผูกระทํ าความผิดที่พนโทษไปแลว       
มีแนวโนมจะกระทํ าผิดอีก ยิ่งกวานั้นการลงโทษโดยการจํ าคุก โดยทั่วไปไมเหมาะที่จะนํ ามาใช  
กบัผูกระทํ าความผิด เชน พวกติดยาเสพติด พวกผิดปกติทางเพศ พวกบกพรองทางปญญา หรือ 
พวกวิกลจริต

ประการสดุทาย จ ํานวนของผูตองขงัยงัคงเพิม่ขึน้อยูเร่ือยๆ อันเปนผลเนือ่งมาจาก
เรือนจ ําทีค่บัแคบ ท ําใหผูตองขงัอยูกนัอยางแออดัยดัเยยีด ผลทีต่ดิตามมาจงึไมใชค ําถามทีว่า การจ ําคกุ
เปนวิธีการลงโทษที่มีมนุษยธรรมหรือไม แตเปนคํ าถามเกี่ยวกับคาใชจายที่ใชในการลงโทษ      
โดยการจ ําคุก ซ่ึงนับวันจะมีผูตองขังเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนสังคมไมอาจยอมรับภาระได

ดงันัน้ ในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตอเนื่องถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
วธีิการแกไขปรับปรุงผูกระทํ าความผิดตามทฤษฏีของสํ านักคลาสสิกจึงเริ่มเสื่อมความนิยมลง และ
กอใหเกิดการปฏิรูปในการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเนนการแกไขฟนฟูมากกวาการลงโทษ

2.1.2 ทฤษฎท่ีีมุงไปในทางการแกไขฟนฟู
แนวทฤษฎีดงักลาว มวีตัถุประสงคเพือ่การอบรมแกไขผูกระท ําความผดิใหปรับตวั

กลับเขาสูสังคมไดมากกวาที่จะใชการลงโทษที่รุนแรง แมจะกลาวไดวาเปนแนวทฤษฎีที่มุงไป    
ในทางการแกไขฟนฟู แตโดยหลักแลวก็ยังเปนการลงโทษนั่นเอง โดยในที่นี้จะเปนการพิจารณา
ในดานการปฏิบัติตอผูกระทํ าผิดหรือผูตองขัง ซ่ึงโดยหลักแลวจะมีช่ือทฤษฎีอยูมากมายแตกตางกัน 
ทัง้นีก้ม็าจากความคดิของนกัอาชญาวทิยาส ํานกัปฏฐิานนยิม (Positive School) โดยม ีซีซาร ลอมโบรโซ
(Cesare Lombroso) เปนผูนํ า11 สํ านักนี้ศึกษาถึงมนุษยเปนรายบุคคลและถือวาบุคคลนั้นมิได
ประกอบอาชญากรรมเพราะสภาพทางสังคมเทานั้น แตเปนเพราะผิดปกติทางจิตและโครโมโซม   
ทีฝ่งลึกอยูในสภาพทางกายของบุคคลผูนั้น อีกทั้งยังเห็นวาอาชญากรรมเปนปรากฏการณอยางหนึ่ง
ในสงัคมเชนเดยีวกบัปรากฏการณทางธรรมชาต ิ โดยผูประกอบอาชญากรรมหาไดมเีจตนาทีจ่ะกระท ําการ
ผิดกฎหมายไม เพราะฉะนั้นเมื่อผูประกอบอาชญากรรมไมไดมีเจตนาประกอบอาชญากรรม       
การลงโทษตามโทษที่กฎหมายกํ าหนดไว จงึนาจะเปนการไมถูกตอง

                                                       
11 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. เลมเดิม. หนา 38.
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นกัอาชญาวิทยาสํ านักดังกลาว เนนการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดเปนรายบุคคล
เพื่อแกไขฟนฟูใหเปนคนดี โดยท่ีปรัชญาการลงโทษผูกระทํ าความผิดที่สมเหตุผลนั้น จะตอง    
สอดคลองกับ “หลักปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดเปนรายบุคคล (punishment to fit the individual 
criminal)”12 ซ่ึงตัง้มัน่อยูบนรากฐานแหงการศกึษาคนควาถึงพฤตกิรรมของอาชญากร และการลงโทษ
ใหเหมาะสมกบับคุคล โดยมวีธีิการทีใ่ชเนนการวเิคราะหหาสาเหตขุองการกระท ําความผดิ ซ่ึงเมือ่พบ
สาเหตแุลวใหแกไขทีส่าเหตนุัน้ เมือ่แกไขไดกเ็ช่ือวาผูกระท ําความผดิจะไมกระท ําความผดิอีกตอไป
อาจจะตองแกไขผูกระทํ าความผิดทั้งรายกลุมและรายบุคคล ไมวาจะเปนการแกไขภายในสถานที่
ควบคุมหรือในชุมชน ผูที่จะเขาไปแกไขฟนฟูก็จะตองมีความรูและความชํ านาญในการแกไข     
ตามแขนงทีผู่นัน้ไดศกึษาอบรมมา ซ่ึงตรงนีถื้อวาวธีิการดงักลาวยงัเปนการลงโทษผูกระท ําความผดิอยู
แตไดน ําแนวทางการแกไขในดานตางๆ ไปปฏบิตัติอตวัผูกระท ําความผดิ จงึเรยีกวา “ทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อแกไขฟนฟู” (Rehabilitative Theory)13 ซ่ึงเปนแนวทฤษฎีหนึ่งในอีกหลายทฤษฎีที่มุงเนน       
ไปในทางการแกไขฟนฟู

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูเปนผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดพื้นฐานที่วา      
ผูกระทํ าความผิดเปนผูปวยหรือสังคมที่ผูกระทํ าความผิดอยูอาศัยเปนสังคมที่ปวย เพราะฉะนั้น  
การแกไขใหผูกระทํ าความผิดเปนคนดีจึงตองมีหลายขั้นตอน ไดแก ตรวจสอบหาสาเหตุของปญหา 
วิเคราะหสาเหตุ และแกไขที่สาเหตุนั้น ซ่ึงวิธีการแกไขนั้นเนนการแกไขฟนฟูเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุม โดยจะตองมอีงคประกอบทีใ่ชในการแกไขฟนฟ ูไดแก ผูรับการแกไข ผูแกไข สถานทีแ่กไข
และวิธีการแกไข14 ทั้ง 4 องคประกอบดังกลาว จะตองเปนไปในรูปแบบที่สอดคลองกัน กลาวคือ 
เมื่อผูรับการแกไขเปนผูตองขังในเรือนจํ า ผูแกไขก็ตองเปนผูมีความรูมีประสบการณในดานนั้น   
ซ่ึงกค็อื เจาหนาทีร่าชทัณฑ ซ่ึงอาจเปนเจาหนาทีร่าชทณัฑในดานตางๆ เชน ดานจติวทิยา ดานการแพทย
ดานควบคมุผูตองขงั เปนตน โดยทีเ่รือนจ ําซึง่เปนสถานทีแ่กไข กต็องจดัการใหเอือ้อํ านวยตอการใช
วธีิการแกไขนั้น ซ่ึงอาจเปนรายกลุมหรือรายบุคคล อีกทั้งระยะเวลาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของวิธีการ
แกไขนั้น หากเปนการลงโทษจํ าคุกก็ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูกระทํ าความผิดที่จะแกไข
ตนเอง เชน ผูตองขังคดีฆาอาจไดรับการปลอยตัวกอนผูตองขังคดีลักทรัพยที่กระทํ าผิดซ้ํ าซาก      
ถาผูตองขังคดีฆาสามารถสํ านึกผิดและมีพฤติกรรมที่มีแนวโนมวาจะไมกระทํ าผิดซ้ํ าอีก

                                                       
12 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 88.
13 สุพจน สุโรจน ก เลมเดิม. หนา 141-146.
14 แหลงเดิม.
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อาจกลาวไดวา ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูเปนแนวทฤษฎีที่ใหโอกาส   
คนกลบัตวั ใหโอกาสแกไขปรับปรุงตัวโดยการทํ าใหคนที่ทํ าผิดไมใหถลํ าตัวลึกไปสูการกระทํ าผิด
มากขึ้น ทั้งนี้โดยการพยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทํ าผิดถูกลงโทษในลักษณะที่เปนการทํ าลาย   
คุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเขาสูสังคมของเขา โดยการใชมาตรการลงโทษที่ไมทํ าใหเกิด
รอยมลทินและไดรับการขัดเกลาจากผูกระทํ าผิดอื่นๆ วิธีการดังกลาว ไดแก การใชมาตรการ     
เล่ียงโทษจํ าคุก เชน การรอการลงอาญาโดยการคุมประพฤติ การใชโทษปรับ และการใชมาตรการ
ในชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อมิใหผูกระทํ าความผิดไดรับผลกระทบทางลบในเรือนจํ า นอกจากนี้ยังใช
วิธีการเลี่ยงโทษจํ าคุกในกรณีที่ไดเขาไปรับโทษในเรือนจํ ามาระดับหนึ่งแลว ก็ใหอยูในเรือนจํ า   
ใหนอยทีสุ่ดเพือ่ใหไดรับผลกระทบนอยทีสุ่ดเชนกนั โดยใชวธีิการพกัการลงโทษ การลดวนัตองโทษ
หรือการท ํางานสาธารณะ ในขณะทีพ่วกทีใ่ชวธีิการจ ําคกุในเรอืนจ ํากใ็หอบรมแกไขโดยการฝกวชิาชพี
ใหการศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัดสวัสดิการ การบํ าบัดแกไขเปนรายกลุมและ
รายบคุคล ทั้งนี้เพื่อมุงแกไขสาเหตุที่ทํ าใหผูกระทํ าผิดมีความบกพรองและเปนเหตุใหกระทํ าผิด

ระบบงานราชทณัฑมากมายหลายแหงไดเพิม่โครงการแกไขฟนฟพูเิศษ และแกไข
ฟนฟผููกระท ําความผดิ ในสถานแกไขฟนฟมูากมายหลายประเภท ไดมกีารจดัสรางเรอืนจ ําความมัน่คงสงู
ปานกลาง และความมั่นคงตํ่ า ตลอดจนคายปาไม สถานประกอบการเกษตร และกระทอมเล็กๆ 
โดยสมมติฐานที่วา สถานที่ตางๆ ดังกลาวออกแบบเพื่อแกไขผูกระทํ าความผิดประเภทตางๆ เชน 
เด็กและเยาวชนกระทํ าความผิด ผูติดยาเสพติด ผูกระทํ าความผิดทางเพศและอาชญากรติดนิสัย 
เปนตน อยางไรกต็ามทฤษฎีการแกไขฟนฟผููกระท ําความผดิในปจจบุนั แมจะเปนแนวทางทีย่อมรับกนั
ในวงการราชทณัฑโดยทัว่ไป แตกย็งัเปนทีส่งสยัวาจะไดรับผลตามประสงคเพยีงไร เพราะการแกไข
ฟนฟูผูกระทํ าความผิดยังมีอุปสรรคอยูหลายประการ15 กลาวคือ

ประการแรก ผูกระทํ าความผิดไดสูญเสียบุคลิกภาพไปแลว โดยถูกหลอหลอม
และขดัเกลาใหมบีคุลิกลักษณะเชนนัน้มาเปนเวลานาน แตใชเวลาในเรอืนจ ําไมนานในการทีจ่ะแกไข
ฟนฟใูหฟนคืนกลับมา และแมวาโครงการตางๆ ของหนวยงานราชทัณฑ จะทํ าใหผูกระทํ าความผิด
ที่ถูกจํ าคุกมีทักษะทางอาชีพและทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ    
ไปในทางที่ดีขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของผูกระทํ าความผิดเหลานี้มิไดถายทอด   
ไปใหประชาชนและชมุชนทราบ อันเปนเหตใุหประชาชนและชมุชนไมคอยยอมรบัผูกระท ําความผดิ

                                                       
15 นัทธี จิตสวาง ก เลมเดิม. หนา 30-31.
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กลับคนืเมือ่พนโทษไปแลว และดังนั้นจึงทํ าใหการปรับตัวเขากับชุมชนของอดีตผูตองหาเปนไปได
ยากยิ่งขึ้น16

ประการทีส่อง การแกไขฟนฟเูหมาะส ําหรบัผูกระท ําความผดิบางประเภทเทานัน้
เชน ผูกระท ําความผดิครัง้แรก ซ่ึงไดกระท ําผิดไปเพราะอารมณช่ัววบูหรอืโดยพล้ังพลาด หรือท ําไป
เพราะความจํ าเปน ซ่ึงตรงนี้การแกไขฟนฟูไมใหกระทํ าความผิดซ้ํ าอีกก็ยอมมีทางสํ าเร็จไดมาก  
แตสํ าหรับผูกระทํ าความผิดที่เคยกระทํ าผิดและถูกลงโทษมาหลายครั้งแลว หรือพวกอาชญากร
อาชพีหรือพวกท ําผิดตดินสัิย โอกาสทีจ่ะแกไขฟนฟใูหกลับตวัยอมจะเปนไปไดยาก ดงันัน้การแกไข
ฟนฟจูงึไมสามารถจะทํ าใหผูกระทํ าความผิดกลับตัวไดทุกกรณีไป

ประการสุดทาย จํ านวนผูตองขังมีมากจนไมอาจแกไขเปนรายบุคคลได อีกทั้ง
เจาหนาที่ผูซ่ึงจะเขาไปแกไขไมไดมีความรูในวิธีการแกไข และที่ยิ่งกวานั้น ก็มักจะมีทัศนคติ      
ไปในดานการลงโทษเพื่อแกแคนเปนหลัก ตลอดจนสถานที่ก็ไมไดออกแบบไวเพื่อการแกไขฟนฟู  
แตจะเปนลักษณะของการลงโทษมากกวา

ในปจจุบันการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดตามทฤษฎีดังกลาว แมจะมีขอจํ ากัด
อยู หลายประการ แตก็ไดรับการยอมรับไปใชปฏิบัติอยูในวงการราชทัณฑของประเทศตางๆ      
โดยทั่วไป17 ทั้งนี้ก็โดยผสมผสานไปกับการแกไขฟนฟูในดานตางๆ ตามทฤษฎีที่มีวัตถุประสงค
เพือ่แกปญหาจุดที่แตกตางกันไป

จากแนวทางตามทฤษฎีที่ใชในการปฏิบัติตอผูตองขังตามที่ไดกลาวมานั้น    
หากพจิารณาวิวัฒนาการทางความคิดในดานตางๆ แลว มีอยูในหลายๆ ทฤษฎีที่สามารถนํ าไปใช
ปฏิบตัติอผูตองขงัได อีกทัง้ทีย่งัไมไดกลาวถึงดวย ซ่ึงมาจากแนวความคดิของนกัอาชญาวทิยาในอดตี
ซ่ึงพัฒนามาเปนวิวัฒนาการที่แตกตางกันไป ซ่ึงเหลานี้สามารถที่จะนํ ามาใชปฏิบัติตอผูตองขัง     
ในระหวางพิจารณาหรือกอนมีคํ าพิพากษาได โดยเฉพาะทฤษฎีที่มุ งไปในทางการแกไขฟนฟู     
ตามหลกัปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิเปนรายบคุคล เพราะวาผูตองขงัประเภทนีย้งัไมใชนกัโทษเดด็ขาด
จึงควรที่จะไดรับการปฏิบัติเปนการเฉพาะหรือเปนรายบุคคลตามสิทธิขั้นตํ่ าของบุคคลผูที่ละเมิด
กฎหมายพงึมีในฐานะที่เขาไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์

                                                       
16 สุพจน สุโรจน ข เลมเดิม. หนา 19.
17 นัทธี จิตสวาง ก เลมเดิม. หนา 30-31.
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2.2  หลกัการคุมครองผูตองขังจากมาตรการบังคับทางอาญา

ในระบบการดํ าเนินคดีอาญานั้น มีความจํ าเปนที่รัฐตองเอาตัวบุคคลผูกระทํ าความผิด
ไวในอํ านาจรัฐ แมตัวผูกระทํ าความผิดซ่ึงเปนผูถูกกลาวหาจะเปนประธานในคดี แตการใช      
มาตรการบงัคบั (compulsory measures) ซ่ึงเปนเครือ่งมอืในการด ําเนนิคดอีาญาของรฐักบัผูถูกกลาวหา
กย็งัมคีวามจ ําเปน  เพราะหากรฐัไมอาจใชมาตรการบงัคบักบัผูถูกกลาวหาไดเลยแลว การด ําเนนิคดอีาญา
ของรฐักย็อมไมอาจกระท ําได หรือยากตอการทีรั่ฐจะด ําเนนิคดกีบัผูถูกกลาวหานัน้ ความจ ําเปนทีว่า
อาจเปนการสอบปากคํ าผูตองหา การมีตัวผูตองหามาศาล หรือการพิจารณาคดีของศาลโดยเปดเผย
ตอหนาจํ าเลย18 โดยเปนการควบคุมในระหวางการสอบสวนของเจาพนักงานหรือการขังโดยศาล
เปนผูส่ัง จึงเรียกกระบวนการตรงนี้วา “การควบคุมตัวระหวางคดี”19

มาตรการบังคับในการดํ าเนินคดีมีอยูหลายประการ ไมวาจะเปนการเรียก การจับ      
การควบคมุ การขัง และการนํ าตัว ซ่ึงเหลานี้โดยปกติตองมีหมาย กลาวอีกนัยหนึ่ง กค็ือ หมาย    
เปนเครือ่งแสดงอ ํานาจถงึการใชมาตรการบงัคบั ซ่ึงนอกเหนอืจากการบงัคบัโทษอาญาโดยการจ ําคกุแลว
ในสวนของมาตรการบังคับที่มีผลตอกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและเปนเครื่องมือทางกฎหมาย
ทีใ่ชกบัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดโดยตรง กค็อื การขงั20 เพราะเมือ่มกีารออกหมายขงัโดยศาล
และสงตวัผูถูกกลาวหาไปเรอืนจ ํา ในระหวางนัน้การทีจ่ะปฏบิตัติอบคุคลดงักลาวกต็องเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการบังคับโทษ ประกอบกับการดํ าเนินการทางคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
โดยทีก่ารขงันัน้เปนการควบคมุตวัผูถูกกลาวหาไวระหวางคดโีดยอาศยัอํ านาจของศาล  และในการทีศ่าล
จะขังผูถูกกลาวหา จ ําเปนทีจ่ะตองออกหมายขังเสียกอน ซ่ึงอาจจะทํ าได 3 ระยะ21 คือ ระหวาง    
การสอบสวน ระหวางการไตสวนมลูฟอง และระหวางการพจิารณาคดขีองศาล อาจกลาวโดยสรปุวา
การควบคุมตัวระหวางคดีโดยการขังมคีวามจํ าเปนเพื่อจะใหบรรลุจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ

1) เพือ่ใหการสอบสวนดํ าเนินไปไดโดยเรียบรอย ซ่ึงในการสอบสวนดํ าเนินคดีอาญา
กับผูตองหาคนใดคนหนึ่งนั้น ถามีความจํ าเปนเพื่อใหการสอบสวนดํ าเนินไปไดโดยเรียบรอย      
รัฐอาจจํ าตองควบคุมตัวผูตองหาคนนั้นเอาไวกอนเพื่อประโยชนในการสอบสวน เพราะหากไมมี
การสอบสวนหรอืการสอบสวนไมอาจกระท ําลุลวงไปได การฟองผูตองหาในกรณทีีพ่นกังานอยัการ
                                                       

18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120, 165 และ 172.
19 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 337-338.
20 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22) “ขัง” หมายความถึง การกักขังจํ าเลย

หรือผูตองหาโดยศาล.
21 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71.
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เหน็สมควรใหส่ังฟองกไ็มอาจจะท ําได โดยเหตจุ ําเปนทีจ่ะตองควบคมุตวัผูตองหาเอาไวกเ็พือ่การมตีวั
สํ าหรับทํ าการสอบสวน หรือเมื่อไดมีการสอบสวนผูตองหาแลวก็อาจมีความจํ าเปนตองควบคุม   
ตวัผูตองหาไวตอไปอกี เพราะผูตองหาอาจจะไปยุงเหยงิกบัพยานหลกัฐานหรอืกอเหตรุายประการอืน่
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ ทํ าใหเกิดความเสียหายแกการสอบสวนคดีเพราะขอเท็จจริง       
ไดถูกบิดเบือนไป

2) เพือ่ประกนัการมตีวัของผูตองหาหรอืจ ําเลย ซ่ึงในการพจิารณาคดอีาญานัน้โดยหลักแลว
จํ าเปนที่จะตองกระทํ าโดยเปดเผยตอหนาจํ าเลย22 เพื่อเปดโอกาสใหจํ าเลยสามารถที่จะตอสูคดีได
อยางเต็มที่ อันเปนหลักประกัน “สิทธิที่จะอยูรวมในการดํ าเนินคดีอาญา” ของจํ าเลย ซ่ึงทํ าให       
จํ าเปนที่จะตองมีตัวจํ าเลยไวอยูตลอดเวลาที่พิจารณาคดีของศาล เพราะฉะนั้นหากศาลเห็นเหตุวา   
มคีวามจํ าเปน ถาไมควบคุมตัวจํ าเลยไว จ ําเลยอาจหลบหนีไประหวางการพิจารณาคดี ศาลก็จํ าเปน
ทีจ่ะตองขังจํ าเลยเอาไวระหวางการพิจารณาคดีของศาลได

3) เพือ่ประกนัการบงัคบัโทษ ซ่ึงในกรณทีีศ่าลพพิากษายกฟอง ศาลอาจสัง่ขงัจ ําเลยไว
ระหวางทีค่ดยีงัไมถึงทีสุ่ดได เนือ่งมาจากโจทกยงัสามารถทีจ่ะอทุธรณหรือฎกีาตอไปไดตามเงือ่นไข
ทีก่ฎหมายก ําหนด เพือ่ปองกนัความบกพรองในการวนิจิฉยัและสัง่คดขีองศาล ซ่ึงกม็คีวามเปนไปไดวา
ศาลสูงอาจกลับคํ าพิพากษาของศาลลางและพิพากษาลงโทษจํ าเลย ดังนั้นถาเหตุอันควรเชื่อวา    
หากปลอยตัวจํ าเลยไป จํ าเลยจะหลบหนีไปเสีย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับโทษ ประกอบกับ      
ตามหลักกฎหมายอาญาของไทยนั้นยังคงยอมรับใหมีอายุความการลงโทษ ทํ าใหจํ าเลยมีทางเลือก  
ทีจ่ะหลบหนไีปจนกวาจะพนอายุความลงโทษในความผิดนั้นเสีย ศาลก็อาจจะขังจํ าเลยเพื่อประกัน
การบังคับโทษไดและการขังจํ าเลยในขั้นตอนนี้ถือวาเพื่อสนองจุดมุงหมายของการบังคับโทษ        
ก็จะเห็นไดจากการดํ าเนินคดีในระดับศาลสูงนั้น ในทางปฏบิัติไมมีการสืบพยานเพิ่มเติม จึงไมมี
ความจํ าเปนตองกระทํ าตอหนาจํ าเลย การควบคุมตัวจํ าเลยไวในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟองนี้        
จงึเปนกรณีของการควบคุมเพื่อประกันการบังคับโทษนั่นเอง

ดงันี้ในการทีรั่ฐจะเอาตวัผูถูกกลาวหาไวในอ ํานาจรฐัโดยใชวธีิการขงันัน้ จะสามารถท ําได
ตอเมือ่มคีวามจ ําเปนเพือ่บรรลุจดุมุงหมาย 3 ประการนีเ้ทานัน้ การเรยีกและการจบัหาใชเหตทุีก่อใหเกดิ
อํ านาจควบคุมตัวระหวางคดีแกเจาพนักงานหรือศาลโดยอัตโนมัติไม การควบคุมตัวระหวางคดี   
จะตองเกิดจากความจํ าเปนในแงทีว่า หากไมควบคุมตัวหรือขังผูถูกกลาวหาไว จะทํ าใหการดํ าเนิน
คดอีาญาของเจาพนกังานหรอืศาลจะไมอาจกระท ําไดเทานัน้ มใิชวาเจาพนกังานหรอืศาลจะอางเหตใุดๆ
ก็ไดเพื่อจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะถาเปนเชนนั้นการใชมาตรการบังคับก็จะกลายเปนวา

                                                       
22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172.
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เปนไปเพื่อประโยชนหรือใหความสะดวกของฝายรัฐแตเพียงฝายเดียวโดยมิไดคํ านึงถึงผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นแกประชาชนในระหวางที่ถูกดํ าเนินคดีอาญา ดังนั้นการควบคุมตัวระหวางคดีนั้น       
แทจริงแลวจงึเปนเรือ่งของขอยกเวนทีก่ฎหมายใหอํ านาจในอนัทีจ่ะจ ํากดัสิทธเิสรภีาพของประชาชน
ซ่ึงโดยหลักการพื้นฐานที่ยอมรับกันทั่วไปแลว เหตุจํ าเปนในการเอาตัวบุคคลไวในอํ านาจรัฐ      
โดยการขงักต็องมาจากสาเหต ุ คอื เพือ่ปองกนัมใิหเขาหลบหนีหรือปองกนัมใิหยุงเหยงิกบัพยานหลกัฐาน
และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น ถามีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อไดวา  
ผูถูกกลาวหาจะมพีฤตกิารณเชนวานีอั้นจะสงผลกระทบตอจดุมุงหมาย 3 ประการทีก่ลาวมาในขางตน
รัฐกอ็าจจะควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวก็ได

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนกระบวนการที่รัฐสรางขึ้นมาเพื่อคนหาความจริง    
ทีเ่กีย่วกบัการกระท ําตางๆ ทีก่ฎหมายบญัญตัไิววาเปนความผดิ โดยมุงหมายเพือ่รักษาความสงบเรยีบรอย
ของสังคม ซ่ึงรวมไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดความผิดที่ไดมีการกลาวหาดวย และหากมีการชี้ขาดวา   
ไดมกีารกระท ําความผดิเกดิขึน้จรงิ กย็งัเปนกระบวนการในการน ําตวัผูกระท ําความผดินัน้มาด ําเนนิการ
พจิารณาและลงโทษตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวอีกดวย ดงันัน้กระบวนการยตุธิรรมจงึเปนกระบวนการ
ทีท่ ําใหกฎหมายอาญาอนัเปนกฎหมายทีก่ ําหนดขอหามตางๆ เอาไวเพือ่จ ํากดัสทิธขิองบคุคลไวบางสวน
เพือ่ประโยชนของสังคมสวนรวมและมีการกํ าหนดโทษผูฝาฝน มีผลบังคับไดจริง และบังคับใชได
อยางมปีระสิทธิภาพ โดยในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจํ าเปนที่จะตองมีการสรางมาตรการ
บังคับตางๆ ขึ้น ไมวาจะเปนการรองทุกข การจับ การคน การควบคุมผูถูกจับ การสอบสวน        
การฟองคดตีอศาล การพจิารณาและพพิากษาคด ี โดยมาตรการบงัคบัเหลานีบ้ญัญตัขิึน้มวีตัถุประสงค
เพื่อใหอํ านาจหนาที่แกเจาพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการที่จะดํ าเนินการ
ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของกระบวนการยุติธรรม

กฎหมายทีใ่ชเปนหลักเพือ่ใหกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาสามารถทีจ่ะด ําเนนิไปไดนัน้
กค็อื “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ซ่ึงเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ เพราะเปนกฎหมายที่กํ าหนด
หลักเกณฑการบังคับใชกฎหมายอาญาสารบัญญัติหรือกฎหมายอาญา23 โดยวางหลักเกณฑและ    
ใหอํ านาจแกหนวยงานของรัฐในการดํ าเนินคดีอาญาในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการสอบสวน   
ฟองรอง พิจารณาพิพากษา หรือการลงโทษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะนํ าตัวผูกระทํ าความผิด    
มาลงโทษ โดยกํ าหนดมาตรการบังคับตางๆ ไว ตั้งแตการจับ การคน การขัง ตลอดไปจนถึง        
การพิจารณาคดีในศาลและการบังคับคดี ดังนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเปนกฎหมาย      
ทีว่างหลักเกณฑและวิธีการเพื่อจะใหมีการบังคับใชกฎหมายอาญาไดผลและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

                                                       
23 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 39.
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อยางไรก็ตาม แมมาตรการบังคับตางๆ ที่มีบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยเฉพาะการขังจะมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนํ าตัวผูกระทํ าความผิดมาลงโทษอันเปนการรักษา  
ความสงบเรยีบรอยในสงัคม แตในขณะเดยีวกนัมาตรการบงัคบัดงักลาวกส็งผลกระทบตอสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของมนุษยในหลายๆ ดาน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอผลกระทบอยู
มากทีสุ่ดก็อาจจํ าแนกได 3 ประการ คือ 1. สิทธิในชีวิตรางกาย 2. สิทธิในเคหสถาน 3. สิทธิสวนตัว
ในเอกสารหรอืเครือ่งใชสวนตวั ซ่ึงถาใชอํ านาจจนกระทบสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนจนเกนิพอดี
สังคมกย็อมที่จะไมสงบเชนกัน ในการดํ าเนินคดีอาญาแตเดิมไมไดใหความสํ าคัญในเรื่องนี้มากนัก
เนือ่งจากเปนการด ําเนนิคดอีาญาโดยใช “ระบบไตสวน” โดยการด ําเนนิคดอีาญาจะไมมกีารแยกหนาที่
ในการสอบสวนฟองรองและหนาทีพ่จิารณาพพิากษาคดอีอกจากกนั ศาลจะเปนผูท ําหนาทีใ่นสวนนี้
ทัง้หมด ศาลจงึเปนผูมอํี านาจเดด็ขาดแตเพยีงองคกรเดยีวในการด ําเนนิกระบวนยตุธิรรม ตวัผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกไตสวนจงึแทบจะไมมสิีทธอิะไรเลย โดยมฐีานะเปนเพยีงผูถูกซกัฟอกจากการไตสวนของศาล
ในลกัษณะเปนเพยีงวตัถุ (object) การด ําเนนิคดอีาญาจงึไมมทีัง้โจทกและจ ําเลย จะมแีตเพยีงผูไตสวน
และผูถูกไตสวนเทานั้น

จากการที่ระบบการดํ าเนินคดีอาญาลักษณะนี้ใหอํ านาจในการดํ าเนินกระบวนยุติธรรม
โดยอาศัยคนหรือองคกรเพียงหนึ่งเดียวยอมทํ าใหผูใชอํ านาจมีอํ านาจอยางลนเหลือ เพราะไมมี   
การตรวจสอบหรือการคานอํ านาจจากองคกรอื่นอันสงผลใหเกิดการใชอํ านาจอยางไมมีขอบเขต
และไมเปนธรรม ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับผูใชอํ านาจปกครองในประเทศทางยุโรปหลายประเทศ
กอนที่จะมีการปฏิวัติและบัญญัติรัฐธรรมนูญอันมีหลักการแบงแยกอํ านาจขึ้นมาใช ผูถูกไตสวน  
ซ่ึงมีสถานะเปนกรรมในคดีจึงตองตกอยูภายใตวิธีการคนหาความจริงอันโหดรายและปาเถื่อน     
ซ่ึงแนนอนวาในบรรดาบุคคลที่ตองเขามาอยูในกระบวนยุติธรรมลักษณะนี้ตองมีผูบริสุทธิ์อยูดวย 
ท ําใหคนที่ไมมีสวนเกี่ยวของอะไรตองไดรับผลกระทบอยางไมสมควร

เมือ่สังคมมกีารพฒันามากขึน้ แนวคดิในการคุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนกเ็ร่ิมเกดิขึน้
ประชาชนควรทีจ่ะไดรับการเคารพและการคุมครองจากรฐั ท ําใหการใชอํ านาจในการปกครองประเทศ
ตองมีการคํ านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหลัก ซ่ึงก็สงผลรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาดวยทีต่องมกีารเปลีย่นแปลง โดยตองค ํานงึถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิแกประชาชนมากขึน้ ไมวา
จะเปนผูถูกกลาวหาหรอืบคุคลทีต่องเขามาเกีย่วของในกระบวนยตุธิรรม อันสงผลใหมกีารปรบัปรงุ
ระบบการดํ าเนินคดีอาญาเสียใหม เปน “ระบบกลาวหา” ที่มีการแกไขขอบกพรองของการดํ าเนิน
คดอีาญาในระบบไตสวน โดยแบงหนาทีใ่นการสอบสวนฟองรองและพจิารณาพพิากษาคดใีหองคกร
มากกวาหนึ่งองคกรเปนผูทํ าหนาที่นี้ ซ่ึงศาลนั้นคงเหลือหนาที่เพียงพิจารณาพิพากษาเทานั้น        
ไมรวบหนาที่ทั้งหมดไวเหมือนแตกอน ทํ าใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลอํ านาจกันเพื่อมิให   
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องคกรหนึ่งองคกรใดใชอํ านาจเกินเลยไป นอกจากนั้นยังใหความสํ าคัญกับผูถูกกลาวหามากขึ้น  
ไมถือวาผูถูกกลาวหาเปนวัตถุแหงการซักฟอกหรือเปนกรรมในคดีอีกตอไป แตถือวาผูถูกกลาวหา
เปน “คน” ซ่ึงกฎหมายก็ใหสิทธิตางๆ แกผูถูกกลาวหา เปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดตอสูคดีได
อยางเต็มที่ และหามการดํ าเนินกระบวนพิจารณาที่มิชอบอันเปนการยกฐานะของผูถูกกลาวหา    
จากทีเ่คยมีสถานะเปนกรรมในคดี ขึ้นเปน “ประธานในคดี”24 (Subject)

เมื่อพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการดํ าเนินคดีอาญา        
ในระบบกลาวหาที่ใชอยูในปจจุบันแลว จะพบวาวัตถุประสงคที่สํ าคัญของการดํ าเนินคดีอาญา ก็คือ 
การหาตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษเพือ่ใหการบงัคบัใชกฎหมายมปีระสิทธิภาพขึน้ ซ่ึงถือเปนวตัถุประสงค
ประการแรก เนือ่งจากพฒันาการทางดานการคุมครองสทิธเิสรภีาพตางๆ มมีากขึน้ การพจิารณาคดอีาญา
กม็กีารคุมครองผูถูกกลาวหามากขึน้เชนกนั ดงันัน้วตัถุประสงคของการพจิารณาคดอีาญาจงึเพิม่มากขึน้
จากเดมิทีใ่หคนหาตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษอยางเดยีว จงึตองมวีตัถุประสงคเพือ่เปนการคุมครอง
ผูถูกกลาวหาในคดีดวย25 ซ่ึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดีจึงตองพยายามรักษาความสมดุล
ระหวางอ ํานาจรฐัในการน ําตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษและหลกัประกนัสิทธเิสรภีาพของประชาชน
ตลอดจนการควบคุมการใชอํ านาจตางๆ ใหเหมาะสมดวย

จากวตัถุประสงคเพือ่การคุมครองผูถูกกลาวหาในการด ําเนนิคดอีาญาระบบกลาวหาดงักลาว
เมือ่ตกเปนผูตองหาหรือจํ าเลยหรือแมแตการเปนผูตองขังในเรือนจํ าซ่ึงคดียังไมถึงที่สุดนั้น ยอมถือ
เปนความทกุขและเดอืดรอนทีไ่มมปีระชาชนคนใดประสงคจะตกอยูในฐานะเชนนัน้ โดยในบางกรณี
ผูบริสุทธิอ์าจถูกกลาวหาโดยมิชอบซ่ึงเทากับถูกใหรายโดยไมเปนธรรม ขณะเดียวกันผูที่แมกระทํ า
ความผิดจริงก็ยังอยูในฐานะเปนมนุษยอันพึงไดรับการปฏิบัติอยางคํ านึงถึงความเปนมนุษย หรือ
บุคคลผูมีสิทธิในสังคม การปฏิบัติตอผูตองหาหรือจํ าเลยหรือผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด  
ในคดีอาญา ใหไดรับความทุกขและเดือดรอนจนเกินสมควรกวาความจํ าเปนแกการดํ าเนินคดี    
ตามกฎหมายนั้น ยอมเปนการปฏิบัติที่เกินกวาเหตุและไมชอบธรรม อีกทั้งยังเปนการสะทอนถึง
ความไรอารยธรรมของสังคมอันกระทบตอความเชื่อถือของคนในสังคมนั้นๆ และสังคมอื่นดวย 
จึงจํ าเปนที่ตองมีมาตรการที่ชัดแจงและเปนธรรมสํ าหรับคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา  
ในคดอีาญานัน้ และยงัเปนการก ําหนดกรอบแนวทางการใชอํ านาจหนาทีข่องเจาพนกังานใหไดมาตรฐาน
ที่เปนระบบและแนนอน ซ่ึงหลักประกันขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่สํ าคัญอยางยิ่งประการหนึ่ง       
ทีเ่กีย่วของกบัผูตองหาหรือจ ําเลยหรอืผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด กค็อื การก ําหนดขอสันนษิฐานวา

                                                       
24 คณิต ณ นคร ก แหลงเดิม. หนา 56-58.
25 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. (2549). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอางอิง. หนา 530.
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บุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาไดมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาผูนั้นเปนผูกระทํ าความผิด หรือ 
“หลกัสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ” (presumption of innocence)26

หลักสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ถือเปนหัวใจสํ าคัญประการหนึ่งในการดํ าเนิน
คดอีาญาของทกุประเทศทีใ่หความเคารพในสทิธิมนษุยชน อันสบืเนือ่งมาจากหลกัการด ําเนนิคดอีาญา
ทีม่วีตัถุประสงคเพือ่น ําตวัผูกระท ําความผดิทีแ่ทจรงิมาลงโทษตามกฎหมายควบคูกนัไปกบัการคุมครอง
สิทธิของผูบริสุทธิ์ โดยผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์เพื่อแสดง
เจตนารมณที่จะรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือ
จํ าเลยในคดีอาญา สงผลใหการตั้งขอหาหรือการสั่งฟองผูถูกกลาวหาไมไดเปนเครื่องพิสูจนวา     
เขาเปนผูกระทํ าความผิด แตจะตองถือวาเขาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีการพิสูจนความผิดของเขา
ในการพิจารณาคดีที่กระทํ าโดยศาล

ในตางประเทศ หลักสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ ไดรับการยอมรับอยางมาก    
ถือเปนสทิธทิีบ่คุคลทกุคนพึง่มแีละเปนหลักประกนัในการด ําเนนิคดอีาญา โดยทีต่ามกฎหมายองักฤษ
ถือวาหลักการสนันษิฐานไวกอนวาบคุคลทกุคนเปนผูบริสุทธ์ิ เปนหลักการพืน้ฐานของสทิธิมนษุยชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และถือเปนมูลฐานของสิทธิเสรีภาพและหลักนิติธรรม27       
สวนตามหลักกฎหมายอเมริกันอธิบายวา ตามหลักนิติธรรมแลว หลักประกันสํ าคัญในการคุมครอง
สิทธขิองผูตองหาหรือจํ าเลยในคดีอาญาจะประกอบดวยหลักการอยางนอย 3 ประการ ไดแก สิทธิ
จะไดรับการสนันษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ ์ (right to presumption of innocence) สิทธทิีจ่ะไดรับ
การพิจารณาโดยชอบธรรม (right to a fair trial) และสทิธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางคดี (right to  
assistance of counsel)28 อีกทัง้กฎหมายของประเทศฝรัง่เศส ในปฏญิญาเกีย่วสิทธิของพลเมอืงฝรัง่เศส
(The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) กไ็ดบญัญตัิหลักการสนันษิฐานไวกอนวา
เปนผูบริสุทธิ์ไวเชนกัน โดยบัญญัติไวใน Article 9 “Every man is supposed innocent until having 
been declared guilty”29

                                                       
26 ชาต ิชัยเดชสรุยิะ. (ม.ป.ป.). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสทิธิมนษุยชน ในกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญา. หนา 61. และ สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. แหลงเดิม. หนาเดิม.
27 Andrew Sanders and Richard Young. (2000). Criminal Justice. pp. 245-246.
28 Cherif  M. Bassiouni. (1993). “Human Rights in the Context of  Criminal Justice: Identify

Procedural Protections in National Constitutions.” Duke Journal of Comparative Law, 3. p. 235.
29 ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล. (2549). การขังจํ าเลยไวภายหลังที่ศาลชั้นตนมีคํ าพิพากษายกฟอง. หนา 17.

DPU



26

สวนประเทศตางๆ ในภาคพืน้ยโุรปไดยอมรับหลักการนีโ้ดยแจงชดัปรากฏตามอนสัุญญา
ของสภายุโรปเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ขอ 6 (2) ซ่ึงบญัญตัไิวโดยสรปุความไดวา
“บคุคลทกุคนทีถู่กด ําเนนิคดวีากระท ําความผิดทางอาญา พงึไดรับการสนันษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
จนกวาจะพสูิจนตามกฎหมายไดวา ผูนั้นไดกระทํ าความผิดจริง30

อีกทัง้ยงักลาวไดวา หลักสนันษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ดงักลาวนี ้ ถือเปนหลักสากล
ทีป่ระเทศตางๆ ไดยอมรับและน ําไปปฏบิตั ิ ซ่ึงพจิารณาไดจากการบญัญตัรัิบรองไวในปฏญิญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ขอ 11 ซ่ึงกํ าหนดวา “ทุกคนที่ถูกกลาวหาวา
กระท ําผิดทางอาญา มสิีทธิทีจ่ะไดรับการสนันษิฐานไวกอนวาบรสุิทธ์ิ จนกวาจะพสูิจนไดวามคีวามผดิ
ตามกฎหมาย ในการพิจารณาเปดเผย ซ่ึงตนไดรับหลักประกันบรรดาที่จํ าเปนในการตอสูคดี” และ
ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 14 ตลอดจนมาตรฐาน  
ขององคการสหประชาชาตฉิบบัตางๆ ทีเ่กีย่วของกร็ะบหุลักเกณฑนีไ้วเชนเดยีวกนั เชน กฎมาตรฐาน
ขัน้ตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุก เปนตน 
ซ่ึงเหลานีก้น็ ําไปสูหลักเกณฑทีสื่บเนือ่งกนัวากอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดแสดงวาบคุคลใดไดกระท ําผิด
จะปฏบิตัิตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํ าความผิดมิได ซ่ึงตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุด กค็ือ การใช
เครื่องพันธนาการกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั่นเอง ซ่ึงขอกํ าหนดในปฏิญญาสากลและ
มาตรฐานสากล จะไดกลาวโดยละเอียดตอไป

ในประเทศไทยนัน้ จากการทีไ่ดมกีารวางหลกัประกนัสทิธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมไวมากมายในรัฐธรรมนูญ31 ทํ าใหตองมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการยุติธรรมของไทย
เพือ่ใหมีความสอดคลองกับหลักในรัฐธรรมนูญ อันสืบเนื่องมาจากสถานะความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรฐัธรรมนญู สงผลใหการด ําเนนิคดอีาญาในปจจบุนัจ ําเปนทีจ่ะตองค ํานงึถึงศกัดิศ์รีความเปนมนษุย
ของบคุคลทีเ่ขามาอยูในกระบวนการยตุธิรรม การจ ํากดัสทิธขิองบคุคลจะกระท ําไดตอเมือ่มกีฎหมาย
ใหอํ านาจเอาไว และกฎหมายกจ็ะตองใหความเทาเทยีมแกทกุคน และการลงโทษโดยกฎหมายจะมไีด
เฉพาะในกรณีที่จํ าเปนอยางยิ่งและจะไมเปนการลงโทษแบบทารุณโหดราย การปฏิบัติใดๆ จะตอง
ใหความคุมครองผูถูกกลาวหาดวย

                                                       
30 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. เลมเดิม. หนา 62.
31 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิกไป ไดบัญญัติหลักประกันสิทธิ

ของประชาชนไวในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 31, 33, 35, 75, 236, 237, 238, 239, 240, 241 เปนตน.
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ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางอาญา สิทธิของผูถูกกลาวหาจะตองไดรับ
การคุมครองอยางจริงจัง ผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา  
จะไดมคี ําพพิากษาของศาลวาเปนผูกระท ําความผดิ การใชมาตรการบงัคบัในการด ําเนนิคดอีาญาตอเขา
จํ าเปนตองกระทํ าโดยรัดกุมและอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กํ าหนดไวอยางเครงครัด 
นอกจากนัน้การออกมาตรการบังคับจะตองมีพื้นฐานมาจากความจํ าเปนเพื่อประโยชนในการดํ าเนิน
คดีอาญา จะมีลักษณะเปนการลงโทษผูถูกกลาวหากอนที่เขาจะตองคํ าพิพากษาใหลงโทษไมได 
และถึงแมในทายที่สุดเขาจะตองคํ าพิพากษาของศาลวาเปนผูกระทํ าความผิดแลว การปฏิบัติและ
การลงโทษตอผูถูกลงโทษกจ็ะใชวธีิการอนัโหดราย ไรมนษุยธรรม หรือหยามเกยีรตคิวามเปนมนษุย
ของเขามไิด นอกจากนัน้รัฐเองยงัมหีนาทีช่ดใชคาทดแทนตางๆ ใหแกทัง้ผูเสยีหายและผูถูกกลาวหา
ทีฟ่งขอเท็จจริงเปนยุติวามิไดเปนผูกระทํ าความผิดอีกดวย32

หลักสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ในกฎหมายของประเทศไทย หากพิจารณา   
จากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม พ.ศ. 2540 กม็กีารบัญญัติรับรองไวดวย ในฐานะเปนหลักประกันสิทธิ
ของประชาชนและแสดงถึงเจตนารมณที่จะรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน      
ของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจํ าเลยในคดีอาญา กลาวคือ ในมาตรา 33 บัญญัติวา “ในคดีอาญา 
ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจํ าเลยไมมีความผิด กอนมีคํ าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวา
บคุคลใดไดกระทํ าความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํ าความผิดมิได”

หลักเกณฑดังกลาวเปนเรื่องที่ตรงขามกันกับระบบไตสวนของยุโรปในสมัยโบราณ
และระบบจารีตนครบาลของไทยในอดีตที่สันนิษฐานไวกอนวาผูตองสงสัยไดกระทํ าความผิดจริง
จนกวาผูนั้นจะพิสูจนตนเองไดวาเปนผูบริสุทธิ์ ซ่ึงนํ าไปสูการใชวิธีกระทํ าทรมานในแบบตางๆ 
เพือ่ใหผูนั้นรับสารภาพ อยางไรก็ดี การควบคุมตัวผูตองหาหรือจํ าเลยไวในระหวางสอบสวนหรือ
ขังไวระหวางพิจารณาที่เปนไปตามกฎหมายและกระทํ าเพียงเทาที่จํ าเปน ไมถือวาขัดตอหลักการนี้ 
หากแตเปนมาตรการเพื่อประโยชนตอการดํ าเนินคดีและพิจารณาคดีตามความจํ าเปนโดยสภาพ33

ซ่ึงกรณขีองการกระท ําทีจ่ะถอืวาเปนการขดัตอหลักการนี้ อาจไดแก การน ําเอาผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ดไปขงัปะปนกบันกัโทษเดด็ขาด การน ําตวัผูตองหาไปประจานตอสาธารณชนหรอืส่ือมวลชน
หรือกรณีการใสเครื่องพันธนาการตอผูตองขังในเรือนจํ าซึ่งเปนผูตองขังระหวางสอบสวนหรือ
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด34 เปนตน
                                                       

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Presumption_ of _innocence
33 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. เลมเดิม. หนา 63.
34 ดูกรณีศึกษา การจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุน และคํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2544

ในภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข.
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การยอมรบัหลักการสนันษิฐานวาเปนผูบริสุทธิอั์นเปนหลักการคุมครองเสรภีาพของบคุคล
ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยดังกลาว สงผลตอรูปแบบในการดํ าเนินคดีอาญาที่จะตอง
ตรวจสอบใหไดวามจรงิในคดอียางแทจริงเพือ่คุมครองสทิธขิองผูบริสุทธิ ์ ผูถูกกลาวหาจะตองไดรับ
หลักประกนัในอนัทีจ่ะไมถูกจบักมุ หรือกกัขงั หรือถูกด ําเนนิคดโีดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงกร็วมไปถงึ
สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผยและเปนกลางโดยผูพิพากษาที่มีความสามารถและไมมี
ความเอนเอียง นอกจากนั้นยังตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่โดยให
สิทธติางๆ ในการตอสูคดแีกเขาเพือ่ใหเกดิความสมดลุขึน้ในกระบวนการยตุธิรรม สิทธิทีผู่ถูกกลาวหา
สามารถที่จะตอสูคดีที่ตนถูกกลาวหาไดอยางเต็มที่และเปนธรรมนั้น จึงเปนสิทธิที่ไดรับตอเนื่อง  
มาจากสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ เพราะจนกวาที่ศาลจะมีคํ าพิพากษา  
ถึงที่สุดวาเขาเปนผูกระทํ าความผิด ผูถูกกลาวหาจะไดรับการปฏิบัติเสมือนตนถูกลงโทษแลวมิได  
ผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการคุมครองโดยกฎหมายจากการดํ าเนินคดีอาญาของรัฐในอันที่จะตอง
กระท ําเทาทีจ่ ําเปนเทานัน้และไมเปนการกระทบตอสิทธแิละเสรภีาพของเขาเกนิสมควร ซ่ึงกร็วมไปถงึ
การทีจ่ะตองเปดโอกาสใหเขาสามารถทีจ่ะกระท ําการตางๆ เพือ่พสูิจนความบรสุิทธิข์องตนไดอยางเตม็ที่
ซ่ึงหลักการนี้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม พ.ศ. 2540 กไ็ดบัญญัติรับรองไวเชนกัน35 โดยเฉพาะที่กลาววา 
“ในคดอีาญา ผูตองหาหรอืจ ําเลยยอมมสิีทธไิดรับการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดดีวยความรวดเรว็
ตอเนื่อง และเปนธรรม”

ซ่ึงสิทธิดังกลาว ไดมบีัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ เชนกัน แตในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเพิ่มคํ าวา “ตอเนื่อง” ไวดวย สิทธิประการนี้เปนสิทธิที่มาจาก
หลักการดํ าเนินกระบวนการยุติธรรมโดยรวดเร็วอันเนื่องมาจากในคดีอาญาผูถูกกลาวหายอมมีสิทธิ
ที่จะเรียกรองใหมีการดํ าเนินคดีที่เขาถูกกลาวหาใหเสร็จสิ้นภายในเวลาอันสั้น เพราะวาการทํ าให
บุคคลใดตองอยูในกระบวนการยุติธรรมนานเกินไป ยอมถือเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเขา 
เกนิสมควร เปนหลักทีคุ่มครองความยตุธิรรมในการด ําเนนิกระบวนยตุธิรรมใหเสรจ็สิน้โดยปราศจาก
ความลาชา การใหความยุติธรรมที่ลาชา คือ การปฏิเสธความยุติธรรม โดยการดํ าเนินคดีอาญา   
นอกจากจะตองกระทํ าโดยรวดเร็วและตอเนื่องแลว การดํ าเนินคดีที่เปนธรรมก็เปนสิ่งที่ตองให
ความสํ าคัญรวมกันไป เพราะถาเราใหความสํ าคัญกับความรวดเร็วมากจนเกินไปจนลืมมองถึง 
ความเหมาะสมในการด ําเนนิคดี ผลทีไ่ดกค็อืเสียความสมดลุในกระบวนการยตุธิรรมอนัเปนการกระทบ
ตอสิทธเิสรภีาพของบคุคลเกนิสมควร หลักการดงักลาวจงึเปนส่ิงยนืยนัจดุมุงหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมปจจุบันที่ใหความสํ าคัญกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงประมวลกฎหมาย

                                                       
35 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 241.
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วธีิพจิารณาความอาญาก็ไดมีการปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับหลักการดงักลาวไวแลวในมาตรา 8 และ
มาตรา 134 36

นอกจากสทิธทิีจ่ะไดรับการตอสูคดอียางเตม็ทีแ่ลว ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
ไดวางบทบญัญตัทิีม่วีตัถุประสงคเปนการประกนัสทิธขิองผูถูกกลาวหาเอาไวในสวนตางๆ ของกฎหมาย
ซ่ึงถือเปนการยืนยันรับรองสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ โดยในสวน       
ที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวระหวางคดีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหสิทธิแกผูถูกจับ
หรือผูตองหาทีถู่กควบคมุหรือขงัไวเชนกนั ไดแก สิทธิในการแจงหรือขอใหเจาพนกังานแจงใหญาติ
หรือผูซ่ึงผูถูกจบัหรือผูตองหาไววางใจทราบถงึการถกูจบักมุ และสถานทีท่ีถู่กควบคมุในโอกาสแรก  
สิทธใินการพบและปรกึษาผูซ่ึงจะเปนทนายเปนการเฉพาะตวั สิทธิในการใหทนายความหรอืผูซ่ึงตน
ไววางใจเขาฟงการสอบปากคํ าตนไดในชั้นสอบสวน และสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือไดรับ     
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย37

การดํ าเนินคดีอาญาภายใตหลักสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ นอกจากจะทํ าให  
รัฐตองวางหลักประกันตางๆ แกผูถูกกลาวหาไวในกฎหมายเพื่อเปนการคุมครองเขาแลว ยังสงผล
ตอรูปแบบในการพจิารณาเพือ่พสูิจนความผดิของผูถูกกลาวหาอกีดวย ท ําใหหลักในการด ําเนนิคดอีาญา
โจทกมภีาระทีจ่ะตองน ําสืบการกระท ําของจ ําเลยใหครบทกุองคประกอบแหงความผดิตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติไวจนเพียงพอโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยวาจํ าเลยไดกระทํ าความผิดตามฟองจริงหรือไม 
มิเชนนั้นศาลก็จะไมอาจที่จะพิพากษาลงโทษจํ าเลยได โดยในสวนของจํ าเลยนั้นไมมีหนาที่หลัก    
ทีจ่ะตองน ําพยานหลกัฐานมาแสดงเพือ่พสูิจนความบรสุิทธิข์องตนเอง และตราบใดทีย่งัไมมคี ําพพิากษา
อันถึงทีสุ่ดแสดงวาเขาไดกระท ําความผดิจรงิตามฟอง เขาจะตองไดรับความคุมครองจากขอสันนษิฐานนี้
ตลอดไป และถาฝายโจทกไมสามารถทีจ่ะพสูิจนใหเหน็ถึงความผดิของจ ําเลยในจดุทีป่ราศจากขอสงสยั
ศาลกต็องยกประโยชนแหงความสงสยันัน้ใหจ ําเลย อันเปนทีม่าของ “หลักยกประโยชนแหงความสงสยั”
(in dubio pro reo)38 โดยหมายความวา ในกรณใีดกต็ามทีย่งัมคีวามสงสยัตามควรในขอเทจ็จรงิในคดี
กรณนีัน้ตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหเปนผลดีกับผูกระทํ าความผิด โดยความสงสัยที่จะตอง
ยกประโยชนใหผูถูกกลาวหานัน้ ตองเปนเรือ่งความสงสยัในขอเทจ็จรงิเทานัน้ ความสงสยัในขอกฎหมาย

                                                       
36 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 “นับแตเวลาที่ยื่นฟองแลว จํ าเลยมีสิทธิดังตอไปนี้
   (1) ไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม...
   (3) ปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว...”
   มาตรา 134 วรรค 3 “ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวมเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม”.
37 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1.
38 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 72-74.
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จะใชหลักการนี้ไมได ซ่ึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดบัญญัติรับรองหลักการนี้
ไวในมาตรา 227 วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจํ าเลยไดกระทํ าผิดหรือไม  
ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจํ าเลย”

หลักยกประโยชนแหงความสงสัยดังกลาวนี้ เปนหลักนิติรัฐที่สํ าคัญและสอดคลอง   
กบัหลักสันนษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ โดยเปนการแสดงใหเหน็ถึงความคดิพืน้ฐานของการคุมครอง
สิทธิของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวยวา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามุงถึงการยกฟอง   
ผูบริสุทธิม์ากยิง่กวาการลงโทษผูผิด หรือทีม่กัจะกลาวกนัเสมอวา “ปลอยคนผดิไปสบิคน ดกีวาลงโทษ
คนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว”39

โดยสรปุ การถอืวาบคุคลทกุคนเปนผูบรสุิทธิจ์นกวาจะมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดวาบคุคลนัน้
กระท ําความผดิหรอืหลักสันนษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ ตลอดจนหลักยกประโยชนแหงความสงสยั
ดังที่ไดกลาวมานี้ ถือเปนหลักการสํ าคัญที่ใหความคุมครองบุคคลจากมาตรการบังคับทางอาญา
และกระบวนการพิจารณาคดี หลักการดังกลาวจะไมมีความหมายเลย หากผูนั้นถูกปฏิบัติอยางคน  
ทีต่องค ําพพิากษาถงึทีสุ่ดแลววากระท ําความผดิ เพราะจะท ําใหการคุมครองสทิธติางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาไดรับผลกระทบอยางมาก อันเนื่องมาจากผูที่เกี่ยวของไปตัดสินลวงหนาแลววา 
ผูถูกกลาวหาเปนผูกระท ําความผดิโดยทีย่งัไมมกีารพสูิจน อีกทัง้ท ําใหผูนัน้ไดรับผลรายเสมอืนถูกลงโทษ
ไปกอนแลว ทัง้ๆ ทีค่วามเปนจรงิอาจไมไดกระท ําความผดิ สิทธิทีจ่ะไดรับความเปนธรรมในชัน้สอบสวน
หรือช้ันพิจารณาคดีก็ยอมไมเกิดขึ้น แมมีความจํ าเปนที่รัฐตองเอาตัวผูถูกกลาวหาหรือจํ าเลย         
ไวในอ ํานาจรัฐ แตการปองกันผลรายโดยการวางขอสันนิษฐานที่เปนคุณแกผูถูกกลาวหาหรือจํ าเลย
ไวกอนถือวามีความจํ าเปนยิ่งกวา ซ่ึงก็ไมไดเปนการขัดขวางการดํ าเนินคดีภายใตกฎหมายที่มีอยู 
แตในขณะเดียวกันกฎหมายก็ตองวางหลักประกันเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จากการใชอํ านาจของรัฐเหลานี้ไวอยางเพียงพอดวย

2.3  การปฏบิตัติอผูตองขังภายใตกฎหมายวาดวยการบังคับโทษ

การศกึษาถงึแนวความคดิในการปฏบิตัติอผูตองขงัภายใตกฎหมายวาดวยการบังคับโทษ
ก็คือ การพิจารณาถึงหลักในการปฏิบัติตอผูตองขังซ่ึงไดรับการปฏิบัติโดยมาตรการตางๆ ที่ถือวา
เปนมาตรการในการดํ าเนินการเกี่ยวกับโทษจํ าคุก กักขัง และโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย    
ที่เปนการจํ ากัดเสรีภาพของบุคคล ที่เรียกวา “การบังคับโทษทางอาญา” ซ่ึงเปนกระบวนการ          

                                                       
39 คณิต ณ นคร ก แหลงเดิม.
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ทีอ่ยูนอกวิธีพิจารณาความอาญา ที่ตองเปนไปตาม “กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ” (penalty law 
หรือ prison law)40

เนือ่งจากกระบวนการยตุธิรรมเปนการด ําเนนิความยตุธิรรมทีข่บัเคลือ่นโดยการปฏบิตังิาน
ของพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงแบงงานกันทํ าเปนขั้นเปนตอนและพึ่งพาอาศัยกัน กลาวคือ 
มเีจาหนาที่ตํ ารวจทํ าการสืบสวนสอบสวนและจับกุม มีพนักงานอัยการทํ าหนาที่ฟองรองดํ าเนินคดี   
มีผูพิพากษาทํ าหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี และสุดทายก็มีเจาหนาที่ราชทัณฑ ทํ าหนาที่ควบคุม    
อบรมสัง่สอนผูกระท ําผิด เพือ่ใหผูกระท ําผิดกลบัตวัเปนคนดเีมือ่พนโทษไปแลว ซ่ึงถือวางานราชทณัฑ
ในทายทีสุ่ดนีถื้อเปนงานทีสํ่ าคญัยิง่ตอการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูกระท ําผิดหรือผูตองขงั ดงันัน้
เพือ่ใหการด ําเนนิกระบวนการยตุธิรรมสามารถบรรลวุตัถุประสงคไดอยางสมบรูณ จงึจ ําเปนอยางยิง่
ทีจ่ะตองศกึษาถงึการบงัคบัโทษทางอาญาดวย ซ่ึงในการศกึษากฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา นอกจากจะตองศกึษากฎหมายอาญาและกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาแลว จ ําเปนตองศกึษา
กฎหมายวาดวยการบังคับโทษดวย

กฎหมายวาดวยการบังคับโทษเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อกํ าหนดวิธีปฏิบัติ        
ในการทีจ่ะจดัการกับผูกระทํ าความผิดในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการยุติธรรม โดยการควบคุม
ผูกระท ําความผดิไวตามค ําพพิากษาของศาล เพือ่แกไขและปรบัปรงุบคุคลผูกระท ําความผดิใหเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมที่ไมดีเสียใหมจนสามารถกลับเขาสู สังคมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนปกติสุข 
กฎหมายดังกลาวนี้จะกํ าหนดลักษณะและวิธีการบังคับโทษจํ าคุก รวมถึงโทษกักขัง และกํ าหนด
ลักษณะวิธีการเพื่อความปลอดภัยอ่ืนที่เปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ที่กระทํ าในเรือนจํ าและ
ทัณฑสถานทั้งหลาย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยเปนหลักทีเ่ชือ่มโยงกบักฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา คอื หลังจากทีศ่าลไดมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
ใหลงโทษจ ําคกุ การบงัคบัคดี กค็อื การออกหมายจ ําคกุสงไปยงัเจาหนาทีร่าชทณัฑเพือ่บงัคบัโทษอาญา
ตอไป41 แตแมจะเปนการขงัตามหมายขงัของศาล ในการทีจ่ะปฏบิตัติอผูตองขงัตามหมายขงัดงักลาว
กย็อมตองใชกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษเชนกนั เพราะถือเปนมาตรการบงัคบัทางอาญาอยางหนึง่
ตามทีไ่ดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.2

                                                       
40 คณิต ณ นคร ก แหลงเดิม. หนา 46.
41 ธีรารัตน สัมมา. (2546). กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ: ศึกษากรณีการลดวันตองโทษจํ าคุก. หนา 29.
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ในประเทศตางๆ ทั่วโลกนั้น การบังคับโทษไดกอกํ าเนิดมาเปนเวลานานแลว โดยมุง   
ทีจ่ะหาวธีิการมาบงัคบัใชกบัผูกระท ําความผดิหลังจากทีถู่กศาลพพิากษา มวีวิฒันาการมาแตละยคุสมยั
แผขยายจนมกีารบงัคบัใชในหลายประเทศ ซ่ึงบางประเทศกม็กีฎหมายบงัคบัโทษบญัญตัไิวตางหาก
เชน ประเทศเยอรมนี ญี่ปุน รวมถึงประเทศไทยดวย บางประเทศก็บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เชน ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงในการบัญญัติกฎหมายที่ใชบังคับกับผูตองขัง    
ของแตละประเทศนัน้ ไดเร่ิมหนัมาค ํานงึถึงสิทธติางๆ ทีผู่ตองขงัควรจะไดรับมากขึน้ สาเหตทุีสํ่ าคญั
กค็อื ปรชัญาของการลงโทษไดเปลีย่นไป จากทีต่องการใหผูตองขงัตองไดรับโทษใหสาสมกบัความผดิ
หรือใหเขด็หลาบ กลายเปนการลงโทษเพือ่การแกไขปรบัปรงุหรือฟนฟใูหเขาเหลานัน้กลับตวัเปนคนดี
และหนัหนาเขาสูสังคมได โดยไมหวนกลับไปกระทํ าผิดซ้ํ าอีก42 ซ่ึงเปนสิ่งที่ทั่วโลกใหความสํ าคัญ
อยางมาก โดยเฉพาะประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สํ าหรับกฎหมายวาดวยการบังคับโทษที่สํ าคัญของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงซึง่ออกโดยอาศยัอํ านาจแหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑดงักลาว
ซ่ึงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 ไดมกีารประกาศใชภายหลังจากทีป่ระเทศไทยไดมกีารเปลีย่นแปลง
การปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชยมาสูระบอบประชาธปิไตยในป พ.ศ. 2475 เพราะรฐับาล
ในขณะนัน้ไดตระหนกัถึงความส ําคญัของงานราชทณัฑ โดยยกฐานะแผนกราชทณัฑใน “กรมพล ําภงั”
(กรมการปกครอง) เปน “กรมราชทัณฑ” และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติราชทัณฑ        
ในป พ.ศ. 2479 แลว จึงทํ าใหมีการยกเลิก “พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจํ า ร.ศ. 120” ตามความ  
ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ดงักลาว43

ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาจากหลกักฎหมายในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวง
ซ่ึงออกโดยอาศัยอํ านาจแหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว การจะปฏิบัติตอผูตองขังมีหลักการ       
ในเบือ้งตนรวมกัน กลาวไดดังนี้44

1) จะตองปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองและถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ    
และระเบยีบทีเ่กีย่วของโดยเครงครดั ทัง้นีเ้พือ่เปนการใหประกนัตอหลักสทิธมินษุยชนของผูตองขงันัน้

2) จะตองปฏิบตัติอผูตองขงัโดยยดึหลักมนษุยธรรม เสมอืนหนึง่วาผูตองขงัเปนมนษุย
คนหนึง่ ซ่ึงอาจถกูจ ํากดัสิทธบิางอยางเนือ่งจากการกระท ําความผดินัน้ แตคงไวซ่ึงสทิธใินการทีจ่ะไดรับ
การดแูลในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษยคนหนึ่ง
                                                       

42 ธีรารัตน สัมมา. แหลงเดิม. หนา 30.
43 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 162-168.
44 รจุริา พฤกษยาชวีะ และนทัธ ีจติสวาง. (2546). เอกสารการสอน ชดุวชิา การปฏบิติัตอผูกระทํ าความผดิ

หนวยท่ี 1-7. หนา 243.
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3) จะตองปฏบิตัติอผูตองขงัใหสอดคลองกบัหลักการทีเ่ปนทีย่อมรบัของนานาอารยประเทศ
เทาที่ไมขัดตอจารีตประเพณีวัฒนธรรม และสภาพทางสังคมของแตละประเทศ

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ก็มีรายละเอียดที่แตกตางกันอยูในหลายสวน 
ดังนั้น จึงจํ าเปนตองแยกพิจารณาถึงความหมายและหลักการปฏิบัติ เพื่อประโยชนในการจํ ากัด
ขอบเขตในการศึกษาไมใหเกิดความซํ้ าซอนตอเนื้อหาอื่นที่ไมเกี่ยวของถึงการศึกษาในเรื่องนี้     
โดยท่ีความหมายและแนวทางปฏิบัติตลอดจนอํ านาจหนาที่ตางๆ นั้น จะพิจารณาจากกฎหมาย      
วาดวยการบังคับโทษ หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในงานราชทัณฑเปนหลัก ดังนี้

2.3.1 ความหมายของผูตองขัง
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254245 ใหความหมายของคํ าวา  

“ผูตองขัง” ไวดังนี้    
“ผูตองขงั” หมายถงึ บคุคลทีถู่กขงัอยูในเรอืนจ ํา ไดแก นกัโทษเดด็ขาด คนตองขงั

และคนฝาก
ซ่ึงตามความหมายในพจนานุกรมดังกลาวไดใหความหมายไวสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (2) ทีว่า ผูตองขัง หมายรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด  
คนตองขัง คนฝาก

โดยนยัความหมายดงักลาวจงึท ําใหทราบวา บคุคลทกุคนทีน่ ํามาคมุขงัไวในเรอืนจ ํา
ถือเปนผูตองขงัหมด ค ําวา “ผูตองขงั” จงึเปนค ํารวม เมือ่ไมประสงคจะระบเุฉพาะเจาะจงถงึผูทีถู่กคมุขงั
ประเภทใดประเภทหนึ่งภายในเรือนจํ า ดังนั้นในความหมายของคํ าวา ผูตองขัง จึงประกอบดวย   
(1) นกัโทษเด็ดขาด (2) คนตองขัง และ (3) คนฝาก

“นักโทษเด็ดขาด” ตามความหมายของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
มาตรา 4 (3) หมายความวา บุคคลซึ่งถูกขังไวตามหมายจํ าคุกภายหลังคํ าพิพากษาถึงที่สุดและ  
หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไวตามคํ าส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหลงโทษดวย และในความหมาย
ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 กไ็ดใหความหมายไวในท ํานองเดยีวกนั46 จงึท ําให
คํ าวา นกัโทษเด็ดขาด แยกพิจารณาความหมายได 2 ประการ คือ

                                                       
45 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. (2546). หนา 738.
46 แหลงเดิม. หนา 568.
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(ก) บคุคลท่ีถูกจํ าคุกตามหมายจํ าคุกภายหลังคํ าพิพากษาถึงท่ีสุด
บคุคลซึง่ถูกจ ําคกุตามหมายจ ําคกุภายหลงัมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดนัน้ จะเรยีกวา

เปนนักโทษเด็ดขาดได ตองเขาองคประกอบสองประการ คอื ตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดแลว และ    
ถูกคมุขงัอยูดวยอํ านาจตามหมายจ ําคกุ ซ่ึงโดยปกตเิรยีกนกัโทษเดด็ขาด เปนค ําสัน้ๆ วา นกัโทษชาย
หรือนักโทษหญิง เรียกยอๆ วา น.ช. หรือ น.ญ.47

กรณีของ “ค ําพพิากษาถึงที่สุด” ในที่นี้ หมายความไดดังนี้
(1) คํ าพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงเมื่อมีคํ าพิพากษาของศาลฎีกาแลว โจทก 

จ ําเลย ไมมีสิทธิคัดคานคํ าพิพากษาของศาลไดอีกตอไป48

(2) คํ าพิพากษาของศาลอุทธรณ ซ่ึงตองหามฎีกาตามกฎหมายหรือไมตอง
หามฎกีา แตโจทกจํ าเลยฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด

(3) คํ าพิพากษาของศาลชั้นตน ซ่ึงตองหามอุทธรณตามกฎหมายหรือ       
ซ่ึงโจทก จํ าเลย ไมอุทธรณในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด แมไมตองหามอุทธรณก็ตาม

แตสํ าหรับคดีที่มีคํ าพิพากษาของศาลชั้นตน ใหลงโทษประหารชีวิตจํ าเลย
หรือจ ําคกุตลอดชีวิต แมจะไมมีการอุทธรณคดีก็ยังไมถึงที่สุด ศาลชั้นตนจะตองสงสํ านวนคดีไปให
ศาลอุทธรณพิจารณา หากศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคํ าพิพากษาของศาลชั้นตน คํ าพิพากษานี้    
จงึจะถึงที่สุด49

สํ าหรับหมายจํ าคุก เปนมาตรการบังคับในการดํ าเนินคดีอาญาชนิดหนึ่ง 
เพือ่น ํามาซึง่การบงัคบัโทษทางอาญา ปกตเิปนหมายใหบงัคบัคดตีามค ําพพิากษาอนัถึงทีสุ่ดของศาล
ในกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจํ าคุก โดยที่การบังคับคดี กค็ือ การออกหมายจํ าคุกสงไป
ยงัเจาพนกังานราชทณัฑ และการออกหมายจ ําคกุ ศาลตองกระท ําโดยไมชักชา ซ่ึงศาลอาจออกหมายจ ําคกุ
หรือทีเ่รยีกวาหมายแดงแจงโทษในวันที่คํ าพิพากษาถึงที่สุดหรือวันตอๆ มา ทีเ่ปนการไมชักชาได 
ในบางกรณคีดยีงัอยูในระยะเวลาทีโ่จทกหรือจ ําเลยอาจยืน่อทุธรณหรือฎกีาตามค ําพพิากษาของศาลลางได  
แตจํ าเลยไมประสงคจะอุทธรณหรือฎีกาอีกตอไป จํ าเลยอาจยื่นคํ ารองขอตอศาลเพื่อขอใหศาล  

                                                       
47  วิสัย พฤษะวัน ข (2547). เอกสารการสอน ชุดวิชา กฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑ. หนา 348.
48 พระธรรมนญูศาลยติุธรรม มาตรา 23 บญัญติัวา “ศาลฎกีามอี ํานาจพจิารณาพพิากษาบรรดาคดทีีอ่ทุธรณ

คํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการอุทธรณหรือ
ฎกีาและคดทีีก่ฎหมายอืน่บญัญติัใหศาลฎกีามอี ํานาจพจิารณาพพิากษา รวมทั้งมีอํ านาจวินิจฉัยช้ีขาดหรือสั่งคํ ารอง
ค ําขอทีย่ืน่ตอศาลฎกีาตามกฎหมาย คดทีีศ่าลฎกีาไดพิจารณาพพิากษาหรอืมคี ําสัง่แลว คูความไมมสีทิธทิีจ่ะทลูเกลาฯ
ถวายฎีกาคัดคานคดีนั้นตอไป”.

49 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245.
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ออกหมายจํ าคุกก็ได ในกรณีเชนนี้ศาลก็อาจออกหมายจํ าคุกใหแกจํ าเลยตั้งแตวันที่จํ าเลยรองขอ
เปนตนไป50 อันเปนผลท ําใหคดถึีงทีสุ่ด จ ําเลยกลายเปนนกัโทษเดด็ขาด มผีลตามกฎหมายซึง่อาจท ําให
จ ําเลยไดรับผลจากพระราชกฤษฎกีาใหพระราชทานอภยัโทษ51 แตเมือ่คดยีงัไมถึงทีสุ่ด ไมวากรณใีด
ตามกฎหมายก็แลวแต ศาลอาจสั่งขังจํ าเลยไวกอนได

กรณทีีต่องออกหมายจ ําคกุจ ําเลยนัน้ ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
ไดกํ าหนดไวใหออกหมายจํ าคุกจํ าเลยไดในกรณีเมื่อจํ าเลยตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกและ  
เมื่อจํ าเลยตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิตโดยการออกหมายจํ าคุก สํ าหรับในกรณีที่จํ าเลย
ตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิต กเ็พราะกฎหมายกํ าหนดใหรอการประหารชีวิตไวมีกํ าหนด
หกสบิวนันบัแตวนัฟงค ําพพิากษาจงึจะจดัการตามค ําพพิากษาได ในระหวางนัน้จงึใหจ ําคกุจ ําเลยไว52

เมื่อศาลออกหมายจํ าคุกเชนวานี้แลว จํ าเลยก็กลายเปนนักโทษเด็ดขาด      
ซ่ึงผลของการเปนนักโทษเด็ดขาดนั้นมีความสํ าคัญตอตัวนักโทษ เพราะจะทํ าใหไดรับการปฏิบัติ
ตามทีก่ฎหมายก ําหนดแตกตางจากนกัโทษทีอ่ยูในระหวางพจิารณาคดหีรือกอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
นับตั้งแตที่มีสภาพเปนนักโทษเด็ดขาดนั้น53 แตกม็ีสิทธิตางๆ ตามกรอบที่กฎหมายใหไวในฐานะ  
ทีเ่ปนนกัโทษเด็ดขาดเชนกัน เชน ในการเลื่อนชั้นนักโทษ ในการยื่นทูลเกลาถวายฎีกา เปนตน

(ข) บคุคลซ่ึงถูกขังไวตามคํ าสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษ
ในความหมายนี้ คํ าวา นกัโทษเด็ดขาด ตามปกติแลวศาลเทานั้นที่มีอํ านาจ

ส่ังขังหรือจํ าคุกบุคคลไวในเรือนจํ า และจะตองออกหมายขังหรือจํ าคุกตามเหตุผลที่กํ าหนดไว     
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา54 ซ่ึงแมการที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479
มาตรา 855 ยอมรับเอกสารอนัเปนค ําสัง่ของเจาพนกังานผูมอํี านาจ กห็มายถึง ในกรณคีนฝากควบคมุตวั
                                                       

50  คํ าสั่งคํ ารองศาลฎีกาที่ 86/2500 (ประชุมใหญ) “ในคดีที่มีจํ าเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือ
ตอเนือ่งกนักต็าม ถาความผดิส ําหรบัจ ําเลยคนใดเดด็ขาดถงึทีส่ดุแลว กอ็อกหมายแดงแจงโทษส ําหรบัจ ําเลยคนนัน้ได
ในเมื่อจํ าเลยนั้นรองขอ”.

51 ค ําพพิากษาฎกีาที ่715/2503 “นกัโทษเดด็ขาด ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ
พ.ศ. 2500 หมายความวา นักโทษเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซึ่งหมายแดงแจงโทษเด็ดขาด
ไดออกกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ...”.

52 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 74 และ 262.
53 พระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 11 บญัญติัวา “...คนตองขงัและคนฝากใหแยกขงัไวตางหาก

จากนักโทษเด็ดขาดเทาที่จะกระทํ าได”.
54 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (9), 57, 58, 59, 59/1, 60, 71, 87, 88.
55 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 8 บัญญัติวา “เจาพนักงานเรือนจํ าจะไมรับบุคคลใดๆ ไว

เปนผูตองขังในเรือนจํ า เวนแตจะไดรับหมายอาญา หรือเอกสารอันเปนคํ าสั่งของเจาพนักงานผูมีอํ านาจ”.
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ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 4 (5) ซ่ึงฝากไวช่ัวคราว เนื่องจากความจํ าเปนซึ่งกฎหมาย    
ใหอํ านาจไวเทานั้น มิไดใหอํ านาจผูใดสั่งขังหรือจํ าคุกบุคคลใดๆ โดยอาศัยอํ านาจเด็ดขาดไมผาน
กระบวนการยตุธิรรมตามขัน้ตอนทีถู่กตอง แตในประเทศไทยเราและในอกีหลายประเทศ มกีลุมบคุคล
หรือบคุคลทีส่ามารถใชอํ านาจของก ําลังมใิชอํ านาจของกฎหมาย ในการท ํารัฐประหารหรอืการปฏวิตัิ
ยดึกมุอํ านาจสงูสุด และใชอํ านาจนัน้หรือยอมใหมกีารใชอํ านาจนัน้โดยบญัญตัไิวในไวในธรรมนญู
การปกครอง ใหอํ านาจผูน ําหรอืกลุมผูน ําสัง่ลงโทษผูใดกไ็ดในรปูของประกาศหรอืคํ าสัง่ โดยเปนอ ํานาจ
พเิศษทีไ่มผานกระบวนการยตุธิรรมทีเ่ปนหลักของสงัคม แตเปนลักษณะของค ําสัง่ทีช่อบดวยกฎหมาย
ใหลงโทษ

ดงันัน้ ในป พ.ศ. 2522 จงึไดมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัริาชทณัฑ (ฉบบัที ่3)
แกไขมาตรา 4 (3) โดยใหนกัโทษเดด็ขาด หมายถงึ บคุคลซึง่ถูกขงัไวตามค ําสัง่ทีช่อบดวยกฎหมายดวย
และปรากฏมาถึงปจจุบัน โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้วา “เนื่องจาก
กฎหมายวาดวยราชทณัฑยงัไมไดก ําหนดวธีิปฏิบตัแิกบคุคล ซ่ึงถูกขงัไวตามค ําส่ังทีช่อบดวยกฎหมาย  
สมควรกํ าหนดใหบุคคลดังกลาวเปนนักโทษเด็ดขาด เพื่อใหไดรับสิทธิเหมือนนักโทษเด็ดขาด  
ตามคํ าพิพากษาของศาล จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น”56

เมือ่บคุคลใดถกูส่ังขงัดวยอํ านาจดงักลาวแลว กก็ลายสภาพเปนนกัโทษเดด็ขาด
ตามกฎหมายเชนเดียวกัน เหมือนนักโทษเด็ดขาดตามคํ าพิพากษาของศาลดวยทุกประการ คํ าส่ังนี้
จงึมคีวามหมายเทากับหมายจํ าคุกเมื่อคดีถึงที่สุดตามคํ าพิพากษาของศาลนั่นเอง

“คนตองขงั” ตามความหมายของพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (4)
หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไวตามหมายขัง และในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 กใ็หความหมายไวในทํ านองเดียวกัน57

หมายขงัเปนหมายอาญาชนดิหนึง่ ซ่ึงหมายขงัเปนค ําสัง่ของศาลใหจ ํากดัเสรภีาพ
ในรางกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหว เปลี่ยนที่ทางอยางถาวรของผูตองหา จํ าเลย หรือบุคคลอื่น  
การออกหมายขังผูตองหา คือ การออกหมายขังในระหวางการสอบสวน สวนการออกหมายขัง
จํ าเลยเปนการออกหมายขังในระหวางพิจารณาทั้งกอนมีคํ าพิพากษาและหลังจากมีคํ าพิพากษาแลว  
และแมจะมกีารยกฟองการออกหมายขงักอ็าจจะเกดิขึน้ได58 ดงันีใ้นคดทีีศ่าลยงัไมมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด

                                                       
56 วิสัย พฤษะวัน ข เลมเดิม. หนา 349.
57 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. (2546). หนา 216.
58 ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา 185, 207. และธรรมฤทธิ ์สตีะปะดล. เลมเดมิ. หนา 69-76.
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ไมวาจะเปนเพราะมกีารอทุธรณหรือฎกีาหรอืกรณใีดตามกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา การทีจ่ะเอาตวั
ผูตองหาหรือจํ าเลย ไวในอํ านาจรัฐได ก็ตองมีหมายขังจากศาล

ผูมีอํ านาจออกหมายขัง คือ ศาล โดยศาลสามารถออกหมายขังได 3 ระยะ ดังนี้59

(ก) การออกหมายขังระหวางการสอบสวน เปนกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ ยื่นคํ ารองตอศาลขอใหออกหมายขัง และส่ังขังผูตองหาไวระหวางสอบสวน      
โดยในทางปฏบิตัถืิอกนัเปนหลักวา ถาพนกังานสอบสวนยงัไมไดสงส ํานวนการสอบสวนใหพนกังานอยัการ
ยอมเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะยื่นคํ ารองขอเอง ซ่ึงมีระยะเวลาในการขังกํ าหนดไว
สํ าหรับคดีประเภทตางๆ ที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา นํ าตัวผูตองหาไปฝากขังนั่นเอง   

(ข) การออกหมายขังระหวางการไตสวนมูลฟอง หมายถึง การออกหมายขัง
จ ําเลยในคดีที่พนักงานอัยการฟอง60 ซ่ึงศาลจะออกหมายขังโดยพลการหรือโดยโจทกยื่นคํ ารองก็ได

(ค) การออกหมายขังระหวางการพิจารณา หมายถึง การออกหมายขังจํ าเลย    
ซ่ึงศาลอาจออกหมายขังจํ าเลยไดทั้งกรณีพนักงานอัยการฟองและกรณีผูเสียหายฟอง ซ่ึงศาล         
จะออกหมายขังโดยพลการหรือโดยโจทกยื่นคํ ารองไดเชนเดียวกัน โดยอาจเปนการที่ศาลชั้นตน
ออกหมายขงัภายหลังพิพากษายกฟองจํ าเลยก็ได แตตองเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดเพื่อเปนประกัน
การบงัคบัโทษ ทัง้นีห้มายขงั ไมวาศาลจะออกในระหวางสอบสวน ไตสวนมลูฟอง หรือพจิารณาคดี
กค็งใชไดจนกวาศาลจะไดเพิกถอน โดยออกหมายปลอยหรือหมายจํ าคุกแทน

บคุคลที่ถูกขังไวตามหมายขังซ่ึงศาลออกใหดังที่ไดกลาวมาขางตน บุคคลเหลานี้
จงึเรียกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 วา “คนตองขัง”  ซ่ึงเมื่อศาลสั่งขังคนตองขังแลว
จะตองขงับคุคลนัน้ไวในเรอืนจ ําตามหมายขงันัน้ภายในเขตอ ํานาจของศาลนัน้ตามประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความอาญา และศาลกอ็าจมคี ําสัง่ใหโอนการขงัไปศาลในทองทีท่ีจ่ะตองท ําการสอบสวนนัน้
กไ็ดตามค ํารองขอของพนกังานสอบสวน แตทัง้นีเ้มือ่น ําผูตองขงัมาขงัไวในเรอืนจ ําแลว ผูตองขงันัน้
กต็กอยูภายใตอํ านาจของพระราชบัญญัติราชทัณฑดวย ซ่ึงมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
กใ็หอํ านาจอธิบดีกรมราชทัณฑยายผูตองขังไปเรือนจํ าตางๆ ได

สํ าหรับบุคคลที่ถูกศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก    
แตคดยีงัไมถึงทีสุ่ด ยงัอยูในระหวางอทุธรณหรือฎกีานัน้ ถาไมมกีารประกนัตวัศาลจะออกหมายขงัไว
แตตามพระราชบญัญตัริาชทณัฑไมถือวาเปนนกัโทษเดด็ขาด ดงันัน้จะเรยีกบคุคลเหลานีโ้ดยภาษากฎหมาย
วาอยางไร ก็ไมมีคํ าจํ ากัดความไว จะเรียกวา คนตองขัง ก็ไมสมควร เพราะคนตองขังหมายถึง 

                                                       
59 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 58, 59, 71, 87 และ 88.
60 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 307-310.

DPU



38

บคุคลทีถู่กขงัไวตามหมายขงั ไมใชหมายจ ําคกุ แตหากพจิารณาในทางปฏบิตัจิากตวัหมายอาญาทีศ่าลใช
สํ าหรับสัง่จํ าคุกไปถึงเรือนจํ า จะใชคํ าวา “หมายจํ าคุกระหวางอุทธรณหรือฎีกา” ดังนี้จึงเทียบเคียง
ไดกบัพระราชบญัญตัริาชทณัฑ มาตรา 23 วรรค 2 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58
แหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ ขอ 53 และขอ 69 ซ่ึงเรยีกบคุคลเหลานีว้า “คนตองขงัระหวางอทุธรณ
หรือฎีกา” ทัง้นีแ้มในกฎหมายจะปรากฏคํ าดังกลาว แตก็ไมมีกฎหมายใดใหคํ าจํ ากัดความเอาไว

ดงันัน้ ไมวาจะเปนคนตองขงั หรือคนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา ในทีน่ีก้ค็อื
“ผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด” ซ่ึงเปนคํ าที่มีความหมายรวมทั้ง ผูตองหาที่ศาลออกหมายขัง
ในระหวางการสอบสวน จํ าเลยที่ศาลออกหมายขังในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาคดี      
ทัง้กอนมคี ําพิพากษาและหลังจากมีคํ าพิพากษาแลว หรือจํ าเลยที่ศาลชั้นตนมีคํ าพิพากษาใหลงโทษ
จ ําคกุ และออกหมายขังไว เพราะคดียังไมถึงที่สุดและอยูในระหวางอุทธรณฎีกา ซ่ึงบุคคลเหลานี้
ตองถูกสงตัวเขาไปคุมขังในเรือนจํ าหรือทัณฑสถานทั้งส้ิน

“คนฝาก” ตามความหมายของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (5) 
หมายความวา บุคคลที่ถูกฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
กฎหมายอื่นโดยไมมีหมายอาญา กลาวคือ เปนบุคคลที่ถูกฝากใหควบคุมไวในเรือนจํ าโดยไมมี
หมายอาญาใดๆ เพราะฉะนัน้บคุคลเหลานีจ้งึไมไดถูกขงัหรือจ ําคกุตามหมาย แตถูกคมุขงัไวในเรอืนจ ํา
ดวยเหตผุลอ่ืน ทั้งนี้ก็ตองมีกฎหมายใหอํ านาจในการนํ ามาฝากไวดวย ซ่ึงอาจเปน

(ก) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ลงวนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2478 ขอ 2 ซ่ึงก ําหนดวา
“ในกรณทีีพ่นกังานสอบสวนมคีวามเหน็วาควรสัง่ฟองและสงส ํานวนพรอมกบัผูตองหาไปยงัพนกังานอยัการ
ตามมาตรา 142 วรรค 3 นัน้ ในจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบรีุใหพนกังานอยัการมอบตวัผูตองหา
ใหอยูในความควบคมุของพนกังานต ํารวจผูสอบสวน ในจงัหวดัอืน่ใหพนกังานอยัการมอบตวัผูตองหา
ใหแกพัศดีควบคุมไว ณ เรือนจํ า”61

ซ่ึงกฎกระทรวงดังกลาวไดกํ าหนดใชมาเปนเวลานานแลว แตในปจจุบัน
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 57 ซ่ึงแกไขเพิม่เตมิโดยมาตรา 7 แหงพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหการขัง 
หรือจํ าคุก ตองมีคํ าส่ังหรือหมายของศาล62 ดงันัน้การจะขังหรือจํ าคุกบุคคลใดไวในเรือนจํ าก็ตองมี

                                                       
61 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 34.
62 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57.
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หมายขงัหรอืหมายจ ําคกุจากศาลเทานัน้ และหากพจิารณาตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
ซ่ึงไดถูกยกเลิกไปแลวนั้น ก็ไดบัญญัติไวในมาตรา 237 วา “ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด 
จะกระทํ ามิได เวนแตมีคํ าส่ังหรือหมายของศาล…” ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยงัไมถูกยกเลิกไป ก็อาจมีผลทํ าใหผูตองขังประเภทคนฝากตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
ตองขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะเปนการควบคุมผูตองขังไวโดยไมมีหมายขังของศาล

(ข) กฎหมายอืน่ เชน ระเบยีบการเนรเทศตามพระราชบญัญตักิารเนรเทศ พ.ศ. 2499
ขอ 620 (1) วาดวยการควบคมุผูรอการเนรเทศ  หรือตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงผูอํ านวยการสถานพินิจมีอํ านาจสงเด็กหรือเยาวชน    
ทีม่คีวามประพฤติไมดี เหลือขอ ไปกักไวในเรือนจํ า เปนตน ซ่ึงในปจจุบัน คนฝากที่ถูกนํ ามาฝาก
ในเรอืนจํ าตามกฎหมายอื่นที่กลาวมายังมีอยู

อยางไรกด็ ี เมือ่น ําบคุคลดงักลาวมาฝากไวในเรอืนจ ําแลว บคุคลเหลานีก้ก็ลายเปน
ผูตองขงัไปดวย ตองอยูภายใตขอจ ํากดัตามพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 ยกเวนแตจะมขีอก ําหนด
เปนพิเศษในกฎหมาย

ดังนั้น ตามที่ไดกลาวมาในหัวขอ ความหมายของผูตองขัง คํ าวา “ผูตองขัง   
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด” เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎหมายอื่น
ทีเ่กีย่วของ กอ็าจหมายความถงึ “คนตองขงั” หรือ “คนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา”  และหมายรวมถงึ
“คนฝาก” ตามทีก่ฎหมายใหอํ านาจพนกังานสอบสวนหรอือัยการกระท ําไดเทานัน้ โดยไมหมายรวมถงึ
นกัโทษเด็ดขาดดวย ทัง้นีโ้ดยนัยความหมายดังกลาวถือเปนผูตองขังที่คดียังไมถึงที่สุดทั้งส้ิน  อีกทั้ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของก็ไมไดบัญญัติไวใหชัดเจน ผูเขียนจึงใชคํ าวา      
ผูตองขงักอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด เปนกรณีศึกษาตอไป

2.3.2 หลกัการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ า
การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ านั้น กินความหมายกวางกวาทัณฑปฏิบัติ 

เพราะการปฏิบัติตอผูตองขัง หมายถึง การกระทํ าหรือการดํ าเนินงานทุกอยางแกผูตองขัง ซ่ึงมิได
มุงแตเพียงการลงโทษอยางเดียว หากรวมถึงการฟนฟู แกไข ใหโอกาสทางสังคมทุกประเภท         
ทีจ่ะสงเสรมิใหผูตองขงักลบัคนืสูสังคมใชชีวติเชนพลเมอืงผูเคารพกฎหมาย และท ํามาหาเลีย้งชพีได
ไมเปนภาระของสังคมอีก โดยใชเรือนจํ าเปนสถานที่คุมขังในทางการจํ ากัดสิทธิเสรีภาพบางอยาง
เทาที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงตามแผนงานของกรมราชทัณฑในปจจุบัน63 ไดกํ าหนดไวเปนพันธกิจ

                                                       
63 พันธกิจดังกลาว กรมราชทัณฑไดกํ าหนดเปนแผนทิศทางกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546-2550).

