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บทคั ดย่อ ภาษาไท

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิดรวมทั้งหลักมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุ ณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา รวมถึง
นาเสนอแนวทางในการแก้ไขพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายราชทัณฑ์ในประเทศไทยยังมิได้มีบทบัญญัติที่เป็นการกาหนดแนว
ทางการปฏิบั ติ คุ้ม ครองผู้ ต้ องขัง ในกรณี ที่ถูกท าร้า ยหรือทารุณ จากการปฏิบั ติ หน้ าที โ ดยมิ ช อบของเจ้ า
พนักงานเรือนจาเท่าที่ควร ส่งผลให้ปัจจุบันยังมีการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้ต้องขังอัน
เป็นผลเสียต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงโทษในปัจจุบันที่มุ่งจะแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมากระทาความผิดซ้าและยังส่งผล
ถึงความน่าเชื่อถือของกรมราชทัณฑ์ในฐานะที่เ ป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนยุติธรรม
ทางอาญา เมื่อศึกษาแนวคิดตามมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ.
2015 พบว่าได้มีการกาหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา โดยการกาหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจสอบการถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจา การคุ้มครองในเรื่องการร้องทุกข์ การใช้กาลังบังคับ และการแจ้ง นอกจากนี้จาก
การศึกษากฎหมายบังคับโทษในต่างประเทศพบว่าตามกฎหมายบังคับโทษในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศออสเตรเลีย(รัฐนิวเซาท์เวลส์) ประเทศแอฟริกาใต้ ล้วนมีบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังใน
กรณีนี้โดยวิธีที่แตกต่างกันออกไป
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ในส่วนของการร้อง
ทุกข์กรณีที่ผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณและเสนอให้มีการตรากฎกระทรวงมหาดไทยที่เป็นการกาหนด
แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาในเรื่องการกาหนดหน้าที่ของแพทย์ในการมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้ต้องขัง การร้องทุกข์ การใช้
กาลังบังคับ และการแจ้ง
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

{

This thesis is aimed to study some concepts and international standard about
protection of prisoners assaulted or tortured by the correctional staff’s misbehaved performance
of duties as well as to propose a direction for Thailand’s penitentiary laws including the
Penitentiary Act B.E.2560 and Ministry of Interior’s regulations issued in accordance with section
58 of the Penitentiary Act B.E.2479.
According to the research, Thailand’s penitentiary laws lack of sufficient provisions
which are direction of actions to protect prisoners assaulted or tortured by the correctional
staff’s misbehaved performance of duties. This results in an offense of the prisoner’s human
rights and dignity and causes negative impact on the prisoner’s habitual-behavior development
to achieve the current purpose of sentence which is intended to improve and rehabilitate the
prisoner to be able to live happily in the society without repeating the same fault. This will also
affect the credibility of Correction, an organization functioning as part of the process of justice.
After studying a concept based on minimum standard of United Nations regarding prisoner
treatment in 2015, it was found that some measures are specified to protect the prisoners
assaulted or tortured by the correctional staff’s misbehaved performance of duties by assigning
role and duty to a doctor or medical staff to take part in investigating an assault or torture by the
correctional staff’s misbehaved performance of duties and providing protection to the prisoner in
case of complaints, enforcement, and notification.
In addition, based on the research about legal enforcement in some foreign countries
like the Federal Republic of Germany, Australia (New South Wales state), South Africa, there are
some provisions to protect the prisoner against this issue in different ways.
This thesis, therefore, proposes some amendments of the Penitentiary Act B.E.2560 in
regards to complaints and issuance of MOI ministerial regulations to specify a direction and
process on how to treat prisoners assaulted or tortured by the correctional staff’s misbehaved
performance of duties by assigning the doctor’s role in taking part of protecting the prisoner in
complaints, enforcement, and notification.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิ พนธ์ ฉบั บ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดีเพราะความอนุเ คราะห์ อย่ างสู งจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร ที่ได้
กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านมารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้โดยท่านได้
ให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบ
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม ที่กรุณารับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ และ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่
กรุ ณารั บ เป็ น กรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ โดยท่า นทั้งสองได้ค อยให้ คาแนะนาแนวทางในการ
วิเคราะห์และการเขียนรวมถึงให้ความรู้ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ให้สมบูรณ์
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาเรื่อง
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางกฎหมายต่ า งประเทศและให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณมารดา บิดาและครอบครัวที่คอยให้กาลังใจและให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษาแก่ผู้เขียนตลอดมาและขอกราบขอบพระคุณคุณน้าปริณดา นามประเสริฐ
กุล ที่คอยให้คาแนะนาและช่ วยเหลือผู้เขียนทั้งเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่
ผู้เขียนได้เข้ามาทาการศึกษาที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้อง
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญาทุกท่านและ
บุคคลอีกหลายท่านที่ไม่อาจกล่ าวได้ หมดในนี้สาหรับการสนับสนุน แนะนาช่วยเหลือและเป็น
กาลังใจให้ผู้เขียนเสมอมา

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีคุณประโยชน์แก่วงการนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจในประการใด
ผู้เขียนขอมอบความดีความชอบนั้นให้แก่บุคคลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนขอกราบอภัยเป็นอย่างยิ่งและขอน้อมรับผิดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................. ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ
สารบัญ .............................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ
บทที่ 1 บทนา .................................................................................................................................. 1
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา ........................................................................................... 1
1.2 วัตถุประสงค์ ......................................................................................................................... 8
1.3 สมมติฐาน ............................................................................................................................. 8
1.4 ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................................ 9
1.5 วิธีดาเนินการศึกษา .............................................................................................................. 9
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .................................................................................................. 9
1.7 บทนิยามศัพท์ ...................................................................................................................... 10
บทที่ 2 กฎหมายราชทัณฑ์ กับการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ........................................................................... 14
2.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 .................................................... 15
2.2 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจา ......................................................... 20
2.3 ความรับผิดของเจ้าพนักงานเรือนจาที่เกี่ยวข้องกับการทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขัง ................ 27
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองครองสิทธิของผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือ
ทารุณ .................................................................................................................................. 29
2.4.1 แนวคิดและวิวัฒนาการของการลงโทษ ...................................................................... 29
2.4.2 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ....................................................