DPU



40

อยางชดัเจนวา ตองควบคมุผูตองขงัดวยความเปนมอือาชีพ แกไข และพฒันาพฤติกรรมนสัิยผูตองขงั
ใหเปนพลเมืองที่มีคุณประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

ดงันี้ การปฏบิตัติอผูตองขงัจงึเปนกระบวนการทีต่อเนือ่งนบัจากทีไ่ดรับตวัผูตองขงั
ไวในเรือนจํ าไปจนถึงปลอยตัวผูตองขังจึงครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติตอผูตองขังทั้งในดาน
การจดับรกิาร อบรมแกไข และการควบคมุดแูลผูตองขงัใหอยูในระเบยีบวนิยั และไมหลบหนภีายใต
หลักการทีไ่ดก ําหนดไวในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ตลอดจนกฎกระทรวง
มหาดไทยทีอ่อกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบญัญตัริาชทัณฑ ซ่ึงสามารถแยกพจิารณาขัน้ตอน
และมาตรการในการควบคุมและการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ าออกไดเปนสามขั้นตอน ไดแก64

1) การรับตัวผูตองขัง
การรับตวัผูตองขงั เปนขัน้ตอนแรกของกระบวนการในการปฏบิตัติอผูตองขงั

โดยเริม่ตั้งแตการรับผูตองขังไวในเรือนจํ าตามหมายศาล หรือคํ าส่ังของผูมีอํ านาจตามกฎหมายและ
รวมไปถงึการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองขังที่นํ าติดตัวเขามา การจํ าแนกลักษณะ การแยกขัง 
การยายผูตองขัง และการอบรม กฎ ระเบียบเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพภายในเรือนจํ า 

2) การปฏิบัติตอผูตองขังขณะที่อยูในเรือนจํ า
ขัน้ตอนนีร้วมถึงการด ําเนนิการในการอบรม แกไขและจดับรกิารใหแกผูตองขงั

เชน การจัดการดานอาหาร การรักษาพยาบาล การศึกษาอบรม การฝกวิชาชีพ การใหความสะดวก 
และประโยชนบางประการส ําหรบัผูตองขงั บรกิารเหลานีแ้มจะไมใชภารกจิดานการควบคมุผูตองขงั
โดยตรง แตก็เปนภารกิจที่ชวยเสริมการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ เปนการทํ าใหผูตองขังไดรับ  
การปฏบิัติที่เหมาะสมใชเวลาวางใหเปนประโยชน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง
ใหสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีภายหลังพนโทษแลว

สํ าหรับภารกิจในสวนของการควบคุมโดยตรงนั้นจะเกี่ยวของกับการรักษา
วนิยัของผูตองขัง การควบคุมรักษาการณ มาตรการควบคุมผูตองขังภายในเรือนจํ า และมาตรการ
ควบคุมผูตองขังภายนอกเรือนจํ า

3) การปลอยตัวผูตองขัง
หมายรวมถงึในกรณทีีผู่ตองขงัเสยีชีวติดวย การควบคมุผูตองขงัจะสิน้สดุลง

เมื่อมีการปลอยตัวผูตองขัง โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ การปลอยตัวผูตองขังดวยการพนโทษ    
ตามหมายศาล และการปลอยตัวผูตองขังโดยการไดรับพระราชทานอภัยโทษ

                                                       
64 พรพิตร นรภูมพิิพัชน. (2550). การศกึษาแนวทางในการงดใชเคร่ืองพนัธนาการส ําหรบัผูตองขงัโทษสงู

ภายในเรือนจํ าและทัณฑสถาน. หนา 19-20.
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สํ าหรับขั้นตอนในการปฏิบัติและการควบคุมตอผูตองขังดังกลาว สามารถแยก
พจิารณาไดตามตารางที่ 2.1 ดังนี้65

ตารางที่ 2.1 แสดงกระบวนการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ า

กระบวนการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ า

        

                                                       
65 พรพิตร นรภูมพิิพัชน. แหลงเดิม.

- การรักษาพยาบาลผูตองขัง
- การจัดบริการอาหารแกผูตองขัง
- การจัดการศึกษา อบรม ฝกวิชาชีพ
- การใหความสะดวกและประโยชน

-วนิัยผูตองขัง
- การควบคุมรักษาการณ
- การควบคุมภายในเรือนจํ า
- การควบคุมภายนอกเรือนจํ า

1) การรับตัวผูตองขัง

- การจัดทํ าทะเบียนประวัติผูตองขัง
- การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองขัง
- การจ ําแนกลักษณะและการยายผูตองขัง
- การแยกขังและการยายผูตองขัง
- การอบรมกฎระเบียบและขอพึงปฏิบัติของผูตองขังในเรือนจํ าและทัณฑสถาน

2) การปฏบิัติตอผูตองขังขณะอยูในเรือนจํ า

3) การปลอยตัว

การจัดบริการและการอบรมแกไข การควบคุมและการดูแลรักษาวินัย
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แตทั้งนี้และทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติตอผูตองขังภายใตพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ
หรือกฎระเบียบขอบังคับอื่นๆ ไดนั้น อันดับแรกก็ตองเขาใจเปาหมายในการปฏิบัติตอผูตองขัง    
ในงานราชทัณฑเสียกอน ซ่ึงมีเปาหมายที่สํ าคัญดังนี้66

1. ควบคุม กักขัง ลงโทษผูกระทํ าความผิดตามคํ าพิพากษาของศาล หรือคํ าส่ัง
ของเจาพนักงานผูมีอํ านาจ

2. ตรวจตรา ดแูล ควบคมุผูกระท ําผิดมใิหหลบหน ี เพือ่ความปลอดภยัของสงัคม
กบัเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่ใชบังคับ

3. จดัการศึกษาวิชาชีพ วิชาสามัญ และอบรมศีลธรรมจรรยาแกผูกระทํ าผิด
4. จดัสวสัดิการและสงเคราะหแกผูกระทํ าผิดตามควรแกกรณี
5. รักษาระเบียบวินัย และความสงบราบรื่นในการปกครองสํ าหรับผูกระทํ าผิด

ทีถู่กควบคุมอยูในเรือนจํ าและทัณฑสถาน
6. ปฏิบตัหินาทีอ่ื่นๆ ตามความจ ําเปน เชน การชวยเหลือกจิกรรมสงัคมภายนอก

หรือจดักิจกรรมพิเศษสํ าหรับผูกระทํ าความผิดเนื่องในโอกาสหรือวันสํ าคัญตาง ๆ
7. รักษาธ ํารงไวซ่ึงประสทิธภิาพของการบรหิารงานราชทณัฑ ใหเปนตามนโยบาย

กฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่ไดกํ าหนดไว รวมทั้งมีความสอดคลองกับหลักการปองกันสังคม
ในหนวยงานยุติธรรมที่เกี่ยวของอยางใกลชิด ตลอดจนคํ านึงถึงภาวการณของอาชญากรรมในสังคม
เปนสวนประกอบในการกํ าหนดนโยบายการราชทัณฑ

เปาหมายทีสํ่ าคญัขางตนเปนสวนหนึง่ของหลกัในการปฏบิตัติอผูตองขงัในเรอืนจ ํา
ซ่ึงจะตองปฏิบตัติอผูตองขงัใหสอดคลองและถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วของ
โดยเครงครัด เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ และที่สํ าคัญที่สุดก็คือ จะตองปฏิบัติตอผูตองขัง
โดยยดึหลักมนษุยธรรมเสมอืนหนึง่วาผูกระท ําความผดิเปนมนษุยคนหนึง่ ซ่ึงอาจถกูจ ํากดัสทิธบิางอยาง
เนือ่งจากการกระท ําความผดิ แตคงไวซ่ึงสิทธิในการทีจ่ะไดรับการดแูลในฐานะทีเ่ปนเพือ่นมนษุยคนหนึง่

สํ าหรับกระบวนการในการปฏบิตัติอผูตองขงัในเรอืนจ ํานัน้ ในทางปฏบิตัแิลว นอกจาก
ทีไ่ดกลาวมาขางตน หากพจิารณาไปในรายละเอยีด จะท ําใหทราบถงึหลักการทีม่คีวามส ําคญั ซ่ึงถือเปน
หลักการใหญๆ  ทีใ่ชปฏิบตัติอผูตองขงัในเรอืนจ ํา อันไดแก การจดัประเภทเรอืนจ ํา การจ ําแนกลกัษณะผูตองขงั
การควบคมุมใิหหลบหน ีการอบรมแกไขไปจนถงึการปลดปลอย67 ซ่ึงอาจแยกพจิารณาโดยสรปุไดดงัตอไปนี้

                                                       
66 คณะนกัวิชาการในการประชมุทางวชิาการระดบัชาตวิาดวยงานยติุธรรม ครัง้ที่1. เลมเดมิ. หนา 287-290.
67 นัทธี จิตสวาง ก เลมเดิม. หนา 44-46.
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2.3.2.1 การจัดประเภทเรือนจํ าและทัณฑสถาน
การที่จะควบคุมผูตองขังไวเพื่อการอบรมแกไขนั้น จํ าเปนจะตองมี  

การจัดประเภทเรือนจํ าเพื่อแยกปฏิบัติใหเหมาะสมกับผูตองขังประเภทตางๆ ซ่ึงในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑก็ไดบัญญัติใหคํ านึงถึงประเภท ช้ัน เพศของผูตองขัง หรือความประสงคในการอบรม     
ผูตองขังดวย68 สํ าหรับเกณฑที่จะนํ ามาใชในการจัดประเภทเรือนจํ าที่สํ าคัญ ไดแก เกณฑเกี่ยวกับ
ระดับความมั่นคงของเรือนจํ าและเกณฑการจัดประเภทเรือนจํ าตามวัตถุประสงคของงานเรือนจํ า
หรือตามประเภทของผูกระทํ าผิด

กรณีของการจัดเรือนจํ าตามระดับความมั่นคงนั้น จะยึดถือเกณฑ     
ดานความมั่งคงแข็งแรงในการควบคุมที่ลดหล่ันไปตามความมั่นคงแข็งแรงของเรือนจํ าและ    
ความรายแรงของการกระทํ าผิดและระยะเวลาที่ถูกลงโทษ ซ่ึงนิยมจัด 3 ระดับ ไดแก เรือนจํ าระดับ
ความมัน่คงสูง เรือนจํ าระดับความมั่นคงปานกลาง และเรือนจํ าระดับความมั่นคงตํ่ า69

1) เรือนจํ าระดับความมั่นคงสูง (Maximum Security Prison)
เปนเรือนจํ าที่เนนการควบคุมเปนหลัก ใชสํ าหรับคุมขังผูกระทํ าผิด

ที่มีลักษณะราย มีโทษสูงหรือกระทํ าผิดโดยสันดาน เรือนจํ าประเภทนี้จะประกอบดวยกํ าแพงสูง   
มเีรอืนนอนทีเ่ขมแขง็ จดัหองขงัเปนสดัสวน มอุีปกรณแจงเหตรุายและเครือ่งมอืสังเกตความเคลือ่นไหว
ของผูกระทํ าผิดภายในเรือนจํ าอยางทั่วถึง รวมทั้งมีเจาหนาที่ถืออาวุธบนปอมยาม และเจาหนาที่
ตรวจตราดแูลการเขาออกและควบคมุผูกระท ําผิดอยางใกลชิด การอบรมและฝกวชิาชพีแกผูกระท ําผิด
กจ็ดัด ําเนินการเฉพาะภายในเรือนจํ าและทัณฑสถานเทานั้น

2) เรือนจํ าระดับความมั่นคงปานกลาง (Medium  Security Prison)
เปนเรือนจํ าที่มีความมั่นคงรองลงมา เนนการควบคุมพอสมควร  

แตยงัไมเปนเรอืนจ ําเปด ใชควบคมุผูกระท ําผิดทีม่คีวามรายแรงนอยกวาประเภทแรก หรือเปนผูกระท ําผิด
ที่ผานเรือนจํ าที่มีความมั่นคงสูงมาแลว เมื่อโทษลดลงมาก็นํ ามาทํ าการควบคุมไวในบรรยากาศ      
ที่ผอนคลายการควบคุมมากกวาเรือนจํ าระดับความมั่นคงสูงสุด การฝกอาชีพแกผูกระทํ าความผิด
ในเรอืนจ ําระดบัความมัน่คงปานกลางจะเนนหนกัไปในดานอตุสาหกรรมภายในเรอืนจ ําและมกีารเกษตร
บางสวน

                                                       
68 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 6.
69 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 192-193.
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3) เรือนจํ าระดับความมั่นคงตํ่ า (Minimum Security Prison)
เปนเรือนจํ าที่ไมไดเนนหนักดานการควบคุม ใชคุมขังผูตองขัง     

ที่ใกลพนโทษโดยใหอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแกผูตองขัง โดยการใชระบบใหผูตองขัง
รักษาระเบยีบวนิยั และรับผดิชอบตอหมูคณะทีอ่ยูรวมกนัดวยตวัเอง ซ่ึงเปนการตอบแทนคณุความดี
ของนักโทษ โดยจะคัดเลือกผูกระทํ าผิดที่มีความประพฤติดีและไววางใจได ไปควบคุมไวเพื่อ    
เปนการเตรยีมการปลดปลอยในเรอืนจ ําทีม่คีวามมัน่คงตํ ่าสดุ ซ่ึงไดแก เรือนจ ําเปดหรือเรือนจ ําชัว่คราว
เรือนจํ าประเภทนี้ไมมีร้ัวไมมีกํ าแพงกรงขัง ไมมีผูคุมถืออาวุธ มีแตร้ัวลวดหนาม การฝกวิชาชีพ     
กเ็นนหนกัในดานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบาเปนสวนใหญ

ซ่ึงการจดัประเภทเรอืนจ ําและทณัฑสถานตามระดับความมั่นคงแข็งแรง
ดงักลาว เปนการจดัรูปแบบเรอืนจ ํายดึมัน่ในหลกัการควบคมุผูกระท ําผิดแบบดัง้เดมิ  คอื มุงค ํานงึถึง
การควบคมุผูตองขงัไวอยางมัน่คงแขง็แรงเพือ่ปองกนัการหลบหน ี ท ําใหไมไดเนนในดานการอบรม
แกไข เปนผลใหมกีารคมุขงัผูตองขงัใหอยูรวมกนัภายใตระบบการควบคมุทีเ่ขมงวดกวดขนัมากเกนิไป
จนเปนอุปสรรคตอการปรุงแตงแกไขผูกระทํ าผิด

กรณีของการจัดประเภทเรือนจํ าตามวัตถุประสงคของงานเรือนจํ าหรือ
ตามประเภทของผูกระท ําผิดนัน้ เปนการจดัประเภทเรอืนจ ําโดยมุงทีจ่ะอบรมแกไขผูตองขงัเปนหลัก
ยิ่งไปกวาความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุม โดยมุงควบคุมผูตองขังประเภทตางๆ ไวดวยกัน    
เพือ่ใหการอบรมแกไขสอดคลองและเหมาะสมกบัผูตองขงัแตละประเภท ซ่ึงอาจแยกไดเปนเรอืนจ ําชาย
เรือนจํ าหญิงหรือทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานวัยหนุม ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษ ทัณฑสถานเปด  
เรอืนจํ าชั่วคราว เรือนจํ าพิเศษ70

สํ าหรับในประเทศไทยนั้น มีการแบงประเภทของเรือนจํ าตามความ  
ในกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479   
ซ่ึงแกไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2547) และเรอืนจ ําแตละแหงมอํี านาจคมุขงัตางกนั
โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงยตุธิรรม71 ซ่ึงอาจจ ําแนกไดเปน เรือนจ ํากลาง, เรอืนจ ําสวนภมูภิาค
ซ่ึงประกอบดวยเรอืนจ ําจงัหวดัและเรอืนจ ําอ ําเภอ, เรือนจ ําพเิศษ, ทณัฑสถาน ดงัจะไดกลาวตอไปนี้72

                                                       
70 นัทธี จิตสวาง ก เลมเดิม. หนา 44-46.
71 ประกาศกระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2547 เรือ่ง การก ําหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมราชทณัฑ กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2545. และประกาศกระทรวงยติุธรรม เรือ่ง ก ําหนดอ ํานาจการคมุขงัผูตองขงั
ของเรือนจํ า พ.ศ. 2548.

72 พรพิตร นรภูมิพิพัชน. เลมเดิม. หนา 21.
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(1) เรือนจํ ากลาง คือ สถานที่ควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีกํ าหนดโทษ  
ซ่ึงอยูในอํ านาจการควบคุมตามที่กํ าหนด ผูตองขังอุกฉกรรจและผูตองขังอ่ืนๆ ตามคํ าพิพากษาหรือ
คํ าส่ังตามกฎหมาย

(2) เรอืนจํ าจังหวัด คือ สถานที่ควบคุมผูตองขังซ่ึงเปนคนฝาก ผูตองขัง
ระหวางคดี ในเขตอํ านาจศาลที่เรือนจํ าตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกํ าหนดโทษซึ่งอยูในอํ านาจ
การควบคุมตามที่กํ าหนด

(3) เรือนจํ าอํ าเภอ คือ สถานที่ควบคุมผูตองขังซ่ึงเปนคนฝาก ผูตองขัง
ระหวางคดี ในเขตอํ านาจศาลที่เรือนจํ าตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกํ าหนดโทษซึ่งอยูในอํ านาจ
การควบคุมตามที่กํ าหนด

(4) ทณัฑสถาน คอื สถานทีค่วบคมุผูตองขงัทีแ่ยกประเภทแลวตามกฎหมาย
วาดวยการราชทณัฑ เชน ทณัฑสถานหญงิ ใชสํ าหรับควบคมุผูตองขงัทีเ่ปนหญงิ ทณัฑสถานวยัหนุม
ใชควบคมุผูตองขงัทีม่อีายรุะหวาง 18–25 ป ทณัฑสถานบ ําบดัพเิศษ ใชควบคมุผูตองขงัคดยีาเสพตดิ
ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ใชควบคุมผูตองขังปวย เปนตน

(5) เรือนจ ําพเิศษ คอื สถานทีค่วบคมุผูตองขงัซึง่เปนคนฝาก และผูตองขงั
ระหวางคดี ในเขตอํ านาจศาลที่เรือนจํ าตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดที่มีกํ าหนดโทษซึ่งอยูในอํ านาจ
การควบคุมตามที่กํ าหนด

ปจจบุนัเรอืนจ ําและทณัฑสถานแตละประเภทถอืวามคีวามส ําคญัไมแพกนั
แบงตามระดบัความมัน่คงแขง็แรงและหนาทีค่วามรบัผิดชอบ ตลอดจนจ ํานวนอตัราความจขุองผูตองขงั
ในแตละเรือนจํ าและทัณฑสถานแตกตางกันไปตามความจํ าเปนและความเหมาะสมในแงของหลัก
ทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ สํ าหรับเรือนจํ ากลางโดยปกติจะรับคุมขังผูตองขังที่มีคํ าพิพากษาแลว 
และนักโทษเด็ดขาดมีกระจายอยูทั่วประเทศ ถือเปนเรือนจํ าที่มีระดับความมั่นคงสูง โดยเฉพาะ
เรือนจ ําบางขวาง ซ่ึงเปนทีย่อมรบักนัวาเปนเรอืนจ ําทีม่รีะดบัความมัง่คงสงูสดุ มอํี านาจคมุขงัผูตองขงั
ที่ตองรับโทษจํ าคุก 15 ป  ถึงประหารชีวิต แตก็เปนที่นาสังเกตวา แมจะเปนเรือนจํ าที่มีความมั่นคง
สูงสุด แตยังคงมีการรองเรียนจากผูตองขังในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูตองขังเกี่ยวกับ
การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังภายในเรือนจํ า73

                                                       
73 พรพิตร นรภูมิพิภัชน. ผูอํ านวยการสํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ. สัมภาษณ 26 มกราคม 2550.
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ในสวนเรือนจํ าพิเศษ จะใชคุมขังผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด     
ทีเ่รยีกวา คนตองขัง รวมถึงใชจํ าคุกนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป หรือไมเกิน 15 ป  เชน 
เรือนจํ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เปนตน ในสวนพื้นที่ตางจังหวัด ถาจังหวัดใดไมมีเรือนจํ าพิเศษ  
คนตองขังก็จะถูกคุมขังไวที่เรือนจํ าอํ าเภอ เรือนจํ าจังหวัด หรือเรือนจํ ากลาง แลวแตเขตอํ านาจ    
ในการคุมขังของเรือนจํ านั้นๆ74

เรือนจํ าที่ใชควบคุมผูตองขังในประเทศไทย จะมีความแตกตางกันไป
ตามลักษณะของพื้นที่และอายุในการกอสรางเรือนจํ า เรือนจํ าที่มีอายุการกอสรางมาเปนเวลานาน 
มกัเปนเรอืนจ ําทีม่สีภาพเกา บริเวณพืน้ทีภ่ายในคบัแคบ อาคารหลกัจะประกอบดวยอาคารเรอืนนอน
อาคารสูทกรรม โรงเล้ียงอาหารผูตองขัง ที่อาบนํ้ า หองสวม และสถานพยาบาลเปนอาคารหลัก  
เนื่องจากปรัชญาในการกอสรางเรือนจํ าแตเดิมจะยึดหลักการควบคุมตัวผูตองขังไวไมใหหลบหนี
เปนหลัก  ตอมาเมื่อแนวคิดในการปฏิบัติตอผูตองขังไดเปลี่ยนจากการควบคุมผูตองขังมิใหหลบหนี
เพียงอยางเดียวเปนการควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพและแกไขฟนฟูผูกระทํ าผิดใหกลับตน
เปนพลเมืองดี แนวคิดในการกอสรางเรือนจํ าจึงกํ าหนดใหมีพื้นที่ภายในเรือนจํ ากวางขวางยิ่งขึ้น
โดยไดออกแบบใหมีโรงเรียน โรงงานฝกวิชาชีพ พื้นที่ทํ ากิจกรรม สันทนาการ หองประชุม และ
หองสมุดเพิ่มขึ้น พรอมทั้งไดติดตั้งอุปกรณเสริมความมั่นคงเรือนจํ าเพิ่มขึ้น

อยางไรกต็าม สภาพอาคารเรอืนนอนยงัคงเปนรูปแบบเดมิ คอื เปนอาคาร
เรอืนนอนรวม (Dormitory) ที่สามารถควบคุมผูตองขังไดอาคารละประมาณ 100–300 คน ภายใน
เรอืนนอนแยกเปนหองขังรวมหลายหอง แตละหองอาจควบคุมผูตองขังไดหองละ 15–30  คน หรือ
หองละ 30-80 คน ขึ้นอยูกับพื้นที่ภายในหอง ซ่ึงแตกตางกับในตางประเทศบางประเทศ โดยเฉพาะ
ในทวปียโุรป เรอืนจ ําจะไดรับการออกแบบทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมในการควบคมุผูตองขงัแตละประเภท
ภายในอาคารจะประกอบดวยพื้นที่ดํ าเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ สะดวกในการรักษาความปลอดภัย  
ประกอบกับอาคารที่ใชควบคุมตัวผูตองขัง โดยเฉพาะผูตองขังโทษสูงมักเปนอาคารที่มีความมั่นคง
แขง็แรง สวนใหญหองควบคมุมลัีกษณะเปนหองเดีย่ว (Single Cell) กระจายอยูโดยรอบหองควบคมุ
ของเจาพนักงาน (Control Room) ซ่ึงเปนหองกระจก ทํ าใหเจาพนักงานสามารถสอดสองพฤติกรรม
ของผูตองขงัไดตลอดเวลา ยิง่ไปกวานัน้ ภายในอาคารเรอืนนอนหรอืในหองขงัจะตดิตัง้กลองโทรทศัน

                                                       
74 ตามประกาศกระทรวงยติุธรรม เรือ่ง ก ําหนดอ ํานาจการคมุขงัผูตองขงัของเรอืนจ ํา พ.ศ. 2548 ไดก ําหนด

ใหเรอืนจ ําพิเศษกรงุเทพฯ เรอืนจ ําพิเศษธนบรุี เรอืนจ ําพเิศษมนีบรุ ี และเรอืนจ ําพิเศษพทัยา มอี ํานาจคมุขงัผูตองขงั
ที่ตองโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป สวนในพื้นที่อื่นที่มีเรือนจํ าพิเศษ นอกเหนือจากที่กลาวมา มีอํ านาจคุมขังผูตองขัง     
ที่ตองโทษจํ าคุกไมเกิน 15 ป  เชน เรือนจํ าพิเศษเชียงใหม  เรือนจํ าพิเศษพัทลุง ฯลฯ.
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วงจรปดไวทั่วบริเวณเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุมผูตองขัง ตามปกติเรือนจํ าจะอนุญาต
ใหผูตองขังอุกฉกรรจออกมาทํ ากิจกรรมภายนอกหองไดไมเกิน 2 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน75

2.3.2.2 การจํ าแนกลักษณะผูตองขัง
การจํ าแนกลักษณะผูตองขัง (Classification of Prisoners) เปนวิธีการ

ปฏิบตัติอผูตองขังเปนรายบุคคล ดวยการวิเคราะหประวัติและสภาพปญหาทั่วไป สาเหตุพฤติกรรม
ในการกระทํ าผิดของผูตองขัง เพื่อการวางแผนปฏิบัติและการกํ าหนดกิจกรรมปฏิบัติตอผูตองขังได
อยางถูกตองเหมาะสม สอดคลองกบัความตองการและความเปลีย่นแปลงของผูตองขงัเปนรายบคุคล
นับตั้งแตวาระแรกที่ผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํ า จนกระทั่งถึงวันปลดปลอยพนโทษไป76  
การจํ าแนกลักษณะผูตองขังจึงมีขั้นตอนที่สํ าคัญดังนี้

1) การศกึษาประวัติผูตองขังเปนรายบุคคล
การศึกษาประวัติเปนรายบุคคล จะทํ าใหเจาหนาที่รูจักผูตองขัง    

แตละบคุคลไดอยางลึกซึง้ โดยเมือ่รับตวัผูตองขงัเขาสูเรือนจ ําหรอืทณัฑสถานตางๆ แลว จะมกีารจดัท ํา
ทะเบยีน เปลีย่นเครือ่งแตงกาย ซ่ึงเมือ่ผานขัน้ตอนดงักลาวแลว ผูตองขงัจะถกูสงตวัไปอยูในสถานวเิคราะห
ผูตองขัง หรือศูนยแรกรับผูตองขัง เพื่อดํ าเนินการศึกษา ตรวจสอบประวัติผูตองขัง ทั้งนี้อาจทํ าได
โดยการศกึษาจากเอกสารทางคดขีองทางราชการ การสบืเสาะประวตัทิางสงัคมหรอืรายงานการสบืเสาะ
กอนการพจิารณาคดีของพนักงานคุมประพฤติ การตรวจสอบทางการแพทย ตรวจสอบภาวะจิตใจ
หรือความสามารถทีจ่ะปรบัชวีติความเปนอยูในเรอืนจ ําโดยการสมัภาษณผูตองขงันัน้ หรือจากการสงัเกต
พฤติกรรมของผูตองขังในการใชชีวิตในเรือนจํ า ตลอดจนการทดสอบความถนัดในการฝกวิชาชีพ  
แนวความเชื่อทางศาสนา และความสนใจทางสันทนาการ77

2) การวิเคราะหและจัดประเภทผูตองขัง
จากการศึกษารวบรวมขอมูลประวัติและพฤติกรรมของผูตองขัง  

โดยที่สถานแรกรับจะมีการเรียบเรียงเปนรายงาน เสนอใหคณะกรรมการจํ าแนกลักษณะผูตองขัง 
ท ําการศกึษาเพิม่เตมิและรวมกนัพจิารณาขอมลูทีไ่ดรับ ตลอดจนการสมัภาษณเพือ่ศกึษาลกัษณะนสัิย
ของผูตองขงัเพิม่เตมิ เพือ่วเิคราะหถึงสาเหตกุารกระท ําผิดและก ําหนดแนวทางในการปฏบิตัติอผูตองขงั
ใหเหมาะสม ทัง้ดานการควบคมุดแูลและการอบรมแกไขใหสามารถกลบัสูสังคมไดโดยไมกระท ําผิด
                                                       

75 พรพิตร นรภูมิพิพัชน. เลมเดิม. หนา 21-23.
76 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 320.
77 ปรียาพร ศรีมงคล. (2546). เอกสารการสอน ชุดวิชา การปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิด หนวยท่ี 1-7.

หนา 303.
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ขึ้นอีก ภายหลังจากนั้นคณะกรรมการจํ าแนกอาจแยกการปฏิบัติตอผูตองขังภายในเรือนจํ านั้นๆ  
หรือสงตัวผูตองขังไปยังเรือนจํ าหรือทัณฑสถานประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน     
ผูตองขงัทีม่อีายรุะหวาง 18-25 ป ทีก่ระท ําผิดครัง้แรก และไมตองโทษในคดคีวามผดิตามพระราชบญัญตัิ
ยาเสพตดิ พ.ศ. 2522 หรือไมเปนผูตดิยาเสพยตดิ จะจ ําแนกไปควบคมุทีท่ณัฑสถานวยัหนุม78 เปนตน

3) การติดตามประเมินผล
จากการที่ไดวิเคราะหและจัดประเภทผู ต องขัง รวมตลอดถึง       

การแยกปฏิบัติตอผูตองขังเปนรายบุคคลหรือรายประเภทไปแลว ก็ตองมีการติดตามประเมินผลวา 
ผลการดํ าเนินการในการอบรมแกไขเหมาะสมกับผูตองขังเพียงไร หรือมาตรการในการควบคุม
ควรมกีารผอนปรนเพยีงไร เหมาะสมหรอืไม ทัง้นีเ้ปนการประเมนิการวเิคราะหและการใชมาตรการ
ในการปฏบิตัติอผูตองขงัหลังการวเิคราะหวาเหมาะสมเพยีงใด หากไมเหมาะสมหรอืมขีอมลูเปลีย่นไป  
กต็องมีการจํ าแนกลักษณะซํ้ า

การที่จะแยกประเภทผูตองขังเพื่อนํ าไปคุมขังในเรือนจํ าตางๆ และ
ปฏิบตัติอผูตองขงัอยางเหมาะสมนัน้ รัฐมนตรเีปนผูมอํี านาจในการก ําหนดประเภทหรอืช้ันของเรอืนจ ํา
และแยกประเภทหรือช้ันผูตองขัง79 สํ าหรับการแบงประเภทของผูตองขังนั้นสามารถแบงออกได
เปน 7 ประเภทตามกฎหมาย80 ไดแก

(1) ผูตองขังหญิง
(2) ผูตองขังที่มีอายุตํ่ ากวา 25 ป และตองโทษเปนครั้งแรก
(3) ผูตองขังที่ตองโทษสํ าหรับความผิดที่กระทํ าอนาจาร
(4) ผูตองขงัทีต่องโทษส ําหรับความผดิทีป่ระทษุรายแกชีวติและรางกาย
(5) ผูตองขังที่ตองโทษสํ าหรับความผิดที่ประทุษรายแกทรัพย
(6) ผูตองขังซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนผูมีสันดานเปนผูราย
(7) ผูตองขังที่ไมอยูในจํ าพวกที่ไดระบุมาแลว
นอกจากนี้ผูตองขังที่ไมสามารถรวมไวในประเภทใดได ดวยเหตุผล

ของการจะกอการราย หรือเหตผุลพิเศษใดๆ ก็ตาม ใหรวมไปอยูในอีกประเภทหนึ่งตางหาก

                                                       
78 ปรียาพร ศรีมงคล. แหลงเดิม. หนา 308.
79 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 6 และ 11.
80 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479,

ขอ 40 และ 42. และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 11.
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จากขั้นตอนในการจํ าแนกลักษณะของผูตองขังดังกลาว ทํ าใหเห็นวา
การจํ าแนกลักษณะของผูตองขังเปนเพียงเครื่องมือ ไมใชเปาหมายในการอบรมแกไขผูตองขัง    
การจ ําแนกลกัษณะของผูตองขงัจะท ําใหการอบรมแกไขผูตองขงัมปีระสิทธภิาพเหมาะสมกบัผูตองขงั
เปนรายบคุคลหรือรายกลุมมากขึ้น ดังนั้น การจํ าแนกลักษณะผูตองขังจึงอาจนํ าไปใชในการปฏิบัติ
ตอผูตองขังในเรือนจํ าเฉพาะกลุม เชน กลุมผูตองขังเขาใหมหรือกลุมผูตองขังใกลพนโทษหรือ  
อาจน ําไปใชกับผูตองขังทุกคนที่เขาสูเรือนจํ าตั้งแตแรกรับไปจนพนโทษก็ได81

นอกจากนี้ยังเห็นไดวา การจํ าแนกลักษณะผูตองขังไมใชการแยกขัง  
แตการแยกขังเปนสวนเสริมในการจํ าแนกลักษณะผูตองขัง กลาวคือ การจํ าแนกลักษณะผูตองขัง
เปนวธีิการปฏบิตัติอผูตองขงัเปนรายบคุคล ดวยการศกึษาวเิคราะหประวตัปิญหาทัว่ไปของผูตองขงั
และวางแผนปฏบิตัติลอดจนก ําหนดกจิกรรมปฏบิตัใิหสอดคลองกบัผูตองขงัเปนรายบคุคลหรอืรายกลุม
ซ่ึงในการทีจ่ะศกึษาประวตัขิองผูตองขงัเปนรายบคุคลหรือรายกลุมหรือในการทีจ่ะปฏบิตัติอผูตองขงั
กลุมตางๆ แตกตางกันนั้น จํ าเปนตองมีการแยกขัง ซ่ึงหมายถึง การแยกขังผูตองขังประเภทตางๆ
ออกจากกนัเพื่อหวังผลในการควบคุม รักษาความปลอดภัย ตลอดจนการอบรมฝกวิชาชีพ ดังนั้น
การแยกขังเปนเพียงสวนเสริมการจํ าแนกลักษณะผูตองขังเทานั้น และการแยกขังก็ไมไดหมายถึง
จะตองแยกแดน อาจแยกโดยอาศัยหองนอน หรือเขตแดน หรืออาณาบริเวณหนึ่งๆ ก็ได

ปจจุบันการจํ าแนกลักษณะผูตองขังในประเทศไทยไดขยายขอบเขต
กวางขวางขึน้ โดยใหมกีารจ ําแนกลกัษณะผูตองขงัในทกุเรอืนจ ําทีไ่ดมกีารรบัตวัผูตองขงัไวควบคมุดแูล
โดยจะจํ าแนกลักษณะผูตองขังเพื่อแยกประเภทและยายไปรับการควบคุม อบรม และฝกวิชาชีพ   
ยังเรือนจํ าลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ที่เรียกตามพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ พ.ศ. 2479 วา คนตองขงัหรือคนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีานัน้ ในชวงกอนทีศ่าลชัน้ตน
จะมีคํ าพิพากษา หากไมไดการปลอยตัวช่ัวคราว ก็จะตองถูกขังตามหมายขัง และสงตัวไปคุมขัง   
ยงัเรอืนจ ําพเิศษ ถาในจังหวัดใดไมมีเรือนจํ าพิเศษ ก็จะสงตัวไปคุมขังยังเรือนจํ าอํ าเภอหรือเรือนจํ า
จงัหวดั จนกวาศาลชั้นตนจะตัดสินใหลงโทษจํ าคุกหรือประหารชีวิต จึงจะมีการยายผูตองขังไปยัง
เรือนจํ าที่มีอํ านาจคุมขังสูงกวาหรือความมั่นคงสูงกวา เวนแตเปนคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษจํ าคุก     
ไมเกิน 7 ป หรือไมเกิน 15 ป กอ็าจคมุขังไวในเรือนจํ าพิเศษตอไป และจะมีการแยกขังไวตางหาก
จากนกัโทษเด็ดขาดเทาที่จะทํ าได82 เชน มกีารแยกแดนระหวางคนตองขังกับนักโทษเด็ดขาด หรือ
แยกเรือนนอนเปนสัดสวน ตลอดจนจะไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากนักโทษเด็ดขาดทั้งทางดาน

                                                       
81 นัทธี จิตสวาง ก เลมเดิม. หนา 48.
82 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 11.
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การท ํางาน สิทธิการพบทนาย การติดตอส่ือสาร ไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด ในสวนของคนตองขัง     
ทีเ่ปนหญงิกม็แีนวปฏบิตัเิชนเดยีวกนั แตตองสงตวัไปคมุขงัยงัทณัฑสถานหญงิ นอกจากนีค้นตองขงั
ทีต่ดิยาเสพตดิก็จะมีการจํ าแนกไปคุมขังยังทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษ เพื่อการบํ าบัดรักษาโดยเฉพาะ83

2.3.2.3 การควบคุมมิใหผูตองขังหลบหนี
การหลบหนขีองผูตองขงันัน้นบัวาเปนเรือ่งทีม่คีวามส ําคญัตองานราชทณัฑ

เปนอยางยิง่ เพราะหากมีหารหลบนี้เกิดขึ้นเมื่อไรก็จะกอใหเกิดผลเสียหายตอหลายฝาย ทั้งในดาน
ความสงบสขุและสวสัดภิาพของสงัคมทีจ่ะไดรับความกระทบกระเทอืนจากภยัอันเกดิจากการหลบหนี
ของผูตองขัง นอกจากนี้ยังเปนการทํ าลายรากฐานความยุติธรรมของบานเมือง เนื่องจากผูกระทํ าผิด
มไิดมกีารถกูลงโทษครบตามค ําพพิากษาของศาล และฝายบานเมอืงจะตองเสยีคาใชจายในการด ําเนนิการ
จบักุมตามตัวผูตองขังที่หลบหนี และที่สํ าคัญที่สุด กค็ือ การหลบหนีของผูตองขังเปนการทํ าลาย
ศรทัธาของประชาชนตองานราชทัณฑ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑในการควบคุมผูตองขัง

สํ าหรับการปองกันไมใหผูตองขังหลบหนีนั้น ยอมมีความสัมพันธ    
กับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เรือนจํ าและทัณฑสถาน ซ่ึงตองสอดคลองกับระบบควบคุมที่มี  
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในความหมายของระบบควบคุม84 ก็คือ ความสัมพันธของมาตรการตางๆ         
ของทางเรือนจํ าที่ใชในการปองกันการหลบหนีของผูตองขัง และทํ าใหกิจกรรมตางๆ ในเรือนจํ า
ด ําเนนิไปดวยดี ระบบควบคุมจึงมีขอบเขตที่กวางขวาง ครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ภายในเรือนจํ า
และภายนอกเรอืนจ ําทีเ่จาพนกังานเรอืนจ ําจะตองปฏิบตั ิ นบัตัง้แตเริม่น ําผูตองขงัออกจากเรอืนนอน
ในตอนเชา การตรวจนบั การจดัหมวดหมูผูตองขงั การตรวจคน การตรวจตราอยูเวรยามไปจนกระทัง่
นํ าผูตองขังเขาเรือนนอนในเวลาเย็น และนํ าผูตองขังออกในวันใหม ดังนั้น การควบคุมผูตองขัง   
จงึนบัวาเปนงานทีต่องท ําตลอด 24 ช่ัวโมง และกระท ําตดิตอกนัโดยไมมวีนัหยดุ ทัง้นีเ้พือ่เปนการปฏบิตัิ
ตามเปาหมายของงานราชทัณฑในดานการควบคุมผูตองขังไวมิใหหลบหนี ซ่ึงถือเปนเปาหมาย
เดยีวกันของผูปฏิบัติงานราชทัณฑ85

                                                       
83 ธิตินัย พาติกบุตร. นักทัณฑวิทยา 4 ประจํ ากรมราชทัณฑ. สัมภาษณ 24 พฤศจิกายน 2549.
84 นัทธี จิตสวาง ก เลมเดิม. หนา 69.
85 ไตรรัตน โภคพลากรณ, เฉลิมพงศ มีสมนัย และกอบเกียรติ กสิวิวัฒน. (2546). เอกสารการสอน

ชุดวิชา การบริหารงานราชทัณฑ หนวยท่ี 1-8. หนา 6-7.
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จากการสํ ารวจภายในรอบ 10 ปทีผ่านมา ผูตองขังที่หลบหนีมีจํ านวน
ลดนอยลงเปนลํ าดบั ซ่ึงเปนสวนส ําคญัทีแ่สดงถงึความมมีาตรฐานและประสทิธภิาพในหลายๆ ดาน
ตวัอยางเชน ดานความเปนอยูของผูตองขงั ความมัน่คงของเรอืนจ ํา การท ํางานของเจาพนกังานเรอืนจ ํา
เปนตน สงผลตอการที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายของงานราชทัณฑ ซ่ึงมีสวนตอการพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑอยางมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตารางที่ 2.2 สถิติผูตองขังหลบหนีในรอบหลายปที่ผานมา

สถติผิูตองขังหลบหนีในรอบหลายปท่ีผานมา

หมายเหตุ: ในปงบประมาณ 2550 สํ ารวจขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2549
ทีม่า: สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง สํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ

ปงบประมาณ
พ.ศ.

ผตข. หลบหนีภายใน
(คน)

ผตข. หลบหนีภายนอก
(คน)

รวมจํ านวน ผตข.
(คน)

2539 52 161 213
2540 85 78 163
2541 118 79 197
2542 24 73 97
2543 52 60 112
2544 32 71 103
2545 18 48 66
2546 6 50 56
2547 7 56 63
2548 9 41 50
2549 - 34 34
2550 1 12 13

รวมทุกป 404 761 1167
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อยางไรก็ตาม แมจํ านวนผูตองขังที่หลบหนีจะมีจํ านวนนอยลงก็ตาม  
แตการปฏบิตัติอผูตองขงัทีค่ดิหลบหนีน้ัน้กย็งัถือเปนส่ิงสํ าคญัและตองมหีลักการปองกนัอยูโดยตลอด  
โดยจะตองมีการวางแผนและเปนไปดวยความสุขุม ระมัดระวังอยางรอบคอบ ตองอาศัยการหาขาว
รวมทัง้การใชความฉลาดไหวพรบิปฏภิาณของเจาหนาทีร่าชทณัฑประกอบกนั ซ่ึงสมาคมงานราชทณัฑ
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา86 ไดเสนอแนะวา การปฏิบัติตอผูตองขังอันตรายที่คิดหลบหนีนั้น     
ควรประกอบดวยมาตรการ ดังนี้คือ

1) มาตรการในการรกัษาความปลอดภยั ถือวาเปนมาตรการทีสํ่ าคญัทีสุ่ด
ประกอบดวยการตรวจคนอยางมีประสิทธิภาพและตองกระทํ าอยางสมํ่ าเสมอ ทัง้การตรวจคนปกติ  
และการตรวจคนพิเศษ และมีการตรวจนับอยางเปนทางการอยางนอยวันละ 5 คร้ัง การตรวจตรา
อยางรอบคอบและใชปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งการมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การดูแล
รักษาความมัน่คงของอาคารสถานทีใ่หมมีาตรฐานสงูจะเปนการปองกนัไมใหเกดิเหตรุาย และจะท ําให
การดํ าเนินชีวิตของผูตองขังเปนไปตามปกติ

2) มาตรการการจัดระบบขอมูลจากผูตองขัง การจะปฏิบัติตอผูตองขัง
ประเภทนี้ใหประสบความสํ าเร็จนั้น เรือนจํ าจะตองมีขอมูลขาวสาร รายละเอียดของผูตองขัง       
ในดานตางๆ อยางดีและเพียงพอ รวมทั้งประวัติการกระทํ าผิดของผูตองขังนั้นๆ มากอน จัดทํ า   
เปนแฟมเอกสารสวนบคุคล เพือ่ใหสามารถคนหาสือ่สาร และรายงานขอมลูทีต่องการไดอยางรวดเรว็
ถูกตอง

3) มาตรการการรับตัวผูตองขังเขาใหม การปฐมนิเทศ และการจํ าแนก
ลักษณะผูตองขงั เมือ่รับตวัผูตองขงัเขามาในเรอืนจ ํา เจาพนกังานทีท่ ําหนาทีรั่บตวัผูตองขงัจะตองทราบ
ขอมลูขาวสารตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัผูตองขงัอยางเพยีงพอ และตองมคีวามระมดัระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้
จากผูตองขงัประเภทนี ้ และตองปฏิบตัติามขัน้ตอนการรบัตวัผูตองขงัอยางเครงครดั สํ าหรบัทางเรอืนจ ํา
และทัณฑสถานจะตองจัดใหมีการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม ชวงเวลาดังกลาวถือเปนโอกาส        
ที่เจาพนักงานเรือนจํ าจะไดทํ าการสัมภาษณผูตองขังและใชเทคนิควิธีการตลอดจนความพยายาม
เพื่อที่จะไดความจริง ซ่ึงในชวงการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหมนี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตอง         
ใหความเอาใจใสในการสงัเกตและประเมนิผูตองขงัในทกุแงทกุมมุและท ําดวยความละเอยีดรอบคอบ
และนํ าขอมูลที่ไดมาเขียนรายงานสรุปเกี่ยวกับผูตองขัง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการจํ าแนกลักษณะ
ผูตองขงัและผูที่เกี่ยวของ การจํ าแนกลักษณะผูตองขังอันตรายที่คิดหลบหนี เรือนจํ าควรมีมาตรการ

                                                       
86 ทวีรัตน นาคเนียม. (2546). เอกสารการสอน ชุดวิชา การปฏิบัติตอผูกระทํ าผิด หนวยท่ี 8-15.

หนา 267-268.
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และเตรียมการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหเพียงพอ และจัดโครงการปฏิบัติตอผูตองขัง
ใหเหมาะสมกับผูตองขังที่คิดหลบหนีอยางจริงจัง

4) มาตรการในการควบคุมผูตองขัง ซ่ึงไมมีมาตรการในการควบคุม
มาตรการใดทีม่ปีระสิทธภิาพมากทีสุ่ด แตควรตองใชหลายๆ มาตรการรวมกนั นอกจากนีก้ารควบคมุ
ผูตองขงัไมใหหลบหนีหรือผูตองขังที่คิดหลบหนี ตองกํ าหนดใหควบคุมอยูในสวนที่มีความมั่นคง
ปลอดภยัสูงของเรือนจํ าและทัณฑสถาน ในการที่จะควบคุมผูตองขังใหมีประสิทธิภาพนั้น จํ าเปน
ตองอาศัยการปฏิบัติและมาตรการในดานอื่นๆ มาประกอบดวย เชน การมีการรักษาพยาบาลที่ดี  
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในเรือนจํ าใหสะอาด มีกิจกรรมนันทนาการ
สํ าหรับผูตองขังตามสมควร พรอมทั้งการเอาใจใสรอบคอบ และความมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี     
ของเจาหนาที่หรือผูคุม

ในการกํ าหนดมาตรการตางๆ ที่จะปฏิบัติตอผูตองขังเพื่อปองกันไมให
ผูตองขังหลบหนี จะตองยึดหลักการที่จะไมทํ าใหผูตองขังเกิดความรูสึกมีปมดอย หรือสูญเสีย
สถานภาพ มีความเปนไปไดวาผูตองขังมีความคาดหวังที่จะกลับตัวใหม แตการปฏิบัติตอผูตองขัง
บางอยางของเจาหนาทีท่ีไ่ปก ําหนดกฎเกณฑ อาจเกดิความไมพอใจแกผูตองขงั จงึท ําใหอยากหลกีเลีย่ง
และเกดิความคดิทีจ่ะหลบหน ีอยางไรกด็ ีแมวาการควบคมุและการรกัษาความปลอดภยัจะถือเปนภารกจิ
ทีม่คีวามส ําคญัเปนอนัดบัแรกของเรอืน แตจดุมุงหมายสดุทายคอืการปองกนัชมุชนใหไมเกดิการกระท ําผิด
มากกวาจะเขามาแกไขภายในเรือนจํ า แตในขณะเดียวกันเรือนจํ าก็ตองสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่เอื้ออํ านวยตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูตองขังดวย

2.3.2.4 การอบรม ปรับปรุงแกไข ตลอดจนบํ าบัดฟนฟูผูตองขัง
การอบรมแกไขผูตองขังเปนกิจกรรมที่มุ งจะทํ าใหผูตองขังสามารถ

กลับเขาสูสังคมไดโดยไมกระทํ าผิดขึ้นอีก โดยการแกไขปรับปรุงบุคลิกภาพที่เสียไปของผูตองขัง  
ใหสามารถปรบัตวัใหเขากบักฎเกณฑและเงือ่นไขของสงัคมเมือ่พนโทษ และโดยการใหทกัษะทีจ่ ําเปน
ในการด ํารงชวีติในสงัคม เชน การฝกอาชพี การใหการศกึษาและอบรมทางศลีธรรม ดงันัน้ในการอบรม
แกไขหรือบํ าบัดฟนฟูผูตองขังจึงมีลักษณะที่สํ าคัญ 2 ลักษณะ คือ

(ก) การเสริมทักษะในดานอาชีพ การศึกษา และการอบรมทางศีลธรรม 
ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักในการอบรมแกไขผูตองขังที่ปฏิบัติอยูในทุกเรือนจํ า

(ข) การปรับปรุงบุคลิกภาพ ใหสามารถมีความตานทานตอส่ิงยั่วยุ      
ในการกระท ําผิด และการปรงุแตงจติใจทีด่งีาม ไมคดิทีจ่ะกระท ําผิดอกี ซ่ึงจะตองอาศยัเทคนคิหลายทาง  
เชน การใชกระบวนการกลุม การใชความสมัพนัธกบัครอบครวัและการใชวธีิการทางสงัคมสงเคราะห เปนตน
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อยางไรกต็าม อาจกลาวไดวาวธีิการทีจ่ะท ําใหการลงโทษบรรลจุดุมุงหมาย
ในการแกไขปรบัปรงุ หรือการบ ําบดัฟนฟผููกระท ําผิด ตลอดจนถอืเปนหลักการทีจ่ะปฏบิตัติอผูตองขงั
ไดอยางมปีระสทิธิภาพและเปนทีย่อมรับกนัทางอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยาในปจจบุนั มหีลักการส ําคญัๆ
ดังตอไปนี้87

1) พยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทํ าความผิดประสบกับส่ิงที่จะทํ าลาย
คณุลักษณะประจํ าตัวของเขา โดยการหลีกเลี่ยงการสงผูกระทํ าผิดที่พอมีหนทางหรือโอกาสกลับตัว
ไดเขาจํ าคุกในเรือนจํ า แตใหไปใชระบบการคุมประพฤติโดยการรอลงอาญาใหมากขึ้น เพราะ    
เมื่อผูกระทํ าผิดถูกสงตัวเขาคุมขังในเรือนจํ ากลายเปนผูตองขัง อยางนอยที่สุดก็จะทํ าใหฐานะและ
ช่ือเสียงของเขาเสื่อมลงในสายตาของผูอ่ืน กอใหเกิดความอับอาย อันเปนการทํ าลายคุณลักษณะ
ประจ ําตวัของเขาไป ท ําใหโอกาสทีจ่ะคดิกลบัตวัตองลดนอยลง และทีสํ่ าคญัยิง่ กค็อื การสงผูกระท ําผิด
ที่พอมีโอกาสที่จะกลับตัวไดไปคุมขังรวมกับผูรายโดยสันดานหรืออาชญากรอาชีพ ก็ยอมงาย      
ตอการถายทอดความชั่วราย และการครอบงํ าจากอาชญากรผูนั้นได จึงไมควรใชวิธีการลงโทษ  
ดวยการประจาน ซ่ึงเปนวธีิการประกาศใหคนอืน่รูวาไมควรเรยีนแบบอยางผูกระท ําผิด หรือหาสถานที่
ควบคุมตัวแทนการใชโทษจํ าคุก

2) พยายามหลกีเล่ียงโทษจ ําคกุระยะสัน้ โดยหนัมาใชวธีิการอยางอืน่แทน
เชน ใชโทษกกัขงัหรือปรับ หรือใหศาลรอลงอาญา หรือรอการก ําหนดโทษ เปนตน สํ านกักฎหมายอาญา
สมยัใหมใหเหตุผล 2 ประการ คือ

(1) การลงโทษจ ําคกุระยะสัน้ ไมท ําใหบรรลุวตัถุประสงคในการปรบัปรงุ
แกไข เพราะระยะเวลาการจํ าคุกนอยเกินกวาที่จะใหการอบรมหรือฟนฟูไดตามเปาหมาย

(2) การลงโทษจํ าคุกระยะสั้นจะมีผลเสียมากกวาผลดี อาจทํ าให   
ผูถูกลงโทษกลายเปนผูกระทํ าผิดรายแรงยิ่งขึ้น

3) ควรเนนหนักดานการปฏิบัติตอผูตองขังเปนรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อ
ด ําเนนิการจ ําแนกลกัษณะผูตองขงัตามความผดินัน้ๆ ลักษณะนสัิยและความประพฤตไิมไดขึน้อยูกบั
ความหนกัเบาของการกระท ําความผดิ ดงันัน้จงึตองลงโทษใหเหมาะสมกบัตวับคุคลและตองพจิารณาวา
ตวับคุคลนัน้จะตองไดรับการแกไขอยางไร โดยนกัทณัฑวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห และนกัจติวทิยา
รวมมือกัน ทั้งนี้เพื่อวางแผนในการแกไขทั้งดานการศึกษาและการแยกประเภทและในดานอื่นๆ 
ใหเหมาะสมเปนการเฉพาะราย

                                                       
87 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 463-475. และ ธีรารัตน สัมมา. เลมเดิม. หนา 27-28.
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4) ใหมกีารแกไขปรบัปรงุผูตองขงัระหวางพจิารณาหรอืกอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ด รวมถึงผูตองขังที่ตองโทษจํ าคุก โดยการฝกหัดอาชีพ ใหการศึกษาอบรมทั้งดานการศาสนา 
ศลีธรรม และการศึกษาวิชาสามัญ เพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพหลังพนโทษ และ
เพื่อการปรับปรุงสภาพจิตใจ

5) การสงเคราะหผูพนโทษนั้น สํ าหรับผูที่พนโทษใหมๆ ยอมตองการ
ค ําแนะน ําในการด ําเนนิชวีติ และความชวยเหลือในการท ํางาน เนือ่งจากบคุคลเหลานีใ้นความเปนจรงิ
มกัไมไดรับการตอบรบัทีด่จีากสงัคม แมเขาจะพนโทษออกมาและตองการทีจ่ะเปนพลเมอืงทีด่กีต็าม
เมือ่ไดรับความทกุขยากจากการด ําเนนิชวีติและไมอาจแกไขปญหาได กอ็าจเกดิความจ ําเปนทีจ่ะตอง
หนัไปหาการกระท ําความผดิอกี ดงันัน้การด ําเนนิงานสงเคราะหผูพนโทษจงึเปนสาระส ําคญัสวนหนึง่
ในการสนบัสนนุการแกไขผูกระท ําผิดใหกลับตนเปนพลเมอืงด ี โดยอาจมาจากการตัง้กองทนุชวยเหลือ
หรือการบริการจัดหางานให เปนตน

จะเห็นไดวา หลักการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ านั้น มีอยูมากมาย
หลายประการและมีเนื้อหาสาระคอนขางมาก ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา การที่จะปฏิบัติตอผูตองขังนั้น 
เปนเรื่องที่สํ าคัญและบางครั้งก็ไมอาจมองขามสิ่งเล็กๆ นอยๆ ได เพราะมีผลกระทบหลายดาน     
ทัง้ตวัผูตองขงัเองและตวัเจาพนกังานเรอืนจ ํา ไมวาจะเปนดานความมัน่คงปลอดภยัหรือทางดานวนิยั  
ส่ิงเหลานีไ้มเพยีงแตจะเปนไปตามตวับทกฎหมายเทานัน้ แตมนัยงัครอบคลมุไปถงึหลักการปกครอง
การบรหิารงาน หลักการทางดานจรยิธรรมอกีดวย ดงันัน้เจาพนกังานเรอืนจ ําจงึมคีวามส ําคญัอยางยิง่
ตออํ านาจหนาที่ที่ไดรับ เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของประสิทธิภาพในการแกฟนฟู เพื่อใหผูตองขัง
กลับคืนสูสังคมไดโดยไมตองกลับไปกระทํ าความผิดซํ้ าอีก

2.3.3 อํ านาจหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจํ า
เจาพนักงานเรือนจํ าแยกออกเปน 2 ประเภท88 คอื เจาพนักงานอํ านวยการกลาง

และเจาพนักงานประจํ าเรือนจํ า
ก) เจาพนักงานอํ านวยการกลาง ประกอบดวย

1) อธิบดี เปนผูอํ านวยการเรือนจํ าโดยทั่วไป ซ่ึงก็คือ อธิบดีกรมราชทัณฑ
นัน่เอง โดยมอํี านาจหนาทีโ่ดยทัว่ไปในการบรหิารงานเรอืนจ ําใหเปนไปตามเปาหมายและวตัถุประสงค
ของงานราชทัณฑ และออกคํ าส่ังตางๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงฯ 

                                                       
88 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479,

ขอ 4-24. และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 13.
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เชน อํ านาจออกขอบงัคบัวาดวยการศกึษาและอบรมผูตองขงั อํ านาจในการออกค ําสัง่ใหยายผูตองขงั
จากเรอืนจ ําหนึง่ไปอกีเรอืนจ ําหนึง่89 เปนตน ในสวนผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืคนตองขงั
อธิบดถืีอวามีสวนสํ าคัญ เพราะคนตองขังอาจไดรับความสะดวกใดๆ ไดตามที่อธิบดีกํ าหนดไว90

2) ผูชวยอธิบดี (แตเดมิมตี ําแหนงนี ้ปจจบุนัมแีตต ําแหนงรองอธบิดเีทานัน้91)
3) หวัหนากองในกรมราชทณัฑ ซ่ึงเมือ่เทยีบแลวในปจจบุนักค็อื ผูอํ านวยการ

สํ านักหรือกองตางๆ ในกรมราชทัณฑ ซ่ึงจะมีอํ านาจหนาที่โดยเฉพาะภายในสํ านักหรือกองนั้นๆ
โดยจะมลัีกษณะเปนการแบงงานไปตามสายงานภายในกรมราชทณัฑ เชน ผูอํ านวยการส ํานกัทณัฑวทิยา
รองลงมาก็คือ ผูอํ านวยการสวนมาตรการควบคุมผูตองขัง มีหนาที่เกี่ยวกับงานควบคุมผูตองขังและ
อํ านาจในการพิจารณาเกี่ยวกับคํ าสั่งที่ใชตอผูตองขัง หรือผูอํ านวยการกองนิติการ ซ่ึงจะมีอํ านาจ
หนาทีใ่นสายงานทางดานกฎหมาย เปนตน

4) สารวตัรเรอืนจํ าประจ ํากรมราชทณัฑ เดมิกม็ตี ําแหนงนีเ้ชนกนัในลกัษณะ
ของเจาพนกังานอ ํานวยการกลาง แตปจจบุนัเปน ผูตรวจราชการของกรมราชทณัฑ  ซ่ึงเปนเจาหนาที่
ตรวจการเรือนจํ าตามที่อธิบดีกํ าหนดใหมีอํ านาจใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกเจาพนักงานประจํ าเรือนจํ า 
รองจากผูบญัชาการเรอืนจ ําลงมา และเสนอความเหน็ตอผูบญัชาการเรอืนจ ํา แตถาไดรับค ําสัง่จากอธบิดี
ใหเขาควบคมุกจิการเรอืนจ ํา จะมอํี านาจบงัคบับญัชาเจาพนกังานเรอืนจ ํารองจากผูบญัชาการเรอืนจ ําดวย92

5) ขาราชการกรมราชทัณฑท่ีเปนหัวหนาแผนกในกรมราชทัณฑ ที่อธิบดี
ส่ังใหออกตรวจหรอืควบคมุเรอืนจ ํา และขาราชการสงักดักรมราชทณัฑคนใดกต็ามทีรั่ฐมนตรวีาการ
กระทรวงยุติธรรมสั่งใหไปควบคุมเรือนจํ า ขาราชการผูนั้นถือเปนผูบัญชาการเรือนจํ า

ข) เจาพนักงานประจํ าเรือนจํ า ไดแก
1) ผูบัญชาการเรือนจํ า ในสวนหนาที่นั้น ผูบัญชาการเรือนจํ ามีหนาที่    

รับผิดชอบบงัคับบัญชากิจการเรือนจํ าโดยทั่วไป ตรวจการเรือนจํ าตามระเบียบที่กํ าหนดไว ควบคุม
เจาพนักงานและกิจการของเรือนจํ า ระงับเหตุการณไมสงบในเรือนจํ า ดูแลทุกขสุขของผูตองขัง 
ออกหนังสือสํ าคัญตางๆ แกผูตองขัง และที่สํ าคัญตอการลงโทษผูตองขัง คือ ผูบัญชาการเรือนจํ า
ตองเปนประธานในการลงโทษเฆีย่นผูตองขงั และเปนประธานคณะกรรมการด ําเนนิการประหารชวีติ

                                                       
89 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 27 และ 12.
90 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 49.
91 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 67.
92 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 7.
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นกัโทษ ตลอดจนเปนผูรับเรือ่งทลูเกลาฯ ถวายฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษของผูตองขงัซึง่ถูกจ ําคกุ
อยูในเรือนจํ า แลวตองรีบสงเรื่องราวทูลเกลาฯ นั้น ไปยงัรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม93

ในสวนอ ํานาจนัน้ ผูบญัชาการเรอืนจ ํามอํี านาจบงัคบับญัชาเหนอืเจาพนกังาน
และผูตองขังทุกคนในเรือนจํ านั้นและอํ านาจในดานอื่นอีกมากตามพระราชบัญญัติราชทัณฑและ
กฎหมายทีเ่กีย่วของ เชน อํ านาจยืน่ค ํารองขอตอศาลขอใหปลอยตวัผูตองขงั ในกรณทีีเ่ชือ่วาผูตองขงั
ถูกขงัหรือจ ําคกุโดยผดิกฎหมาย หรือผิดจากค ําพพิากษาของศาล ทีสํ่ าคญัเกีย่วกบัการปฏบิตัติอผูตองขงั
ก็คือ อํ านาจวนิิจฉัยลงโทษยกเลิกการลงโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษทางวินัยตอผูตองขังและอํ านาจ
อนุญาตใหผูตองขังที่ปวยออกไปรับการรักษาตัวนอกเรือนจํ าไดหากเปนการเรงดวน ในสวน     
ของเครื่องพันธนาการนั้น ผูบัญชาการเรือนจํ ามีอํ านาจอนุญาตใหใชเครื่องพันธนาการอยางอื่น      
ทีเ่บากวาตรวน กุญแจมือ หรือโซลาม

2) สารวตัรเรอืนจํ า สํ าหรับเรอืนจ ําทีม่กีจิการมากหรอืยุงยาก หรือมผูีตองขงั
ตัง้แต 1,000 คนขึน้ไป แตในขณะนีไ้มมตี ําแหนงนีใ้นเรอืนจ ําตาง  ๆคงปรากฏแตเฉพาะแตในกฎกระทรวงฯ
เทานั้น

3) พศัดี เดมิหมายถงึขาราชการพลเรอืนสามญัตัง้แตช้ันตรขีึน้ไปทีป่ฏิบตัหินาที่
อยูในเรอืนจ ําและทณัฑสถาน แตตอมากรมราชทณัฑไดก ําหนดใหม โดยใหขาราชการพลเรอืนสามญั
ตั้งแตระดับ 4 ขึน้ไป ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในเรือนจํ าและทัณฑสถานทํ าการในหนาที่พัศดี และไดมี
การแกไขใหมในป 2541 ใหขาราชการระดับ 6 ขึน้ไป ท ําหนาที่พัศดี94 ซ่ึงในกรณีที่เรือนจํ าหรือ
ทณัฑสถานใดไมมีขาราชการตั้งแตระดับ 6 ขึน้ไป หรือมีไมเพียงพอ ใหขออนุมัติกรมราชทัณฑ
แตงตัง้ขาราชการระดบัอ่ืนทีเ่หมาะสมท ําการในหนาทีพ่ศัดหีรือกรณพีเิศษเฉพาะรายกไ็ด ซ่ึงจากการศกึษา
พบวา ในเรือนจํ าและทัณฑสถานแตละแหง ปจจุบันจะมีพัศดีอยูหลายคน ซ่ึงแบงงานรับผิดชอบ
แตกตางกันไป แลวแตเรือนจํ าหรือทัณฑสถานนั้นๆ

อํ านาจของพัศดี ก็คือ สิทธิที่จะดํ าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได     
ตามกฎหมายและในสวนงานที่เกี่ยวกับเจาพนักงานนั้น พัศดีมีอํ านาจหนาที่ปกครองและควบคุม
ระเบยีบวนิยัของเจาพนกังานในสงักดับงัคบับญัชา ในสวนงานทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัแิละควบคมุผูตองขงั
พศัดมีอํี านาจหนาทีใ่นการปกครองและควบคมุระเบยีบวนิยัของผูตองขงั ตรวจตราปองกนัการกระท ํา

                                                       
93 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 73. และกฎกระทรวงฯ ขอ 10-13.
94 คํ าสั่งกรมราชทัณฑที่ 950/2523 และ 328/2541 เรื่อง ใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ ลงวันที่ 15 กันยายน 2523 และ 30 เมษายน 2541 ตามลํ าดับ.
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ผิดวินัยและลงโทษทางวินัยแกผูตองขัง ตลอดจนการหลบหนีและจับกุมเมื่อมีการกระทํ าผิดอาญา 
กลาวโดยสรุป พัศดีมีหนาที่ดังตอไปนี้95

(1) ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของเจาพนักงานในสังกัด
(2) แบงงานการของเรอืนจ ําเปนสวน  ๆ มอบหมายใหเจาพนกังานในสงักดั

ไปดํ าเนินการควบคุมหรือจัดทํ า
(3) รักษาและดูแลบูรณะสถานที่และทรัพยสินของเรือนจํ า
(4) ควบคุมดูแลการทะเบียนบัญชีของเรือนจํ า
(5) หากเรอืนจ ําใด ทางการมไิดตัง้สมหุบญัชไีว ตองรับผิดชอบในการเบกิ

และจายเงินอันเกี่ยวเปนกิจการของเรือนจํ า
(6) ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของผูตองขัง
(7) ตรวจตราการกระท ําผิดวนิยัของผูตองขงั ตลอดจนการหลบหนแีละ

จบักุมเมื่อมีการกระทํ าผิดอาญา
(8) จดัการและควบคุมการทํ างานของผูตองขัง
(9) จดัการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผูตองขัง
(10) ดแูลการอนามัยของผูตองขัง การสุขาภิบาลของเรือนจํ า และจัด

ใหเปนไปตามคํ าแนะนํ าของแพทย
(11) เปดโอกาสใหผูตองขังรองทุกขไดโดยสะดวกและเต็มที่
และพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 ไดระบวุา ใหพศัดเีปนเจาหนาที่

มอํี านาจทีจ่ะสัง่ใหใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงั และเพกิถอนค ําสัง่นัน้ ซ่ึงในเรือ่งเครือ่งพนัธนาการนัน้
พัศดีถือเปนผูมีบทบาทสํ าคัญ เพราะเปนผูมีอํ านาจในการสั่งใหใช หรือเพิกถอนการใหใช       
เครื่องพันธนาการ96  ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในเรื่องการปฏิบัติตอผูตองขังโดยใชเครื่องพันธนาการ

4) ผูคุม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254297 หมายถึง  
เจาพนกังานผูควบคมุดแูลนกัโทษ โดยตามอ ํานาจหนาทีข่องกรมราชทณัฑแลว ผูคมุตองเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญระดับ 1-5 และขาราชการพลเรือนวิสามัญที่ปฏิบัติหนาที่อยู ตามเรือนจํ าและ      
ทณัฑสถานตางๆ เทานั้น สวนผูปฏิบัติหนาที่ในกรมราชทัณฑหาใชเปนผูคุมไม98

                                                       
95 สมบูรณ ประสพเนตร. (2544). คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอํ านาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของเจาพนักงานเรือนจํ า. หนา 86. และ กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 18 และขอ 100.
96 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14.
97 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. (2546).
98 สมบูรณ ประสพเนตร. เลมเดิม. หนา 4.
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ผูคมุถือวาเปนเจาพนกังานเรอืนจ ําทีม่คีวามส ําคญัในการปฏบิตัติอผูตองขงั  
ซ่ึงถึงแมตํ าแหนงผูคุม จะเปนระดับที่ตํ่ าสุด แตก็เปนตํ าแหนงที่ตองปฏิบัติหนาที่คลุกคลีใกลชิด   
กบัผูตองขงัมากทีสุ่ด ความเสีย่งในการปฏบิตัหินาทีจ่งึมอียูคอนขางจะสงูมาก พระราชบญัญตัริาชทณัฑ
จงึไดใหอํ านาจหนาที่ผูคุมในการปฏิบัติหนาที่ดังนี้99

(1) อํ านาจหนาทีต่ามกฎกระทรวงฯ ขอ 18 (6)-(11) ซ่ึงเปนอํ านาจหนาที่
เชนเดยีวกบัพศัด ีไดแก ปกปองและควบคมุระเบยีบวนิยัของผูตองขงั ตรวจตราปองกนัการกระท ําผิด
ปองกันการหลบหนี จัดการและควบคุมการทํ างานของผูตองขัง จัดการศึกษาอบรม ดูแลอนามัย
ของผูตองขังและการสุขาภิบาลของเรือนจํ า

(2) ทํ างานตามคํ าส่ังผูบังคับบัญชา
(3) เมือ่ผูตองขงัในความควบคมุของเจาพนกังานอืน่ กอความไมสงบหรอื

กระท ําความผดิอาญา จะตองเขาจดัการจบักมุหรือชวยเหลือเจาพนกังานอืน่ เวนแตไมอาจท ําดงันัน้ได
เพราะเหตุที่มีผูตองขังอ่ืนอยูในความควบคุมของตน ซ่ึงอาจจะกอความไมสงบหรือกระทํ าผิดอาญา
ขึน้ได ในกรณีนั้นจะตองรีบแจงใหเจาพนักงานผูควบคุมและพัศดีทราบเหตุ100

นอกจากนีผู้คมุยงัมอํี านาจในการสัง่ใหใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัได
แตเปนกรณียกเวนนอกเหนือคํ าส่ังใหใชเครื่องพันธนาการของพัศดี กลาวคือ เมื่อผูตองขังถูกคุมตัว
ไปนอกเรือนจํ าและผูคุมเห็นวาจํ าเปนตองใชเครื่องพันธนาการ101 ซ่ึงตรงนี้แมกฎหมายราชทัณฑ  
จะบญัญตัิใหเปนความเห็นของผูคุม แตในทางปฏิบัติเมื่อผูตองขังซ่ึงเปนผูตองขังชายถูกควบคุมตัว
ออกไปนอกเรือนจํ า ก็จะตองมีการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังเกือบทุกครั้ง ที่เห็นไดชัดก็คือ
ในกรณนีํ าผูตองขังชายไปพิจารณาคดีในศาล102 และที่สํ าคัญควรจะพิจารณาดวย ก็คือ ผูตองขังชาย
ดงักลาวนั้น สวนใหญเปนผูตองขังที่ยังไมมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดของศาล

                                                       
99  กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 21 และขอ 22.
100 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 79.
101 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14 (4).
102 สมชาย อุดมโชค. (2545). การปฏิบัติตอผูตองขังที่มิใชนักโทษเด็ดขาด ศึกษากรณีเรือนจํ ากลาง

เชียงใหม เรือนจํ าพิเศษเชียงใหม และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม. หนา 46.
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2.4  การปฏบิตัิตอผูตองขังโดยใชเคร่ืองพันธนาการ

ค ําวา “เครือ่งพนัธนาการ” ตามกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษของไทยไมไดใหความหมายไว
เพยีงแตบญัญตัถึิงชนดิและลกัษณะไวเทานัน้ แตตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542103

ไดใหความหมายไว ระหวางค ําวา เครือ่ง+พนัธนาการ เอาไว ซ่ึงหมายความวา ส่ิงของทีใ่ชในการจองจ ํา
ในที่นี้ก็คือ เครื่องมือหรือส่ิงของที่ใชจองจํ าผูตองขัง

เมื่อผูตองขังเขามาอยูภายในเรือนจํ า ไมวาจะเปนผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด
หรือมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดแลวกต็าม ยอมตองไดรับการคุมครองจากการกระท ําของเจาพนกังานเรอืนจ ํา
ในการปฏบิตัติอผูตองขงันัน้ ตามหลกัการคุมครองสทิธิในความบรบิรูณของรางกาย ซ่ึงเปนการรบัรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานในการที่บุคคลจะไมถูกทรมาน ทารุณกรรม โดยขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย104  
ดงันีก้ารใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงั  แมเปนวธีิการท ําใหผูตองขงันัน้เสยีเสรภีาพในการเคลือ่นไหว
หรือขัดขวางมิใหผูตองขังสามารถเคลื่อนไหวไดโดยงาย เพื่อยับยั้งมิใหผูตองขังไดกอการราย หรือ
ปองกันการหลบหนี แตการนํ าเครื่องพันธนาการมาใชกับผูตองขังก็จะตองใชดวยความระมัดระวัง 
ไมใชเปนการใชเพื่อลงโทษหรือลงทัณฑผูตองขัง และตองพึงปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนไปตามหลัก
และเจตนารมณของกฎหมายดวย

2.4.1 การกระทํ าทรมานโดยใชเคร่ืองพันธนาการในอดีต
การใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัในอดตี มวีตัถุประสงคในการกระท ําทรมาน

และลงโทษในลักษณะที่เปนไปเพื่อการแกแคนทดแทนใหสาสมแกความผิดไมใชเพื่อแกไขฟนฟู  
ผูตองขังเหมือนดังในปจจุบัน ดังนั้นการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังในอดีต จึงมีลักษณะ     
เปนการปฏบิตัใินลกัษณะทีรุ่นแรง ทารณุโหดราย ขาดศลีธรรมและมนษุยธรรม ไมแพการถกูลงโทษ
ในลักษณะอื่น รัฐจะไมเขาไปชวยเหลือในดานใดมากนัก ระหวางที่ถูกจํ าคุกอยู ก็จะถูกจองจํ า
เครือ่งพนัธนาการอยูตลอดเวลา ที่อยูอาศัยก็ไมไดรับการเอาใจใสดูแลใหถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้
ผูตองขงัยงัจะตองเสยีคาธรรมเนยีมใหแกเจาหนาทีข่องรฐัอกีดวย การปฏบิตัติอผูตองขงัตามนยัทีก่ลาวมานี้
เปนทีแ่นนอนวา ผูตองขงัยอมไดรับความทกุขยาก อดอยากหวิโหยโดยไมตองสงสยั เพราะจะออกไป

                                                       
103 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. (2546). หนา 781.
104 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ. (2547). โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายดานการคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมท่ีไมสอดคลองกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (รายงานการวิจัยเบื้องตน). หนา 197.
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ทํ ามาหากินเองก็ไมได เนื่องจากตองรับโทษอยู จนมีผูกลาวกันวา คุกตะรางในสมัยอดีต ก็คือ    
นรกในเมืองมนุษยนั่นเอง105

ในอดีตนั้น การใชเครื่องพันธนาการเปนลักษณะของการลงโทษแบบทรมาน  
ตอเนือ้ตวัรางกายของผูกระท ําความผดิ (Corporal Punishment)106 โดยไดรับอทิธพิลมาจากแนวความคดิ
วาดวยกฎแหงการแกแคน (Lex Talionis) ในประมวลกฎหมายฮัมบูราบีของชาวบาบิโลเนีย         
เมือ่ประมาณ 1750 ป กอนครสิตกาล ถึงกระนัน้กต็าม หลักการนีไ้ดเปนทีน่ยิมใชปฏิบตักินัอยางแพรหลาย
ในยโุรปสมยักลาง และยุคแรกเริ่มสมัยใหม รวมทั้งประเทศตะวันออกกลาง และเอเชียบางประเทศ  
วธีิการลงโทษมุงตอบแทนแกแคนทารณุทางรางกายแกผูกระท ําผิด ประกอบดวย การลงตราประทบั
หรือประจาน การนั่งเกาอ้ีทรมาน การใสขื่อคา และการทรมานอีกมากมาย โดยนํ าอุปกรณตางๆ   
มากระท ําตอเนื้อตัวรางกายของผูกระทํ าผิดดวยวิธีการที่ทารุณโหดราย และเพื่อเปนการทรมานและ
จ ํากดัขอบเขตการเคลือ่นไหวของผูกระท ําผิด หลายประเทศในอดตีกไ็ดใชโซตรวนจองจ ําแขนและขา
ของผูกระทํ าผิด ทั้งๆ ที่ถูกคุมขังอยูภายในหองขัง เปนเวลาติดตอกันหลายวันหรือหลายสัปดาห  
ทัง้นีสุ้ดแลวแตความหนักเบาของโทษทัณฑและพฤติกรรมของผูกระทํ าผิด

สํ าหรับประเทศไทยนั้น สันนิษฐานไดวาเริ่มมีการใชเครื่องพันธนาการตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา แตในสมัยกอนจะใชเพื่อเปนการลงโทษผูกระทํ าผิด ปรากฏจากวิธีการลงโทษ
ตามกฎหมายลักษณะอาญาหลวงและกฎหมายลักษณะโจร ในประมวลกฎหมายตราสามดวง          
ทีไ่ดกํ าหนดโทษไว 6 สถาน คือ ประหารชีวิต ตัดตีนสินมือ ทวน จํ าโซตรวน ขื่อคา ปรับไหมและ
ภาคทัณฑ107 โดยในสมัยโบราณไดมีการใชเครื่องพันธนาการเปนเครื่องมือในการลงโทษนักโทษ
อุจฉกรรจและนกัโทษทีน่สัิยดือ้ดานอยูหลายชนดิ เชน ขือ่ คา ตรวนขาถาง เหล็กรอย เหล็กครอบเอว
เหล็กครอบขอเทา เปนตน108 จนมคี ําพูดในสมัยกอนวา “จํ าครบหาประการ” ซ่ึงหมายถึง นักโทษ
ในคดีอุกฉกรรจ ตองจํ าเครื่องพันธนาการใหครบ 5 อยาง ซ่ึงจะไดกลาวตอไป ที่เปนเชนนี้ก็เพราะ
ในสมยักอน การใชเครือ่งพนัธนาการเปนไปเพือ่การลงทณัฑหรือทรมานผูตองขงัและเพือ่เปนการปองกนั
การหลบหนี โดยมิไดคํ านึงสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง อีกทั้งเรือนจํ าในสมัยกอนมีความมั่นคง
คอนขางตํ่ า และนักโทษสมัยนั้นสวนใหญจะเปนบุคคลที่กระทํ าผิดมาแลวหลายครั้ง

                                                       
105 กรมราชทัณฑ ก (2525). ประวัติการราชทัณฑ 200 ป. หนา 479.
106 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 3 และ 10.
107 พิพิธภัณฑราชทัณฑ. จาก http://www.correct.go.th/demo/museum
108 อดลุ พิรบิวิทย. (2514, พฤษภาคม-มถินุายน). “เครือ่งพนัธนาการลงทณัฑและทรมานในสมยัโบราณ.”

วารสารราชทัณฑ, 19, 3. หนา 53-64.

DPU



62

ลักษณะของเครื่องพันธนาการที่ประเทศไทยใชกับผูตองขังในอดีตโบราณนั้น 
มคีวามหลากหลาย และมีความสํ าคัญตอการพัฒนามาเปนเครื่องพันธนาการที่บัญญัติไวในกฎหมาย
ราชทัณฑปจจุบัน และในอดีตไดมีการแบงเครื่องมือที่ใชกับผูกระทํ าความผิดไว 3 ชนิด คือ     
เครือ่งพันธนาการ เครื่องทรมานอันเกี่ยวกับจารีตนครบาล และเครื่องลงทัณฑ109 แตในที่นี้จะศึกษา
เฉพาะเครือ่งพนัธนาการ ดงันัน้จงึขอกลาวรายละเอยีดของลกัษณะและการใชเครือ่งพนัธนาการในอดตี
ซ่ึงพอจะคนควาไดดังตอไปนี้110

1) ตรวน เปนภาษาของราชทัณฑ ในสมัยอดีตคนสามัญทั่วไปก็จะเรียกวา     
โซทีป่ลายตรวน โดยทัง้ 2 ขาง จะมวีงแหวนตดิอยูเพือ่ใชสวมขอเทาหรอืขอมอืของนกัโทษ สมยักอน
ระยะหางจากวงแหวนขางหนึ่งถึงวงแหวนอีกขางหนึ่ง ยาวที่สุด 65 ซ.ม. สวนเสนผาศูนยกลาง   
ของตรวนและลูกโซระหวางวงแหวนมีแตกตางกันหลายขนาด หลักฐานตามที่กลาวมานี้ ไดมาจาก
เรือนจํ าจังหวัดนครนายก ซ่ึงไดสงตรวนไปไวที่พิพิธภัณฑราชทัณฑ มีคํ าอธิบายประวัติวา       
ตรวนขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.25 มลิลิเมตร (1 นิว้) ยาว 56 ซ.ม. จะไวใชสํ าหรบัลงทณัฑผูกระท ําผิดวนิยั
ของเรือนจํ า ซ่ึงการใชตรวนขนาดใหญดังกลาว อาจใชไมเหมือนกันทุกเรือนจํ า เพราะบางแหง   
อาจจะใชกับผูตองขังที่มีโทษอุกฉกรรจหรือโทษประหารชีวิต บางแหงใชกับผูตองขังที่ดุราย

ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของตรวนในอดีต

                                                       
109 กรมราชทัณฑ ก เลมเดิม. หนา 486.
110 ผูเขยีนไดท ําการคนควาขอมลูจาก พิพิธภัณฑราชทณัฑ และหนงัสอืประวัติการราชทณัฑ 200 ป เปนหลกั

ในการอางอิง ประกอบกับขอมูลจากหนังสือหรือวารสารอื่นที่เกี่ยวของเทาที่จะสืบคนได เพื่อใหขอมูลตรงกัน.
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ในอดีตขนาดเสนผาศูนยกลางของตรวนที่เล็กที่สุด คือ 6 ม.ม. ไปจนขนาด 
7.5 ม.ม., 10 ม.ม., 11.5 ม.ม., 13 ม.ม., 17 ม.ม., 19 ม.ม., 22 ม.ม. และ 25 ม.ม. ตามลํ าดับ ซ่ึงเปน
ของเรือนจํ ามหันตโทษหรือเรือนจํ าที่มีอํ านาจคุมขังผูตองขังโทษสูงสุดถึงจํ าคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชวีติ ซ่ึงในสมยันัน้ ไดแก เรือนจ ํากลางบางขวาง เรือนจ ํากลางคลองเปรม  และขนาด 20 ม.ม.
ซ่ึงเปนของเรือนจํ ากองลหุโทษ และของเรือนจํ าจังหวัดอุทัยธานี สํ าหรับตรวนขนาด 6 ม.ม. และ 
7.5 ม.ม. ใชใสผูตองขังที่ตัดสินใหมๆ สวนขนาด 10 ม.ม. 11.5 ม.ม. และ 13 ม.ม. ใชใสผูตองขัง   
คดีอุกฉกรรจ และขนาด 17 ม.ม. 19 ม.ม. 22 ม.ม. ใชใสผูตองขังที่ดุราย111   

การใสตรวนกับผูตองขังในสมัยกอนนั้น ตองมีการตีตรวนโดยใชวงแหวน
เหล็กสวมในขอเทาและวางพาดบนทั่งเหล็ก แลวใชคอนตีใหเขากัน และเมื่อจะถอดตรวนก็ตองใช
คอนตบีริเวณหวัตอ เพือ่ใหวงแหวนถางออก ซ่ึงถาหากตพีลาดหรอืกวาจะใสตรวนจนเสรจ็ กค็งท ําให
ผูตองขงัทรมานปวดเจ็บที่ขาไปหลายวัน ตรวนไดทํ าขึ้นใชเมื่อใดนั้นไมปรากฏประวัติ

2) ตรวนขานกยาง มลัีกษณะ คอื มเีหล็ก 2 ทอน ตรงกลางมวีงแหวนไมใหญนกั
เพื่อเชื่อมใหเหล็ก 2 ทอนตดิกนั ปลายมีวงแหวนสํ าหรับใสขอเทานักโทษ ทํ าขึ้นเมื่อใดไมปรากฏ
หลักฐาน แตใชสํ าหรับใสลงโทษผูตองขังที่กระทํ าผิดวินัยของเรือนจํ า ผูตองขังคดีอุกฉกรรจ ดุราย
หรือกอการทะเลาะววิาท หรือพยายามแหกหกัหลบหนเีรือนจ ํา เพือ่เปนการปองกนัและใหเขด็หลาบ
มหีลายขนาดตางๆ กนั ซ่ึงจากหลกัฐานของเรอืนจ ําจงัหวดันครนายก ไดใหขนาดตรวนขานกยางไววา  
มขีนาดและความยาวตางๆ ดังนี้ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 13 ม.ม. ยาว 52 และ70 ซ.ม.,ขนาด 16 ม.ม. 
ยาว 73 ซ.ม. และ ขนาด 19 ม.ม. ยาว 65 ซ.ม.

3) ตรวนขาถาง เปนเหล็กหนึ่งทอนขวางระหวางแขง และปลายมีวงแหวน
สํ าหรบัใสขอเทาของผูตองขงัทัง้ 2 ขาง ตามหลกัฐานของเรอืนจ ํากลางพทัลุงอธบิายวา เปนเครือ่งจองจ ํา
อยางธรรมดา ใชทั่วไปในสมัยพระยาวรวุฒิชัย และพระยาอภัยบุรีรัตน เปนผูบัญชาการเรือนจํ า

ตรวนชนดินี ้ผูตองขงัเมือ่ถูกจองจ ําแลว เวลาเดนิตองถางขา เพราะเหลก็จะคํ ้าอยู
เดินไปไหนมาไหนก็เกิดความรํ าคาญ ซ่ึงนาจะเปนสาเหตุที่คนโบราณเรียกชื่อเครื่องพันธนาการ
ชนดินี ้แตไดจัดทํ าขึ้นเมื่อใดนั้นไมมีหลักฐานปรากฏ112

                                                       
111 อดุล พิริบวิทย. เลมเดิม. หนา 53-64.
112 กรมราชทัณฑ ก เลมเดิม. หนา 490.
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ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะของตรวนขาถาง

4) โซพวงคอ มหีวงหรือวงแหวนส ําหรับสวมผูตองขงั และมโีซลามมาทีข่อเทา
ปลายโซมีวงแหวนสวม สํ าหรับคลองติดกับตรวนที่เทาอีกทีหนึ่ง โซพวงคอเปนเครื่องพันธนาการ
ทีเ่กาแกมากชนดิหนึง่ ใชใสผูตองขงัคดอุีกฉกรรจและนกัโทษประหารชวีติ เพือ่ปองกนัการหลบหนี
ตามหลักฐานเปนของเรือนจํ ากลางชลบุรี สงไปใหพิพิธภัณฑราชทัณฑ

โซพวงคอดังกลาว นอกจากจะใชแกผูตองขัง ยังปรากฏหลักฐานในหนังสือ
ภมูฐิานกรงุศรอียธุยาอกีวา เมือ่สมยักรุงศรอียธุยาเปนราชธาน ี ผูตองโทษสถานเบาซึง่เปนโทษเบด็เสรจ็
จะใสโซพวงคอตดิกนัเกาคนสบิคน น ําออกจากคกุไปใชท ําราชการเมอืง ในปจจบุนั คอื งานสาธารณะ
เชน ท ําถนนหนทาง กวาดถนน และงานอื่นๆ

ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะของโซพวงคอ
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เกีย่วกบัเรือ่งโซพวงคอนี ้ พระยาราชเสนาไดเลาไวในเรือ่งเรอืนจ ําเกาเลาใหมวา
“ในสมัยกลางรัชกาลที่ 5 ใชพวงคอสํ าหรับนักโทษที่ถูกจํ าตรวนอยูแลว แตไมเปนที่ไววางใจ         
ทีจ่ะใหอยูโดยลํ าพงั จงึตองใหสวมพวงคอไวดวยพวงละ 2 คน คอื ใชหวงเหล็กเสนขนาดราว 3-4 หนุ
สวมคอนักโทษไว 2 คน และใชโซยาวรวม 2 เมตร มัดชายโซทั้ง 2 ขาง คลองติดกับหวงคอนักโทษ
คนละขางติดกันเปนคู เรยีกวา สวมพวง “ค” อยูดวยกันเปนคูๆ ทั้งเวลากินเวลานอน ตลอดจน
ทํ างาน เชน เล่ือยไม กต็องท ําดวยกัน ถายังไมมีคูก็ตองใหสวมหวงคอและโซไวแตคนเดียวกอน  
ตองหิ้วโซประจํ าตัวอยูเสมอจนกวาจะมีคูได จึงจะใหสวมพวงเดียวกัน พวงคอเปนเครื่องปองกัน
นักโทษหนีหรือกอการราย เพราะตางคนตางตองระวังคูของตนมิใหประพฤติผิด”113 โซพวงคอ    
ไดเลิกใชโดยเดด็ขาดในป พ.ศ. 2454 ซ่ึงนบัเปนโชคดขีองผูตองขงั เพราะโซพวงคอนีถื้อเปนตราบาป
ของสังคมอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการทารุณตอผูตองขัง

5) เหล็กรอย ผูตองขังในสมัยโบราณโดยเฉพาะที่ถือวาเปนผูรายสํ าคัญหรือ
กระทํ าความผิดมาแลวหลายครั้ง ทางเรือนจํ าจะจองจํ าตรวนที่ขา เพื่อปองกันการหลบหนีหรือ     
กอการราย เมือ่เวลาขึน้เรอืนขงัเพือ่หลับนอน ทางเรอืนจ ําจะใชเหล็กเสนขนาดยาวรอยเขาไปในตรวน
ทีเ่รียกวา โซระหวางแหวน อีกชัน้หนึง่ รอยไปตรงปลายเทาทีผู่ตองขงันอนและมเีหล็กยดึกบัพืน้หอง
เพื่อใชสอดเหล็กรอยใหตรึงอยูกับพื้นหอง แลวใสกุญแจที่หัวเหล็กรอย เพื่อมิใหถอดเหล็กรอย  
ออกจากเหล็กที่ยึดติดพื้นได ใหเปนการยากตอการหลบหนีในลักษณะที่มั่นคง แตก็ไมปรากฏ   
หลักฐานวาไดทํ าขึ้นใชในสมัยใด

ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของเหล็กรอย

                                                       
113 กรมราชทัณฑ ก แหลงเดิม.
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6) สมอบก เปนเครือ่งพนัธนาการทีท่ ําดวยไมเนือ้แขง็หรือไมแกนทีม่นีํ ้าหนกัมาก
ตรึงดวยโซ โดยทีป่ลายโซมวีงแหวนวงเดยีวไวสวมขอเทาผูตองขงั หรือปลายขางหนึง่เปนเหลก็กลมใหญ
นํ ้าหนกัมากตดิไว ซ่ึงเวลาจะใสสมอบก กเ็อาวงแหวนสวมขอเทาผูตองขงัไวขางเดยีว สวนอีกขางหนึง่
กป็ลอยวางไว เวลาจะเดนิไปไหนมาไหนตองอุมหรือลากเหลก็กลมไปดวยหรืออาจตองลากไมเนือ้แขง็
ที่ติดกับโซดังกลาวไปดวย จึงทํ าใหเดินลํ าบาก โดยปกติผูตองขังจะนั่งตากแดดตากลมอยูกับที่
เหมอืนกบัสมอเรอืทีใ่ชยดึเรอืไว และถือวาเปนเครือ่งมอืในการลงโทษอกีแบบหนึง่ของคนในสมยัโบราณ

สมอบกใชสวมขอเทาผูตองขังที่กระทํ าผิดวินัยของเรือนจํ าหรือผูที่มีนิสัยดื้อ
ดาน ซ่ึงปรากฏหลักฐานวามีเครื่องพันธนาการที่มีลักษณะการใชงานคลายคลึงกับสมอบกดวย  ซ่ึงมี
ทีม่าหรือมีการเลิกใชเมื่อใดนั้น ไมปรากฏหลักฐานแนชัด

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะของสมอบก

7) เหล็กครอบเอวหรอืโซบัน้เอว เปนเครือ่งพนัธนาการอกีประเภทหนึง่ มลัีกษณะ
โคงเปนรูปวงกลม มีขนาดของวงกลมนั้นพอสวมใสที่เอวได ปลายมีรูทั้ง 2 ขาง เพื่อใชตะปูหรือ
เหล็กสอดเขาในรูทั้ง 2 ขาง แลวยํ้ าใหติดกัน ตัวเหล็กครอบมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.6 นิ้ว      
ใชสํ าหรับสวมที่เอวของผูตองขังในลักษณะเหมือนกับการรัดเข็มขัด และใชโซลามจากเหล็กครอบ 
เชนเดียวกับโซพวงคอ จากหลักฐานไมปรากฏวา จะใชกับผูตองขังประเภทใด แตเมื่อพิจารณา   
จากทีม่กีารเก็บไวที่พิพิธภัณฑราชทัณฑ นาจะตองใชกับผูตองขังที่มีโทษอุกฉกรรจหรือดุราย หรือ
เพือ่เปนการทรมานใหเข็ดหลาบ114

                                                       
114 อดุล พิริบวิทย. เลมเดิม. หนา 63. และจาก http://www.correct.go.th/demo/museum
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ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะของเหล็กครอบเอวหรือโซบั้นเอว

8) เหล็กครอบขอเทา เปนเครือ่งพนัธนาการชนดิหนึง่ สํ าหรับสวมขอเทาผูตองขงั
เวลานอน แลวใชเหล็กยาวรอยเพื่อตรึงใหอยูกับที่ เปนการทรมานผูตองขังและปองกันการหลบหนี  
ในพพิธิภณัฑราชทณัฑ ปรากฏขนาดประมาณ 0.75 นิว้ นบัวาไมใหญมากนกั จงึท ําใหเมือ่สวมใสแลว
ผูตองขังสามารถพลิกตัวนอนตะแคงหรือนอนควํ่ าได

ตามหลักฐานของเรือนจํ ากลางฉะเชิงเทราอธิบายไววา ในอดีตเหล็กครอบ
เหลานี้ใชกับผูตองขังที่ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของเรือนจํ าอยูบอยครั้ง สวนหลักฐาน    
ของเรอืนจ ําจงัหวดันครนายก กลาววาใชกบัผูตองขงัทีถู่กจ ําคกุแทนปรบั หรือใชกบัผูตองขงัคดอุีกฉกรรจ  
หรือใชสํ าหรับลงโทษผูประพฤติผิดวินัยของเรือนจํ า

9) ตะโหงก เปนเครื่องพันธนาการชนิดหนึ่ง ทํ าดวยไม มีลักษณะคลายขื่อ   
ตางกนัตรงที่ตะโหงกใชสวมที่คอและยาวกวาขื่อราว 3 เทา พอจะเดินไปไดภายในที่ที่ไมตองหาม
หรือภายในทีท่ีจ่ ํากดัเอาไว เมือ่ใสแลวผูตองขงัยงัสามารถท ํางานได แตหากจะหลบหนคีงเปนการยาก
ตะโหงกมักใชแกผูตองขังที่มีโทษหนักหรือกระทํ าผิดซ้ํ าซอน หรือเปนผูรายสํ าคัญที่เจาพนักงาน
สงตวัมาฝากขงัปองกนัการหลบหน ีซ่ึงในตางจงัหวดั สมยัทีย่งัไมมกีญุแจมอืใช พระยาราชเสนาเลาไววา
“ทางอินโดจีนเมื่อฝร่ังยังครองอยู ก็ยังใชตะโหงกจํ านักโทษ และจายออกทํ างานนอกเรือนจํ าดวย  
ไดไปพบเหน็เมือ่ไปประชมุขาหลวงใหญ ประจ ําแมนํ ้าโขงทีเ่วยีงจนัทร” ซ่ึงพระยาราชเสนาไดเดนิทางไป
พรอมกับพระยาศรีวิสารวาจา และพลโทหลวงวิจิตรวาทการ และอีกหลายทาน ใน พ.ศ. 2471115

                                                       
115 กรมราชทัณฑ ก เลมเดิม. หนา 494.
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10) กลังหรือคลัง เปนเครือ่งพนัธนาการ มลัีกษณะเปนไมกระบอกซึง่ท ําดวยไมไผ  
มีโซหรือเชือกรอยเขากลางกระบอก ใหโซหรือเชือกโผลออกทางปลาย 2 ขางของกระบอก        
ชาวบานจะใชสํ าหรับลามสัตว เชน วัวควายหรือมา ผูกใหเขาคูกัน ชาวเรือใชสํ าหรับลามเรือ

ภาพที่ 2.7 แสดงลักษณะของกลังหรือคลัง

การใชกลังหรือคลัง เปนเครื่องพันธนาการกับผูตองขังดังกลาว ปรากฏ หลัก
ฐานในกฎหมายตราสามดวง116 บัญญัติวา “อนึ่งหาวา ตระลาการบังอาจเอาทรัพยสินทานมาเปน
ประโยชนแหงตน และยือ้ ชัก ฉดุคราลูกเมยีขาคน ทานมาเปนขาคนตนกด็ ีมดั ผูก ตบ ถอง ต ีดา จ ํา
ใสตรวน ขือ่คา ใสกลัง เอาเชอืก เอาผา เอาเถาวลั เอาหนงัมดัผูกใส ปลอกผูกเทาผูกมอื ลงเอาเงนิทอง ก็
ไดใชตราพระราชสีหไปใหกรมการแลแขวงสงมาพิจารณา”

ซ่ึงกลังหรือคลังนี้ไดใชจองจํ าแกผูที่ถูกกลาวหาในคดีอาญาและนักโทษ   
ในเวลาทีส่งคนเหลานัน้จากทีห่นึง่ไปอกีแหงหนึง่ ใชมาจนถงึสมยักรุงรัตนโกสนิทร โดยทีก่ระทรวงมหาดไทย
ในขณะนัน้ไดส่ังใหเลิกใชตระโหงกและกลงั เปนเครือ่งจองจ ําผูตองหาหรอืนกัโทษ ในป พ.ศ. 2456
ซ่ึงมหีลักฐานปรากฏอยูในส ําเนาหนงัสอืส่ังการของกระทรวงมหาดไทยในสมยันัน้ลงวนัที ่ 12 กมุภาพนัธ
พุทธศักราช 2456 จากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ถึงสมุหเทศาภิบาลสํ าเร็จราชการมณฑล117

11) ขือ่ เปนเครื่องพันธนาการที่ใชจองจํ านักโทษในสมัยโบราณ ซ่ึงมี 2 ชนิด 
คอื ขือ่มือและขื่อเทา ขื่อเทานั้นทํ าดวยไมเนื้อแข็ง รูปรางคลายเสาสี่เหล่ียม มีความยาวพอสมควร   
ทีต่วัไมจะเจาะเปนชองทะลตุลอด ขนาดพอใหเทาทัง้สองสอดเขาไปได โดยปลายเทาไปโผลอีกขางหนึง่  
ดานบนของชองที่สอดเทาทั้งสอง จะมีล่ิมตอกบังคับระหวางกลางไมใหดึงเทากลับออกมาได   

                                                       
116 กรมราชทัณฑ ก แหลงเดิม. หนา 496-497.
117 แหลงเดิม.
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สวนขือ่มอืกม็ลัีกษณะเชนเดียวกับขื่อเทา แตไมที่ใชนั้น มีขนาดของความกวาง ความยาว ความหนา 
นอยกวาขื่อเทา เพราะมือของคนทั่วไปจะมีลักษณะเล็กกวาเทา

ภาพที่ 2.8 แสดงลักษณะของขื่อ

วิธีใชขื่อมือและขื่อเทานั้น ตองเอามือหรือเทาของผูถูกจองจํ าทั้งสองขาง  
สอดเขาไปในชองที่เจาะไว แลวเอาลิ่มตอกบังคับไมใหผูถูกจองจํ าเอามือหรือเทาลอดออกมาได

12) คา เปนเครือ่งพนัธนาการอกีชนดิหนึง่ทีใ่ชใสทีค่อ ใชกบัผูตองหาในคดอีาญา
หรือนกัโทษในสมัยโบราณ ทํ าดวยไมไผหรือไมเนื้อแข็ง

ภาพที่ 2.9 แสดงลักษณะของคา
ที่มา: ภาพที่ 2.1- 2.9 จาก พิพิธภัณฑราชทัณฑ กรมราชทัณฑ118

                                                       
118 โปรดดเูปรยีบเทยีบกบัภาพเครือ่งพนัธนาการทีม่ใีชในปจจบุนัของประเทศไทย และเครือ่งพนัธนาการ

ที่มีใชในตางประเทศ จากภาคผนวก ง และภาคผนวก จ.
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ลักษณะของคาทีท่ ําดวยไมไผ ทัง้ลํ าจะยาวประมาณ 3 เมตร เสนผาศนูยกลาง
ประมาณ 2 นิว้หรืออาจมากกวานัน้ สวนหวัและทาย มไีมสลักยดึใหตดิกนั ตรงกลางมไีมสลักอกี 2 อัน
เพือ่สวมคอ ไมสลัก 2 อันนีท้ ําไวพอดกีบัคอ เพือ่ใหแบกไปไดสะดวกไมหลุด สวนคาทีท่ ําดวยไมเนือ้แขง็
ท ําเปนลักษณะวงกลม ตรงกลางสํ าหรับสวมคอ แยกออกกันไดเปน 2 ทอน น ํามาประกอบกัน   
โดยมีสลักยึดหัวทาย

การทํ าขื่อและคาขึ้นใชนั้น จากการศึกษาสันนิษฐานวาในสมัยโบราณนั้น 
การที่จะหาโลหะเพื่อมาทํ าโซตรวนนั้นหาไดยากและมีราคาสูง จึงไดมีการคิดทํ าเครื่องพันธนาการ
จากไมขึ้น เพราะเปนของหางายและราคาไมสูง ทั้งนี้จากหลักฐานปรากฏวาทํ าขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2390 
โดยใชเปนเครื่องลงโทษ เครื่องทรมาน และเครื่องพันธนาการปองกันการหลบหนีของนักโทษ    
ซ่ึงไดใชกนัมาอยางแพรหลายตัง้แตสมยัตนกรงุศรอียธุยา แตไมปรากฏหลกัฐานแนชัดวา เครือ่งพนัธนาการ
ทัง้ 2 ชนดินี ้ใครเปนผูคดิท ําขึน้ และยงัไดปรากฏหลกัฐานการใชขือ่และคาเปนเครือ่งลงโทษผูกระท ําผิด
อาญาแผนดิน ในกฎหมายพระไอยการอาญาหลวง พ.ศ. 1895 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
และกฎหมายลักษณะโจร ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1903 ซ่ึงตอมาไดถูกยกเลิกเมื่อ พ.ศ. 2451 โดยกฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และยงัพบวามีการใชขื่อและคาอยูในกฎหมายเกาอ่ืนๆ อีกหลายฉบับ ไดแก 
กฎมนเฑียรบาล ซ่ึงตราขึ้นใน พ.ศ. 1999 กฎ 36 ขอ ตราขึ้นใน พ.ศ. 2190 และพระอัยการ
ตระลาการวาดวยการพิจารณาอรรถคดี ตราขึ้นใน พ.ศ. 2190119

การใชขื่อและคา ถือวาเปนโทษอาญาอยางหนึ่ง คูไปกับโทษจํ าคุก ปรากฏ
ตามกฎมนเฑียรบาล ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ มาตรา 64 ซ่ึงบัญญัติวา “เถียงกัน   
ในพระราชวังจํ าขื่อไว 3 วนั เถียงกัน ณ ศาลาลูกขุน ใหใสขื่อไว ณ ศาลาลูกขุน 1 วนั” ในกฎหมาย
ลักษณะโจร พ.ศ. 1903 มาตรา 58 บญัญตัวิา “ผูใดจางวานใชผูอ่ืนใหเอาหอกดาบ ศาสตราวุธ        
ใหฆาแทงทานมีบาดเจ็บ ทานใหเอาผูจางวานและผูทํ า จํ าคาไว ถาฟนแทงตาย ใหฆาผูใชและ       
ฆาผูท ํานั้นเสียใหตกตายไปตามกัน ถาผูใชนั้นมีบํ าเหน็จบํ านาญ ทรงพระกรุณามิฆาเสียใหจํ าใสคา
ตรึงเหล็กไว 6 เดือน”

ในกฎหมายเกาที่เรียกวา “กฎ 36 ขอ” นั้น ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการใชขื่อ
และคาไว อยูในการจองจํ าที่เรียกกันวา “จํ า 5 ประการ” กลาวคือ ในกฎขอที่ 36 บัญญัติวา “อนึ่ง  
กฎนีใ้หไวแกผูพิจารณาผูรายวา ถาลักษณะปลนสดมภ ลักชางมา เปนสัจใหจํ า 5 ประการ ไวในคุก
ใหขานยาม ถาโจรซัดเพื่อนและโจรสดมภถามยังมิรับ แลลักเรือโคกระบือ ใหจํ าแตขื่อคาตรวนไว
หนาคุก

                                                       
119 กรมราชทัณฑ ก เลมเดิม. หนา 498-499.
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ทั้งนี้การจํ า 5 ประการ ยงัมหีลักฐานปรากฏจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39    
จดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝรั่งเศส สมัยกรุงธนบุรีกลาวไวตอนหนึ่งวา “พอสวางวันที่ 26 กนัยายน 
พระเจากรุงสยาม ก็รับสั่งใหเราไปหนาที่นั่งอีก ในวันนี้ทรงกริ้วมากกวาวันกอนอีก จึงรับสั่ง        
ใหถอดเสื้อสังฆราช (มองเซนเยอรเลอมอง) และบาทหลวงสองคณะ และใหเอาตัวสังฆราชและ
บาทหลวงเขาหลักเขาคา พระเจาแผนดินจึงรับสั่งใหเจาพนักงานซึ่งยืนอยูขางเราขางละคนเฆี่ยนเรา
ดวยหวายคนละรอยทีตอหนาที่นั่ง” การเขาหลักเขาคาไดกลาววา “วิธีที่เจาพนักงานเอาเราเขาผูก  
กบัหลักคานัน้ คอื ผูกพวกเราทกุคนเรยีงเปนแถวหนัหลังตรงกบัทีป่ระทบัหลักทีผู่กเรานัน้กเ็ปนคาในตวั  
เพราะตองเอาศรษีะลอดเขาไปในหลกันัน้ จนหนัตวัไปขางไหนกไ็มได คอื ผูทีต่องเขาหลักเขาคานัน้
จะหนัหรือเหลียวไปดเูพือ่นทีถู่กเฆีย่นดวยกนักไ็มได เมือ่ไดถูกเฆีย่นครบจ ํานวนแลว เนือ้หลังกข็าด
เลือดกโ็ซมตวั เจาพนกังานกไ็ดคมุพวกเราไปไวยงัคกุสามญั และจ ําเราครบ 5 ประการ คอื มเีครือ่งจองจ ํา
5 อยาง คือ 1. ตรวนใสเทา 2. เทาติดขื่อไม 3. โซลามคอ 4. คาไมใสคอทับโซ 5. มือทั้งสองขาง   
ลอดเขาไปในคา และไปติดกับขื่อทํ าดวยไม”120

ดังนั้น การจํ า 5 ประการดังกลาว หมายความวา การจํ าเครื่องพันธนาการหรือ
เครื่องจองจํ าตอผูตองขังหรือจํ าเลยหรือผูถูกกลาวหาใหครบ 5 ลักษณะนั่นเอง ซ่ึงประกอบดวย      
1. ตรวนใสเทา 2. เทาติดขื่อไม 3. โซลามคอหรือโซพวงคอ 4. คาไมใสคอทับโซ 5. มือทั้งสองขาง
ลอดเขาไปในคา และไปติดกับขื่อท ําดวยไม กลาวคือ ที่เรียกวา 5 ประการ เพราะมีการจํ าตอเนื้อตัว
รางกายอยู 5 ลักษณะตามทีก่ลาวมานั่นเอง ทั้งนี้สวนใหญเปนการกระทํ าตอนักโทษในคดีอุจฉกรรจ
หรือนักโทษที่หลบหนีหรือนิสัยดื้อดาน แตในหนังสือ “เลาเรื่องกรุงสยาม” ซ่ึงสังฆราชปาเลกัวซ  
ไดเขียนไวเมื่อ พ.ศ. 2397 สมัยรัชกาลที่ 4 และไดมีการแปลไวเปนภาษาไทยโดย สันต ท.โกมลบุตร 
ไดอธิบายการจํ า 5 ประการไว เปนลักษณะของการใชเครื่องพันธนาการ 5 อยาง ซ่ึงไดแก        
ตรวนเหล็กที่คอ กุญแจใสมือ ตรวนใสที่เทา โซลามที่เอว และใสคา ซ่ึงที่มีความแตกตางกันบางอาจ
เปนเพราะกุญแจมือไดเริ่มมีการนํ ามาใชในภายหลังหรืออาจเปนลักษณะของตรวนมือ เนื่องจาก
สมัยนั้นนาจะยังไมมีการใชกุญแจมือ121 และเนื่องจากการใชขื่ออาจเปนการทรมานนักโทษเกินไป
จงึมีการปรับเปลี่ยนในเวลาตอมา

                                                       
120 กรมราชทัณฑ ก แหลงเดิม. หนา 500.
121 อดุล พิริบวิทย. เลมเดิม. หนา 58.
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จะเห็นไดวา การใชเครื่องพันธนาการในสมัยอดีตนั้น เปนการใชในลักษณะ     
ทีม่วีตัถุประสงคเพื่อลงโทษผูตองขังใหไดรับความทรมาน มากกวาวัตถุประสงคในการแกไขบํ าบัด
ฟนฟผููตองขงั อีกทัง้แทนทีจ่ะใหผูตองขงักลบัตวัเปนคนดเีมือ่พนออกจากเรอืนจ ํา ยิง่กลบัไปเพิม่สภาวะ
ความกดดนัทางดานจติใจเขาไปอกี โดยเฉพาะการใสขือ่และคา เพราะดลัูกษณะแลวเปนการทรมาน
มากกวาทีจ่ะควบคมุไมใหหลบหน ี อยางไรกต็าม ทีเ่ปนเชนนีก้เ็พราะในสมยัอดตียงัไมมกีารค ํานงึถึง
สิทธิมนษุยชนมากนกั อีกทัง้ในสมยันัน้ยงัไมมกีฎหมายราชทณัฑใชบงัคบั ประกอบกบัสภาพของเรอืนจ ํา
ยังไมมีความมั่นคงปลอดภัยเหมือนในปจจุบัน แตก็ทํ าใหเขาใจไดวาหากในปจจุบันยังมีการใช
เครือ่งพนัธนาการในลกัษณะทรมานผูตองขงัอยูอีก กไ็มตางอะไรกบัประเทศทีล่าหลังเหมอืนเชนในอดตี

2.4.2 ลักษณะการใชเคร่ืองพันธนาการตอผูตองขังในปจจุบัน
จากทีไ่ดกลาวมาแลวในหวัขอ 2.4.1 วาการใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัในอดตี

ไมวาจะเปนประเทศใดกต็าม จะมวีตัถุประสงคในการกระท ําใหทรมานและลงโทษใหสาสมกบัความผดิ
แตเนื่องจากในปจจุบัน ประเทศตางๆ ไดเล็งเห็นถึงการกระทํ าที่เปนการทรมาน ทารุณโหดราย     
วาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมสามารถทํ าใหผูตองขังกลับตัวเปนคนดีได หลายประเทศ   
จงึไดลงนามในปฏิญญาฉบับตางๆ ของสหประชาชาติเพื่อตอตานการกระทํ าทรมาน ทารุณโหดราย 
ไรมนุษยธรรม และไมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่เล็งเห็น
ความสํ าคัญดังกลาว

โดยการกระทํ าทรมาน ที่ขัดกับมาตรฐานสากลนั้น คือ การกระทํ าใดๆ ก็ตาม    
ทีก่อใหเกดิความเจบ็ปวดหรอืทกุขทรมานอยางยิง่ไมวาในดานรางกายหรอืจติใจ โดยเปนการกระท ํา
โดยเจตนาที่จะลวงละเมิดหรือโดยการยุยงสงเสริมของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงกระทํ าตอบุคคลใด    
เพือ่ทีจ่ะบบีบงัคบัใหผูนัน้หรือบคุคลทีส่ามยอมบอกขอเทจ็จรงิหรือใหการรบัสารภาพ หรือเพือ่ลงโทษ
ผูนั้นสํ าหรับการกระทํ าของผูนั้นหรือท่ีผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทํ านั้น หรือเพื่อเปนการขมขูผูนั้น
หรือบคุคลอื่น แตทั้งนี้ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานที่เกิดขึ้นเองประจํ าตัว หรือโดยปกติ
ธรรมดาสํ าหรับการลงโทษตามกฎหมาย ที่เปนไปโดยชอบตามกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติ
ตอผูตองขัง122

                                                       
122 ปฏญิญาวาดวยการคุมครองบคุคลทกุคนใหพนจากการกระท ําทรมานและการปฏบิติัหรอืการลงโทษอืน่

ที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย. (Declaration on the Protection of All 
Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
1975), Article 1 and Article 2.
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ดังนั้น จึงสมควรที่จะลงรายละเอียดของลักษณะและการใชเครื่องพันธนาการ
ในประเทศไทย เพื่อพิจารณาวา กฎหมายและทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เปนการกระทํ าทรมาน   
ตอผูตองขังหรือไม และสมควรบัญญัติใหใชเครื่องพันธนาการที่มีลักษณะเปนการทรมานทารุณ    
ผูตองขังหรือไม ดังจะไดกลาวตอไปนี้

ลักษณะของการใชเครือ่งพนัธนาการในปจจบุนัไมมกีารกระท ําเชนในอดตีอีกแลว
เพราะไดมีการคํ านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูตองขังมากขึ้น แตเครื่องพันธนาการก็ยังมีการนํ ามาใช  
โดยปรบัเปลีย่นลักษณะและพฒันารปูแบบการใชงานไปในลกัษณะสากล และมกีารบญัญตักิฎหมาย
เปนรูปธรรมชดัเจนมากขึน้กวาในอดตี อีกทัง้ระบบเรอืนจ ําในปจจบุนัคอนขางทีจ่ะทนัสมยัโดยเฉพาะ
ประเทศในแถบอเมริกาและยุโรป สํ าหรับประเทศไทยระบบเรือนจํ าเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ   
และมีการนํ าระบบตางๆ มาทดลองใชอยูโดยตลอด แตทั้งนี้ทั้งนั้นการใชเครื่องพันธนาการก็ยังมี
ความจํ าเปนอยู

เนื่องจากวัตถุประสงคในการลงโทษผูตองขัง ปจจุบันเปนไปเพื่อบํ าบัดฟนฟู    
ผูตองขังใหผูตองขังเปนคนมีความคิดไปในทางที่ดี สามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได ดังนั้น    
การกระท ําเพือ่เปนการทรมานตอผูตองขงัจงึไมสมควรอยางยิง่ จงึท ําใหนานาอารยประเทศไดพฒันา
รูปแบบของเครื่องพันธนาการใหมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงกวาเดิม โดยไมเปนการไปทรมาน
ตอผูตองขังหรือละเมิดสิทธิผูตองขัง อีกทั้งมีการประเมินผลทางดานการใชงานในหลายดาน เชน 
ทางดานการแพทยตอเนือ้ตวัรางกายหรอืทางดานจติใจผูตองขงั เปนตน สํ าหรบัประเทศไทยกไ็ดเหน็ถึง
ความสํ าคัญดังกลาว จึงไดกํ าหนดลักษณะของเครื่องพันธนาการที่จะใชกับผูตองขังไวในกฎหมาย
และไดยกเลิกการใชเครื่องพันธนาการที่มีลักษณะเปนการทรมานและทารุณเหมือนเชนในอดีต   
ไปเกอืบจะทั้งหมด คงเหลือไวแตที่มีลักษณะจํ าเปนตอการควบคุมผูตองขังเทานั้น

ปจจบุนัไดมกีารใชเครือ่งพนัธนาการในการจองจ ําผูตองขงัเพยีง 4 ชนดิ ตามกฎหมาย
วาดวยการบังคับโทษของไทย คือ ตรวน กุญแจมือ กญุแจเทา และโซลาม123 โดยกฎหมายของไทย
ไดมกีารก ําหนดประเภทของเครือ่งพนัธนาการชนดิตางๆ ไว รวมทัง้ก ําหนดลกัษณะ ขนาด และวธีิการใช
เพือ่ใหเจาพนกังานสามารถเลอืกใชใหเหมาะสมกบัสภาพของผูตองขงัอนัจะเปนผลดตีอการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของผูตองขังใหกลับตัวเปนคนดีไดในอนาคต ซ่ึงจะไดกลาวดังตอไปนี้

                                                       
123 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2541) ขอ 25.
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ตรวน124 เปนเครื่องพันธนาการชนิดหนึ่งทํ าดวยโลหะเหล็ก ซ่ึงในปจจุบันจะใช
เปนแบบเหล็กไรสนิม สามัญชนทั่วไปมักเรียกวา “โซ” โดยที่ปลายตรวนทั้งสองขางจะมีวงแหวน
ตดิอยู เพือ่ใชสวมขอเทาของผูตองขงั ระยะหางจากวงแหวนขางหนึง่ถึงวงแหวนอกีขางหนึง่ยาวทีสุ่ด
75 เซนติเมตร (ซม.) สวนเสนผาศูนยกลางของตรวนและลูกโซ ระหวางวงแหวนมีแตกตางกัน
หลายขนาด ในปจจุบันเรือนจํ าหรือทัณฑสถานโดยสวนใหญ

ในปจจบุันกฎหมายกํ าหนดใหตรวนมี 3 ขนาด คือ ขนาดที่ 1 วดัผาศูนยกลาง
เหล็กวงแหวน 10 มิลลิเมตร ขนาดที่ 2 วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 12 มิลลิเมตร และขนาดที่ 3 
วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 17 มลิลิเมตร โดยที่โซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ 1 และ
ขนาดที่ 3 ใหมคีวามยาวไมนอยกวา 50 เซนตเิมตร และไมเกนิ 75 เซนตเิมตร กบัใหมขีนาดของลกูโซ
ซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กสํ าหรับขนาดที่ 1 ไมเกิน 10 มลิลิเมตร และสํ าหรับขนาดที่ 3 ไมเกิน         
17  มลิลิเมตร สวนโซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ 2 ใหมคีวามยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
และไมเกิน 70 เซนตเิมตร กับใหมีขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร 
สํ าหรบัขนาดของตรวนนัน้จะใชขนาดที่ 1 และขนาดที่ 2 เวนแตผูตองขงันัน้ถูกศาลพพิากษาใหลงโทษ
จ ําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป หรือเปนผูตองขังคดีอุกฉกรรจ อาจใชขนาดที่ 3 ก็ได125

โดยสวนใหญการใชตรวนจะใชเพื่อจํ ากัดการเคลื่อนไหวของขาทั้งสองขาง  
ปองกนัมใิหผูตองขังหลบหนี ตัวอยางที่เห็นชัด คือ กรณีนํ าตัวผูตองขังไปพิจารณาคดีที่ศาล เปนตน
แตทัง้นีก้ข็ึน้อยูกบัดลุพนิจิของผูมอํี านาจสัง่ใหใชวาจะใชหรือไมใชกไ็ด เพราะหลกักฎหมายหามมใิหใช
อีกทัง้ถาหากจะใชกใ็ชไดเพยีงในระยะเวลาทีจ่ ํากดัและเทาทีจ่ ําเปนอยางยิง่เทานัน้126 สํ าหรบัผูตองขงั
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่เปนคดีอุกฉกรรจ เมื่อนํ าตัวออกไปนอกเรือนจํ า จะใชตรวน  
กบัผูตองขังดังกลาวก็ได127

                                                       
124 โปรดดูภาพลักษณะของตรวนซึ่งยังมีใชอยูในปจจุบัน ในภาคผนวก ง.
125 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 26 และขอ 28 วรรคแรก.
126 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14. และกฎมาตรฐานขั้นต่ํ าของการปฏิบัติตอนักโทษ

ขอ 33,34.
127 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 28 วรรคทาย.
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กุญแจมอื128 เปนเครือ่งพนัธนาการทีม่ลัีกษณะเปนโลหะคลายวงแหวน เปดออกได
โดยมีกลไกในลักษณะล็อคขอมือ และเปดออกโดยใชกุญแจไข ระหวางวงแหวนที่ใชล็อคขอมือ
อาจจะมโีซหรือเปนกลองด ํานริภยัยดึตดิวงแหวนเขาดวยกนั ทัง้นีแ้บบและขนาดขึน้อยูกบักรมราชทณัฑ
กํ าหนด129 กุญแจมือในปจจุบันใชสํ าหรับจํ ากัดการเคลื่อนไหวของมือและแขนของผูตองขัง ขอดี   
ก็คือ สะดวกในการใชควบคุมผูตองขัง ในสมัยโบราณก็มีการใชกุญแจมือ แตมีลักษณะไมเหมือน
ในปจจุบัน เพราะใชไดทั้งมือและเทา โดยสามารถใชแทนตรวนไดซ่ึงเรียกกันในสมัยกอนวา 
“ตรวนแบบฝรั่ง”130

การใชกญุแจมือในปจจุบัน อาจใชเพิ่มขึ้นจากที่ใชตรวนกับผูตองขังอยูแลวก็ได  
หากมีเหตุนาเชื่อวาผูตองขังจะทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของผูอ่ืน และเห็นวาไมมีทางอื่น     
จะปองกันไดดีกวา131 ตรงนี้อยูที่ดุลพินิจของผูมีอํ านาจสั่งใหใชดวย

สํ าหรับผูตองขังที่เปนคนตองขังและคนฝาก โดยเฉพาะคนตองขัง เรียกในที่นี้วา
ผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงมีความจํ าเปนที่จะตองนํ าตัวไปพิจารณาคดีที่ศาลหรือนํ าตัว
ออกไปนอกเรอืนจํ าในกรณีอ่ืน ก็ใหใชกุญแจมือ เวนแตคนตองขังในคดีอุกฉกรรจจะใชตรวน หรือ
กญุแจเทาที่จะไดกลาวตอไปก็ได132

กุญแจเทา133 เปนเครื่องพันธนาการที่มีนํ้ าหนักเบา ใสและถอดไดสะดวกกวา
ตรวนมาก ใชจํ ากัดความเคลื่อนไหวของขาทั้งสองขางเชนเดียวกับตรวน ลักษณะของกุญแจเทา
ใกลเคียงกับกุญแจมือ โดยจะเปนโลหะลักษณะวงแหวนสองอัน มีโซที่ยาวพอใหกาวเทาเดินได  
ยดึตดิระหวางวงแหวนทั้งสองขาง เปดออกไดโดยใชกุญแจไข ขนาดของโซระหวางวงแหวนหรือ
กญุแจเทาทั้งสองขางนั้น กฎหมายกํ าหนดใหตองมีความยาวไมนอยกวา 38 เซนติเมตร และไมเกิน 
50 เซนติเมตร กับใหมีขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร ทั้งนี้          
ทางกรมราชทณัฑของไทย ไดเร่ิมน ํามาใช เมือ่ป พ.ศ. 2541 พรอมกบัการแกไขกฎกระทรวง ใหเพิม่เตมิ

                                                       
128 โปรดดูภาพลักษณะของกุญแจมือ ในภาคผนวก ง.
129 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 27 วรรคแรก.
130 อดุล พิริบวิทย. เลมเดิม. หนา 72. และ กรมราชทัณฑ ข (2536, กันยายน). “ขาวราชทัณฑ.”

วารสารราชทัณฑ, 41, 1. หนา 4.
131 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 28 วรรค 2.
132 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 28 วรรคทาย.
133 โปรดดูภาพลักษณะของกุญแจเทา ในภาคผนวก ง.
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กญุแจเทาขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง เปนไปตามแบบอยางของบางประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงแสดงถงึความเปนอารยและทันสมัยกับสภาวการณปจจุบันมากขึ้น134

กญุแจเทานัน้ โดยปกตใินทางปฏบิตัผูิมอํี านาจสัง่ใหใช อาจสัง่ใหใชแทนตรวนได
ถาเปนกรณีที่ไมใชผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ และอาจใชรวมกับกุญแจมือก็ได ซ่ึงจะเปนกรณีที่นํ าตัว
ผูตองขังไปพิจารณาคดีที่ศาลเปนหลักเพื่อปองกันการหลบหนีหรือเมื่อมีเหตุที่นาเชื่อวาผูตองขัง   
จะท ําอนัตรายตอชีวติหรือรางกายของผูอ่ืนและเหน็วาไมมทีางอืน่จะปองกนัไดดกีวา ทัง้นีก้อ็ยูทีด่ลุพนิจิ
ของผูมีอํ านาจสั่งใหใชดวย135

โซลาม136 เปนเครื่องพันธนาการที่ใชจํ ากัดการเคลื่อนที่ของรางกายผูตองขัง      
มีลักษณะเปนเหล็กลูกโซรอยตอกัน มีความยาวของโซไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกิน        
75 เซนตเิมตร กบัใหมขีนาดของลกูโซซ่ึงวดัผาศนูยกลางไมเกนิ 17 มลิลิเมตร ทัง้นีข้นาดของโซลาม
ดงักลาวใหใชเทากับที่กํ าหนดไวสํ าหรับตรวนขนาดที่ 1 และขนาดที่ 3137

โซลามดังกลาวใชเมื่อมีเหตุนาเชื่อวาผูตองขังจะทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกาย
ผูอ่ืน และเหน็วาไมมทีางอืน่ใดทีจ่ะปองกนัไดดกีวา จงึใหใชโซลามเพิม่เตมิจากตรวนหรอืกญุแจเทา
ซ่ึงในทางปฏบิตัปิจจบุนั นาจะไมมกีรณทีีจ่ ําเปนตองใชโซลามอกีแลว ในสมยักอนอาจมบีคุคลวกิลจรติ
ซ่ึงนํ ามาฝากไวในเรือนจํ าหรือผูตองขังในเรือนจํ าที่มีอาการทางจิต จึงอาจจํ าเปนตองใชโซลาม    
แตในปจจุบันบุคคลเหลานี้สามารถนํ าไปรับการรักษาและควบคุมอาการไวในโรงพยาบาลได      
ซ่ึงทางกรมราชทัณฑก็มีโรงพยาบาลในสังกัดดูแลผูตองขังลักษณะนี้ แสดงใหเห็นถึงการมี
มนุษยธรรมและประโยชนในการรักษาผูตองขัง มากกวาที่จะใชโซลามพันธนาการผูตองขังเหลานี้
ไวในเรือนจํ า138

ในทางปฏิบัติแลว เรือนจํ าหรือทัณฑสถานจะใชเพียงตรวนหรือกุญแจมือหรือ
กุญแจเทาเทานั้น สวนโซลามมักจะใชแกผูตองขังที่ปวยซ่ึงตองออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล     
ภายนอกเรือนจํ าหรือยายไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ ซ่ึงอาจไมมีหองควบคุมแยกตางหาก   
โดยเฉพาะ โดยจะใชการลามโซที่ขาขางหนึ่งของผูตองขังไวกับเตียงนอนและมีผูคุมคอยควบคุม    
ดแูลอยูตลอดเวลา

                                                       
134 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 27 วรรค 2. และจาก http://www.hosdoc.com
135 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 28 วรรค 2. และอรรถสิทธิ์ ทองแสง. หัวหนาฝายมาตรการควบคุม

ผูตองขัง 2 สํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ. สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2550.
136 โปรดดูภาพลักษณะของโซลาม ในภาคผนวก ง.
137 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 27 วรรคทาย.
138 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 28 วรรค 2.และวิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 84-85.
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โดยภาพรวม การใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงั ไมวาจะเปนเครือ่งพนัธนาการ
ประเภทตรวน กุญแจมือ กุญแจเทา หรือโซลาม ตางก็มีขอบงใชที่เหมือนกันตามกฎหมาย กลาวคือ 
ในขั้นแรก ถาเปนผูตองขังโดยทั่วไปตองหามมิใหใชเครื่องพันธนาการไวกอน แตถาเปนผูตองขัง  
ทีจ่ะกลาวตอไปนี้ ก็อาจใหใชเครื่องพันธนาการได139

(1) ผูตองขงัทีน่าจะท ําอนัตรายตอชีวติ หรือรางกายของตนเองหรอืผูอ่ืน เนือ่งจาก
บางครั้งความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูตองขังดวยกันในเรือนจํ า อาจทํ าใหเกิดการทะเลาะวิวาท
หรืออาจถงึขัน้ฆากนัตาย หรือในกรณทีีผู่ตองขงัเกดิอาการเครยีด แลวคิดจะท ํารายตวัเองหรอืจะฆาตวัตาย
โดยวิธีการตางๆ140 เหลานี้การใสเครื่องพันธนาการไวช่ัวคราว จึงเปนมาตรการจํ าเปนเพื่อควบคุม   
ผูตองขังในลักษณะดังกลาว

(2) ผูตองขังที่วิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบ อันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน 
สวนใหญพวกนี้จะใสเครื่องพันธนาการก็ตอเมื่ออยูในขั้นรุนแรง จนกวาจะไดรับการบํ าบัดรักษา
และมอีาการทุเลาในขั้นที่จะไมเปนอันตรายตอผูอ่ืน141

เรือนจ ําหลายแหงในยโุรปและอเมรกิา ไดใชเสือ้เกราะส ําหรับผูตองขงัทีป่วย
วิกลจริตหรือผูตองขังที่คลุมคล่ัง เพื่อปองกันไมใหไปทํ าอันตรายตอผูอ่ืนหรือทํ าอันตรายตัวเอง   
ซ่ึงเปนเครื่องพันธนาการที่มีนํ้ าหนักเบา ทํ าจากวัสดุประเภทผาและหนัง แตในประเทศไทยไมมี
การน ํามาใชในเรือนจํ า คงมีแตเฉพาะในโรงพยาบาลจิตเวช ทั้งนี้เปนเพราะมีวิธีการอยางอื่นที่ดีกวา  
ซ่ึงวธีิการเชนวานี ้ เรียกวา การพนัธนาการดวยสารเคมี (Chemical Restraint)142 หมายถึง การควบคมุ
ผูตองขงัทีก่ ําลังคลุมคลัง่อาละวาดใหหยดุนิง่โดยการใชสารเคม ี ซ่ึงไดแก ยาประเภททีเ่ปนวตัถุออกฤทธิ์
ตอจติประสาท แทนการใชเครื่องพันธนาการประเภทที่จํ ากัดการเคลื่อนไหวรางกายใน 4 ประเภท
ดังที่กลาวมา ซ่ึงกลาวไดวาสารเคมี ถือเปนเครื่องพันธนาการอยางหนึ่งที่ยังคงใชไดดีกับผูตองขัง
จิตเวช

                                                       
139 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14.
140 ตัวอยางทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย กรณผีูตองขงัชาวเยอรมนั ซึง่ถกูตํ ารวจจบักมุในขอหาขมขนืเดก็หญงิ

ศาลสั่งขังไวที่เรือนจํ ากลางอุดรธานี หลังจากสงไปคุมขังได 2 วัน ไดใชถุงเทาอุดจมูกและใชผายัดเขาไปในลํ าคอ
ตัวเอง อกีทัง้ยงัเอาขอมอืของตวัเองไปถกูบัปากถงัสงักะสทีีไ่วส ําหรบัขบัถาย เกดิเปนแผลทีข่อมอื จนถงึแกความตาย
แพทยระบุวา ตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจ จากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2550,    
ปที่ 58, ฉบับที่ 17922. หนา 17.

141 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ. จาก http://www.hosdoc.com
142 แหลงเดิม.

DPU



78

ปจจบุนันี ้ กรมราชทณัฑของไทยไดคมุขงัผูตองขงัทีป่วยทางจติเปนจ ํานวนมาก
ผูตองขงัเหลานีจ้ ําเปนตองไดรับยาหรอืสารเคม ี เพือ่ควบคมุใหสงบลงและสามารถใชชีวติอยูในเรอืนจ ํา
รวมกับผูตองขังอ่ืนๆ ได การควบคุมผูตองขังดวยสารเคมีทํ าไดเฉพาะในเรือนจํ าที่มีแพทยประจํ าอยู
เทานัน้ เนือ่งจากการกระทํ าดังกลาวตองกระทํ าโดยแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานจิตเวช สวนการจายยา
ใหกบัผูตองขงัจติเวชตามค ําสัง่แพทยนัน้ สามารถท ําไดในเรอืนจ ําทกุแหงทีม่พียาบาลปฏบิตังิานอยู143

(3) ผูตองขงัทีน่าจะพยายามหลบหนกีารควบคมุ ซ่ึงกรณนีีจ้ะสัง่ใหใชเครือ่งพนัธนาการ
หรือไม อยูที่ดุลพินิจและการพิจารณาความเปนไปไดในการจะหลบหนีของผูตองขังนั้น

(4) ผูตองขังที่ถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํ า เชน นํ าตัวไปขึ้นศาล หรือมีการยายตัว  
ผูตองขงัไปคมุขงัทีเ่รอืนจ ําอืน่ เปนตน ซ่ึงผูตองขงัในลกัษณะนี ้จะไปเขาในลกัษณะที่ (3) หากไมใส
เครื่องพันธนาการไว ก็จะเปนการงายตอการหลบหนี เพราะกํ าลังเจาหนาที่ควบคุม มีนอยกวา
จ ํานวนผูตองขัง จงึมคีวามจํ าเปนตองใสเครื่องพันธนาการเพื่อปองกันการหลบหนี

นอกจากนี้กรณีจํ าเปนเนื่องจากสภาพของเรือนจํ าหรือสภาพการณของทองถ่ิน
ไมปลอดภัยหรือไมมีความมั่นคงตอการควบคุมผูตองขัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํ านาจ
ส่ังใหใชเครื่องพันธนาการได144

สํ าหรบัผูตองขงัทีอ่ายเุกนิ 60 ป หรือผูตองขงัหญงิ หรือผูตองขงัทีสุ่ขภาพไมแขง็แรง
หากไมเปนคนดุรายหรือวิกลจริตหรือไมใชผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ ก็จะไดรับการยกเวนไมตองใส
เครือ่งพันธนาการ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติก็ตองพิจารณาถึงสภาพการณของตัวผูตองขังรายนั้นๆ ดวย145

อยางไรก็ตาม การที่จะสั่งใหใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังรายใด ชนิดใด   
แมกฎหมายจะบญัญตัเิอาไว แตในทางปฏบิตั ิ จะอยูทีด่ลุพนิจิและการพจิารณาของผูมอํี านาจสัง่ใหใช
เปนสํ าคญั เพราะตองพจิารณาถงึขอจ ํากดัทางกายภาพทีแ่ตกตางกนัของผูตองขงั ทัง้นีแ้มมขีอยกเวน
ใหใชเครือ่งพันธนาการในบางกรณีไดก็จริง แตหากสามารถใชวิธีอ่ืนได ก็นาจะมีการนํ ามาใช และ
หากมกีารใชเครื่องพันธนาการ ก็ควรใชในระยะเวลาที่จํ ากัดและเทาที่จํ าเปนอยางยิ่งเทานั้น146

จากลกัษณะและการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัตามพระราชบญัญตัริาชทณัฑ
และกฎกระทรวงฯ ของไทยดงักลาว เมือ่พจิารณาถงึลักษณะของตรวนและโซลามแลว อาจเปนกรณี
เขาขายการกระท ําทรมานตอผูตองขงัได แมกฎหมายจะบญัญตัอินญุาตใหใชในกรณเีขาขอยกเวนกต็าม
เพราะเมื่อใชแลว กอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานอยางยิ่งไมวาในดานรางกายหรือจิตใจ 
                                                       

143 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ. จาก http://www.hosdoc.com
144 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14 (5).
145 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 29.
146 กฎมาตรฐานขั้นต่ํ าของการปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 34.
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และหากพจิารณาในอารยประเทศและในมาตรฐานสากล ก็บัญญัติไวโดยเฉพาะวาหามใชตรวนและ
เครื่องพันธนาการที่เปนการทารุณผูตองขัง147

2.4.3 ผูมีอํ านาจหนาท่ีสั่งใหใชและเพิกถอนการใชเคร่ืองพันธนาการ
ผูทีม่อํี านาจสัง่ใหใชและเพกิถอนเครือ่งพนัธนาการ โดยหลักแลว คอื “พศัด”ี เทานัน้

ผูอ่ืนจะออกคํ าสั่งดังกลาวไมได แตมีขอยกเวนของกฎหมายในกรณีเจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุม  
ผูตองขงั หรือทีเ่รียกวา “ผูคมุ” ไดคมุตวัผูตองขงัออกไปนอกเรอืนจ ํา กถื็อวาเปนผูมอํี านาจในการสัง่
ใหใชเครือ่งพนัธนาการไดเชนกนั หรือกรณเีนือ่งจากขอจ ํากดัทางสภาพของเรอืนจ ําหรือสภาพการณ
ของทองถ่ินนั้นๆ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็มีอํ านาจสั่งใหใชไดดังที่เคยไดกลาวมาแลว 
ซ่ึงขอยกเวนกรณีดังกลาว ในปจจุบันจะใหอํ านาจแกอธิบดีกรมราชทัณฑ ดังนั้นโดยสรุปแลว    
หากพจิารณาตามกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของไทย148 ผูที่มีอํ านาจหนาที่ส่ังใหใชและเพิกถอน
เครือ่งพันธนาการ ก็คือ เจาพนักงานเรือนจํ า ซ่ึงไดแก พัศดี ผูคุม และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
(หรืออธิบดีกรมราชทัณฑตามพระราชกฤษฎีกามอบอํ านาจของรัฐมนตรี พ.ศ. 2499)149

1) พัศดี150 การที่กฎหมายกํ าหนดใหพัศดีเปนผูส่ังใหใชเครื่องพันธนาการ    
อาจมีเหตุผลดังนี้151

(1) เปนการวางอํ านาจไวแนชัด เพื่อมิใหใชอํ านาจกันอยางผิดหลักเกณฑ
หรือพร่ํ าเพรือ่ เพราะการใชเครือ่งพนัธนาการเปนการจ ํากดัเสรภีาพการเคลือ่นไหวหรอืการเคลือ่นที่
นอกจากท ําใหเกดิความล ําบากในการด ํารงชวีติแลว ยงัอาจท ําใหเกดิความอบัอายขายหนา เปนทีเ่พงเล็ง
หรือหวาดกลัวแกคนทั่วไป โดยเฉพาะกรณีที่นํ าตัวผูตองขังออกไปนอกเรือนจํ า

(2) ผู บัญชาการเรือนจํ ามีงานรับผิดชอบกวางขวางอยู แลว งานสั่งใช   
เครื่องพันธนาการเปนงานปลีกยอย ควรมอบใหมีคนรับผิดชอบไปเลย ไมจํ าเปนที่ผูบัญชาการ      
จะตองรับผิดชอบอีก

                                                       
147 ดูรายละเอียดในกฎมาตรฐานขั้นต่ํ าของการปฏิบัติตอนักโทษ หัวขอ 2.7.2
148 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479. และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58

ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ.
149 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 38-39.
150 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14 (1), (2), (3) และวรรคทาย.
151 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 86.
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(3) การใชเครือ่งพนัธนาการเปนการจ ํากดัเสรภีาพของรางกายดงักลาวมาแลว
กฎหมายจึงกํ าหนดขอบงชี้ในการใชเครื่องพันธนาการไวอยางรัดกุม กรณีตางๆ จะเห็นวา พัศดี  
เปนผูใกลชิดกับผูตองขังมากกวาผูบัญชาการเรือนจํ า ยอมรูเห็นหรือทราบพฤติการณที่อาจเปนภัย
จากผูตองขังไดมากกวา

(4) พศัดเีปนเจาพนกังานเรอืนจ ําทีม่หีนาทีรั่บผิดชอบดแูลกจิการของเรอืนจ ํา
รองลงมาจากผูบญัชาการเรอืนจ ําอยูแลว โดยหลักการยอมมคีวามรบัผิดชอบและวจิารณญาณเพยีงพอ
ในการตัดสินใจใชหรือเลิกใชเครื่องพันธนาการ และโดยเฉพาะในสมัยกอน ผูบัญชาการเรือนจํ า
สวนใหญ คือ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอํ าเภอซึ่งเปนผูบัญชาการโดยตํ าแหนง ผูที่รับผิดชอบงาน
ของเรอืนจ ําจรงิๆ คอื พศัด ีนัน่เอง กฎหมายจงึก ําหนดอ ํานาจสัง่การใชเครือ่งพนัธนาการใหเปนของพศัดี

ในปจจบุนัเรอืนจ ําและทณัฑสถานแตละแหงจะมพีศัดปีระจ ําอยู และสวนใหญ
แตละแหงจะมีพัศดีอยูหลายคน ซ่ึงแบงงานรับผิดชอบแตกตางกันไปเปนสวนๆ แลวแตเรือนจํ าหรือ
ทณัฑสถานนัน้ๆ ซ่ึงในกรณเีชนนี้ผูบัญชาการเรือนจํ าจะใหพัศดีผูหนึ่งผูใดมีอํ านาจควบคุมการงาน
ของเรือนจํ าเหนือพัศดีดวยกันก็ได152 ดงันัน้การที่จะสั่งใหใชหรือเพิกถอนการใชเครื่องพันธนาการ  
จงึกระท ําในรปูแบบของคณะกรรมการ โดยใหพศัดผูีมหีนาทีรั่บผิดชอบโดยตรงในเรือ่งการควบคมุ
ผูตองขังเปนกรรมการและเปนผูมีอํ านาจสั่งหรือเพิกถอนการใช ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
และพศัดตีองลงรายละเอยีดในบญัชคีวบคมุการใชเครือ่งพนัธนาการโดยแสดงเหตผุลและความจ ําเปนไว
ตามแบบฟอรมที่กรมราชทัณฑกํ าหนด และตองรายงานผูบัญชาการหรือผูอํ านวยการใหทราบ
เพราะโดยสวนใหญผูบัญชาการเรือนจํ าหรือผูอํ านวยการจะเปนประธานคณะกรรมการพิจารณา  
ในการใสหรือเพกิถอนการใช ตลอดจนพศัดตีองเกบ็บญัชคีวบคมุการใชเครือ่งพนัธนาการดงักลาวไว
เชนเดียวกับเอกสารทั่วไปเพื่อใหสามารถตรวจสอบได153

2) ผูคุม154 การทีก่ฎหมายกํ าหนดใหเปนผูส่ังใหใชเครื่องพันธนาการ มีเหตุผล
เพราะผูคมุนบัวาเปนเจาพนกังานเรอืนจ ําและทณัฑสถานระดบัตํ ่าทีสุ่ด แตปฏิบตัหินาทีค่ลุกคลใีกลชิด
กับผูตองขังมากที่สุด ความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่จึงมีคอนขางจะสูงมากโดยเฉพาะการควบคุม
ตวัผูตองขังออกไปนอกเรือนจํ า กรณีดังกลาว ไดแก การที่ผูคุมไดรับมอบหมายใหคุมตัวผูตองขัง
ออกไปนอกเรอืนจ ํา อาจจะเปนการคมุตวัไปศาลเพือ่พจิารณาคด ี การคมุตวัผูตองขงัทีย่ายจากเรอืนจ ําหนึง่
                                                       

152 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 15 และ 16.
153 อรรถสิทธิ์ ทองแสง. หัวหนาฝายมาตรการควบคุมผูตองขัง 2 สํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ.

สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2550. และ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479, ขอ 16-19.

154 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14 (4).
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ไปยังอีกเรือนจํ าหนึ่ง การคุมตัวผูตองขังออกไปทํ าแผนประทุษกรรม การคุมตัวผูตองขังที่ไดรับ
อนญุาตใหออกไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลนอกเรอืนจ ํา ฯลฯ ซ่ึงกรณดีงักลาว ถาผูคมุเหน็วาควรจะใช
เครือ่งพนัธนาการแกผูตองขังเพื่อปองกันการหลบหนีหรือกอเหตุราย ก็มีอํ านาจจะใชได155

3) รัฐมนตรีวาการกระทรวง156 (หรืออธิบดีกรมราชทัณฑตามพระราชกฤษฎีกา
มอบอ ํานาจของรฐัมนตร ีพ.ศ. 2499) ในปจจบุนันีม้กีารประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงใหกรมราชทณัฑ
ไปสงักดักระทรวงยุติธรรม จึงเปนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม157 ในกรณีที่เห็นวา
เปนการจ ําเปนตองใชเครือ่งพนัธนาการ เพราะเรอืนจ ําหรอืทณัฑสถานมสีภาพไมมัน่คง เชน มสีภาพเกา
ชํ ารุด หรืออยูในระหวางการกอสรางซอมแซม หรือเพราะสภาพการณแหงทองถ่ินนั้นๆ ที่เรือนจํ า
หรือทัณฑสถานตั้งอยู ไมปลอดภัยตอการควบคุมผูตองขัง เชน เกิดการจลาจล มีการชุมนุมประทวง  
หรือมีโจรกอการรายในพื้นที่ เปนตน

ทั้งนี้อํ านาจดังกลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวง ไดมอบใหเปนอํ านาจ
ของอธิบดีกรมราชทัณฑตามพระราชกฤษฎีกามอบอํ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 14 (5) และ
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ใหอธิบดีกรมราชทัณฑทํ าการแทน พ.ศ. 2499  
ซ่ึงการที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวยังใชมาจนถึงปจจุบัน ก็เพราะเปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกมาใช
โดยถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงอาศยัอํ านาจตามรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผนดินในขณะนั้น158

ในสวนของ “ผูบญัชาการเรอืนจ ํา” นัน้ จากการศกึษาตามกฎหมายแลว ไมปรากฏวา
ใหอํ านาจผูบัญชาการเรือนจํ าในการสั่งใหใชหรือเพิกถอนการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง    
แตเมือ่พเิคราะหในทางปฏบิตัแิละเจตนารมณของกฎหมายแลว ผูบญัชาการเรอืนจ ําถือเปนผูรับผิดชอบ
งานของเรือนจํ าทุกอยาง ซ่ึงมีอํ านาจบังคับบัญชาเจาพนักงานเรือนจํ ารวมทั้งพัศดีได ดังนั้นกฎหมาย
คงมไิดบญัญตัขิึน้มาเพือ่ตดัอ ํานาจของผูบญัชาการเรอืนจ ําโดยตรง เพราะยอมขดักบัหลักการปกครอง
และการบริหารงานเรือนจํ า159 ซ่ึงหากเปนเชนนี้ การที่ผูบัญชาการเรือนจํ ามีความประสงคจะใช
เครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงักย็อมได แตทัง้นีจ้ะไปสัง่ใหใชโดยตรงไมได เพราะขดักบัหลักกฎหมาย
ทางปฏบิตัิ กค็อื แนะน ําใหพศัดใีชอํ านาจสัง่ตามขอก ําหนดของกฎหมาย หรือแนะน ําใหเจาพนกังาน
เรือนจํ าผูมีหนาที่ควบคุมผูตองขังออกไปนอกเรือนจํ ากระทํ าการนั้นตามขอยกเวนของกฎหมาย   
                                                       

155 สมบูรณ ประสพเนตร. เลมเดิม. หนา 5.
156 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 14 (5).
157 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, มาตรา 32 และ 33.
158 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 39.
159 แหลงเดิม. หนา 86.
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ซ่ึงในการปฏบิตัริาชการ พศัดหีรือเจาพนกังานเรอืนจ ํากต็องปรกึษางานหรอืรับค ําสัง่การปฏบิตัริาชการ
จากผูบัญชาการเรือนจํ าอยูแลว

อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมาย จากการที่บัญญัติเปนขอยกเวน 
ใหผูบัญชาการเรือนจํ าอนุญาตใหใชเครื่องพันธนาการอยางอื่นได ในกรณีที่จํ าเปนและเห็นวา     
เบากวาที่กฎหมายกํ าหนด160 ซ่ึงดูเหมือนเปนการใหอํ านาจผูบัญชาการเรือนจํ าในการควบคุมและ
คานอ ํานาจของพัศดีในการสั่งใหใชหรือเพิกถอนการใชเครื่องพันธนาการ เพราะตามหลักกฎหมาย
ที่มีสวนใหญจะบัญญัติใหเปนดุลพินิจของพัศดี นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา หากมีผูอ่ืนในฐานะ   
เจาหนาที่ราชทัณฑหรือไมก็ตาม ส่ังใหใชหรือเพิกถอนการใชเครื่องพันธนาการ คํ าสั่งนั้นก็ยอม
เปนคํ าส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย

2.4.4 แนวทางการใชเคร่ืองพันธนาการตอผูตองขังในประเทศไทย
ในเรือ่งการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังนั้น ประเทศไทยไดมีการบัญญัติไว

ในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 25-30 ซ่ึงเปนลักษณะของการบัญญัติไวโดยนัยกวางๆ 
โดยใหเปนดุลพินิจของเจาพนักงานเรือนจํ าเปนสวนใหญ อีกทั้งในทางปฏิบัติจริงก็มีความแตกตาง
กับกฎหมายที่มีอยูอยางมาก ซ่ึงในเรื่องนี้กรมราชทัณฑของไทยก็ไดรับรูและตระหนักถึงปญหา     
ที่เกิดขึ้นมาตลอด จึงไดมีหนังสือส่ังการและตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการไปยัง
เรือนจ ําทัว่ประเทศ อีกทัง้ใหมกีารชีแ้จงถงึปญหาของการใชเครือ่งพนัธนาการหรอืปญหาการรองเรียน
ในเรือ่งดงักลาวของแตละเรอืนจ ําอกีดวย ซ่ึงหนงัสอืส่ังการของกรมราชทณัฑดงักลาว จงึถือเปนหลัก
ในทางปฏิบัติและเปนแนวทางในการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังทั่วประเทศ นอกเหนือจาก
กฎหมายที่มีการใชบังคับอยู      

หากพิจารณาถึงหนังสือส่ังการของกรมราชทัณฑแลว จากการศึกษาพบวา      
ในสวนทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการมจี ํานวนหลายฉบบั ซ่ึงแสดงถงึปญหาทีเ่กดิขึน้มาโดยตลอด
จากอดีตจนถึงปจจุบัน แมจะมีการชี้แจงยํ้ าใหทราบถึงความมุงหมายของการใชเครื่องพันธนาการ
มาโดยตลอดกต็าม จากการศกึษาหนงัสอืส่ังการของกรมราชทณัฑตัง้แตป พ.ศ. 2500 จนถงึฉบบัลาสดุ
ในป พ.ศ. 2550161 มอียูหลายฉบบัทีอ่ธิบายรายละเอยีดของแนวทางการใชเครือ่งพนัธนาการไวอยางชดัแจง
                                                       

160 กฎกระทรวงฯ ขอ 30.
161 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ. 0711/ว27 เรื่อง การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง ลงวันที่

29 มิถุนายน 2550 ถือเปนไวฉบับลาสุดที่ครอบคลุมเนื้อหาไดครบถวนและไดรวบรวมหนังสือกรมราชทัณฑ
ที่เกี่ยวกับหลักการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังไว.
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ซ่ึงเปนหลักปฏบิตัอิยางดทีีส่ามารถน ํามาใชในปจจบุนัได โดยเฉพาะการใชดลุยพนิจิในการพจิารณาวา
อะไรคอืเหตจุ ําเปน เมือ่ใดเหน็เปนการสมควรนัน้ เปนเรือ่งทีล่ะเอยีดออน และมมีมุมองทีแ่ตกตางกนั
ในแตละบคุคล ฉะนัน้ การใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงั อาจจะเกดิความไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
รวมทั้งขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนและกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษที่มีเจตนารมณ
ใหมกีารสงเสริมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จึงไดมีการกํ าหนดหลักเกณฑ
ประกอบการใชดลุพนิจิในการใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงัในหนงัสอืส่ังการจากอดตีจนถงึปจจบุนั
ซ่ึงพอสรุปไดดังตอไปนี้162

1) การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังในทุกกรณี ตองจํ ากัดอยูภายในกรอบ
ของมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พทุธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ 25 - ขอ 30
รวมทัง้ตองปฏิบัติตามหนงัสอืส่ังการจากกรมราชทณัฑทีไ่ดส่ังไวแลวโดยเครงครดั ทัง้นีเ้จตนารมณ
ทีแ่ทจริงของหลักกฎหมายดังกลาว ไมพึงประสงคที่จะใหใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง เวนแต
จะเขากรณยีกเวน กฎหมายจึงจะยอมอนุญาตใหใชเครื่องพันธนาการได การตีความหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายซึ่งเปนขอยกเวนนั้น จะตองกระทํ าโดยเครงครัดดวย163

2) การใชเครื่องพันธนาการทุกประเภทแกผูตองขัง ผูมีอํ านาจในการสั่งใหใช
โดยเฉพาะพัศดีตองพจิารณาดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเปนธรรม มใิชเพียงแตมีขอสงสัย
เล็กนอยวาผูตองขังคนหนึ่งคนใดมีพฤติการณตามขอยกเวนของกฎหมายก็ใหใชเครื่องพันธนาการ
ทนัท ี และการสัง่ใหใชเครือ่งพนัธนาการตองสามารถแสดงเหตผุลความจ ําเปนทีเ่หมาะสมได รวมทัง้
ตองค ํานงึถึงหลักสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ตลอดจนกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัิ
ตอนักโทษ164 อีกทั้งกรมราชทัณฑมีนโยบายหลักในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหเขากับ
สังคมทั่วไปได เมื่อพนโทษไปแลว แตหากมีการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังอยางพรํ่ าเพรื่อ 
ยอมกอใหเกดิผลในทางตรงขามกบันโยบายของกรมราชทณัฑ กลาวคอื ตามหลกัจติวทิยาผูตองขงัคนใด

                                                       
162 โปรดดูภาคผนวก ฉ หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ. 0705/ว38 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช

เครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548.
163 หลกัเกณฑของพระราชบญัญติัราชทณัฑ มาตรา 14 ไดมกีารกลาวไวในหนงัสอืสัง่การของกรมราชทณัฑ

ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการ แทบทกุฉบบั อยางเชน หนงัสอืกรมราชทณัฑ ที ่มท. 116/2500 ลงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2500, ที่ มท. 0905/ว18 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2536, ที่ มท. 0905/ว4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2538,         
ที่ มท. 0905/ว62 ลงวันที่ 15 กันยายน 2542 เปนตน.

164 หนงัสอืกรมราชทณัฑ ที ่มท. 0905/ว18 เรือ่ง การใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงั ลงวันที ่3 กมุภาพนัธ
2536, ที่ มท. 0911/ว22 เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2542 และ
ที่ มท. 0905/62 เรื่อง การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง ลงวันที่ 15 กันยายน 2542.
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ถูกจ ําดวยเครือ่งพนัธนาการ ความรูสึกทีเ่กดิขึน้แกเขาจะเปนไปในทางลบ คอื เกดิความนอยเนือ้ตํ ่าใจ
ความรูสึกดังกลาวนี้จะสะสมกอตัวข้ึนทีละเล็กละนอยจนเกิดเปนนิสัยดื้อดานกาวราว เกะกะเกเร  
ทํ าใหตนเปนปรปกษตอบุคคลอื่น นับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการอบรมแกไขพัฒนาพฤตินิสัย   
ผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดีได165

3) หามมิใหใชเครื่องพันธนาการทุกประเภทกับผูตองขัง เพื่อวัตถุประสงค    
ในการลงโทษทางวนิยัโดยเดด็ขาด ผูตองขงัคนใดกระท ําผิดกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั ของเรอืนจ ํา  
ก็ตองพิจารณาลงโทษใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับนั้น ตามสมควรที่จะไดรับ ทั้งนี้
หากเรอืนจํ าใดใชลงโทษผูตองขัง นอกจากจะผิดกฎหมายแลว ยังแสดงถึงสมรรถภาพการปกครอง
ของเรอืนจ ํา หรือระบบการแกไขพฒันาจติใจผูตองขงัในเรอืนจ ํานัน้ๆ ยงัอยูในระดบัตํ ่ามากตามมาดวย
เชนกัน166

4) ในกรณีที่มีความจํ าเปนตองนํ าตัวผูตองขังออกไปภายนอกเรือนจํ า เพื่อฟง
การพจิารณาคดหีรือสืบพยาน ถาจะใชเครือ่งพนัธนาการใหใชกญุแจมอื เวนแตเปนผูตองขงัในคดอุีกฉกรรจ
ผูรายรายสํ าคัญ หรือเปนผูตองขังที่ประกอบอาชญากรรมในลักษณะเครือขาย หรือมีลักษณะเขาขาย
เปนอาชญากรโดยอาชีพ จะใชตรวนหรือกุญแจเทาก็ได และหากจะใชตรวน ใหใชขนาดที่ 2      
เปนลํ าดับแรก และใหผูมีอํ านาจในการสั่งใชคํ านึงถึงกํ าหนดโทษที่ศาลไดพิพากษา รวมทั้งพิจารณา
ถึงโครงสรางทางกายภาพของสถานที่ที่จะไปโดยเฉพาะศาล เชน ชองทางเดินระหวางเจาหนาที่     
ผูตองขังและญาติ ปะปนกันหรือไม หรือพฤติการณของผูตองขังรายนั้น ขณะที่ถูกควบคุมตัว       
อยูในเรือนจํ า ประกอบการพิจารณาเลือกประเภทของเครื่องพันธนาการ

5) เมื่อมีความจํ าเปนจะตองใชเครื่องพันธนาการชนิดตรวนกับผูตองขังภายใน
เรือนจ ํา ใหใชตรวนขนาดที ่1 เวนแตมเีหตจุ ําเปน หรือเปนกรณทีีศ่าลไดมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุ
ผูตองขงัรายนั้นตั้งแต 3 ปขึ้นไป หรือเปนผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ จะใชตรวนขนาดที่ 3 ก็ได  
อยางไรก็ตาม ถามีเหตุอันนาเชื่อไดวาผูตองขังรายนั้น จะทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเอง
และผูอ่ืน และเห็นวาไมมีทางอื่นใดที่จะปองกันไดดีกวานี้ ก็ใหใชกุญแจมือหรือโซลามเพิ่มขึ้น 
นอกจากตรวนหรือกุญแจเทาก็ได167

                                                       
165 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท. 0905/ว18 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2536 และ ที่ มท. 0905/ว4  ลงวันที่

9 มกราคม 2538.
166 แหลงเดิม.
167 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 28.
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6) หามมใิหใชเครื่องพันธนาการทุกประเภทกับผูตองขังชายที่มีอายุเกิน 60 ป 
หรือผูตองขังหญิง เวนแตปรากฏวาผูตองขังนั้นเปนคนดุรายหรือเสียจริต ซ่ึงจํ าเปนตองปองกันมิให
กอภยันตราย หรือหากเปนผูตองขังชาย เมื่อตองการนํ าตัวออกไปภายนอกเรือนจํ า ก็สามารถจะใช
เครื่องพันธนาการได168

7) หากมคีวามจํ าเปนที่จะตองใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ในทุกๆ กรณี 
โดยเฉพาะภายในเรือนจํ าหรือทณัฑสถาน ขอใหคํ านึงถึงโครงสรางทางกายภาพของอาคารสถานที่ 
ระบบเสรมิความมัน่คงและอตัราก ําลังเจาหนาทีป่ระกอบการพจิารณาดวย หากเรอืนจ ําหรือทณัฑสถานใด
ที่ผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูภายในเรือนจํ า มีโครงสรางของอาคารที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบเสริม
ความมั่นคงแข็งแรง ยากตอการที่ผู ตองขังจะแหกหักหลบหนีได ขอใหพึงหลีกเลี่ยงการใช       
เครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั เวนแตจะมเีหตจุ ําเปนหรือมกีรณพีเิศษอืน่ๆ อาท ิการไดรับการสัง่ก ําชบั
เปนพเิศษจากกรมราชทณัฑหรือหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมทีเ่กีย่วของ ใหควบคมุหรือเขมงวด
กวดขันผูตองขังรายนี้เปนพิเศษ เนือ่งจากเปนบุคคลอันตรายตามกฎหมาย

8) ใหผูมหีนาทีรั่บผิดชอบหมัน่ตรวจตราความมัน่คงแขง็แรงของเครือ่งพนัธนาการ
โดยเสมอ หากตรวจพบวาเครื่องพันธนาการไมมีความมั่นคงแข็งแรงหรืออาจกอใหเกิดอันตราย  
ตอการควบคุมได ใหผูมหีนาที่รับผิดชอบดํ าเนินการรายงานผูบังคับบัญชาระดับสูง เพื่อดํ าเนินการ
จัดซื้อหรือซอมแซม โดยดํ าเนินการอยางนอยปละ 1 คร้ัง

9) พงึระลึกอยูเสมอวา เจตนารมณของกฎหมายในการใชเครื่องพันธนาการนั้น 
เพือ่ปองกนัผูตองขงัหลบหน ีและเพือ่ปองกนัผูตองขงัทัง้จติปกตแิละไมปกต ิกระท ําการอนัเปนอนัตราย
ตอตนเองหรือผูอ่ืนเทานั้น จึงขอใหเลือกใชประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการใหเหมาะสม
กับความจํ าเปน และพฤติกรรมของผูตองขังนั้นๆ

10) ใหเรือนจํ าหรือทณัฑสถาน จดัทํ าบัญชีการควบคุมการใชเครื่องพันธนาการ
แสดงเหตุผลและความจํ าเปนไวในบัญชีตามแบบฟอรมที่กรมราชทัณฑกํ าหนดไว และใหรายงาน
ผูบัญชาการหรือผูอํ านวยการทราบเดือนละ 1 คร้ัง และเก็บรักษาไวเชนเดียวกับเอกสารทั่วไป     
เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา169

                                                       
168 กฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 29.
169 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท. 0911/ว23 เรื่อง การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง ลงวันที่

9 กุมภาพันธ 2544. และโปรดดูรายละเอียดของบัญชีควบคุมการใชเครื่องพันธนาการ ในภาคผนวก ฉ.
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11) ระยะเวลาการจํ าเครื่องพันธนาการ ควรใชในระยะเวลาที่จํ ากัดเทาที่จํ าเปน
อยางยิง่เทานัน้170 โดยใหมคีณะกรรมการพจิารณาตดิตามประเมนิผลผูตองขงัทีถู่กจ ําเครือ่งพนัธนาการ
และทบทวนการใชหรือถอดเครื่องพันธนาการในทุกๆ เดือน

นอกจากทีก่ลาวมาขางตน จากการศกึษาในทางปฏบิตั ิ ปจจบุนัเรอืนจ ําหลายแหง
ในประเทศไทย การที่จะสั่งใหใชหรือเพิกถอนเครื่องพันธนาการหรือไมนั้น จะกระทํ าในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ซ่ึงจะพิจารณาความเห็นรวมกัน โดยจะพิจารณาถึงสภาพของตัวผูตองขังในเรื่อง
ขอจ ํากดัของสภาพรางกาย ประวตักิารกอคด ีอัตราโทษ ตลอดจนความเปนไปไดในการทีผู่ตองขงัผูนัน้
จะหลบหนี และสภาพของเรือนจํ าวาเปนการสมควรหรือไมที่จะใหใชเครื่องพันธนาการกับตัว       
ผูตองขังนั้นๆ แตใหอํ านาจพัศดีเปนผูมีอํ านาจสั่งตามกฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการจะประกอบไปดวย 
ผูบัญชาการเรือนจํ า พัศดี ผูบังคับแดน และหัวหนาฝายตางๆ ซ่ึงนอกจากจะมีความเห็นใหใช   
เครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัหรือไมแลว ยงัมหีนาทีต่ดิตามประเมนิผลและทบทวนการใช รวมตลอดถงึ
คํ าสั่งใหถอดเครื่องพันธนาการดวย ทั้งนี้เปนการถวงดุลอํ านาจของเจาพนักงานเรือนจํ าดวยกันเอง
ในรปูความเห็นของคณะกรรมการอีกทางหนึ่ง

2.5  การตรวจสอบการใชอํ านาจหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจํ า

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและมคีวามพยายามผลกัดนัใหมคีวามเปนประชาธปิไตย
มากขึ้นโดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบอํ านาจรัฐ จนเปนผลใหเกิด
เปนกฎหมายสูงสุดที่ใชปกครองประเทศ ซ่ึงในประเทศไทย ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับเดิม พ.ศ. 2540 
หรือทีเ่รียกกนัในระหวางประกาศใชวา รัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน ซ่ึงในรฐัธรรมนญูฉบบันีม้สีาระส ําคญั
เดนชัดในสวนของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรของรัฐจะตองใชอํ านาจภายในกรอบของกฎหมายตามหลักนิติรัฐ (Legal State)171

วธีิการประการหนึง่ทีจ่ะท ําใหเปนไปตามหลกันติรัิฐซ่ึงเปนระบบทีส่รางขึน้เพือ่ประโยชน
ของประชาชน และเพื่อปองกันหรือแกไขการใชอํ านาจตามอํ าเภอใจของเจาหนาที่ของรัฐ ก็คือ  
การทํ าใหขั้นตอนของการดํ าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอนโปรงใส ทั้งนี้
เพือ่น ําไปสูการตรวจสอบการใชอํ านาจของเจาหนาทีข่องรฐัดวย ซ่ึงโดยสรปุแลว กระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาทีด่ ีจะตองมมีาตรการตางๆ ทีจ่ะด ําเนนิการหาตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษอยางมปีระสทิธิภาพ  

                                                       
170 กฎมาตรฐานขั้นต่ํ าของการปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 34.
171 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. เลมเดิม. หนา 543-546.
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และมวีธีิการดํ าเนินการตางๆ ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality) โดยมี
ความโปรงใส (Transparency) และถูกตรวจสอบได (Accountability)172

กระบวนการตรวจสอบในดานตางๆ โดยทั่วไปแลว มวีตัถุประสงคเพื่อใหองคกรตางๆ 
รวมทั้งเจาพนักงานในองคกรนั้นดํ าเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย การตรวจสอบในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาก็มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการใชอํ านาจของเจาพนักงานในองคกรตางๆ    
ไมใหมกีารละเมดิสิทธแิละเสรภีาพทีป่ระชาชนโดยทัว่ไป รวมทัง้ผูตองขงัในเรอืนจ ํา ไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมาย173

การตรวจสอบการใชอํ านาจของเจาพนักงานเรือนจํ านี้ อาจเปนการตรวจสอบภายใน
องคกรหรือโดยองคกรภายนอกมาตรวจสอบก็ได174 ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังนี้

2.5.1 การตรวจสอบการใชอํ านาจหนาท่ีโดยองคกรภายใน
การตรวจสอบการใชอํ านาจหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํ าโดยองคกรภายใน  

ในที่นี้หมายถึง การตรวจสอบการทํ างานของเจาพนักงานเรือนจํ าตออํ านาจหนาที่ในการปฏิบัติ    
ตอผูตองขงั โดยเฉพาะการละเมดิสิทธิผูตองขงั เชน การใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ด เปนตน ซ่ึงเปนการตรวจสอบภายในองคกรนั้นเอง ในที่นี้ก็คือ เรือนจํ าและทัณฑสถาน   
ซ่ึงอยูในการกํ ากับดูแลของกรมราชทัณฑ ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่รับรอง
และคุมครองใหอํ านาจกระทํ าไดในรูปแบบตางๆ ภายในหนวยงานของกรมราชทัณฑนั้นเอง

ในเบื้องตน การที่จะตรวจสอบการใชอํ านาจหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํ านั้น
สวนใหญจะเริม่มาจากผูตองขงักอน เพราะถามเีร่ืองรองเรียนเกีย่วกบัการปฏบิตัโิดยมชิอบตอผูตองขงั
เชน กรณกีารใชเครือ่งพนัธนาการ เชนนีห้ากผูตองขงัประสงคจะรองเรียน กจ็ะมกีารเขยีนขอรองเรียน
และนํ าสงกลองรับเรื่องรองเรียนหรือผูตองขังยื่นตอพัศดี ซ่ึงในทางกฎหมายยอมที่จะตองไดรับ  
การพจิารณา โดยพศัดขีองเรอืนจ ํานัน้ตองสอบขอเทจ็จรงิ แลวแกไขหรอืชวยเหลือตามสมควรแกกรณี
และเสนอตอไปยงัผูบญัชาการเรอืนจ ําพรอมกบัรายงานชีแ้จงการปฏบิตัดิงักลาว175 จากนัน้หากขอเทจ็จรงิ
มีมูล จึงจะเปนการตรวจสอบ โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน หากผูกระทํ าผิด  
เปนเจาพนกังานเรอืนจ ําหรือเจาหนาทีร่าชทณัฑ กจ็ะมกีารด ําเนนิการฐานผดิวนิยัโดยคณะกรรมการ

                                                       
172 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. แหลงเดิม.
173 แหลงเดิม. หนา 549-550.
174 แหลงเดิม.
175 ดูเกี่ยวกับเรื่องการรองทุกขของผูตองขัง ในกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 120-126.
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ซ่ึงเปนขาราชการของกรมราชทณัฑกอน และถาเปนการท ําผิดอาญารายแรงกจ็ะตองถูกด ําเนนิคดอีาญา
เชนกัน176

ซ่ึงหากพจิารณาถงึมาตรการทางกฎหมายทีใ่ชลงโทษเจาพนกังานเรอืนจ ําทีก่ระท ํา
ผิดวนิยั และถือเปนเปนการตรวจสอบอ ํานาจทางกฎหมายอยางหนึง่ ตองพจิารณาตามพระราชบญัญตัิ
วนิัยขาราชการกรมราชทัณฑ พุทธศักราช 2482 กลาวคือ ขาราชการกรมราชทัณฑหรือเจาพนักงาน
เรือนจ ํา ตองปฏบิตังิานในหนาทีใ่หเครงครดัตามกฎหมาย กฎ ขอบงัคบั ระเบยีบแบบแผนของเรอืนจ ํา
หรือทณัฑสถาน ตองสอบสวนและลงโทษ หรือรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปโดยไมชักชา   
ถาหากมกีรณีเมื่อเจาพนักงานดวยกันเองหรือผูตองขังกระทํ าผิดหรือพยายามจะกระทํ าผิด177

เจาพนักงานเรือนจํ าที่ประพฤติผิดวินัย เชน ไปละเมิดสิทธิผูตองขังตามที่      
พระราชบญัญตัริาชทณัฑและกฎกระทรวงฯ คุมครองแกผูตองขงัดงันี้ อาจตองโทษ 1) ขงั 2) เพิม่เวรยาม
3) กกับรเิวณ ทั้งนี้หากเปนกรณีที่ผูคุมหรือพัศดีกระทํ าผิดวินัย อธิบดีกรมราชทัณฑหรือผูบัญชาการ
เรือนจํ า สามารถลงโทษใน 3 สถานดงักลาวได และหากเปนกรณีถึงขั้นรายแรง ก็อาจถูกลงโทษ  
ใหถึงขั้นไลออกหรือปลดออกไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน178 และใหรายงาน
ไปยงัผูบงัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปทราบตามล ําดบัจนถงึอธบิดกีรมราชทณัฑ ค ําสัง่ของอธบิดกีรมราชทณัฑ
ใหถือวาเปนที่สุด179

ในป พ.ศ. 2547 กระทรวงยตุธิรรมของไทยไดก ําหนดใหมกีารจดัตัง้ “สภาทีป่รึกษา
การราชทณัฑ” ขึน้ ซ่ึงเปนไปตามระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมวาดวยสภาทีป่รึกษาการราชทณัฑ พ.ศ. 2547
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2547 ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการจํ านวน 25 คน โดยรัฐมนตรี      
วาการกระทรวงยุติธรรมแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม หนวยงาน  ดาน
เศรษฐกจิ สังคม การศกึษา แรงงาน ส่ือมวลชนและอืน่ๆ ทีเ่หน็สมควร เพือ่ท ําหนาทีใ่หค ําแนะน ํา
เสนอแนะนโยบาย แนวทางในการพฒันาและสนบัสนนุภารกจิของกรมราชทณัฑ ไปจนถงึการรบัเรือ่ง
รองเรยีนของผูตองขงัหรือประชาชนเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของขาราชการกรมราชทณัฑตามระเบยีบ
ทีก่ ําหนด  ทัง้นี้ก็ไมถือวาเปนหนวยงานตรวจสอบภายในโดยตรง  แตเปนทางดานการพัฒนาระบบ
งานราชทณัฑมากกวา อีกทั้งแมจะมีบุคคลภายนอกเขามาเปนกรรมการ แตในจํ านวนคณะกรรมการ
ดงักลาว ก็ยังรวมถึงอธิบดีและรองอธิบดีของกรมราชทัณฑอีกดวย180

                                                       
176 กุลพล พลวัน ก (2537). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย. หนา 201-202.
177 พระราชบัญญัติวินัยขาราชการกรมราชทัณฑ พ.ศ. 2482, มาตรา 6-7.
178 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 104-107.
179 พระราชบัญญัติวินัยขาราชการกรมราชทัณฑ พ.ศ. 2482, มาตรา 10-12.
180 สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ. จาก http://www.correct.go.th/comnet1/council
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อนึ่ง กรมราชทัณฑไดออกระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการตรวจราชการ     
ของผูตรวจการราชทัณฑ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเรียกกันในปจจุบันวา “ผูตรวจราชการกรมราชทัณฑ” 
ก ําหนดใหมีการตรวจตราในเรื่องตางๆ ของกรมราชทัณฑ โดยเฉพาะงานเรือนจํ าและทัณฑสถาน  
ซ่ึงถือเปนการตรวจสอบภายในหนวยงานของกรมราชทณัฑ เปนต ําแหนงทีแ่ตงตัง้มาจากขาราชการ
ในระดบัสูงของกรมราชทณัฑ ตามระเบยีบกรมราชทณัฑวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจการราชทณัฑ
ดงักลาว ซ่ึงสังกดัหนวยงานทีเ่รียกวา สํ านกัผูตรวจราชการกรม โดยจะมอํี านาจตรวจตราและใหค ําแนะน ํา
ตอเจาพนกังานเรอืนจ ําในสวนของอ ํานาจหนาทีใ่นการปฏบิตัติอผูตองขงั ใหสอดคลองกบัมาตรฐานขัน้ตํ ่า
ขององคการสหประชาชาติและตามกฎหมายราชทัณฑ181

อีกทั้งภายในหนวยงานของกรมราชทัณฑเอง ก็มีหนวยงานซึ่งคอยกํ ากับดูแล 
งานเรือนจํ าและทณัฑสถานในดานตางๆ  อีกทางหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา ราชการบริหารสวนกลาง เชน   
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมผูตองขังหรือในสวนของการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ก็จะมี
หนวยงานกลางที่เรียกวา สํ านักทัณฑวิทยา ซ่ึงมีอํ านาจหนาที่ในการพัฒนารูปแบบ หามาตรการ 
หลักเกณฑและวิธีการตางๆ ในการปฏิบัติและควบคุมผูตองขัง ตลอดจนมีหนาที่กํ ากับ ตรวจสอบ 
ใหค ําปรกึษา แนะน ํา และประเมนิผลงานดานการปฏบิตัแิละควบคมุผูตองขงัของเรอืนจ ําและทณัฑสถาน
ทัว่ประเทศ182 เปนตน

2.5.2 การตรวจสอบการใชอํ านาจหนาท่ีโดยองคกรภายนอก
การตรวจเรือนจํ าหรือการตรวจสอบการใชอํ านาจของเจาพนักงานเรือนจํ า    

โดยบุคคลภายนอกเปนเรื่องที่มีความสํ าคัญตอความเปนอยูของผูตองขัง เปนการเสริมสรางและ
ควบคุมตรวจสอบใหกิจกรรมในการปฏิบัติตอผูตองขังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้    
การตรวจสอบเรือนจํ าอยางสมํ่ าเสมอของผูมีหนาที่รับผิดชอบจะเปนการดูแลการปฏิบัติหนาที่   
ของเจาพนักงานเรือนจํ าใหเปนไปตามกฎหมาย และวางระเบียบขอบังคับและเปนหลักประกัน    
ในการคุมครองสิทธิของผูตองขัง183

                                                       
181 สุชิน ดํ ากระเด็น. ผูอํ านวยการกองนิติการ กรมราชทัณฑ. สัมภาษณ 14 พฤษภาคม 2550.
182 สํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ. จาก http://www.bp.correct.go.th
183 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 169.
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สํ าหรบัในประเทศไทยกฎหมายไดก ําหนดใหรัฐมนตรี มอํี านาจตัง้คณะกรรมการ
ตรวจเรือนจํ าและกํ าหนดอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจกรรมของเรือนจํ า
และใหคํ าแนะนํ าแกเจาพนักงานเรือนจํ า ซ่ึงคณะกรรมการนี้มีจํ านวนไมเกิน 5 คน โดยเรียก       
ตามกฎหมายวา “คณะกรรมการเรอืนจ ํา” ซ่ึงจะไดรับแตงตัง้จากขาราชการตลุาการสงักดักระทรวงยตุธิรรม
และขาราชการสังกัดกระทรวงตางๆ รวมไปถึงพนักงานอัยการ แพทยผูเชี่ยวชาญ หรือขาราชการ
หรือบคุคลอื่นๆ ตามแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะเห็นสมควร184 ในกรณีของขาราชการ
หรือบุคคลอื่นนั้น อาจเปนหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ กลุมศาสนา หรือ    
นกัสทิธมินุษยชน ตามทีรั่ฐมนตรเีหน็สมควรได ซ่ึงตรงนีเ้ปนหลักทีส่อดคลองกบักฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าฯ
และเปนหลักประกนัในการคุมครองสทิธขิองผูตองขงั โดยใหคณะกรรมการมอํี านาจหนาทีด่งัตอไปนี้185

1) ตรวจตรา ช้ีแจง ใหความเหน็และขอเสนอแนะในการด ําเนนิกจิการของเรอืนจ ํา
และทัณฑสถานใหเปนไปตามกฎหมาย สอดคลองกับหลักการและเหตุผลทางดานทณัฑวิทยาและ
นโยบายของรัฐบาล

2) ใหค ําแนะนํ าแกเจาพนักงานเรือนจํ า ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ดานวิชาการ
และดานอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุการพฒันางานราชทณัฑ โดยมุงประโยชนทีเ่กดิแกผูตองขงั ทางราชการ
และสังคมโดยรวม

ในอดีตผูตรวจเรือนจํ าไดรับอํ านาจใหแกไขการปฏิบัติโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ไดดวย แตในปจจบุนัผูตรวจเรอืนจ ํามกัจะถกูกลาวอางวากระท ําเปนพธีิและไมมคีวามหมายแตอยางใด
การตรวจเรือนจํ าจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถาคณะกรรมการตรวจเรือนจํ ามีความเปนอิสระ  
ไมลํ าเอียง รวมทั้งมีอํ านาจรับเรื่องราวรองทุกขจากผูตองขังได ก็จะเปนหลักประกันในการคุมครอง
สิทธิของผูตองขังดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต186

บทบัญญัติวาดวยการตรวจเรือนจํ าดังกลาวเปนวิถีทางที่จะกอใหเกิดการปฏิบัติ
เพือ่ประโยชนของราชการ ซ่ึงความจรงิแลวในสมยัรัชกาลที่ 6 กไ็ดมกีารก ําหนดใหผูพพิากษาเขาเยีย่ม
และตรวจราชการฝายราชทัณฑได โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํ าริ
ทีจ่ะใหหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ มกีารประสานงานกนัอยางใกลชิด จงึไดทรงบญัญตัไิวในมาตรา 3
แหงพระราชบญัญตัปิระกาศตัง้กรมราชทณัฑวา “ใหผูพพิากษาฝายตลุาการมอํี านาจไปตรวจการคมุขงั
นกัโทษในคกุ และเรอืนจ ําทัง้ปวง” ซ่ึงเปนบทบญัญตัทิีส่อดคลองกบัหลักการราชทณัฑในระบบกาวหนา
                                                       

184 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 44.
185 คํ าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 310/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเรือนจํ า และหนังสือกรมราชทัณฑ 

ที่ ยธ. 0711/ว45 เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการเรือนจํ า ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548.
186 พัชราภรณ กองอุบล. (2546). สิทธิและเสรีภาพของผูตองขังตามรัฐธรรมนูญ. หนา 124.
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ทีส่นบัสนนุใหผูพิพากษาเขาเยี่ยมตรวจรายงานกิจการเรือนจํ าเปนประจํ า187 เชน ในประเทศอังกฤษ  
ศาล magistrate มอํี านาจเขาไปตรวจเยี่ยมเรือนจํ าไดตลอดเวลา เพื่อดูวามีการใชอํ านาจโดยมิชอบ
ของพนักงานตอนักโทษหรือไม และการบังคับโทษสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายหรือไม   
และเมือ่ตรวจเยีย่มเสรจ็จะบนัทกึขอสังเกตไวในสมดุเยีย่ม เพือ่ใหคณะกรรมการตรวจเรอืนจ ําไดอาน
และจะมกีารตรวจเรือนจํ าโดยคณะกรรมการตรวจเรือนจํ าทุกๆ 4 สัปดาห

อยางไรก็ตาม นอกจากการตรวจสอบการใชอํ านาจของเจาพนักงานเรือนจํ า 
โดยคณะกรรมการเรือนจํ า ซ่ึงมาจากองคกรภายนอกดังกลาวแลว หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัเดมิ พ.ศ. 2540 กจ็ะพบวา ยงัมอีงคกรภายนอกซึง่เปนองคกรอสิระท ําหนาที่
ในการตรวจสอบการใชอํ านาจของเจาพนักงานเรือนจํ าไดอีกดวย กลาวคือ เปนสถาบันระดับชาติ
ในประเทศไทยทีม่บีทบาทในการสงเสรมิและคุมครองสทิธิมนษุยชนโดยออมและโดยตรง ซ่ึงเปนองคกร
ในฝายนิติบัญญัติ อันไดแก “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” และ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ”188

1) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
โดยทัว่ไปแลว ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภาจะเนนภาระหนาทีข่องงานสอบสวน

อยางเปนกลางกรณมีขีอรองเรียนเกดิขึน้ ซ่ึงเปนไปตามความเหน็และขอเสนอแนะของสหประชาชาติ
ทีใ่หมกีารจดัตัง้ขึน้โดยเปนองคกรอสิระ และมกีารเรยีกชือ่ตางๆ กนัไปตามแตประเทศนัน้ๆ เบือ้งตน
จะมหีนาทีก่ ํากบัการบรหิารรฐักจิใหเปนไปดวยความถกูตองและเปนธรรมตามกฎหมาย เพือ่ใหคุมครอง
สิทธขิองบคุคลผูทีเ่ช่ือวาตนตองตกเปนเหยือ่ของการกระทีไ่มชอบโดยฝายปกครอง รวมทัง้ท ําหนาที่
ไกลเกล่ียอยางเปนกลางระหวางผูรองเรียนกับฝายรัฐบาลหรือเจาหนาที่รัฐ สํ าหรับในประเทศไทย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้189

(1) พจิารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํ ารองเรียน ในกรณี
ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํ านาจหนาที่  

ตามกฎหมายของขาราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั หรือรัฐวสิาหกจิ
หรือราชการสวนทองถ่ิน

                                                       
187 พัชราภรณ กองอุบล. แหลงเดิม.
188 กุลพล พลวัน ข (2547). สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก. หนา 186.
189 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 197.
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ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั หรือรัฐวสิาหกจิ หรือราชการสวนทองถ่ิน ทีก่อใหเกดิ
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบ     
ดวยอํ านาจหนาที่ก็ตาม และ

ค) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) จดัท ํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา

อํ านาจหนาที่ของผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภาในแตละประเทศ     
อาจแตกตางกนัไป แตตรงกนัในประการส ําคญั คอื การรบัค ํารองเรยีนจากสาธารณชนและสอบสวน
กรณทีีเ่กดิขึ้นตามอํ านาจหนาที่ โดยสามารถเขาถึงเอกสารทางราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีอํ านาจ
เรียกพยานมาใหถอยค ํารวมทัง้เจาหนาทีรั่ฐ จากนัน้จะท ํารายงานสรปุไปใหผูรองเรยีนและหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน เพื่อแกไขดํ าเนินการใหถูกตองตอไป ซ่ึงกรณีไมมีการดํ าเนินการใดๆ 
กอ็าจท ํารายงานเสนอตอรัฐสภาเปนเรือ่งๆ ไป นอกเหนอืจากการท ํารายงานทีต่องท ําเปนปกตอิยูแลว  
ทัง้นีร้ายงานสรปุผลการสอบสวนจะประกอบดวยขอมลูทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ปญหาและระบขุอแนะน ํา
เพือ่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนิติบัญญัติและเชิงการปกครอง190

อยางไรก็ดี แมผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะเนนหนักในเรื่อง   
สรางความมั่นใจวาการบริหารปกครองของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐใหเปนไปอยางยุติธรรม 
และเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนดโดยเนนวาเปนกรณีที่บุคคลรองเรียนการกระทํ าหรือดํ าเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ แตปจจุบันผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาหลายประเทศ     
ไดเพิม่ภาระหนาทีด่านการสงเสรมิและคุมครองสทิธิมนษุยชนไวดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ดานกจิกรรม
การใหการศึกษาแกสาธารณชน และโปรแกรมขอมูลขาวสารเพื่อการเผยแพรดานสิทธิมนุษยชน 
จึงถือวาเปนองคกรที่สงเสริมและคุมสิทธิมนษุยชนทางออม191

2) คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ เปนกลไกระดบัชาตทิีจ่ดัตัง้เปนครัง้แรก
ในประเทศไทยโดยรฐัธรรมนญู ฉบบั พ.ศ. 2540 เพือ่ใหท ําหนาทีส่งเสรมิและคุมครองสทิธิมนษุยชน
โดยตรง สอดคลองกบันโยบายของสหประชาชาตทิีส่นบัสนนุใหประเทศสมาชกิจดัตัง้กลไกระดบัชาติ
เพื่อทํ าหนาที่ดานสิทธิมนุษยชนโดยตรง อนึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยสวนใหญ
เกิดจากเจาหนาที่รัฐ การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจึงเปนการตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐและ

                                                       
190 กุลพล พลวัน ข เลมเดิม. หนา 184-185.
191 แหลงเดิม.
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เจาพนกังานของรฐัดวยเชนกนั สํ าหรับในประเทศไทย คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาตมิอํี านาจ
หนาที่ดังตอไปนี้192

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระท ํา หรือการละเลยการกระท ําอนัเปนการละเมดิ
สิทธมินุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพนัธกรณรีะหวางประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทย
เปนภาค ี และเสนอมาตรการแกไขทีเ่หมาะสมตอบคุคลหรือหนวยงานทีก่ระท ําหรอืละเลยการกระท ํา
ดังกลาวเพื่อดํ าเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดํ าเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภา  
เพื่อดํ าเนินการตอไป

(2) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ หรือขอบงัคบั
ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

(3) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(4) สงเสรมิความรวมมอื และการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ

เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน
(5) จดัท ํารายงานประจ ําป เพือ่ประเมนิสถานการณดานสทิธิมนษุยชนภายใน

ประเทศและเสนอตอรัฐสภา193

(6) อํ านาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํ านึงถึง    

ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน   

ทีเ่กีย่วของจากบคุคลใดหรอืเรียกบคุคลใดมาใหถอยคํ า รวมทัง้มอํี านาจอืน่เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัิ
หนาที่ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 บญัญัติดวย

อยางไรกต็าม กรณขีองคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาตกิม็ลัีกษณะเดยีวกบั
ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา กลาวคอื เปนหนวยงานฝายนติบิญัญตัแิละไมมอํี านาจวนิจิฉยัส่ังการได
ดวยตนเอง โดยตองรายงานรฐัสภาเพือ่พจิารณาเชนกนั เมือ่รัฐสภาพจิารณาแลวจะเหน็ดวยหรือไมกไ็ด
หากเห็นดวยการตรวจสอบควบคุมฝายบริหารก็ตองกระทํ าตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ เชน      
การตัง้กระทูถาม การเปดอภิปรายไมไววางใจ หรือการถอดถอนออกจากตํ าแหนง เปนตน ซ่ึงจะใช
เวลานานและมีขั้นตอนยุงยากมากกวาการตรวจสอบภายในองคกรของรัฐ ดังนั้นการตรวจสอบ  

                                                       
192 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 200.
193 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ. (2549). รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ป 2544-2546.
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โดยองคกรภายนอกลกัษณะดงักลาว จงึตองขึน้อยูกบัความแขง็แกรงของรฐัสภาวาจะสามารถตรวจสอบ
ควบคมุฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใดดวยเชนกัน

2.6  ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนษุยชนของผูตองขัง

สืบเนื่องจากการรับรองและคุมครองสิทธิของผูตองขังนั้น มีความเปนมานับแตยุคสมัย
ของการเรยีกรองอสิรภาพและเสรภีาพในประเทศตะวนัตก และมกีารเรยีกรองใหไดมาซึง่สทิธิพลเมอืง
โดยสิทธิของผูตองขังถือเปนสิทธิของพลเมืองอยางหนึ่งที่มีการเรียกรองและทํ าใหไดมาดวยเหตุผล
ทีว่า การที่ผูตองขังตองถูกแยกตัวออกจากสังคมปกติ ทํ าใหเขาถูกจํ ากัดเสรีภาพตางๆ และทํ าใหเกิด
ปญหาในเรื่องของความถูกตองชอบธรรม ความพอดีในการปฏิบัติตอผูตองขัง ความทุกขทรมาน   
ทีผู่ตองขงัไดรับจากการถกูจ ํากดัสิทธติางๆ ตามกฎหมาย ซ่ึงส่ิงเหลานีน้ ําไปสูการเรยีกรองใหตระหนกัถึง
การคุมครองสิทธิของผูตองขังอันเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Rights) รวมทั้ง 
เรียกรองใหมกีารรบัรองสทิธติามกฎหมายทีบ่คุคลนัน้พงึไดรับดวย เพราะแมวาผูตองขงัจะเปนบคุคล
ที่ถูกจํ ากัดเสรีภาพและตองสูญเสียสิทธิบางประการไปจากการถูกลงโทษ แตยังมีสิทธิบางประการ
ในฐานะทีเ่ปนมนษุยทีไ่มอาจถกูจ ํากดัหรือลวงละเมดิได194 การเรยีกรองใหคุมครองสทิธขิองผูตองขงั
ยังเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิที่มีมาตั้งแตสมัยกรีก
และโรมันในรูปของสิทธิธรรมชาติ (Natural Right) โดยมแีนวความคิดวา มนุษยเกิดมาเทาเทียมกัน
และพระเจาเปนผูสรางมนษุยขึน้มาและไดใหสิทธบิางอยางแกมนษุย สิทธเิหลานีจ้งึไมอาจโอนกนัได
และไมมีใครลวงละเมิดได และรัฐทั้งหลายจะตองทํ าทุกอยางเพื่อใหมนุษยมีสิทธิอยางเต็มที่      
สิทธธิรรมชาตดิงักลาวทีบ่คุคลทกุคนพงึม ีกค็อื สิทธพิืน้ฐานของพลเมอืง ซ่ึงตอมาเรยีกสทิธปิระเภทนีว้า
“สิทธิมนุษยชน” (Human  Right) อันครอบคลุมถึงสิทธิของผูตองขัง195

ดงันี้ การจะกลาวถึงศกัดิศ์รีความเปนมนษุย จงึตองพจิารณาถงึสทิธิมนษุยชนไปควบคูกนั
เพราะสิทธิมนุษยชนเปนคุณลักษณะประจํ าตัวของมนุษยทุกคนในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย และ
เปนสิง่จํ าเปนมิใชเพียงเพื่อการมีชีวิตอยู แตเพื่อการดํ ารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรี กลาวคือ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา
สมกับความเปนมนุษย อีกทัง้ยงัเปนรากฐานของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคมอีกดวย

                                                       
194 กุลพล พลวัน ค (2546). เอกสารการสอน ชุดวิชา กฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑ หนวยท่ี 9-15.

หนา 50.
195 ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ. (2548). หลักประกันสิทธิผูตองขัง: กรณีศึกษาสิทธิในการดํ ารงชีวิต. หนา 14.
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ในประเทศหรอืรัฐเสรปีระชาธปิไตย ตางกย็ดึมัน่ในลทัธิปจเจกชนนยิมหรอืเฉพาะบคุคล
ทัง้สิน้ ซ่ึงลัทธปิจเจกชนนิยมนี้กลาวไววา มนุษยทุกคนที่เกิดมายอมมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
อันมลัีกษณะเปนนามธรรมโดยจะปรากฏใหเหน็ในรปูของความสามารถในการทีจ่ะก ําหนดชะตากรรม
ของตนเองได ซ่ึงการที่มนุษยแตละคนจะสามารถกํ าหนดชะตากรรมไดก็ตอเมื่อแตละคนมี      
“แดนแหงเสรภีาพ” และภายในแดนแหงเสรีภาพนี้ บุคคลแตละคนสามารถที่จะกระทํ าการใดๆ ได
อยางอสิระตามอ ําเภอใจ ปราศจากการแทรกแซงของบคุคลอืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ผูใชอํ านาจปกครอง  
ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวถือเปนที่มาในการใหการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ในการที่บุคคล  
จะสามารถใชสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยูนั้นไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนไมวาทางรางกายหรือจิตใจ  
หรือทีเ่รียกโดยทั่วไปวา เสรีภาพในขั้นพื้นฐาน196

โดยทีรั่ฐเสรปีระชาธปิไตยจะใหการรบัรองถึงสทิธแิละเสรภีาพของราษฎรไวในบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญ แตจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับพื้นฐานในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประเพณแีละความกาวหนาในทางวชิาการหรอืเทคโนโลยขีองแตละประเทศ อยางกรณขีองประเทศไทยนัน้  
สิทธเิสรภีาพของบคุคลไดมกีารน ํามาก ําหนดไวในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู อันเปนการใหการรบัรอง
สิทธเิสรภีาพของบคุคล และนบัไดวาเปนหลักเกณฑทีสํ่ าคญัยิง่ของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
ซ่ึงไดมีการพัฒนาตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน

รูปแบบการด ํารงชวีติของมนษุยตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนัจะตองอยูกนัเปนกลุม เปนชมุชน
จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงก็สงผลใหมีการสรางกฎเกณฑกํ าหนดบทบาทหนาที่ของคนในสังคมขึ้น
แตกตางกันไปเพื่อการอยูรวมกันของคนจํ านวนมากนั้นสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบเรียบรอย
โดยรัฐหรือผูปกครองนัน้มหีนาทีใ่นการปกครองดแูลประชาชนใหเกดิความสงบสขุ ซ่ึงการทีจ่ะบรรลุ
วัตถุประสงคเชนวานี้ได รัฐจํ าเปนตองใชอํ านาจปกครองทั้งในทางสงเสริมและในทางจํ ากัดสิทธิ
เพือ่จดัระเบียบสังคมใหอยูในกรอบที่กํ าหนดไว

อยางไรก็ตาม ถึงแมผูปกครองจะมีอํ านาจในการกํ าหนดกฎเกณฑตางๆ แตก็ใชวา      
จะสามารถใชอํ านาจที่มีนั้นไดอยางมีอิสระเสรี เพราะมนุษยทุกคนที่เกิดมานั้น ไมวาจะเปนหญิง
หรือชายยอมมสิีทธปิระเภทหนึง่อันเปนสิทธิประจ ําตวัอันไมอาจโอนใหแกกนัได และไมอาจถูกท ําลายได
โดยอํ านาจใดๆ เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ของความเปนมนุษยอันเทาเทียมกันและ
ไมอาจแบงแยกกนัได ซ่ึงการกระท ําอยางใดๆ ของผูปกครอง จะตองค ํานงึถึงสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุย  
การใชอํ านาจจะลวงละเมดิสทิธิเชนวานีม้ไิด รัฐบาลทีจ่ดัตัง้โดยประชาชนมหีนาทีต่องปกปองคุมครอง

                                                       
196 บรรเจดิ สงิคะเนต.ิ (2547). หลักพืน้ฐานของสทิธิเสรีภาพ และศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ตามรฐัธรรมนญู.

หนา 113.
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สิทธเิสรภีาพและพทิกัษสิทธแิละเสรภีาพมใิหถูกท ําลาย แตอยางไรกต็ามสทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนนัน้
ตราบใดที่ไมมีกฎหมายภายในของรัฐบัญญัติรับรองไวใหชัดเจน ก็จะมีผลเพียงแสดงวาประชาชน
ควรจะมอิีสระ เปนเพียงขอเรียกรองตอรัฐในการกระทํ าการใดๆ ที่จะตองคํ านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมีการออกกฎหมายภายในหรือนํ ามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
ตามทฤษฎอํี านาจอธปิไตยของรฐั อันจะท ําใหมผีลบงัคบัใชอยางแทจรงิ เพราะสทิธเิหลานีไ้ดถูกรบัรอง
และถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

กลาวไดวา ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย (Human Dignity) เปนมลูฐานหนึง่ของสทิธมินุษยชน
ดังมีนัยสํ าคัญ 2 ประการ197 ดังนี้  

ประการแรก คอื “ธรรมชาตขิองมนษุย”  กลาวคอื ลักษณะทีแ่ทจริงของมนษุยทีเ่กีย่วกบั
สภาพจติใจและความตองการจ ําเปนทีจ่งูใจใหมนษุยท ําการใดๆ ในทางทฤษฎ ีมนษุยนาจะเปนอยางเดยีวกนั
ไมวาจะอยู ณ ที่ใด แตในทางปฏิบัติ พฤติกรรมของมนุษยยอมอยูภายใตอิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมดวย

ประการทีส่อง “ศลีธรรม” กลาวคอื เปนหลักทีว่าดวยความรบัผิดชอบชัว่ดทีีสั่งคมหนึง่ๆ
ก ําหนดใหสมาชกิยดึถือปฏิบตั ิโดยไมมศีลีธรรมสากลใหยดึถือ นอกจากอนมุานเอาจากสวนทีก่ ําหนดไว
เหมอืนกันในความประพฤติบางเรื่อง

ในเบือ้งตน หากพยายามเขาถึงความหมายอยางหยาบๆ ชนดิแปลไทยเปนไทยโดยอางองิ
พจนานุกรมฯ198 กจ็ะไมมีคํ าอธิบายวลีดังกลาวโดยตรง แตหากไลเรียงถอดความทีละคํ า แลวนํ ามา
ประกอบกัน  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ก็อาจแปลความใหชัดขึ้น โดยหมายถึง ความยกยองนับถือ
ความเปนมนุษย ซ่ึงเปนสัตวที่รูจักใชเหตุผลหรือเปนสัตวที่มีจิตใจสูง199 ความหมายโดยพยัญชนะ
ในขอความที่ขยายใหละเอียดขึ้นนี้ นัยสํ าคัญคงเพงไปที่การเคารพนับถือมนุษย ความเปนมนุษย    
ที่มีคุณสมบัติเชิงบวกสูงกวาสัตวโลกอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ประเด็นความเขาใจที่รอบดานในเรื่องนี้  
คงมไิดหยดุอยูทีเ่พยีงความหมายเชงิพยญัชนะ แตหากตองมองเชือ่มโยงกบัอทิธพิลทีม่าทางความคดิ
หรือแนวคิดโดยรวมของการนํ าไปใชประโยชน พรอมกับคํ านึงถึงบริบททางศาสนาหรือวัฒนธรรม
ของสังคมประกอบดวย

                                                       
197 อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคเนติ. (2544). การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใช

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. หนา 9-10.
198 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. (2546).
199 จรญั โฆษณานนัท ก (2544). รัฐธรรมนญู 2540 จากศกัดิศ์รีของความเปนมนษุย สู ธัมมิกสทิธิมนษุยชน.

หนา 17-18.
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อยางไรก็ดี ในปจจบุันยังไมมีนิยามของคํ าวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ใด ทีจ่ะไดรับ
การยอมรับเปนการทั่วไป แมจะเปนเรื่องสํ าคัญตอตัวผูตองขังก็ตาม อีกทั้งในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธมินษุยชนกย็งัมุงคุมครองในเรือ่งนี ้ โดยอางถงึศกัดิศ์รีความเปนมนษุยในฐานะทีเ่ปนวตัถุประสงคหนึง่
ในการคุมครองสิทธิของมนุษยและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แตมีความพยายามของนักนิติศาสตรและ   
ค ําพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธรฐัเยอรมนัทีใ่หความหมายของค ําวา ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ไว  
ซ่ึงหมายถึง คุณคาที่มีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มีความผูกพันอยูกับความเปนมนุษยทุกคน
โดยไมจํ าตองคํ านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบุคคลนั้น โดยคุณคา      
ของความเปนมนุษยดังกลาว มีความมุงหมายเพื่อใหมนุษยมีอิสระในการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตัว
ของบุคคลนั้นๆ ภายใตความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคา      
ทีไ่มอาจลวงละเมิดได200

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนคุณคาทั่วไปที่อยูเหนือความเปนสวนตัวของบุคคลใด
บคุคลหนึง่เปนการเฉพาะ โดยเปนสวนประกอบพเิศษทีม่อียูในตวัมนษุยโดยธรรมชาตแิละมคีวามส ําคญั
ตอตวับุคคล เนือ่งจากมนษุยโดยธรรมชาตแิลวมคีวามแตกตางจากสิง่มชีีวติอืน่ๆ ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย
หรือความเปนคน จึงมีอยูเฉพาะตัวมนุษยเทานั้น ดังนั้นรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ
จงึบญัญตัขิึน้เพือ่รับรองและคุมครองศกัดิศ์รีความเปนมนษุยของปจเจกบคุคลไวชัดแจงหรือโดยปรยิาย
และใหการรับรองคุมครองสทิธแิละเสรภีาพดานตางๆ ทีม่นษุยพงึม ี ซ่ึงในประเทศไทยหากพจิารณา
จากรัฐธรรมนูญ ฉบับเดิม พ.ศ. 2540 กไ็ดบญัญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวเชนกัน201 ทั้งนี้
จึงถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาหรือวัตถุในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่ไดรับการคุมครอง
แยกตางหากจากสทิธแิละเสรภีาพ และยงัถือวาศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยเปนรากฐานของสทิธเิสรภีาพ
ทัง้ปวงดวย เพราะโดยสภาพพื้นฐานแลว สิทธิและเสรีภาพตางๆ เปนเพียงผลของการรับรองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย

การวนิจิฉยัวาพฤตกิรรมใดเปนการละเมดิศกัดิศ์รีความเปนมนษุยในหรอืไมนัน้ เบือ้งตน
อาจแยกพิจารณาในสามประเด็นเบื้องตน ดังจะกลาวตอไปนี้

ประเดน็แรก ไดแก ส่ิงนั้นๆ มนุษยควรปฏิบัติตอกันหรือไม
ประเดน็ที่สอง ไดแก ความรูสึกทางดานจิตใจของคนในสังคมขณะนั้น สนับสนุนหรือ

โตแยงอยางไร และ

                                                       
200 ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ. เลมเดิม. หนา 9-10.
201 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 4, 26 และ 28.
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ประเด็นที่สาม ไดแก แนวทางที่สังคมอื่นที่มีประสบการณมากอนเปนขอพิจารณา
ประกอบ202

จึงกลาวไดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมใชภาพตายตัว แตมีลักษณะพลวัตร ดังนั้น    
ในการวินิจฉัยแตละครั้งแตละเรื่องจึงตองมีคํ าอธิบายที่ชัดแจงตอสังคม

สํ าหรบัผูตองขงัในเรอืนจ ําซ่ึงถือเปนมนษุยและพลเมอืงของประเทศผูหนึง่ จงึควรไดรับ
สิทธติางๆ เชนเดยีวกบัประชาชนทกุคนตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว เนือ่งจากสภาวะแหงความมศีกัดิศ์รี
ของมนษุยเชนนี้ ยอมถือวาดํ ารงอยูในมนุษยทุกคน และไมอาจถูกลิดรอนหรือทํ าลายลงได ไมวา  
จะโดยรฐัหรือโดยตวัของเขาเอง หมายความวา แมมนษุยจะมพีฤตกิรรมทีด่แูลวไรศกัดิศ์รีหรือไรคณุคา
แตศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาก็ยังคงอยูมิไดถูกลิดรอนไปดวย ดังนั้นจึงตองเคารพตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุย สิทธิมนษุยชนของบคุคลทีเ่ปนผูตองหา จ ําเลย หรือผูตองขงัในเรอืนจ ําดวยเชนเดยีวกนั
แมจะเปนนักโทษเด็ดขาดก็ตาม203

จากหลกัการดงักลาว ประเทศไทยซึง่เปนรัฐเสรปีระชาธปิไตยประเทศหนึง่ กม็กีารรบัรอง
ในเรือ่งศกัดิศ์รีความเปนมนษุยเชนกนั เมือ่พจิารณาไดจากเนือ้หาของรฐัธรรมนญู ฉบบัเดมิ พ.ศ. 2540
ซ่ึงเปนฉบับที่ใหความสํ าคัญกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด โดยมีบทบัญญัติ
รับรองและคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนมากกวารฐัธรรมนญูฉบบักอนๆ รวมถึงการคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ไดบัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนไปตามปฏิญญาสากล    
วาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights 1948) และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on 
Civil and Political Rights 1966) แตถึงแมจะมีการบัญญัติเอาไวในรัฐธรรมนญู แตคํ าวา “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย” ก็มิไดมีการใหคํ านิยามเกี่ยวกับคํ านี้เอาไว เหมอืนกับในหลายๆ ประเทศ เนื่องจาก
เปนเรือ่งใหมทีไ่มเคยมบีญัญตัมิากอน การหาค ําจ ํากดัความหรอืขอบเขตของศกัดิศ์รีความเปนมนษุยนัน้
อาจจะยังหาขอยุติมิได แตก็อาจสรุปไดตามแนวทางของนักนิติศาสตรเยอรมันดังที่ไดกลาวมาแลว
ซ่ึงถือวาศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยเปนคณุคาทีม่อิาจจะลวงละเมดิได204 โดยเจตนารมณสํ าคญัในการบญัญตัิ
เรือ่งศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยลงในรฐัธรรมนญูฉบบันี ้กค็อื แนวความคดิทีต่องการให “มนษุยตระหนกัวา
ในความสมัพนัธระหวางกันนั้น จะปฏิบัติตอผูอ่ืนเยี่ยงสัตว คือ ในลักษณะที่ตํ่ ากวามนุษยไมได”205

                                                       
202 อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 9-10.
203 จรัญ โฆษณานันท ก เลมเดิม. หนา 65.
204 บรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 107.
205 อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคเนติ. เลมเดิม. หนา 71.
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สํ าหรับประเด็นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสิทธิและ
เสรีภาพตางๆ ของผูตองขังที่พิจารณามาขางตนนั้น คงตองยอมรับความจริงกันวา เปนประเด็นใหม
สํ าหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่มิไดมีวิวัฒนาการของเรื่องเหลานี้มาดวยตัวเอง หากแต    
ท ําการน ําเขาแนวความคดิเหลานีม้าจากตางประเทศ ตวัอยางเชน ในประเทศจนี อาจเปนอทุาหรณทีด่วีา
ในการเปดประตูประเทศเพื่อรับแนวความคิดแบบตะวันตกนั้นมีปญหาอยางมาก ซ่ึงในขั้นตอน
ของการยกรางกฎหมายแพงของประเทศจีนนั้น นักวิชาการก็ยังไมสามารถจะหาคํ าที่มีความหมาย
ตรงกบัคํ าวา “สิทธิ” มาใชได โดยคํ าที่ทายสุดไดรับการยอมรับใหนํ ามาใชแทนคํ าวา “สิทธิ” นี้       
กป็รากฏวาไมประสบความส ําเรจ็ เพราะไมอาจสือ่ความหมายตามทีต่องการได ทายทีสุ่ดเมือ่ประเทศญีปุ่น
ไดพฒันากฎหมายแพงขึน้มา และเทยีบเคยีงหาค ําทีต่องการได ประเทศจนีจงึไดยมืค ําดงักลาวมาใชบาง
ดังที่ประเทศไทยเองก็ไดรับอิทธิพลจากประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุนมาไมนอย ซ่ึงที่กลาวมานี้
ไมใชเปนการหยบิยกปญหาขึน้มาเพือ่บอกถงึความเกงกาจในการรางกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึง่
แตเปนประเดน็ส ําคญัทีจ่ะสะทอนใหเหน็จากปญหาดงักลาววา ปญหาพืน้ฐานของการรบัแนวความคดิ
มาจากตางประเทศนั้น จะประสบปญหาเปนอยางมาก โดยเริ่มตั้งแตการที่จะหาคํ าศัพทที่เหมาะสม 
ทีส่ามารถจะสือ่ความหมายจากตนแบบไดตรงตามความตองการของภายในประเทศนัน้ๆ ไดหรือไม206

แนวความคดิเกีย่วกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงนับไดวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่ง
ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวนัน้ ค ําวา “สิทธิ” ถาพจิารณาในแงของเจาของสทิธิ หมายถงึ ประโยชนทีก่ฎหมาย
คุมครองและปองกันให แตถาพิจารณาในแงของผูมีหนาที่ ก็หมายถึง อํ านาจที่กฎหมายใหไว       
แกเจาของสิทธิ ทํ าใหบุคคลอื่นมีหนาที่ไมรบกวนขัดขวางการถือสิทธิและใชสิทธิของเขา และคํ าวา 
“เสรภีาพ” หมายถงึ อิสระทีจ่ะกระท ําหรอืงดเวนไมกระท ําตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ ซ่ึงถือเปนประเดน็
ทีไ่ดรับการกลาวอาง ถกเถียง วิพากษวิจารณ มาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลวในประเทศไทย 
กอนทีจ่ะอางองิถึงวถีิเอเชยี ดงัทีก่ลาวขานกนัในประเทศเพือ่นบานของเราในชวงระยะเวลาไมกีป่มานี้207

สํ าหรับในประเทศไทยเรานั้น ในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีการยอมรับกัน
วาเปนรฐัธรรมนญูทีรั่บรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยางมากฉบบัหนึง่ ซ่ึงนอกจากรฐัธรรมนญู
ฉบบัดังกลาวจะบัญญัติไวในมาตรา 6 ก ําหนดใหรัฐใหความคุมครองแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว 
ในหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซ่ึงบัญญัติในมาตรา 26 กใ็หการใชอํ านาจ
โดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย นอกจากนี้ในมาตรา 28      

                                                       
206 บุญศรี มีวงศอุโฆษ. (2549). หลักการใชอํ านาจขององคกรท่ีตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (รายงานการวิจัย). หนา 169-170.
207 แหลงเดิม.
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รัฐธรรมนูญดังกลาวก็ยังใหสิทธิแกชนชาวไทย ใหสามารถอางศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยได      
ซ่ึงรวมไปถึงความสามารถที่จะยกเอาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อการใชสิทธิทางศาล หรือเพื่อ    
การตอสูคดีในศาลได แตแมการบัญญัติดังกลาวจะถือใหเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน แตก็ยัง
ทํ าใหเกิดปญหาตอไปวา เร่ืองที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยนั้น เปนเรื่องที่ฝายนิติบัญญัติ
สามารถออกกฎหมายมาจํ ากัดสิทธิของประชาชนไดดวยหรือไม

จากประเด็นดังกลาว อาจมีขอพิจารณาที่จะทํ าใหตอบงายขึ้น ก็คือ ในมาตรา 29         
รัฐธรรมนญูฉบบัดังกลาว กํ าหนดใหการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว 
จะกระทํ าไมได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
ก ําหนดไว ซ่ึงหากเปนเรื่องในสวนที่เกี่ยวกับผูตองขัง ก็คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479
และกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นั่นเอง      
แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญมิไดกํ าหนดใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตองอยูภายใตกรอบแหงกฎหมาย  
หากแตรัฐธรรมนูญก ําหนดกรอบของการใชศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญเองวา บุคคล
ยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษ
ตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน208

ซ่ึงจากบทบญัญตัดิงักลาว ท ําใหพอสรปุไดวา หากเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศกัดิศ์รีความเปนมนษุย
แลว ก็จะเปนเรื่องที่ฝายนิติบัญญัติไมสามารถออกกฎหมายมาจํ ากัดสิทธิได และหากพิจารณาวา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนี้เปนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว ประเด็นเรื่อง
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็จะเปนประเด็นที่ไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงตามกระบวนการแกไข
เปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูได ท ํานองเดยีวกบัแนวความคดิตามกฎหมายพืน้ฐานของเยอรมนัเชนเดยีวกนั209

สํ าหรับกรมราชทัณฑของไทยนั้น ไดใหความสํ าคัญกับสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติ  
ตอผูตองขัง โดยมีการจัดใหมีมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน 5 ดาน ซ่ึงจํ าแนกออกเปน210

1) มาตรฐานดานการแยกประเภทผูตองขัง
2) มาตรฐานดานการรองทุกขและการลงโทษทางวินัย
3) มาตรฐานดานการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง
4) มาตรฐานดานการรับรูขอมูลขาวสาร และ
5) มาตรฐานดานการเยี่ยมผูตองขัง

                                                       
208 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 6, 26, 28 และ 29.
209 บุญศรี มีวงศอุโฆษ. เลมเดิม. หนา 176-177.
210 มาตรฐาน 5 ดานของกรมราชทัณฑ. จาก http://www.correct.go.th
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ดังนั้นในฐานะที่ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธมินุษยชนเปนเรื่องสํ าคัญที่สงผล     
ตอผูตองขังดวยแลว ดังนั้นนอกจากการปฏิบัติตอผูตองขังตองใหเปนไปตามกฎหมายที่มีไวเฉพาะ 
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวดังกลาวแลว หนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่ในการใชอํ านาจ    
ตามกฎหมายในการปฏิบัติตอผูตองขัง ซ่ึงในประเทศไทย ก็คือ เรือนจํ าหรือทณัฑสถาน ในกํ ากับ
ของกรมราชทณัฑ กต็องเปนองคกรทีค่ ํานงึถึงศกัดิศ์รีความเปนมนษุย สิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู
ดวย ซ่ึงถือวาเปนคณุคาสงูสดุซึง่องคกรตางๆ ของรฐัทกุองคกร ไมวาจะเปนองคกรผูใชอํ านาจนติบิญัญตัิ
บริหาร หรือตุลาการก็ตาม จะตองเคารพและใหความคุมครองบรรดาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ   
ทีรั่บรองสทิธแิละเสรภีาพทัง้หลายเหลานี้ จงึมไิดมฐีานะเปนแตเพยีง “ค ําประกาศ” อุดมการณของรฐั
เทานัน้ หากแตมฐีานะเปนบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัโดยตรงแกองคกรของรฐัเหลานัน้
เลยทีเดียว จะมีบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได        
ซ่ึงกเ็นือ่งมาจากสภาพความเปนกฎหมายหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูนัน่เอง และตองไดรับการเคารพ
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด มไิดเปนเพียงส่ิงที่เขียนขึน้แลวมิไดมีการนํ ามาใช

2.7  มาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง

การยอมรับสิทธิของผูตองขังวาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งไดนํ ามาสูการรับรอง
สิทธติางๆ ทีผู่ตองขงัพงึมไีวในขอตกลงรบัรองสทิธริะหวางประเทศหลายฉบบั โดยถือวาสทิธมินษุยชน
เปนระบบคุณคาประการหนึ่งที่สังคมมนุษยพยายามรังสรรคขึ้นมาในสภาพที่สังคมกํ าลังเผชิญ    
กบัสภาวการณของการลดทอนคุณคาความเปนมนุษยที่เปนไปอยางคอนขางรุนแรง ทั้งนี้เพื่อนํ าเอา
ระบบคณุคาดงักลาวมาจดัระเบยีบทางสงัคมโดยเฉพาะ ทัง้ดานความสมัพนัธระหวางมนษุยตอมนษุย
ดวยกันและความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐ โดยคํ านึงถึงคุณประโยชนในการอยูรวมกัน  
ในสังคมอยางสันติสุขแมจะเปนผูตองขังก็ตาม

ทศิทางในการคุมครองสทิธมินษุยชนในประเทศทีม่กีารยอมรบัแนวความคดิในเรือ่งนีแ้ลว
หลายประเทศ จงึไดพฒันาไปในแนวเดยีวกนั ทัง้นีสั้งคมมนษุยในปจจบุนั ไดมกีารปรบัเขาสูดลุยภาพ
มากขึน้ไมวาในแงของความเสมอภาคในสังคม ในแงการเรียกรองสิทธิหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ทีเ่ทาเทยีมกนัโดยมคีวามคดิทีจ่ะเชือ่มตอเร่ืองหลักนติธิรรมเขากบัเรือ่งสทิธิมนษุยชน โดยไดเพยีรพยายาม
ทีจ่ะก ําหนดใหสิทธมินษุยชนเปนมาตรฐานรวมกนัทีจ่ะประกนัใหประชาชนทกุคนไดรับการปกปอง
และคุมครองโดยถวนหนากนั และถือเปนปณธิานอนัสงูสดุทีป่ระชาชนในโลกปรารถนาใหบงัเกดิขึน้
ทัง้ในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ
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ดงันี้ ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 คณะกรรมการนกันติศิาสตรสากล211 จงึไดบกุเบกิ
และแสดงแนวความคิดในเรื่องหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนดังกลาวใหปรากฏ เพื่อเปาหมาย   
ทีจ่ะมสัีงคมแหงเสรภีาพ เปนสงัคมทีม่วลสมาชกิสามารถส ําแดงจติวญิญาณเสรขีองตนไดอยางเตม็เปยม
หรือสังคมทีย่อมรับในคณุคาสูงสุดในตวัมนษุยดวยการพจิารณาถงึสถาบนัทางสงัคมทัง้หมดโดยเฉพาะรฐั
วาเปนเสมือนผูรับใชมิใชเจานายของปจเจกบุคคล212 โดยถือเปนหลักการที่สํ าคัญตอการปกปอง
ปจเจกบุคคลจากรัฐบาลที่ใชอํ านาจตามอํ าเภอใจ และทํ าใหปจเจกบุคคลสามารถชื่นชมในศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยได

ในสวนของการปฏบิตัติอผูตองขงันัน้ องคการสหประชาชาตใินฐานะองคการระหวางประเทศ
ไดก ําหนดเปนขอตกลงระหวางประเทศรวมทัง้มาตรฐานสากลในดานตางๆ ในแนวทางการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนตอผูตองขังขึ้นหลายฉบับ ซ่ึงในสวนที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขัง
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด อาจแยกเปนการพิจารณาจากมาตรฐานทางดานสิทธิของผูตองขัง      
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดและมาตรฐานทางดานการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขัง ดังนี้

2.7.1 มาตรฐานทางดานสิทธิของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงท่ีสุด

2.7.1.1 ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human  
Rights, 1948: UDHR)  

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ ถือเปนเครื่องหมายอันยิ่งใหญ
แหงประวัติศาสตรการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพราะแสดงถึงเจตนารมณรวมกันของประเทศตางๆ 
หลายสบิประเทศในการก ําหนดเปนหลักฐานวา สิทธิมนษุยชนทีสํ่ าคญัๆ และควรใหความคุมครองนัน้
มอีะไรบาง ทัง้นีเ้ปนนมิติอันดวีา การคุมครองสทิธิมนษุยชนในประเทศตางๆ ยอมจะดขีึน้เปนลํ าดบั
และปฏิญญานี้เปนพื้นฐาน หรือหลักการสํ าคัญอยางยิ่งในคุมครองสิทธิมนษุยชนโดยสหประชาชาติ  
โดยปฏิญญานี้ไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายธรรมชาติและเปนผลงานชิ้นแรกที่เปนการนํ าแนวคิด

                                                       
211 เปนองคกรระหวางประเทศที่มีศักดิ์เปนที่ปรึกษาขององคการสหประชาชาติ กอต้ังเมื่อป ค.ศ. 1952 

จุดกอต้ังขององคกรทางกฎหมายนี้เปนผลมาจากการประชุมของนักนิติศาสตร ซึ่งจัดใหมีขึ้นที่กรุงเบอรลิน 
ประเทศเยอรมันตะวันตกในขณะนั้น โดยสรุปเนนความสํ าคัญของสังคมแหงเสรีภาพในฐานะเปนเปาหมายอันพึง
บรรลุของหลักนิติธรรม ซึ่งในป ค.ศ. 1983 ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการ 
โดยถือเปนนักกฎหมายไทยคนแรกที่ไดรับเกียรติสูงสุดดังกลาว อางถึงใน ศิริพร ตังคณานุกูลชัย. (2549). การใช
กํ าลังรุนแรงถึงตายของเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่: การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย. หนา 9.

212 จรัญ โฆษณานันท ข (2541). นิติปรัชญา. หนา 131 และ 358.

DPU



103

ในทางปรชัญาเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีม่ผูีคดิคนมานานนบัปน ํามาบญัญตัไิว ซ่ึงรับรองโดยทีป่ระชมุ
สมัชชาองคการสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)213 อันมีขอความ           
ที่เปนการรับรองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไวหลายประการ ซ่ึงอางอิงไปใช
กบัผูตองขังดวย เพราะถือวาผูตองขังก็เปนประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่ยอมไดรับสิทธิอันพึงมีดวย

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมใชหลักเกณฑที่มีสภาพบังคับ
เหมือนกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปและไมใชสนธิสัญญาระหวางประเทศ ดังนั้นโดยทั่วไป     
จงึไมเกิดพันธกรณใีหตองปฏิบัติตาม เพียงแตเปนเรื่องที่ควรปฏิบัติเพราะจะเกิดผลดีในทางสงเสริม
มาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้นเองใหเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก และ
ประเทศที่ใหการยอมรับหลักการของปฏิญญาสากล สวนใหญก็ไดนํ ามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศตนเองดวย ซ่ึงจะเหน็ไดจากประเทศทีป่กครองระบอบประชาธปิไตย
ในหลายๆ ประเทศ

ทั้งนี้ปฏิญญาฯ ดังกลาว ไดจํ าแนกสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไป     
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ214  คือ

1) สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (Political or Civil Right)
สิทธิประเภทนี้สวนใหญเปนสิทธิตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม 

คอื สิทธใินการด ํารงชวีติ เสรภีาพ ทรพัยสิน ความเสมอภาค ความยตุธิรรม และการแสวงหาความสขุ
(The rights to,  property,  equality,  justice and the pursuit of  happiness) สิทธิประเภทนี้เปนสิทธิ
ในทางลบ เปนการจ ํากัดอํ านาจรัฐไมใหกระทํ าส่ิงใดตามอํ าเภอใจและรัฐจะลวงละเมิดสิทธิดังกลาว
มิได

2) สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Right)
สิทธปิระเภทนีถื้อวาเปนสทิธิในทางบวก เปนทีรู่จกักนัวาเปนชยัชนะ

ของกลุมประเทศสงัคมนยิมทีท่ ําใหมกีารระบสิุทธเิหลานีล้งในปฏญิญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชนได
โดยสิทธิดังกลาวบัญญัติขึ้นเพื่อใหรัฐตองจัดบริการตางๆ แกพลเมือง เชน สิทธิที่จะจัดตั้งสหพันธ
กรรมการ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสํ าหรับสุขภาพและความเปนอยูของตนเอง
และครอบครัว สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมทั้งการจํ ากัดเวลาการทํ างานตามสมควรและ   
มวีนัหยดุงานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง ตลอดจนสิทธิในการศึกษา เปนตน

                                                       
213 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. เลมเดิม. หนา 14-15.
214 ศริพิร ตังคณานกุลูชัย. เลมเดมิ. หนา 10.
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในสวนที่เปนการคุมครองสิทธิ  
ของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ไดแก215

ขอ 7. “ทกุคนตางเสมอกนัในกฎหมายและมสิีทธิทีจ่ะไดรับความคุมครอง
ของกฎหมายเทาเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง
อยางเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหเกิด
การเลือกปฏิบัติดังกลาว”

ขอ 10. “ทกุคนมสิีทธโิดยเสมอภาคอยางเตม็ทีใ่นอนัทีจ่ะไดรับการพจิารณา
ทีเ่ปนธรรมและเปดเผยจากศาลทีเ่ปนอิสระและเทีย่งธรรมในการวนิจิฉยัช้ีขาดสทิธแิละหนาทีข่องตน
และการกระทํ าผิดอาญาใดๆ ทีต่นถูกกลาวหา”

และในเรื่องที่ถือวาเปนหลักการสํ าคัญในการคุมครองสิทธิผูตองขัง
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงเปนหลักการที่เรียกวา หลักการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ 
(Presumption of innocence)216 ซ่ึงไดบัญญัติไวในปฏิญญาฯ นี้เชนกัน กลาวคือ

ขอ 11 (1). “ทกุคนที่ถูกกลาวหาวากระทํ าผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะไดรับ
การสนันษิฐานไวกอนวาบรสุิทธ์ิ จนกวาจะพสูิจนไดวามคีวามผดิตามกฎหมาย ในการพจิารณาเปดเผย
ซ่ึงตนไดรับหลักประกันบรรดาที่จํ าเปนในการตอสูคดี”

ซ่ึงจากหลักปฏิญญาฯ ขอ 11 (1). ดงักลาว ท ําใหมีการกระตุนเตือน    
ตอหนวยงานตางๆ ในการคุมครองสทิธผูิตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดมากขึน้ตอประเทศภาคสีมาชกิ
ของสหประชาชาติ เพราะขอสันนิษฐานดังกลาวมีผลโดยตรงตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด 
ทั้งในเรื่องสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความ         
เปนการเฉพาะตัว สิทธิที่จะไดรับการประกันตัว เปนตน

2.7.1.2 กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง (International
Covenant on Civil and Political Rights, 1966: ICCPR)

กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงดงักลาว
มกีารรบัรองโดยทีป่ระชมุสมชัชาองคการสหประชาชาตเิมือ่วนัที ่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509)
และมผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัที ่23 มนีาคม ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)217 มผีลผูกพนัทางกฎหมายระหวางประเทศ

                                                       
215 คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 11.
216 ดูรายละเอียดในหัวขอ 2.2.
217 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. เลมเดิม. หนา 14-15.
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แกประเทศภาคีสมาชิก ทั้งนี้โดยนํ าหลักการที่ไดรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงไมมีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ มาทํ าใหเปนสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ   
โดยมีระบบการตรวจสอบโดยองคการสหประชาชาติวาไดมีการปฏิบัติตามกติกาหรือไม และมี  
การละเมดิกตกิาหรอืไม รวมทัง้วธีิการด ําเนนิการเมือ่มกีารกลาวหารฐัภาคทีีล่ะเมดิสิทธเิสรภีาพทีไ่ด
มกีารรับรองหรือคุมครองไวในกติกาฯ ดังกลาว

สํ าหรับประเทศไทย ไดเขาเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธพิลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 
และมีผลใชบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) โดยคณะรัฐมนตรี  
มีมติมอบหมายใหกระทรวงยุติธรรมและสํ านักงานอัยการสูงสุดรายงายผลการปฏิบัติตามพันธกรณี
แหงกติกาฯ ไปยังสหประชาชาติ และเกิดเปนพันธกรณีที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามกติกาฯ    
ดงักลาว218

สาระสํ าคัญของกติกาฯ ดังกลาว ประกอบดวย วรรคอารัมภบท และ
บทบัญญัติ 53 ขอ แบงเปน 6 สวน เปนบทบัญญัติที่เปนการรับรองสิทธิเสรีภาพในขอ 1-27 และ
เปนบทบัญญัติที่เปนวิธีการดํ าเนินงานเพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธิเสรีภาพที่รับรองไว         
ในขอ 28-53 โดยมีขอความที่เปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลายประการ

ในสวนที่เปนการคุมครองสิทธิของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด 
ไดแก219 ในภาค 3 เรื่อง สิทธิผูตองหาหรือผูตองขัง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม   

ขอ 9. บัญญัติไวดังนี้
1) “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน 

บคุคลใดจะถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการไมได บุคคลใดจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวน
โดยเหตแุละอาศัยกระบวนการตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย”

3) “บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา 
ยอมตองถูกนํ าตัวไปศาล หรือเจาหนาที่อ่ืนผูมีอํ านาจตามกฎหมายโดยพลัน เพื่อที่จะมีการใชอํ านาจ
ทางตลุาการ และไดรับการพจิารณาคดภีายในเวลาอนัสมควรหรอืมกีารปลอยตวั มใิหถือเปนหลักทัว่ไป
วาจะตองคมุขงับคุคลผูอยูระหวางพจิารณาคด ีแตจะปลอยช่ัวคราวโดยอาจมหีลักประกนัวา จะกลบัมา

                                                       
218 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. แหลงเดิม. หนา 33.
219 คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 58.
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ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีหรือในกรณีจํ าเปนตามโอกาส จะกลับมารับการบังคับคดีใหเปนไป
ตามค ําพพิากษาในระหวางกระบวนการพิจารณาขั้นใดก็ได”

4) “บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพในการควบคุมตัว ยอมมี
สิทธริองเรียนตอศาล เพื่อใหศาลพิจารณาโดยมิไดชักชา ถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุม
ตวัผูนัน้ และหากมีการควบคุมตัวโดยไมชอบดวยกฎหมายก็อาจมีคํ าส่ังใหปลอยตัวได”

5) “บุคคลใดที่ตกเปนผูถูกจับหรือควบคุมตัวโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน”

ขอ 10. บัญญัติไวดังนี้
1) “บคุคลทั้งหลายที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ตองไดรับการปฏิบัติ

อยางมมีนุษยธรรมและไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”
2) (ก) “พึงจํ าแนกผูตองหาวากระทํ าผิดจากผูตองโทษ และ

พงึไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันตามความเหมาะสมแกสถานะอันมิใชเปนผูตองโทษ
(ข) “พึงแยกตัวผู ต องหาว ากระทํ  าผิดที่ เป นเยาวชน      

ออกจากผูใหญ และใหนํ าตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีใหเร็วที่สุดเทาที่จะทํ าได”
3) “ระบบการราชทณัฑพงึประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ

ดวยความมุงหมายส ําคญัทีจ่ะใหมกีารกลบัเนือ้กลับตวัและการฟนฟทูางสงัคม พงึจ ําแนกผูกระท ําผิด
ทีเ่ปนเดก็หรอืเยาวชนจากผูใหญและไดรับการปฏบิตัติามความเหมาะสมแกวยัและสถานะทางกฎหมาย”

ขอ 14. บญัญตัิไว ในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) “บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและ

ตุลาการ…” 220

2) “บุคคลทุกคนผูถูกหาวากระทํ าผิดอาญา ยอมมีสิทธิไดรับ
การสนันษิฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวากระทํ าผิดตามกฎหมาย”221

                                                       
220 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 241. และประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา

มาตรา 8 (1) และ 173/1.
221 แหลงเดิม. มาตรา 33.
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3) “ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งบุคคลถูกหาวากระทํ าผิด 
บคุคลทกุคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับหลักประกันขั้นตํ่ าอยางเสมอภาคเต็มที่ดังตอไปนี้...”  ไดแก สิทธิ
ที่จะไดรับแจงขอหาความผิด สิทธิในการตอสูคดีปรึกษาทนาย สิทธิที่จะไมถูกบังคับใหปรักปรํ า
ตนเองหรือรับสารภาพผิด เปนตน222

5) “บุคคลทุกคนที่ถูกลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิ    
ทีจ่ะอทุธรณการลงโทษและคํ าพิพากษาตอศาลสูงใหพิจารณาทบทวนอีกครั้งตามกฎหมาย”

6) “เมือ่บคุคลใดถกูลงโทษตามค ําพพิากษาถงึทีสุ่ดในคดอีาญา
และภายหลังจากนั้น คํ าพิพากษาไดถูกกลับหรือไดรับอภัยโทษ โดยเหตุไดปรากฏขอเท็จจริง         
ทีเ่พิง่คนพบใหมวามีการปฏิบัติขัดตอความยุติธรรม บุคคลผูไดรับโทษอันเปนผลมาจากการลงโทษ
ดงักลาวยอมไดรับการชดใชตามกฎหมาย เวนแตจะพสูิจนไดวา การไมเปดเผยขอเทจ็จรงิในขณะนัน้
เปนผลมาจากบุคคลนั้นทั้งหมดหรือบางสวน”

และในขอ 16. ซ่ึงกติกา ฯ นี้ ไดบัญญัติไวสํ าคัญอยางยิ่งสํ าหรับผูตองขัง 
กลาววา “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือวาเปนบุคคลตามกฎหมายในที่ทุกสถาน”

ดงันัน้ จากขอความดงักลาวทีต่ามหลกัแลวเปนกฎหมายระหวางประเทศ  
ดังนั้นแมจะเปนผูตองขังในเรือนจํ าก็ยอมที่จะตองไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายราชทัณฑภายใน
ประเทศนัน้ จะใชอํ านาจในทางที่มิชอบ เพียงแคมองวาเขาถูกขังหรือจํ าคุกแลวไมได และจะจํ ากัด
สิทธขิองเขา นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายที่มีอยูไมไดเชนกัน

2.7.1.3 กฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษ (Standard Minimum Rules
For the Treatment of Prisoners, 1955: SMR)223   

กฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษดงักลาว องคการสหประชาชาติ
ไดพยายามกํ าหนดขึ้นโดยถือเอาหลักการและทางปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาดีสํ าหรับ
ปฏิบัติตอผูตองขังและสะดวกตอการบริหารงานเรือนจํ า โดยอาศัยแนวความคิดที่เห็นสอดคลอง
ตองกันในที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ และอาศัยหลักสํ าคัญของระบบการราชทัณฑ  
ทีน่ยิมใชปฏิบัติในแตละประเทศเปนเกณฑ224 กฎฉบับนี้รับรองโดยที่ประชุมองคการสหประชาชาติ
                                                       

222 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 237, 239, 242-247. และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1, 8, 83, 84, 134, 134/1, 134/3, 134/4, 135, 172, 173/1 และ 173/2.

223 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 1 และ 17.
224 อารีลักษณ สินธพพันธ. (2531). การปฏิบัติตามขอกํ าหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าของสหประชาชาติ

วาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังของเรือนจํ าในประเทศไทย. หนา 1-2.
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วาดวยการปองกันอาชญากรมและการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิด คร้ังที่ 1 ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา 
เมื่อป ค.ศ. 1955 และสภาเศรษฐกิจและสังคมขององคการสหประชาชาติไดเห็นชอบแลว โดยมติที่ 
663 ซี (24) เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม ค.ศ. 1957 และมตทิี ่2076 (62) เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม ค.ศ. 1977225

โดยมปีระเทศสมาชกิรวม 57 ประเทศ ไดใหสัตยาบนัรับรองกฎมาตรฐานดงักลาว รวมถึงประเทศไทยดวย
และองคการสหประชาชาติยังไดพยายามผลักดันใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎมาตรฐานดังกลาว 
โดยก ําหนดเปนมาตรการใหประเทศสมาชิกรับทราบและปฏิบัติในป ค.ศ. 1984

อยางไรกต็าม โดยเหตทุีก่ฎมาตรฐานดงักลาวมใิชกฎหมาย และขาดอ ํานาจ
บงัคบัใหปฏิบตัติาม ซ่ึงการทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่จะปฏบิตัติามหรอืไม กเ็ปนเรือ่งของประเทศนัน้ๆ
องคการสหประชาชาติไมมีอํ านาจใดๆ จะไปบังคับใหปฏิบัติตาม ส่ิงที่องคการสหประชาชาติจะพึง
กระทํ าได กค็อื การสงเสริมใหประเทศสมาชิกตางๆ ปฏิบัติตามกฎมาตรฐานดังกลาวใหมากที่สุด
เทาทีจ่ะทํ าได โดยคํ านึงถึงความแตกตางดานตางๆ ของแตละประเทศ ดังที่ในกฎมาตรฐานขั้นตํ่ า
ของการปฏบิตัติอนกัโทษ ขอ 2 ระบวุา “ในแงมมุอยางกวางตามเงือ่นไขทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกจิ
และสภาพเชิงภูมิศาสตรของโลก ยอมเปนที่ประจักษวาหลักเกณฑทุกขอในกฎฉบับนี้ ไมสามารถ
ที่จะใชไดตลอดทุกเวลาและทุกสถานที่ แตอยางไรก็ตามก็คงจะเกื้อหนุนความพยายามอยางมุงมั่น
ทีจ่ะเอาชนะอปุสรรคตางๆ ในการทีจ่ะน ําเอาหลกัเกณฑซ่ึงเปนมาตรฐานขัน้ตํ ่าทีอ่งคการสหประชาชาติ
ไดเห็นชอบนี้ไปใช”

กฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษดังกลาว มีทั้งหมด 95 ขอ 
แบงเปน 2 ภาค ในภาคทีห่นึ่ง จะครอบคลุมถึงการจัดการทั่วไปของหนวยงานราชทัณฑซ่ึงใชกับ
นักโทษทุกประเภท ผูที่ถูกจํ าคุกไมวาในคดีอาญาหรือคดีแพง ตลอดจนยังไมมีคํ าพิพากษาหรือ      
มคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดแลว รวมทัง้นกัโทษประเภททีต่องมมีาตรการคุมกนัความปลอดภยัตามค ําส่ังศาล
สวนในภาคสอง จะใชเฉพาะกับนักโทษกรณีพิเศษในแตละประเภท

ในสวนกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษที่เปนการคุมครอง
สิทธขิองผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะในภาคสอง หัวขอ ค) 
เกีย่วกบัผูถูกคุมขังที่อยูระหวางถูกควบคุมตัวหรือรอการพิจารณาคดี ซ่ึงมีดังตอไปนี2้26

ขอ 84. (1) “ผูถูกจบักมุหรือคุมขงัดวยเหตทุีถู่กกลาวหาในคดอีาญาทีศ่าล
ยงัไมไดมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ใหลงโทษจํ าคุกนั้นไมวาจะถูกควบคุมตัวอยูที่สถานีตํ ารวจหรือถูกขัง
อยูในเรอืนจํ า ซ่ึงจะกลาวถึงตอไปในกฎฉบับนี้ จะเรียกวา “ผูถูกคุมขังระหวางการดํ าเนินคดี”

                                                       
225 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 1 และ 17.
226 แหลงเดิม. หนา 15-16.
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(2) “ผูถูกคมุขงัทีศ่าลยงัไมมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ใหลงโทษจ ําคกุนัน้
พงึไดรับการสันนิษฐานไวกอนวายังเปนผูบริสุทธิ์ และพึงไดรับการปฏิบัติแยกตางหากจากผูที่ตอง
ค ําพิพากษาถึงที่สุดแลววาไดกระทํ าความผิด”

(3) “ภายใตหลักเกณฑทางกฎหมาย วาดวยการคุมครองเสรภีาพ
ของบคุคลหรือวธีิพจิารณาความวาดวย “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด”ี ผูถูกคมุขงัเหลานีพ้งึไดรับ
ประโยชนจากหลักเกณฑพิเศษ ซ่ึงจะกลาวเฉพาะในสวนสาระสํ าคัญดังตอไปนี้

ขอ 85. (1) “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคดี จะตองแยกคมุขงัตางหาก
จากนักโทษเด็ดขาด”227

(2) “ผูถูกคุมขังที่เปนเยาวชน ตองแยกคุมขังคนละที่กับผูใหญ
โดยควรจะเปนสถานที่คุมขังเฉพาะสํ าหรับเยาวชน”228

ขอ 86. “ผูถูกคมุขงัระหวางด ําเนนิคด ีควรไดรับการจดัใหนอนเดีย่วในหองพกั
ทีแ่ยกตางหากไมปะปนกบัผูอ่ืน โดยค ํานงึถึงวฒันธรรมทองถ่ินทีแ่ตกตางกนัเกีย่วกบัสภาพของอากาศ
ดวย”

ขอ 87. “ภายใตขอบเขตความสอดคลองกับระเบียบวินัยของเรือนจํ า    
ผูถูกคุมขังระหวางดํ าเนินคดี พึงมีสิทธิไดรับการจัดอาหารจากภายนอกโดยคาใชจายสวนตัว      
ตามความประสงคของตน ไมวาจากครอบครวัหรือญาตมิติรของตนหรอืโดยการสัง่อาหารจากทีอ่ื่น”

ขอ 88. (1) “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด ีพงึมสิีทธิใสเส้ือผาทีจ่ดัหา
มาเองได หากเปนเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสม”

(2) “ในกรณีที่ใสเสื้อผาที่สถานคุมขังนั้นจัดให เสื้อผาดังกลาว
จะตองมลัีกษณะแตกตางจากชุดของนักโทษเด็ดขาด”229

ขอ 89. “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด ี อาจไดรับการเสนอใหท ํางาน
ในสถานทีค่มุขงันัน้แตตองเปนไปโดยความสมคัรใจ มใิชการก ําหนดใหตองท ํางาน อีกทัง้พงึมสิีทธิ
ไดรับคาจางในการทํ างานนั้นดวย” 230

                                                       
227 พระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 6 และ 11. และกฎกระทรวงฯ ขอ 40, 41, 42, 43 และ 49.
228 ประเทศไทยกไ็ดปฏบิติัตามกฎฯ ดงักลาว โดยจดัใหมสีถานทีค่วบคมุตวัผูถกูคมุขงัทีเ่ปนเดก็และเยาวชน

โดยเฉพาะ เรยีกวา “สถานพนิจิคุมครองเดก็และเยาวชน” เชน บานเมตตา เปนตน โดยมกีฎหมายรบัรองและคุมครอง
ใหเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ทัง้นีอ้ยูในความรบัผดิชอบของกรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545.

229 กฎกระทรวงฯ ขอ 68, 69, 70, และ 71.
230 พระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 23, 24 และ 25. และกฎกระทรวงฯ ขอ 52, 53, 59, 60, 61, และ 63.
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ขอ 90. “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด ี มสิีทธิไดรับการจดัหาหนงัสอื
หนงัสอืพมิพ เครื่องเขียนและอุปกรณการยังชีพอ่ืนๆ ดวยคาใชจายสวนตัวหรือมีผูอ่ืนจายให ทั้งนี้
โดยคํ านึงถึงผลประโยชนแหงความยุติธรรม ความปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอย      
ของสถานที่คุมขังนั้นดวย” 231

ขอ 91. “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด ี พงึมสิีทธใิหแพทยหรือทนัตแพทย
ของตนมาเยี่ยมและบํ าบัดรักษาอาการ หากวามีความจํ าเปนอันควรและผูถูกคุมขังดังกลาวสามารถ
ออกคาใชจายเองได” 232

ขอ 92. “ผูถูกคุมขังระหวางการดํ าเนินคดี พึงไดรับอนุญาต ใหติดตอ
แจงขาวกบัครอบครวัของตนในทนัทเีกีย่วกบัการทีต่นถูกคมุขงั อีกทัง้พงึไดรับส่ิงอ ํานวยความสะดวก
ในการตดิตอส่ือสารกบัครอบครวัและญาตมิติรของตนนัน้ กบัมสิีทธิไดรับการเยีย่มจากบคุคลดงักลาวดวย
การจํ ากัดสิทธิดังกลาวและการควบคุมการใชสิทธินั้นจะกระทํ าไดตอเมื่อมีเหตุจํ าเปนอยางยิ่ง     
เพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม ความปลอดภยั และความเปนระเบยีบเรยีบรอยของสถานทีค่มุขงันัน้”

ขอ 93. “เพือ่การใชสิทธิตอสูคด ีผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด ีพงึไดรับ
การจดัหาบรกิารความชวยเหลือทางกฎหมายโดยไมตองเสยีคาใชจาย ในกรณทีีม่บีริการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายในประเทศนั้น และพึงไดรับการเยี่ยมจากที่ปรึกษากฎหมายนั้นเพื่อการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการตอสูคดี และการเตรียมคดีนั้นเปนการสวนตัว ในการนี้ผูที่ถูกคุมขังดังกลาวพึงมีสิทธิ
ไดรับอุปกรณการเขียนหนังสือดวย การพูดคุยระหวางผูที่ถูกคุมขังดังกลาวกับที่ปรึกษากฎหมาย 
แมอาจอยูในหองอาจอยูในหองที่เจาหนาที่มองเห็นได แตตองมีการกันระยะไมใหเจาหนาที่ตํ ารวจ
หรือเจาหนาที่อ่ืนไดยินการพูดคุยกันนั้น”

2.7.1.4 หลกัการเพือ่การคุมครองบคุคลทุกคนท่ีถกูคมุขงัหรอืจํ าคกุ (Body of Principles
for the Protection of All Persons under Any From of Detention or Imprisonment, 1988)

หลักการเพือ่การคุมครองบคุคลทกุคนทีถู่กคมุขงัหรือจ ําคกุ เปนมาตรฐาน
ขององคการสหประชาชาตโิดยเฉพาะเจาะจงอกีฉบบัหนึง่ ทีเ่กีย่วของกบัสทิธิมนษุยชนของผูตองขงั
ซ่ึงอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่โดยทั่วไปแลวไมมีการใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคี  
หากแตเปนมาตรฐานเพื่อสงเสริมการปฏิบัติที่ดี ซ่ึงไมใชบทบังคับโดยตรง ซ่ึงมีเนื้อหาในทิศทาง   
ทีข่ยายการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังไปในแนวทางที่กวางขวางมากขึ้น

                                                       
231 กฎกระทรวงฯ ขอ 127, 128, 129 และ 130.
232 พระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 29 และ 30. และกฎกระทรวงฯ ขอ 38, 39, 66, 72 และ 73.
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โดยนัยของหลักการฯ ดังกลาว ถือเปนบริบทของประโยชนที่บุคคล  
พงึไดรับจากรัฐและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยไดมีการออกมาตรการคุมครองในทางที่มุง
จะใหบุคคลที่เปนผูตองขังหรือผูที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุก ไดรับการดูแลดานสุขภาพ การศึกษาและ  
การฝกอาชีพ ตลอดจนเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถกลับคืนไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
เมือ่ไดรับการปลอยตวั ซ่ึงหลักการฯ ฉบบันี้ รับรองโดยทีป่ระชมุสมชัชาทัว่ไปขององคการสหประชาชาติ
โดยมตทิี ่43/173 ลงวนัที ่9 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ซ่ึงมทีัง้หมด 39 ขอ โดยมขีอบงัคบัทัว่ไป (General clause)
วา “หลักการฉบับนี้จะตองไมถูกแปลความไปในทางที่จํ ากัดหรือเส่ือมเสียตอสิทธิใดๆ ที่กํ าหนดไว
ในกตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”233

หลักการฯ ดงักลาว ไดใหความหมายของค ําจ ํากดัความไวในลกัษณะเดยีวกนั
กบัค ําวา “นกัโทษหรอืผูตองขงั” (Prisoners) ทีบ่ญัญตัไิวในกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษ
แตไดแบงไวเปน 2 ลักษณะ และใชบังคับกับบุคคลทั้งสองลักษณะนั้น คือ ใชคํ าวา “ผูที่ถูกคุมขัง”
(Detained person) และ “ผูที่ถูกจํ าคุก” (Imprisoned person) ซ่ึงมคีวามหมายตางกันดังนี้234

(ข) “ผูทีถู่กคมุขงั หมายถงึ บคุคลใดกต็ามทีถู่กจ ํากดัอสิรภาพสวนบคุคล
ทีไ่มใชกรณีโดยผลจากการตองคํ าพิพากษาใหลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทํ าผิดตอกฎหมาย”

(ค) “ผูทีถู่กจ ําคกุ หมายถงึ บคุคลใดกต็ามทีถู่กจ ํากดัอสิรภาพสวนบคุคล
โดยผลจากการตองคํ าพิพากษาใหลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทํ าผิดตอกฎหมาย”

จากความหมายดังกลาว ค ําวา “ผูที่ถูกคุมขัง” ยอมรวมอยูในความหมาย
ของ “ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด” ดวย โดยทีใ่นกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษ
ใชคํ าวา “ผูถูกคุมขังระหวางการดํ าเนินคดี” (Untried  prisoners) ในสวน “ผูที่ถูกจํ าคุก” อาจเปนได
ทัง้ผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดและที่มีคํ าพิพากษาถึงที่สุดแลวก็ได เปรียบเทียบตามกฎหมาย
ของไทย ผูที่ถูกคุมขัง ไดแก คนฝาก คนตองขัง สวนผูที่ถูกจํ าคุก ไดแก คนตองขังระหวางอุทธรณ
หรือฎีกา และนักโทษเด็ดขาด นั่นเอง                      

                                                       
233 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 121-127.
234 “Body of Principles for the Protection of All Persons under Any From of Detention or Imprisonment”

Use of Term. For the purposes of the Body of Principles: (b) “Detained person” means any person deprived of 
Personal liberty except as a result of conviction for an offence. (c) “Imprisoned person” means any person 
deprived of Personal liberty as a result of conviction for an offence.
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ดงันัน้ อาจกลาวไดวา “หลักการเพือ่การคุมครองบคุคลทกุคนทีถู่กคมุขงั
หรือจํ าคุก” เปนหลักการที่บัญญัติเพื่อคุมครองผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดโดยตรง เพราะ
สามารถน ําไปใชคุมครองสทิธิของผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดไดทกุขอทกุกรณ ี และสอดคลอง
กับกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ อีกทั้งบางขอก็เปนหลักการใหมที่ไมไดบัญญัติไว
ในกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าดวย ในที่นี้จะขอกลาวในขอที่มีเนื้อหาสํ าคัญเทานั้นดังนี้235

ขอ 1. “บคุคลทกุคนทีถู่กคมุขงัหรือจ ําคกุ พงึไดรับการปฏบิตัใินฐานะ
มนษุยและอยางเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้น”

ขอ 4. “การคมุขงัไมวาในรปูแบบใด หรือการจ ําคกุ ตลอดจนมาตรการอืน่
ทีก่ระทบตอสิทธมินษุยชนของผูทีถู่กคมุขงัหรอืจ ําคกุนัน้ จะกระท ําไดตอเมือ่เปนค ําสัง่หรอืการควบคมุ
ขององคกรศาลหรือองคกรอ่ืน”

ขอ 8. “ผูทีอ่ยูในการคมุขงั พงึไดรับการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมโดยค ํานงึถึง
สถานะของการที่ผูนั้นยังไมไดตองคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก ดังนั้นหากเปนไปได การคุมขังผูนั้น
พงึใหแยกตางหากจากผูที่ถูกจํ าคุกหรือนักโทษเด็ดขาด”

ขอ 9. “ผูทีม่ีอํ านาจหนาที่จับกุม คุมขัง หรือสอบสวนคดีอาญาจะใช
อํ านาจหนาทีน่ัน้ไดเพยีงภายใตหลักเกณฑทีก่ฎหมายก ําหนด และการใชอํ านาจหนาทีน่ัน้พงึตรวจสอบได
โดยองคกรศาลหรือองคกรอ่ืน”

ขอ 22. “หามมิใหใชวิธีการทดสอบทางการแพทยหรือวิทยาศาสตรกับ
ผูที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุกในทางที่จะกอใหเกิดผลรายตอสุขภาพของผูที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุกนั้น แมวา
จะไดรับความยินยอมจากผูที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุกนั้นก็ตาม”

ขอ 25. “ผูทีถู่กคมุขงัหรือจ ําคกุ หรือทีป่รึกษาของผูนัน้พงึมสิีทธริองขอ
หรือยื่นคํ ารองตอองคกรศาลหรือองคกรอื่น เพื่อเรียกรองใหหนวยบริการทางการแพทยอ่ืนเขาไป
ตรวจสุขภาพหรือวินิจฉัยอาการของตนใหม...”

ขอ 26. “การตรวจอาการหรอืสุขภาพของผูทีถู่กคมุขงัหรอืจ ําคกุนัน้ จะตอง
มกีารบนัทกึหลักฐานโดยระบช่ืุอของแพทยทีท่ ําการตรวจและผลการตรวจนัน้ เพือ่ใหมกีารตรวจสอบได
ทัง้นีเ้ปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวของของกฎหมายภายในประเทศนั้น”

                                                       
235 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 121-127.
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ขอ 29. (1) “สถานทีค่มุขงัหรือเรือนจ ํา พงึไดรับการเยีย่มเยอืนเปนประจ ํา
จากผูตรวจการเรอืนจ ํา เพือ่ตรวจสอบวาไดมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ
อยางเครงครัดหรือไม...”

(2) “ผูที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุก พึงมีสิทธิพูดคุยเปนการสวนตัว
และโดยลบัเฉพาะกบัผูตรวจการเรอืนจ ํา ทัง้นีภ้ายใตเงือ่นไขทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยั
และความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่คุมขังหรือเรือนจํ านั้นดวย”

ขอ 34. “ในกรณทีีผู่ถูกคมุขงัหรือจ ําคกุถึงแกความตาย หรือหายสาบสญู
ไปในระหวางทีถู่กคมุขงัหรือจ ําคกุนัน้ จะตองมกีารสอบสวนสาเหตขุองการตายหรอืการหายสาบสญูนัน้
โดยองคกรศาลหรอืองคกรอืน่ ไมวาจะรูการตายหรอืการหายสาบสญูดงักลาวโดยหนวยงานของรฐัเอง
หรือโดยคํ ารองขอของคนในครอบครัวของผูตายหรือผูหายสาบสูญหรือบุคคลอื่นที่รูขอเท็จจริง   
ในเรื่องนั้น หลักเกณฑดังกลาวใหใชรวมไปถึงกรณีที่การตายหรือการหายสาบสูญเกิดขึ้นหลังจาก
ทีพ่นจากการคุมขังหรือจํ าคุกไปใหมๆ ดวย”

ขอ 36. (1) “ผูที่ถูกคุมขังในฐานะเปนผูตองสงสัย หรือผูถูกกลาวหาวา
กระทํ าความผิดอาญานั้น พึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์และพึงไดรับการปฏิบัติ
เหมอืนอยางขอสันนษิฐานนัน้ดวย จนกวาจะมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดวาบคุคลนัน้ไดกระท ําความผดิจรงิ
ทัง้นีจ้ะตองมหีลักประกนัตามกฎหมายทีจ่ะคุมครองใหผูนัน้สามารถใชสิทธใินการตอสูคดแีกขอกลาวหา
นัน้ดวย”

2.7.1.5 หลกัการพื้นฐานวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ (Basic Principles for the  
Treatment of Prisoners, 1990)

หลักการดงักลาวถือเปนมาตรการขององคการสหประชาชาตอีิกฉบบัหนึง่
ที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุมครองผูตองขังหรือนักโทษ ซ่ึงมีหลักการในลักษณะเพิ่มเติมจากบทบัญญัติ
ในกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าฯ และสอดคลองกบัปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชนมากขึน้ โดยหลักการฉบบันี้
จะมลัีกษณะเปนหลักในการคุมครองสทิธผูิตองขงั แตในสวนของกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่า จะเปนทางปฏบิตัิ
ทีส่ามารถน ําไปใชกบัผูตองขงัโดยตรง หลักการฯ ดงักลาว กไ็มมผีลในทางกฎหมายระหวางประเทศ
เชนกนั เปนเพยีงหลักการทีใ่หหลายประเทศไดพึง่น ําไปปฏบิตัเิพือ่สงเสรมิและคุมครองสทิธิมนษุยชน
ของผูตองขัง
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หลักการพืน้ฐานวาดวยการปฏบิตัติอนกัโทษไดมกีารรบัรองและประกาศ
โดยทีป่ระชุมสมชัชาทัว่ไปขององคการสหประชาชาต ิโดยมตทิี ่45/111 เมือ่วนัที ่14 ธันวาคม ค.ศ. 1990
มหีลักการทั้งหมด 11 ขอ โดยจะกลาวไวเปนบางขอดังนี้236

ขอ 1. “นักโทษทุกคน พึงไดรับการปฏิบัติอยางเคารพตอศักดิ์ศรี    
แหงความเปนมนุษย”

ขอ 2. “การเลอืกปฏบิตัดิวยเหตแุหงความแตกตางในเรือ่ง เชือ้ชาติ สีผิว
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่นๆ แหลงกํ าเนิดทางชาติหรือสังคม  
สถานะทางทรัพยสินหรือทางอื่นใดนั้น จะกระทํ ามิได”

ขอ 3. “อยางไรก็ตาม เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะเคารพตอความเชื่อ
ทางศาสนาและกฎเกณฑทางวฒันธรรมของกลุมชนทีน่กัโทษเปนสมาชกิอยู ตามทีเ่งือ่นไขของสงัคมนัน้
ก ําหนด”

ขอ 7. “มาตรการลงโทษประเภทคุมขังใหโดดเดี่ยวนั้น ควรถูกยกเลิก
หรือถูกจ ํากดัการใชลง ซ่ึงความพยายามทีจ่ะยกเลกิหรอืจ ํากดัการคมุขงัใหโดดเดีย่วดงักลาวพงึไดรับ
การผลักดันและสงเสริม”

2.7.2 มาตรฐานทางดานการใชเคร่ืองพันธนาการตอผูตองขัง

2.7.2.1 ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human  
Rights, 1948: UDHR)

จากทีไ่ดกลาวรายละเอียดของปฏิญญาฯมาแลวในหัวขอ 2.7.1.1 ตอไป
จะไดกลาวถึงบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการกระทํ าทรมานตอผูตองขัง ซ่ึงถือวาเปนเรื่องที่สํ าคัญ
เชนกันในการคํ านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูตองขังตอการใชเครื่องพันธนาการ มีดังนี้

ขอ 5. “บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษ
ทีโ่หดรายผิดมนุษยธรรมหรือตํ่ าชาไมได”237

                                                       
236 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). แหลงเดิม. หนา 186-187.
237 คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 10.
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2.7.2.2 กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง (International
Covenant on Civil and Political Rights, 1966: ICCPR)

จากทีไ่ดกลาวรายละเอยีดมาแลวในหวัขอ 2.7.1.2 วากตกิาระหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเปนกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศภาคีสมาชิก      
พงึตองปฏบิตั ิ นอกเหนอืจากทีเ่กีย่วของกบัการคุมครองสทิธิผูตองขงั ยงัถือวาไปเกีย่วของกบัในเรือ่ง
ของการกระทํ าทรมานตอผูตองขัง ซ่ึงถือวาเปนเรื่องที่สํ าคัญเชนกันในการคํ านึงถึงสิทธิมนุษยชน
ของผูตองขังตอการใชเครื่องพันธนาการ ดังนี้238

ขอ 7. “บคุคลจะถกูทรมานหรอืไดรับการปฏบิตั ิหรือการลงโทษทีโ่หดราย
ไรมนษุยธรรม หรือตํ่ าชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทย หรือ
ทางวทิยาศาสตร โดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได”239

2.7.2.3 กฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษ (Standard Minimum Rules
For the Treatment of Prisoners, 1955: SMR)

นอกจากที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.7.1.3 หากพิจารณาถึงเรื่องการใช
เครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัแลว กฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษ ถือเปนกฎมาตรฐานฯ
ฉบบัหนึง่ทีสํ่ าคญัตอการวางแนวทางในการใชเครือ่งพนัธนาการโดยค ํานงึถึงสทิธมินษุยชนของผูตองขงั
และถือเปนมาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาติฉบับเดียวที่บัญญัติไว ซ่ึงในหลายๆ ประเทศ
กเ็หน็ชอบดวยกับมาตรฐานดานเครื่องพันธนาการในกฎมาตรฐานฯ ดงักลาว

สวนทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการและการกระท ําทรมานตอผูตองขงั
ในกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบตัิตอนักโทษ มดีังนี้240

ขอ 33. “บรรดาเครือ่งพนัธนาการ เชน กญุแจมอื โซ ตรวน และเสือ้รัดตวั
จะตองไมน ํามาใชเพือ่การลงโทษ นอกจากนีจ้ะใชตรวนในการจองจ ํานกัโทษไมได สวนเครือ่งพนัธนาการ
อยางอื่น จะน ํามาใชไดตอเมื่อมีพฤติการณดังตอไปนี้

                                                       
238 คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. (ผูแปล). แหลงเดิม. หนา 55.
239 กติกาฯ ขอดังกลาว ถือวาเปนกฎหมายระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยตองปฏิบัติตาม เพราะเปนภาคี

สมาชกิ มผีลใชบงัคบัต้ังแตป 2540 และในปตอมากถ็อืเปนกตกิาส ําคญัทีท่ ําใหประเทศไทยค ํานงึถงึสทิธมินษุยชน
มากขึน้ โดยเฉพาะหนวยงานราชทณัฑ และเปนการผลกัดนัในการตอตานการกระท ําทีถ่อืเปนการทรมานตอผูตองขงั
พิจารณาจากกรณีศึกษา การจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุน ในภาคผนวก ก.

240 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 5-6.
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(ก) เพือ่ปองกันการหลบหนีในระหวางขนยายนักโทษ แตควร
จะตองถอดเครื่องพันธนาการนั้นออก เมื่อนํ านักโทษนั้นไปปรากฏตัวที่ศาลหรือหนวยงานอื่น   
ของฝายบริหาร

(ข) ดวยเหตผุลทางการแพทยตามค ําสัง่ของเจาหนาทีท่างการแพทย
(ค) โดยคํ าส่ังของผูบัญชาการเรือนจํ า ในกรณีที่การควบคุมตัว

นักโทษดวยวิธีอ่ืนใชไมไดผล ทั้งนี้เพื่อจะปองกันปญหาเรื่องที่นักโทษทํ ารายตัวเองหรือผูอ่ืนหรือ
ทํ าลายทรัพยสิน ในกรณีเชนนี้ผูบัญชาการเรือนจํ าจะตองปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ทางการแพทย
และรายงานขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงถัดไปดวย” 241

ขอ 34. “รูปแบบและลกัษณะของการใชเครือ่งพนัธนาการ จะตองมกีารก ําหนด
โดยหนวยงานราชทัณฑของประเทศ และเครื่องพันธนาการนั้นจะใชไดเพียงในระยะเวลาที่จํ ากัด
และเทาที่จํ าเปนอยางยิ่งเทานั้น”

ขอ 31. “การลงโทษทางวนิยัท่ีกระท ําตอเนือ้ตวัรางกายอยางรนุแรง การขงั
ไวในหองมืด ตลอดจนโทษที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของนักโทษ ถือเปนเรื่องตองหามโดยเด็ดขาด”

2.7.2.4  ปฏญิญาวาดวยการคุมครองบคุคลทุกคนใหพนจากการกระท ําทรมาน และ
การปฏบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ท่ีเปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรอืลดศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย
(Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other  
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1975)

ปฏิญญาฯ ดงักลาว ถือเปนมาตรฐานขององคการสหประชาชาต ิทีเ่กีย่วของ
กบัสทิธมินษุยชนในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาโดยเฉพาะเจาะจง ในเรือ่งการกระท ําใดๆ กต็าม
ที่เปนการทรมาน ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตอบุคคลทั่วไป  
แตในทีน่ีข้อน ํามาพจิารณากบัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดดวย เพราะผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงที่สุด ก็คือ มนุษย ที่เปนบุคคลที่จะตองออกไปใชชีวิตในสังคมเหมือนกัน เพียงแตขณะนั้น      

                                                       
241 (a) As a precaution against  escape during a transfer, provided that they shall be removed when the 

prisoner appears before a judicial or administrative authority;
(b) On  medical  grounds  by  direction of  the medical  officer;
(c) By order of the director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from 

injuring himself or others or from damaging property; in such instances the director shall at once consult the 
medical officer and report to the higher administrative authority.
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เขาตองรับโทษโดยการจ ํากดัสิทธเิสรภีาพบางอยางเทานัน้ และเมือ่มกีารใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดจนเกิดเปนผลรายตอรางกายของผูตองขัง จึงจํ าเปนอยางยิ่งที่ตองนํ า
ปฏิญญาฯ ดังกลาวมาพิจารณาดวย

ปฏิญญาฯ ฉบบันี ้ โดยทั่วไปแลวไมมีการใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคี 
หากแตเปนมาตรฐานเพือ่สงเสรมิการปฏบิตัทิีด่ ีซ่ึงไมใชบทบงัคบัโดยตรง ทัง้นีอ้งคการสหประชาชาติ
ไดรับรองปฏญิญาฯ ฉบบันีโ้ดยทีป่ระชมุสมชัชาทัว่ไป โดยมตทิี ่3452 (30) เมือ่วนัที ่9 ธันวาคม ค.ศ. 1975
โดยมีเนื้อหาทั้งหมด ขอ 1 ถึง ขอ 12 ถือวามีเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกันและสํ าคัญทั้งหมด จึงขอกลาว  
เปนบางขอ โดยสรุปไดความวา242

ขอ 1. (1) “โดยจดุมุงหมายของปฏญิญาฉบบันี ้การกระท ําทรมาน หมายถงึ
การกระทํ าใดๆ ก็ตาม ทีก่อใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานอยางยิ่ง ไมวาในดานรางกายหรือ
จิตใจ โดยเปนการกระทํ าโดยเจตนาที่จะลวงละเมิดหรือโดยการยุยงสงเสริมของเจาหนาที่ของรัฐ
ซ่ึงกระทํ าตอบุคคลใดเพื่อที่จะบีบบังคับใหผูนั้นหรือบุคคลที่สามยอมบอกขอเท็จจริงหรือใหการ
รับสารภาพ หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสํ าหรับการกระทํ าของผูนั้นหรือที่ผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทํ านั้น 
หรือเพือ่เปนการขมขูผูนัน้หรือบคุคลอืน่ แตทัง้นีไ้มรวมถึงความเจบ็ปวดหรอืทกุขทรมานทีเ่กดิขึน้เอง
ประจ ําตัว หรือโดยปกติธรรมดาสํ าหรับการลงโทษตามกฎหมายที่เปนไปโดยชอบตามกฎมาตรฐาน
ขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ”

(2) “การกระท ําทรมาน ประกอบดวยรูปแบบทีรุ่นแรงหรอืจงใจ
ของการปฏบิตัหิรือการลงโทษทีเ่ปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรือลดศกัดิศ์รีความเปนมนษุย”

ขอ 2. “การกระทํ าใดๆ ก็ตาม ทีเ่ปนการทรมานหรือการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอืน่ทีเ่ปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรือลดศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ถือเปนความผดิ
ที่กระทํ าตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และพึงถูกประณามโดยเหตุที่เปนการปฏิเสธตอกฎบัตร       
ขององคการสหประชาชาติ และยังเปนการลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน      
ทีม่กีารประกาศไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน”

ขอ 4. “แตละประเทศ จะตองวางมาตรการเขมแขง็ทีจ่ะปองกนัการกระท ํา
ทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย โดยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามกรอบอํ านาจของประเทศนั้น”

                                                       
242 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 30-33.
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ขอ 5. “การฝกอบรมเจาหนาทีข่องรฐัทีม่อํี านาจหนาทีบ่งัคบัใชกฎหมาย
ตลอดจนเจาหนาที่อ่ืนๆ ของรัฐ ทีม่หีนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกจํ ากัดอิสรภาพนั้น จะตอง
เปนการฝกอบรมอยางจริงจัง ใหตระหนักถึงขอหามวาดวยการกระทํ าทรมานหรือการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ซ่ึงขอหาม
ดังกลาว หากเปนไปไดพึงกํ าหนดไวในหลักเกณฑหรือคํ าแนะนํ าทั่วไปเกี่ยวดวยหนาที่และภารกิจ
ของเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัการคมุขงัหรือจ ําคกุหรือการปฏบิตัติอบคุคลทีถู่กคมุขงัหรือจ ําคกุนัน้ดวย”

ขอ 8. “บคุคลใดทีถู่กกระท ําทรมาน หรือการปฏิบตัิ หรือการลงโทษอืน่
ทีเ่ปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยการกระทํ าหรือการยุยง
สงเสริมของเจาหนาที่ของรัฐนั้น ใหมีสิทธิทํ าคํ ารองทุกขตอองคกรของรัฐที่มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวของ  
และคํ ารองทุกขนั้นพึงไดรับการไตสวนอยางเปนธรรม”

ขอ 11. “ในกรณีที่พิสูจนไดวา การกระทํ าทรมานหรือการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เกิดขึ้น   
โดยการกระทํ าหรือการยุยงสงเสริมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหผูที่ไดรับความเสียหายจากการนั้น       
มสิีทธไิดรับการชดใชเยียวยาและคาสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกํ าหนดไวดวย”

ขอ 12. “เอกสารบันทึกคํ าใหการที่จัดทํ าขึ้นเกี่ยวดวยเรื่องที่กลาวมา   
ถือเปนการตองหามมใิหถูกน ําไปใชเปนหลักฐานในทางทีเ่ปนโทษแกบคุคลทีใ่หปากค ําหรือบคุคลใด
ทีเ่กีย่วของดวยกับการสอบปากคํ านั้น”

2.7.2.5 อนุสัญญาวาดวยการตอตานการกระทํ าทรมาน และการปฏิบัติ หรือ   
การลงโทษอืน่ท่ีเปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรอืลดศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย (Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984)

อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ สอดคลองกับหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตร   
ขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงการรับรูถึงสิทธิที่เทาเทียมกันและไมแปลกแยกของสมาชิกทุกคน
ของครอบครวัมนษุย คอื พืน้ฐานแหงเสรภีาพ ความยตุธิรรม และสนัตภิาพของโลก ถือเปนมาตรฐาน
อยางหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทํ าทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ
โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเปนมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของความสัมพันธระหวางสิทธิเสรีภาพของมนุษย     
กับการใชอํ านาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ   
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ในปฏิญญาสากลฯ กตกิาระหวางประเทศฯ แลว ยังเปนเรื่องเฉพาะดานมากขึ้นในการวางแนวทาง
การปฏบิตัขิองรฐัและเจาหนาทีข่องรฐัวาอยางไรจงึจะชอบดวยกฎหมาย และอยูในขอบเขตทีเ่หมาะสม243

หลักการในอนสัุญญาฯ ฉบบัดงักลาว นอกเหนอืจากสอดคลองกบัหลักเกณฑ
ในปฏิญญาสากลฯ กตกิาระหวางประเทศฯ แลว ยังเปนการบัญญัติที่คํ านึงถึงหลักการในปฏิญญา
วาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการกระทํ าทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น     
ทีเ่ปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรือลดศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ป 1975 ทีเ่คยไดกลาวมาแลวดวย

อนสัุญญาฯ ฉบบันี้ ปรารถนาทีจ่ะท ําใหเกดิความบากบัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการตอตานกระท ําทรมานและการปฏบิตัหิรือการลงโทษอืน่ทีเ่ปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม
หรือลดศกัดิ์ศรีความเปนมนุษยทั่วทั้งโลก โดยเปดใหแตละประเทศสามารถลงนามเขารวมเปนภาคี
ไดมกีารใหสัตยาบนัและใหความเหน็ชอบ รับรองโดยทีป่ระชุมสมชัชาทัว่ไปขององคการสหประชาชาติ
โดยมตทิี ่39/46 เมือ่วนัที ่10 ธันวาคม ค.ศ. 1984 และมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่26 มถุินายน ค.ศ. 1987
ซ่ึงแมประเทศไทยจะยังไมไดเขาเปนภาคี แตก็เปนแนวทางที่ดีสํ าหรับการพัฒนาการคุมครอง   
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย และหากไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี     
อันเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิกของประชาคมโลกดวยนั้น ก็ยอม
เปนปจจยัยอนกลับมาเกือ้หนนุมาตรฐานการจดัการดานความยตุธิรรมในสงัคมของประเทศไทยตอไป244

โดยเฉพาะแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง ในลักษณะที่เปนการตอตานการกระทํ าทรมาน ทารุณ
โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดังกลาว

อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ มีทั้งหมด 33 ขอ ซ่ึงจะไดกลาวในสวนที่สํ าคัญ    
ตอประเทศไทยบางขอ ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับปญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใชเครื่องพันธนาการ
ตอผูตองขัง ดังตอไปนี้245

ขอ 1. (1) “โดยจุดมุงหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ การกระทํ าทรมาน
หมายถงึ การกระท ําใดๆ กต็าม ทีก่อใหเกดิความเจบ็ปวดหรอืทกุขทรมานอยางยิง่ ไมวาในดานรางกาย
หรือจิตใจ โดยเปนการกระทํ าโดยเจตนาที่จะลวงละเมิดซ่ึงกระทํ าตอบุคคลใดเพื่อที่จะบีบบังคับ  
ใหผูนั้นหรือบุคคลที่สามยอมบอกขอเท็จจริงหรือใหการรับสารภาพ หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสํ าหรับ
การกระทํ าของผูนั้นหรือที่ผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทํ านั้น หรือเพื่อเปนการขมขูหรือบังคับผูนั้น
หรือบคุคลที่สามหรือดวยเหตุแหงการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆ ซ่ึงไดทํ าใหเกิดความเจ็บปวดหรือ

                                                       
243 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. เลมเดิม. หนา 17.
244 แหลงเดิม. หนา 34.
245 กิตติพงษ กิตยารักษ, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย. (ผูแปล). เลมเดิม. หนา 48-59.
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ความทุกขทรมานโดยการกระทํ า การยุยงสงเสริม การยินยอม หรือการเพิกเฉยของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบคุคลอืน่ทีก่ระท ําในฐานะเจาหนาทีข่องรฐันัน้ แตทัง้นีไ้มรวมถึงความเจบ็ปวดหรอืความทกุขทรมาน
ทีเ่กดิขึน้เองประจํ าตัว หรือโดยปกติธรรมดาสํ าหรับการลงโทษตามกฎหมาย”

(2) “หลักเกณฑในขอนี้ ไมกระทบตอหลักเกณฑระหวางประเทศ
หรือกฎหมายภายในระหวางประเทศ ในกรณีที่ประเทศนั้นๆ กํ าหนดความหมายของการกระทํ า
ทรมานไวอยางกวางขวางกวา”

ขอ 2. (1) “ประเทศภาคแีตละประเทศ จะตองจดัมาตรการทีม่ปีระสทิธิภาพ
ทัง้ดานนติบิญัญตั ิบริหาร ตลุาการ และมาตรการอืน่ๆ เพือ่ปองกนัการกระท ําทรมานภายในขอบอ ํานาจ
ของประเทศนั้นๆ”

(2) “หลักเกณฑดงักลาว เปนเรือ่งทีต่องปฏิบตัโิดยไมมขีอยกเวนใดๆ
ทัง้สิน้ แมแตกรณทีีเ่กดิภาวะสงคราม การจลาจลวุนวายทางการเมอืงหรือเหตฉุกุเฉนิอืน่ในสาธารณชน
กต็าม กไ็มใหยกเปนเหตุที่จะทํ าใหสามารถกระทํ าทรมานได

(3) “ค ําสัง่ของผูบงัคบับญัชาหรอืองคกรของรฐั กไ็มยกเปนเหตุ
ทีจ่ะกระทํ าทรมานได”

ขอ 3. “... การทีจ่ะพจิารณาวา ประเทศใดนาเชือ่วาจะมกีารกระท ําทรมาน
หรือไมนั้น ใหพิจารณาจากพฤติการณทั้งปวง ไดแก กรณีที่ปรากฏอยูเสมอๆ วา ประเทศนั้นไดมี
การลวงละเมิดสิทธิมนษุยชนอยางมากอยางหนัก หรืออยางเห็นไดชัด”

ขอ 4. (1) “ประเทศภาคีแตละประเทศ จะตองกํ าหนดใหการกระทํ า
ทรมานทุกประเภทเปนความผิดตามกฎหมายอาญา นอกจากนี้จะตองกํ าหนดใหการพยายาม       
การสมรูรวมคิดหรือการมีสวนรวมในการกระทํ าทรมานเปนความผิดตามกฎหมายอาญาดวย”

(2) “ประเทศภาคีแตละประเทศ จะตองกํ าหนดใหอัตราโทษ
สํ าหรับความผิดดังกลาวมีความเหมาะสมกับระดับความรายแรงของความผิดนั้นดวย”

ขอ 11. “ประเทศภาคแีตละประเทศ พงึจดัวางระบบการตรวจสอบหลกัเกณฑ
และคํ าแนะนํ าในการสอบปากคํ า วิธีปฏิบัติ และการจัดการเกี่ยวกับการคุมขังและจับกุม ตลอดจน
การปฏิบัติตอบุคคลที่ถูกจับกุม ควบคุมตัว หรือจํ าคุก ใหเปนไปในแนวทางที่ปองกันการกระทํ า
ทรมาน”

ขอ 12. “ประเทศภาคีแตละประเทศ พงึด ําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
องคกรที่มีอํ านาจหนาที่ในประเทศของตนมีความพรอมที่จะทํ าการสอบสวนอยางเปนธรรม        
ในกรณทีีม่เีหตอัุนควรเชื่อวาไดมีการกระทํ าทรมานเกิดขึ้นภายในเขตอํ านาจของประเทศนั้น”
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ขอ 13. “ประเทศภาคีแตละประเทศ พงึด ําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา
บรรดาผูทีอ่างวาถูกกระท ําทรมานมสิีทธิทีจ่ะท ําค ํารองทกุข และคํ ารองทกุขนัน้จะไดรับการตรวจสอบ
ในทนัทอียางเปนธรรมโดยองคทีม่อํี านาจหนาที ่ นอกจากนีจ้ะตองมหีลักประกนัดวยวา ผูทีท่ ําค ํารองทกุข
และพยานในเรื่องดังกลาว จะไดรับการปกปองคุมครองใหปลอดภัยจากการคุกคามและการปฏิบัติ
อันเลวรายทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ผูนั้นไดทํ าคํ ารองทุกขหรือเปนพยานนั้น”

ขอ 14. (1) “ประเทศภาคแีตละประเทศ พงึด ําเนนิการใหเปนทีม่ัน่ใจไดวา
ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํ าทรมานนั้นจะไดรับการชดใชเยียวยา และมีสิทธิที่จะไดรับ  
คาสินไหมทดแทนอยางเพียงพอและเปนธรรม ตลอดจนไดรับการบํ าบัดฟนฟูอยางเต็มที่เทาที่    
เปนไปไดตามระบบกฎหมายของประเทศนั้น ในกรณีที่ผูที่ไดรับความเสียหายถึงแกความตาย ก็ให
ทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทน”

(2) “หลักเกณฑในขอนี้ มิไดกระทบตอสิทธิของผูที่ไดรับ
ความเสยีหายหรือบคุคลอืน่ทีม่สิีทธจิะไดรับคาสนิไหมทดแทนอยูแลวตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ”

ในภาคที ่2 ของอนสัุญญาฯ ฉบบันี ้จะกลาวเกีย่วกบัคณะกรรมการวาดวย
การตอตานการกระทํ าทรมาน ซ่ึงมีสวนสํ าคัญในการดํ าเนินการใหเร่ืองดังกลาว มีผลไดอยางจริงจัง 
เหมาะตอการทีป่ระเทศไทยจะพจิารณาเพือ่เขาเปนภาคสีมาชกิดวย ในสวนสาระส ําคญัโดยสรปุดงันี้

ขอ 17. “จะตองมคีณะกรรมการวาดวยการตอตานการกระท ําทรมาน ซ่ึงตอไป
ในอนุสัญญาฉบับนี้ จะเรียกวา “คณะกรรมการ” โดยคณะกรรมการประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ         
ทีม่คีณุธรรมอยางสูงและมีความสามารถเปนที่ยอมรับในดานสิทธิมนุษยชนจํ านวน 10 คน ซ่ึงไดรับ
คัดเลือกจากประเทศภาคีทั้งหลาย โดยคํ านึงถึงสัดสวนเฉลี่ยตามภูมิภาคตางๆ ของโลก และ
ประโยชนที่จะไดรับจากผูเชี่ยวชาญสวนที่มีประสบการณทางกฎหมายดวย โดยที่การคัดเลือก     
ใหกระทํ าในการประชุมระหวางประเทศภาคีที่เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดจัดขึ้นทุก 2 ป
และมอีงคประชุมของประเทศภาคไีมนอยกวาสองในสาม ตลอดจนคณะกรรมการมวีาระในการท ํางาน
คราวละ 4 ป”

ขอ 19. “ประเทศภาคจีะตองจดัสงรายงานเกีย่วกบัมาตรการตาง  ๆ ทีป่ระเทศ
ของตนไดจัดใหมีเพื่อสนองตอบตอหลักเกณฑในอนุสัญญาฉบับนี้ ตอคณะกรรมการโดยผาน
เลขาธิการองคการสหประชาชาติ จัดสงภายในเวลา 1 ป นบัแตวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ
และหลังจากนั้นใหจัดสงรายงานดังกลาวทุกๆ 4 ป ...”

ขอ 20. “ในกรณีที่คณะกรรมการไดรับขอมูลท่ีตรวจสอบไดเกี่ยวกับ
การกระท ําทรมานทีก่ ําลังเกดิขึน้อยางเปนระบบในประเทศภาคใีด ใหคณะกรรมการเชญิประเทศนัน้
เขามสีวนรวมมือในการสอบสวนขอเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ...”

DPU



122

ขอ 21. “... คณะกรรมการจะเขาไปแกไขปญหาไดตอเมือ่เปนทีชั่ดเจนวา
การแกไขเยยีวยาทัง้หมดไดกระท ําโดยถึงทีสุ่ดตามวธีิการของประเทศนัน้ และโดยเปนไปตามหลกัเกณฑ
ทัว่ไปของกฎหมายระหวางประเทศแลว  แตทั้งนี้การแกไขเยี่ยวยาที่กระทํ าไมถึงที่สุดนั้น ตองไมใช
เปนกรณีที่เกิดจากการเลื่อนเวลาโดยไมสมควร หรือโดยมีพฤติการณในทางที่จะไมชดใชเยียวยา
แกผูทีไ่ดรับความเสียหายจากการกระทํ าผิดตออนุสัญญาฯ ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการจะตองจัดการ
ประชุมลับเพื่อเปนการตรวจสอบเรื่องดังกลาวดวย ...”

… ฯลฯ  ... ถึง ขอ 33.

2.7.2.6 ประมวลระเบยีบการปฏบิตัขิองเจาหนาท่ีท่ีมีอํ านาจหนาท่ีบงัคบัใชกฎหมาย
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979)246

ประมวลฉบบันีรั้บรองโดยทีป่ระชมุสมชัชาทัว่ไปขององคการสหประชาชาติ
โดยมตทิี่ 34/169 เมือ่วนัที ่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1979 ซ่ึงตามประมวลฉบบันี้ ค ําวา “เจาหนาทีท่ีม่อํี านาจ
หนาที่บังคับใชกฎหมาย” ใหรวมถึงเจาหนาที่ตามกฎหมายทุกประเภท ไมวาจะไดรับการแตงตั้ง
หรือการเลอืกตั้งที่มีอํ านาจหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งอํ านาจในการจับกุมหรือคุมขัง  ดังนั้นจึงไดนํ า
ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอํ านาจหนาที่บังคับใชกฎหมายมากลาวไวในที่นี้ดวย 
เพราะ “เจาพนกังานเรอืนจ ํา” กค็อื เจาหนาทีท่ีม่อํี านาจหนาทีบ่งัคบัใชกฎหมาย โดยตองปฏิบตัติอผูตองขงั
ใหเปนไปตามกฎหมายราชทณัฑ ยิง่ในเรือ่งของการใชเครือ่งพนัธนาการซึง่กระทบตอสิทธมินษุยชน
ของผูตองขังแลว ยิ่งตองกระทํ าตามกฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด

ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ที่มีตอปญหาของการกระทํ าทรมานและ
การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง มีดังนี้

ขอ 2. “ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่มีอํ านาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายนัน้ จะตองกระทํ าโดยเคารพและมุงคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนพิทักษรักษา
สิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน”

ขอ 5. “จะตองไมมีเจาหนาที่ที่มีอํ านาจหนาที่บังคับใชกฎหมายคนใด
ไปกระท ําการ หรือยยุงสงเสรมิ หรือเพกิเฉยตอการกระท ําทรมานหรอืการปฏิบตัหิรือการลงโทษอืน่
ที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แมแตกรณีที่เปนคํ าสั่ง  
ของผูบงัคบับญัชาหรอืเปนกรณทีีม่พีฤตกิารณพเิศษ เชน ภาวะสงคราม ภยัคกุคามตอความมัน่คงของชาติ  
ความวุนวายทางการเมอืงภายใน หรือกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิในสาธารณชน กไ็มใหน ํามาใชเปนขออาง

                                                       
246 กิตติพงษ กิตยารักษ ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย (ผูแปล). แหลงเดิม. หนา 34-42.
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ที่จะยอมรับเอาการกระทํ าทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย      
ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นมาใช”

ขอ 6. “เจาหนาที่ที่มีอํ านาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายพึงปฏิบัติ
หนาทีอ่ยางเตม็ทีใ่นการคุมครองดแูลบคุคลทีอ่ยูในการคมุขงัของตนใหมสุีขภาพดี และจะตองจดัการ
ใหบคุคลดังกลาวไดรับการตรวจรักษาทันทีเมื่อมีการเจ็บปวย”

ปญหาในการใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงั โดยเฉพาะผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงที่สุดนั้น ถือวาเปนประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาถึงรายละเอียดของการละเมิดสิทธิมนุษยชน    
ในหลายเรือ่ง ดงันัน้การน ํามาตรฐานสากลมาพจิารณาจงึเปนสิง่ส ําคญัตอแนวทางปฏบิตัใินประเทศไทย
ที่เปนมาตรฐานโดยตรง ก็คือ กฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ ซ่ึงกลาวเกี่ยวกับ    
เครือ่งพนัธนาการโดยตรง แมกฎฯ ดงักลาว จะไมใชกฎหมายระหวางประเทศกต็าม แตทัง้นีแ้ละทัง้นัน้
การจะพจิารณาเกีย่วกบัมาตรการในการปฏบิตัติอผูตองขงั ในกรณปีญหาของการใชเครือ่งพนัธนาการ
กบัผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด โดยสรุปจึงตองดูรายละเอียดจากมาตรฐานดังนี้

1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
2) กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
3) กฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ                     
4) หลักการพื้นฐานวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ
5) หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจํ าคุก
6) ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการกระทํ าทรมาน และ

การปฏบิตัหิรือการลงโทษอืน่ทีเ่ปนการทารณุโหดราย ไรมนษุยธรรม หรือลดศักดิศ์รคีวามเปนมนษุย
7) อนสัุญญาวาดวยการตอตานการกระท ําทรมานและการปฏบิตัิ หรือการลงโทษอืน่

ทีเ่ปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
8) ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอํ านาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
อยางไรก็ตาม จากทีไ่ดกลาวมาในหัวขอ 2.7.1 และ 2.7.2 ไมวาจะเปนมาตรฐาน

ทางดานสิทธิของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดหรือมาตรฐานทางดานการใชเครื่องพันธนาการ
ตอผูตองขัง เรื่องเหลานี้ตองคํ านึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งสิ้น ทั้งนี้          
เจาพนักงานเรือนจํ าก็มีสวนสํ าคัญเพราะเปนบุคคลที่ตองปฏิบัติตอผูตองขังโดยตรง จึงตองคํ านึงถึง
วาการกระทํ านั้นจะไปละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือไมดวย หรือเปนการกระทํ าที่เหมาะสมหรือไม
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ปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็คือ หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ    
ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ จึงเกิดเปนปญหาขึ้นตอผูตองขัง ในเรื่องการใช
เครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้น ซ่ึงหากไมเปนไปตามกฎหมายราชทัณฑหรือไมไดปฏิบัติ       
ตามมาตรฐานสากล  เชน การจ ําตรวนผูตองขงัตลอด 24 ช่ัวโมง จนเกดิเปนแผลอกัเสบบรเิวณทีใ่สตรวน  
กอ็าจเขาขายการกระท ําทีเ่ปนการทรมานและการปฏบิตัิ หรือการลงโทษอืน่ทีเ่ปนการทารณุโหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได กระทบตอสิทธิมนษุยชนเปนอยางมาก อีกทั้ง   
ยังสงผลกระทบถึงความสัมพันธดานอื่นๆ ตามมาดวย247 แตทั้งนี้และทั้งนั้นในทางปฏิบัติ การนํ า
มาตรฐานสากลขององคการสหประชาชาตมิาพจิารณาภายในประเทศใดประเภทหนึง่ถือเปนเรือ่งส ําคญั
เพราะหมายถึงความมั่งคงภายในประเทศนั้นๆ ดวย การที่สหประชาชาติจะเขาไปมีบทบาทภายใน
ประเทศใดประเทศหนึง่ กเ็ปนเรือ่งยากอยูแลวทีจ่ะกระท ําได ดงันัน้ในทางทีด่ทีีสุ่ดในประเทศนัน้เอง
โดยเฉพาะประเทศไทยควรที่จะตองพัฒนาและสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น อยางนอย
ก็นาจะมีระบบการตรวจสอบการทํ างานของเจาพนักงานที่เข็มแข็ง ไมคํ านึงถึงระบบพวกพอง 
พรอมทั้งคํ านึงถึงกฎหมายเปนสํ าคัญ

                                                       
247 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ข. กรณีศึกษา การจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุน.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายตางประเทศในการใชเคร่ืองพันธนาการ

และคุมครองสิทธิผูตองขัง

สํ าหรบัเนือ้หาในบทนีจ้ะกลาวถึงหลักกฎหมายของประเทศญีปุ่น ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนี
และประเทศอื่นๆ ซ่ึงจะกลาวโดยรวม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการและการคุมครอง
สิทธิผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ซ่ึงเปนประโยชนในการศกึษาเปรยีบเทยีบกนักบัประเทศไทย
อีกทั้งมีประโยชนตอการวิเคราะหกับกฎหมายไทยในเรื่องดังกลาวที่ยังเกิดเปนปญหาอยู ตลอดจน
สามารถนํ าสวนที่ดีของประเทศนั้นๆ ไปปรบัใชกับประเทศไทยในทางปฏิบัติได

3.1  ประเทศญี่ปุน (Japan)

ในประเทศญี่ปุนนั้น องคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะมีการทํ างาน
สัมพนัธกนัอยางเปนระบบ ทกุองคกรจะทราบสภาพหรอืสภาวะของกระบวนการยตุธิรรมเปนอยางดี
เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีการทํ าเอกสารแสดงสถานการณของทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรม
(Criminal Record) ไมวาจะเปนองคกรตํ ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ โดยจะแสดงสถิติและ
ภาวะที่ปรากฏในความเปนจริง ทีเ่รียกวา White Paper ซ่ึงทกุองคกรก็มุงคนหาความจริงแทและ   
ใชมาตรการหลกีเลีย่งโทษจ ําคกุ กลาวคอื มมีาตรการในการหลกีเล่ียงโทษจ ําคกุ จงึท ําใหในทกุองคกร
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุน มีชองทางใหออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลายทาง (Diversion)1

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุน โดยกลไกทางกฎหมายนั้นจะพยายามมิให
บุคคลใดอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนระยะเวลานาน เพราะจะทํ าใหเกิดความเสียหาย
แกบคุคลนัน้มากมายหลายประการในหลายๆ ดาน ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาของญีปุ่น
ไดบญัญัติถึงหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว กลาวคือ2

                                                       
1 Akio Yamaguchi. (2000). Institutional Treatment Profiles of Asia. p. 55.
2 The Code of  Criminal Procedure Article 1.
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1. การพิสูจนความจริงที่ถูกตอง
2. ปรับใชกฎหมายอาญาดวยความยุติธรรมและรวดเร็ว
3. รักษาประโยชนสาธารณะ
4. เปนหลักประกันพื้นฐานสวนบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน
องคกรหลักทีม่คีวามเกีย่วของกบัการด ําเนนิการกระบวนยตุธิรรมญีปุ่นมอียูดวยกนั 4 องคกร

คอื ต ํารวจ อัยการ ศาล และราชทณัฑ โดยพนกังานอยัการของประเทศญีปุ่นนัน้ มอํี านาจในการสอบสวน
คดอีาญาได ไมวาจะเปนการสอบสวนรวมกบัพนกังานต ํารวจ หรือแมแตจะเริม่การสอบสวนดวยตนเอง
อยางไรกต็าม คดอีาญาสวนใหญ (กวา 99 เปอรเซ็นต) จะเริม่จากการสอบสวนคดโีดยพนกังานต ํารวจ
เมือ่ต ํารวจทํ าการสอบสวนคดีเสร็จแลว ก็จะตองสงสํ านวนไปยังพนักงานอัยการพรอมเอกสารและ
พยานหลกัฐาน พนักงานอัยการจะเปนผูที่มีอํ านาจในการสั่งคดีวา ควรฟองผูตองหาหรือไม ดังนั้น
แมตํ ารวจจะเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานไมเพียงพอ ก็ไมมีอํ านาจที่จะยุติการสอบสวนดวยตนเอง   
แตกย็งัมขีอยกเวนส ําหรับคดทีีไ่มรายแรงตามทีพ่นกังานอยัการก ําหนดในสวนของพนกังานอยัการนัน้
อาจจะทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมจากผูเสียหายและพยานที่มีความสํ าคัญตอคดี หรืออาจจะสั่งให
ตํ ารวจรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมถามีความจํ าเปน นอกจากนั้น พนักงานอัยการอาจจะเริ่ม    
ทํ าการสอบสวนและสรุปสํ านวนการสอบสวนโดยไมตองกระทํ าผานตํ ารวจก็ได ซ่ึงสวนใหญ     
จะกระท ําเฉพาะในคดีที่มีความยุงยาก อยางเชน คดีรับสินบน คดีทุจริตทางการเงินซึ่งมีนักการเมือง 
บคุคลทีด่ ํารงต ําแหนงสงูในรฐับาล หรือนกัธรุกจิทีก่วางขวางเกีย่วของอยูดวย อํ านาจในการสัง่คดนีัน้
พนกังานอยัการญีปุ่นมอํี านาจทีจ่ะตดัสนิใจดวยตวัเองวาจะสัง่ไมฟองคดแีมคดนีัน้ จะมพียานหลกัฐาน
มัน่คงพอที่จะพิสูจนวาผูตองหาไดกระทํ าความผิดก็ตาม3

เจาหนาที่หลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดแก ตํ ารวจ พนักงานอัยการ ศาล 
และทนายจํ าเลย ซ่ึงแตละฝายจะมีโครงการและอํ านาจหนาที่แตกตางกันไป โดยในประเทศญี่ปุน 
ความผิดอาญามิไดมีการแบงประเภทเปนความผิดอุกฉกรรจหรือความผิดลหุโทษ แตดวยเหตุผล
ทางสถติแิละอาชญาวทิยา ความผดิอาญาไดถูกแบงเปนการกระท ําความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
และการกระท ําความผดิตามกฎหมายพเิศษ การกระท ําความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาสวนใหญ
จะประกอบไปดวยการกระทํ าความผิดหลักๆ ทั่วไป ไดแก ฆาคนตาย ขมขืน ปลนทรัพย ลักทรัพย 
และการฉอราษฎรบังหลวง สวนการกระทํ าความผิดตามกฎหมายพิเศษเปนการกระทํ าความผิด     
ทีเ่กดิจากพระราชบัญญัติ ไดแก กระทํ าความผิดในคดีจราจร และคดียาเสพติด เปนตน

                                                       
3 Yuichiro Tachi. (2003, February). Prosecution Criminal Justice System in Japan. p. 8.
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สํ าหรบักฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษหรอืกฎหมายราชทณัฑในประเทศญีปุ่นนัน้ ถือวา
มปีระวตักิารพัฒนามาอยางเข็มแข็ง ซ่ึงมีแนวความคิดมาจากกฎหมายและระบบราชทัณฑของยุโรป
และอเมรกิา มีความใกลเคียงกันจนแทบไมพบความแตกตาง การราชทัณฑของญี่ปุนจะดํ าเนินการ
อยูบนหลักการพื้นฐานของกฎหมายราชทัณฑ ซ่ึงเกิดขึ้นและนํ ามาใชพรอมๆ กับกฎหมายอาญา
ของญี่ปุน โดยไดรับอิทธิพลแนวคิดมาจากประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี ซ่ึงรวมตลอดถึง
ประกาศขอบังคับตางๆ ที่ออกเพิ่มเติมภายหลังจากกระทรวงยุติธรรม4 กฎหมายที่ใชในปจจุบัน      
มพีฒันาการในการปรบัปรงุแกไขมากวา 100 ป โดยมบีคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญในทางทฤษฎกีารลงโทษ
และมกีารเรียนการสอนเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการสรางองคความรูและทรัพยากรบุคคลในดานนี้ได
อยางมคีุณภาพ ทํ าใหกฎหมายราชทัณฑของญี่ปนมีความทันสมัย5

ในกวา 10 ปทีผ่านมา ประเทศญีปุ่นใหความส ําคญักบัเรือ่งของการปองกนัยบัยัง้การกระท ํา
ความผดิในทางอาญา สวนการแกแคนทดแทนตามวตัถุประสงคของการลงโทษยงัคงมอียู ไมเปลีย่นแปลง
แตอยางใด และนบัตัง้แตมกีารจดัระบบราชทณัฑในป ค.ศ. 1933 เปาหมายและทศิทางของงานราชทณัฑ
กม็กีารพฒันาดขีึน้และใหความส ําคญักบัการกลบัคนืสูสังคมของผูกระท ําความผดิเปนหลัก ซ่ึงมสีวน
ที่เปนสาระสํ าคัญสองสวนรวมกัน คือ วัตถุประสงคของการลงโทษและเปาหมายของการบังคับ
โทษทางอาญา6

เรอืนจ ําในประเทศญี่ปุนมีพื้นที่เพียงพอตอจํ านวนผูตองขัง ในป ค.ศ. 1998 อัตราเฉลี่ย
ของนักโทษเด็ดขาดทั้งหมดประมาณ 42,611 คน คดิเปนรอยละ 89.1 ของความจุเรือนจํ าที่สามารถ
รองรับนกัโทษได ในขณะทีผู่ตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ไมวาจะเปนผูตองขงัระหวางพจิารณา
และผูตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกา ซ่ึงมีอัตราเฉลี่ย 9,060 คน คิดเปนรอยละ 57.2 ของความจุ
เรือนจ ําทีส่ามารถรองรบัผูตองขงัระหวางพจิารณาหรอืผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดได ซ่ึงถือวา
ในชวงปดงักลาว อัตราผูตองขงัของประเทศญีปุ่นนอยกวาประเทศในภมูภิาคเอเชยีดวยกนั7 ทีเ่ปนเชนนี้
กเ็พราะวาแตละขัน้ตอนของการพจิารณาของศาลในประเทศญีปุ่น ไดใชวธีิการเบีย่งเบนผูกระท ําความผดิ
โดยไมใชโทษจํ าคุก เชน การปรับ การรอลงอาญา ซ่ึงขึ้นอยูกับความรุนแรงของการกระทํ าความผิด 
ใชวธีิการแกไขและปรบัพฤตนิสัิยโดยไมตองรับโทษจ ําคกุ (non-custodian measures) ไดอยางมปีระสิทธภิาพ

                                                       
4 Gunther Kaiser. (1998). Prison systems & Correctional Laws: Europe, The United States, and 

Japan. pp.136-137.
5 Bindzus. D., Ishii A. Strafvollzug in Japan. p. 2.
6 ธาน ีวรภัทร ก (2549, มถินุายน). “การบงัคบัโทษจ ําคกุในประเทศญีปุ่น.” บทบณัฑติย, เลมท่ี 62, ตอนที ่2.

หนา 93-95.
7 แหลงเดิม.
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และดวยอาศัยความรวมมือจากภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมดวยอยางเข็มแข็ง ตัวอยางเชน   
ในป 1998 มผูีกระทํ าความผิดจํ านวน 66,290 คน ศาลพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก แตใหรอลงอาญาไว
จ ํานวน 42,031 คน ที่จํ าคุกจริงๆ มเีพียงจํ านวน 24,259 คน8

3.1.1 การใชเคร่ืองพันธนาการและระบบการควบคุมผูตองขัง
ในประเทศญีปุ่น การปฏบิตัติอผูกระทํ าความผดิในเรอืนจ ํา (Institution Treatment

of offender) อยูในความรับผิดชอบของสํ านักงานราชทัณฑ (Correction Bureau) สวนการแกไข
บ ําบดั การจดัการ และด ําเนนิงานแกไขผูกระท ําผิดโดยชมุชน จะอยูในความรบัผิดชอบของส ํานกังาน
แกไขฟนฟูผูกระทํ าผิด (Rehabilitation Bureau) กระทรวงยุติธรรม สํ านักงานราชทัณฑมีหนาที่   
รับผิดชอบการบริหารและควบคุมผูตองขังทั้งเด็กและผูใหญ9

กฎหมายวาดวยการบังคับโทษของประเทศญี่ปุ นมีจํ านวนหลายฉบับและ       
วางหลักการสํ าคัญทั้งส้ิน แตในสวนที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ไดแก กฎหมาย
เรือนจํ า (The Prison Law) ค.ศ. 1908 แกไขเพิ่มเติม ป ค.ศ. 1953 และขอบังคับกฎหมายเรือนจํ า
(The Prison Law Enforcement Regulations) ป ค.ศ. 1933 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1970

กฎหมายเรอืนจ ํา ค.ศ. 1908 แกไขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1953 ของประเทศญีปุ่น แบงออก
เปน 13 หมวด ดงันี้10

หมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป หมวดที่ 2 การรับตัวผูตองขัง หมวดที่ 3 การควบคุม
ผูตองขัง หมวดที่ 4 ความมั่งคงปลอดภัย หมวดที่ 5 การจัดใหทํ างาน หมวดที่ 6 การศึกษาอบรม
หมวดที่ 7 ส่ิงของที่จัดให หมวดที่ 8 สุขภาพอนามัยและการรักษา หมวดที่ 9 การสนทนาและติดตอ
ส่ือสาร หมวดที่ 10 การดูแลทรัพยสินของผูตองขัง หมวดที่ 11 รางวัลและการลงโทษทางวินัย
หมวดที่ 12 การปลอย และหมวดที่ 13 การตาย

ขอบเขตในกฎหมายเรือนจํ าของประเทศญี่ปุ น จะเปนการใหความสํ าคัญ     
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังคอนขางมากโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของผูตองขัง11 ซ่ึงบัญญัติไว
หลายมาตรา โดยในกฎหมายฉบบันีจ้ะไมมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัเจาหนาทีเ่รือนจ ํา คณะกรรมการจากภายนอก  
หรือการกํ าหนดสวนราชการ แตยังมีปรากฏอยูในกฎหมายฉบับอื่น
                                                       

8  ธานี วรภัทร ก แหลงเดิม. หนา 112.
9  ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 131.
10 The United Nations Asia and Far East Institute. (n.d.). Criminal Justice Legislation of  Japan.

pp. 201-212.
11 Human Right Watch. (n.d.). Prison Conditions in Japan. p. 12.
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จากการศกึษากฎหมายเรอืนจ ํา (The Prison Law) ค.ศ. 1908 แกไขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1953
ดังกลาว มีการบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังโดยการใชเครื่องพันธนาการไวในหมวดที่ 4 
(Chapter IV) วาดวยความปลอดภัย (Security)12 ดังนี้

มาตรา 19 “ในกรณทีีเ่กรงวาผูตองขงัจะหลบหน ีหรือใชความรนุแรง หรือฆาตวัตาย
หรือในกรณีที่ผูตองขังออกนอกเรือนจํ า อาจใชเครื่องพันธนาการได”

วรรค 2 “ชนดิของเครือ่งพนัธนาการใหเปนไปตามขอบงัคบัของกระทรวงยตุธิรรม”13

ที่กลาวมานั้นเปนพระราชบัญญัติเรือนจํ า แตยังมีกฎหมาย ที่เปนกฎขอบังคับ
ของกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุน เรียกวา ขอบังคับกฎหมายเรือนจํ า (The Prison Law Enforcement 
Regulations) ป ค.ศ. 1933 แกไขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1970 มกีารบญัญตัชินดิและลกัษณะการใชเครือ่งพนัธนาการ
กบัผูตองขัง ไวในหมวดที่ 4 (Chapter IV) วาดวยความปลอดภัย (Security)14 เชนกัน ดังนี้

ขอ 48 “เครือ่งพันธนาการที่จะใชกับผูตองขัง ใหใชได 4 ชนดิ ดังตอไปนี้
(1) เสื้อรัดตัวหรือเส้ือเกราะ
(2) ผาปดปากหรือที่ครอบปาก
(3) กุญแจมือ
(4) เชือกผูกร้ัง
การใชเครื่องพันธนาการชนิดอื่นโดยเฉพาะ ตองกํ าหนดเงื่อนไข      

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม”15

                                                       
12 The United Nations Asia and Far East Institute. (UNAFEI). Op.cit. p. 204.
13 The Prison Law Article 19 (Instruments of restraint)  “In case there is a fear of escape of an inmate 

or of his committing violence or suicide, or in case an inmate is outside the prison, instruments of restraint may 
be used.

2. The kinds of the instruments of restraint shall be provided for by Ministry of Justice Ordinance.”
14 The United Nations Asia and Far East Institute. (UNAFEI). Op.cit. pp. 218-219.
15 The Prison Law Enforcement Regulations Article 48 “The instruments of  restraint shall be of  the 

following four kinds: (1) Straight Jacket; (2) Gag; (3) Handcuff; (4) Arresting rope.
2. The make of  the restraining devices shall be stipulated by the Minister of  Justice.”
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ขอ 49 “หามใชเครือ่งพนัธนาการโดยปราศจากค ําส่ังของผูบญัชาการเรอืนจ ํา ยกเวน
ในกรณีฉุกเฉิน”

วรรค 2 “ในกรณีที่ตองใชเครื่องพันธนาการตามหัวขอขางตน จะตองรายงาน   
ถึงชนิดของเครื่องมือที่ใชใหผูบัญชาการเรอืนจํ าทราบโดยเร็วที่สุด”16

ขอ 50 “เส้ือรัดตวัหรือเสือ้เกราะ ใหใชในกรณขีองนกัโทษทีม่แีนวโนมพฤตกิรรม
ที่รุนแรงหรือปวยทางจิตหรืออาจฆาตัวตาย ผาปดปาก ใชสํ าหรับนกัโทษทีช่อบสงเสียงดังรบกวน
โดยไมฟงคํ าสั่งที่ส่ังใหหยุด กุญแจมือและเชือกผูกร้ัง ใชกับนักโทษที่มีพฤติกรรมอยางรุนแรง       
ทีพ่ยายามหลบหนี หรือฆาตวัตาย หรือเปนนกัโทษทีจ่ะตองท ําการคุมกนั ถามคีวามรูสึกวามคีวามจ ําเปน”

วรรค 2 “กญุแจมอืจะตองไมถูกน ํามาใชเกนิ 12 ช่ัวโมง และผาปดปากตองไมเกนิ
6 ช่ัวโมง อยางไรกต็าม ในกรณทีีม่คีวามจ ําเปนโดยเฉพาะอยางยิง่ ใหขยายเวลาออกไปได การขยายเวลา
ใหขยายออกไปไดคร้ังละทุก 3 ช่ัวโมง”

วรรค 3 “เส้ือรัดตวัตองไมถูกน ําไปใชสํ าหรับนกัโทษทีอ่ยูภายใตการควบคมุเปนพเิศษ”
ประเดน็กฎหมายดงักลาว ศาลสงูของญีปุ่นเคยพจิารณาไมอนญุาตใหใสกญุแจมอื

หรือผูกขอมือไวดานหลังตวัของผูตองหา ใหใสกญุแจมอืหรือผูกเชอืกรัง้ โดยเอามอืทัง้สองไวดานหนา
เพราะเปนการทรมาน ทารุณ และละเมิดสิทธิของผูตองหา              

อีกทัง้ในกฎหมายราชทณัฑยงัมขีอก ําหนดทีอ่อกโดยสํ านกังานราชทณัฑของญีปุ่น
ป ค.ศ. 1999 บญัญตัเิกี่ยวกับการควบคุมผูตองขังไวในกรณีพิเศษ (Protection cell) ซ่ึงจะใชได      
ในกรณีดังตอไปนี้

                                                       
16 The Prison Law  Enforcement Regulations Article 49 “No restraining devices shall be used without 

the order of the warden, provided that this shall no apply in case of emergency.
2. In the case of the proviso to the preceding paragraph, the use of devices shall immediately be 

reported to the warden.”
Article 50 “The straight jacket may be used only for an inmate feared to behave violently or commit 

suicide, the  gag only for an inmate who utters a loud voice defying an order to stop, the handcuff and arresting 
rope only for an inmate feared to behave violently, escape or commit suicide or an inmate under escort, if it is 
deemed necessary.

2. The straight jacket shall not be used over 12 hours and gag over 6 hours. However, in case it is 
especially necessary to continue their use, the period of use may be extended every 3 hours.

3. The straight jacket shall not be used for a prisoner under escort.”
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ก) เมือ่ผูตองขงัหลบหน ี ข) เมือ่ผูตองขงัท ํารายรางกายผูอ่ืน ค) พยายามฆาตวัตาย
หรือท ํารายตัวเอง ง) สงเสียงดังกอกวน กอความรํ าคาญ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
จ) มีพฤติการณผิดปกติ หรือประทุษรายตอทรัพยสิน17

โดยที่การควบคุมดังกลาวสามารถทํ าได แตตองไมนานกวา 3 วนั ผูมีอํ านาจ   
ส่ังควบคุมดังกลาว ไดแก ผูบัญชาการเรือนจํ า (Warden) และเมื่อควบคุมตัวผูตองขังตามเงื่อนไข
ขางตนเปนที่เรียบรอยแลว ใหปลอยตัวผูตองขังทันที

ศาลในประเทศญีปุ่น มจี ํานวนหลายแหงทีศ่าลจะอยูตดิกบัเรอืนจ ําและทณัฑสถาน
โดยจะมกีารท ําเปนอโุมงคลอดจากศาลไปถงึเรอืนจ ํา เมือ่ศาลพพิากษาแลว จะเอาตวัผูตองขงัเขาเรอืนจ ําได
โดยสะดวก และลดปญหาในการขนยายผูตองขงั และท ําใหมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองใชเครือ่งพนัธนาการ
เพือ่ปองกันผูตองขังหลบหนีนอยมาก

สํ าหรับระบบควบคมุผูตองขงันัน้ ผูตองขงัอาจถกูขงัเดีย่วได เวนแตพจิารณาแลว
เหน็วาไมเหมาะสมในการปฏบิตัติอผูตองขงัเพราะสภาพจติใจหรอืสภาพรางกาย กฎหมายยงัก ําหนด
เปนวา สวนประกอบตางๆ ทีช่วยใหความสะดวกกบัเรอืนจ ําสํ าหรบัเพือ่การตรวจสอบ จะตองถูกพจิารณา
มาเปนอันดับหนึ่ง และสิ่งใดที่มีผลตอการมองเห็นการสังเกตการณหรือความปลอดภัย จะตอง     
ไมถูกละทิ้งใหอยูเปลาๆ

ผูตองขงัสวนใหญในญี่ปุนจะถูกควบคุมในหองขังเดี่ยว ทั้งนักโทษเด็ดขาดและ
ผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงจะมีขนาดของหองควบคุมประมาณ 5 ตารางเมตร จึงยาก      
ที่จะติดตั้งเครื่องใชตางๆ ได เชน บางเรือนจํ ามีขนาดเล็กจนไมสามารถปูฟูกญี่ปุนตามยาวได      
โดยในหองขังปกติจะมีการติดตั้งหองนํ้ าและอางนํ้ า ในสวนหองขังรวมจะจํ าคุกผูตองขังประมาณ 
6-10 คน ซ่ึงจะเปนหองขังที่มีขนาด 13-16 ตารางเมตร สวนหองนํ้ าจะแยกตางหากและมีหอง         
ทีเ่ชื่อมถึงกัน18

ในกรณทีีผู่ตองขังจะตองถูกควบคุมตัวเพื่อเคลื่อนยายไปที่ใหม จะตองใหแพทย
ของเรือนจํ าทํ าการตรวจรางกายกอน และในกรณีที่การเคลื่อนยายนี้มีความเห็นวาเปนอันตราย     
ตอรางกายของพวกเขา จะตองเลื่อนกํ าหนดเวลาออกไปกอน19

                                                       
17 จริวุฒิ ลปิพันธ และธาน ีวรภัทร. (2549). สทิธิของผูตองขงัระหวางพจิารณา (รายงานการวจิยั) หนา 66.
18 Human Right Watch. Op.cit. p. 10.
19 The Prison Law  Enforcement  Regulations Article 54.
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กฎหมายราชทัณฑของญี่ปุ นยังวางระบบการควบคุมผูตองขังเพื่อปองกัน      
การหลบหนีไวอยางชัดเจนในขอบังคับกฎหมายเรือนจํ า20 กลาวคือ

ขอ 43 “หามไมใหเจาหนาทีเ่รือนจ ําเปดประตหูองขงั หรือน ําตวัผูตองขงัออกมา
โดยปราศจากการรูเหน็จากเจาหนาทีเ่รือนจ ําผูอ่ืน ยกเวนโดยค ําสัง่ของผูบญัชาการเรอืนจ ําโดยมขีอแมวา
ยกเวนกรณีที่มีการเจ็บปวยเกิดขึ้น”

ขอ 55 “การเคลือ่นยายทัง้นกัโทษหญงิและนกัโทษชาย จะตองไมท ําการเคลือ่นยาย
โดยรวมกัน นักโทษที่ถูกกลาวหาวาเปนบุคคลที่นารังเกียจหรือเปนที่ขุนเคืองของผูอ่ืน จะตอง     
ไมถูกเคลื่อนยายไปพรอมกัน”

ขอ 56 “ในกรณทีีม่นีกัโทษหลบหน ีผูบญัชาการเรอืนจ ําจะตองรายงานการหลบหนี
ใหเจาหนาที่ตํ ารวจในเขตที่เรือนจํ านั้นตั้งอยูและในเขตใกลเคียงทราบทันที พรอมทั้งแจงลักษณะ
ของนกัโทษที่หลบหนีใหตํ ารวจทราบ รวมถึงแจงใหทราบถึงแหลงที่นักโทษอาจไปหลบพัก”

ขอ 57 “กรณทีีเ่กดิการหลบหน ีผูบญัชาการเรอืนจ ําตองท ําการรายงานการหลบหนี
ไปถึงรัฐมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมทราบ และตองท ําการรายงานอกีครัง้หนึง่เมือ่นกัโทษทีห่ลบหนี
ถูกจับตัวไดแลว”

ในสวนของอัตราสวนระหวางเจาพนักงานเรือนจํ าตอผูตองขังในเรือนจํ า      
ของประเทศญี่ปุนนั้น เทากับ 1 : 3 ในขณะที่อัตราสวนมาตรฐานขั้นตํ่ าของสหประชาชาติเทากับ    
1 : 5 จงึท ําใหมาตรการควบคุมผูตองขังและการบริหารงานเรือนจํ าดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหาการรองเรยีนในเรือ่งการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัจงึมนีอย แตถึงกระนัน้กด็ี ในป ค.ศ. 1988
กม็คีวามบกพรองในการรกัษาความสงบเรยีบรอยและการควบคมุผูตองขงัในเรอืนจ ํา โดยมผูีตองขงั
จ ํานวน 10 คน ไดฆาตัวตาย และอีก 9 คน มกีารทะเลาะวิวาททํ ารายรางกายกัน21 จากเหตุดังกลาว
จงึท ําใหสํ านกังานราชทณัฑ ประเทศญีปุ่น ไดน ําอปุกรณสมยัใหมมาใช ไดแก กลองโทรทศันวงจรปด
วทิยแุละเครือ่งมอืส่ือสารตางๆ มกีารตรวจตราในเวลากลางคนืในจดุหรือพืน้ทีท่ีสํ่ าคญัและลอแหลม
ตอการหลบหนี ตลอดทั้งมีการทบทวนการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังดวย

                                                       
20 The Prison Law Enforcement Regulations Article 43-44 and 55-57.
21 ธานี วรภัทร ก เลมเดิม. หนา 103.
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ที่สํ าคัญกรณีหนึ่งที่สํ าคัญและกฎหมายราชทัณฑบัญญัติไวเพื่อความปลอดภัย
ในเรอืนจ ํา คอื การปองกนัอคัคภียั22 ซ่ึงสวนใหญจะไมมบีญัญตัไิวในกฎหมายราชทณัฑของประเทศอืน่
กลาวคอื ขอ 52 บญัญตัวิา “ผูบญัชาการเรอืนจ ําตองจดัการใหผูตองขงัทีถู่กขงันานกวา 3 เดอืนขึน้ไปแลว
และมพีฤตกิรรมที่จะไมหลบหนี ใหทํ าหนาที่ในการบริการดานการดับเพลิง และจัดใหมีการซอม
ดับเพลิง

3.1.2 การคุมครองสิทธิผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงท่ีสุด
ระบบกฎหมายญี่ปุ นมีความเปนมาเกี่ยวของกับระบบกฎหมายของประเทศ   

ทางภาคพืน้ยุโรป ซ่ึงกค็อื ระบบกฎหมายอาญาเยอรมนั อยางไรกต็าม ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2
ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็เขามามีอิทธิพลตอระบบกฎหมายญี่ปุนมากขึ้น อันเนื่องมาจาก  
ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางสหรัฐอเมริกาภายหลังที่ญี่ปุนแพสงคราม ซ่ึงก็สงผลกระทบ    
ตอรัฐธรรมนญูญีปุ่น รวมไปถงึกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาดวย ท ําใหแนวทางในการด ําเนนิคดอีาญา
ของญี่ปุนมีสวนผสมกันระหวางกฎหมายของประเทศภาคพื้นยุโรปและกฎหมายสหรัฐอเมริกา23  
ทัง้นีก้เ็ปนเหตผุลหน่ึงทีท่ ําใหการคุมครองสทิธขิองบคุคลในฐานะผูตองขงักอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด
มคีวามชัดเจนโดยนัยของรัฐธรรมนญูของประเทศญี่ปุนดังกลาว

กฎหมายทีเ่ปนการคุมครองสทิธขิองผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดในประเทศญีปุ่น
ไดแก รัฐธรรมนญูแหงประเทศญีปุ่น (Japan–Constitution) ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
ของญ่ีปุน (Code of Criminal Procedure) และกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษ (Penalty Law / Prison law)
หรือกฎหมายเรือนจํ า ค.ศ. 1908 แกไขเพิ่มเติมป ค.ศ. 1953

รัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน (Japan–Constitution) ไดรับการแกไขใหม โดยมี
การใหความส ําคญักบัสทิธขิองบคุคลในคดอีาญามากขึน้ เปนผลใหสิทธิของบคุคลในการด ําเนนิคดอีาญา
ไมวาจะในขัน้ตอนการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดขีองศาล ตลอดจนสทิธิของผูตองขงัระหวางพจิารณา
หรือกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ไดรับการรับรองและคุมครองโดยรัฐธรรมนูญของญี่ปุนดังตอไปนี้24

                                                       
22 The Prison Law Enforcement Regulations Article 52 “The warden shall designate inmates from 

among those who have spent 3 months or over in the prison and are not feared to escape to allot them to fire 
service duties and train them in fire frill at times.

23 Bureau of  justice Statistics. (2003). The World Factbook of  Criminal Justice Systems. p. 20.
24 The United Nations Asia and Far East Institute. (UNAFEI). Op.cit. pp. 1-14. In the Prison Law 

Enforcement Regulations Article 49.
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มาตรา 31 “บคุคลใดกต็าม หากมไิดเปนไปโดยกระบวนการตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ยอมไมถูกลิดรอนซึ่งชีวิตและเสรีภาพ หรือตองรับโทษทางอาญาอื่นๆ”

มาตรา 32 “บคุคลใดก็ตาม ยอมไมถูกลิดรอนซึ่งสิทธิในการนํ าคดีขึ้นสูศาล”
มาตรา 34 “บคุคลจะไมถูกจบัหรือถูกคมุขงั โดยปราศจากการแจงขอหาใหเขาทราบ

หรือโดยปราศจากสิทธิในการพบทนายความในทันที หรือถูกคุมขังโดยไมมีเหตุอันควรและเหตุ
แหงการถกูคมุขงั จะตองเสนอตอศาลในทนัทโีดยเปดเผยตอหนาผูถูกคมุขงัและทนายความของเขา”

อีกทั้งในรัฐธรรมนูญของญี่ปุนไดใหความคุมครองที่เกี่ยวกับในเรื่องการกระทํ า
ทรมาน เชนกัน กลาวคือ ในมาตรา 36 บญัญตัวิา “หามมิใหมีการกระทํ าทรมานและการลงโทษ     
ที่โหดรายทางอาญา โดยขาราชการโดยเด็ดขาด”25 ซ่ึงมาตรานี้ทํ าใหเห็นวา เจาพนักงานเรือนจํ า      
กถื็อเปนขาราชการทีเ่กีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ดงันัน้ การทีจ่ะไปกระท ําทรมานผูตองขงั
เชน ใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังตลอด 24 ช่ัวโมงเปนเวลานานหลายเดือน ก็อาจเปนการละเมิด
รัฐธรรมนญูของประเทศญี่ปุน มาตราดังกลาวได

หากพจิารณาหลกัการสนันษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ (Presumption of innocence)
ซ่ึงประเด็นตรงนี้ทั้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุนและรัฐธรรมนูญของญี่ปุน 
กไ็ดวางหลกัการไวสอดคลองกนั กลาวคอื การพพิากษาวาจ ําเลยกระท ําความผดิจะตองมพียานหลกัฐาน
พสูิจนโดยปราศจากขอสงสยัแลวเทานัน้ การชัง่นํ ้าหนกัพยานหลกัฐานแตเพยีงอยางเดยีวยงัไมเพยีงพอ
ทีจ่ะลงโทษจ ําเลยได อีกทัง้หลักการนีส้ามารถใชไดในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
เร่ิมตั้งแตการสอบสวนจนถึงขั้นพิจารณาคดี และจะตองปฏิบัติกับผูถูกกลาวหา ผูตองหา จํ าเลย 
หรือผูตองขังระหวางพิจารณา เชนเดียวกับพลเมืองทั่วไป26

ซ่ึงหลักการดังกลาว รัฐธรรมนูญของญี่ปุนไดบัญญัติเปนหลักการเชนเดียวกับ
ประเทศเยอรมัน คือ หลัก “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena 
sine lege) ซ่ึงเปน “หลักประกันในกฎหมายอาญา” ที่สํ าคัญ โดยในรัฐธรรมนูญของญี่ปุน มาตรา 39 
บญัญตัวิา “บคุคลจะไมตองรับผิดในทางอาญา ถาการกระท ํานัน้ชอบดวยกฎหมายในขณะทีไ่ดกระทํ าการนัน้
หรือเขาไดรับคํ าพิพากษาใหปลอยตัวแลวและยังตองไมตกอยูในความเสี่ยงภัยเปนครั้งที่สอง”27

                                                       
25 Japan–Constitution Article 36 [Torture] “The infliction of torture by any public officer and cruel 

punishments are absolutely forbidden.”
26 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 127.
27 Japan–Constitution Article 39 [Nulla Poena Sine Lege, Double Jeopardy] “No person shall be held 

criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, 
nor shall he be placed in double jeopardy.”
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และมาตรา 38 บัญญัติวา “บคุคลจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํ ารับสารภาพโดยการบังคับ ทรมาน 
หรือขมขู หรือค ํารับสารภาพ ภายหลังจากการถกูจบัหรือคมุขงัโดยการหนวงเหนีย่วถวงเวลาใหลาชา
มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณีที่มีขอพิสูจน
เพยีงค ํารบัสารภาพของเขาเทานัน้” ตลอดจนในมาตรา 37 ซ่ึงใหสิทธขิองผูตองหาในคดอีาญาทีใ่หไดรับ
การพจิารณาคดดีวยความรวดเรว็ เปดเผย และเปนธรรม มสิีทธิอยางเตม็ทีใ่นการเสนอพยานหลกัฐาน
และไดรับความชวยเหลือจากทนายความดวย

ในทายทีสุ่ด ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ถาภายหลงัพบวา เขาไมมคีวามผดิ
ในขอหาทีไ่ดกลาวหาเขา มาตรา 40 ของรฐัธรรมนญู ไดกลาวถึงเรือ่งคาเสยีหายเอาไว โดยบญัญตัวิา
“บคุคลใดเมือ่ไดรับการปลอยตวัหลังจากทีเ่ขาถกูคมุขงัหรอืกกัตวัไว อาจเรยีกรองคาชดเชยจากรฐัได
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว”28 ซ่ึงเปนหลักการสํ าคัญอยางยิ่งของรัฐตอการเยียวยาตอผูตองขัง       
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด เพราะบุคคลเหลานี้ ถึงแมภายหลังศาลจะตัดสินวาเขาเปนผูบริสุทธิ์      
แตกอนหนานั้น เขาก็เหมือนตายทั้งเปน เนื่องจากไดถูกตีตราจากประชาชนทั่วไปแลววา เคยติดคุก
มากอน ดังนั้นในหลายๆ ประเทศ นาจะบัญญัติดังเชนมาตรานี้ของญี่ปุนดวย

จากการที่ รัฐธรรมนูญไดใหการรับรองสิทธิของบุคคลในคดีอาญาเอาไว 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุน (Code of Criminal Procedure) ซ่ึงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงประเทศญี่ปุ นจึงตองมีการปรับปรุงเพื่อรองรับหลักการที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองสิทธิ      
ของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาตามไปดวย โดยระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็เปลี่ยนมาใช 
“Adversarial System” เกอืบทัง้หมด แตก็ยังคงไวซ่ึง “Inquisitorial system” เชนวา ผูพิพากษายังคง
มีสิทธิที่จะถามคํ าใหการจํ าเลยได29 ซ่ึงอาจกลาวในภาพรวมของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของญี่ปุนไดดังนี้

ตองมีการเปดโอกาสใหผูตองหาไดแสดงขอเท็จจริงตางๆ พนักงานอัยการ      
ถือเปนผูมสิีทธขิาดในการสัง่คด ีพนกังานอยัการจะตองท ําการตรวจสอบและกลัน่กรองคด ี เมือ่ผูตองหา
ไดรับการสอบสวนโดยพนักงานอัยการในครั้งแรกที่ไดรับตัวผูตองหาแลว จะทํ าใหพนักงานอัยการ
ไดทราบขอเทจ็จรงิในมมุมองของผูตองหา เพือ่มาประกอบในการตดัสนิใจสัง่ฟองคดแีละยงัรวมไปถงึ
การทีจ่ะขออํ านาจศาลเปดการไตสวนเพื่อควบคุมผูตองหาตอไปดวย30

                                                       
28 Japan–Constitution Article 40 [False Imprisonment] “Any person, in case he is acquitted after he 

has been arrested or detained, may sue the State for redress as provided by law.”
29 ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล. เลมเดิม. หนา 54.
30 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 124-126.
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ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวา จํ าเปนที่จะตองควบคุมตัวผูตองหาตอไป     
ภายหลังหมดระยะเวลาเบื้องตนที่กฎหมายใหอํ านาจในการควบคุมผูตองหาแลว พนักงานอัยการ
ตองรองขอตอศาลเพื่อทํ าการไตสวนการควบคุมผูตองหาเพื่อขออนุญาตควบคุมผูตองหาตอไป  
โดยตองทํ าการรองขอภายในเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากที่พนักงานอัยการไดรับตัวผูตองหา สิทธิ    
ในการรองขอไตสวนจากศาลนี้เปนสิทธิของพนักงานอัยการแตเพียงผูเดียว พนักงานสอบสวน    
จะทํ าการรองขอเชนนี้ไมได สิทธิในการควบคุมตัวเบื้องตนนั้น ถาเปนในกรณีที่พนักงานอัยการ
เปนผูจับกุมผูตองหาเอง จะมีอํ านาจควบคุมผูตองหาเปนเวลา 48 ช่ัวโมงกอนที่จะตองทํ าการรองขอ
ไตสวนการควบคุมตอศาล การไตสวนของศาลนั้นก็เพื่อที่พนักงานอัยการจะไดแสดงเหตุผล    
ความจ ําเปนทีจ่ะตองควบคมุตวัผูตองหาตอไปในระหวางท ําการสอบสวนอนัเปนการคุมครองผูตองหา
ซ่ึงในการไตสวน ศาลจะตองพจิารณาจากส ํานวนและพยานหลกัฐานตางๆ รวมทัง้สอบถามผูตองหา
ในเรือ่งตางๆ อันเกีย่วกบัความผดิทีก่ลาวหา เมือ่ท ําการไตสวนแลว ศาลมอํี านาจสัง่อนญุาตใหควบคมุ
ตัวผูตองหาตอไปไดอีกเปนเวลา 10 วัน ถาเห็นเหตุอันควรเชื่อไดวาผูตองหาไดกระทํ าความผิด  
ตามที่ถูกกลาวหาจริงและผูตองหาไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาจะไป
ยุงเหยงิกับพยานหลักฐาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาจะหลบหนี

ถาศาลไมเหน็ความจ ําเปนเชนนีแ้ลว ศาลกจ็ะไมอนญุาตใหควบคมุผูตองหาตอไป
โดยเขาจะตองไดรับการปลอยตัวไป อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติศาลจะสั่งอนุญาตเสียเปนสวนใหญ  
เพราะตํ ารวจและพนักงานอัยการนั้นใหความสํ าคัญกับการจับกุมและควบคุมผูตองหาที่จะตอง      
มเีหตจุ ําเปนจริงๆ ถึงจะใชมาตรการดังกลาว เมื่อครบกํ าหนดเวลา 10 วันแลว ถาพนักงานอัยการ    
มีคํ ารองขอควบคุมตัวผูตองหาตอไป ศาลจะทํ าการพิจารณาเหตุผลความจํ าเปนจากคํ ารองและ 
พยานหลกัฐานตางๆ โดยไมตองสอบถามจ ําเลย ถาศาลไตสวนแลว เหน็เหตจุ ําเปนอนัมอิาจหลกีเลีย่งได  
ศาลกจ็ะอนุญาตใหควบคุมตัวผูตองหาตอไปไดอีกเปนเวลา 10 วัน

ดงันัน้ การควบคุมผูตองหาไวในระยะเวลากอนฟองคดีนั้นจึงมีระยะเวลาขั้นสูง
ไมเกิน 23 วัน31 เมือ่ครบกํ าหนดแลว พนักงานอัยการจะตองมีคํ าส่ังฟองผูตองหาตอศาล มิฉะนั้น    
กจ็ะตองมปีลอยตวัจ ําเลยไป โดยการควบคมุผูตองขงัระหวางการสอบสวนและพจิารณาคดจีะควบคมุตวั
ไวในสถานกกัขงั (Detention House) ทีท่างรฐัก ําหนด32 ในระหวางถกูควบคมุตวัผูตองหามสิีทธิตางๆ
ตามกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาใหการคุมครองไว เชน สิทธทิีจ่ะไดรับการแจงขอมลูทีม่คีวามส ําคญั

                                                       
31 ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาของญีปุ่น มาตรา 208 ใหอ ํานาจศาลขยายระยะเวลาไดอกี 5 วัน

เมื่อขยายเวลาใหครบ 2 ครั้งแลว แตก็ใชในกรณีที่เกิดเหตุการณวุนวายขึ้น เชน การจลาจลหรือการกบฏ.
32 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 124.
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อันเกีย่วกับขอหาที่ถูกกลาวหา รวมไปถึงการแจงสิทธิที่จะมีทนายความ สามารถที่จะอุทธรณคํ าส่ัง
ควบคุมตัวของศาล หรืออาจรองขอใหศาลเปดเผยเหตุผลที่ส่ังใหควบคุมตัวเขาตอไป เปนตน    
อยางไรก็ตามสิทธิดังกลาวสวนใหญจะบัญญัติไวแลวในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน

ทั้งนี้ภายหลังจากที่พนักงานอัยการเห็นควรมีคํ าส่ังฟองแลว การดํ าเนินคดี      
ในชัน้พจิารณาคดขีองศาลในประเทศญีปุ่นนัน้ไมใชระบบการพจิารณาคดโีดยลูกขนุ ซ่ึงคดจีะไดรับ
การพิจารณาโดยผูพิพากษาที่มีอํ านาจ และแมวาจํ าเลยจะใหการรับสารภาพวาไดกระทํ าความผิด
ตามฟองจริง กระบวนการในการคนหาความจริงก็ไมอาจที่จะละเลย ถาคดีนั้นจํ าเลยอาจถูกตัดสิน
ใหจํ าคุก โดยคดียังคงตองไดรับการพิจารณาโดยศาลซึ่งพนักงานอัยการตองนํ าสืบพยานหลักฐาน  
ที่นาเชื่อถือไดเพื่อมาสนับสนุนคํ ารับสารภาพของจํ าเลย มิฉะนั้นก็ไมอาจที่จะลงโทษจํ าเลยได    
การดํ าเนินคดีอาญาของประเทศญี่ปุนจึงอยูภายใตหลักการที่วา จํ าเลยจะตองไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ ์ (Presumption of innocence) จนกวาจะพสูิจนไดวา จ ําเลยไดกระท ําความผดิจรงิ
มาตรฐานในการพสูิจนความผดิในคดอีาญานัน้ แคพยานหลกัฐานทีม่นีํ ้าหนกัมากยงัไมเพยีงพอทีจ่ะฟง
ลงโทษได พนกังานอยัการยงัมภีาระทีจ่ะตองน ําสบืใหปราศเหตอัุนควรสงสยัวาจ ําเลยไดกระท ําความผดิ
ตามฟองจรงิหรือไม (beyond a reasonable doubt) ซ่ึงในระหวางนัน้ผูตองหาหรือจ ําเลยจะตองไดรับ
การสนันิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ การปฏิบัติตอเขาจะตองกระทํ าเสมือนเขาเปนบุคคลธรรมดา
ทีม่ไิดถูกด ําเนินคดี พนักงานอัยการมีหนาที่ตองพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประกอบของความผิด
ของจ ําเลยและขอเท็จจริงที่จํ าเปนเพื่อประกอบการพิจารณาโทษ โดยที่ประเทศญี่ปุนใหการยอมรับ
หลักการ “ยกประโยชนแหงความสงสัย” (in dubio pro reo) ถาคดีมีขอสงสัยขอสันนิษฐานวา  
จ ําเลยบรสุิทธิ์ ก็จะสนับสนุนใหศาลไมฟงขอเท็จจริงไปในทางเปนโทษจํ าเลยได ศาลจะตองยกฟอง
และปลอยจํ าเลยไป33 ซ่ึงหลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุนดังกลาว      
กเ็ปนไปในลกัษณะเดยีวกบัหลักการในรฐัธรรมนญูแหงประเทศญีปุ่น ซ่ึงไดกลาวมาแลวในตอนตน

สํ าหรับกฎหมายเรอืนจ ํา (The Prison Law) ค.ศ. 1908 ของญีปุ่น ทีเ่ปนการคุมครอง
สิทธิผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดแก ระบบการรองทุกข34 ซ่ึงผูตองขังไดรับสิทธิ     
ตามกฎหมายที่จะโตแยงและเรียกรองขอความชวยเหลือท่ีถูกตองยุติธรรม โดยการเขียนขอโตแยง
เชน การรองขอคาชดเชยจากรฐั เปนตน การรองทกุขสามารถท ําได 2 วธีิ คอื 1) ตอผูบญัชาการเรอืนจ ํา
และ 2) ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือผูตรวจเรือนจํ าที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
                                                       

33 The United Nations Asia and Far East Institute. (UNAFEI). Op.cit. pp. 193-198.
34 The Prison Law Article 7 [Petition of  Prison  Inmate] “If  an inmate is dissatisfied with an action of  

the prison, he may petition to competent Ministry or an official visiting the prison for inspection, in accordance 
with the provisions of  Ministry of  Justice Ordinance.
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ทั้งนี้เมื่อมีการรองทุกข ก็จะมีการตรวจสอบ และมีการแจงผลการตรวจสอบ   
ใหผูรองทราบ ถาเปนเรื่องที่สํ าคัญก็อาจนํ ามาใชเปนประโยชนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานเรือนจํ า
ตอไป ไมวาจะเปนมาตรการตางๆ ในทางปฏิบัติที่อาจตองปรับปรุงแกไข35

ผูตองขงัมสิีทธใินการไดรับการรกัษาดานการแพทย (Medical Treatment) มกีารแยก
ผูปวยทีเ่ปนโรคติดตอออกตางหาก การรักษาพยาบาลจากแพทยนั้น ผูตองขังที่ปวยอาจขออนุญาต
ใหแพทยมารักษาพยาบาลตนโดยเฉพาะได โดยคาใชจายผูตองขังเปนคนออกเอง ทั้งนี้การอนุญาต
กข็ึน้อยูกบัสถานการณนัน้ดวย มกีารก ําหนดมาตรการปองกนัโรคตดิตอภายในเรอืนจ ํา โดยการฉดีวคัซีน
กบัผูตองขัง เปนตน อีกทั้งผูตองขังยังมีสิทธิไดรับส่ิงจํ าเปนขั้นพื้นฐาน และไดรับการศึกษาอบรม
และการฝกอาชพี โดยทีร่ะบบการศกึษาจะมทีัง้ในและนอกเรอืนจ ํา ซ่ึงผูทีย่งัไมจบการศกึษาภาคบงัคบั
กจ็ะมกีารบงัคบัใหเรียน และผูตองขงัทีศ่กึษาส ําเรจ็ตามเกณฑจะไดรับการรบัรองผลการศกึษาในทกุระดบั
ตัง้แตระดบัพืน้ฐานไปจนถงึระดบัวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยั ตลอดจนมกีารใหค ําปรกึษาในการด ําเนนิชวีติ
หลังพนโทษ36

ในขอ 57 ขอบังคับกฎหมายเรือนจํ า37 ไดบัญญัติหลักการสํ าคัญตอผูตองขัง  
กอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดทีพ่ยายามหลบหนไีววา “ในกรณทีีผู่หลบหนเีปนผูตองขงัระหวางพจิารณา
หรือเปนผูทีอ่ยูภายใตการจ ํากดัของผูตรวจการราชทณัฑ หรือภาษาญีปุ่นเรยีกวา “Kanchi” ซ่ึงเหตผุล
และความจริงตางๆ ที่พวกเขาทํ าการหลบหนีหรือพวกเขาไดถูกจับได ตองรายงานใหอัยการหรือ   
ผูพิพากษาตามลํ าดับ”

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิของผูตองขัง โดยกฎหมายเรือนจํ า
ของประเทศญีปุ่น ใหอํ านาจรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมเปนผูส่ังใหเจาพนกังานตรวจสอบเรอืนจ ํา
อยางนอย 1 คร้ังในทุก 2 ป และผูบัญชาการเรอืนจ ําจะตองจัดใหเจาหนาที่เรือนจํ าทํ าการตรวจสอบ
หองขังอยางนอยวันละ 1 คร้ัง38 นอกจากนั้นศาลและพนักงานอัยการก็อาจเขาตรวจสอบเรือนจํ าได
เชนกนั แตแนวนโยบายของรฐักจ็ะอาศยัความรวมมอืจากคนในสงัคมเปนหลัก ตลอดทัง้ใหคนในสงัคม
มสีวนรวมในงานราชทัณฑ เชน มีอาสาสมัครเขามาสอนหนังสือ เปนตน

                                                       
35 ธานี วรภัทร ก เลมเดิม. หนา 35.
36 The Prison Law Article 24-44.
37 The Prison  Law  Enforcement  Regulations Article 57 “In case the escapee is an accused person or 

a person put under “Kanchi” confinement the fact that he has escaped or has been arrested shall be reported to 
the public prosecutor or judge, respectively besides the report provided for in the preceding paragraph.”

38 The Prison  Law  Enforcement  Regulations Article 45 “The warden shall cause prison officials to 
inspect a cell at least once a day.”
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3.2  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)

สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนใีชกฎหมายในระบบ Civil Law ทีม่แีนวความคดิและทฤษฎี
ตลอดจนหลกัการตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัโทษอาญา (Strafvollzug) เร่ิมมาจากประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 139 ซ่ึงบทบัญญัตินี้เปนหลักที่สํ าคัญ คือ “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” 
(nullum crimen, nulla poena sine lege) ซ่ึงเปน “หลักประกันในกฎหมายอาญา” และเปน “หลัก   
รัฐธรรมนญู” อันเปนอ ํานาจทีศ่าลพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิได เปนผลใหสามารถบงัคบั
โทษจํ าคุกในเรือนจํ าได40

กอนป ค.ศ. 1975 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีโทษที่จํ ากัดเสรีภาพของบุคคล     
อยูหลายชนิด ทั้งนี้เพราะแนวความคิดในทางกฎหมายอาญาเดิมเปนแนวความคิดในการแบงแยก
ทณัฑสถานออกเปนประเภทตางๆ ตามความหนกัเบาของการแกแคนทดแทน การปฏบิตัติอผูตองโทษ
ในทณัฑสถานตางๆ จึงไมเหมือนกัน แตปจจุบันโทษจํ ากัดเสรีภาพในเยอรมันมีเพียงอยางเดียว คือ
โทษจํ าคุก41

ในการบงัคบัโทษอาญานัน้ ตามนโยบายการบรหิารจดัการคดอีาญาของเยอรมนัโดยทัว่ไป
จะมุงเนนทีก่ารใชโทษปรบัเพือ่ลดการตองโทษจ ําคกุ ตลอดจนมมีาตรการอืน่เพือ่หลีกเล่ียงโทษจ ําคกุ
เชน การรอการลงโทษ การคุมประพฤติ โดยกฎหมายอนุญาตในการกํ าหนดโทษเพิ่มไดในการหาม
กระท ําการบางอยาง แตตองรายงานตวัตอเจาพนกังานโดยมกี ําหนดระยะเวลา เปนตน โดยในป ค.ศ. 2003
มจี ํานวนคดอีาญาในเยอรมนทีัง้หมด 634,735 คด ี ซ่ึงเปนคดอีาญาทีศ่าลพพิากษาโทษ โดยเปนโทษปรบั
ถึงรอยละ 80 เปนจํ านวนถึง 507,086 คน ที่เหลือรอยละ 20 ประมาณ 127,649 คน จะเปนโทษ        
ทีศ่าลพิพากษาจํ าคุก โดยในสวนนี้ รอยละ 14 จ ํานวน 88,166 คน ศาลพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก    
แตใหรอลงการลงโทษไวโดยมีการคุมประพฤติ สวนอีกรอยละ 6 จ ํานวน 39,483 คน ถูกพิพากษา
ลงโทษจํ าคุกโดยไมมีการพักการลงโทษ แตหากเปนโทษที่มีอัตราโทษจํ าคุกสูงหรือประหารชีวิต 
สวนใหญจะไมไดรับการพกัการลงโทษ42 ซ่ึงในสวนของโทษจ ําคกุยงัมมีาตรการอืน่ทีน่ ํามาใชเพือ่แกไข

                                                       
39 Section 1 No punishment Without a Law. “An act may only be punished if its punishability was 

determined by law before the act was committed”.
40 ธานี วรภัทร ข (2549, มีนาคม). “การบังคับโทษจํ าคุกในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.” บทบัณฑิตย,

เลมท่ี 62, ตอน 1. หนา 147.
41 คณิต ณ นคร ข (2547). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หนา 382.
42 ธานี วรภัทร ข เลมเดิม. หนา 153-155.
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ฟนฟแูละปองกนัสังคมแกผูทีต่องโทษ เชน การเอาตวัผูตองขงัทีม่อีาการทางจติไปไวในโรงพยาบาล
ทางจติเวชโดยเฉพาะ หรือจัดใหมีสถานที่พักฟน หรือสถานกักขังพิเศษ เปนตน

การบงัคบัโทษในเยอรมนั จะเปนการบงัคบัโทษในสวนทีเ่กีย่วกบัเสรภีาพ รวมตลอดถงึ
มาตรการและวธีิการเพือ่ความปลอดภยั โดยไดมกีารตัง้คณะกรรมการยกรางกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษ
โดยใชหลักนติรัิฐรวมประมวลเปนฉบบัเดยีวและบงัคบัใชเมือ่วนัที ่ 16 มนีาคม ค.ศ. 1976 ซ่ึงเปนวธีิการ
บงัคบัโทษทีเ่กีย่วกบัเสรภีาพ43 รวมตลอดถงึมาตรการและวธีิการเพือ่ความปลอดภยั กฎหมายฉบบันี้
มเีปาหมายใหผูที่ถูกจ ําคกุไดกลับคืนเขาสูสังคม ผูที่ถูกจํ าคุกจะตองไดรับการตระเตรียมที่จะกลับมา
ใชชีวติในสงัคมภายหลงัพนโทษ  แผนการบงัคบัโทษจะถกูก ําหนดโดยมาตรการในการบ ําบดัผูตองขงั
เปนการเฉพาะตวั และเงือ่นไขในการจ ําคกุจะตองสอดคลองและเปดโอกาสใหผูทีถู่กจ ําคกุไดตระเตรยีม
ตนเองในการทีจ่ะกลบัมาใชชีวติอยางมเีสรภีาพไดอีกครัง้หนึง่ โดยกฎหมายบงัคบัโทษจะใชบงัคบัโทษ
เฉพาะผูใหญ ในสวนของเด็กและเยาวชนกจ็ะมีกฎหมายโดยเฉพาะตางหาก

กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ (Penalty Law) ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ปรากฏ
อยูในกฎหมายวาดวยการบังคับโทษและวิธีการบังคับเพื่อความปลอดภัยที่จํ ากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 
แกไขครั้งสุดทาย ค.ศ. 2001 ซ่ึงไดใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน หรือที่เรียกวา พระราชบัญญัติเรือนจํ า 
(The Prison Act) ค.ศ. 197644 โดยภารกจิของการบงัคบัโทษจ ําคกุนัน้ กฎหมายไดบญัญตัไิวในมาตรา 2
และมาตรา 3 โดยสรุปมี 5 ประการดังนี้

1. ผูตองขังตองสามารถที่จะดํ าเนินชีวิตในอนาคตตอไป โดยปราศจากความผิดอาญา
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม

2. การบงัคบัโทษจ ําคกุ ตองตอบสนองการคุมครองสาธารณะตอการกระท ําผิดในอนาคต
ตอๆ ไป

3. การด ําเนนิชวีติของบคุคลในการบงัคบัโทษ ตองใหเปนไปตามปกตธิรรมดาใหมากทีสุ่ด
เทาที่สามารถจะทํ าได

4. ผลรายทั้งหลายจากการสูญเสียเสรีภาพจะตองหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้น
5. การบงัคบัโทษจกัตองกระท ําเพือ่ชวยเหลือใหผูตองขงั สามารถกลบัมาใชชีวติทีม่เีสรภีาพ

ตอไปได

                                                       
43 Hans-Dieter Schwind and Giinter  Blau. (1988). Strafvollzug in der Prascis. pp. 1-3.
44 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 110.
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3.2.1 การใชเคร่ืองพันธนาการและระบบการควบคุมผูตองขัง
ในสวนของกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษของเยอรมนัทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการ

ตอผูตองขังนั้น พระราชบัญญัติเรือนจํ า (The Prison Act) ค.ศ. 1976 แกไขป ค.ศ. 2001 ไดบัญญัติ
อยูในสวนของความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย มาตรา 81 ถึง มาตรา 9345

ในสวนของการพนัธนาการ (Restraint) บญัญตัลัิกษณะการใชไวในมาตรา 90 วา
“ตามปกติ การพันธนาการใหกระทํ าที่มือหรือเทาเพื่อประโยชนแกผูตองขัง ผูบัญชาการเรือนจํ า
อาจใชการพันธนาการโดยวิธีอ่ืนไดถาเปนความจํ าเปน แตจะตองผอนปรนตามระยะเวลา”

ทัง้นีต้องอยูในขอจ ํากดัในเรือ่งความปลอดภยัและความสงบเรยีบรอย ในมาตรา 81
ทีว่า “ผูตองขงัตองไดรับการกระตุนใหอยูรวมกนัอยางมรีะเบยีบ แตทัง้นีห้นาทีแ่ละขอจ ํากดัทัง้หลาย
ทีไ่ดวางไวเพือ่รักษาความปลอดภยัและความสงบเรยีบรอยของผูตองขงั จะตองเลือกใชใหเหมาะสม
กบัสภาพและใหกระทบตอผูตองขังไมมากไมนอยกวาความจํ าเปน”

ในกรณีที่ผูตองขังมีเหตุจะหลบหนีหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงปลอดภัย
ของเรือนจํ า หรือเปนอันตรายตอทรัพยสินหรือผูอ่ืน หรือเปนอันตรายตอตัวเอง กฎหมายวาดวย
การบงัคบัโทษของเยอรมนัอาจใหใชเครือ่งพนัธนาการได แตจะใชไดเฉพาะทีก่ฎหมายก ําหนดเทานัน้
เพราะหากมีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น จะมีการกระทํ าใน 2 ลักษณะกอน คอื ใชสถานที่ที่ปลอดภัยกวา 
และมาตรการมั่นคงพิเศษ (Super Maximum Security) ซ่ึงแยกพิจารณาในสองมาตราดังนี้

กรณขีองการอยูในทีท่ีป่ลอดภยั มาตรา 85 บญัญตัวิา “ผูตองขงัคนหนึง่อาจถกูยาย
ไปอยูในเรอืนจ ําทีม่คีวามปลอดภยัดกีวา เมือ่เหตทุีจ่ะหลบหนมีอียู หรืออาจเปนเพราะความประพฤติ
ของเขา หรือสภาพของเขาตกอยูในอันตรายตอความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของเรือนจํ า
นั้นๆ”

กรณขีองมาตรการมัน่คงพเิศษ มาตรา 88 บญัญตัวิา “พจิารณาตามความประพฤติ
หรือสภาพจติใจทีเ่กรงวาจะหลบหนหีรือพยายามหลบหนี หรือเปนอนัตรายตอการใชก ําลังประทษุราย
ผูอ่ืนหรือทรัพยสิน หรือเปนอันตรายตอการฆาตัวตายหรือทํ ารายตนเอง มาตรการพิเศษที่ทํ าได คือ
การยดึหรือการเก็บวัตถุตางๆ การเฝาสังเกตในตอนกลางคืน การแยกจากผูตองขังอ่ืน การเพิกถอน
หรือจ ํากดัการอยูในทีแ่จง การน ําไปไวในหองมัน่คงพเิศษทีป่ราศจากวตัถุทีเ่ปนอนัตราย และการใช
เครื่องพันธนาการ”

                                                       
45 ธานี วรภัทร ข เลมเดิม. หนา 175-176.
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ซ่ึงในตอนทายของมาตรานี้ยังกํ าหนดในลักษณะใหใชเครื่องพันธนาการได    
ในกรณทีีม่กีารขนยายผูตองขัง กลาวคือ “การที่จะใชเครื่องพันธนาการนั้น กรณีมีการนํ าตัวออกไป
หรือในการขนสง การใสเครือ่งพนัธนาการยอมกระท ําได ถาเนือ่งจากเหตผุลพเิศษอืน่ทีเ่ปนการเกรงวา
ผูตองขังจะหลบหนี สํ าหรับมาตรการพิเศษอื่นใหกระทํ าไดเทาที่จํ าเปนตองกระทํ า”

อยางไรกต็าม การทีจ่ะใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงั หรือใชมาตรการความมัง่คง
ปลอดภัยใดที่บัญญัติไวในมาตรา 81-93 นัน้ ตองเปนไปตามหลักการใชกํ าลังบังคับในมาตรา 94  
ถึงมาตรา 101 ดวย กลาวคือ

“การทีจ่ะปฏบิตัหินาทีต่ามมาตรการบงัคบัโทษและมาตรการความมัน่คงปลอดภยั
ภารกิจดังกลาวจะตองไมอาจใชวิธีอ่ืนใดไดแลว จึงมีอํ านาจใชกํ าลังบังคับได การใชกํ าลังบังคับ
อาจใชกบับคุคลอืน่ทีม่ใิชผูตองขงัไดดวย ถาบคุคลนัน้ไดกระท ําการใดๆ เพือ่ทีจ่ะใหผูตองขงัหลบหนี
หรือมกีารบุกรุกเขามาในเรือนจํ า หรือเขามาอยูในเรือนจํ าโดยไมมีอํ านาจโดยชอบ”

“การใชกํ าลังบังคับ” หมายถึง การใชกํ าลังที่มีผลโดยตรงตอบุคคล หรือใชกํ าลัง
มีผลโดยตรงตอทรัพยสิน การใชอุปกรณชวยและการใชอาวุธ กลาวโดยสรุป กค็ือ การใชกํ าลัง  
เปนการกระทํ าใดๆ กต็าม ที่มีผลตอบุคคลหรือตอทรัพย

อุปกรณในการใชกํ าลัง เชน เครื่องพันธนาการ อาวุธ ซ่ึงอาจไดแก กระบอง  
ปองกันตัว อาวุธปน สารที่มีผลตอรางกาย

ตองเปนการกระทํ าที่พอสมควรแกเหตุ กลาวคือ “การเลือกใชมาตรการทั้งหลาย
ทีส่ามารถใชได ตองเปนมาตรการทีก่ระทบตอบคุคลหรือสาธารณชนนอยทีสุ่ด ความเสยีหายทีค่าดหมายได
จากการใชกํ าลังบังคับ ถาจะเปนการเกินสมควรแกเหตุจะตองยกเลิกทันที”

ซ่ึงหากเปนการกระทํ าของเจาพนักงานตามคํ าส่ัง จะกระทํ าตามคํ าส่ังนั้นหรือไม
ตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย กลาวคือ “การใชกํ าลังที่เกิดจากคํ าส่ังของผูบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นที่มีอํ านาจ เจาพนักงานบังคับโทษมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังนั้น เวนแตคํ าส่ังนั้น
จะเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือเปนกรณีที่ไมอาจสั่งการอยางเปนทางการเชนนั้นได
อีกทัง้หากพฤติการณเปดชอง ตองมีการเตือนกอนใชกํ าลังบังคับ”

สํ าหรบัระบบการควบคมุผูตองขงั ซ่ึงตองไปพจิารณาคดใีนศาลนัน้ ทีท่ ําการของศาล
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะมีระบบการควบคุมความปลอดภัยของผูพิพากษา โดยการทํ า
หองพจิารณาเปนกระจกกันกระสุน และบางแหงมีการทํ าอุโมงคลอดไปยังเรือนจํ า ทํ าใหลดปญหา
ในดานการควบคุมผูตองขัง โดยเฉพาะในดานการใชเครื่องพันธนาการ
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ดงันี้ อาจสรปุไดวา สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนจีะใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั
ก็ตอเมื่อ

1. ความประพฤติหรือสภาพจิตใจของผูตองขังที่เกรงวาจะหลบหนี
2. สภาพของผูตองขงัเปนอันตรายตอการใชก ําลังประทษุรายผูอ่ืนหรือทรัพยสิน
3. สภาพของผูตองขังเปนอันตรายตอการฆาตัวตาย หรือทํ ารายตนเอง
4. กรณมีกีารนํ าตัวออกไปนอกเรือนจํ าหรือในการขนยายผูตองขัง
และการจะใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัได จะตองอยูในขอจ ํากดัตามกฎหมาย

ซ่ึงอาจสรุปได ดังนี้
1. ตามปกต ิการพนัธนาการใหกระท ําทีม่อืหรือเทา โดยทีช่นดิของเครือ่งพนัธนาการ

กฎหมายไมไดก ําหนดไว แตอนมุานไดวา อาจใชกญุแจมอืและกญุแจเทา ซ่ึงเปนไปตามกฎมาตรฐาน
ขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules For the Treatment of  Prisoners)

2. แมกฎหมายไมไดก ําหนดชนดิของเครือ่งพนัธนาการไว แตกฎหมายไดบญัญตัิ
ในลกัษณะคุมครองผูตองขังแลว และยังกํ าหนดวาตองใชเทาที่เปนประโยชนตอผูตองขัง

3. การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ถือเปนมาตรการมั่นคงพิเศษ
4. จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพและใหกระทบตอผูตองขังนอยที่สุด
5. ถาสามารถเลือกใชมาตรการมั่นคงพิเศษอื่นได ก็ใหกระทํ า ไดแก การแยก

จากผูตองขงัอืน่ไปในทีท่ีป่ลอดภยักวา หรือแยกไปทีห่องมัน่คงพเิศษปราศจากวตัถุอันตราย การเพกิถอน
หรือจ ํากดัการอยูในที่แจง การยึดหรือการเก็บวัตถุตางๆ  การเฝาสังเกตในตอนกลางคืน

6. การใชกํ าลังบังคับเพื่อใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ตองเปนการกระทํ า
ทีพ่อสมควรแกเหตุกระทบตอบุคคลนอยที่สุด ถาจะเปนการเกินสมควรแกเหตุ จะตองยกเลิกทันที

7. ตองไมเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตอผูตองขัง
8. ผูบญัชาการเรือนจํ าอาจใชการพันธนาการโดยวิธีอ่ืนได ถาเปนความจํ าเปน 

แตจะตองผอนปรนตามระยะเวลา

3.2.2 การคุมครองสิทธิผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงท่ีสุด
กฎหมายที่ เป นการคุ มครองสิทธิของผู ต องขังก อนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด     

ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดแก รัฐธรรมนูญ (Basic law / Grundgesetz) ประมวลกฎหมาย  
วธีิพิจารณาความอาญาของเยอรมัน (Code of Criminal Procedure / StPO / Strafprozeordnung) และ

DPU



144

กฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษ (Strafvollzugsrecht / Penalty Law / Prison law)46 หรือพระราชบญัญตัิ
เรือนจํ า (The Prison Act) ค.ศ. 1976 แกไขป ค.ศ. 2001

เนือ่งดวยหลักทั่วไปของความผิดอาญาตามกฎหมายอาญาของเยอรมันที่ไดกลาว
มาแลวในหวัขอตอนตนวา “ไมมคีวามผดิ ไมมโีทษ โดยไมมกีฎหมาย” (nullum crimen, nullapoena
sine lege) นั้น หมายถงึวา เมื่อบุคคลยังมิไดกระทํ าผิด หรือคนพบวาการกระทํ าใดๆ ที่เกิดขึ้น         
มิไดเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ รัฐก็ไมสามารถลงโทษบุคคลนั้นได ในสวนของหลักเรื่อง        
ไมเปนความผดิ ไมตองรับโทษดงักลาว ถือไดวาเปนหลักประกนัสทิธิของบคุคลทีอ่าจเขามาเกีย่วของ
กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สํ าคัญยิ่ง ในอันที่จะปกปองบุคคลที่ยังมิไดมีการพิจารณาหรือ
ตัดสินจากศาลหรือกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ตลอดจนผูที่ถูกกลาวหามิใหไดรับการปฏิบัติจากรัฐ
หรือเจาพนกังานของรฐัเสมอืนบคุคลทีไ่ดช่ือวาเปนผูกระท ําผิด หรือกลาวอกีนยัหนึง่ กค็อื ตองไดรับ
การปฏบิตัโิดยสันนษิฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of innocence) กอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนผูกระทํ าผิดมิได ตามหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ซ่ึงสอดคลองกับหลักกฎหมายอาญาของเยอรมันดังกลาว

ในเรื่องของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดในเยอรมันนั้น ก็อาศัยพื้นฐาน
เดยีวกันกับกฎหมายที่ประกันสิทธิของผูตองหาของประเทศอื่นๆ และสอดคลองกับสหประชาชาติ 
กลาวคือ ตราบใดที่ผูตองหา จํ าเลย หรือผูตองขัง ที่ยังมิไดรับการตัดสินวาเปนผูกระทํ าผิด ใหถือวา
เปนผูบริสุทธิ์ จะปฏิบัติตอเขาเยี่ยงผูกระทํ าผิดมิได

ซ่ึงในรฐัธรรมนญูของเยอรมนั (Grundgesette / German Basic Law / GG) กไ็ดบญัญตัิ
เปนกฎหมายเพื่อเปนหลักพื้นฐานในเรื่องสิทธิของบุคคลดังตอไปนี้

สิทธขิัน้พืน้ฐานในมาตรา 147 (Article 1) เร่ืองศกัดิศ์รีความเปนมนษุย (Human dignity)
ซ่ึงอยูใน (1) วางหลกัไววา  “ศกัดิศ์รีความเปนมนษุยไมอาจถูกลวงละเมดิได อํ านาจทัง้หลายยอมผูกพนั
ทีจ่ะตองใหความเคารพและใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”

                                                       
46 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 46.
47 German Basic Law Article 1 GG [Human dignity] “(1) Human dignity shall be inviolable. To 

respect and protect it shall be the duty of all state authority. (2) The German people therefore acknowledge 
inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world.
(3) The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable 
law.”

DPU



145

และบญัญตัใิหสิทธขิัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนญูผูกพนัองคกรผูใชอํ านาจรฐัทัง้หลาย
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1 (3) โดยวางหลักไววา “สิทธิขั้นพื้นฐานที่จะกลาวตอไปนี้ ยอมผูกพัน
อํ านาจนติบิญัญตั ิอํ านาจบรหิาร และอ ํานาจตลุาการ โดยถือวาเปนกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชโดยตรง”48

ในมาตรา 2 (Article 2) ซ่ึงกลาวถึง สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ซ่ึงเปนสิทธิเสรีภาพ
ทัว่ไปในการกระทํ า โดยถือเปน “สิทธิขั้นพื้นฐานหลัก” (Muttergrundrecht) ซ่ึงไดวางหลักไววา

(1) “ทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางเต็มที่ ตราบใดที่ไมไปละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน หรือขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือศีลธรรมอันดี”

(2) “ทุกคนมีสิทธิในชีวิตและสิทธิทางรางกายของตนที่จะละเมิดมิได เสรีภาพ
ของบุคคลจะถูกละเมิดมิได การจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะกระทํ าไดก็แตโดยอาศัยอํ านาจ
แหงกฎหมายที่บัญญัติเปนการเฉพาะ”49

มาตรา 17 เรือ่งสทิธิในการรองทกุข กลาววา “บคุคลคนเดยีวหรือหลายคนรวมกนั
มีสิทธิเสนอคํ ารองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือเร่ืองราวรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่และ       
ตอสภาผูแทน”50 มาตรานีร้วมถึงผูตองขงัดวย เพราะถือวาผูตองขงั กค็อื พลเมอืงของเยอรมนัเชนกนั

มาตรา 19 (1) “ภายใตรัฐธรรมนญูฉบบันี้ การจํ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานจะกระทํ าได
กแ็ตโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย อาศยัอํ านาจเฉพาะกฎหมายนัน้ จะตองใชไดกบัทกุคนเปนการทัว่ไป
และจะใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะไมได เพื่อประโยชนดังกลาวกฎหมายจะตองบัญญัติ
ถึงสทิธิขั้นพื้นฐานที่ถูกจํ ากัด รวมทั้งมาตราของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นดวย”

มาตรา 19 (4) “หากหนวยราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลยอมจะมีสิทธิ
ฟองรองตอศาลยุติธรรมได หากศาลอื่นไมมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาใหเปนอํ านาจของศาลธรรมดา
ทีม่อียูตามกฎหมายที่จะพิจารณาพิพากษา”

                                                       
48 บรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 126.
49 German Basic Law Article 2 GG [Personal Freedoms] “(1) Every person shall have the right to free 

development of his personality insofar as he does not violate the rights of others or offend against the 
constitutional order or the moral law. (2) Every person shall have the right to life and physical integrity.  
Freedom  of  the  person  shall be  inviolable. These  rights  may  be  interfered  with  only  pursuant  to a  law.”

50 กุลพล พลวัน ข เลมเดิม. หนา 470-471.
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บทบญัญตัทิีก่ลาวมาทัง้หมด มคีวามหมายโดยนยัวา บคุคลจะตองไดรับการปกปอง
สิทธิสวนบุคคลมิใหไดรับความกระทบกระเทือนจากการกระทํ าของผูอ่ืน และอาจรวมทั้งปกปอง
จากการกระท ําทีไ่มถูกตองและไมเปนธรรมตอบคุคลในกระบวนการยตุธิรรม ไมวาจะเปนผูถูกกลาวหา
จ ําเลย ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด จากเจาพนกังานของรฐัหรือองคกรของรฐั ไมวาจะเปนศาล
อัยการ ตํ ารวจ และหนวยงานราชทัณฑ

สิทธิในความเสมอภาค ในรัฐธรรมนูญของเยอรมัน ในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง     
ไดบัญญัติถึง “ความเสมอภาคทั่วไป” (Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz) อันถือเปนหลัก   
ความเสมอภาคทีใ่ชบงัคบัเปนการทัว่ไป51 ซ่ึงวางหลกัไววา ทกุคนจะตองไดรับการปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนั
ทั้งนี้จากพื้นฐานของหลักความเสมอภาคทั่วไปดังกลาว ยังแบงออกเปนสิทธิและความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องตางๆ อีกหลายเรื่อง เชน ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย สิทธิในการนับถือศาสนา 
การประกอบอาชีพ หรือสิทธิในการไดรับคํ าแนะนํ าและการชวยเหลือทางกฎหมาย

นัน่จงึหมายถงึวา รัฐจะตองบงัคบัใชกฎหมายแกพลเมอืงเยอรมนัอยางเทาเทยีมกนั
ไมมีใครไดรับการเลือกปฏิบัติ ไมมีใครไดเปรียบหรือเสียเปรียบในทางกฎหมาย ส่ิงนี้สะทอน      
ใหเห็นถึงรัฐเยอรมันที่มีหนาที่ตองจัดสรรใหคนเยอรมันทุกคนไดรับสิทธิที่กฎหมายรองรับ     
อยางเทาเทียมกัน และแมจะเปนผูตองขังหรือนักโทษ ก็ถือวาเปนบุคคลที่ตองไดรับสิทธิดังกลาว
เชนเดยีวกนั เพียงแตตองจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางอยางจากโทษที่เขาไดรับเทานั้น

สํ าหรับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (StPO / Strafprozeordnung)  
ของเยอรมันนั้น ผูตองหา กค็อื บคุคลที่อยูในระหวางการพิจารณาคดีอาญา  ซ่ึงในบางกรณีอาจตอง
ควบคมุผูตองหาไวกอนดวยเหตุผลบางประการ (Pre-trial incarceration conditions) ในบางกรณี
อาจไมตองควบคมุตวัไวแตใหอยูในกระบวนการอืน่ เชน คมุประพฤติ หรือมาตรการอืน่แทนการลงโทษ
ในสวนสทิธขิองการควบคมุตวัผูตองหาของเจาหนาทีต่ ํารวจนัน้ ใหสามารถควบคมุไวทีส่ถานตี ํารวจ
หรือสํ านักงานอัยการ และเจาหนาที่ตํ ารวจหรือพนักงานอัยการสามารถควบคุมตัวผูตองหาได  
เพยีงวนัทีจ่บักมุเทานั้น เมื่อจะสิ้นวันที่จับกุม ใหรีบนํ าผูตองหาสงไปที่ศาล เพื่อใหผูพิพากษาไดใช
ดลุพนิจิในการออกคํ าส่ังเพื่อกํ าหนดมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชกับผูตองหารายนั้นๆ ตอไป52

                                                       
51 บรรเจิด สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 56.
52 Code of Criminal Procedure Section 128, 115 StPO. and German Basic Law Article 104 GG .
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ในการนี้ผูพิพากษาสามารถมีคํ าสั่งใหผูตองหาไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว และ
ใหมาศาลในวันนัดพิจารณา หรือถาไมปลอยตัวผูตองหา เนื่องจากเกรงวาการปลอยตัวผูตองหา    
จะเปนอนัตรายตอบคุคลหรือพยานหลกัฐาน กใ็หควบคมุตวัไว และน ําตวัผูตองหาเขาสูกระบวนการ
Detention โดยเปนการหามาตรการอื่นแทนการลงโทษ ซ่ึงศาลจะเปนผูใชดุลพินิจในการออกคํ าส่ัง
เพือ่ก ําหนดมาตรการที่เหมาะสม  ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวจะตองไมยาวนานเกินกวา 3 เดือนหรือ
จนกวาศาลจะไดพพิากษาวาผูตองหามคีวามผดิหรือยกฟองและปลอยตวัผูตองหาไป หรือนอกจากนี้
ถาศาลไมมีคํ าส่ังใหมีมาตรการที่เหมาะสม ศาลสามารถใหปรับผูตองหาเปนเงิน (Fine or Day- fine) 
แตถาศาลเลอืกทีจ่ะใชมาตรการปรบัแลว กไ็มใหมกีารน ําตวัผูตองหามาคมุขงัอกี (Accused Incarceration)
แตมาตรการปรบัจะใชไดกบัความผดิทีม่โีทษจ ําคกุไมเกนิ 6 เดอืน หรือโทษปรบัรายวนัไมเกนิ 180 วนั
และถาไมใชมาตรการดงักลาว ศาลกส็ามารถใชวธีิเรียกประกนั (Bail) จากผูตองหา ในอตัราทีไ่มจ ํากดั53

นอกจากในรฐัธรรมนญูและประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาของเยอรมนัแลว  
การคุมครองสทิธผูิตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด กส็ามารถพจิารณาในกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษ
หรือพระราชบญัญตัเิรือนจ ํา ค.ศ. 1976 ไดเชนกนั แตเนือ่งจากในสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ีค ํานงึถึง
ผลเสียของการจํ าคุกในระยะสั้น กฎหมายบังคับโทษที่จะใชปฏิบัติตอผูตองขังระหวางพิจารณาหรือ
ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด จงึไมมกีารบญัญตัติางหาก แตจะไปพจิารณาจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แตทั้งนี้ในพระราชบัญญัติเรือนจํ าก็ยังใชเพื่อเปนการปฏิบัติตอผูตองขังได
ในทุกกรณี ซ่ึงมีมาตราที่เปนการคุมครองสิทธิผูตองขังอยูหลายมาตรา ในที่นี้จึงขอกลาวในสวน    
ทีเ่กีย่วกบัการคุมครองสิทธิผูตองขังจากการใชเครื่องพันธนาการและในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น ดังนี้

ในมาตรา 91 บญัญตัิถึงการดูแลทางการแพทยวา “ผูตองขังที่ถูกขังอยูในหองขัง
ที่มีความมั่นคงพิเศษหรือถูกใชเครื่องพันธนาการ นายแพทยประจํ าเรือนจํ าตองเขาตรวจเยี่ยม     
โดยไมชักชา และเทาทีจ่ะท ําไดตองกระท ําทกุวนั กรณนีีไ้มใชกบัการพนัธนาการระหวางน ําตวันกัโทษ
ออกจากหองขัง การนํ าตัวไปที่อ่ืนหรือการขนสง”

ที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาว ก็เนื่องจากการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง  
ในเยอรมนันัน้ ถือเปน “มาตรการมัง่คงพเิศษ” ซ่ึงเคยไดกลาวไวแลว ดงันัน้จงึใหความส ําคญัตอผูตองขงั
อยางมาก เพือ่ประโยชนของผูตองขงั และใหกระทบผูตองขงันอยทีสุ่ด ตามหลกัการพอสมควรแกเหตุ
และการทีจ่ะใชเครือ่งพนัธนาการนัน้ตองไมอาจใชวธีิอ่ืนใดไดแลว นอกจากนีก้ารท ํางานของเจาพนกังาน
บงัคบัโทษในการทีจ่ะใชก ําลังบงัคบันัน้ กฎหมายก ําหนดใหมกีารเตอืนใหผูตองขงัทราบกอน เวนแต
พฤตกิารณไมเปดชองใหกระท ําไดหรือตองกระท ําในทนัททีนัใด เพือ่ปองกนัภยนัตรายอยางหนึง่อยางใด

                                                       
53 Code of Criminal Procedure Section 116, 117 StPO.
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นอกจากนี้กฎหมายยังใหความสํ าคัญในการใหผูตองขังไดรับความชวยเหลือ
เปนสวนตัวในดานตางๆ และถือเปนสิทธิที่ผูตองขังพึงไดรับ ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 71-75 กลาวคือ 
ผูตองขังตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการรักษาสิทธิและหนาที่ของเขา รวมถึงการดูแล     
ผูที่อยูในความอุปการะของเขา และความเสียหายที่เกิดจากการกระทํ าผิด และผูตองขังตองไดรับ  
ค ําแนะน ําในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสวนตัว เศรษฐกิจ สังคม สถานที่ที่ทํ าประโยชนตอสังคมได 
ตองไดรับความชวยเหลือในการหางาน ที่พักอาศัย หรือบุคคลที่พึ่งพาไดหลังการปลอยตัว54

3.3  การใชเคร่ืองพันธนาการในประเทศอื่นๆ

จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการสํ าหรับผูตองขังในตางประเทศ 
ซ่ึงไดจากการสอบถามผูปฏิบัติงานราชทัณฑและขอมูลจากการคนควา มีดังนี้55

ในประเทศออสเตรเลีย (Australia) มีการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังในการขนยาย
ผูตองขังออกนอกเรือนจํ า เชน เพื่อการรักษาพยาบาล หรือในระหวางไปและกลับจากศาล เปนตน 
การใชเครื่องพันธนาการจะใชกับผูตองขังทั้งชายและหญิงที่อาจจะหลบหนี ยกเวนผูตองขังปวย     
ผูพกิารและหญิงมีครรภ ลักษณะเครื่องพันธนาการที่ใช คือ กุญแจมือ (hand cuffs) หรือ กญุแจเทา
(ankle cuffs) และเขม็ขดัพนัธนาการ (restraining belt) สํ าหรับผูตองขงัในแดนความมัน่คงสงู (Extreme
High Security) หรือผูตองขงัทีม่คีวามเสีย่งในการหลบหนสูีง ในรฐันวิเซาทเวลส (New South Wales)
ไมใชกับผูตองขังภายในเรือนจํ า สํ าหรับในรัฐทัสมาเนีย (Tasmania) มีการใชเครื่องพันธนาการ
ประเภทกญุแจมอืกบัผูตองขงัภายในเรอืนจ ํากรณทีีม่คีวามจ ําเปน56 ในรฐัวคิทอเรยี (Victoria) มกีารใช
กุญแจเทา (ankle cuffs) หรือเครื่องพันธนาการขาชนิดอื่น เชน สายรัดขอเทา เปนตน กบัผูตองขัง
ภายในเรือนจํ าเฉพาะผูตองขังที่ยากตอการควบคุม เชน ผูตองขังที่เคยทํ ารายเจาหนาที่ และผูตองขัง
ทีพ่ยายามหลบหนี57

                                                       
54 ธานี วรภัทร ข เลมเดิม. หนา 172-173.
55 ดูภาพลักษณะของเครื่องพันธนาการในตางประเทศ ในภาคผนวก ง.
56 http://www.justice.tas.gov.au/correctiveservices
57 http://www.aic.gov/corrections/
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ในประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร (Republic of Singapore) การปฏบิตัติอผูตองขงัจะอยูภายใต
กฎหมายเรือนจํ า (Singapore Prison Act 1933)58 สํ าหรับการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังจะใช
เพื่อปองกันการหลบหนใีนระหวางการขนยายผูตองขังออกนอกเรือนจํ า เชน เพื่อการรักษาพยาบาล 
หรือกรณนี ําตวัผูตองขงัไปและกลบัจากการพจิารณาคดขีองศาล เปนตน ซ่ึงจะอยูในความรบัผิดชอบ
ของผูบัญชาการเรือนจํ า ลักษณะเครื่องพันธนาการที่ใช คือ กุญแจมือ (hand cuffs) หรือ กญุแจเทา
(ankle cuffs) โดยใชโซลามคลองเชือ่มกนั ทัง้นีไ้มมกีารใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัภายในเรอืนจ ํา59

ในประเทศสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia) มีการใชเครื่องพันธนาการ
กับผูตองขังในการขนยายผูตองขังออกนอกเรือนจํ า เชน เพื่อการรักษาพยาบาล หรือในระหวาง  
เดินทางไปและกลับศาล เปนตน และมีการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังภายในเรือนจํ าเฉพาะ   
ผูตองขังอันตราย และมีพฤติการณที่จะทํ ารายตนเองหรือผูตองขังอ่ืน หรือเปนผูตองขังที่เปนผูราย
สํ าคญัหรือมีคดอุีจฉกรรจ โดยจะใสเปนการชัว่คราวจนกวาแพทยจะเหน็วาพฤตกิรรมดงักลาวหมดไป
ลักษณะเครื่องพันธนาการที่ใช คือ กุญแจมือ (hand cuffs) กญุแจเทา และตรวน

ในประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) ใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังในการขนยายผูตองขัง
ออกนอกเรือนจํ า เชน เพือ่การรักษาพยาบาลหรอืเปนผูตองขังที่วิกลจริตหรือมีอาการทางจิต และ
ในระหวางนํ าตัวผูตองขังไปพิจารณาคดีที่ศาล เปนตน ลักษณะเครื่องพันธนาการที่ใช คือ กุญแจมือ 
(hand cuffs) และไมมีการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังภายในเรือนจํ า60

ในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) เรอืนจํ าความมั่นคงสูงในรัฐแคลฟิอรเนีย (California) 
มกีารใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัในระหวางการควบคุมผูตองขังออกนอกหองคุมขังในทุกกรณี
เพราะในทางปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาจะถือวาเปนผูตองขังที่มีความเสี่ยงสูงตอการควบคุม 
โดยมเีจาหนาทีชุ่ดควบคมุทีไ่ดรับการฝกเปนพเิศษ มอัีตราการควบคมุผูตองขงั 1 คน ตอเจาหนาที ่3 คน
และมีอุปกรณ Electronic ในการควบคุมผูตองขังที่ทันสมัย โดยจะมีศูนยส่ังการอยูสวนกลาง      
ของแดนควบคมุผูตองขงั สํ าหรบัการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัจะใชเพือ่ความจ ําเปนในการปองกนั
การหลบหนีในระหวางการขนยายผูตองขงัออกนอกเรอืนจ ําเทานัน้ ซ่ึงลักษณะเครือ่งพนัธนาการทีใ่ช
คอื กญุแจมอื (hand cuffs) หรือ กญุแจเทา (ankle cuffs) หรือใชทัง้สองชนดิ หรือใชเขม็ขดัพนัธนาการ
(restraining belt) และในสวนของผูตองขงัทีม่อีาการทางจติหรือวกิลจรติ จะมกีารควบคมุดแูลเปนพเิศษ
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานจิตเวช ซ่ึงในบางกรณีก็มีความจํ าเปนที่จะตองใชเสื้อรัดตัวหรือเส้ือเกราะ
                                                       

58 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 138-139.
59 Singapore Prisons Department. (2006). Outsourcing of Correctional Services. from

http://www.apcca.org/News&Events/Discussion
60 http://www.justiceministry.gov.lk/dep/Prison.htm
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(straight jacket) ในผูปวยที่มีอาการคลุมคล่ัง ซ่ึงอาจทํ ารายรางกายตนเองหรือผูอ่ืนได แตทั้งนี้    
ตองอยูในดุลพินิจและมีกํ าหนดระยะเวลาการใช ตามความเห็นของแพทย61

                                                       
61 California Department of  Correction. from http://www.cdcr.ca.gov
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บทที่ 4
มาตรการทางกฎหมายไทยที่มีตอปญหาในการใชเคร่ืองพันธนาการ

กับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงปญหาทางกฎหมายทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2540 และในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 รวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ  
โดยจะเปนลักษณะของการยกหลักกฎหมายและวิเคราะหไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้จะไดวิเคราะห
เปรียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุนและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดวย พรอมทั้งบทวิเคราะห
เฉพาะปญหาในเรื่องการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดในประเทศไทย  
เพือ่จะไดเปนแนวทางในการหาขอสรุปและขอเสนอแนะในบทตอไป

4.1  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย

สํ าหรับในหัวขอนี้ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการจะบัญญัติอยู
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 สวนในเรื่องสิทธิของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด  
มีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตในทางปฏิบัติแลว ยงัมีกฎระเบียบ
ค ําส่ังอยางอื่นอีกที่เกี่ยวกับเครื่องพันธนาการ ซ่ึงคงจะไมกลาวไปถึง

4.1.1 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ
ในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479

ขอบงใชเครือ่งพนัธนาการนัน้ ปรากฏอยูในพระราชบญัญตัริาชทัณฑ พ.ศ. 2479
มาตรา 14 บัญญัติวา “หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต

(1) เปนบุคคลที่นาจะท ําอันตรายตอชีวิต หรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน
(2) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบ อันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน
(3) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม
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(4) เมือ่ถูกคมุตวัไปนอกเรอืนจ ํา เจาพนกังานผูมหีนาทีค่วบคมุเห็นเปนการสมควร
ทีจ่ะตองใชเครื่องพันธนาการ

(5) เมือ่รัฐมนตรีส่ังวาเปนการจํ าเปนจะตองใชเครื่องพันธนาการ เนื่องแตสภาพ
ของเรือนจํ า หรือสภาพการณของทองถ่ิน

ภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แหงมาตรานี้ ใหพัศดีเปนเจาหนาที่มีอํ านาจ
ทีจ่ะสัง่ใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคํ าส่ังนั้น”

และมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพันธนาการและขอบงใชไวในกฎ
กระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 1 หมวด 3 
ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 และขอ 30 ดังตอไปนี้

ขอ 25 “เครื่องพันธนาการที่จะใชแกผูตองขังนั้น มี 4 ประเภท คือ
(1) ตรวน
(2) กุญแจมือ
(3) กุญแจเทา
(4) โซลาม”

ขอ 26 “ตรวนมี 3 ขนาด คือ
(1) ขนาดที่ 1 วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 10 มิลลิเมตร
(2) ขนาดที่ 2 วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 12 มิลลิเมตร
(3) ขนาดที่ 3 วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 17 มิลลิเมตร
โซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ 1 และขนาดที่ 3 ใหมีความยาว

ไมนอยกวา 50 เซนตเิมตร และไมเกนิ 75 เซนตเิมตร กบัใหมขีนาดของลกูโซซ่ึงวดัผาศนูยกลางเหลก็
สํ าหรบัขนาดที ่1 ไมเกนิ 10 มลิลิเมตร และส ําหรบัขนาดที ่3 ไมเกนิ 17 มลิลิเมตร สวนโซระหวางวงแหวน
ของตรวน ขนาดที่ 2 ใหมคีวามยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกิน 70 เซนติเมตร กับใหมี
ขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร”

ขอ 27 “กญุแจมอืใหเปนไปตามแบบและขนาดซึ่งกรมราชทัณฑกํ าหนดไว
กุญแจเทาใหเปนไปตามแบบที่กรมราชทัณฑกํ าหนดไว เวนแตขนาด

ของโซระหวางกญุแจเทาทัง้สองขางตองมคีวามยาวไมนอยกวา 38 เซนตเิมตร และไมเกนิ 50 เซนตเิมตร  
กบัใหมีขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน 4.75  มิลลิเมตร

โซลามใหมขีนาดตามทีก่ ําหนดไวสํ าหรับตรวนขนาดที ่1 และขนาดที ่3”

                                                       
1 แกไขเพิม่เตมิโดย กฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479.
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ขอ 28 “การใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงันัน้ โดยปกตใิหใชตรวนขนาดที ่ 1
หรือขนาดที่ 2 หรือกญุแจเทา เวนแตเห็นวามีเหตุจํ าเปนหรือศาลไดมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก

ผูตองขังนั้นตั้งแตสามปขึ้นไป หรือเปนผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ จะใช
ตรวนขนาดที่ 3 กไ็ด เมือ่มีเหตุนาเชื่อวาผูตองขังจะทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกายผูอ่ืน และเห็นวา
ไมมทีางอืน่ทีจ่ะปองกนัไดดกีวา ใหใชกญุแจมอืหรือโซลามเพิม่ขึน้นอกจากตรวน หรือกญุแจเทาได

ในกรณีท่ีตองนํ าตัวคนตองขังหรือคนฝากไปนอกเรือนจํ า ถาจะใช
เคร่ืองพันธนาการ ใหใชกุญแจมือ เวนแตคนตองขังในคดีอุกฉกรรจจะใชตรวนหรือกุญแจเทาก็ได”

ขอ 29 “เครือ่งพนัธนาการซึง่ก ําหนดไวในกฎนี ้มใิหใชแกผูตองขงัอายเุกนิ 60 ป
หรือผูตองขังหญิง เวนแตเปนคนดุรายหรือเสียจริต ซ่ึงจํ าตองปองกันมิใหกอภยันตราย หรือ       
เปนผูตองขังชายซึ่งดํ าเนินตามความในขอกอน”

ขอ 30 “หามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการอยางอืน่ นอกจากทีก่ ําหนดไวในกฎนี ้เวนแต
ในกรณทีีจ่ ําเปนผูบญัชาการเรอืนจ ําจะอนญุาตใหใชเครือ่งพนัธนาการอยางอืน่ ซ่ึงเหน็วาเบากวาทีก่ ําหนด
ไวในกฎนี้ก็ได”

จากหลักกฎหมายดังกลาวทั้งในพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงฯ  
จะเหน็วากรณขีองการใชเครื่องพันธนาการนั้น กฎหมายบัญญัติไวชัดเจนเปนหลักไวเลยวา หามใช  
นอกจากจะเขาขอยกเวน สํ าหรับผูตองขงัทีสู่งอายแุละผูตองขงัหญงิคงไมมปีญหาในทางปฏบิตัมิากนกั
เพราะกฎกระทรวงฯ บัญญัติหามมิใหใช แตที่มีปญหา คือ ผูตองขังชายที่ยังไมมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด
หรือที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ เรียกวา คนตองขัง หรือคนตองขังในระหวางอุทธรณหรือฎีกา 
เพราะในกฎกระทรวงฯ บญัญตัใิหใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัเหลานี ้ เฉพาะในกรณทีีต่องน ําตวั
ออกไปนอกเรือนจํ าเทานั้น แตบางรายที่ปฏิบัติกันมา ถึงแมอยูในเรือนจํ าก็ใช จนถึงขั้นตองมี      
การรองเรียนกัน2

หากพิจารณาความในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑแลว จะเห็นวา  
เจตนารมณของกฎหมายนี้ ตองการใหใชเครื่องพันธนาการเพื่อปองกันเหตุรายหลักๆ 2 ประการ  
เทานั้น คือ

1) ปองกนัผูตองขงัหลบหน ีอันเปนหวัใจหลักของงานราชทณัฑหรืองานเรอืนจ ํา
2) ปองกนัผูตองขงัจติปกตหิรือไมปกตกิต็าม มใิหท ําการอนัเปนอนัตรายตอตนเอง

หรือผูอ่ืน

                                                       
2 รายละเอียดดูในกรณีศึกษา การจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุน ภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ข.
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ซ่ึงเมื่อเขาใจเจตนารมณของกฎหมายดังนี้แลว ก็ยากที่จะใชเครื่องพันธนาการ
ไปในทางที่ผิดได เวนแตจะมีเจตนาเชนนั้น

หากพิจารณาขอกํ าหนดวาดวยกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าสํ าหรับปฏิบัติตอผูตองขัง
ของสหประชาชาติ ซ่ึงกรมราชทัณฑอางวาไดยึดถือปฏิบัติ จนถึงกับมาอางไวในพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการกรมราชทณัฑ กจ็ะเหน็วาหลักการใชเครือ่งพนัธนาการในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ
และกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าฯ คลายคลงึกนั ความจรงิหลักการเหลานีม้มีานานแลว ทีเ่ปนลายลักษณอักษร
มีกํ าหนดอยูในขอบังคับสํ าหรับปฏิบัติตอนักโทษของคณะกรรมการพิจารณาการลงอาชญาและ
การราชทัณฑ ค.ศ. 1929 (แกไขใน ค.ศ. 1935) ของสันนิบาตชาติ3 เขาใจวาทั้งกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าฯ 
และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ก็คงมีที่มาจากขอบังคับฯ ของสันนิบาตชาตินี่เอง        
หลักการตางๆ จึงคลายคลึงกัน มิใชแตเฉพาะเรื่องการใชเครื่องพันธนาการเทานั้น

เดมิเครือ่งพนัธนาการมเีพยีง ตรวน กญุแจมอื และโซลามเทานัน้ ตอมาในป พ.ศ. 2541
ไดมีการแกไขกฎกระทรวงฯ ขอ 25-28 เพิม่เตมิกุญแจเทาขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง4 ซ่ึงเหตุที่ตองมี
การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ ก็เพราะตองการจะเพิ่มเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจเทาขึ้นมา
อีกประเภทหนึ่ง ตามแบบอยางประเทศอื่นบางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหดู
เปนอารยมากขึ้น พรอมกันนี้ก็ไดเพิ่มตรวนขึ้นมาอีกหนึ่งขนาด และกํ าหนดใหใชตรวนแบบใหม  
ที่ทันสมัย แตมีประสิทธิภาพดีกวาเดิมเพราะใชเหล็กอยางดี5 ตลอดจนปรับปรุงวิธีการใช         
เครื่องพันธนาการไปดวย

สํ าหรบัในป 2549 กอนทีจ่ะมกีารยกเลกิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 25406

ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 (ฉบับที่…) 
พ.ศ. ... โดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ใหกระท ําได
ซ่ึงรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ยังอยูในระหวางดํ าเนินการตรวจพิจารณารางของสํ านักงาน    
คณะกรรมการกฤษฎีกา

                                                       
3 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 82.
4 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479.
5 กรมราชทัณฑ ข เลมเดิม. หนา 4.
6 อางแลวในบทที่ 1 เชิงอรรถที่ 6.
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ซ่ึงเนือ้หาในรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 
(ฉบับที่…) พ.ศ. ... ทีเ่กีย่วกับการใชเครื่องพันธนาการ7 ไดแก

มาตรา 12 ใหยกเลกิความในวรรคสองของมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ
พ.ศ. 2479 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ภายใตบงัคบัอนมุาตรา (4) และ (5) แหงมาตรานี ้ใหอธิบดกี ําหนดพศัดผูีมอํี านาจ
ทีจ่ะสัง่ใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง และเพิกถอนคํ าส่ังนั้น”

มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 14/1 มาตรา 14/2 และมาตรา 14/3 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479

“มาตรา 14/1 หามมิใหใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังที่มีอายุเกินหกสิบป หรือ
ผูตองขังหญิง เวนแตกรณีตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) และพศัดเีห็นเปนการจํ าเปนที่จะตองใช  
เครื่องพันธนาการ

มาตรา 14/2 หามมิใหใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังที่มีอายุตํ่ ากวาสิบแปดป  
เวนแตกรณีตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) และพศัดเีห็นเปนการจํ าเปนที่จะตองใชเครื่องพันธนาการ  
หรือเปนผูตองขังที่ถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํ า และเจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการจํ าเปน  
ทีจ่ะตองใชเครื่องพันธนาการ
 มาตรา 14/3 การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้น ใหบันทึกแสดงเหตุผล
ความจํ าเปนไวดวย”8

ซ่ึงเหตผุลในการปรบัปรงุแกไขพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 กเ็นือ่งมาจากวา
พระราชบัญญัติราชทัณฑไดประกาศบังคับใชมาเปนเวลานาน มีบางสวนลาสมัยไมสอดคลอง     
กับรัฐธรรมนูญและสภาวการณในปจจุบัน9

                                                       
7 รายละเอียดโดยสรุปของรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 (ฉบับที่…) พ.ศ. ... ดูในภาคผนวก ค.
8 ในปจจบุนักรมราชทณัฑไดก ําหนดใหมแีบบส ําหรบัควบคมุการใชเครือ่งพนัธนาการ ดใูนภาคผนวก ฉ.
9 บนัทกึหลกัการและเหตผุลประกอบรางพระราชบญัญติัแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัราชทณัฑ พ.ศ. 2479

(ฉบับที่..) พ.ศ. ...
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4.1.2 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 254010

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง
เครื่องพันธนาการไวโดยตรง แตไดบัญญัติในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพ       
ของชนชาวไทยเอาไว และในเมื่อรัฐธรรมนญูเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ จึงสมควร
ทีจ่ะตองยกขึน้อาง เพือ่น ํามาพจิารณาตอการใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดดวย
บทบัญญัติสํ าคัญที่เกี่ยวของ มีดังนี้

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ    
ความคุมครอง

มาตรา 26 การใชอํ านาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรี   
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพ    
ของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัด
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว  
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได

มาตรา 29 การจ ํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีรั่ฐธรรมนญูรับรองไวจะกระท ํา
มไิด เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ

มาตรา 31 บคุคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม  
หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํ ามิได แตการลงโทษประหารชีวิต
ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ไมถือเปนการลงโทษดวยวิธีการทารุณโหดราย หรือไรมนุษยธรรม

มาตรา 32 บคุคลจะไมตองรบัโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระท ําการอนักฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลาที่กระทํ านั้นบัญญัติเปนความผิดและกํ าหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น
จะหนกักวาโทษที่กํ าหนดไวในกฎหมาย ที่ใชอยูในเวลาที่กระทํ าความผิดมิได

มาตรา 33 ในคดอีาญา ตองสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจ ําเลยไมมคีวามผดิ  
กอนมีคํ าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทํ าความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือน  
เปนผูกระทํ าความผิดมิได

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นถือเปนหลักสํ าคัญ        
ในการคุมครองสทิธขิองผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด เพราะบคุคลเหลานีย้งัไดรับการคุมครอง
สิทธเิสรภีาพอยางเชนคนปกตทิัว่ไป ในฐานะเชนนัน้เขาอาจเปนผูกระท ําผิดหรอืไมกไ็ด ในทางอาญานัน้

                                                       
10 ดูบทที่ 1 เชิงอรรถที่ 6.
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ถือวาเพียงแตมีมูลเทานั้น ผูตองขังมีโอกาสตอสูคดีจนกวาคดีจะถึงที่สุด กลาวไดวาในขณะนั้น    
เขายังเปนผูบริสุทธ์ิอยู  ซ่ึงหลักการนี้เปนการรับรองหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายอาญา         
ของนานาประเทศ ตลอดจนเปนการบัรองและคุมครองสทิธิและเสรภีาพขัน้ฐานของบคุคลซึง่เปนผูตองหา
หรือจํ าเลยในคดีอาญาทั่วไป ดังนั้นการใชเครื่องพันธนาการ ก็ถือเปนการจํ ากัดสิทธิเสรีภาพและ
ท ําลายคณุคาของความเปนมนษุยทีม่อียูในตวัของผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ทัง้ทีรั่ฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยใหความคุมครองอยู

กรณศีึกษาที่เกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทีเ่กีย่วกับเรื่องนี้ ก็คือ 
ค ําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2544 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงในคดีนี้มีความสํ าคัญ
เพิม่ขึน้ไปอกี เพราะผูตองขงัเปนชาวญีปุ่น กลาวคอื นายฮายาช ิหรือโยชิม ิคาสโิน ไดถูกพนกังานอยัการ
จังหวัดชลบุรี ฟองคดีอาญาเปนจํ าเลยที่ 3 ตอศาลจังหวัดชลบุรี ฐานรวมกันมีไวเพื่อนํ าออกใช      
ซ่ึงธนบัตรตางประเทศปลอม อันตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอม และรวมกันฉอโกงทรัพยของผูอ่ืน
รวมสามคด ี คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดชลบุรี แตในระหวางที่นายฮายาชิ หรือ  
โยชิมิ คาสิโน ถูกคุมขังอยูในเรือนจํ ากลางชลบุรี ไดรับการปฏิบัติโดยถูกตีโซตรวนที่ขอเทา    
ตลอด 24 ช่ัวโมง เปนเวลาประมาณ 2 ป 4 เดอืน ตอมาศาลจังหวัดชลบุรีไดสงคํ ารองของ นายฮายาชิ 
หรือโยชิมิ คาสิโน ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ    
มาตรา 4, 30, 33 แตในขณะทีอ่ยูในการพจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู นายฮายาช ิหรือโยชิม ิคาสโิน
ซ่ึงเปนผูรอง ไดถูกสงตวักลับไปยงัญีปุ่น การพจิารณาปญหานีจ้งึไมเปนประโยชนตอผูรอง ศาลรฐัธรรมนญู
จงึส่ังยกคํ ารอง11

กรณีของ นายฮายาชิ หรือโยชิมิ คาสิโน ดังกลาวนั้น ถือวาเปนผูตองขังที่อยู    
ในระหวางควบคมุตวัของพนกังานสอบสวน แตพนกังานสอบสวนไดสงตวัไปใหเรือนจ ํากลางชลบรีุ
ควบคมุไว โดยทีไ่มมหีมายขงั ซ่ึงกค็อื คนฝาก ตามความหมายในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479
มาตรา 4 (5) และเมือ่เปนคนฝาก การที่จะไปใชเครื่องพันธนาการ ก็ยอมกระทํ าไมได เพราะยังไมมี
ค ําพพิากษาอันถึงที่สุดแสดงวาไดกระทํ าความผิด ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33 อีกทั้งกรณีนี้   
ไมเขาขอยกเวนในพระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 14  ฉะนัน้กต็องหามไมใหใชเครื่องพันธนาการ  
การกระทํ าของเรือนจํ ากลางชลบุรีจึงไมถูกตอง ซ่ึงหากนายฮายาชิ หรือโยชิมิ คาสิโน ไมถูกสงตัว
กลับญี่ปุ นไปเสียกอน พัศดีที่ส่ังใหใชเครื่องพันธนาการอาจตองมีความผิดตามกฎหมายอาญา    
ฐานท ําใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกายก็เปนได

                                                       
11 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข.

DPU



158

4.1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน
และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ทีจ่ะกลาวตอไป จะเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบในภาพรวม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมายในการใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด โดยวเิคราะห
จากกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของประเทศไทย ประเทศญี่ปุน 
และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี เปนหลัก ประกอบกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจน
ระบบงานราชทัณฑและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศดังกลาวดวย กลาวคือ

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ในสวนทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการ
ตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดนัน้ พจิารณาจากทีก่ลาวมา กค็อื รัฐธรรมนญู ประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความอาญา และพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 ประกอบกบักฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑดังกลาว รวมไปถึงระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการที่ออก       
โดยกรมราชทัณฑ ซ่ึงในระหวางการศึกษาวิทยานิพนธเร่ืองนี้ แมรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540     
จะถูกยกเลิกไปก็ตาม แตหลักการตางๆ ที่สํ าคัญซึ่งเปนการคุมครองสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะ
ผูตองขงั กส็ามารถน ํามากลาวอางไดอยู และรายละเอยีดในเรือ่งส ําคญัหลายเรือ่ง ทีอ่างในรฐัธรรมนญู
ฉบับ พ.ศ. 2540 เชน การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์  
การคุมครองสทิธิของผูถูกกลาวหา จ ําเลย หรือผูตองขงั การคุมครองสทิธิของบคุคลในเรือ่งการลงโทษ
หรือการกระทํ าทรมาน เหลานี้ก็นาจะมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญธรรมนูญฉบับตอไป เพราะ
เปนเรื่องที่นานาประเทศ รวมทั้งองคการสหประชาชาติใหการยอมรับ

สํ าหรับกฎหมายไทยดังกลาว ในสวนของรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย   
วธีิพจิารณาความอาญานัน้ มสีวนส ําคญัอยางยิง่ตอการคุมครองสทิธิผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
โดยเฉพาะการปฏิบัติตอผูตองขังที่ถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการคุมครอง
สิทธผูิตองขงัจากการกระท ําทรมาน ตลอดจนการสนันษิฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ ซ่ึงผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ด ยอมไดรับประโยชนจากหลักการคุมครองตามกฎหมายดังกลาว เห็นไดจากที่รัฐธรรมนูญ 
ฉบับ พ.ศ. 2540 ทีบ่ัญญัติไวในมาตรา 4 26 28 29 31 32 และ 33 โดยหลักการตามมาตราดังกลาว
เมือ่พจิารณาจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุนและเยอรมันก็มีการบัญญัติไวเชนเดียวกัน กลาวคือ

รัฐธรรมนูญของญี่ปุน (Japan-Constitution) บญัญตัไิวในหลักการเชนเดียวกันนี้ 
ในมาตรา 11 – มาตรา 19 และมาตรา 31 32 34 36-40 แตเมือ่พจิารณาแลว กเ็หน็ไดชัดวา รัฐธรรมนญู
ของไทย พ.ศ. 2540 ยงัขาดการบญัญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเยียวยาและชดเชยคาเสียหายตอผูที่ศาล
ตัดสินวาเปนผูบริสุทธิ์ ซ่ึงในรัฐธรรมนญูของญี่ปุนไดบัญญัติไวชัดเจนในมาตรา 40 วา “บคุคลใด
เมื่อไดรับการปลอยตัวหลังจากที่ที่เขาถูกคุมขังหรือกักตัวไว อาจเรียกรองคาชดเชยจากรัฐได      
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ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว”12 ซ่ึงหลักการตรงนีย้งัไดรับการชดเชยโดยบทบญัญตัคิุมครองสทิธิผูตองขงั
ระหวางอยูในทีค่มุขงัของราชทณัฑ ไดแก ท ําเนยีบผูตองขงัของกรมราชทณัฑญีปุ่น ซ่ึงใหหลักประกนั
การคุมครองสิทธิของผูตองขัง โดยใหไดรับสิทธิตางๆ ตามที่กฎหมายกํ าหนด

ในรฐัธรรมนญูเยอรมนั (German Basic Law) กไ็ดบญัญตัรัิฐธรรมนญูทีม่ลัีกษณะ
เปนการคุมครองสิทธิผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดไวในหมวดที่ 1 สิทธิขั้นพื้นฐาน มาตรา 1  
2 3 17 และ 19 แตในสวนที่เดนชัดของรัฐธรรมนญูเยอรมันดังกลาว คือ มาตรา 17 ซ่ึงบัญญัติ       
ในเรื่องสิทธิในการรองทุกขวา “บุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกันมีสิทธิเสนอคํ ารองเรียน      
เปนลายลักษณอักษรหรือเร่ืองราวรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่และตอสภาผูแทน” โดยที่มาตรานี้
ของรฐัธรรมนญูเยอรมนัจะรวมถงึผูตองขงัดวย เพราะถอืวาผูตองขงั กค็อื พลเมืองของเยอรมนัเชนกนั  
ซ่ึงถาพิจารณารัฐธรรมนูญของไทย พ.ศ. 2540 ในเรื่องเกี่ยวกับการรองทุกขตอเจาพนักงานนั้น 
หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยยังไมไดบัญญัติไว ซ่ึงหากไดบัญญัติหลักการตรงนี้เหมือน
รัฐธรรมเยอรมนั กน็าจะเปนสวนชวยในการคุมครองผูตองขงัในการรองทกุขเกีย่วกบัการกระท ําละเมดิ
ของเจาพนกังานเรอืนจ ําได13 เพราะแมจะมกีฎหมายราชทณัฑก ําหนดผูตองขงัรองทกุขได แตในทางปฏบิตัิ
กระท ําไดยาก และสังคมภายนอกก็ไมสามารถรับรูได

                                                       
12 ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) ไดนํ าหลักการดังกลาว 

มาบญัญติัเพิม่เตมิไววา “ในกรณทีีม่กีารกระท ําซึง่กระทบตอสทิธแิละเสรภีาพ ทีเ่กีย่วกบัการกระท ําทรมาน ทารณุกรรม
หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน
ของผูเสยีหายมสีทิธริองตอศาล เพือ่สัง่ระงบัหรอืเพกิถอนการกระท ําเชนวานัน้ รวมทัง้จะก ําหนดวธิกีารตามสมควร
หรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได”

ประเด็นนี้ถือวารัฐธรรมนูญฉบับใหมใหความสํ าคัญตอการกระทํ าที่เปนการทรมาน ทารุณกรรม หรือ
การลงโทษดวยวิธกีารโหดรายหรอืไรมนษุยธรรมอยางมาก ดงันัน้ ผูตองขงัซึง่ถอืเปนประชาชนภายใตรฐัธรรมนญู
ฉบับดังกลาว เมื่อมีการกระทํ าลักษณะดังกลาว ยอมที่จะตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยเฉพาะกรณี
ที่มีการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดที่เปนลักษณะที่ขัดกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
หรือกฎกระทรวง ตลอดจนการใชเครื่องพันธนาการตลอด 24 ช่ังโมงกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด      
โดยไมมีการผอนปรนหรือไมมีระยะเวลากํ าหนดไว เพราะถือวาเขาขายการกระทํ าทรมาน ทารุณ ไรมนุษยธรรม 
เนื่องจากศาลยังไมมีการตัดสินถึงที่สุดวาเขาผิดหรือบริสุทธิ์ อีกทั้งการกระทํ าดังกลาวยอมไดรับการเยียวยา     
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย.

13 ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) ไดบัญญัติรับรองไววา 
“...ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนของผูเสียหายมีสิทธิรองตอศาล เพื่อสั่งระงับหรือ
เพิกถอนการกระทํ าเชนวานั้น...” ซึ่งก็หมายถึง การกระทํ าที่เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ เชน การกระทํ า
ทรมานที่เปนการละเมิดสิทธิของผูตองขัง เปนตน.
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แตเปนที่นาสังเกตวา รัฐธรรมนญูของเยอรมันกลับไมไดบัญญัติเร่ืองการกระทํ า
ทรมาน (Torture) ไวโดยตรงเหมือนรัฐธรรมนูญของญี่ปุนและรัฐธรรมนูญของไทย แตบัญญัติ    
ในลกัษณะคุมครองสิทธิในชีวิตและรางกาย ในมาตรา 2 (2) วา “ทุกคนมีสิทธิในชีวิตและสิทธิ   
ทางรางกายของตนที่จะละเมิดมิได เสรภีาพของบุคคลจะถูกละเมิดมิได การจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ดังกลาวจะกระทํ าไดก็แตโดยอาศัยอํ านาจแหงกฎหมายที่บัญญัติเปนการเฉพาะ” เอาไวเทานั้น      
แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (StPO) มาตรา 136 a กไ็ดบัญญัติคุมครองไววา 
“การกระท ําตอเนือ้ตวัรางกายของผูตองหา ไมวาจะเปนการท ําราย ทรมาน หรือใหยา หรือการกระท ํา
ทีก่ระทบกระเทอืนกบัความจ ําเปนของผูตองหาเปนสิง่ทีก่ระท ํามไิด” และในฐานะทีเ่ยอรมนเีปนสมาชกิ
ของอนสัุญญาวาดวยสิทธิมนษุยชนของยโุรป (The European Convention of Human Rights) จงึท ําให
เยอรมนีใหความสํ าคัญตอการคุมครองสิทธิผูตองขังในระดับประเทศเปนอยางมาก นอกเหนือจาก
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนญูและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในสวนของกฎหมายวาดวยการบังคับโทษที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการ
กบัผูตองขังของไทย ก็คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 ซ่ึงบัญญัติเปนหลัก       
ในเบือ้งตนวา หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เวนแตจะเขาขอยกเวน (1)-(5) และบัญญัติ
เปนรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและการใชเครื่องพันธนาการไวโดยเฉพาะในหมวด 3 วาดวย  
เครือ่งพนัธนาการ ในกฎกระทรวงฯออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479
ขอ 25 ถึง ขอ 30 โดยก ําหนดเครื่องพันธนาการที่จะใชกับผูตองขังไว 4 ชนดิ คือ ตรวน กุญแจมือ 
กญุแจเทา และโซลาม รวมถึงกํ าหนดขนาดของตรวนไวดวย

ซ่ึงลักษณะของเครื่องพันธนาการของไทยดังกลาว แตกตางกับในประเทศญี่ปุน 
เพราะในขอบังคับกฎหมายเรือนจํ า (The Prison Law Enforcement Regulations) ของประเทศญี่ปุน
ป ค.ศ. 1933 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1970 ซ่ึงเปนกฎหมายที่กํ าหนดรายละเอียดของเครื่องพันธนาการ
ไวในหมวด 4 วาดวยความมัน่คงปลอดภยั โดยก ําหนดไวในขอ 48 – ขอ 50 วาใหมกีารใชเครือ่ง
พนัธนาการ 4 ชนิด คือ เสื้อรัดลํ าตัวหรือเส้ือเกราะ (Straight Jacket) ผาปดปาก (Gag) กุญแจมือ
(Handcuff) เชอืกร้ัง (Arresting rope) ซ่ึงพจิารณาแลว นาจะเปนเครือ่งพนัธนาการทีไ่มไปท ําอนัตราย
รางกายของผูตองขังมากนัก และจากการศึกษาพบวา ในทางปฏิบัติแลว ประเทศญี่ปุนจะใชในกรณี 
ทีผู่ตองขังปวยทางจิตหรือจะทํ ารายตัวเอง หรือจะฆาตัวตายเปนสวนใหญ   

ในสวนการที่จะใชกับผูตองขังลักษณะใดนั้น กฎหมายราชทัณฑของญี่ปุ น      
ไดบัญญัติไวใน กฎหมายเรือนจํ า (The Prison Law) ค.ศ. 1908 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1953 มาตรา 19 
ซ่ึงกลาววา “ในกรณีที่เกรงวาผูตองขังจะหลบหนี หรือใชความรุนแรง หรือจะฆาตัวตาย หรือ       
ในกรณีที่ผูตองขังออกนอกเรือนจํ า อาจใชเครื่องพันธนาการ” โดยใหชนิดของเครื่องพันธนาการ 
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เปนไปตามขอบงัคบักฎหมายเรอืนจ ํา ซ่ึงกเ็ปนทีน่าสังเกตวา กฎหมายเรอืนจ ําของญีปุ่นไมไดบญัญตัิ
เปนหลักวา “หามใช” ไวโดยตรงเหมอืนพระราชบญัญตัริาชทณัฑของไทย แตบญัญตัใิหใชเปนไปตาม
แตละกรณี

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะเครือ่งพนัธนาการทีน่ ํามาใชนัน้ เปนลักษณะทีด่แูลวไมไปละเมดิ
สิทธิของผูตองขังมากนัก และกฎหมายก็บัญญัติใหใช ก็เพื่อความจํ าเปนในทางปฏิบัติ แตทั้งนี้       
ก็ยังอยูในดุลพินิจของเจาพนักงานเหมือนกับกฎหมายไทยเชนกันวา ในกรณใีดจะใชไดหรือไมได 
เพราะตองดูพฤติกรรมของผูตองขัง ซ่ึงเปนไปในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังมี “การควบคุมผูตองขังไว   
ในกรณีพิเศษ” (Protection) ซ่ึงจะใชไดกับผูตองขังกรณี เมื่อผูตองขังหลบหนี หรือทํ ารายตัวเอง 
หรือผูอ่ืน หรือพยายามฆาตัวตาย เปนตน และมีการกํ าหนดระยะเวลาการสั่งควบคุมดังกลาวไวดวย 
ซ่ึงเปนอํ านาจของผูบัญชาการเรือนจํ า เมื่อครบกํ าหนดตามเงื่อนไข ก็ตองปลอยตัวผูตองขังทันที

สํ าหรบัผูตองขงัระหวางพจิารณาของประเทศญีปุ่นนัน้ จะมปีญหาในเรือ่งการใช
เครือ่งพนัธนาการบาง แตอาจมีปญหานอยกวาประเทศไทย เพราะในญี่ปุน ระยะทางระหวางศาล
กับเรือนจํ า สวนใหญจะใกลกัน และบางแหงทํ าเปนอุโมงคเพื่อสามารถนํ าตัวผูตองขังไปคุมขัง    
ในเรือนจํ าไดทันที ภายหลังจากศาลพิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้น ทํ าใหไมมีความจํ าเปนตองใช  
เครือ่งพันธนาการ อีกทั้งเรือนจํ าจะมีศูนยส่ังการควบคุม โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีมาตรฐาน
และสะดวกตอการควบคุมผูตองขัง แตสํ าหรับประเทศไทยนั้น เรือนจํ ากับศาลจะอยูไกลกันมาก   
จึงมีปญหาเรื่องการควบคุมผูตองขังเวลานํ าตัวไปศาลเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ดังนั้นจึงมีความจํ าเปน     
ทีต่องใชเครื่องพันธนาการเพื่อปองกันการหลบหนี

จึงจะเห็นไดวา การที่กฎหมายราชทัณฑของประเทศญี่ปุน บัญญัติในเรื่อง  
เครือ่งพนัธนาการไว เพือ่ใชกบัผูตองขงัในลกัษณะเหตจุ ําเปนเฉพาะตามกฎหมายเทานัน้ ซ่ึงในทางปฏบิตัิ
มกีารใชในจ ํานวนทีน่อยมาก กเ็ปนเพราะเหตปุจจยัทางกายภาพของเรอืนจ ําในประเทศญีปุ่น เนือ่งจาก
เรือนจํ าของญี่ปุนมีสภาพที่คอนขางมั่นคงแข็งแรง และใชระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสเขามา
เปนองคประกอบเสริมทางดานการควบคุมผูตองขังและเสริมทางดานความปลอดภัยของเรือนจํ า  
อีกทัง้ปรมิาณคดทีีข่ึน้สูศาลมจี ํานวนนอย เพราะกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของญีปุ่น จะมรีะบบ
ทีจ่ดัการกบัขอพพิาททางอาญาใหยตุโิดยไมจ ําเปนตองเขาสูกระบวนการพจิารณาทกุคด ี ซ่ึงขอพพิาท
ประมาณรอยละ 90 สามารถยตุไิดโดยไมตองเขาสูกระบวนการพจิารณาคดขีองศาล อีกทัง้องคกรตางๆ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุนมีการทํ างานสัมพันธกันอยางเปนระบบ ทุกองคกร     
จะทราบสภาพหรือสภาวะของกระบวนการยุติธรรมอยางดี เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีการทํ าเอกสาร
แสดงสถานการณของทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมที่เรียกวา Criminal Record ไมวาจะเปน
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องคกรต ํารวจ อัยการ ศาล และราชทณัฑ และยงัมมีาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุ โดยใชโทษจ ําคกุเทาทีจ่ ําเปน
ตองใชเทานั้น

ดังนั้นจึงเปนทางออกใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดหลายทาง และ     
เปนการลดปริมาณจํ านวนผูตองขังในเรือนจํ าลงไปดวย ทํ าใหไมเกิดปญหาการพิจารณาคดีที่ลาชา
ของศาล ผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดในญี่ปุนจึงมีจํ านวนนอยและอยูในปริมาณที่พอเหมาะ
ตอความจขุองเรอืนจ ํา ประกอบกบัการทีก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของญีปุ่นมปีระสทิธภิาพมาก
จงึสงผลตอการบงัคบัโทษจ ําคกุทีม่ปีระสิทธภิาพตามไปดวย โดยเฉพาะตอตวัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ดเอง ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวผูที่ตองถูกสงตัวมาเรือนจํ าจะเปนผูที่จํ าเปนตองบํ าบัดฟนฟูเทานั้น  
ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด โดยสวนใหญจะมกีารควบคมุตวัไวในสถานทีอ่ื่นหรือมมีาตรการ
ทางกฎหมายอยางอื่นเขามาชวยเหลือ

ในสวนของกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษ (Strafvollzugsrecht) หรือพระราชบญัญตัิ
เรือนจํ า (The Prison Act) ค.ศ. 1976 แกไขป ค.ศ. 2001 ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในสวน   
ที่เกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั้น จะบัญญัติในสวน   
ของความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย ซ่ึงบัญญัติใหการพันธนาการกระทํ าไดที่มือหรือเทา  
เพือ่ประโยชนแกผูตองขงั โดยทีผู่บญัชาการเรอืนจ ําอาจใชการพนัธนาการโดยวธีิอ่ืนไดถาเปนความจ ําเปน
แตจะตองผอนปรนตามระยะเวลา แตกฎหมายเยอรมันก็ไมไดกํ าหนดชนิดของเครื่องพันธนาการไว  
เพยีงแตก ําหนดไววา การทีจ่ะใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงันัน้ ตองถือเปน “มาตรการมัน่คงพเิศษ”
ซ่ึงเจาพนักงานบังคับโทษตองพิจารณาจากพฤติกรรมของผูตองขังวา พยายามที่จะหลบหนีหรือ
เปนอันตรายตอการใชกํ าลังประทุษรายผูอ่ืนหรือทรัพย หรือพยายามฆาตัวตาย หรืออาจเปนกรณี
การขนสงผูตองขัง อาจใชเครื่องพันธนาการได ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับขอยกเวนในมาตรา 14  
พระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงฯ ของไทย เพียงแตตางกันตรงที่เยอรมันไมไดกํ าหนด
ชนดิของเครื่องพันธนาการ เอาไวเทานั้น

แตระบบการควบคมุผูตองขงัของเยอรมนั จะใชเครือ่งพนัธนาการในกรณทีีจ่ ําเปน
ตามกฎหมายเทานั้น เชน กรณีขนยายผูตองขังที่มีโทษสูงออกไปนอกเรือนจํ า เปนตน ทั้งนี้         
เปนเพราะพระราชบญัญตัเิรือนจ ําบญัญตัไิวชัดเจนและรดักมุ อีกทัง้มรีะบบการแยกขงัส ําหรับผูตองขงั
ทีเ่ปนอนัตรายตอการควบคุมและไมมั่นคงตอความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยในมาตรา 88 
ของพระราชบัญญัติเรือนจํ าเยอรมัน กํ าหนดใหมีมาตรการพิเศษกับผูตองขังที่พยายามจะหลบหนี
หรือเปนอนัตรายตอการใชก ําลังประทษุรายผูอ่ืนหรือทรัพยสิน หรือผูตองขงัทีพ่ยายามฆาตวัตาย หรือ
ท ํารายตนเอง ซ่ึงเหลานีถื้อเปน “ผูตองขงัในลกัษณะพเิศษ” โดยนอกเหนอืจากการใชเครือ่งพนัธนาการแลว
ในขัน้แรกตองใชวธีิการตอไปนีก้อน คอื การยดึหรือการเกบ็วตัถุตางๆ การเฝาสงัเกตในตอนกลางคนื
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การแยกจากผูตองขังอ่ืน การเพิกถอนหรือจํ ากัดการอยูในที่แจง การนํ าไปไวในหองมั่นคงพิเศษ     
ทีป่ราศจากวตัถุทีเ่ปนอันตราย โดยเฉพาะผูตองขงัทีถู่กแยกไปขงัไวในหองมัน่คงพเิศษ จะตองไดรับ
การดูแลทางการแพทย จากแพทยประจํ าเรือนจํ าทุกวัน อีกทั้งผูตองขังที่ตองใสเครื่องพันธนาการ   
กจ็ะไดรับการดูแลทางดานการแพทยเชนกัน

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกระบวนการยุติธรรมของเยอรมัน จะเห็นไดวามีการวาง
แนวทางเกีย่วกับกฎหมายบังคับโทษจํ าคุก โดยมีหลักวา “การนํ าคนเขาคุกตองมีประโยชนตอสังคม
และผูกระท ําความผดิ ถาไมมปีระโยชนอะไร ไมใหน ําคนไปคกุ” ดงันัน้ค ําพพิากษาของศาลทีล่งโทษจ ําคกุ
จงึมอิีทธพิลตอการบงัคบัโทษและการบรหิารงานเรอืนจ ําในเยอรมนัอยางมาก ในเยอรมนัศาลจ ําพยายาม
นํ านโยบายการหลีกเลี่ยงโทษจํ าคุกมาใช โดยกํ าหนดเงื่อนไขในคํ าพิพากษาใหเปล่ียนโทษจํ าคุก
เปนโทษชนดิอืน่ตามทีก่ฎหมายใหอํ านาจกระท ําได เชน พพิากษาใหลงโทษจ ําคกุแตใหรอการลงโทษ
หรืออาจเลี่ยงโทษจํ าคุกโดยใชโทษชนิดอื่นแทน ที่นํ ามาใชมาก คอื โทษปรับ และมีมาตรการอื่นอีก
ในการแกไขฟนฟผููกระท ําความผดิ เชน การคมุประพฤต ิการพกัการลงโทษ หรือผูกระท ําผิดทีป่วยทางจติ
กจ็ะน ําไปรกัษาตวัไวทีโ่รงพยาบาลเฉพาะทางหรอืสถานทีพ่กัฟน หรือสถานกกัขงัพเิศษเปนประเดน็
ดงักลาว จงึเปนเหตผุลทีท่ ําใหจ ํานวนผูตองขงัของเยอรมนัมปีริมาณทีไ่มมากนกั พอเหมาะตอความจุ
ของเรอืนจ ํา และสามารถคมุปรมิาณผูตองขงัไดเปนอยางด ี ตลอดจนท ําใหระบบงานยตุธิรรมของเยอรมนั
มคีวามสัมพันธและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

นอกเหนอืจากจ ํานวนผูตองขงัทีส่ามารถควบคมุปรมิาณไดแลว ระบบการควบคมุ
ผูตองขังในเรือนจํ าและสภาพทางกายภาพของเรือนจํ าในเยอรมันคอนขางทันสมัย มีการนํ าระบบ
อิเล็กทรอนกิสมาใชกบัผูตองขงั14 ซ่ึงเครือ่งพนัธนาการทีใ่ชกบัผูตองขงั กน็าจะเปนระบบอเิล็กทรอนกิสดวย
ดังนั้นในเยอรมันจึงมีความจํ าเปนนอยมากที่จะใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษา
ถึงทีสุ่ด แมผูตองขงัจะมอัีตราโทษสงูกต็าม ยกเวนในกรณกีารขนยายหรือน ําตวัผูตองขงัออกนอกเรอืนจ ํา
เทานัน้ ทีส่วนใหญจะใชเครือ่งพนัธนาการเพือ่ปองกนัการหลบหน ีแตเมือ่น ําตวัไปควบคมุในเรอืนจ ําแลว
กจ็ะถอดออก

อยางไรก็ดี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังการวางแผนการบังคับโทษเปนแบบ
เฉพาะบคุคล โดยมีการสํ ารวจเพื่อบํ าบัด และมีการประเมินผลตามระยะเวลาที่กํ าหนด เพื่อคนหา
บคุลิกภาพและความเปนไปของชีวิตของผูตองขังคนนั้นๆ  เพื่อใหไดสาเหตุแหงการกระทํ าความผิด
และแนวทางแกไขพฤตินิสัยที่เหมาะสมกับคนนั้นโดยเฉพาะ  ตลอดจนมีมาตรการในการตรวจสอบ

                                                       
14 Electronic Monitoring in Europe. (2006). from

http://www.cep-probation.org/reports/electronic_monitoring_in_europe.html
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เรอืนจ ํา โดยเฉพาะดานการละเมิดสิทธิผูตองขัง การดูแลชวยเหลือในดานตางๆ และมีคณะที่ปรึกษา
เรือนจ ํา ดงันัน้ในเรือ่งสทิธิของผูตองขงัจงึเปนเรือ่งทีโ่ปรงใส สามารถตรวจสอบไดจากองคกรตางๆ
ภายนอก

จากมาตรการทางกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการ
ตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดของประเทศญี่ปุนและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดังกลาว 
เมือ่เทยีบกบัประเทศไทย จะเห็นไดวาผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดในประเทศไทยยังมีจํ านวน
คอนขางมาก15 เรือนจํ าในประเทศไทยไมมีการจัดแบงประเภทของผูตองขังใหชัดเจน บางแหง     
นํ าคนตองขังไปรวมกับนักโทษเด็ดขาด รวมทั้งไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกัน อีกทั้งยังมีปญหา
ความลาชาในการพิจารณาคดีของศาล จึงทํ าใหจํ านวนผูตองขังลนเรือนจํ า และเกิดปญหาทางดาน
ความมัน่คงปลอดภยั เรือนจ ําบางแหงจงึตองอางวาใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ด เพื่อปองกันการหลบหนี เนื่องจากจํ านวนผูตองขังมีมากและสภาพเรือนจํ าไมมั่นคงแข็งแรง

สํ าหรับจํ านวนเจาพนักงานเรือนจํ าตอจํ านวนผูตองขังนั้น ของประเทศไทย     
อยูในระดบั 1 : 16 แตของประเทศญีปุ่นอัตราสวนของเจาพนกังานเรอืนจ ําตอจ ํานวนผูตองขงั เทากบั
1 : 3 ในขณะที่อัตราสวนมาตรฐานขั้นตํ่ าของสหประชาชาติอยูที่ 1 : 5 ประเทศไทยจึงมีจํ านวน    
เจาพนกังานเรอืนจ ําตํ ่ากวาทีค่วรจะเปนตามมาตรฐานขัน้ตํ ่าดงักลาวถึง 3 เทา เทยีบกบัการทีจ่ะควบคมุ
ผูตองขงัแลว ประเทศไทยจงึกระท ําไดยากกวาญีปุ่น และอตัราเสีย่งตอความปลอดภยัของเจาพนกังาน
เรอืนจ ําในประเทศไทยกย็งัมมีาก จงึเปนสาเหตขุองการทีผู่ตองขงัพยายามจะหลบหน ี เพราะการควบคมุ
ไมทั่วถึง
 ในสวนของการควบคมุผูตองขงัไวในกรณพีเิศษ เพือ่เปนสวนหนึง่ของการลดปญหา
การใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัโดยทัว่ไปและผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดนัน้ ประเทศไทย
กไ็ดมกีารจดัสถานทีไ่วโดยเฉพาะ เรยีกวา “เขตควบคมุพเิศษ” ขึน้ ภายในเรอืนจ ํา และกม็ี “เรอืนจ ําพเิศษ”
สํ าหรับควบคุมผูตองขังที่ศาลชั้นตนยังไมตัดสิน แตก็ยังเปนปญหา เพราะวาภายหลังการดํ าเนินการ
จดัตัง้เขตควบคมุพเิศษแลวพบวา เรือนจ ําและทณัฑสถานทีม่เีขตควบคมุพเิศษมกัจะน ําผูตองขงัทัว่ไป
และผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดทีม่โีทษสงู เชน ประหารชวีติ จ ําคกุตลอดชวีติ หรือคดอุีกฉกรรจ
หรือผูตองขังคดียาเสพยติดที่มีของกลางจํ านวนมาก มาควบคุมไวในเขตควบคุมพิเศษดวยเชนกัน 
ผลลัพธทีต่ามมา กค็อื ผูตองขงัทีอ่ยูในเขตควบคมุพเิศษดงักลาว ไดใชอํ านาจหรอือิทธพิลทีต่นเองมอียู
บังคับใหผูตองขังที่มีโทษสูงหรือคดีอุกฉกรรจเปนบริวารและเปนล่ิวลอหรือเปนสมุนของตนเอง 
เพือ่ไปท ํารายผูตองขงัอืน่หรือกระท ําความผดิแทน ในสวนของเรอืนจ ําพเิศษ กย็งัมกีารควบคมุผูตองขงั

                                                       
15 ดูสถิติผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดหรือผูตองขังระหวางพิจารณา จากตารางที่ 4.1
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ทีศ่าลชัน้ตนยงัไมตัดสินรวมไวกับนักโทษเด็ดขาดดังนั้นดวยเหตุดังกลาว ประเทศไทยก็ยังมีการใช
เครือ่งพนัธนาการกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดอยู จึงไมไดชวยลดปญหาในเรื่องนี้มากนัก

ปจจยัของปญหาหลายดานทีก่ลาวมาของประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัประเทศญีปุ่น
และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สวนใหญมาจากความไมมั่นคงของเรือนจํ าและจํ านวนผูตองขัง   
ทีม่จี ํานวนมาก ประกอบกับองคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยทํ างานไมสัมพันธกัน 
เกดิเปนความลาชาเกดิขึน้ในหลายๆ เร่ือง ผลเสียจงึตกไปอยูกบัตวัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
โดยตรง เพราะผูตองขังเหลานี้เมื่อไมไดรับการประกันตัว ศาลก็ตองออกหมายขัง หรือหมายจํ าคุก 
ไปควบคมุตวัไวกอนในเรอืนจ ําจนกวาจะมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ซ่ึงปญหาดงักลาวประเทศไทยกม็มีาตรการ
ออกมาเพื่อควบคุมผูตองขัง โดยการจัดทํ าโครงการตางๆที่จะทํ าใหเกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้น      
ในเรอืนจ ํา และมมีาตรการทางกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีจ่ะหลีกเลีย่งโทษจ ําคกุ หรือการขงัของศาล
ซ่ึงปจจุบันกํ าลังดํ าเนินการอยู และมีผลออกมาเปนระยะๆ เชน การรอลงอาญาโดยการคุมประพฤติ 
การทํ างานสาธารณะ เปนตน ซ่ึงเหลานี้สงผลดีทั้งส้ิน ทั้งยังเปนการลดปญหาการควบคุมผูตองขัง
โดยใชเครื่องพันธนาการทั้งทางตรงและทางออมอีกดวย แตทั้งนี้และทั้งนั้นโครงการตางๆ จะสํ าเร็จ
ไดยากมาก หากไมไดรับความชวยเหลือทางดานงบประมาณจากภาครัฐ

4.2  บทวเิคราะหปญหาการใชเคร่ืองพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงท่ีสุด

การปฏิบัติตอผูตองขังที่ยังมีปญหา คือ การใชเครื่องพันธนาการ ซ่ึงมีขาวคราวการใช
อยางผดิวัตถุประสงค การใชอยางไมเหมาะสม และการใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนของผูเกี่ยวของ  
ท ําใหเกดิขอครหา เส่ือมเสยีแกองคกรอยูบอยๆ การปฏบิตัหินาทีอั่นเปนไปตามกฎหมายหรอืใชอํ านาจ
ในทางทีผิ่ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในอดีตจนถึงปจจุบันก็ยังมีอยูโดยตลอด ซ่ึงอาจเกิดขึ้น เพราะ

1. ความไมรูหรือไมเขาใจกฎหมายอยางแทจริง
2. การปฏิบัติที่ผิดโดยไมเจตนา ปฏิบัติตอกันมาตามความเคยชิน
3. เจตนาใชอํ านาจในทางทีผิ่ด เพราะมจิฉาทฐิหิรือความเครยีดจากงาน และอาจจะตองการ

แสวงหาผลประโยชนจากการใชอํ านาจนั้น
การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังนั้น มิใชเปนการลงโทษทางวินัยแกผูตองขัง          

ผูตองขงัคนใดกระท ําผิดกฎหมายระเบยีบ ขอบงัคบัของเรอืนจ ํา กช็อบทีเ่รือนจ ําจะตองพจิารณาลงโทษ
แกผูตองขังนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตามสมควรแกโทษ ไมควรใชเครื่องพันธนาการ    
แกผูตองขังที่กระทํ าผิดวินัยของเรือนจํ า เคยมีผูบัญชาการเรือนจํ าบางคน ออกเปนคํ าส่ังของเรือนจํ า
ใหใชตรวนกับผูตองขังที่ตองคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษที่มีของกลางจํ านวนมาก
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ตามขอหาของพนักงานสอบสวน16 ซ่ึงที่กลาวมานี้เปนใชอํ านาจที่ผิดการใชเครื่องพันธนาการที่ผิด
ของเจาพนักงานผูมีอํ านาจสั่งใหใช เพราะไมวาจะเปนผูตองขังในคดีประเภทใด ก็ตองหามใช
เครือ่งพนัธนาการทัง้สิน้ เวนแตจะเปนไปตามขอยกเวนของพระราชบญัญตัริาชทณัฑและกฎกระทรวง
ซ่ึงขอยกเวนตามกฎหมายดงักลาวกไ็มไดก ําหนดวาตองใชกบัคดปีระเภทใด ดงันัน้จงึเปนการกระท ํา
ทีล่ะเมดิสิทธขิัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยและละเมิดพระราชบัญญัติราชทัณฑ
มาตรา 14

จากการศึกษาเมื่อดูตามพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงฯ แลว ไมปรากฏวา
ใหอํ านาจผูบัญชาการเรือนจํ าในการสั่งใหใชเครื่องพันธนาการได เพราะพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 มาตรา 14 ระบไุวชัดแจงวาเปนอ ํานาจของพศัด ียกเวนเฉพาะในกรณใีหเจาพนกังานผูมหีนาที่
ควบคุมและรัฐมนตรีมีอํ านาจสั่งไดสองกรณีเทานั้น หากผูบัญชาการเรือนจํ ามีความประสงคจะใช
เครื่องพันธนาการกับผูตองขังก็ยอมได แตจะสั่งโดยตรงไมได ทางปฏิบัติ ก็คือ แนะนํ าใหพัศดี     
ใชอํ านาจสัง่ตามขอก ําหนดของกฎหมาย ซ่ึงในการปฏบิตัริาชการ พศัดกีต็องปรกึษางานหรอืรับค ําสัง่
การปฏิบัติราชการจากผูบัญชาการเรือนจํ าอยูแลว เจตนารมณของกฎหมายดูเหมือนจะตองการให  
ผูบญัชาการเรือนจํ าควบคุมการใชอํ านาจของพัศดีมากกวา ดังที่ปรากฏอยูในกฎกระทรวงฯ ขอ 30 
ซ่ึงใหผูบญัชาการเรือนจํ ามีความเห็นใหใชเครื่องพันธนาการอยางอื่น ซ่ึงเห็นวาเบากวาที่กํ าหนดไว
ในกฎนี ้ ซ่ึงก็หมายความถึงการเขาไปตรวจสอบการสั่งใหใชเครื่องพันธนาการของพัศดีอีกครั้งหนึ่ง
นั่นเอง

สํ าหรับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั้น ในทางปฏิบัติที่เกิดเปนปญหาเกี่ยวกับ
การใชเครื่องพันธนาการอยูมาก สวนใหญจะเปนผูตองขังระหวางพิจารณามากกวา ผูตองขัง
ระหวางอุทธรณหรือฎีกา เพราะผูตองขังระหวางพิจารณาจะตองถูกนํ าตัวไปขึ้นศาลอยูบอยครั้ง 
เพื่อดํ าเนินการทางคดี ตามหลักการพิจารณาโดยเปดเผยตอหนาจํ าเลย แตในชั้นอุทธรณหรือฎีกา  
สวนใหญผูตองขังจะมาศาลอีกทีก็ตอเมื่อมาฟงคํ าพิพากษา จึงไมคอยมีปญหาในระหวางควบคุม    
ผูตองขังมาศาล และเกือบจะทุกครั้งที่มีการใชเครื่องพันธนาการในระหวางควบคุมตัวไปกลับศาล 
ดงันัน้จงึเกิดเปนปญหาทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหลักสิทธิมนุษยชนแลว ผูตองขังเหลานี้ก็ยอมไดรับ  
การคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหวางประเทศฉบับตางๆ ดังนั้นในการที่จะปฏิบัติ  
ตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด โดยมคี ําสัง่ใหใชเครือ่งพนัธนาการนัน้ จงึตองมกีารแยกปฏบิตัิ
ใหชัดเจนกบัผูทีเ่ปนนกัโทษเดด็ขาดหรอืทีศ่าลพพิากษาถงึทีสุ่ดใหลงโทษแลว แตในปจจบุนัยงัพบวา

                                                       
16 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 80.
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มปีญหาอยูหลายดาน ซ่ึงตรงนี้อาจเกิดไดจากสภาพของกฎหมายที่ใชบังคับนั้นเอง หรือเกิดจากตัว
เจาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงจะไดกลาวตอไป

4.2.1 ความไมชัดเจนของกฎหมายและกฎขอบังคับ
กฎหมายทีเ่กีย่วของโดยตรงส ําหรบัการใชเครือ่งพนัธนาการนัน้ กค็อื พระราชบญัญตัิ

ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ พ.ศ. 2479  ซ่ึงกฎหมายราชทณัฑดงักลาว เปนกฎหมายวาดวยการบงัคบัโทษของประเทศไทย
ในฐานะทีป่ระเทศไทยมรีะบบกฎหมายแบบ Civil law ซ่ึงตองปฏิบตัติามหลกัการในประมวลกฎหมาย
อยางเครงครัด อีกทั้งเมื่อเปนกฎหมายบังคับโทษทางอาญา ก็ตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน         
เพื่อเปนหลักประกันวา การลงโทษหรือความผิดทางอาญาหรือการที่จะปฏิบัติตอผูกระทํ าผิดนั้น
ตองมกีฎหมายตามหลกั nullum crimen sine certa17 การทีจ่ะน ํากฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่ มาบงัคบัใช
ในกฎหมายอาญา โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยการบังคับโทษทางอาญาในชั้นการบังคับคดี จึงกระทํ า
ไมได

หากพิจารณาทางดานการปฏิบัติตอผูกระทํ าผิดตามกฎหมายราชทัณฑนั้น       
ในปจจบุนั มกีารมองในภาพพจนทีเ่ปลีย่นไปจากทศันะเดมิทีว่า อาชญากรเปนคนชัว่รายไมควรใหอภยั
กลับกลายเปนวา อาชญากรเปนผูทีเ่กดิมาตองประสพกบัความโชคราย เปนผูปวยของสงัคมทีจ่ะตอง
เยยีวยาแกไขมากกวาการลงโทษเพือ่แกแคนแตเพยีงอยางเดยีว จากแนวความคดินีจ้งึท ําใหเกดิมาตรการ
ในการปฏิบัติตอผูกระทํ าผิดดวย วิธีใหมๆ ไมวาจะเปนมาตรการควบคุมตัว (Custodial Treatment) 
ไดแก ระบบเรอืนจ ํา โดยไดมกีารวางแผนและศกึษาผูกระท ําความผดิ เพือ่หาวธีิการปฏบิตัติอผูตองขงั
อยางเหมาะสมภายใตบงัคบัทางกฎหมาย มไิดเนนทีก่ารลงโทษแตเพยีงอยางเดยีว ดงันัน้ การทีจ่ะปฏบิตัิ
ตอผูตองขังดวยการใชเครื่องพันธนาการในการควบคุมตัว จึงตองกระทํ าอยางเหมาะสมภายใต
กฎหมายทีบ่ังคับเอาไวอยางชัดเจนและแนนอนดวย

เมือ่พจิารณาถงึกฎหมายราชทณัฑของไทย จะเหน็ไดวางหลกัไวชัดเจนในระดบัหนึง่
แลววา หามมิใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง ซ่ึงอยูในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ  
ขอบงใชหรือการใชเครื่องพันธนาการเปนเพียงขอยกเวนของกฎหมายเทานั้น ดังนี้การตีความ     
เพือ่ใชเครื่องพันธนาการจึงตองตีความอยางเครงครัดจะกระทํ าอยางมักงายไมได ผูมีอํ านาจสั่งใหใช
เครื่องพันธนาการจึงตองทํ าความเขาใจเจตนารมณของกฎหมายมาตรานี้เปนอยางดีเสียกอน         
ซ่ึงเมื่อพิจารณาถอยคํ าบางคํ าที่ใชในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 คือ คํ าวา 

                                                       
17 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 65.
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“นาจะ” ซ่ึงใชในอนุมาตรา (1) และอนุมาตรา (3) ถือเปนการบัญญัติโดยนัยกวางๆ กลาวคือ       
พระราชบญัญตัริาชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 (1) และ (3) บญัญตัวิา “หามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการ
แกผูตองขัง” เวนแต

(1) เปนบุคคลที่นาจะทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน
(3) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม
หรือ คํ าวา “เห็นเปนการสมควร” ซ่ึงบัญญัติอยูในมาตรา 14 (4) กลาววา        

เมื่อถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจํ า เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการสมควรที่จะตองใช
เครื่องพันธนาการ

จะเห็นไดวา ค ําวา “นาจะ” และคํ าวา “เห็นเปนการสมควร” เปนการคาดคะเน
หรือการประมาณการวาจะเกิดเหตุการณตามอนุมาตรา (1) (3) และอนุมาตรา (4) ซ่ึงหากผูมีอํ านาจ
ส่ังใหใชเครือ่งพนัธนาการคาดคะเนผดิพลาด หรือตัง้ใจคาดคะเนใหผิดพลาด ผูตองขงักจ็ะถกูจองจ ํา
ดวยเครือ่งพนัธนาการโดยไมมเีหตผุลความจ ําเปนเพยีงพอตามทีก่ฎหมายใหอํ านาจไว เมือ่เปนเชนนี้
ยอมเปนการสงเสรมิใหผูมอํี านาจ ส่ังใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัอยางฟุมเฟอยขาดความยตุธิรรม
โดยอางความชอบธรรมวากฎหมายใหอํ านาจไว เจาหนาทีบ่างคนใชลงโทษผูตองขงัทีก่ระท ําผิดวนิยั
โดยอางเหตุตามอนุมาตรา (1) หรืออนุมาตรา (3) ซ่ึงเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามเจตนารมณ  
ของกฎหมายที่ไดบัญญัติไว สงผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย 
ของผูตองขงั และถายิง่เปนผูตองขงัทีอ่ยูในระหวางพจิารณาคดหีรือยงัไมมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดดวยแลว
กย็ิ่งเปนการขัดตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยอีกดวย

อีกทัง้ในอนมุาตรา (4) กรณคีวบคมุตวัผูตองขงัออกไปนอกเรอืนจ ํานัน้ ในทางปฏบิตัิ
โดยปกต ิจะใสเครื่องพันธนาการกับผูตองขังชายทุกกรณี ยกเวนจะเปนผูตองขังที่อายุมากเกิน 60 ป
และเปนผูตองขังหญิงจะไมใช เนื่องดวยกฎกระทรวงฯ ไดบัญญัติไวในขอ 29 แตกรณีผูตองขังชาย
ดังกลาว จะใสเครื่องพันธนาการโดยเฉพาะตรวนหรือกุญแจมือ ไปจนกวาจะกลับเขามาเรือนจํ า   
อีกครั้งหนึ่ง แมอยูในรถขนยายซ่ึงมีลูกกรงขังตัวผูตองขังอยู หรืออยูตอหนาผูพิพากษาในศาล 
ตลอดจนการนํ าไปไปขังตัวไวในหองขังใตถุนศาลเพื่อรอการพิจารณา ก็มีการใสเครื่องพันธนาการ
อยูตลอดเวลา เปนลักษณะของการจ ํากดัเสรภีาพทารางกายและการควบคมุถึง 2 ช้ัน (double protect)
ซ่ึงการทีใ่สตรวนตามกรณขีางตน จะมกีารรองดวยผาหรือถุงเทาทีข่า เพือ่ปองกนัการอกัเสบจากตรวน
หรือภาษาทีใ่ช คอื เพือ่ปองกนัตรวนกนิเนือ้ขาผูตองขงั แตไมใชกระท ํากบัผูตองขงัทกุคน อยูทีด่ลุพนิจิ
ของเจาหนาที่ควบคุม18

                                                       
18 พิศิษฐ สิทธิเชนทร. หัวหนาฝายพัฒนาผูตองขัง เรือนจํ าจังหวัดสตูล. สัมภาษณ 2 มกราคม 2550.
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ดงันัน้จงึเหน็ไดวา การที่จะบัญญัติกฎหมายเพื่อใหเปนดุลพินิจของเจาพนักงาน
ในบางกรณีก็ไมสมควรอยางยิ่ง แมจะอางวาเปนการควบคุมเพื่อมิใหผูตองขังหลบหนีในทางปฏิบัติ 
แตก็เขาขายละเมิดสิทธิมนษุยชนของผูตองขังในทางกฎหมาย

สํ าหรบัในมาตรา 14 ของพระราชบญัญตัริาชทณัฑนัน้ หากพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 (ฉบับที่…) พ.ศ. ...19 ไดมกีารแกไขโดยกํ าหนด
ใหอธิบดีเปนผูกํ าหนดพัศดีเปนผูมีอํ านาจในการสั่งหรือเพิกถอนคํ าสั่ง ใหใชเครื่องพันธนาการ   
จากเดิมที่พัศดีสามารถสั่งใหใชหรือเพิกถอนคํ าสั่งไดโดยตรง ซ่ึงเปนลักษณะของการตรวจสอบ
ของอธิบดีอีกชั้นหนึ่ง กอนที่จะกํ าหนดตัวพัศดี ตรงนี้ก็ถือเปนการแกไขที่ดี เพราะจะไดถวงดุล
อํ านาจในการสั่งใหใชเครื่องพันธนาการของพัศดีได

แตหากพจิารณาในตวัพระราชบญัญตัริาชทัณฑ มาตรา 14 ในสวนทีย่งัไมแกไขแลว
กย็งัถือวาบญัญตัโิดยนยักวางๆ และใหเปนดลุพนิจิของพนกังานเรอืนจ ําอยู ซ่ึงแมอธิบดจีะตรวจสอบได
ก็จริง แตอธิบดีก็ตองอาศัยขอมูลผูตองขังจากเรือนจํ านั้นๆ อยูดี ซ่ึงลักษณะของกฎหมายตรงนี้        
กค็วรจะไดรับการแกไขตอไป

และหากพิจารณาถึงหลักกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการ   
ตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ เรยีกวา คนฝาก คนตองขัง และ
คนตองขังระหวางอุทธรณ-ฎีกา ก็ยังไมมีความชัดเจนและไมมีการบัญญัติไวโดยตรง เพียงแตมี   
การบัญญัติไวในกฎกระทรวงฯ ขอ 28 วา ในกรณทีี่ตองนํ าตัวคนตองขังหรือคนฝากไปนอกเรือนจํ า  
ถาจะใชเครือ่งพนัธนาการ ใหใชกญุแจมอื เวนแตคนตองขงัในคดอุีกฉกรรจจะใชตรวนหรอืกญุแจเทา
ก็ได โดยที่การบัญญัติดังกลาว ยังถือวาไมสอดคลองกับหลักสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์     
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและมาตรฐานสากล อีกทั้งในระบบการควบคุมของเรือนจํ า กฎหมาย    
กไ็มไดจ ําแนกผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดไว เพยีงแตมเีรือนจ ําพเิศษไวสํ าหรบัควบคมุผูตองขงั
ทีศ่าลชัน้ตนยังไมตัดสินเทานั้น ทํ าใหผูตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกา ตองไปอยูรวมกับนักโทษ
เดด็ขาด และโดยรวมกจ็ะไดรับการปฏบิตัอิยางเดยีวกนั ซ่ึงประเดน็ตรงนีใ้นทางปฏบิตัจิะมหีนงัสอืเวยีน
ไปในเรือนจํ าทั่วประเทศใหกระทํ าการปฏิบัติที่เหมือนๆ กนั ซ่ึงผูเขียนมองวายังไมชัดเจนเพียงพอ 
เพราะเทากับเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น

                                                       
19 ดูรายละเอียด สรุปสาระสํ าคัญของหลักการในระหวางบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ

พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในภาคผนวก ค.
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เรือนจ ําและทณัฑสถานตางๆ ทัว่ประเทศยงัมกีารใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั
ซ่ึงเปนคนฝากและคนตองขงัอยูตอไป เสมอืนวาด ําเนนิการไดตามกฎหมาย ในสวนของกรมราชทณัฑ
กม็เีพยีงแตออกหนงัสอืเวยีนแจงแนวทางปฏบิตัแิละก ําชบัใหเรือนจ ําและทณัฑสถานตางๆ ทัว่ประเทศ
ถือปฏิบตัเิกีย่วกบักบัการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัใหเปนไปตามกฎหมายเทานัน้ ซ่ึงกไ็มสามารถ
อนมุานไดวา หนงัสือเวียนดังกลาวเปนกฎหมายหรือไม แตในที่นี้ผูเขียนเห็นวา หนังสือเวียนไมใช
กฎหมาย เพราะในหนังสือเวียนจะไมมีโทษที่จะลงแกเจาพนักงานเรือนจํ าในกรณีที่กระทํ าการ    
ไมเปนไปตามขอความในหนังสือเวียนดังกลาว ซ่ึงโดยหลักถือวายังไมไดระบุถึงความผิด หรือโทษ
และไมมผีลทางกฎหมาย20 มแีตเพยีงมาตรการบงัคบัเทานัน้ และเปนลักษณะของขอบงัคบัทีใ่ชภายใน
หนวยงาน การที่จะเอาขอบังคับนั้นมาใชกับผูตองขังที่มาจากบุคคลภายนอก ก็เปนเรื่องที่นาคิดวา
สมควรหรอืไม แทนทีจ่ะออกเปนกฎหมายหรอืแกไขกฎหมาย ดงันีห้นงัสอืเวยีนดงักลาว จงึนาจะไมใช
กฎหมาย ในการนีผู้เขยีนเหน็วา นาจะออกเปนระเบยีบกระทรวงยตุธิรรม หรือออกกฎกระทรวงยตุธิรรม
เพือ่แกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้ขึ้นใหม21

ตัวอยาง หนังสือกรมราชทัณฑที่เกี่ยวกับเรื่องการใชเครื่องพันธนาการที่สํ าคัญ 
เชน

1. การใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงั ใหถือปฏิบตัติามพระราชบญัญตัริาชทณัฑ
พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงกระทรวงฯ อยางเครงครัด และกรมราชทัณฑมีนโยบายผอนปรน      
ในการใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงั จงึขอใหเรอืนจ ําและทณัฑสถานพจิารณาใชตามความจ ําเปน
เพือ่ความปลอดภัยในการควบคุมเทานั้น22

2. กรณนี ําตวัผูตองขงัไปศาล ใหเรอืนจ ําพจิารณาใชเครือ่งพนัธนาการใหเหมาะสม
กบัคดแีละสภาพของผูตองขัง รวมทั้งถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่กํ าหนดไว23

3. การปฏบิตัติอผูตองขงั ตองใหสอดคลองกบัรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 การใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั ตองพจิารณาใชดวยความเปนธรรม มกีารแยกประเภท
ผูกระทํ าผิด มเีหตผุลความจ ําเปนทีเ่หมาะสม ตองค ํานงึหลักสทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย24

                                                       
20 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 30-31.
21 ดูในบทที่ 5 ขอ 5.2 ขอเสนอแนะ.
22 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท 0905/ว18 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2536.
23 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท 0905/ว4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2538.
24 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท 0911/ว 22 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2542.
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4. หากเกิดการรองเรียนและเสียหายจากการออกคํ าสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ
แกผูตองขัง กรมราชทัณฑจะพิจารณาโทษถึงผูบัญชาการเรือนจํ าหรือผูอํ านวยการทัณฑสถานแลว
แตกรณ ีและเพือ่ใหการควบคมุการใชเครือ่งพนัธนาการตามกฎหมาย ถือปฏิบตัไิปในแนวทางเดยีวกนั
สะดวกตอการตดิตามก ํากบั ตรวจสอบ และสามารถชีแ้จงแสดงใหผูเกีย่วของสามารถเขาใจไดตรงกนั
จึงใหใชแบบบัญชีควบคุมการใชเครื่องพันธนาการ25 และใหรายงานผูบัญชาการหรือผูอํ านวยการ
ทราบเดือนละ 1 คร้ัง และเก็บรักษาเพื่อตรวจสอบไดตลอดเวลา26

ปญหาการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดตามกฎหมาย
ทีย่งัไมชัดเจนแนนอนดังกลาวมานี้ อาจสรุปไดวา มีปญหาในทางกฎหมายตอทางปฏิบัติอยู 3 กรณี 
กลาวคือ

1. กรณผูีตองขังตองโทษ โดยการขังหรือจํ าคุกอยูในเรือนจํ า
2. กรณคีวบคุมตัวผูตองขังออกไปนอกเรือนจํ า ซ่ึงอยูในระหวางการเดินทาง
3. กรณผูีตองขังอยูในศาล ทั้งระหวางรอการพิจารณา และอยูตอหนาศาล
ดงันัน้ ในการบัญญัติกฎหมายในเรื่องเครื่องพันธนาการที่จะนํ ามาใชกับผูตองขัง

จงึตองลงรายละเอยีดใหชัดเจนแนนอนวา การใชเครือ่งพนัธนาการจะตองใชชนดิใด กระท ําอยางไร
ตลอดทัง้ก ําหนดเกณฑ การใช ขนาดใหเปนมาตรฐานตอผูตองขงัทีอ่ยูในการควบคมุของเจาพนกังาน
เรอืนจ ํา ใน 3 กรณขีางตน และหากเปนผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดทีม่โีทษสงูหรอืในคดอุีจฉกรรจ
กค็วรบญัญัติโดยแยกประเภทผูตองขังดังกลาว ทั้งตองบัญญัติวา ตองใชเครื่องพันธนาการอยางไร
และชนดิไหนกบัผูตองขงัประเภทนี ้ ประกอบกบัตองค ํานงึถึงลักษณะกรณขีองการควบคมุใน 3 กรณี
ดงักลาวดวย ทั้งนี้ในทางวิชาการควรที่จะนํ าความเปนเสรีนิยม คุมครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย 
มาเปนบทบัญญัติในกฎหมายดวย

4.2.2 ความไมสอดคลองกบัมาตรฐานสากลและการกระท ําท่ีละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย
ปจจุบันกระแสความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการรักษาศักดิ์ศรี        

ของความเปนมนุษยไดแพรขยายไปทั่วโลก และครอบคลุมการดํ าเนินชีวิตของบุคคลในทุกดาน 
ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกจิ หรือสังคม การรักษาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
เปนเรื่องหนึ่งที่สังคมโลกใหความสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ
ยุติธรรม คือ ระบบงานราชทัณฑ จะไดรับความสนใจและเพงเล็งเปนกรณีพิเศษวา ไดมีการกระทํ า

                                                       
25 ดูรายละเอียดในบัญชีควบคุมการใชเครื่องพันธนาการ ภาคผนวก ฉ.
26 หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท 0911/ว 23 ลงวันที่ 9 เมษายน 2544.
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อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขังภายในเรือนจํ าและทัณฑสถานหรือไม อยางไร    
เนือ่งจากเปนการปฏิบัติงานในพื้นที่ซ่ึงยากตอการตรวจสอบจากสังคมภายนอก

กฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑของไทย โดยเฉพาะในเรื่อง        
ทีเ่กีย่วกบัการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด เมื่อพิจารณาแลวก็ยังถือวา  
สอดคลองกบัมาตรฐานสากลหรอืพนัธกรณรีะหวางประเทศ กลาวคอื ทัง้ในพระราชบญัญตัริาชทณัฑ
และกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ มีหลักมิใหนํ าเครื่องพันธนาการมาใชกับผูตองขัง

แตทีม่คีวามไมสอดคลองและแตกตาง กค็อื ในกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัิ
ตอนกัโทษ ขอ 33 จะก ําหนดไวชัดเจนวา จะใช “โซตรวน” ในการจองจ ํานกัโทษไมได สวนพระราชบญัญตัิ
ราชทณัฑของไทย กลับใหใชไดและบอกลักษณะการใช ตลอดถึงลักษณะของตรวนไวอยางชัดเจน
ในกฎกระทรวงฯ ขอ 25 26 และ 28 ซ่ึงในประเดน็นี ้หากพจิารณาตามกรณศีกึษา การจ ําตรวนผูตองขงั
ชาวญี่ปุน27 กถื็อเปนการไมปฏิบัติตามกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ ขอ 33 และ    
ยงัขดักับกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าฯ ในขอ 84 ประกอบกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 11      
ที่ใหสิทธิผูถูกคุมขังที่ศาลยังไมไดมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจํ าคุกนั้นพึงไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวายงัเปนผูบรสุิทธิ ์ อีกทัง้ยงัก ําหนดใหพงึไดรับการปฏบิตัแิยกตางหากจากผูทีต่องค ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ดแลววาไดกระทํ าความผิด แตพระราชบัญญัติราชทัณฑของไทย ในสวนนี้ไมมีการบัญญัติไว
เหมือนกับในกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าฯ เพียงแตกํ าหนดใหคนตองขังและคนฝาก แยกขังไวตางหาก   
จากนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 11 เทานั้น จึงทํ าใหการปฏิบัติตอผูตองขังตามกฎหมายไทย แทนที่
จะตองยดึหลักตามพระราชบญัญตัริาชทณัฑและกฎกระทรวง เพราะเปนกฎหมายเฉพาะ กลับตองไป
พจิารณาตามรฐัธรรมนญูซึง่เปนกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ จนเกดิเปนปญหาในการตคีวาม
ตามมา

กรณีผูตองขังชาวญี่ปุนยื่นคํ ารองตอศาลจังหวัดชลบุรีวา เรือนจํ าคุมขังผูรอง    
ในระหวางพจิารณาคด ีโดยการตตีรวนทีข่อเทา ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 2 ป 4 เดอืน เหน็ไดชัดวา
เปนการกระท ําทีล่ะเมดิตอศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ขดัตอบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 มาตรา 4 30 และ 33 ศาลจังหวัดชลบุรีจึงสงคํ ารองของผูรองมายังศาลรัฐธรรมนูญ      
โดยศาลรฐัธรรมนญูไดรับค ํารองไวพจิารณา ตามค ําวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่ 3/2544 แตค ํารองดงักลาว
ไมไดมกีารพจิารณาวนิจิฉยัในประเดน็แหงคด ี ทัง้นีเ้นือ่งจากผูรองไดถูกสงตวักลับไปประเทศของตน
ในระหวางการพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู ท ําใหบทบญัญตัเิร่ืองศกัดิศ์รีความเปนมนษุยไมมคี ําวนิจิฉยั
ของศาลในขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรม

                                                       
27 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.และ ภาคผนวก ข.

DPU



173

อยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาแนวคดิเรือ่งศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยนัน้ มองจากความคดิ
ทีว่าคนเราเทาเทียมกัน การกระทํ าของบุคคลอื่นโดยลดคา (degrade) ของตนเอง เปนสิ่งที่ตองหาม
ในสายของผูที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงถูกตั้งเปนกฎมาตรฐานขั้นตํ่ า
เพื่อปองกันการกลํ้ ากลายคุณคาของคน คดีนี้ผูตองหาถูกจับขอหา “รวมกันมีไว เพื่อนํ าออกใช      
ซ่ึงธนบัตรตางประเทศปลอม อันตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอม และรวมกันฉอโกงทรัพยผูอ่ืน” 
การจับกุมไดกระทํ าเมื่อเดือนมีนาคม 2539 และถูกฟองในเดือนเมษายนปเดียวกัน ระหวาง       
เดอืนเมษายน-พฤศจกิายน 2539 ไดถูกสงขงัในเรอืนจ ําและมไิดมกีารตตีรวน ตอมาทางการไทยไดรับ
แจงวา ผูตองขงัรายนีเ้คยจีเ้ครือ่งบนิเมือ่ป พ.ศ. 2513 และจะตองมกีารพจิารณาในคดกีารสงผูรายขามแดน
ภายหลังเสร็จคดีปลอมธนบัตร เรือนจํ าจึงไดตีตรวนผูตองหารายนี้ตลอด 24 ช่ัวโมง ในระหวาง  
การพิจารณาคดีซ่ึงกินเวลากวาสองป การกระทํ าเชนนี้มีคํ าถามวาทํ าไดหรือไม ในความเห็น       
ของเรอืนจํ าเห็นวากระทํ าไดเนื่องจากมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 บัญญัติวา 
“หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต (1)… , (2)…

(3) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(4) เมือ่ถูกควบคมุตวัไปนอกเรอืนจ ํา เจาพนกังานผูมหีนาทีค่วบคมุเหน็เปนการสมควร

ทีจ่ะใชเครื่องพันธนาการ และ (5)…”
ทางเรอืนจ ําไดอางมาตรา 14 (3) ของพระราชบญัญตัขิางตน อยางไรกต็ามในแงมมุ

ที่กลับกัน นักสิทธิมนุษยชนมีความเห็นวา การกระทํ าดังกลาวกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
เนือ่งจากการตตีรวนควรกระท ําเฉพาะกรณทีีจ่ ําเปน เชน การออกไปนอกเรอืนจ ํา การใสเครือ่งพนัธนาการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง กอใหเกดิความล ําบากอยางแสนสาหสั เชน เมือ่จะเขาหองนํ ้า อาบนํ ้า หรือถายทกุข
ตลอดจนการเคลื่อนไหว เปลี่ยนอิริยาบถ มนุษยไมสมควรปฏิบัติตอกันเชนนี้ หลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวในราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 ก็ปรับกันไมได ไมวาอนุมาตราใด โดยเฉพาะมาตรา (3) ที่วา
เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุมนั้น ก็มีคํ าถามวาเมื่อถูกสงตัวเขาเรือนจํ าในระหวาง
เดอืนมนีาคม-พฤศจกิายน 2539 นัน้ เหตใุดจงึไมถูกสงสยัวาพยายามหลบหน ี เหตใุดจงึจะมาสงสยัวา
จะพยายามเมื่อไดรับคํ าบอกกลาวเปนผูรายที่ทางญี่ปุนตองการตัว นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ ฉบับเดิม 
พ.ศ. 2540 มาตรา 33 ยงับญัญตัรัิบรองไวอยางชดัแจงวา “ในคดอีาญาตองสนันษิฐานไวกอนวา ผูตองหา
หรือจ ําเลยไมมีความผิด กอนมีคํ าพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงวาบุคคลใดไดกระทํ าความผิดจะปฏิบัติ
ตอบคุคลนั้นเหมือนเปนผูกระทํ าความผิดไมได” บทบัญญัติมาตรานี้รับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลไวอยางชัดแจงวา เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนความผิด ขณะที่มีปญหานี้ผูตองหา
ชาวญ่ีปุนซึ่งถูกฟองคดีแลวนั้น ยังไมไดถูกตัดสินวามีความผิด เรือนจํ าจึงไมมีอํ านาจปฏิบัติตอเขา
ดงัเชนผูกระทํ าความผิด

DPU



174

ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ยังระบุไว
อีกวา ขอ 7 บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม  
หรือตํ ่าชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตร 
โดยปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได และกติกาฯ ขอ 10 ระบุวา บุคคลทั้งปวง     
ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรี         
แตก ําเนดิแหงความเปนมนษุย อีกทัง้ตามกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าส ําหรบัปฏบิตัติอผูตองขงัของสหประชาชาติ
ขอ 33 ระบุวา บรรดาเครื่องพันธนาการ เชน กุญแจมือ โซ ตรวน และเสื้อทรมาน จะตองไมนํ ามาใช
เพือ่การลงโทษ นอกจากนีจ้ะใชโซตรวนในการจองจ ํานกัโทษไมได สวนเครือ่งพนัธนาการอยางอืน่
จะน ํามาใชไดตอเมื่อมีพฤติการณดังตอไปนี้ (ก) เพื่อปองกันการหลบหนีในระหวางขนยายนักโทษ
แตควรจะตองถอดเครือ่งพนัธนาการนัน้ออกเมือ่น ํานกัโทษนัน้ไปปรากฏตัวที่ศาลหรือหนวยงานอื่น
ของฝายบริหาร (ข) ดวยเหตุผลทางการแพทยตามคํ าส่ังของเจาหนาที่ทางการแพทย (ค) โดยคํ าส่ัง
ของผูบญัชาการเรอืนจ ํา ในกรณทีีก่ารควบคมุตวันกัโทษดวยวธีิอ่ืนใชไมไดผล ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะปองกนั
ปญหาเรื่องนักโทษทํ ารายตัวเองหรือผูอ่ืนหรือทํ าลายทรัพยสิน ในกรณีเชนนี้ผูบัญชาการเรือนจํ า  
จะตองปรกึษาหารอืกบัเจาหนาทีท่างการแพทย และรายงานขอเทจ็จรงิตอผูบงัคบับญัชาชัน้สงูถัดไปดวย

สํ าหรับขอ 34 ระบุวา รูปแบบและลักษณะของการใชเครื่องพันธนาการจะตองมี
การก ําหนดโดยหนวยงานของประเทศ และเครื่องพันธนาการนั้นจะใชไดเพียงในระยะเวลาที่จํ ากัด
และเทาที่จํ าเปนอยางยิ่งเทานั้น กรมราชทัณฑซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบ      
ในการปฏิบัติตอผูตองขังไดใหความสํ าคัญกับประเด็น การรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี      
ความเปนมนษุยของผูตองขงั โดยไดก ําหนดนโยบายใหเรอืนจ ําและทณัฑสถานใชเครือ่งพนัธนาการ
แกผูตองขัง เฉพาะเทาที่จํ าเปน และคํ านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย    
ทัง้นีใ้หพยายามหลกีเลีย่งการใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงัภายในเรอืนจ ําและทณัฑสถานใหมากทีสุ่ด
เทาทีจ่ะกระทํ าได และตองดํ าเนินการภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอยางเครงครัด

นอกจากนี้ ในเรือ่งการปฏิบัติกับผูตองขังตลอดจนหลักการเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง ยังไดระบุไวในสวนของมาตรฐานสากล
ขององคการสหประชาชาติไวหลายฉบับ ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 ไมวาจะเปนอนุสัญญาหรือ
ปฏิญญาวาดวยการตอตานการกระทํ าทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ
โหดราย ไรมนษุยธรรม หรือลดศกัดิศ์รีความเปนมนษุย หลักการพืน้ฐานวาดวยการปฏบิตัติอนกัโทษ
หลักการเพือ่การคุมครองบคุคลทกุคนทีถู่กคมุขงัหรือจ ําคกุ และประมวลระเบยีบการปฏบิตัขิองเจาหนาที่
ทีม่อํี านาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย
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ประเด็นการใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังดังกลาว ไดกอใหเกิดขอรองเรียน
ไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงสหประชาชาติ และเมื่อประเทศไทย
ไดน ําเสนอรายงานสถานการณดานสทิธมินษุยชนฉบบัแรกของไทยตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติในเดือนกรกฎาคม 2548 ที่กรุงเจนวีา ประเทศสวสิเซอรแลนด คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดจัดทํ าขอเสนอแนะ (Concluding Observations) ตอรายงาน
ฉบบัแรกของไทยในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาววา คณะกรรมการไมเห็นดวยอยางยิ่งกับการใส
โซตรวนผูตองขงัทีร่อการประหารชวีติและเสนอแนะใหยกเลกิการใชโซตรวนเปนเวลานานในทนัที28

ในประเทศไทย หากพิจารณาถึงสถิติการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง    
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ก็ถือวายังมีคอนขางมาก โดยคิดเปนรอยละ 66 ของจํ านวนผูตองขัง        
ที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการทั้งหมดทั่วประเทศ29 จึงเปนขอที่นาคิดวา อาจเขาขายในการละเมิด     
สิทธิมนษุยชนในกฎหมายระหวางประเทศดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่นานาประเทศใหความสนใจอยางมาก 
เพราะสิทธิของผูตองขัง ก็คือ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศนั้น ซ่ึงรัฐตองพึ่งเคารพ
ตามปฏิญาณที่ใหไวตอองคการสหประชาชาติ

ดงันัน้ ปญหาความไมสอดคลองกบัพนัธกรณรีะหวางประเทศและมาตรฐานสากล
ของกฎหมายไทย รวมถึงการละเมดิศกัดิศ์รีความเปนมนษุยนัน้ จงึมคีวามส ําคญัอยางยิง่ เพราะหลกัการ
และทางปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหวางประเทศและมาตรฐานสากล ถือวาเปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา
ดีสํ าหรับปฏิบัติตอผูตองขังในนานาอารยประเทศ แมมาตรฐานดังกลาวจะผูกพันทางกฎหมาย     
กบัประเทศไทยเฉพาะกตกิาระหวางประเทศฯ กต็าม ไมรวมมาตรฐานฉบบัอืน่ แตกถื็อวาเปนมาตรการ
คุมครองสทิธมินษุยชนในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีป่ระเทศไทยควรน ําไปปฏบิตั ิ โดยเฉพาะ
แนวคดิในการคุมครองการกระท ําทีเ่ปนการกระท ําทรมานตอผูตองขงัและการกระท ําทีเ่ปนการละเมดิ
ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย30 ซ่ึงหากไมไดรับการแกไขกย็อมเปนการขดัแยงตอความเปนสังคมประชาธปิไตย
ในปจจุบัน และอาจเปนที่ครหาของประชาคมโลกดวย

                                                       
28 พรพิตร นรภูมิพิพัชน. เลมเดิม. หนา 3.
29 ดูสถิติการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังทั่วประเทศ ในภาคผนวก ช.
30 ชาติ ชัยเดชสุริยะ. เลมเดิม. หนา 131-132.
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4.2.3 สภาพความมัน่คงปลอดภยัของเรอืนจํ า และจ ํานวนผูตองขงัตอจํ านวนเจาพนกังาน
เรือนจํ า

จากการศกึษาพบวา เรือนจํ าในประเทศไทยมีผูตองขังเปนจํ านวนมาก ซ่ึงอยูกัน
คอนขางแออดัยดัเยยีด ปญหาอยางหนึง่ทีก่ ําลังเกดิขึน้ในประเทศไทย กค็อื จ ํานวนผูตองขงัลนเรอืนจ ํา
หรือจํ านวนผูตองขังมากเกินความจุของเรือนจํ า พจิารณาไดจากอัตราความจุของเรือนจํ าแตละแหง 
ซ่ึงจะอาศยัความจขุองเรอืนนอนเปนเกณฑ โดยความจมุาตรฐานของเรอืนจ ํานัน้ ปกตติองคดิจากพืน้ที่
เรอืนนอนทั้งชายและหญิง 2.25 ตารางเมตรตอคน แตปจจุบันตองคิดเปนความจุเต็มที่ โดยใชเกณฑ 
1.2 ตารางเมตรตอคน เรือนจํ าบางแหงความจุมาตรฐานประมาณ 3,000 คน แตจุผูตองขังถึงจํ านวน
เกือบ 2 เทาของความจุมาตรฐาน31 และเปนอยางนี้อยูในหลายเรือนจํ าทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรือนจํ า
หรือทัณฑสถานที่ควบคุมผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาด

เรือนจ ําทีใ่ชควบคมุผูตองขงัในประเทศไทย จะมคีวามแตกตางกนัไปตามลกัษณะ
ของพืน้ทีแ่ละอายใุนการกอสรางเรอืนจ ํา เรือนจ ําทีม่อีายกุารกอสรางมาเปนเวลานาน มกัเปนเรอืนจ ํา
ทีม่สีภาพเกา บริเวณพืน้ทีภ่ายในคบัแคบ อาคารหลกัจะประกอบดวย อาคารเรอืนนอน อาคารสทูกรรม
โรงเลี้ยงอาหารผูตองขัง ที่อาบนํ้ า หองสวม และสถานพยาบาลเปนอาคารหลัก เนื่องจากปรัชญา  
ในการกอสรางเรือนจํ าแตเดิมจะยึดหลักการควบคุมตัวผูตองขังไวไมใหหลบหนีเปนหลัก ตอมา 
เมื่อแนวคิดในการปฏิบัติตอผูตองขังไดเปลี่ยนจากการควบคุมผูตองขังมิใหหลบหนีเพียงอยางเดียว
เปนการควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพและแกไขฟนฟูผูกระทํ าผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี  
แนวคิดในการกอสรางเรือนจํ าจึงกํ าหนดใหมีพื้นที่ภายในเรือนจํ ากวางขวางยิ่งขึ้นโดยไดออกแบบ
ใหมีโรงเรียน โรงงานฝกวิชาชีพ พื้นที่ทํ ากิจกรรมสนัทนาการ หองประชุม และหองสมุดเพิ่มขึ้น 
พรอมทั้งไดติดตั้งอุปกรณเสริมความมั่นคงเรือนจํ าเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามสภาพอาคารเรือนนอน    
ยังคงเปนรูปแบบเดิม คือ เปนอาคารเรือนนอนรวม (Dormitory) ที่สามารถควบคุมผูตองขังได 
อาคารละประมาณ 100 – 300 คน ภายในเรอืนนอนแยกเปนหองขงัรวมหลายหอง แตละหองอาจควบคมุ
ผูตองขงัไดหองละ 15 – 30 คน หรือหองละ 30-80 คน ขึ้นอยูกับพื้นที่ภายในหอง มิใชหองขังเดี่ยว 
(Single Cell) เหมือนเชนในประเทศญีปุ่นและเยอรมนี

                                                       
31 หนังสอืกรมราชทณัฑ ที ่ยธ. 0705/ว61 ลงวันที ่10 มกราคม 2550 เรือ่ง แจงขอมลูอตัราความจผุูตองขงั.
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ในเวลากลางคนืผูตองขงัจะนอนรวมกนัภายในอาคารเรอืนนอน โดยจะปลอยผูตองขงั
ลงมาท ํากจิกรรมตางๆ ภายนอกอาคารเรอืนนอนในเวลากลางวนั ซ่ึงยากตอการควบคมุ หากเปรยีบเทยีบ
กบัเรอืนจ ําและทณัฑสถานในประเทศญีปุ่นและเยอรมน ี ซ่ึงสวนใหญจะควบคมุผูตองขงัไวในหองขงั
ที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยจะอนุญาตใหผูตองขังออกจากหองขังเพื่อออกกํ าลังกายอยางมากไมเกิน
วนัละ  2  ช่ัวโมง

สืบเนือ่งจากความแออดัยดัเยยีดในเรอืนจ ําดงักลาว จงึไดเกดิเปนปญหาความมัง่คง
ปลอดภัยของเรือนจํ าตามมา กลาวคือ เมื่อจํ านวนผูตองขังมากขึ้น ก็สงผลตอสภาพความเปนอยู
ของผูตองขัง จนเกิดเปนปญหาในดานสุขอนามัย ดานอาหารการกิน อีกทั้งเมื่อจํ านวนผูตองขังมาก 
ผูตองขังบางคนก็ตองวางงาน เนื่องจากไมมีสถานที่และงานเพียงพอที่จะจายให ทํ าใหผูตองขัง    
เกดิสภาวะทางจติใจ คดิฟุงซาน ตงึเครยีด พฤตกิรรมกาวราว สงผลถึงการทะเลาะววิาทท ํารายรางกายผูอ่ืน
จนบางคนถงึขัน้ทีจ่ะหลบหน ีตรงนีเ้องทีก่ลายมาเปนความไมมัน่คงปลอดภยัของเรอืนจ ํา โดยเมือ่ผูตองขงั
มจี ํานวนมาก กย็อมเปนอปุสรรคตอการปองกนัการหลบหนขีองผูตองขงั หรือการปองกนัมใิหผูตองขงั
กอความวุนวาย หรือการกอการทะเลาะวิวาท เหตุเหลานี้เองเปนปจจัยหลักตอการควบคุมผูตองขัง 
ดังนั้น ดวยเหตุนี้จึงนํ ามาซึ่งปญหาใหญที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ การใชเครื่องพันธนาการ
กับผูตองขัง โดยเฉพาะผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด เพราะเนื่องดวยขอจํ ากัดทางกายภาพ  
ของเรือนจํ าดังกลาวนั่นเอง

ซ่ึ งในทางปฏิบั ติของเรือนจํ าและทัณฑสถานสวนใหญที่ควบคุมผูตองขัง     
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ผูตองขังดังกลาวมีอัตราโทษไมสูงมากนัก อาจจะมองปญหาเรื่อง
การใชพนัธนาการไดไมมากนกั แตหากพจิารณาถงึเรอืนจ ําและทณัฑสถานทีค่วบคมุผูตองขงัทีม่โีทษสูง
ซ่ึงเปนลักษณะผูตองขังคดีอุกฉกรรจที่มีกํ าหนดโทษประหารชีวิตหรือจํ าคุกตลอดชีวิตประกอบ
หากเรอืนจ ําและทณัฑสถานนัน้มจี ํานวนผูตองขงัมากกวาความจขุองเรอืนจ ําดวยแลว ก็มกัจะมปีญหา
เร่ืองการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังลักษณะดังกลาวภายในเรือนจํ า เชน เรือนจํ าบางขวาง  
เรอืนจ ํากลางทั่วประเทศ เปนตน โดยบางแหงเรือนจํ าเดียว แตตองใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง
ถึงประมาณ 700 กวาคน32

ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดพิจารณาเห็นวา ผูตองขังที่มีกํ าหนดโทษ
ประหารชีวิตหรือตลอดชีวิต เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม ประกอบกับเรือนจํ า
และทณัฑสถานสวนใหญ เปนเรือนจํ าที่กอสรางมานานกวา 20 ป มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงและ     
มชีองทางทีผู่ตองขงัสามารถด ําเนนิการหลบหนไีดงายกวาเรอืนจ ําทีก่อสรางใหม และเรอืนจ ําสวนใหญ

                                                       
32 ดูสถิติการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังทั่วประเทศ ในภาคผนวก ช.
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ยงัขาดอปุกรณเสริมความมั่นคงที่จํ าเปน นอกจากนั้นอัตราสวนระหวางจํ านวนเจาพนักงานเรือนจํ า
กบัจ ํานวนผูตองขังของกรมราชทัณฑยังคงอยูในระดับ 1 : 16 ซ่ึงตํ ่ากวาอัตราสวนที่ควรจะเปน คือ 
1 : 5 ถึง 3 เทา33

การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังคดีอุกฉกรรจสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด
เปนการใชเครื่องพันธนาการตลอด 24 ช่ัวโมง ตามปกติเรือนจํ าและทัณฑสถานจะสั่งใหใช     
เครือ่งพันธนาการแกผูตองขัง เมื่อศาลชั้นตนมีคํ าพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจํ าคุกตลอดชีวิต 
แมวาคดยีงัไมถึงทีสุ่ด และจะด ําเนนิการจ ําเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงัไปจนกวาคดถึีงทีสุ่ด จงึสงตวั
ผูตองขงัไปควบคมุตวัทีเ่รือนจ ํากลางบางขวางหรอืเรอืนจ ําความมัน่คงสงูในภมูภิาค สํ าหรับผูตองขงั
ในคดีสํ าคัญอาจถูกสงตัวไปควบคุมในเรือนจํ ากลางบางขวางหรือเรือนจํ าความมั่นคงสูง ตั้งแต  
ศาลชั้นตนมีคํ าพิพากษา โดยผูตองขังในเรือนจํ ากลางบางขวางจะไดรับการพิจารณาใหปลด    
เครือ่งพนัธนาการตอเมือ่ผูตองขงัไดรับพระราชทานอภยัโทษ ลดโทษจากประหารชวีติเปนโทษจ ําคกุแลว
เทานัน้ กระบวนการดังกลาวอาจตองใชเวลานานโดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 6 ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
การใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัระหวางการพจิารณาคด ี ซ่ึงศาลยงัไมไดพพิากษาวาเปนผูกระท ํา
ความผิด เปนการดํ าเนินการที่ลอแหลมตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนอยางยิ่ง34

ปญหาหนึ่งที่เรือนจํ าตองใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ดังที่กลาวมานั้น ก็คือ 
สภาพเรอืนจ ําทีไ่มมัน่คงและจ ํานวนผูตองขงัทีม่จี ํานวนมากและมจี ํานวนเพิม่ขึน้โดยตลอด โดยเฉพาะ
ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ซ่ึงรอการพจิารณาคดขีองศาลอยูเปนจ ํานวนมาก ไมวาจะเปนผูตองขงั
ในคดีที่มีโทษสูงหรือไมใดก็ตาม ที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากความลาชาในการพิจารณาคดีของศาล 
เพราะในหลายคดี ตองสูกันไปถึงชั้นฎีกา ระหวางนั้นก็ตองมีการดํ าเนินการตามหมายของศาล   
โดยตองนํ าตัวผูกระทํ าผิดไปควบคุมในเรือนจํ า จึงกลายสภาพมาเปนผูตองขังในเรือนจํ า ทั้งที่คดี  
ยังไมถึงที่สุด ผลเสียจึงเกิดกับตัวผูตองขังผูนั้นโดยตรงทั้งชีวิตและรางกาย จึงมีคํ าพูดวา “จํ าเปน     
ทีต่องแกไขระบบการพจิารณาคดใีนศาลกอนดหีรือไม กอนทีจ่ะไปแกไขระบบการปฏบิตัติอผูตองขงั
ในเรอืนจ ํา” จากเหตผุลทีจ่ ํานวนผูตองขงัมจี ํานวนมาก จงึท ําใหเกดิความไมมัน่คงปลอดภยัในเรอืนจ ํา
สภาพทางกายภาพของเรือนจํ าที่ไมแข็งแรงดังกลาว จึงเปนเหตุที่เจาพนักงานใชอางในการใช
เครือ่งพนัธนาการกับผูตองขัง ตามหลักกฎหมายที่วา เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
โดยเฉพาะผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดที่มีโทษสูงหรือคดีอุกฉกรรจ ปญหาจํ านวนผูตองขัง
ดงักลาวพิจารณาไดจากตารางที่ 4.1 และ 4.2

                                                       
33 พรพิตร นรภูมิพิพัชน. เลมเดิม. หนา 2-3.
34 แหลงเดิม.
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ตารางที่ 4.1 แสดงสถิติผูตองขังทั่วประเทศ ณ ปจจุบัน

สถติิผูตองขังท่ัวประเทศ

ประเภท ชาย หญิง รวม รอยละ (%)
1.   นกัโทษเด็ดขาด 76,114 14,953 91,067 71.345
2.   ผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด 29,356 6,060 35,416 27.74
      2.1 ระหวางสอบสวน 7,456 1,766 9,222 7.22
      2.2 ระหวางพจิารณา 6,686 1,167 7,853 6.15
      2.3 ระหวางอทุธรณ ฎีกา 15,214 3,127 18,341 14.37
3.   เยาวชนที่ฝากขัง 300 0 300 0.23
4.   ผูถูกกักกัน 12 1 13 0.01
5.   ผูตองกักขัง 699 166 865 0.68

รวมผูตองขังท้ังสิ้น 106,481 21,180 127,661 100

หมายเหตุ: เปนสถิติผูตองขังปจจุบัน ในปงบประมาณ 2550 สํ ารวจ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2550
ที่มา: กรมราชทัณฑ. http://www.correct.go.th

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา จํ านวนผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด        
ซ่ึงในตารางใชค ําวา ผูตองขงัระหวางสอบสวน ผูตองขงัระหวางพจิารณา ผูตองขงัระหวางอทุธรณ-ฎกีา
มจี ํานวนคอนขางมากถงึรอยละ 27.74 ของจ ํานวนผูตองขงัทัง้หมด ซ่ึงหากพจิารณาลงไปในแตละเรอืนจ ํา  
กม็ผูีตองขงัประเภทนีจ้ ํานวนมากเชนกนั จงึเกดิเปนความแออดัยดัเยยีดของผูตองขงั ซ่ึงยงัเปนอปุสรรค
สํ าคญัตอการจ ําแนกลกัษณะผูตองขงั ซ่ึงเปนมาตรการในการปฏบิตัติอผูตองขงัตามหลกัทณัฑวทิยา
อีกดวย ดงันั้นเหตุเหลานี้จึงกลายมาเปนขออางของเรือนจํ าที่มีสภาพทางกายภาพของเรือนจํ าที่ไมดี
หรือคอนขางตํ่ าตอการควบคุมผูตองขังวา ตองใชเครื่องพันธนาการเพื่อปองกันการหลบหนี หรือ
เปนผูตองขังคดีอุจฉกรรจเรือนจํ าเกาสภาพทรุดโทรม จึงจํ าเปนตองปองกันการหลบหนีโดยใช
เครื่องพันธนาการ อีกทัง้ขอมูลจํ านวนผูตองขังขางตนยังสอดคลองกับสถิติการใชเครื่องพันธนาการ
กับผูตองขัง เพราะในเรือนจํ าหรือทัณฑสถานบางแหงมีจํ านวนผูตองขังระหวางพิจารณาหรือ
ระหวางอทุธรณฎกีาคอนขางมาก ดงันัน้จงึท ําใหมกีารใชเครือ่งพนัธนาการมากตามไปดวย ซ่ึงเรอืนจ ํา
บางแหงใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังระหวางพิจารณามากกวาจํ านวนนักโทษเด็ดขาดที่ใส
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เครื่องพันธนาการถึง 5 เทา กลาวคือ นักโทษเด็ดขาดที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการ 118 คน แตจํ านวน  
ผูตองขังระหวางพิจารณาที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการมีมากถึง 678 คน35

อยางไรก็ตาม ในลักษณะเชนนี้ก็สามารถอธิบายในเชิงจิตวิทยาไดวา ผูตองขัง
ระหวางพิจารณานั้น มีอารมณที่คอนขางรุนแรง เพราะยังปรับตัวตอการเขามาอยูในที่คุมขังไมได 
เพราะบางคนกระท ําความผดิเปนครัง้แรก จงึมคีวามเครยีดและกดดนัทางดานคดคีวามทีย่งัไมถึงทีสุ่ด
ท ําใหมีบุคลิกลักษณะทางอารมณแปรปรวน มีภาวะซึมเศรา มีความเปนไปไดตอการทํ ารายตัวเอง 
ท ํารายผูอ่ืน หรือการพยายามฆาตวัตาย ซ่ึงปจจยัสํ าคญัทีท่ ําใหผูตองขงัระหวางพจิารณาคดีฆาตวัตาย
คอื สภาพแวดลอมของเรอืนจ ํา และผูตองขงัซ่ึงก ําลังเผชญิกบัภาวะวกิฤต ในสวนของตวัผูตองขงัเองนัน้
ปจจยัทีท่ ําใหผูตองขงัระหวางพจิารณาคดิฆาตวัตาย คอื ความกลวัส่ิงทีไ่มรู ความไมไววางใจผูทีม่อํี านาจ
เหนอืกวา ขาดอ ํานาจการควบคมุอนาคต ถูกแยกจากครอบครวัและคนทีม่คีวามส ําคญั อับอายทีถู่กคมุขงั
สูญเสยีศกัดิศ์รคีวามเปนคนเนือ่งจากถกูคมุขงั และปจจยัประกอบอืน่ๆ ทีท่ ําใหผูตองขงัอยูในภาวะวกิฤต
ทีน่ํ าไปสูการฆาตัวตาย เชน มกีารใชยาและสารเสพติดและแอลกอฮอลมากเกินไป การอบัอายหรือ
รูสึกผิดอยางแรงตอการกระทํ าความผดิ มโีรคทางจิตเวชหรือเคยมีประวัติฆาตัวตาย เปนตน เหลานี้
จงึท ําใหบางครัง้มคีวามจ ําเปนตามกฎหมายทีจ่ะตองใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัระหวางพจิารณา
ดงักลาว แมผูตองขังเหลานั้นจะอยูในเรือนจํ าหรือทณัฑสถานก็ตาม36

                                                       
35 ดขูอมลูของเรอืนจ ํากลางบางขวาง และเรอืนจ ําหรอืทณัฑสถานอืน่ๆ จากตารางการใชเครือ่งพนัธนาการ

ตอผูตองขังในเรือนจํ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ ในภาคผนวก ช.
36 ดูรายละเอียด ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ. จาก http://www.hosdoc.com
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ตารางที่ 4.2   กราฟแสดงสถิติผูตองขังยอนหลัง 10 ป ประจํ าปงบประมาณ 2540-2549

ที่มา: กรมราชทัณฑ http://www.correct.go.th

จากสถิติผูตองขังยอนหลังไป 10 ป ดงักลาว ในความเปนจริงแลว ในทางปฏิบัติ
จํ านวนผูตองขังสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา แตที่นํ าสถิติดังกลาวมาพิเคราะห ก็เพราะ
สามารถท ําใหเหน็ไดวา ถึงแมประเทศจะมรีะบบปองกนัอาชญากรรมเขม็งวดเพยีงใด จ ํานวนผูตองขงั
ที่อยูในสัดสวนที่ยังมากอยู ดังนั้นการที่ทางเรือนจํ าจะหันมาพัฒนาระบบควบคุมผูตองขังใหมั่นคง
ปลอดภยั เพือ่เปนการรองรับนั้น จึงยังกระทํ าไดยาก แตทั้งนี้และทั้งนั้นหากไมจัดทํ าระบบควบคุม
ทีเ่ขม็แขง็ การละเมดิสิทธิมนษุยชนโดยใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั กย็อมมากขึน้เปนเงาตามตวั
สังเกตไดจากขอมูลสถิติการใชเครื่องพันธนาการ37 เรือนจํ าทั่วประเทศนอยมากที่จะไมมีการใช
เครือ่งพนัธนาการ แมบางเรือนจํ าจะเปนเรือนจํ าที่สรางขึ้นมาใหมมีระบบความปลอดภัยสูงก็ตาม
                                                       

37 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช.

สถิติผูตองขังยอนหลัง 10 ป ประจําปงบประมาณ 2540-2549
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ในสวนของการควบคมุผูตองขงัไวในกรณพีเิศษ เพือ่เปนสวนหนึง่ของการลดปญหา
การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้น ประเทศไทยก็ไดมีการจัดสถานที่ไวโดยเฉพาะ เรียกวา 
“เขตควบคมุพิเศษ” ขึ้นภายในเรือนจํ า ดวยการติดตั้งระบบเสริมความมั่นคง เทคโนโลยีสมัยใหม 
เพือ่เฝาระวงัผูตองขงัในลกัษณะพเิศษ เชน ผูตองขงัทีม่อิีทธิพลทางการเงนิหรือการเมอืง หรือมฐีานะ
ทางสงัคม หรือประเภทเกเร หรือมีพฤตกิารณลักลอบน ําโทรศพัทมอืถือเขาเรอืนจ ํา หรือมพีฤตกิารณ
ชอบกอความไมสงบเปนประจํ า ซ่ึงยากแกการควบคุม การปกครอง และไมเหมาะสมที่จะควบคุม
รวมไวกับผูตองขังทั่วไปของเรือนจํ า โดยนํ าผูตองขังที่มีลักษณะพิเศษดังกลาวมาควบคุมไว         
ในเขตควบคุมพิเศษแทน และก็มีเรือนจํ าพิเศษเพื่อควบคุมผูตองขังระหวางพิจารณาโดยเฉพาะ

แตก็ยังเปนปญหา เพราะวาภายหลังการดํ าเนินการจัดตั้งเขตควบคุมพิเศษแลว
พบวา เรอืนจ ําและทณัฑสถานทีม่เีขตควบคมุพเิศษมกัจะน ําผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดทีม่โีทษสูง
เชน ประหารชีวิต จํ าคุกตลอดชีวิต หรือคดีอุกฉกรรจ หรือผูตองขังคดียาเสพยติดที่มีของกลาง
จ ํานวนมาก มาควบคุมไวในเขตควบคุมพิเศษดวยเชนกัน เนื่องจากมีความเห็นวา เขตควบคุมพิเศษ
มีความมั่นคงปลอดภัยมากกวาแดนทั่วไป และผูตองขังที่มีกํ าหนดโทษสูง ควรจะเปนผูตองขัง
ลักษณะพเิศษดวย ทัง้ทีค่วามเปนจรงิแลวเจตนารมณของการจดัประเภทของผูตองขงัทีม่ลัีกษณะพเิศษ
ในความหมายทีแ่ทจริงแลว มไิดหมายถงึผูตองขงัทีม่กี ําหนดโทษสงูและเปนนกัโทษเดด็ขาดเสมอไป
บางครั้งผูตองขังที่มีโทษตํ่ าหรือเปนผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ก็อาจจะตองใหการปฏิบัติ
ในลักษณะผูตองขังที่มีลักษณะพิเศษก็ได ถามีพฤติการณบงชี้ และในทํ านองเดียวกัน ผูตองขัง       
ทีม่กี ําหนดโทษสูง หากมีพฤติการณที่ดีหรือมีความประพฤติดี ก็ไมจํ าเปนตองใชเครื่องพันธนาการ
หรือควบคุมไวในเขตควบคุมพิเศษ ทั้งนี้ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ผูตองขังที่อยูในเขตควบคุมพิเศษ   
ดังกลาว ไดใชอํ านาจหรืออิทธิพลที่ตนเองมีอยู บังคับใหผูตองขังที่มีโทษสูงหรือคดีอุกฉกรรจ   
เปนบรวิารและเปนล่ิวลอหรือเปนสมนุของตนเอง เพือ่ไปท ํารายผูตองขงัอืน่ หรือกระท ําความผดิแทน

อีกทั้งยังเปนปญหาที่วา เขตควบคุมพิเศษภายในเรือนจํ า และ เรือนจํ าพิเศษ38 
ไมไดมอียูทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปจจุบันมีเขตควบคุมพิเศษภายในเรือนจํ า 15 แหงเทานั้น และมี
เรือนจํ าพิเศษเพียง 30 แหง จึงทํ าใหในเรือนจํ ากลางหรือเรือนจํ าจังหวัดที่ไมมีเขตควบคุมพิเศษ    

                                                       
38 ปจจุบันมีการแกปญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจํ า จากจํ านวนผูตองขังที่เพิ่มมากขึ้นและ

เปนการลดปญหาการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัทีม่อีตัราโทษสงู โดยมโีครงการกอสราง “แดนความมัน่คงสงูสดุ”
สํ าหรับควบคุมผูตองขังกํ าหนดโทษสูง โดยไมตองใชเครื่องพันธนาการระหวางถูกควบคุม ตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏบิติัการกรมราชทณัฑ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2551 โครงการที ่2.4.1 โครงการพฒันาระบบการควบคมุ
และการปฏิบัติตอผูตองขัง ในปงบประมาณ 2550 รับผิดชอบโครงการโดย สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง    
สํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ.
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ในเรอืนจ ําหรือจงัหวดัทีไ่มมเีรือนจ ําพเิศษ ตองน ําผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดทีม่ลัีกษณะพเิศษ
ดังกลาวขางตน ไปควบคุมรวมไวปะปนกัน จึงเกิดเปนปญหาการทะเลาะวิวาท กอความไมสงบ   
ในเรือนจํ า นํ ามาซึ่งการใชเครื่องพันธนาการเพื่อควบคุมผูตองขัง

การทีจ่ะแกไขภาวะแออดัยดัเยยีดของผูตองขงัในเรอืนจ ําอาจจะท ําไดโดยการสราง
เรอืนจ ําขึน้ใหมใหเพยีงพอกบัจ ํานวนผูตองขงัทีเ่พิม่ขึน้ หรือใหมกีารจดัเขตควบคมุพเิศษเฉพาะผูตองขงั
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด แตการแกปญหาดวยวิธีนี้จะใชงบประมาณจํ านวนมากในการกอสราง
ขึน้มาใหม รวมทั้งคาใชจายในการซอมแซม บํ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ตางๆ และ
จ ํานวนเจาพนกังานเรือนจํ าที่ตองมีมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจึงนาจะไมเหมาะสมหากจะแกปญหา
โดยวธีินีเ้พยีงอยางเดียว และยังเปนเพียงการแกปญหาไดในชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ทางที่ดีนาจะมี
การใชมาตรการทางกฎหมายเขามาชวยเพือ่จะลดปรมิาณจ ํานวนผูตองขงั เชน มาตรการในการปฏบิตัิ
ตอผูกระทํ าผิดโดยไมใชเรือนจํ าหรือมาตรการในการลงโทษอยางอื่นแทนการลงโทษจํ าคุก ไดแก 
การรอลงอาญาโดยการคุมประพฤติ การชะลอการฟอง การพักการลงโทษ หรือการลดวันตองโทษ 
เปนตน

4.2.4 สขุภาพอนามัยทางดานรางกายของผูตองขัง
นอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและจํ านวนผูตองขังในเรือนจํ า       

ดังกลาวแลว ปญหาที่ยังสงผลกระทบโดยตรงตอผูตองขัง ก็คือ สุขภาพอนามัยทางดานรางกาย   
ของผูตองขงั เพราะปจจบุนัสภาพทีผู่ตองขงัตองอยูกนัอยางแออดั โดยเฉพาะผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ด ทีไ่มมกีารจดัสถานทีค่วบคมุไวโดยเฉพาะนัน้ จงึเกดิปญหาการเจบ็ปวยสุขอนามยัของผูตองขงัขึน้
ในหลายแหงของเรือนจํ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ การดูแลรักษาของแพทยจึงเปนไปโดยลาชา
และไมทัว่ถึง แมกฎหมายจะก ําหนดใหมแีพทยประจ ําเรอืนจ ําหรือทณัฑสถานกต็าม39 เพราะในทางปฏบิตัิ
แพทยประจ ําเรอืนจ ําสวนใหญ จะมกีแ็ตในเรอืนจ ําในเขตกรงุเทพเทานัน้ ทีพ่อจะมแีพทยประจ ําอยู40

ซ่ึงในเรื่องดังกลาวยิ่งเปนปญหามากสํ าหรับผูตองขังที่เขาขายตองใชเครื่องพันธนาการตามกฎหมาย 
เพราะเมือ่การแพทยไมทัว่ถึงแลว การทีจ่ะตรวจสภาพรางกายของผูตองขงักอนมกีารใสเครือ่งพนัธนาการ
กย็อมทีจ่ะไมทัว่ถึงไปดวย ซ่ึงหากผูตองขงัมอีาการเจบ็ปวยอยูกอนแลว การทีไ่ปใสเครือ่งพนัธนาการ
ตอเขาอีก ก็ยิ่งจะทํ าใหอาการเจ็บปวยเดิมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความกดดันทางจิตใจดวย          
จงึมโีอกาสเสี่ยงที่ผูตองหาจะเสียชีวิตได

                                                       
39 กฎกระทรวงฯ ขอ 23 และ 72.
40 วิสัย พฤษะวัน ก เลมเดิม. หนา 176.
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นอกจากปญหาความแออัดของผูตองขังและการรักษาพยาบาลดังกลาวแลว
จ ํานวนบคุลากรทางการแพทยรวมถึงพยาบาลและเครือ่งเวชภณัฑทีไ่มเพยีงพอ กก็อใหเกดิผลกระทบ
ตอสุขภาพทางรางกายของผูตองขังโดยตรง ซ่ึงแมพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงฯ จะมี
ความทันสมัยพอสมควรตามยุคสมัย และแมจะยังมิไดแกไขจนปจจุบันนี้ แตหลักการที่วางไว       
ถาหากไดมีการปฏิบัติตามและปรับปรุงวิธีการใหทันกับความกาวหนาดานการแพทยตามสมควร   
ก็จะสามารถดํ าเนินงานไดอยางเหมาะสม ถูกหลักวิชาการ และเกิดเปนผลดีแกทุกฝาย โดยเฉพาะ   
ผูปวยทีเ่ปนผูตองขงัในทางปฏบิตัทิีเ่ปนอยู เมือ่เกดิความจ ําเปนในทางการแพทยทีจ่ะตองใหผูตองขงั
ที่ปวยไดรับการรักษาพยาบาลอยางดีพอสมควร ก็เกิดปญหาในดานการควบคุม เพราะหากนํ าตัว    
ผูตองขงัไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํ า โรงพยาบาลภายนอกมิไดมีสถานที่จัดไว
ใหเฉพาะเพือ่การคมุขงัและรกัษาตวัผูตองขงัทีป่วยในเวลาเดยีวกนั โดยเฉพาะผูตองขงัในคดอุีกฉกรรจ
ซ่ึงเสีย่งตอการหลบหนี จะกอใหเกิดความกังวลแกผูมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมมาก ตรงนี้เอง
เปนสาเหตุแหงความจํ าเปนที่จะตองมีการนํ าเครื่องพันธนาการมาใช

เมื่อพิจารณาจากกฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard 
Minimum Rules For the Treatment of Prisoners) กไ็ดมีการบัญญัติในเรื่องดังกลาวเอาไว กลาวคือ 
ขอ 91 “ผูถูกคมุขงัระหวางการด ําเนนิคด ี พงึมสิีทธิใหแพทยหรือทนัตแพทยของตนมาเยีย่มและบ ําบดั
รักษาอาการ หากวามีความจํ าเปนอันควร และผูถูกคุมขังดังกลาวสามารถออกคาใชจายเองได” และ
ในขอ 33 “………เครือ่งพันธนาการอยางอื่นจะนํ ามาใชไดตอเมื่อมีพฤติการณดังตอไปนี้ (ก).……., 
(ข) ดวยเหตุผลทางการแพทยตามคํ าสั่งของเจาหนาที่ทางการแพทย และที่สํ าคัญซ่ึงเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศ ก็คือ ขอ 7 “บคุคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย
ไรมนษุยธรรม หรือตํ่ าชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทยหรือ
ทางวทิยาศาสตร โดยปราศจากความยนิยอมอยางเสรขีองบคุคลนัน้มไิด” รวมถึงมาตรฐานสากลอืน่ๆ ดวย
ที่ไดกลาวไวในดานการคุมครองเรื่องการรักษาพยาบาลตอผูตองขัง ซ่ึงไดกลาวไวในหัวขอ 2.7    
ดงันัน้จงึเปนหลักการทีด่ทีีส่หประชาชาตเิหน็ควรใหในทกุประเทศควรทีจ่ะปฏบิตัติามและตองค ํานงึ
ในเรื่องนี้ ซ่ึงถือเปนการรักษาสิทธิของผูตองขังโดยตรง

สํ าหรบักฎหมายราชทณัฑของไทยนัน้ แมจะไดบญัญตัใินเรือ่งการรกัษาพยาบาล
ทางการแพทยตอผูตองขังไวก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ยังเปนปญหาอยูมากมาย ดังที่กลาวมาแลว  
อีกทั้งที่เปนปญหาสํ าคัญอยางหนึ่งตอตัวผูตองขังเองสํ าหรับในเรื่องการใชเครื่องพันธนาการ ก็คือ 
เมือ่มกีารใชเครื่องพันธนาการแลว กลับไมมีแพทยในการตรวจสอบรางกายของผูตองขังวา สมควร
จะใชเครื่องพันธนาการหรือไม หรือเมื่อใชไปแลวเกิดเปนผลรายตอรางกายผูตองขัง เชน เกิดอาการ
อักเสบเรือ้รังตรงสวนของรางกายทีใ่สเครือ่งพนัธนาการ เพราะเครือ่งพนัธนาการบางชนดิเปนโลหะเหลก็
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เมือ่เกบ็ไวเปนเวลานานจงึเกดิเปนสนมิ เชนนีส้มควรจะใชตอไปอกีหรอืไม จงึมคีวามส ําคญัอยูทีด่ลุพนิจิ
ของเจาพนักงานเรือนจํ าและการตรวจสอบทางการแพทย

ประเด็นดังกลาวพิจารณาไดจากกรณีการจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุน41 เนื่องจาก
มีการจํ าตรวนถึง 24 ช่ัวโมง เปนเวลาประมาณสองปส่ีเดือน โดยอางวาเปนนักโทษคดีอุกฉกรรจ 
ท ําใหมกีารรองเรยีนใหถอดตรวน เพราะผูตองขงัมกีารอกัเสบตรงขอเทาทีใ่สตรวน ซ่ึงเรือ่งนีแ้มจะมี
การตรวจยนืยนัโดยแพทยแลววา การอกัเสบรกัษาหายแลวและไมเปนอนัตรายตอผูตองขงั และผูตองขงั
ก็ยินยอมใหใสได แทนที่จะนํ าตัวไปขังในหองขังเดี่ยว ตรงนี้ก็นาจะมีการนํ าตัวผูตองขังดังกลาว 
ไปตรวจทีโ่รงพยาบาลภายนอกดวย เพื่อเปนการตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง นอกเหนือจากแพทยประจํ า
เรอืนจ ํานัน้ และจากการอธบิายของทางเรอืนจ ํากลางชลบรีุทีย่อมรบัวา ผูตองขงัดงักลาวมกีารอกัเสบจรงิ
จากการทีใ่สตรวนนั้น แตไดมีการรักษาใหหายแลว ก็แสดงวาในระยะแรกๆ ทีม่กีารใสตรวน ไมได
มีการตรวจสอบจากเจาหนาที่ทางการแพทยเลยหรือไม เพราะอันที่จริงแลวเมื่อมีการใสตรวน    
ยอมทีจ่ะตองมีคณะกรรมการดูแลในเรื่องนี้ และตองมีแพทยตรวจสอบสุขภาพรางกายของผูตองขัง 
อยูเปนประจํ าดวย

ดงันัน้ ในการจะใสตรวนกบัผูตองขงั หากมองในเรือ่งสขุภาพรางกาย ควรมแีพทย
มาตรวจสอบรางกายกอน และควรมีการรองดวยผาหรือใสถุงเทา แลวคอยใสตรวน เพื่อปองกัน
การเปนแผลอกัเสบ ทัง้นีจ้ะตองกระท ํากบัผูตองขงัทกุคนทีพ่จิารณาตามกฎหมายแลววาตองใสตรวน
ไมใชพจิารณาแตเพียงผูตองขังทางการเมือง ผูตองขังที่มีฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจเทานั้น

อยางไรก็ตาม ปญหาอยางหนึ่งในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสอบ  
ทางการแพทยตอผูตองขัง ก็นาจะมาจากการขาดงบประมาณและเนื่องจากที่เรือนจํ าเปนลักษณะ
ของโลกทีป่ด แพทยและพยาบาลตางกไ็มอยากเขาไปท ํางาน เพราะความคดิทีว่า จะเอาตวัไปเสีย่งท ําไม
ดงันัน้กระทรวงยตุธิรรมจงึจ ําเปนตองสนับสนุนงบประมาณทางดานการแพทยตอการรักษาพยาบาล
ผูตองขังในเรือนจํ าดวย และกรมราชทัณฑตองเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
ควรหาชองทางสือ่สารใหขาราชการทกุระดบัมคีวามรูความเขาใจและยอมรบันโยบายดงักลาวอยางแทจริง
รวมทัง้การเสรมิสรางองคความรูและคานยิมทีถู่กตองในเรือ่งสทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีความเปนมนษุย
เพื่อลดกระแสการตอตาน โดยแทรกไวในกระบวนการพัฒนาขาราชการทุกระดับตั้งแตขาราชการ
บรรจุใหมจนถึงผูบริหารงานราชทัณฑระดับสูง เพื่อใหเขามารักษาพยาบาลตอผูตองขังได และ  
ตองสรรหาบคุลากรทางดานการแพทยทีม่คีวามเปนมอือาชีพในการรกัษาพยาบาลผูตองขงั ในอตัราสวน

                                                       
41 ดูรายละเอียด กรณีการจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุนในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข.
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ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตอการปฏิบตังิาน เพือ่สรางเสรมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดานสขุอนามยั
และงานควบคุมผูตองขัง

4.2.5 การตรวจสอบและถวงดุลในการปฏิบัติตอผูตองขัง
ในการบรหิารงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครฐัหรือเอกชนกต็าม นอกจากตองมนีโยบาย

แผนงาน และการจดัการทีด่แีลว จะตองมรีะบบตรวจสอบทีม่ปีระสิทธภิาพ เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ขององคกรวาเปนไปตามนโยบายและแผนงานอยางถูกตองไดผลเพียงใด เพื่อจะไดปรับแกไข   
กอนจะเกิดความเสียหายขึ้น ระบบตรวจสอบที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะชวยปองกันบุคลากรมิให
เบีย่งเบนไปจากหนาที่และความรับผิดชอบทั้งโดยตั้งใจและขาดเจตนา

ระบบตรวจสอบมีไดหลายลักษณะและหลายระดับ อาจเปนการตรวจสอบ
ลักษณะเฉพาะ เชน การตรวจการใชทรัพยากร การตรวจการใชจายเงินของหนวยตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือการตรวจลักษณะเฉพาะทั่วไปซึ่งตรวจสอบ
ทัง้การใชทรัพยากรและการใชอํ านาจของบุคลากรโดยเฉพาะกลไกของรัฐ

ปญหาส ําคญัของการบรหิารราชการทีต่องมกีารตรวจสอบและถวงดลุ โดยเฉพาะ
หนวยงานราชทัณฑ คือ ปญหาการใชอํ านาจในทางที่ไมถูกตองเพื่อการทุจริต หรือใชอํ านาจเกินเลย
จากอ ํานาจหนาที่ที่มีหรือไมมีอยู โดยไมมีเจตนาทุจริต อาจเกิดจากความเคยชิน ความไมรู หรือ
บอกกลาวแนะน ํากนัมาอยางผดิๆ ท ําใหเกดิความเดอืดรอนเสยีหายแกราชการเกดิความไมยตุธิรรมขึน้
ในสังคม อภิสิทธิ์และการเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิมนษุยชนในระดับตางๆ การใชอํ านาจ
ของกลไกรัฐเหลานี้ จงึจ ําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบ

เมือ่พจิารณาจากกฎมาตรฐานขัน้ตํ ่าของการปฏบิตัติอนกัโทษ กไ็ดบญัญตัใินแนวทาง
การตรวจสอบเรอืนจ ําไวในขอ 55 วา “เรือนจ ําและกจิการของเรอืนจ ําตองมกีารตรวจสอบเปนประจ ํา
โดยผูตรวจการเรอืนจ ํา ซ่ึงหนวยงานราชทณัฑของประเทศไดแตงตัง้จากผูทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ
โดยการตรวจสอบนั้นเปนไปโดยเฉพาะเพื่อใหเกิดหลักประกันวา เรือนจํ านั้นมีการจัดการที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบั อีกทัง้เพือ่ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของงานราชทณัฑและกจิการ
เรอืนจ ํา”42 อีกทัง้ยงัมกีารกลาวไวในมาตรฐานสากลฉบบัอืน่ เชน หลักการเพือ่การคุมครองบคุคลทกุคน
                                                       

42 Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners. In statement “Inspection”. Article 55       
“ There shall be a regular inspection of penal  institutions and services by qualified and experienced  inspectors 
appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure that these institutions are 
administered in accordance with existing laws and  regulations and with a view to bringing about  the objectives  
of  penal  and  correctional  services.”
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ทีถู่กคมุขงัหรอืจ ําคกุ43 เปนตน ทัง้นีก้ฎหมายราชทณัฑของไทยกไ็ดมกีารปฏบิตัติามแลว โดยบญัญตัิ
ไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงฯ แตปญหาก็มีดังที่ไดกลาวไว

สํ าหรบัเรอืนจ ําหรือทณัฑสถานซึง่คอนขางเปนโลกปดจากสงัคมทัว่ไป เนือ่งจาก
มกี ําแพงเรอืนจ ําขวางกัน้ปดบงัสายตาของบคุคลภายนอก และสงัคมไมสูใหความสนใจ หรือแมกระทัง่
ไมตองการรับรูเกี่ยวของ เพราะถือวาเปนสถานที่อยูของคนกระทํ าผิด จึงเปนโอกาสที่เกิดการทุจริต
และใชอํ านาจในทางทีผิ่ดไดงาย โดยเฉพาะการละเมดิสทิธมินุษยชน การตรวจสอบการด ําเนนิงานทัว่ไป
จงึมีความสํ าคัญและจํ าเปนยิ่งขึ้นไปอีก

แมในกฎกระทรวงกฎมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบญัญตัิ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ไดก ําหนดใหมีสารวัตรเรือนจํ าประจํ ากรมราชทัณฑ ซ่ึงมีหนาที่ตรวจเรือนจํ า
ตามทีอ่ธิบดมีคีํ าส่ังใหตรวจ แตก็เปนเพียงตามหลักกฎกระทรวงฯ เทานั้น ในทางปฏิบัติตํ าแหนงนี้
ไมมแีลว แตจะไปยดึตามระเบยีบกรมราชทณัฑวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจการราชทณัฑ พ.ศ. 2535
ซ่ึงเรยีกวา ผูตรวจราชการกรมราชทณัฑ โดยการมผูีตรวจราชการดงักลาวเปนความพยายามทีจ่ะท ําให
ระบบการตรวจราชการมเีอกภาพและใหสามารถตรวจราชการไดผลจริงจงั รวมถึงการปฏบิตัติอผูตองขงั
อยางถูกตอง และสอดคลองกับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ 
แตในทางปฏิบัติยังมีปญหาและจุดออนอยู กลาวคือ ไมมกีารกํ าหนดคุณสมบัติหรือวิธีการแตงตั้ง   
ผูตรวจราชการไวเปนการเฉพาะ และภาพพจนเกาๆ ตลอดจนการยอมรับในทางปฏิบัติมีนอย

ในสวนของคณะกรรมการตรวจเรอืนจ ํา ซ่ึงถือเปนคณะกรรมการทีม่าจากขาราชการ
องคกรของรัฐภายนอกที่ไมใชขาราชการกรมราชทัณฑ  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 44 
ซ่ึงมหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบในสายงานตางกัน ซ่ึงยังเปนปญหาที่วายากที่จะทํ าใหเกิดผล เพราะ
คณะกรรมการสวนใหญมาจากตางกระทรวง ถาจะหวงัผลในทางปฏบิตัจิริงๆ ควรแตงตัง้จากบคุคล
ในภาคเอกชนมารวมดวย หรือหนวยงาน หรือมลูนธิิทีไ่มหวงัผลประโยชนใดๆ นอกจากการทีจ่ะพฒันา
สังคม ยิ่งเปนปญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเจาพนักงานเรือนจํ าในการสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ ก็ยิ่ง   
เปนปญหาสํ าคัญ เพราะผูมีอํ านาจสั่ง คอื พัศดี ซ่ึงถือวาเปนขาราชการชั้นผูใหญ44

                                                       
43 ดูในหัวขอ 2.7.1 หนา 102. และ Principles for the Protection of  All  Persons under Any From of

Detention or Imprisonment Article 25, 26, and 29.
44 ดูการแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ ในสวนที่เกี่ยวกับพัศดี ในภาคผนวก ค.
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

ผูตองขังกอนศาลมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด หรือที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ เรียกวา คนฝาก 
คนตองขัง หรือคนตองขังในระหวางอุทธรณหรือฎีกา ถือเปนผูตองขังที่ตองไดรับการคุมครองสิทธิ
มากกวานกัโทษเดด็ขาด จะไปปฏบิตัเิหมอืนกนัยอมเปนการไมถูกตอง เพราะผูตองขงักอนศาลมคี ําพพิากษา
ถึงที่สุดนั้น ยังไมถือวามีความผิดจนกวาศาลจะพิพากษาอันเปนที่สุดตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเดิม 
มาตรา 33 ดงันีก้ารปฏบิตัติอผูตองขงัเหลานัน้โดยใชเครือ่งพนัธนาการจงึเปนการละเมดิสทิธิเสรภีาพ
ทางรางกายโดยจํ ากัดการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ และขัดตอรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวดวย   
ตวัอยางในคดี ผูตองขังชาวญี่ปุน เปนตน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับเดิม พ.ศ. 2540 ที่เพิ่งถูกยกเลิกไป รวมถึง      
รัฐธรรมนญูที่จะทํ าการรางขึ้นมาใหม1 ก็ไดใหความสํ าคัญและเนนยํ้ า เร่ือง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยที่การใชอํ านาจของเจาพนักงานเรือนจํ าจึงตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของผูตองขังดวย โดยที่จะตองไมปฏิบัติตอเขาอยางมิใชมนุษย ทารุณ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม เนื่องจากผูตองขังถือเปนพลเมืองสวนหนึ่งของประเทศ แมจะถูกจํ ากัด
สิทธิและเสรีภาพไปบางบางสวนโดยผลของกฎหมาย แตก็ยังมีสิทธิเสรีภาพบางประการที่ยังคง
เหลืออยู การทีผู่ตองขงัตองถูกจองจ ําอยูในเรอืนจ ํากถื็อวาเปนการกระท ําตอชีวติและรางกายของเขาแลว
โดยการจ ํากดัสทิธแิละเสรภีาพในชวีติรางกายซึง่รัฐหรือองคกรของรฐัสามารถกระท ําไดตามกฎหมาย
แตทัง้นีจ้ะปฏบิัติตอพวกเขาเหลานั้นอยางขาดความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทารุณโหดราย
หรือไรมนุษยธรรมหาไดไม สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว เปนประโยชน  
ของประชาชนทีรั่ฐตองปกปองคุมครอง และตองเปนไปเพือ่ประชาชนทกุคนในสงัคมโดยเฉพาะอยางยิง่
กรมราชทณัฑ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการบังคับโทษแกผูตองขังที่อยูในความควบคุม 

                                                       
1 โปรดดูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...  ฉบับรับฟงความคิดเห็น และสาระสํ าคัญ

ของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540.
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โดยการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และตองปฏิบัติงานในหนาที่ภายใตกรอบ
หรือขอบเขตที่กฎหมายใหอํ านาจไวโดยเครงครัด

งานราชทัณฑถือวาเปนสาขาหนึ่งของงานปกครอง ซ่ึงมุงผลจะนํ าความสงบเรียบรอย  
ความสงบสุขมาสูสังคมและประเทศชาติ เปนงานที่มีความละเอียดออนเปนการปฏิบัติตอผูตองขัง  
ซ่ึงเปนบุคคลที่ถูกจํ ากัดสิทธิเสรีภาพ ในหลายดานหลายประการ ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
งานของราชทณัฑจะตองเปนบคุคลทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม มจีติสํ านกึในการปฏบิตังิานเพือ่ประโยชนของชาติ
ของสงัคม การปฏบิตัหินาทีจ่ะตองยดึหลักกฎหมายอนัชอบธรรม ซ่ึงมุงรักษาผลประโยชนสวนรวม
ของทางราชการในการตดัสินใจมากกวาผลประโยชนของตนเองหรอืพวกพอง และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ
ซ่ึงเปนที่ยอมรับของสากล เชน กฎมาตรฐานขั้นตํ่ าของสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ  
หลักสิทธิมนุษยชน เปนตน โดยจะตองปฏิบัติตอผูตองขังดวยเมตตาธรรม ไมทารุณโหดราย แกไข
พฒันาจติใจใหกลับตนเปนพลเมืองดีของชาติภายหลังพนโทษ

อยางไรก็ตาม ในกรณทีีผู่ตองขังสามารถหลบหนีไปจากเรือนจํ าได เจาพนักงานเรือนจํ า
ผูเกี่ยวของจะตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204 ฐานเปนเจาพนักงาน กระทํ า      
ดวยประการใดๆ ใหผูทีอ่ยูในระหวางคมุขงันัน้หลุดพนจากการคมุขงัไป ดวยเหตุแหงความผดิดงักลาว
การควบคุมผูตองขังไมใหหลบหนี โดยการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังตามมาตรา 14         
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฯ ก็ยงัคงมีความจํ าเปนอยู แตก็ตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายดวย ไมใชเพื่อการลงโทษทางวินัยแกผูตองขัง เพราะการกระทํ าเชนนั้น
ถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ฐานท ําใหเสียเสรีภาพในรางกาย  

ดงันัน้จงึขอสรปุรายละเอยีดเปนขอๆ สํ าหรบัปญหาการใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงั
กอนมคี ําพพิากษาถึงที่สุด จากรายละเอียดในหัวขอใหญ ที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 4 ดงัตอไปนี้

1) พระราชบญัญตัริาชทณัฑ และกฎกระทรวงฯ ตลอดจนระเบยีบขอบงัคบัของกรมราชทณัฑ
ที่บังคับใชกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดยังไมมีความชัดเจน สวนใหญจะใหดุลพินิจ         
แกเจาพนกังานเรอืนจ ํา จงึเปนปญหาตอการตคีวาม และในบางเรือ่งกไ็มสอดคลองกบัมาตรฐานสากล
ขององคการสหประชาชาต ิโดยเฉพาะการไดรับการปฏบิตัอิยางเดยีวกนัระหวางผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงที่สุดกับนักโทษเด็ดขาด

2) เรือนจ ําและทณัฑสถานสวนใหญไมมกีารแยกควบคมุระหวางผูตองขงักอนมคี ําพพิากษา
ถึงทีสุ่ดกบันกัโทษเดด็ขาด และยงัไมมพีืน้ทีเ่ฉพาะทีจ่ดัไวควบคมุผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
ที่มีอัตราโทษสูงหรอืในคดีอุจฉกรรจ ภายในเรือนจํ าหรือทณัฑสถานนั้น
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3) สภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ในเรือนจํ าหรือทณัฑสถาน สวนใหญ 
ไมเหมาะสมส ําหรับการควบคมุตวัผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด โดยเฉพาะผูตองทีม่อัีตราโทษสงู
หรือผูตองขังในคดีอุจฉกรรจ

4) การไมไดรับการสนบัสนนุงบประมาณอยางเพยีงพอ ในการปรบัปรงุสถานทีค่วบคมุตวั
ผูตองขังและการติดตั้งระบบเสริมความมั่นคงภายใน รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยี
ทีใ่ชในการควบคุมตรวจคนและควบคุมตัวผูตองขัง

5) การขาดแคลนบุคลากรในการควบคุมตัวผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดที่มี
อัตราโทษสงูหรือในคดอุีจฉกรรจ ทัง้ในดานปรมิาณและคณุภาพ โดยเฉพาะบคุลากรทีม่คีวามเปนมอือาชพี
ในการควบคุมผูตองขังอยางแทจริง

6) การรกัษาพยาบาลหรอืการตรวจสอบทางการแพทยตอผูตองขงั ไมไดรับการปฏบิตัิ
อยางจริงจังตามกฎหมาย และขาดแคลนบุคคลากรทางการพยาบาลและการแพทยภายในเรือนจํ า
และทณัฑสถาน

7) ความลาชาในการดํ าเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ที่สง
ผลกระทบตอการควบคุมตัวผูกระทํ าผิด ตั้งแตการสอบสวนของเจาพนักงาน การฟองคดี และ    
การพิจารณาคดีของศาล ตลอดจนการพิจารณาใหประกันตัว ทํ าใหจํ านวนผูตองขังลนเรือนจํ า     
เกดิเปนปญหาของสภาพความมั่นคงปลอดภัยภายในเรือนจํ า

8) จ ํานวนของผูตองขังที่มีจํ านวนมาก เรือนจํ าและทัณฑสถานทั่วไปมีความจุรองรับ
ไมเพียงพอกับจํ านวนผูตองขัง จึงเกิดเปนปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัยภายในเรือนจํ า และ
ตองสรรหาการปฏบิตัแิละวธีิการเพือ่ควบคมุผูตองขงั อยางหนึง่คอื การใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั

9) การใชดุลพินิจของเจาพนักงานเรือนจํ าในการสั่งใหใชหรือเพิกถอนการใช    
เครือ่งพนัธนาการนัน้ ระบบตรวจสอบและถวงดลุตอเจาพนกังานตามกฎหมาย ในการกระท ําดงักลาว
ยงัไมมคีวามชัดเจนและไมเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ ตลอดจนตรวจสอบการกระทํ าไดยาก
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5.2  ขอเสนอแนะ

จากการศึกษารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
(ฉบับที่…) พ.ศ. ... ในสวนเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องพันธนาการ ทํ าใหทราบวา มีการแกไขมาตรา 14 
ของพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 แตรางดงักลาว ยงัถือวามจีดุบกพรองบางเชนกนั ไมสมบรูณ
เสยีทเีดยีว เพราะทีถื่อวาเปนการแกไขเพิม่เตมิจรงิๆ ยงัมนีอย เปนลักษณะของการน ําเอากฎกระทรวงฯ
ที่มีบัญญัติอยูแลว มาไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑเสียมากกวา แตที่มีการแกไขโดยใหอธิบดี
ก ําหนดตวัพัศดีในการสั่งหรือเพิกถอนการใชเครื่องพันธนาการ ก็ถือวาสามารถถวงดุลอํ านาจหนาที่
ของเจาพนักงานเรือนจํ าไดระดับหนึ่ง   

ดังนั้น ควรอาศัยโอกาสในชวงที่ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของบานเมืองกํ าลังมี
การเปลีย่นแปลงนี ้ท ําการแกไขรางฯ ดงักลาวเสยีใหม เพือ่แกไขปญหาในเรือ่งการใชเครือ่งพนัธนาการ
กับผูตองขังที่เปนอยูในปจจุบัน ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนในขอตกลงระหวางประเทศ 
และจะไดแกไขความลาสมัยของพระราชบัญญัติราชทัณฑที่ใชบังคับมานานแลวอีกดวย รวมทั้ง  
หาวิธีการตางๆ ในทางปฏิบัติดวย โดยผูเขียนมขีอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้

5.2.1 ควรด ําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 (1) 
และ (3) โดยในอนุ (1) ใหตดัค ําวา “นาจะ” ออกไป และใสค ําวา “พยายาม” ลงไปแทนค ําวา “นาจะ”
ทีต่ัดออกไป สวนในอนุ (3) ใหตดัค ําวา “นาจะ” ออกไป ทั้งนี้เพื่อใหบทบัญญัติในมาตรา 14 (1) 
และ (3) มีนัยแคบลง มีความรัดกุมมากขึ้น เหมาะสมกับสภาพการณของเรือนจํ า และทัณฑสถาน
ตางๆ ในปจจุบันที่มีความมั่งคงแข็งแรงมากขึ้น การใชดุลพินิจของผูมีอํ านาจสั่งเครื่องพันธนาการ
กบัผูตองขงัตองมคีวามระมดัระวงัในการสัง่ใชมากยิง่ขึน้ การคาดคะเนหรอืสงสยั หรือคาดวาเหตกุารณ
จะเกิดไมเปนเหตุผลที่สามารถนํ ามาอางใหเกิดความถูกตองชอบธรรมไดอีกตอไป ความยุติธรรม 
จะเกดิกบัผูตองขงัมากขึน้ เนือ่งจากการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัตามพระราชบญัญตัริาชทณัฑ
พ.ศ. 2479 มาตรา 14 (1) และ (3) จะใชได ก็ตอเมื่อผูตองขังมีพฤติกรรมอยูถึงขั้นพยายามแลว   
กลาวคือ อยางนอยตองอยูในขั้นที่ไดกระทํ าไปแลวแตกระทํ าไปไมตลอด หรือกระทํ าไปตลอดแลว 
แตไมบรรลุผล จงึจะสามารถใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัได ซ่ึงจะท ําใหลดปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้
ไดอยางมาก

5.2.2 บทบญัญัตใินพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 ในสวนของการใชเครือ่งพนัธนาการ
กบัผูตองขงั ประเภทคนตองขงัหรือคนฝาก ไมมบีญัญตัไิวโดยตรง จงึเกดิปญหาขึน้มากในทางปฏบิตัิ
หากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม พ.ศ. 2540 มาตรา 33 ก็นาจะเปนการขัดรัฐธรรมนูญ        
ตามค ําวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่3/2544 ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความชดัเจนและเปนประโยชนตอผูตองขัง
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ก็ควรมีการศึกษาทบทวนวา สมควรมีการใหใชไดตอไปหรือไม มีผลดีหรือผลเสียอยางไร และ  
ควรมกีารแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินสวนทีเ่กีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการกบัคนตองขงั คนตองขงั
ระหวางอุทธรณหรือฎีกา คนฝาก ไวใหชัดเจนในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ดวย

5.2.3 ควรมกีารแกไขเพิม่เตมิ บทบญัญัตใินพระราชบญัญตัริาชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4
โดยบญัญตัคิ ําวา “คนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา” ไวตางหาก กลาวคอื ในมาตรา 4 (1) ใหบญัญตัวิา
“ผูตองขัง หมายความรวมตลอดถึง นกัโทษเด็ดขาด คนตองขัง คนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกา 
และคนฝาก” และใหอธิบายไวดวยวา “คนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา หมายถงึ บคุคลทีถู่กขงัไว
ตามหมายขัง แตคดียังไมถึงที่สุด อยูในระหวางอุทธรณหรือฎีกาตอศาล” ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปญหา
ของการตคีวามกฎหมาย เนือ่งจากบทบญัญตับิางมาตราของพระราชบญัญตัริาชทณัฑและกฎกระทรวง
ในปจจบุนักํ าหนดคํ าวา คนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกาไว แตไมมีมาตราที่อธิบายความหมาย 
อีกทั้งเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูตองขังลักษณะดังกลาวตามหลักการสันนิษฐานไวกอนวา  
เปนผูบริสุทธิ์ (presumption of innocence) ซ่ึงบญัญตัไิวในมาตรฐานสากลหลายฉบบั ทัง้ทีเ่ปนกฎหมาย
ระหวางประเทศ กค็อื กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจน
กฎหมายสงูสุดทีใ่ชในการปกครองประเทศของไทย กค็อื ในรฐัธรรมนญูฉบบัเดมิ พ.ศ. 2540 รวมทัง้
ที่มีการบัญญัติในรางรัฐธรรมนญูฉบับใหมดวย

5.2.4 ควรมีการแกไขกฎกระทรวงฯ โดยบัญญัติใหใชเครื่องพันธนาการที่ทันสมัย     
ในตางประเทศมาใชแทนตรวน เชน สายรัดขอเทา ซ่ึงมีลักษณะการใชคลายกุญแจเทา แตตางกัน   
ที่ไมใชโลหะและไมมีวงแหวน มีลักษณะคลายเข็มขัดและมีกลองนิรภัยอยูตรงกลาง ซ่ึงดูแลว      
ไมเปนอันตรายตอผูตองขัง2 และควรบัญญัติใหใชโซลาม เฉพาะผูตองขังที่ปวยตองออกไปรักษา
ในโรงพยาบาลที่ไมมีการควบคุมโดยเฉพาะเทานั้น ตลอดจนควรนํ าเครื่องพันธนาการชนิดอื่น       
ที่มีในตางประเทศมาใชในเรือนจํ าของไทย ไดแก กุญแจมือที่ติดพรอมเข็มขัด และเชือกรั้ง 
(arresting rope) เหมือนดังในประเทศออสเตรเลียหรือประเทศญี่ปุน เปนตน และควรนํ าระบบ   
การควบคมุดวยระบบอเิล็กทรอนกิส (Electronic Monitoring)3 มาใชกบัผูกระท ําความผดิ โดยเฉพาะ
ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดทีม่อัีตราโทษสงู กระท ําความผดิซํ ้า หรือมนีสัิยเกเร ชอบทะเลาะววิาท
หรือผูตองขงัทีม่อีาการทางจติ อาการซมึเศรา เปนตน โดยการตดิเครือ่งมอือิเล็กทรอนกิสไวกบัตวัผูตองขงั
เพือ่เปนการสังเกตพฤติกรรม และแกปญหาเปนรายบุคคล

                                                       
2 ดูในภาคผนวก จ. ภาพแสดงลักษณะเครื่องพันธนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา.
3 สุมนทิพย จิตสวาง. (2549). เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง โครงการติดตามประเมินผล

การนํ าระบบการควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทํ าความผิด. หนา 1-30.
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5.2.5 ในปจจบุนั ทางกรมราชทณัฑไดมมีาตรการในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการ
ออกมาใชบังคับโดยเฉพาะอยูแลว อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวดวย เชน การศึกษาวิจัย  
เพือ่ปรบัปรงุอาคาร สถานที่ และการตดิตัง้ระบบเสรมิความมัน่คงในเรอืนจ ําและทณัฑสถาน เพือ่งดใช
เครื่องพันธนาการกับผูตองขัง เปนตน ซ่ึงเปนการศึกษาในทางปฏิบัติเพื่อจะนํ ามาใชไดจริง        
ของสวนมาตรการควบคุมผูตองขัง สํ านักทณัฑวทิยา กรมราชทัณฑ ทั้งนี้ถือเปนเรื่องที่ดีอยางยิ่ง 
เพราะในทางปฏิบัติเรือนจํ าสวนใหญ ซ่ึงมีหนาที่รับควบคุมผูตองขังคดีอุกฉกรรจที่มีกํ าหนดโทษ
ประหารชวีิตหรือจํ าคุกตลอดชีวิต มักจะใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังลักษณะดังกลาว เนือ่งจาก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดพิจารณาเห็นวา ผูตองขังที่มีกํ าหนดโทษประหารชีวิตหรือตลอดชีวิต     
เปนบคุคลทีน่าจะพยายามหลบหนกีารควบคมุ ประกอบกบัเรอืนจ ําสวนใหญเปนเรอืนจ ําที่เกาทรดุโทรม
มชีองทางทีผู่ตองขงัสามารถด ําเนนิการหลบหนไีดงายกวาเรอืนจ ําทีก่อสรางใหม และเรอืนจ ําสวนใหญ
ยังขาดอุปกรณเสริมความมั่นคงที่จํ าเปน นอกจากนั้นอัตราสวนของเจาหนาที่ควบคุมก็ไมเพียงพอ
ตอจ ํานวนผูตองขงัดวย ดงันัน้หากเกดิผลไดจริง กม็สีวนอยางมากทีจ่ะชวยลดการใชเครือ่งพนัธนาการ
ตลอดจนการปฏิบัติตอผูตองขังที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

แตอยางไรกต็าม การจะใหเกดิผลไดจริงในทางปฏบิตันิัน้ ตองไดรับการสนบัสนนุ
ทางดานงบประมาณดวย อีกทัง้กรมราชทณัฑตองสรรหาบคุลากรทีม่คีวามเปนมอือาชพี ในการควบคมุ
ผูตองขัง โดยเฉพาะผูตองขังที่มีอัตราโทษสูงหรือผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ ในอัตราสวนที่เหมาะสม
และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุม

5.2.6 เพื่อลดปญหาการใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด   
กรมราชทัณฑควรจัดใหมี “เขตควบคุมพิเศษ” ขึ้นภายในเรือนจํ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ     
นอกเหนอืจากเรือนจํ าพิเศษที่มีอยู สํ าหรับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด ซ่ึงจัดไวเปนแดนหนึ่ง
ตางหาก โดยภายในแดนนั้นใหจัดแบงผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดออกเปนผูตองขังระหวาง
การสอบสวน ผูตองขงัระหวางพจิารณาของศาลชัน้ตนและผูตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา โดยใหไดรับ
ความสะดวกพอสมควรตามพระราชบญัญตัริาชทณัฑและกฎกระทรวง จนกวาจะมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด  
และในเขตควบคุมพิเศษดังกลาว ใหติดตั้งระบบเสริมความมั่งคง เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเฝาดู
พฤติกรรมของผูตองขังนั้น เชน ผูตองขังที่มีอิทธิพลทางการเงินหรือการเมือง หรือมีฐานะทางสังคม  
หรือประเภทเกเรชอบกอความไมสงบภายในเรือนจํ า

ทั้งนี้หลักการนี้ไดรับการปฏิบัติแลวในเรือนจํ า 15 แหง เชน ทัณฑสถาน    
บ ําบดัพเิศษกลาง เปนตน และในอนาคตอาจมเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แตกรณดีงักลาวเปนลักษณะเขตควบคมุ
พเิศษเฉพาะผูตองขังที่กํ าหนดโทษสูงหรือมีคดีอุกฉกรรจ ไมใชกรณีของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษา
ถึงที่สุด ซ่ึงสํ าหรับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดที่มีอัตราโทษสูงหรือมีคดีอุกฉกรรจ ควรจัดทํ า
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หรือกอสรางในลักษณะที่เรียกวา “แดนความมั่นคงสูงสุด” (Super Maximum) เพื่อควบคุมผูตองขัง
จ ําพวกนีโ้ดยเฉพาะ โดยเปนการแกไขปญหาในเรือ่งอาคารสถานทีท่ีไ่มมคีวามมัน่คงแขง็แรงของเรอืนจ ํา
และทัณฑสถาน ใหมีลักษณะรูปแบบอาคารสถานที่เปนการเฉพาะและเหมาะสมตอการควบคุม
อยางมปีระสิทธภิาพ อีกทัง้วางระบบการควบคมุอยางเตม็ทีโ่ดยการน ําเครือ่งมอือิเล็กทรอนกิสมาประยกุตใช
ซ่ึงเปนลักษณะการด ําเนนิการทีแ่ยกกนัระหวางเขตควบคมุพเิศษกบัแดนความมัน่คงสงูสุด แลวแตวา
เปนผูตองขังประเภทใด ดังที่ไดกลาวมา

5.2.7 จากขอ 5.2.5 ทีก่ลาวมา ควรมกีารก ําหนดคาตอบแทน ทีแ่ตกตางส ําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบตัิงานในเขตควบคุมพิเศษ และแดนความมั่นคงสูงสุด เพื่อสรางแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทน
ที่เปนธรรมแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังเปนการสรางแนวปองกันอิทธิพลดานการเงิน
ของผูตองขงัตอเจาหนาที ่ รวมทัง้จะเปนการก ําหนดอ ํานาจตอรองใหผูบริหารในการสบัเปล่ียนโยกยาย
หนาที ่กรณเีจาหนาทีท่ีไ่มปฏิบตัติามนโยบายของกรมราชทณัฑ เนือ่งจากปจจบุนัเจาหนาทีส่วนใหญ
ไมมคีวามประสงคจะเขาไปปฏบิตังิานในพืน้ทีค่วบคมุผูตองขงัโทษสงูซึง่เปนพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูสดุ
ทัง้ความเสีย่งดานชวีติรางกายและความเสีย่งตออิทธพิลของผูตองขงั เจาหนาทีม่กัจะมคีวามพงึพอใจ
หากถกูโยกยายออกจากแดนความมั่นคงสูง

5.2.8 ควรจดัใหเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานในเรอืนจ ําและทณัฑสถาน โดยเฉพาะพศัดแีละผูคมุ
ไดรับการอบรมความรูเกีย่วกบัการใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั ตามเจตนามรณทีแ่ทจริงของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถสั่งใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังใหเปนไป    
ดวยความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมายอยางที่แทจริงและกรมราชทัณฑ
ตองสัง่การ ถึงผูบงัคบับญัชาสงูสดุของเรอืนจ ําและทณัฑสถาน ใหเอาใจใสดแูลความเปนอยูของผูตองขงั
ที่อยูในความรับผิดชอบอยางจริงจัง ใหควบคุมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในเรือนจํ าและทัณฑสถาน  
ปฏิบตัติอผูตองขงัดวยหลักเมตตาธรรมมนษุยธรรม และเคารพในศกัดิศ์รีความเปนมนษุยสิทธเิสรภีาพ
ของบคุคล ตลอดจนตองสัง่การใหผูบงัคบับญัชาสงูสดุของเรอืนจ ําและทณัฑสถานควบคมุผูใตบงัคบับญัชา
ใหปฏิบตัติามกฎระเบยีบขอบงัคบัของทางราชการโดยเครงครดั อยาปลอยปละละเลยใหผูใตบงัคบับญัชา
แสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบปรอืปลอยใหมรีะบบทารณุโหดราย หากผูฝาฝนจะตองด ําเนนิการทางวนิยั
อยางจริงจัง

5.2.9 การตรวจราชการตามเรอืนจ ําและทณัฑสถานตางๆ ของผูตรวจราชการ หรือผูบริหาร
ระดบัสูงของกรมราชทณัฑ ประการหนึง่ทีจ่ะตองใหความส ําคญั คอื การตรวจการใชเครือ่งพนัธนาการ
กบัผูตองขงัวามคีวามถกูตองเหมาะสมเพยีงใด ทัง้นีเ้พือ่ใหผูบงัคบับญัชาสงูสดุและเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิาน
ของเรอืนจ ําทณัฑสถานไดตระหนกัถึงความถกูตอง เหมาะสม และเปนธรรม ตอการใชเครือ่งพนัธนาการ
กับผูตองขัง และใหมีการตรวจเรือนจํ าอยางนอย เดือนละ 1 คร้ัง
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5.2.10 ควรใหเรือนจํ าและทัณฑสถานรายงานการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง      
ใหกรมราชทณัฑทราบประจ ําทกุเดอืน โดยระบเุหตผุลในการสัง่ใหใชหรือเพกิถอนการใชนัน้ใหชัดเจน
เพือ่น ําไปเปนขอมลูสํ าหรับผูบริหารผูบริหารระดบัสงูไดตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมและเปนธรรม

ผูเขียนขอเสนอบทบัญญัติตัวอยาง เพื่อแกไขเพิ่มพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479
นอกเหนอืจากรางที่กํ าลังแกไขอยูในปจจุบัน ดังตอไปนี้

1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ควรบญัญัติเพิ่มเติมและแกไขใหม ดังตอไปนี้
1) มาตรา 4 (2) ควรบัญญัติแกไขใหมวา

“ผูตองขัง หมายความรวมตลอดถึง นักโทษเด็ดขาด คนตองขัง คนตองขัง
ระหวางอุทธรณหรือฎีกา และคนฝาก”

2) เพิ่มบทบัญญัติในมาตรา 4 เปนมาตรา 4 (6) แลวถอยรนอนุมาตราเดิม        
ตามขอความเดิม โดยขอความในมาตรา 4 (6) บญัญัติใหมวา

“คนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา หมายความวา บคุคลทีถู่กขงัไวตามหมายขงั
แตคดียังไมถึงที่สุด อยูในระหวางอุทธรณหรือฎีกาตอศาล”

3) เพิ่มบทบัญญัติในมาตรา 11 เปนมาตรา 11/1 ใหบัญญัติวา
“คนตองขงั คนตองขงัระหวางอทุธรณหรือฎกีา และคนฝาก ใหแยกขงัไวตางหาก

จากนกัโทษเดด็ขาด เวนแตมีความจํ าเปนไมอาจปฏิบัติได เนื่องจากเงื่อนไขทางกายภาพของเรือนจํ า
หรือทณัฑสถานนั้น ทั้งนี้โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี”

4) แกไขมาตรา 14 โดยใหบญัญตัใิหมวา “หามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงั
เวนแต                 

(1) เปนบุคคลที่พยายามทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน
(2) ...........
(3) เปนบุคคลที่พยายามหลบหนีการควบคุม
(4) เมือ่ถูกคมุตวัไปนอกเรอืนจ ํา เจาพนกังานผูมหีนาทีค่วบคมุเหน็เปนการจ ําเปน

ทีจ่ะตองใชเครื่องพันธนาการ ทัง้นีโ้ดยไดรับอนุญาตจากพัศดีใหมีอํ านาจกระทํ าได
(5) .............
ภายใตบงัคบัอนมุาตรา (4) และ (5) แหงมาตรานี ้ใหอธิบดกี ําหนดพศัดผูีมอํี านาจ

ทีจ่ะสัง่ใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังและเพิกถอนคํ าส่ังนั้น”
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5) บัญญัติเพิ่มในมาตรา 14 เปนมาตรา 14/1, 14/2, 14/3, 14/4 ดังนี้
“มาตรา 14/1 หามมิใหใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังที่มีอายุเกินหกสิบป 

หรือผูตองขังหญิง เวนแตกรณีตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) และพศัดเีห็นเปนการจํ าเปนที่จะตองใช
เครื่องพันธนาการ”

“มาตรา 14/2 หามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการกบัผูตองขงัทีม่อีายตุํ ่ากวาสบิแปดป
เวนแตกรณีตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) และพศัดเีห็นเปนการจํ าเปนที่จะตองใชเครื่องพันธนาการ  
หรือเปนผูตองขังที่ถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํ า และเจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการจํ าเปน  
ทีจ่ะตองใชเครื่องพันธนาการ”

“มาตรา 14/3 การใชเครือ่งพนัธนาการกบัคนตองขงั คนตองขงัระหวางอทุธรณ
หรือฎกีา และคนฝาก ตองใชในกรณีจํ าเปนตามขอยกเวนในมาตรา 14 (1) (2) และ (4) เทานั้น    
และตองไดรับอํ านาจใหกระทํ าไดจากผูบัญชาการเรือนจํ าหรือผูอํ านวยการทัณฑสถานนั้น”

“มาตรา 14/4 การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้นใหบันทึกแสดงเหตุผล
ความจํ าเปนไวดวย และตองใหแพทยตรวจรางกายผูตองขังทุกครั้งทั้งกอนใสเครื่องพันธนาการ   
ในขณะทีใ่สอยู และภายหลังจากถอดเครื่องพันธนาการ แลวรายงานผลใหพัศดีทราบ เพือ่กํ าหนด
ชนดิของเครื่องพันธนาการที่จะใช”

และเพิ่มมาตรา 14/4 วรรค 2 วา “หากแพทยผูตรวจเห็นวา ไมสมควรใช  
เครือ่งพนัธนาการ กไ็มใหใช แตใหเพิม่ก ําลังเจาหนาทีค่วบคมุดแูลผูตองขงันัน้ หรือจดัการควบคมุไว
ในเขตควบคุมพิเศษ เวนแตเหตุจํ าเปนอยางยิ่งในขณะนั้น ไมสามารถกระทํ าได”

2. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 ควรบญัญัติเพิ่มเติมและแกไขใหม ดังตอไปนี้

1) ควรแกไขโดยเปลีย่นจาก “กฎกระทรวงมหาดไทย” เปน “กฎกระทรวงยตุธิรรม
ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479”

2) ควรแกไขเพิม่เตมิกฎกระทรวงฯ ในขอ 25 โดยเพิม่ “เชอืกผูกรัง้” (arresting rope)
เปนเครื่องพันธนาการอีกชนิดหนึ่ง ดงันี้

ขอ 25 เครื่องพันธนาการที่จะใชแกผูตองขังนั้น มี 5 ชนิด ดังนี้4

(1) ตรวน
(2) กุญแจมือ
(3) กุญแจเทา

                                                       
4 ดูภาพเครื่องพันธนาการดังกลาวในภาคผนวก ง. และภาคผนวก จ.
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(4) โซลาม
(5) เชือกผูกร้ัง

3) ใหยกเลิกตรวนขนาดที่ 3 ใน (3) ของขอ 26 และบัญญัติใหมวา
ขอ 26 “ตรวนมี 2 ขนาด คือ

(1) ขนาดที่ 1 วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 10 มิลลิเมตร
(2) ขนาดที่ 2 วดัผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน 12 มิลลิเมตร”
วรรค 2 ใหแกไขใหมวา “โซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ 1 

ใหมีความยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกิน 75 เซนติเมตร กับใหมีขนาดของลูกโซ          
ซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กสํ าหรับขนาดที่ 1 ไมเกิน 10 มลิลิเมตร สวนโซระหวางวงแหวนของตรวน
ขนาดที ่2 ใหมคีวามยาวไมนอยกวา 50 เซนตเิมตร และไมเกนิ 70 เซนตเิมตร กบัใหมขีนาดของลกูโซ
ซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร”

4) ใหเพิ่มเติมในขอ 27 ดงันี้
ขอ 27 “กญุแจมอืและเชอืกผูกร้ังใหเปนไปตามแบบและขนาด ซ่ึงกรมราชทณัฑ

ก ําหนดไว”
วรรค 2 ใหแกไขใหมวา “โซลามใหมีขนาดตามที่กํ าหนดไวสํ าหรับ

ตรวนขนาดที่ 1 และ ขนาดที่ 3 ทัง้นีก้ารใชโซลามกับผูตองขัง ใหใชกับผูตองขังที่วิกลจริตหรือ      
มอีาการทางจิต ซ่ึงแพทยไดตรวจยืนยันแลวเทานั้น”

5) ใหแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในขอ 28 ดังนี้
ขอ 28 “การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้น โดยปกติใหใชกุญแจมือ

หรือเชอืกผูกร้ัง หรือกุญแจเทา เวนแตมีเห็นจํ าเปนหรือกรณีที่ศาลไดมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก  
ผูตองขงันัน้ ตัง้แตสามปขึน้ไป หรือผูตองขงัในคดอุีกฉกรรจ หรือมโีทษประหารชวีติ จะใชตรวนกไ็ด”

วรรค 2 ใหแกไขใหมวา “เมือ่มเีหตนุาเชือ่วาผูตองขงัพยายามท ําอนัตราย
ตอชีวติหรือรางกายของผูอ่ืน และไมมีทางอื่นที่จะปองกันไดดีกวา ใหใชกุญแจมือหรือเชือกผูกรั้ง
เพิม่ขึ้นนอกจากตรวนขนาดที่ 2 หรือกุญแจเทาได”

วรรค 3 ใหแกไขใหมวา “ในกรณีที่ตองนํ าตัวคนตองขัง คนตองขัง
ระหวางอทุธรณหรือฎีกา หรือคนฝาก ออกไปนอกเรอืนจ ํา ถาจะใชเครือ่งพนัธนาการ ใหใชกญุแจมอื
หรือเชือกผูกรั้ง เวนแต คนตองขังหรือคนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกา ในคดีอุกฉกรรจหรือ     
มโีทษประหารชีวิต จะใชกุญแจเทาหรือตรวนขนาดที่ 2 ก็ได”

6) ใหยกเลิกกฎกระทรวงฯ ขอ 29 เนือ่งจากไดนํ าไปบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑที่ไดแกไขใหมขางตนแลว
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และผูเขยีนขอเสนอใหออกเปนค ําสัง่กรมราชทณัฑ เพือ่ใหผูตองขงัทีต่องใสเครือ่งพนัธนาการ
ไดรับการตรวจรางกายกอนการใช หรือในระหวางทีใ่ช และหลงัจากเพกิถอนการใชเครือ่งพนัธนาการ
โดยมีแบบฟอรม ดังนี้

บนัทกึความเห็นแพทยในการพิจารณาเพื่อการใชหรือเพิกถอนการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขัง

ขาพเจา นายแพทย / แพทยหญิง………………………………………………………... 
ไดขึน้ทะเบียนและไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลป แผนกปจจุบัน ช้ัน 1 สาขาเวชกรรม 
หมายเลขทะเบียน……………………………………………………………………………………
ในฐานะแพทยประจํ าเรือนจํ า / ทณัฑสถาน…………………………………………………...(ถามี)

ไดตรวจรางกายของ น.ช./ น.ญ. …………………………………….………………….
เปนผูตองขังในลักษณะ คนฝาก / คนตองขัง / คนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกา / นกัโทษเด็ดขาด
และถูกคุมขังหรือจํ าคุกอยู ณ เรือนจํ า / ทณัฑสถาน…………………………………………………
เมื่อวันที่..................เดือน............................. พ.ศ. ...............

ปรากฏวา…………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……..
สภาพรางกายโดยรวมของผูตองขังและโดยเฉพาะบริเวณท่ีใสเคร่ืองพันธนาการ………….………..
……………………………………………………………………………………………………….
กรณีการพิการทางรางกาย……………………………………………….…………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
กรณีความบกพรองทางจิตหรืออารมณ……………..……………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………
มีความเห็นวา……………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                   (ลงชื่อ)………………………...แพทยผูบันทึก
                 (………………………..)

                                                                                     วันที่..…... เดือน....................... พ.ศ. .............
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อยางไรก็ตาม การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง ถึงแมวากฎหมายจะบัญญัติไวรัดกุม
เพียงใดก็ตาม หากผูที่มีอํ านาจสั่งใหใชขาดจิตสํ านึกในหนาที่ ใชระบบอุปถัมภกับพวกพอง        
โดยไมค ํานงึถึงความเปนธรรม หรือไมมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่แลว ความยุติธรรมในสังคม  
กจ็ะถกูรลิดรอนลงไปอยางแนนอน เรือนจ ําในฐานะหนวยงานราชทณัฑ ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
ยตุธิรรม ถาหากไดกระท ําหนาทีอ่ยางถกูตองเหมาะสมแลว กจ็ะบรรลเุปาหมายในการคุมครองสงัคม
ฟนฟูจิตใจผูกระทํ าความผิด และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตถากระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะหนวยงานราชทณัฑท ําหนาทีล่มเหลว กจ็ะเกดิวกิฤตโดยทีป่ระชาชนจะไมใหความสนบัสนนุ
และรวมมอื สรางความไมเปนมติร และความขดัแยงในสงัคม อาจเกดิความไมพอใจระหวางหนวยงาน
อยางรุนแรง รวมทั้งการทํ าลายลางรัฐบาล ดังนั้นจึงจํ าเปนตองประสานงานระหวางองคกรตางๆ 
ใหปฏิบตัหินาทีต่ามเปาหมายใหได เพือ่อุดมคตแิละความเปนธรรมในสงัคม ซ่ึงเปนหลักของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

ในทายที่สุด ผูปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะเจาพนักงานเรือนจํ าในสังกัดกรมราชทัณฑ       
จึงตองตระหนักถึงการใชกฎหมายและการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํ า อีกทั้งการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ โดยตองดํ าเนินนโยบายใหมีความสอดคลอง
กับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอยางจริงจัง อีกทั้งวิทยานิพนธฉบับนี้ก็อยากเปนส่ือใหการนํ า
“ปรชัญาทางกฎหมายหรอืพนัธกรณรีะหวางประเทศ มาเปนยทุธศาสตรในทางปฏบิตัไิดอยางจรงิจงั”  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางเทาเทียมกับนานาอารยประเทศ และลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผูตองขังใหนอยลง
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กรณศีกึษา การจํ าตรวนผูตองขังชายชาวญี่ปุน (ข.ช. โยชิมิ ทานากะ)∗

ลํ าดับความเปนมา

1. คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนษุยชนของสภาผูแทนราษฎร มีหนังสือเชิญ
ผูแทนกรมราชทัณฑไปรวมประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2542 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชมุคณะกรรมาธกิาร หมายเลข 1 ช้ัน 3 อาคารรฐัสภา 1 กรณผูีตองขงัชาวญีปุ่น
รองเรยีนเนือ่งจากถกูตตีรวนระหวางคมุขงัทีเ่รือนจ ํากลางชลบรีุ ตลอด 24 ช่ัวโมง มาเปนเวลา 2 ปเศษ

2. กรมราชทัณฑมอบหมายใหนายนทัธ ี จิตสวาง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา
นางสาวปรยีาพร ศรีมงคล ผูอํ านวยการกองนติกิาร และนายกนก กรณุามติร ผูอํ านวยการสวนมาตรการ
ควบคุมผูตองขัง (ต ําแหนงในขณะนั้น) เปนผูแทนกรมราชทัณฑเขารวมประชุมในวันเวลาดังกลาว

3. ผลการประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการยุติธรรมและมนุษยชนสภาผูแทนราษฎร
ไดผลเปนที่ยุติวา

1) การใชโซตรวนกับผูตองขังญี่ปุนดังกลาวเปนการปฏิบัติโดยชอบตามกฎหมาย 
คณะกรรมาธิการฯ ไมติดใจสงสัย

2) ประธานคณะกรรมาธิการฯ มีหนังสือ ดวนที่สุดที่ 17/2542 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2542 แจงวา “การใชตรวนเปนดลุพนิจิของเจาหนาทีร่าชทณัฑทีส่ามารถทีจ่ะท ําได แตขอให
กรมราชทัณฑและเรือนจํ ากลางจังหวัดชลบุรีหาแนวทางผอนปรนการใชโซตรวนกับผูตองขังรายนี้ 
ทัง้นีเ้พือ่เมตตาธรรม และเปนการลดกระแสการเรียกรองจากสื่อมวลชนตางๆ ตลอดจนสาธารณชน
ทัว่ไป เพื่อใหผูรองเรียนเห็นวาเรือนจํ าฯ ไดตระหนักถึงสิทธิมนษุยชนในเรื่องนี้”

4. กรมราชทัณฑแจงผลการประชุมตามขอ 1.3 (หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนมากที่ 
มท. 0905/12101 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542) ใหเรือนจํ ากลางชลบุรีทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ผอนปรนการใชโซตรวนบาง เทาทีจ่ะไมกอใหเกดิความเสยีหายตอความมัน่คงปลอดภยัของเรอืนจ ําฯ
อาทิใชวิธีการขังไวในหองโดยไมใชเครื่องพันธนาการ และจัดเจาหนาที่ควบคุมดูแลอยางใกลชิด
ตลอดเวลา

                                                       
∗ ทีม่า: ส ํานกัทณัฑวทิยา กรมราชทณัฑ. น ําเสนอเพือ่ช้ีแจงตอทีป่ระชุมในการประชมุทางวชิาการระดบัชาติ

วาดวยงานยุติธรรม ครั้งที่ 1 “กระบวนทัศนใหมของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติตอผูกระทํ าผิด” เมื่อวันที่
17-18 กรกฎาคม 2546.
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5. เรอืนจํ ากลางชลบุรีรายงานใหกรมราชทัณฑทราบวา เรือนจํ าฯ ไดพิจารณาหาทาง
ผอนปรนการใชโซตรวนกบัผูตองขงัชาย (ข.ช.) โยชมิ ิทานากะ เพือ่ทีจ่ะผอนปรนการใชเครือ่งพนัธนาการ
ตลอดเวลามาเปนวธีิการขงัไวในหอง โดยขอใหเรือนจ ําฯ จ ําตรวนเชนเดมิ (หนงัสอืเรือนจ ํากลางชลบรีุ
ดวนมาก ที่ มท. 0921/2530)

6. กรมราชทัณฑรายงานใหประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
สภาผูแทนราษฎรทราบ (หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ มท. 0905/1451 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2542)

7. สํ านักงานคณะกรรมาธิการกฤษฎีกา มีหนังสือแจงที่กรมราชทัณฑ (หนังสือที่ นร. 
0605/ ร 2960 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2542) วา สํ านกังานฯ ไดรับเรือ่งรองทกุขของนายโยชมิ ิทานากะ
ซ่ึงรองทุกขวาเรือนจํ ากลางชลบุรีไดขังผูรองทุกขระหวางพิจารณาคดีโดยการตีตรวนตลอดเวลา  
ซ่ึงเปนการกระทํ าที่มิชอบดวยกฎหมาย จึงมีความจํ าเปนขอทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้         
จากกรมราชทัณฑทํ าบันทึกตอบพรอมทั้งจัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อนํ าไปประกอบ
การพจิารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภายใน 15 วัน นบัแตวันที่รับหนังสือ

8. สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาประเด็นการรองทุกขของนายโยชิมิ 
ทานากะ แลวพบวา ประเดน็การรองทุกข คือ การถูกจองจํ าตรวนตลอด 24 ช่ัวโมง มาเปนเวลา 2 ป 
4 เดือน และไดอางวาเรือนจํ าฯ มีการปลดเครื่องพันธนาการแกผูตองขังอ่ืนๆ ถึง 370 คน นอกจากนี้ 
สํ านกังานฯ  ขอใหกรมราชทัณฑช้ีแจงขอเท็จจริงในประเด็นดังตอไปนี้

1) การใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอยางไร และ
จะใชกับผูองขงัท่ีกระทํ าความผดิประเภทใดบาง และหลกัเกณฑและวธีิปฏบิตัดิงักลาวนัน้ ใชกับผูตองขงั
ระหวางพิจารณาและนักโทษเด็ดขาดเหมือนกันท้ังสองกรณีหรือไม

2) ตามผูทีร่องทกุขอางวา เรือนจ ํากลางจงัหวดัชลบรีุใชเครือ่งพนัธนาการ (ตตีรวน)
แกผูรองทุกขตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง โดยอางวาผูรองทุกขมีพฤติการณนาเชื่อวาจะหลบหนีนั้น       
ขอทราบวาผูรองทุกขแสดงพฤติการณดังกลาวอยางไร โดยมีเอกสารหรือหลักฐานอยางไร

3) การทีส่ถานภีธูรต ําบลพทัยา ไดมหีนงัสือลงวนัที ่2 เมษายน 2539 แจงวา ผูรองทกุข
เปนผูตองหาทีเ่ปนทีต่องการตวัของตางประเทศ และมพีฤตกิารณจะหลบหน ี เรือนจ ําฯ ไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และหลักฐานตามหนังสือดังกลาวกอนพันธนาการผูรองทุกขหรือไม ตามที่ผูรองทุกข
กลาวอางหรือไม

4) ขณะนี้คดีผู รองทุกขอยู ในชั้นใด ผลเปนประการใดและผลการพิจารณา     
ของศาลจังหวัดชลบุรี และศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคํ ารองขอปลดเครื่องพันธนาการของผูรองทุกข
เปนอยางไรหรอือยูในขัน้ตอน และมกีารสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาตามทีร่องทกุขกลาวอาง
หรือไม
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5) ตามทีร่องทกุขอางวามกีารปลดเครือ่งพนัธนาการผูตองขงั 370 คนนัน้ ขอเทจ็จรงิ
และเหตุผลเปนอยางไร และตามที่ผูรองทุกขเคยรองเรียนตอคณะกรรมาธิการยุติธรรมฯ นั้น         
ผลจากการพิจารณาเปนอยางไร

9. เมือ่วนัที ่10 มิถุนายน 2542 กรมราชทัณฑไดอนุมัติให ผูอํ านวยการสวนมาตรการ
ควบคุมผูตองขัง และเจาหนาที่ราชทัณฑไปหาขอมูลและขอเท็จจริงเพื่อประกอบการตอบคํ าถาม   
ณ เรือนจํ ากลางชลบุรี

10. เรอืนจ ํากลางชลบุรีไดรายงานใหกรมราชทัณฑทราบวา ไดช้ีแจงประเด็นรองเรียน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบแลว พรอมกับสํ าเนาหนังสือช้ีแจงประเด็นดังกลาว      
ใหกรมราชทัณฑทราบ

11. กรมราชทณัฑมีหนงัสอืตอบขอซักถามดงักลาว ไปยงัส ํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
(หนงัสือกรมราชทัณฑ ดวนมาก ท่ี มท 0905/1617 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2542) ดังนี้

ประเด็นคํ าถามที่ 1
การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง มีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอยางไร และจะใช

กบัผูตองขงัทีก่ระท ําความผดิประเภทใดบาง และหลกัเกณฑและวธีิปฏิบตัดิงักลาวนัน้ ใชกบัผูตองขงั
ระหวางพิจารณาและนักโทษเด็ดขาดเหมือนกันทั้งสองกรณีหรือไม อยางไร
คํ าชี้แจง

การใชเคร่ืองพนัธนาการแกผูตองขงั อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 14 แหง พ.ร.บ. 
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 อนมุาตรา (1)-(5)  มีวิธีปฏบิตัติามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2541)
ขอ 25-28 และ กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหง พ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
ขอ 29-30

ปกติการใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังจะใชในกรณีเปนผูรายสํ าคัญ ผูตองขัง   
ท่ีกระทํ าผิดซ้ํ าซาก (สนัดานผูราย) ผูตองขังคดียาเสพติดท่ีเปนผูคา ผูผลิตรายใหญ รวมถึงผูตองขัง
ท่ีนาจะพยายามหลบหน ี เปนดลุพนิจิของเจาหนาท่ีราชทัณฑ หลกัการส ําคญัเพือ่ปองกันการหลบหนี
หรอืผูตองขังกอเหตุราย เปนตน

การใชเคร่ืองพนัธนาการใชไดกับผูตองขงัระหวางการพจิารณา และนกัโทษเดด็ขาด
ตามมาตรา 4 (2), มาตรา 14 แหงพ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2541)
ขอ 25 ถงึขอ 28 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหง พ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ. 2479
ขอ 29 ถึงขอ 30
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ประเด็นคํ าถามที่ 2
ผูรองทุกขรองวาเรือนจํ ากลางชลบุรีใชเคร่ืองพันธนาการ (ตีตรวน) แกผูรองทุกข 

24 ชั่วโมง โดยอางวาผูรองทุกขมีพฤติการณนาเชื่อวาจะหลบหนีนั้น จึงขอทราบวาผูรองทุกข  
แสดงพฤติกรรมดังกลาวอยางไร โดยมีเอกสารหรือหลักฐานอยางไร
คํ าชี้แจง

เห็นควรยนืยนัหนงัสอืเรือนจ ํากลางชลบรีุตามขอ 2.3 กลาวคอื ตามทีเ่รือนจ ํากลางชลบรีุ
ใชเคร่ืองพนัธนาการ (ตตีรวน) แกผูรองทุกขตลอด 24 ชัว่โมง เนือ่งจากสถานตี ํารวจภธูรต ําบลพทัยา
แจงเรอืนจํ ากลางชลบรีุวา นายโยชมิิ ทานากะ เปนคนรายส ําคญัของประเทศญีปุ่น และเปนท่ีตองการตวั
ของตางประเทศ ซ่ึงจะมีการรับตัวไปดํ าเนินคดีในตางประเทศ และมีพฤติการณเชื่อวาจะหลบหนี
ขอใหกวดขันรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการหลบหนี การแยงตัวผูตองหา และอาหารที่พิจารณา
ใหรับประทานในระหวางที่ควบคุมอยูในเรือนจํ ากลางชลบุรีเปนกรณีพิเศษดวย และขออายัดตัวไว
ตามหนังสือสถานีตํ ารวจภูธรตํ าบลพัทยา ท่ี ชบ. 0618.1 (5)/3531 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2539 ท่ี ชบ. 
0618.1 (5)/3607 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2539 และที่ ชบ. 0618.1 (5)/6298 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2540 
ขณะถกูคมุขังอยูในเรือนจํ าฯ ผูรองทุกขยังไมเคยพฤติการณดังกลาวแตอยางไร

ประเด็นคํ าถามที่ 3
การที่สถานีตํ ารวจภูธรตํ าบลพทัยาไดมีหนังสือลงวันที่ 2 เมษายน 2539 แจงวา     

ผูรองทุกขเปนผูตองหาที่ตองการตัวของตางประเทศ และมีพฤติการณจะหลบหนีนั้น เรือนจํ าฯ    
ไดตรวจสอบขอเทจ็จรงิและหลกัฐานตามหนงัสือดงักลาวกอนพนัธนาการผูรองทกุขหรือไมเพยีงใด
คํ าชี้แจง

จากส ําเนาหนงัสือเรอืนจ ํากลางชลบรีุ ที่ มท. 0921/2646 ลงวนัที ่11 มถุินายน 2542
ช้ีแจงตอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาวา เรือนจํ าฯ ไมไดตรวจสอบขอเท็จจริงและหลักฐาน
กอนใชเครื่องพันธนาการผูรองทุกขแตอยางใด เพราะระเบียบปฏิบัติเจาหนาที่ตํ ารวจจะตองแจง   
ใหเรอืนจํ าทราบถึงพฤติการณผูรายสํ าคัญอยูแลว อนึ่ง ผูรองทุกขเปนที่ประจักษอยูแลววาเปนผูราย
คนสํ าคัญ เพราะจากการนํ าตัวไปศาลแตละครั้ง ทางการตํ ารวจจะจัดกํ าลังควบคุมเปนจํ านวนมาก  
และไดรับแจงจากเจาหนาทีส่ถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่นวา เปนผูเคยจีเ้ครือ่งบนิโดยสารจากประเทศญีปุ่น
ไปทีป่ระเทศเกาหลีเหนือ เปนสมาชิกญี่ปุนแดง และผูรองทุกขก็ยอมรับวาเปนจริง สํ าหรับระเบียบ
กรมต ํารวจวาดวยการปองกนัผูตองขงัหรือจ ําเลยกอการรายหลบหน ี(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2511โดยขอ 1 (4)
ของขอ 167 บทที่ 12 ลักษณะ 6 มใีจความสรปุไดวา การสอบสวนคดแีกผูรายสํ าคญัใหพนกังานสอบสวน
สืบพฤตกิารณความรายแรงในการกระทํ าผิด และประวัติความประพฤติผูตองหาโดยละเอียด หากมี
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พฤตกิารณสอไปในทางจะกอเหตุรายหรือไมนาไวใจวาจะหลบหนี ใหแจงผูบัญชาการเรือนจํ าหรือ
พัศดีทราบ

ประเด็นคํ าถามที่ 4
ขณะนีค้ดขีองผูรองทกุขอยูในขัน้ตอนใด ผลเปนประการใด และผลของการพจิารณา

ของศาลชลบรีุ และศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัค ํารองขอปลดเครือ่งพนัธนาการของผูรองทกุขเปนอยางไร
หรืออยูในขัน้ตอนใด และมกีารสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาตามทีผู่รองทกุขกลาวอางหรือไม
คํ าชี้แจง

ขณะนี้คดีของผูรองทุกขอยูในกระบวนการดํ าเนินการของศาลจังหวัดชลบุรี และ
ยังไมไดพิพากษาตัดสิน สวนคํ ารองขอปลดเครื่องพันธนาการของผูรองทุกขของศาลจังหวัดชลบุรี
ไดไตสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 และคํ าส่ังใหศาลสงเรื่องทั้งหมดใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยโดยดวนที่สุด ซ่ึงศาลจังหวัดชลบุรีไดสงเรื่องใหเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ตามหนังสือ
ศาลจังหวัดชลบุรี ที่ ยช. 0020.201/9294 ลงวันที่ 5 เมษายน 2542 แลว

ประเด็นคํ าถามที่ 5
ตามทีผู่รองทกุขอางวามกีารปลดเครือ่งพนัธนาการผูตองขงั 370 คนนัน้ ขอเทจ็จรงิ

และเหตุผลเปนอยางไร และตามที่ผูรองทุกขเคยรองเรียนตอคณะกรรมาธิการยุติธรรมฯ นั้น         
ผลการพิจารณาเปนอยางไร
คํ าชี้แจง

กรณีรองทุกขของผูรองทุกขตอคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน   
สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการฯ ไดเดินทางไปศึกษาขอเท็จจริงที่เรือนจํ ากลางชลบุรี เมื่อวันที่ 
12 มนีาคม 2542 ตอมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 คณะกรรมาธิการฯ ไดแจงกรมราชทัณฑ โดยมี
หนงัสอืสภาผูแทนราษฎร ดวนที่สุด ท่ี 17/2542 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2542 วา ในทางปฏิบัติ    
เปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีราชทัณฑท่ีสามารถที่จะทํ าได อยางไรก็ตามเพื่อเปนการแสดงเจตนา    
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ดงันัน้กรมราชทัณฑจึงสั่งการใหโดยหนังสือกรมราชทัณฑ ดวนมากที่ มท. 
0905/2101 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2542 ใหเรือนจํ ากลางชลบุรีปฏิบัติตอผูตองขังดังกลาวในลักษณะ
ท่ีมีการผอนปรนบาง เทาท่ีจะไมเกิดความเสียหายตอความมั่งคงปลอดภัยของเรือนจํ าฯ อาทิ ใชวิธี
การขังไวในหองโดยไมใชเคร่ืองพันธนาการ และจัดเจาหนาที่ควบคุมดูแลโดยใกลชิดตลอดเวลา 
และเรอืนจํ าฯ โดยมหีนงัสอืเรือนจ ํากลางชลบรีุ ดวนมาก ท่ี มท. 0921/2530 ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2542     
ไดรายงานใหทราบวาไดสอบถามความสมัครใจของผูรองทุกขแลว ปรากฏวาผูรองทุกขไมตองการ
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ขอสรุปในหนังสือตามสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมราชทัณฑขอเรียนเพิ่มเติมวา ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ คือ การควบคุมตัว

ผูตองขังเพื่อใหเปนไปตามคํ าพิพากษาของศาลหรือผูมีอํ านาจ โดยปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ     
เพือ่ไมใหหลบหนแีละการแกไขพฒันาพฤตนิสัิยของผูตองขงัใหเปนบคุคลทีส่ามารถกลบัเขาสูสังคมได
เมื่อพนโทษและไมเปนภาระสังคม ปจจุบันกรมราชทัณฑมีผูตองขังที่อยู ในความรับผิดชอบ        
ทัว่ราชอาณาจักรจํ านวน 190,314 คน (ลงวนัที ่ 30 เมษายน 2542) โดยมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น    
ในแตละเดือน ทํ าใหสภาพความเปนอยูของผูตองขังอยูกันอยางแออัดยัดเยยีด เกินอัตราความจุปกติ
ในขณะเดียวกันมีอัตรากํ าลังเจาหนาที่เพียง 11,199 คน ซ่ึงไมไดสัดสวนสัมพันธกับการเพิ่มขึ้น  
ของจ ํานวนผูตองขัง แมวากรมราชทัณฑจะพยายามของประมาณเพื่อกอสรางขยายเรือนนอน และ
ขอเพิม่อตัรากํ าลังเจาพนักงานแตไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ เปนเหตุใหในชวงป พ.ศ. 2540 
จนปจจบุนัไดมีผูตองขังซ่ึงสัดสวนมาเปนผูตองขังคดีระหวางพิจารณาคดี กอเหตุราย และแหกหัก
เรอืนจ ําจนถึงขั้นทํ ารายเจาพนักงานไดรับบาดเจ็บและผูบริหารระดับสูงถึงแกชีวิต

นอกจากนี้สภาพเรือนจํ าสวนใหญกอสรางมานาน ชํ ารุดทรุดโทรม ขาดเครื่องมือ
อุปกรณสมัยใหม และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
ขาดกํ าลังเจาพนักงาน ดังนั้น การใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังคดีสํ าคัญจึงเปนมาตรการหนึ่ง    
ที่หยุดยั้งมิใหผูตองขังกอเหตุรายหรือหลบหนีไดอยางสะดวก การที่เรือนจํ ากลางชลบุรีไดใช  
เครื่องพันธนาการแกผูรองทุกขตามที่สถานีตํ ารวจภูธรตํ าบลพัทยาไดทํ าการสืบสวนพฤติการณ
ความรายแรงแหงคด ีและประวตักิารกระท ําผิดตามระเบยีบของส ํานกังานต ํารวจแหงชาต ิ (กรมต ํารวจเดมิ)
จึงมีเหตุผลเพียงพอที่เรือนจํ าชลบุรีจะตองใหความรวมมือระมัดระวังในการควบคุมและใชดุลพินิจ
ในการใชเครื่องพันธนาการแกผูรองทุกข เพราะหากผูตองขังกอเหตุรายหลบหนีการวบคุมไปได  
เจาหนาที่เรือนจํ าก็จะถูกลงโทษทางวินัย และถูกสงตัวดํ าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
นอกจากนีจ้ะเปนการทํ าใหสังคมไดรับความเดือดรอนและไมปลอดภัย

อนึง่ กรณดีงักลาวประธานคณะกรรมาธกิารยตุธิรรมและสทิธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร
ไดไปตรวจสอบขอเทจ็จรงิทีเ่รือนจ ํากลางชลบรีุ และตอมาไดประชมุหารอืรวมกบัผูแทนกรมราชทณัฑ
สามารถจะกระท ําได แตใหทางผอนปรนการใชเครือ่งพนัธนาการเพือ่มนษุยธรรม และลดกระแสสงัคม
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน กรมราชทัณฑจึงไดส่ังใหเรือนจํ ากลางชลบุรีหาทางผอนปรนการใช     
เครือ่งพนัธนาการแกผูรองทกุขแลว โดยเรือนจ ํากลางชลบรีุไดสอบถามความสมคัรใจของผูรองทกุข
เพือ่ผอนปรนการใชเครือ่งพนัธนาการตลอดเวลา มาเปนวธีิควบคมุในหองมเีจาพนกังานดแูลใกลชิด
แตไมมีเครื่องพันธนาการ ปรากฏวาผูรองทุกขไมตองการ โดยขอใหใชเครื่องพันธนาการเชนเดิม  
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ดังนั้นการปฏิบัติตอผูรองทุกขเปนการปฏิบัติที่เหมาะสมตามดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย และ
อํ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของเรือนจํ ากลางชลบุรีแลว

บทสรุปในเรื่องการดํ าเนินการทางกฎหมาย
ภายหลังจากที่ศาลจังหวัดชลบุรีสงเรื่องการรองทุกขของผูตองขังชาย (ข.ช.) โยชิมิ 

ทานากะ ซ่ึงเปนผูตองขังชาวญี่ปุน ใหกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542          
ซ่ึงเปนชวงระหวางการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ยังไมไดมีคํ าวินิจฉัยตกลงมา ปรากฏวา
ทางสํ านักงานอัยการสูงสุดไดแจงมาทางกรมราชทัณฑวา จะตองสงตัว ข.ช. โยชิมิ ทานากะ       
ตามพระราชบญัญตัสิงผูรายขามแดน เพือ่ไปด ําเนนิคดทีีป่ระเทศญีปุ่น โดยมสํี านกังานต ํารวจแหงชาติ
เปนผูรับมอบตัวไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543

อยางไรก็ตาม เมื่อทางการไทยไดสงตัว ข.ช. โยชิมิ ทานากะ เปนผูรายขามแดน  
ไปด ําเนนิคดทีีป่ระเทศญีปุ่นแลว เร่ืองดงักลาวกไ็ดจบลงโดยทีย่งัมไิดวนิจิฉยัช้ีขาดจากศาลรฐัธรรมนญู
แตอยางใด เนือ่งจากตัว ข.ช. โยชิม ิทานากะ ไดถูกสงตัวเปนผูรายขามแดนไปแลว
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ตารางสรปุการดํ าเนินการในทางคดีท่ีเก่ียวของกับผูตองขังชาย (ข.ช.) โยชิมิ ทานากะ

วันท่ี ผลการดํ าเนินการ หมายเหตุ
1 เม.ย. 39 เรอืนจํ ากลางชลบุรีรับตัว ข.ช.โยชิมิ ทานากะ ไวในความควบคุม

ในคดีรวมกันฉอโกงทรัพย มีและใชธนบัตรปลอม
2 เม.ย. 39  สถานีตํ ารวจภูธรตํ าบลพทัยา แจงอายัดตัวและแจงพฤติการณ

เพิม่เติมวา เปนผูตองหาสํ าคัญและเปนที่ตองการของตางประเทศ
 มพีฤตกิารณนาเชื่อวาจะหลบหนี ขอใหเรือนจํ าปฏิบัติ
ดวยความระมัดระวัง

9 เม.ย. 39 สถานทตูฯ ญี่ปุนแจงยืนยันวา ผูตองขังชาย (ข.ช.)โยชิมิ ทานากะ
เปนบุคคลเดียวกันกับที่จี้เครื่องบินญี่ปุน และทางการญี่ปุน
ตองการตัว

20 ม.ค. 39 สถานทูตฯญี่ปุนรองขอใหเรือนจํ ากลาง (รจน.) ชลบุรี ถอดตรวน
แกผูตองขัง เนื่องจากมีอาการอักเสบ ซ่ึงรจก.ชลบุรี ตรวจสอบ
เหน็วาอาการอักเสบไดรักษาหายแลว และมีความจํ าเปนตองใช
เครื่องพันธนาการตอไปเพื่อปองกันการหลบหนี

28 ส.ค. 39 สถานทูตฯ อเมริกา แจงวา ข.ช.โคดามา โซโก ซ่ึงคูคดี
ไดใหการซัดทอด ข.ช.ทานากะ ดังนั้น ข.ช.โคดามา โซโก
อาจตกอยูในอันตรายหากทั้งสองคนถูกคุมขังอยูรวมกัน
จงึขอใหกรมราชทัณฑแยกขัง

สถานทูตฯ อเมริกา
แจงวาที่ตองการ
เขามาเกี่ยวของ
เนื่องจากเปนคดี
ปลอมธนบัตร
อเมริกา

3 ก.ย. 39 กรมราชทัณฑส่ังการใหยาย ข.ชโคดามา โซโก ไปคุมขัง
ทีเ่รือนจํ ากลางคลองเปรม หลังจากเบิกความเสร็จ

2 ก.พ. 39 สถานทูต ฯ ญี่ปุน แจงกรมราชทัณฑวา ข.ช.ทานากะ
มบีาดแผลที่เทาเนื่องจากเครื่องพันธนาการ จึงขอ
ความอนุเคราะหใหถอดตรวน

5 มี.ค. 41 เรอืนจํ ากลางชลบุรีแจงวาแพทยไดตรวจสอบรางกาย
ของ ข.ช.ทานากะโดยละเอียดแลว เห็นวา มีสุภาพแข็งดี
ไมมีบาดแผลแตอยางใดจึงไมสามารถอนุเคราะหตามคํ าขอ
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วันท่ี ผลการดํ าเนินการ หมายเหตุ
17 ก.พ. 42 นาง Uzaki Kiyomi มหีนังสือถึงคณะกรรมาธิการยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ขอความเปนธรรม กรณี
ข.ช. ทานากะ ถูกจํ าตรวน วาเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ

25 มี.ค. 42 ข.ช.โยชิมิ ทานากะ ยื่นคํ ารองตอศาลจังหวัดชลบุรีไมไดรับ
ความเปนธรรมจากการถูกจํ าตรวนและเปนการขัด
ตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย

29 มี.ค. 42 ศาลจังหวัดชลบุรีไดมีหมายเรียกผูบัญชาการเรือนจํ ากลางชลบุรี
ไปไตสวนคํ ารอง ผลการพิจารณา ศาลจังหวัดชลบุรีไดมีคํ าส่ัง
ใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย

5 เม.ย. 42 ศาลจังหวัดชลบุรีสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
16 เม.ย. 42 ข.ช.ทานากะ รองเรียนตอสํ านักคณะกรรมการวินิจฉัยคํ ารองทุกข

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูตองขัง
4 พ.ค. 42 สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกาขอใหกรมราชทัณฑจัดทํ าคํ าชี้แจง

เพือ่ประกอบการพิจารณาเรื่องรองทุกข ของผูตองขัง
12 พ.ค. 42 คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร

เชญิผูแทนกรมราชทัณฑไปรวมประชุมชี้แจงเรื่องที่ผูตองขัง
รองเรียนผลการประชุมปรากฏวา คณะกรรมาธิการยอมรับวา
การใชเครื่องพันธนาการของกรมราชทัณฑนั้น ชอบดวยกฎหมาย
แลว แตขอใหกรมราชทัณฑพิจารณาผอนปรนใหแกผูตองขัง
ตามสมควร

20 พ.ค.42 กรมราชทัณฑไดแจงให รจก.ชลบุรี  ผอนปรนเกี่ยวกับการใช
เครือ่งพนัธนาการแก ข.ช.ทานากะ โดยใหควบคมุอยางใกลชิดแทน

24 พ.ค. 42 รจก. ชลบุรีแจงวา ไดเสนอที่ควบคุมผูตองขังอยางใกลชิดแลว
ข.ช.ทานากะ ไมประสงคใหควบคุมอยางใกลชิดดังกลาว
โดยขอรับการใชเครื่องพันธนาการอยางเดิม

22 มิ.ย. 42 กรมราชทัณฑจัดทํ าคํ าชี้แจงตอเร่ืองรองเรียนของผูตองขัง
และจัดสงใหแก สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา
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วันท่ี ผลการดํ าเนินการ หมายเหตุ
23 มิ.ย. 42 ศาลจงัหวัดชลบุรีมีคํ าพิพากษาใหยกฟอง ข.ช. ทานากะ

ในความผิดฐานฉอโกงทรัพย มีและใชธนบัตรปลอม
และใหขังไวระหวางอุทธรณ

6 ก.ค. 42 กรมราชทัณฑแจงให รจก.ชลบุรี ยาย ข.ช. ทานากะ ไปคุมขัง
ที่ รจก. คลองเปรม

7 ก.ค. 42 รมว. มท. (นายวัฒนา อัศวเหม) และคณะผูแทนกรมราชทัณฑ
เขารายงานผลการปฏิบัติตอ ข.ช.ทานากะ  ตอคณะกรรมาธิการ
ยุติธรรมและสิทธิมนษุยชนสภาผูแทนราษฎร ผลปรากฏวา
คณะกรรมาธกิารยตุธิรรมฯ มคีวามพอใจในการปฏบิตัติอผูตองขงั
ของกรมราชทณัฑ และจะขอเยีย่มชมกจิการเรอืนจ ําแหงใดแหงหนึง่

10 ก.ค. 42 รจก. ชลบุรี ยาย ข.ช.ทานากะ ไปคุมขังที่ รจก.คลองเปรม
ข.ช.ทานากะมีหนังสือรองเรียนตอสํ านักงานกฤษฎีกา
เกีย่วกับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของ รจก. คลองเปรม

เรือนจํ ากลาง
คลองเปรม

13 ส.ค. 42 สอท. ญีปุ่นรองขอใหมกีารปฏบิตัติอ ข.ช. ทานากะ อยางผอนคลาย
26 ส.ค. 42 รจก. คลองเปรม ปลอยตัว ข.ช. ทานากะ ตามหมายจํ าคุก สน.ประชาชืน่รับตวัไป

27 ส.ค. 42 เรือนจ ําพเิศษกรงุเทพมหานคร รับตวั ข.ช.ทานากะ เปนผูรายขามแดน เรือนจํ าพิเศษ
15 ต.ค. 42 คณะอนุกรรมการพิจารณาคํ าขออนุญาตถายทํ าภาพยนตร

สํ านักนายกรัฐมนตรีแจงกรมราชทัณฑวา สถานีโทรทัศน TBS
Television  ขอสัมภาษณ ข.ช. ทานากะ คณะอนุกรรมการฯ
พจิารณา มีมติไมอนุญาต จึงประสานงานใหกรมราชทัณฑทราบ

กรุงเทพฯ

21 ต.ค. 42 คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร
เขาเยี่ยมชมสภาพความเปนอยูของผูตองขังในเรือนจํ า

27 มิ.ย. 42 เรอืนจํ าพิเศษกรุงเทพมหานคร สงตัว ข.ช. ทานากะ เปนผูราย
ขามแดน ไปดํ าเนินคดีที่ญี่ปุน

สนง. ต ํารวจแหงชาติ
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ภาคผนวก ข
คํ าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู จากกรณศีกึษาการจ ําตรวนผูตองขงัชาวญีปุ่น
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ค ําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู จากกรณีศึกษาการจํ าตรวนผูตองขังชาวญี่ปุน

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ

คํ าวินิจฉัยท่ี 3/25441

วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2544
เร่ือง  ศาลจังหวัดชลบุรีสงคํ ารองของจํ าเลย

(นายฮายาชิ หรือโยชิมิ คาสิโนริ หรือคะสิโนริ หรือ ทานากะ)
ในคดีอาญา ใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัย

ศาลจังหวัดชลบุรีสงคํ ารองของของจํ าเลยที่ 3 (นายฮายาชิ หรือโยชิมิ คาสิโนริ หรือ   
คะสโินริ หรือทานากะ) ในคดีอาญาหมายเลขดํ าที่ 663/2539 ที่ 1105/2539 และที่ 1227/2539      
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 4
มาตรา 30 และมาตรา 33 และตองดวยมาตรา 6 ขอเทจ็จรงิตามค ํารองและเอกสารประกอบสรปุไดวา
นายฮายาช ิหรือโยชิม ิคาสโินร ิหรือคะสิโนริ หรือทานากะ จ ําเลยที่ 3 ไดถูกพนกังานอยัการจงัหวดัชลบรีุ
ฟองคดอีาญาเปนจ ําเลยที่ 3 ตอศาลจงัหวดัชลบรีุ ฐานรวมกนัมไีวเพือ่น ําออกใชซ่ึงธนบตัรตางประเทศปลอม
อันตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอม และรวมกันฉอโกงทรัพยของผูอ่ืนรวมสามคดี เปนคดีอาญา
หมายเลขดํ าที่ 663/2539 ที่ 1105/2539 และที่ 1227/2539 ขณะคดีอยูในระหวางการพิจารณา       
ของศาลจังหวัดชลบุรีความวา จํ าเลยที่ 3 ซ่ึงถูกคุมขังอยูในเรือนจํ ากลางชลบุรี ไดรับการปฏิบัติ
อยางไมชอบธรรม โดยถูกตโีซตรวนทีข่อเทาตลอดยีสิ่บสีช่ั่วโมง เปนเวลาประมาณสองปส่ีเดอืนมาแลว

การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมดังกลาว ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ที่บัญญัติวา          
ศกัดิศ์รีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง มาตรา 30 ที่บัญญัติวา 
บคุคลยอมเสมอภาพกนัในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั การเลอืกปฏบิตัิ

                                                       
1 ที่มา: http://www.concout.or.th และ http://www.krisdika.go.th
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ไมเปนธรรมตอบคุคล เพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งถ่ินก ําเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา ฯลฯ จะกระท ํามไิด
และมาตรา 33 ทีบ่ญัญตัวิา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจํ าเลยไมมีความผิด
กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด แสดงวาบุคคลใดไดกระทํ าความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น เสมือน      
เปนผูกระทํ าความผิดมิได” ดังนั้น เมื่อคดีของจํ าเลยที่ 3 ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล       
จะปฏิบัติตอจํ าเลยที่ 3 เสมอืนเปนผูกระทํ าความผิดมิได จํ าเลยที่3ไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
ขัดตอรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง จึงขอความเปนธรรมตอศาลตามรัฐธรรมนูญ ใหมีคํ าสั่งยกเลิก     
การตีโซตรวนจํ าเลยที่ 3 ศาลจังหวัดชลบุรีเรียกผูบัญชาการเรือนจํ ากลางชลบุรีเขาไตสวน และ
จํ าเลยที่ 3 ไดอางตนเองเขาเบิกความผานลาม

จากการไตสวน ขอเท็จจริงปรากฏชัดวา มีการตีตรวนจํ าเลยที่ 3 ตลอดยี่สิบสี่ช่ัวโมงจริง 
ศาลจงัหวดัชลบุรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนเรื่องรองวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และขอบงัคบัของกรมราชทณัฑขดัตอรัฐธรรมนญู ตองใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั แตไมใช
เปนกรณีบทบัญญัติแหงกฎหมายอันจะใชบังคับแกคดีที่จํ าเลยที่ 3 สมควรขัดตอรัฐธรรมนูญ      
ศาลจึงไมจํ าเปนตองรอการพิจารณาคดีช่ัวคราว แตคํ ารองของจํ าเลยที่ 3 สมควรไดรับการวินิจฉัย
จากศาลรฐัธรรมนญู จงึใหสงค ํารองและเอกสารมายงัศาลรฐัธรรมนญู และจาศาลจงัหวดัชลบรีุมหีนงัสอื
ลงวนัที ่30 มนีาคม 2542 สงเรือ่งพรอมเอกสารยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ขดัตอรัฐธรรมนญู ศาลรฐัธรรมนญูจงึรับค ํารองดงักลาวไวด ําเนนิการตอไปตามขอก ําหนดศาลรฐัธรรมนญู
วาดวยวธีิพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2541 และเปดโอกาสใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผูรักษาการ (ในขณะนั้น) และอธบิดีกรมราชทัณฑในฐานะผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ราชทณัฑ พ.ศ. 2479 และจ ําเลยที ่ 3 ไดแสดงความเหน็กอนการวนิจิฉยั ตลอดจนใหศาลจงัหวดัชลบรีุ
แจงความคืบหนาของคดีและสงเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาศาลจังหวัดชลบุรี    
สงสํ าเนาคํ าพิพากษา ลงวันที่ 23 มถุินายน 2542 พพิากษายกฟองจํ าเลยที่ 3 แตใหขังไวในระหวาง
อุทธรณ

(นายประเสริฐ  นาสกุล) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(นายกระมล  ทองธรรมชาติ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายจุลพล  ณ สาขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(พลโท จุล  อดิเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายปรีชา  เฉลิมวณิชย) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายผัน  จันทรปาน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายมงคล  สระฎัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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(นายสุจิต  บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายสุจินดา  ยงสุนทร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายสุวทิย  ธีรพงษ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายอนันต  เกตุวงศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายอมร  รักษาสัตย) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายอิสสระ  นิติทัณฑประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(นายอุระ  หวังออมกลาง) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คดีนี้ ศาลจังหวัดชลบุรีเรียกผูบัญชาการเรือนจํ ากลางชลบุรีเขาไตสวน และจํ าเลยที่ 3 
ไดอางตนเองเขาเบกิความผานลาม จากการไตสวนขอเทจ็จรงิจรงิปรากฏชดัวา มกีารตตีรวนจ ําเลยที ่ 3
ตลอดยี่สิบสี่ช่ัวโมงจริง ศาลจังหวัดชลบุรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนเรื่องรองวาบทบัญญัติ    
แหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของกรมราชทัณฑขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ตองให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย แตไมใชเปนกรณีบทบัญญัติแหงกฎหมายอันจะใชบังคับแกคดี    
ที่จํ าเลยที่ 3 ตองหาขัดตอรัฐธรรมนญู ศาลจึงไมจํ าเปนตองรอการพิจารณาคดีไวช่ัวคราว แตคํ ารอง
ของจํ าเลยที่ 3 สมควรไดรับการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ จึงใหสงคํ ารองและเอกสารมายัง     
ศาลรัฐธรรมนูญ และจาศาลจังหวัดชลบุรีมีหนังสือ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542 สงเรื่องพรอมเอกสาร
มายังศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาแลว เปนกรณีที่ศาลจังหวัดชลบุรีสงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่พจิารณาบทบญัญตัแิหงกฎหมายขดัตอรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 ศาลรฐัธรรมนญูจงึรบัค ํารองดงักลาว
ไวด ําเนนิการตอไปตามขอกาํหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธีิพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2541
และเปดโอกาสใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรักษาการ และอธิบดีกรมราชทัณฑ
ในฐานะผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และจํ าเลยที่ 3 ไดแสดงความเห็น      
กอนการวินิจฉัย ตลอดจนใหศาลจังหวัดชลบุรีแจงความคืบหนาของคดีและสงเอกสารที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณา ศาลจังหวัดชลบุรีสงสํ าเนาคํ าพิพากษา ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2542 
พพิากษายกฟองจ ําเลยที ่ 3 แตใหขงัไวในระหวางอทุธรณ สํ าเนาหมายขงัระหวางพจิารณาและส ําเนา
หมายขังระหวางอุทธรณมายังศาลรัฐธรรมนูญ

กรมราชทัณฑมหีนงัสือช้ีแจงขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย สรปุไดวา เหตทุีเ่รือนจ ํากลางชลบรีุ
ใชเครือ่งพนัธนาการจ ําเลยที ่3 เพราะสถานตี ํารวจภธูรต ําบลพทัยามหีนงัสือขอความรวมมอืในการปองกนั
การหลบหนีของจําเลยที่ 3 และจํ าเลยที่ 3 เปนผูรายสํ าคัญของประเทศญี่ปุน ตอมาสถานีตาํรวจภูธร
อํ าเภอเมอืงชลบรีุมหีนงัสอืแจงอายดัตวัจาํเลยที่ 3 ดวย ทัง้นีก้ารใชเครือ่งพนัธนาการของเรอืนจ ํากลาง
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ชลบุรี เปนการดํ าเนินการโดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 (3) 
และกระท ําดวยความเชือ่โดยสจุริตเพือ่ปองกนัมใิหจ ําเลยที ่ 3 ซ่ึงเปนผูตองขงัทีต่างประเทศตองการตวั
หลบหนีการควบคุมของเรือนจํ ากลางชลบุรี หากหลบหนีไปได เรือนจํ าฯ จะตองถูกตํ าหนิวา        
ไรประสิทธภิาพในการควบคมุ สังคมไมไดรับความปลอดภยั ตางประเทศอาจเหน็วาระบบงานราชทณัฑ
ไรประสทิธภิาพและขาดความเชือ่ถือ อันอาจกระทบตอความมัน่คงและความสมัพนัธระหวางประเทศได 
ทั้งนี้เรือนจํ ากลางชลบุรีไดถือปฏิบัติตอผูตองขังทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศอยางเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทยมหีนงัสอืแสดงความเหน็วา ตามพระราชบญัญตัิราชทัณฑ พ.ศ. 2479
เรอืนจ ํากลางชลบรีุมอํี านาจใชเครือ่งพนัธนาการได หากเหน็วา จ ําเลยที ่3 ซ่ึงเปนผูตองขงัที่นาจะพยายาม
หลบหนกีารควบคมุ อยางไรกต็าม กรมราชทัณฑไดส่ังยายจํ าเลยที ่3 มาควบคมุทีเ่รือนจ ํากลางคลองเปรม
และมิไดใชเครื่องพันธนาการแกจํ าเลยที่ 3 แลว จ ําเลยที่ 3 มีหนังสือแสดงความเห็นวา ไดถูกยาย  
มาควบคุมที่เรือนจํ ากลางคลองเปรมและถอดโซตรวนแลว แตกลับถูกควบคุมใหอยูแตในหองขัง 
ไมไดออกนอกหองขงัเลย นอกจากเวลารบัประทานอาหาร เวลามผูีมาเยีย่ม และพบทนายความเทานัน้
ทํ าใหสุขภาพรางกายและจิตใจทรุดโทรม ซ่ึงจํ าเลยที่ 3 เปนมนุษยมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย     
ทีค่วรไดรับการปฏิบัติจากองคกรรัฐเยี่ยงมนุษย นอกจากนี้ เมื่อศาลยังไมไดมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดวา
จ ําเลยที่ 3 เปนผูกระทํ าผิด ตามรัฐธรรมนญูตองสันนิษฐานไวกอนวา จํ าเลยที่ 3 ไมไดกระทํ าผิด 
กรณีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 14 ใชถอยคํ าวา “ผูตองขัง” ซ่ึงมีความหมาย      
ตามพระราชบญัญตัดิงักลาว มาตรา 4 (2) หมายความรวมถงึ “นกัโทษเดด็ขาด คนตองขงั และคนฝาก”
เปนเหตุใหบุคคลที่ไดรับการสันนิษฐานวาไมไดกระทํ าความผิดถูกปฏิบัติเยี่ยงผูกระทําความผิด 
เชน นกัโทษเดด็ขาด จงึเหน็วาพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (2) มาตรา 14 (1) ถึง (5)
และกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 25 ถึง ขอ 28 
ขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

ระหวางพจิารณาค ํารองนี ้ กรมราชทณัฑมหีนงัสอืพรอมเอกสารประกอบมายงัศาลรฐัธรรมนญู
สรุปไดวา สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติญี่ปุนมีคํ ารองขอใหสงตัวจํ าเลยที่ 3 เปนผูรายขามแดนกลับไป
ประเทศญี่ปุน ในขอหาความผิดเกี่ยวกับการจี้เครื่องบินของสายการบินญี่ปุน การกอการจลาจล และ
การโจมตสีถานตี ํารวจทีป่ระเทศญีปุ่น ซ่ึงเปนความผดิทีย่งัไมหมดอายคุวามตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น
และศาลอาญาไดมีคํ าพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ผ.4 / 2543 ใหขังจํ าเลยที่ 3 ไวในเรือนจํ า
พเิศษกรงุเทพมหานคร เพื่อสงตัวขามแดน และปจจุบันจํ าเลยที่ 3 ไดถูกสงตวัไปประเทศญี่ปุนแลว 
ตัง้แตวันที่ 27 มิถุนายน 2543
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อกรมราชทัณฑแจงวา จํ าเลยที่ 3 ไมไดอยู       
ในประเทศไทย เนือ่งจากถกูสงตวักลับไปประเทศญีปุ่นแลว การพจิารณาค ํารองจงึไมเปนประโยชน
ตอจ ําเลยที ่3 ประกอบกบัรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 มาตรา 264 วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “ในการทีศ่าลจะใช
บทบญัญตัแิหงกฎหมายบงัคบัแกคดใีด ถาศาลเหน็เองหรอืคูความโตแยงวาบทบญัญตัแิหง กฎหมายนัน้
ตองดวยบทบญัญตัมิาตรา 6 และยงัไมมคี ําวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้
ใหศาลรอการพจิารณาพพิากษาคดไีวช่ัวคราว และสงความเหน็เชนวานัน้ตามทางการเพือ่ศาลรฐัธรรมนญู
จะไดพิจารณาวินิจฉัย” การที่จํ าเลยที่ 3 อางวา พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (2) 
และมาตรา 14 (1) ถึง (5) ขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 มาตรา 30 และมาตรา 33 นั้น       
จ ําเลยที่ 3 ไดถูกฟองในขอหารวมกันมีไวเพื่อนํ าออกใช ซ่ึงธนบัตรตางประเทศปลอมอันตนไดมา
โดยรูวาเปนของปลอมและรวมกนัฉอโกงทรพัยของผูอ่ืน ซ่ึงเปนความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
ดงันั้น เมื่อศาลยุติธรรมมิไดใชพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 บงัคับแกคดีตามคํ ารองนี้แลว 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 (2) และมาตรา 14 (1) ถึง (5) จึงมิใชบทบัญญัติ    
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีตามคํ ารองนี้ กรณีจึงไมตองดวยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
มาตรา 264 วรรคหนึ่ง

โดยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนญูจงึวินิจฉัยใหจํ าหนายคํ ารอง
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ภาคผนวก ค
สรปุสาระสํ าคัญของหลักการในระหวางบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

DPU



229

สรปุสาระสํ าคัญของหลักการในระหวางบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ...*

________________________________

1. แกไขมาตรา 6 ใหรัฐมนตรกี ําหนดอ ํานาจการคมุขงัผูตองขงัของแตละเรอืนจ ํา โดยออก
เปนประกาศของรฐัมนตรแีละประกาศในราชกจิจานเุบกษา ก ําหนดใหเรอืนจ ําเปนทีอ่ยูของผูตองขงั
ตามมาตรา 22 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2. แกไขมาตรา 9 ลดอายุเด็กติดผูตองขังที่จะอนุญาตใหอยูในเรือนจํ าลงจากตํ่ ากวา 
16 ป เปนตํ่ ากวา 3 ป

3. เพิม่มาตรา 9/1 ก ําหนดใหเดก็ทีม่อีายตุัง้แต 3 ปขึน้ไป ใหเจาหนาทีเ่รือนจ ําแจงหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกับการสงเคราะหและคุมครองเด็กรับไปดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่   

4. แกไขวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 10 กรณแีพทยยงัไมสามารถตรวจอนามยั
ผูตองขังที่รับตัวเขาใหมไวได ใหเจาหนาที่ที่พยาบาลเปนการเบื้องตนกอน

5. เพิม่มาตรา 10/1 และ มาตรา 10/2 ก ําหนดในการจดัท ําเบยีนประวตัผูิตองขงัใหสามารถ
จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ไดดวย และใหแจงระเบียบขอบังคับใหผูตองขังเขาใหมทราบ

6. แกไขมาตรา 11 ใหรัฐมนตรมีอํี านาจแยกประเภทผูตองขงั การคมุขงัผูตองขงัแตละประเภท
การจัดชั้นผูตองขัง ตลอดจนวิธีปฏิบัติตางๆ สํ าหรับผูตองขัง และใหอธิบดีออกระเบียบกํ าหนด    
วธีิการและแกไขการเลื่อนลดชั้น

7. เพิม่มาตรา 11/1 มาตรา 11/2 มาตรา 11/3 และมาตรา 11/4 ใหแยกคนตองขัง       
(ผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึท่ีสดุ) และคนฝากออกจากนกัโทษเดด็ขาด แยกผูตองขงัอายตุํ ่ากวา  18 ป
ออกจากผูตองขังอื่น

8. เพิม่วรรคสองและวรรคสามของมาตรา 12 ใหแจงยายผูตองขงัและกรณผูีตองขงัเจบ็ปวย
ที่มีอาการใหญาติทราบ

9. เพิม่มาตรา 13/1 ใหอธิบดหีรือซ่ึงผูทีอ่ธิบดมีอบหมายแตงตัง้ผูคมุพเิศษภายใตเงือ่นไข
ทีก่ํ าหนด

10. แกไขวรรคสองของมาตรา 14 ใหอธิบดีกํ าหนดพัศดีผูมีอํ านาจที่จะสั่งใหใช   
เคร่ืองพันธนาการและเพิกถอนคํ าสั่งนั้น

                                                       
* ที่มา: สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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11. เพิม่มาตรา 14/1 มาตรา 14/2 และมาตรา 14/3 กํ าหนดใช ผูสั่งใชเคร่ืองพันธนาการ
กับผูตองขงัใหชัดเจน และไมใหใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังหญิง ผูตองขังอายุ 60 ขึ้นไป และ
ผูตองขังอายุตํ่ ากวา 18 ป เวนแตมีเหตุขอยกเวน พรอมท้ังตองมีการบันทึกแสดงเหตุผลการใช
เคร่ืองพันธนาการ

12. เพิม่วรรคสองและวรรคสามของมาตรา 19 ใหเจาพนักงานเรือนจํ าสามารถติดตาม
จบักมุผูตองขังที่หลบหนีเขาไปในเคหสถานหรือยานพาหนะอื่นใดได ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
ผูตองขังที่หลบหนีหลบซอนตัวอยู และใหเจาพนักงานเรือนจํ าเปนเจาพนักงานเรือนฝายปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา

13. แกไขมาตรา 20 ใหผูตองขงัทีไ่ดรับบาดเจบ็ธรรมดา เนือ่งจากชวยเหลือเจาพนกังาน
เรอืนจํ าทํ าการตามหนาที่ไดรางวัล

14. ยกเลิก (4) ของามาตรา 22 ทวิ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงแกไข
เพิม่เตมิ โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523 เพื่อใหนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด
ใหโทษออกทํ างานสาธารณะได

15. เพิม่มาตรา 25/1 ใหแบงรางวลัทีผู่ตองขงัทีไ่ดรับจากการท ํางานใหแกผูเสยีหายหรือ
ทายาทของผูเสยีหายทีเ่กดิจากการกระท ําผิดของผูตองขงัดวย ตามหลกัเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงฯ

16. แกไขมาตรา 26 ใหผูตองขังท่ีไดรับบาดเจ็บธรรมดาหรือถึงตาย เนื่องจากการทํ า
ตามหนาท่ีหรอืเพราะเหตท่ีุจะกระท ําตามหนาท่ี หรอืตามศลีธรรมจรรยา ตามทีร่ะบใุนกฎกระทรวงฯ
ใหไดรับรางวลัตามทีรั่ฐมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมเหน็สมควร หากผูตองขงัตายใหจายเงนิรางวลั
แกทายาทผูมีสิทธิรับมรดก

17. แกไขมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 ใหผูตองขังไดรับสิทธิดานการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานและการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานจากรัฐ

18. เพิม่มาตรา 30/1 ใหพนกังานอยัการยืน่ค ํารองตอศาลขอใหพจิารณาปลอยตวันกัโทษ
เด็ดขาดที่วิกลจริตหรือเจ็บปวยมีอาการหนัก ซ่ึงคณะกรรมแพทยตรวจแลว เห็นวาไมอยูในวิสัย     
ทีจ่ะแกไขพฒันาพฤตนิสัิยได และการคมุขงัไวตอไปจะขดัตอความรูสึกในทางศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

19. แกไขมาตรา 32 (7) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบญัญตัริาชทณัฑ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2520 ปรบัปรงุคณะกรรมการพจิารณาลดวนัตองโทษจ ําคกุ
ใหเหมาะสมกับปจจุบัน

20. เพิม่อนมุาตรา (9) ในมาตรา 32 โดยอนุญาตใหนักโทษเด็ดขาดที่มีความพฤติดีและ
เหลือโทษจํ าคุกไมเกิน 4 ป ออกไปรับการศึกษาอบรมหรือทํ างานในสถานประการภายนอกเรือนจํ า  
โดยอาจจะมหีรือไมตองมีผูควบคุมก็ได ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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21. เพิม่มาตรา 32/1 ใหนักโทษเด็ดขาดที่ไดใหขอมูลสํ าคัญอยางยิ่งตอการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และศาลไดอาศยัขอมลูนัน้ในการพจิารณาคด ี ใหไดรับประโยชนตามกฎหมาย
ราชทัณฑมากกวากรณีปกติ

22. เพิม่มาตรา 33/1 เพือ่รักษาความมัง่คงของรฐั ปองกนัเหตรุายหรือรักษาความสงบเรยีบรอย
ของเรอืนจ ํา ใหเจาพนกังานเรอืนจ ําสามารถตรวจสอบจดหมายเอกสาร พสัดภุณัฑ หรือส่ิงสือ่สารอืน่ๆ
หรือสกัดกั้นการติดตอส่ือสารที่มีมาจากหรือถึงตัวผูตองขังได แตไมกระทบถึงสิทธิในการรองทุกข 
ถวายฎีกาและการติดตอกับทนายความ

23. ยกเลิกอนุมาตรา (7) และ (8) ของมาตรา 35 กรณีการลงโทษวินัยผูตองขัง โทษขัง
หองมืด และโทษเฆี่ยน

24. แกไขมาตรา 43 แหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงแกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ราชทณัฑ (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ. 2523 ใหเจาพนกังานสามารถจบักมุนกัโทษเดด็ขาด ซ่ึงไดรับการปลอยตวั
จากการพกัการลงโทษหรอืลดวนัตองโทษจ ําคกุ ทีก่ระท ําผิดเงือ่นไขการคมุความประพฤตเิพือ่น ําตวั
กลับมารบัโทษจํ าคุกตอไปไดเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูขณะกระทํ าผิดเงื่อนไข

25. แกไขมาตรา 44 ใหเพิ่มจํ านวนคณะกรรมการเรือนจํ า และใหรัฐมนตรีออกระเบียบ
เก่ียวกับการดํ าเนินการของคณะกรรมการฯ

26. เพิม่มาตรา 44/1 มาตรา 4/2 มาตรา 44/3 และมาตรา 44/4 กํ าหนดอํ านาจหนาที่
ของคณะกรรมการเรือนจํ า วาระการดํ ารงตํ าแหนง การพนตํ าแหนง และองคประชุมคณะกรรมการ

27. แกไขมาตรา 45 เพิ่มระวางโทษผูกระทํ าผิดตอเรือนจํ าจากเดิมจํ าคุกไมเกิน 1 ป 
ปรับไมเกิน 500 บาท เปน จ ําคุกไมเกิน 60,000 บาท

28. แกไขมาตรา 46 ปรับปรุงเลขมาตราความผิดใหถูกตองตามประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบัน
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ภาพแสดงลักษณะของเครื่องพันธนาการตามกฎกระทรวงฯ1

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัริาชทัณฑ
พ.ศ. 2479 ก ําหนดวา เครื่องพันธนาการที่จะใชแกผูตองขังนั้น มี 4 ประเภท คือ ตรวน กุญแจมือ 
กุญแจเทา และโซลาม ดังนี้

1. ตรวน มี 3 ขนาด คือ
1) ขนาดที ่ 1 วดัเสนผาศนูยกลางเหลก็วงแหวน 10 มลิลิเมตร โซระหวางวงแหวน

ของตรวนมีความยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกิน 75 เซนติเมตร มีขนาดของลูกโซ        
ซ่ึงวดัเสนผาศูนยกลางเหล็กสํ าหรับขนาดที่ 1 ไมเกิน 10 มิลลิเมตร

       

2) ขนาดที ่ 2 วดัเสนผาศนูยกลางเหลก็วงแหวน 12 มลิลิเมตร โซระหวางวงแหวน
ของตรวนมีความยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกิน 70 เซนติเมตร มีขนาดของลูกโซ        
ซ่ึงวัดเสนผาศูนยกลางเหล็กสํ าหรับขนาดที่ 1 ไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร

         

                                                       
1 ที่มา: สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง สํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ.
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3) ขนาดที่ 3 วดัเสนผาศนูยกลางเหลก็วงแหวน 17 มลิลิเมตร โซระหวางวงแหวน
ของตรวนมีความยาวไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมเกิน 70 เซนติเมตร มีขนาดของลูกโซ        
ซ่ึงวดัเสนผาศูนยกลางเหล็กสํ าหรับขนาดที่ 1 ไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร

        

2. กุญแจมือ ใหเปนไปตามแบบและขนาดซึ่งกรมราชทัณฑกํ าหนดไว

        

3.  กุญแจเทา   ใหเปนไปตามแบบที่กรมราชทัณฑกํ าหนดไว เวนแตขนาดโซระหวาง
กญุแจเทาทั้งสองขางตองมีความยาวไมนอยกวา 38 เซนติเมตร และไมเกิน 50 เซนติเมตร กับใหมี
ขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผานศูนยกลางเหล็กไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร
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4. โซลาม ใหมขีนาดตามที่กํ าหนดไวสํ าหรับตรวนขนาดที่ 1 และ 3

         

การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้น โดยปกติใหใชตรวนขนาดที่ 1 หรือขนาดที่ 2 
หรือกญุแจเทา เวนแตมเีหตจุ ําเปนหรอืศาลไดมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุผูตองขงันัน้ตัง้แตสามปขึน้ไป
หรือเปนผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ จะใชตรวนขนาดที่ 3 ก็ได

เมือ่มีเหตนุาเชือ่วาผูตองขงัจะท ําอนัตรายตอชีวติหรือรางกายผูอ่ืน และเหน็วาไมมทีางอืน่
ทีจ่ะปองกนัไดดกีวา ใหใชกญุแจมอืหรือโซลามเพิม่นอกจากตรวนหรอืกญุแจเทาได ในกรณทีีต่องน ําตวั
คนตองขังหรือคนฝากไปนอกเรือนจํ า ถาจะใชเครื่องพันธนาการ ใหใชกุญแจมือ เวนแตคนตองขัง
ในคดอุีกฉกรรจจะใชตรวนหรือกุญแจเทาก็ได
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ภาพแสดงลักษณะเครื่องพันธนาการในตางประเทศ1

เคร่ืองพันธนาการที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา

                                 

       

                                                       
1 ที่มา: พรพิตร นรภูมิพิภัชน. ผูอํ านวยการสํ านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ.
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เคร่ืองพันธนาการที่ใชในประเทศออสเตรเลีย

เชือกผูกร้ัง (arresting rope) และกญุแจมอื (hand cuffs) พรอมเขม็ขดัรัด (restraining belt)
(รัฐแทสเมเนีย)

       

กุญแจเทา (ankle cuffs) (รัฐวิคทรอเรีย)

DPU



บญัชีควบคุมการใชเครื่องพันธนาการ
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ณ วันที่……………….เดือน……………………………..พ.ศ…………………

ประเภท กํ าหนดโทษ

ลํ าดับ
ที่

ชื่อ-สกุล อายุ คดี/ขอกลาวหา เด็ดขาด ระหวางฯ ป. ด. ว.

สาเหตุ/
พฤติกรรม
ที่ตองใช
เครื่อง

พันธนาการ

ประเภท/
ขนาด

วันเดือนป
ที่ใชเครื่อง
พันธนาการ

ผูสั่ง วันเดือน
ป ที่ถอด

ผูสั่ง

หมายเหตุ : ใหรายงานตอผูบัญชาการ ผูอํ านวยการ เดือนละ 1 ครั้ง     ตรวจสอบถูกตอง…………………………………ผอ. สวนหรือหัวหนาฝายควบคุม
                   และเก็บรักษาไวเชนเดียวกับเอกสารราชการทั่วไป (…………………………………)
                   เพื่อตรวจสอบได     ความเห็นผูบัญชาการ/ผูอํ านวยการ……………………...ลงชื่อ ผูบัญชาการ / ผูอํ านวยการ
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ภาคผนวก ฉ
แนวทางปฏิบัติในการใชเคร่ืองพันธนาการของกรมราชทัณฑ

และบัญชีควบคุมการใชเคร่ืองพันธนาการ
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ที่ ยธ 0705/ว38 กรมราชทัณฑ
222  ถนนนนทบุรี 1 ตํ าบลสวนใหญ
อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

           10  มิถุนายน  2548

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง
เรียน ผูวาราชการจังหวดั ผูบัญชาการเรือนจํ า ผูอํ านวยการทณัฑสถาน สถานกักขัง

และสถานกักกัน
ส่ิงที่สงมาดวย แนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง จํ านวน 11 ขอ

ดวยกรมราชทณัฑไดมนีโยบายในการปฏบิตัติอผูตองขังโดยคํ านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และศกัดิศ์รีความเปนมนษุย เพือ่ใหสอดคลองกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช 2540 และขอก ําหนดมาตรฐานขัน้ตํ ่า สํ าหรับการปฏบิตัติอผูตองขงัขององคการสหประชาชาติ
รวมทั้งเปนการปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังจากการถูกทรมานหรือการลงโทษ
ในลกัษณะที่โหดรายทารุณไรมนุษยธรรม

กรมราชทัณฑ จึงไดกํ าหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจสํ าหรับการใชเครื่องพันธนาการ
กบัผูตองขงั จ ํานวน 11 ขอ เพือ่ใหผูปฏิบตังิานในเรอืนจ ําและทณัฑสถานใชเปนแนวทางในการปฏบิตังิาน
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และขอไดแจงใหเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของทราบและถอืปฏิบตัติอไป

ขอแสดงความนับถือ
                                                          นัทธี  จิตสวาง

                      (นายนทัธี  จิตสวาง)
                                                         อธิบดีกรมราชทัณฑ

สํ านักทณัฑวิทยา                                                                           รับรองสํ าเนาถูกตอง
สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง                                                       อรรถสิทธิ์  ทองแสง
โทร 0 2967 3380                                                                      (นายอรรถสิทธิ์  ทองแสง)
โทรสาร 0 2967 2409                                               นิติกร 7 หวัหนาฝายมาตรการควบคุมผูตองขัง 2
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แนวทางปฏิบัติในการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขัง กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม

การใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงั เปนการท ําใหผูตองขงัเสยีเสรภีาพในการเคลือ่นไหว
อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท ําใหผูตองขังเกิดความอับอาย เกิดปมดอย หรือเปนที่หวาดกลัว
แกคนทีพ่บเห็น ตามกฎหมายแลวไมวาจะเปนพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 หรือขอกํ าหนด
มาตรฐานขัน้ตํ ่าสํ าหรบัปฏิบตัติอผูตองขงัของสหประชาชาต ิ ในเบือ้งตนไดหามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการ
แกผูตองขงั อยางไรก็ตาม กฎหมายก็มีขอยกเวนใหใชเครื่องพันธนาการไดเทาที่ระบุไวในกฎหมาย 
ทัง้นี ้ เพือ่ปองกนัผูตองขงัหลบหนแีละเพือ่ปองกนัผูตองขงักระท ําการอนัเปนอนัตรายตอตนเองและผูอ่ืน
อีกทัง้ไดก ําหนดชนดิและขนาดของเครือ่งพนัธนาการทีส่ามารถจะใชไดไวอีกดวย ในการเลอืกชนดิ
และขนาดหรือการพิจารณาพฤติการณแหงผูตองขังที่จะตองใชเครื่องพันธนาการ แมจะกํ าหนดไว 
แตกย็งัมบีางกรณทีีใ่หผูมอํี านาจสัง่ใหใชเครื่องพันธนาการไดใชดุลพินิจในการใสเครื่องพันธนาการ  
ดงัเชนกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 28 ระบุวา 
“การใชเครือ่งพนัธนาการแกผูตองขงันัน้ โดยปกตใิหใชตรวนขนาดที ่1 หรือ ขนาดที ่2 หรือกญุแจเทา
เวนแตเห็นวามีเหตุจํ าเปน จะใชตรวนขนาดที่ 3 ก็ได” หรือในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  
มาตรา 14  หามมิใหใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขัง เวนแต (4) เมือ่ถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจํ า 
เจาพนกังานผูมีหนาที่ควบคุม เห็นเปนการสมควรที่จะตองใชเครื่องพันธนาการ

การใชดุลพินิจในการพิจารณาวา อะไรคือเหตุจํ าเปน เมื่อใดเห็นเปนการสมควรนั้น 
เปนเรือ่งที่ละเอียดออน และมีมุมมองที่แตกตางกันในแตละบุคคล ฉะนั้น การใชเครื่องพันธนาการ
แกผูตองขัง อาจจะเกิดความไมถูกตองหรือไมเปนธรรม รวมทั้งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ     
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีเจตนารมณใหมีการสงเสริมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ      
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กรมราชทัณฑจึงไดกํ าหนดหลักเกณฑประกอบการใชดุลพินิจในการใช
เครื่องพันธนาการแกผูตองขังไวดังตอไปนี้

ขอ 1) การใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังในทุกกรณี ตองจํ ากัดอยูภายในกรอบ  
ของมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัริาชทณัฑ พทุธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ 25-30
รวมทั้งหนังสือส่ังการกรมราชทัณฑที่ไดส่ังการไปแลวโดยเครงครัด

ขอ 2) การใชเครือ่งพนัธนาการทกุประเภทแกผูตองขงั ผูมอํี านาจในการสัง่ใช ตองพจิารณา
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและเปนธรรม และสามารถแสดงเหตุผลความจํ าเปนที่เหมาะสม 
รวมทั้งตองคํ านึงถึงหลักสิทธิมนษุยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ขอ 3) หามมใิหใชเครือ่งพนัธนาการทกุประเภทกบัผูตองขงั เพือ่วตัถุประสงคในการลงโทษ
ทางวินัยโดยเด็ดขาด
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ขอ 4) ในกรณทีีม่คีวามจ ําเปนตองน ําตวัผูตองขงัออกไปภายนอกเรอืนจ ําและทณัฑสถาน
เพื่อฟงการพิจารณาคด ีหรือสืบพยาน ถาจะใชเครื่องพันธนาการใหใชกุญแจมือ เวนแตเปนผูตองขัง
ในคดีอุกฉกรรจ ผูรายรายสํ าคัญ หรือเปนผูตองขังที่ประกอบอาชญากรรมในลักษณะเครือขาย หรือ
มลัีกษณะเขาขายเปนอาชญากรโดยอาชีพ จะใชตรวนหรือกุญแจเทาก็ได และหากจะใชตรวน ใหใช
ขนาดที ่ 2 เปนลํ าดบัแรก และใหผูมอํี านาจในการสัง่ใชค ํานงึถึงก ําหนดโทษทีศ่าลไดพพิากษา รวมทัง้
พจิารณาถึงโครงสรางทางกายภาพของสถานที่ (ศาล) เชน ชองทางเดินระหวางเจาหนาที่ ผูตองขัง
และญาติ ปะปนกันหรือไม หรือพฤติการณของผูตองขังรายนั้น ขณะที่ถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํ า
ประกอบการพิจารณาเลือกประเภทของเครื่องพันธนาการ

ขอ 5) เมื่อมีความจํ าเปนจะตองใชเครื่องพันธนาการชนิดตรวนกับผูตองขังภายใน
เรือนจ ํา ใหใชตรวนขนาดที ่1 เวนแตมเีหตจุ ําเปน หรือเปนกรณทีีศ่าลไดมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุ
ผูตองขังรายนั้น ตัง้แต 3 ปขึ้นไป หรือเปนผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ จะใชตรวนขนาดที่ 3 ก็ได  
อยางไรก็ตาม ถามีเหตุอันนาเชื่อไดวาผูตองขังรายนั้น จะทํ าอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเอง
และผูอ่ืน และเห็นวาไมมีทางอื่นใดที่จะปองกันไดดีกวานี้ ก็ใหใชกุญแจมือหรือโซลามเพิ่มขึ้น  
นอกจากตรวนหรือกุญแจเทาก็ได

ขอ 6) หามมิใหใชเครื่องพันธนาการทุกประเภทกับผูตองขังชายที่มีอายุเกิน 60 ป 
หรือผูตองขังหญิง เวนแตปรากฏวาผูตองขังนั้นเปนคนดุรายหรือเสียจริต ซ่ึงจํ าเปนตองปองกันมิให
กอภยันตราย หรือหากเปนผูตองขังชาย เมื่อตองการนํ าตัวออกไปภายนอกเรือนจํ าและทัณฑสถาน  
กส็ามารถจะใชเครื่องพันธนาการได

ขอ 7) หากมีความจํ าเปนที่จะตองใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังในทุกๆ กรณี 
โดยเฉพาะภายในเรือนจํ าและทณัฑสถาน ขอใหคํ านึงถึงโครงสรางทางกายภาพของอาคารสถานที่ 
ระบบเสรมิความมัน่คงและอตัรา ก ําลังเจาหนาทีป่ระกอบการพจิารณาดวย หากเรอืนจ ําและทณัฑสถานใด
ที่ผูตองขังถูกควบคุมตัวอยูภายในเรือนจํ า มีโครงสรางของอาคารที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบเสริม
ความมัน่คงแขง็แรง ยากตอการทีผู่ตองขงัจะแหกหกัหลบหนไีด ขอใหพงึหลีกเลีย่งการใชเครือ่งพนัธนาการ
กับผูตองขัง เวนแตจะมีเหตุจํ าเปนหรือมีกรณีพิเศษอื่นๆ อาทิ การไดรับการสั่งกํ าชับเปนพิเศษ    
จากกรมราชทณัฑ หรือหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมทีเ่กีย่วของใหควบคมุหรือเขมงวดกวดขนั
ผูตองขังรายนี้เปนพิเศษ เนือ่งจากเปนบุคคลอันตรายตามกฎหมาย

ขอ 8) ใหผูมหีนาทีรั่บผิดชอบหมัน่ตรวจตราความมัน่คงแขง็แรงของเครือ่งพนัธนาการ
โดยเสมอ หากตรวจพบวา เครื่องพันธนาการไมมีความมั่นคงแข็งแรงหรืออาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอการควบคุมได ใหผูมหีนาที่รับผิดชอบดํ าเนินการรายงานผูบังคับบัญชาระดับสูง เพื่อดํ าเนินการ
จัดซื้อหรือซอมแซม โดยดํ าเนินการอยางนอยปละ 1 คร้ัง
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ขอ 9) พึงระลึกอยูเสมอวาเจตนารมณของกฎหมายในการใชเครื่องพันธนาการนั้น 
เพือ่ปองกนัผูตองขงัหลบหน ีและเพือ่ปองกนัผูตองขงัทัง้จติปกตแิละไมปกต ิกระท ําการอนัเปนอนัตราย
ตอตนเองหรือผูอ่ืนเทานั้น จึงขอใหเลือกใชประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการใหเหมาะสม
กับความจํ าเปน และพฤติกรรมของผูตองขังนั้นๆ

ขอ 10) ใหเรือนจํ าและทัณฑสถานจัดทํ าบัญชีการควบคุมการใชเครื่องพันธนาการ
แสดงเหตุผลและความจํ าเปนไวในบัญชีตามแบบฟอรมที่กรมราชทัณฑกํ าหนดไว เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบได  

ขอ 11) ระยะเวลาการจํ าเครื่องพันธนาการ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาติดตาม
ประเมินผลผูตองขังที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการและทบทวนการใชหรือการถอดเครื่องพันธนาการ
ทุกๆ เดือน
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ภาคผนวก ช
หนงัสืออนุญาตและตารางสถติกิารใชเคร่ืองพันธนาการตอผูตองขัง
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ดวนที่สุด                                                                                 กรมราชทัณฑ
ที่ ยธ 0705/1359                                                                         222 ถนนนนทบุรี 1  ตํ าบลสวนใหญ
                                                                                                   อํ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

11 พฤษภาคม 2550

เร่ือง ใหนักศึกษาเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน อธกิารบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
อางถึง หนงัสือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ มธบ 0306 (1) /04296 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550

ตามทีน่ายณฐักติติ ์บญุจนัทร นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิานติศิาสตร มหาวทิยาลัย
ธุรกจิบณัฑติย ซ่ึงก ําลังศกึษาคนควาหาขอมลูประกอบการท ําวทิยานพินธ เร่ือง มาตรการทางกฎหมาย
ในการปฏบิตัติอผูตองขงั: ศกึษาปญหาการใชเครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงักอนมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
มีความประสงคที่จะขอขอมูลเก่ียวกับการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังในระหวางพิจารณาคดี
และนักโทษเด็ดขาด และสถิติการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังในระหวางพิจารณาคดี รวมท้ัง
ขอสมัภาษณเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการปฏบิตัติอผูตองขงั กรณกีารใชเคร่ืองพนัธนาการ นัน้

กรมราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นวา เนื้อหาการศึกษาของนักศึกษา มิไดมีผลกระทบ     
ตอความมัน่คงปลอดภยัและการควบคมุผูตองขงัในเรอืนจ ําและทณัฑสถาน หรอืเปนผลเสยีตอทางราชการ
แตอยางใด จึงอนญุาตใหนกัศึกษาเขาศกึษาขอมูลตางๆ เพือ่ประกอบการศกึษาไดท่ีส ํานกัทัณฑวทิยา
กรมราชทณัฑ และศกึษาแนวทางการปฏบิตัจิรงิไดท่ีทัณฑสถานวยัหนุมกลาง เนือ่งจากผูอํ านวยการ
สํ านักทัณฑวิทยาและคณะจะเขาติดตามผลและนิเทศงานพรอมทั้งสํ ารวจอาคารสถานที่ในการงดใช
เครือ่งพนัธนาการกับผูตองขัง ณ ทัณฑสถานวัยหนุมกลางในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 จึงให      
นายณฐักติติ ์บญุจนัทร เขาศกึษาดงูาน ณ ทณัฑสถานวยัหนุมกลาง เพือ่ศกึษาขอมลูอันจะเปนประโยชน
ในการทํ าวิทยานิพนธ ไปพรอมในคราวเดียวกัน

จงึเรยีนมาเพื่อทราบและแจงนักศึกษาทราบดวย

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                                                    พรพิตร  นรภูมิพิภัชน
                                                                             (นางสาวพรพิตร  นรภูมิพิภัชน)
                                              ผูอํ านวยการสํ านักทณัฑวิทยา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ
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กรมราชทัณฑ  สํ านักทณัฑวิทยา                                               รับรองสํ าเนาถูกตอง
โทร. 0 2967 3380  โทรสาร. 0 2967 2409         อรรถสิทธ์ิ ทองแสง
                                                                                                    (นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง)

                       นติกิร 7 หัวหนาฝายมาตรการควบคุมผูตองขัง 2DPU
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ตารางสถติกิารใชเครื่องพันธนาการตอผูตองขังในเรือนจํ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ*
ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน

เขตอิสระ 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง
จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางบางขวาง 781 0 15 118 678 796
เรือนจํ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 0 17 0 11 6 17
เรือนจํ ากลางคลองเปรม 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าพิเศษธนบุรี 13 9 9 14 17 31
เรือนจํ ากลางคลองไผ 13 12 1 22 4 26
เรือนจํ ากลางนครสวรรค 31 0 0 1 30 31
เรือนจํ ากลางราชบุรี 24 0 5 25 4 29
เรือนจํ ากลางเขาบิน 16 0 0 16 0 16
เรือนจํ ากลางระยอง 6 6 0 7 5 12
เรือนจํ ากลางนครศรีธรรมราช 0 30 7 7 30 37
ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษกลาง 80 0 82 54 108 162
ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง 6 16 4 26 0 26
ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษหญิง 0 0 0 0 0 0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 4 0 0 2 2 4

ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 1 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางพระนครศรีอยุธยา 3 0 0 3 0 3
เรือนจํ ากลางสมุทรปราการ 41 0 0 32 9 41
เรือนจํ ากลางลพบุร 0 6 0 2 4 6
เรือนจํ าพิเศษมีนบุรี 10 0 83 9 84 93
เรือนจํ าจังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าจังหวัดอางทอง 18 0 0 12 6 18
เรือนจํ าจังหวัดชัยนาท 0 0 5 2 3 5
เรือนจํ าจังหวัดนนทบุรี 24 0 0 3 21 24
เรือนจํ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17 0 0 2 15 17
เรือนจํ าจังหวัดปทุมธานี 0 17 0 7 10 17
เรือนจํ าอํ าเภอธัญบุรี 79 0 0 33 46 79
ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษปทุมธานี 0 5 0 5 0 5
ทณัฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา 11 0 0 11 0 11
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 0 0 0 0 0 ไดรับยกเวนตามกฎหมาย
ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษหญิง 0 0 0 0 0 ไดรับยกเวนตามกฎหมาย

ยอดรวมเขต 1 203 28 88 121 198 319
* ที่มา: สวนมาตรการควบคุมผูตองขัง สํ านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ และหนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ. 0705/2723
          ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549.
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ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 2 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางชลบุรี 57 0 0 44 13 57
เรือนจํ ากลางฉะเชิงเทรา 22 0 0 1 21 22
เรือนจํ าจังหวัดนครนายก 0 3 1 2 2 4
เรือนจํ าจังหวัดสระแกว 38 0 0 7 31 38
เรือนจํ าจังหวัดจันทบุรี 23 0 0 6 17 23
เรือนจํ าจังหวัดตราด 0 5 0 4 1 5
เรือนจํ าพิเศษพัทยา 24 0 0 5 19 24
เรือนจํ าจังหวัดปราจีนบุรี 29 0 0 1 28 29
เรือนจํ าอํ าเภอกบินทรบุรี 0 2 0 0 2 2
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 0 0 0 0 0 ไดรับยกเวนตามกฎหมาย
ทัณฑสถานเปดหวยโปง 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ

ยอดรวมเขต 2 193 10 1 70 134 204

ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 3 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางนครราชสีมา 76 0 5 52 29 81
เรือนจํ ากลางสุรินทร 5 0 0 5 0 5
เรือนจํ ากลางอุบลราชธานี 0 30 0 2 28 30
เรือนจํ าจังหวัดศรีษะเกษ 5 0 0 2 3 5
เรือนจํ าจังหวัดอํ านาจเจริญ 17 0 0 2 15 17
เรือนจํ าจังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าจังหวัดบุรีรัมย 4 0 1 3 2 5
เรือนจํ าจังหวัดยโสธร 1 0 0 1 1 1
เรือนจํ าอํ าเภอรัตนบุรี 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าอํ าเภอบัวใหญ 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าอํ าเภอกันทรลักษณ 4 0 0 0 4 4
เรือนจํ าอํ าเภอภูเขียว 0 11 0 5 6 11
เรือนจํ าอํ าเภอสีคิ้ว 11 0 0 4 7 11
เรือนจํ าอํ าเภอนางรอง 0 23 0 20 3 23

ยอดรวมเขต 3 123 64 6 96 97 193
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ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 4 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางขอนแกน 12 0 0 7 5 12
เรือนจํ ากลางนครพนม 14 0 0 10 4 14
เรือนจํ ากลางอุดรธานี 22 0 0 14 8 22
เรือนจํ าจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0 1 1
เรือนจํ าจังหวัดหนองบัวลํ าภู 0 0 1 0 1 1
เรือนจํ าจังหวัดกาฬสินธุ 0 3 0 0 3 3
เรือนจํ าจังหวัดรอยเอ็ด 9 0 0 1 8 9
เรือนจํ าจังหวัดมหาสารคาม 8 0 0 6 2 8
เรือนจํ าจังหวัดมุกดาหาร 0 16 0 0 16 16
เรือนจํ าจังหวัดเลย 3 0 0 2 1 3
เรือนจํ าจังหวัดหนองคาย 11 0 0 3 8 11
เรือนจํ าอํ าเภอบึงกาฬ 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าอํ าเภอพล 8 0 0 2 6 8
เรือนจํ าอํ าเภอสวางแดนดิน 2 0 0 0 2 2

ยอดรวมเขต 4 89 20 1 45 65 110

ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 5 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางเชียงราย 11 0 0 0 11 11
เรือนจํ ากลางเชียงใหม 66 0 0 11 55 66
เรือนจํ ากลางลํ าปาง 0 22 0 0 22 22
เรือนจํ าจังหวัดนาน 0 29 0 8 21 29
เรือนจํ าจังหวัดลํ าพูน 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าจังหวัดแพร 8 27 1 0 36 36
เรือนจํ าจังหวัดพะเยา 0 38 0 5 33 38
เรือนจํ าจังหวัดแมฮองสอน 3 2 2 5 2 7
เรือนจํ าอํ าเภอแมสะเรียง 3 2 2 5 2 7
เรือนจํ าอํ าเภอเทิง 0 3 0 2 1 3
เรือนจํ าอํ าเภอฝาง 15 8 0 0 23 23
ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษลํ าปาง 0 0 8 8 0 8

ยอดรวมเขต 5 106 131 13 44 206 250
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ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 6 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางตาก 51 0 0 19 32 51
เรือนจํ ากลางกํ าแพงเพชร 5 65 0 32 38 70
เรือนจํ ากลางพิษณุโลก 12 1 10 15 8 23
เรือนจํ าจังหวัดเพชรบูรณ 0 5 0 0 5 5
เรือนจํ าจังหวัดสุโขทัย 6 0 0 6 0 6
เรือนจํ าจังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าจังหวัดอุตรดิตถ 9 20 0 6 23 29
เรือนจํ าจังหวัดอุทัยธานี 0 1 0 1 0 1
เรือนจํ าอํ าเภอสวรรคโลก 8 0 0 6 2 8
เรือนจํ าอํ าเภอแมสอด 103 0 2 29 76 105
เรือนจํ าอํ าเภอหลมสัก 39 0 0 15 24 39

ยอดรวมเขต 6 233 92 12 129 208 337

ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 7 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางเพชรบุรี 13 0 0 1 12 13
เรือนจํ าจังหวัดสมุทรสาคร 46 0 0 4 42 46
เรือนจํ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ 0 0 26 4 22 26
เรือนจํ าอํ าเภอทองผาภูมิ 0 0 26 4 22 26
เรือนจํ ากลางนครปฐม 254 0 0 153 101 254
เรือนจํ าจังหวัดกาญจนบุรี 72 0 5 66 11 77
เรือนจํ าจังหวัดสมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าจังหวัดสุพรรณบุรี 28 0 0 13 15 28

ยอดรวมเขต 7 413 0 57 245 225 470
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ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 8 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางสุราษฎรธานี 0 31 0 6 25 31
เรือนจํ าจังหวัดระนอง 14 0 0 0 14 14
เรือนจํ าจังหวัดพังงา 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าจังหวัดกระบี่ 0 6 0 0 6 6
เรือนจํ าจังหวัดชุมพร 0 2 9 2 9 9
เรือนจํ าจังหวัดภูเก็ต 24 0 0 8 16 24
เรือนจํ าอํ าเภอไชยา 4 0 0 3 1 4
เรือนจํ าอํ าเภอปากพนัง 0 6 0 3 3 6
เรือนจํ าอํ าเภอหลังสวน 4 0 0 1 3 4
เรือนจํ าอํ าเภอทุงสง 0 0 25 2 23 25
เรือนจํ าอํ าเภอตะกั่วปา 0 3 0 0 3 3
ทัณฑสถานวัยหนุม นครศรีฯ 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ

ยอดรวมเขต 8 46 48 34 25 103 128

ขนาดตรวน ประเภทผูตองขังเรือนจํ า / ทัณฑสถาน
เขต 9 1 2 3 เด็ดขาด ระหวาง

จํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ า
เคร่ืองพันธนาการ

เรือนจํ ากลางสงขลา 24 0 5 19 10 29
เรือนจํ ากลางปตตานี 4 0 0 1 3 4
เรือนจํ ากลางพัทลุง 21 0 0 20 1 21
เรือนจํ ากลางยะลา 7 0 0 2 5 7
เรือนจํ าจังหวัดนราธิวาส 0 13 0 1 12 13
เรือนจํ าจังหวัดสงขลา 3 10 0 3 10 13
เรือนจํ าจังหวัดสตูล 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
เรือนจํ าอํ าเภอเบตง 7 0 0 2 5 7
เรือนจํ าจังหวัดตรัง 0 3 1 4 0 4
ทัณฑสถานบํ าบัดพิเศษสงขลา 0 0 0 0 0 ไมมีผูถูกจํ าเครื่องพันธนาการ

ยอดรวมเขต  9 66 26 6 52 46 98
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หมายเหต:ุ ตวัเลขดงักลาวเปนตวัเลขทีไ่มตายตวั มขีึน้ลงได แลวแตระยะเวลาในการส ํารวจ
ซ่ึงการส ํารวจในครัง้นี้อยูในชวงเดอืนธนัวาคม 2549 และรวบรวมแลวเสรจ็ ณ วนัที ่25 ธันวาคม 2549
โดยสวนมาตรการควบคุมผูตองขัง สํ านักทณัฑวิทยา กรมราชทัณฑ ทัง้นี้เปนขอมูลที่เรือนจํ าและ
ทัณฑสถานใชกับผูตองขังในขณะนั้น นอกจากตรวนแลว ยังรวมถึงเครื่องพันธนาการอยางอื่น   
ตามกฎหมายดวย แตไมรวมกรณีที่ตองนํ าตัวผูตองขังไปศาล

จากสถติขิอมูลการส ํารวจดงักลาว อธิบายไดวามจี ํานวนผูตองขงัทีถู่กจ ําเครือ่งพนัธนาการ
ทั่วประเทศ เฉพาะในวันที่สํ ารวจรวมทั้งส้ิน 3,296 คน แบงเปน

1) ผูตองขังระหวางพิจารณา (กอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด) จ ํานวน 2,166 คน คดิเปน 
รอยละ 66 ของจํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการทั่วประเทศ

2) นกัโทษเด็ดขาด (มคี ําพิพากษาถึงที่สุดแลว) จ ํานวน 1,130 คน คดิเปนรอยละ 34 
ของจํ านวนผูตองขังที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการทั่วประเทศ

เรือนจํ าและทณัฑสถานในเขตอิสระ ซ่ึงสวนใหญเปนเรือนจํ าที่มีความมั่งคงสูง แตใช
เครือ่งพนัธนาการตอผูตองขงัมากทีสุ่ดถึง 1,139 คน (รวมทกุเรอืนจ ําและทณัฑสถานเฉพาะในเขตอสิระ
แตไมรวมเรือนจํ าพิเศษกรุงเทพฯ และเรือนจํ าพิเศษธนบุรี) คดิเปนรอยละ 34.6 ของจํ านวนผูตองขัง
ทัง้หมดที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการ

และในเขตอิสระยังเปนผูตองขังระหวางพิจารณาถึง 861 คน ทีถู่กจํ าเครื่องพันธนาการ 
(รวมทกุเรอืนจ ําและทณัฑสถานเฉพาะในเขตอสิระ แตไมรวมเรอืนจ ําพเิศษกรงุเทพฯและเรอืนจ ําพเิศษ
ธนบุรี) คดิเปนรอยละ 39.76 ของจ ํานวนผูตองขังระหวางพิจารณาทั้งหมดที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการ

เรอืนจํ าพิเศษตามขอมูลสถิติดังกลาว โดยปกติจะใชคมุขัง คนฝากและคนตองขัง ไดแก
เรือนจํ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจํ าพิเศษธนบุรี เรือนจํ าพิเศษมีนบุรี เรือนจํ าพิเศษพัทยา        
โดยในที่นี้อยูในความหมายของผูตองขังกอนมีคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั้น มีการใชเครื่องพันธนาการ
ตอผูตองขังระหวางพิจารณา (กอนมคี ําพิพากษาถึงที่สุด) เฉพาะเรือนจํ าดังกลาว มีจํ านวน 126 คน 
คิดเปนรอยละ 5.8 ของจ ํานวนผูตองขังระหวางพิจารณาทั้งหมดที่ถูกจํ าเครื่องพันธนาการ
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ – นามสกุล นายณฐักิตติ์  บุญจันทร
วนั เดือน ปเกิด 20 พฤศจิกายน 2524
ประวัติการศึกษา - มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อ.หาดใหญ

   จ.สงขลา
- มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
   กรุงเทพฯ
- นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ปการศึกษา 2547
- ศกึษาตอในชั้นปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร (กฎหมายอาญา
   และกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย
   ในปการศึกษา 2548

E-mail nattakit_2444@hotmail.com
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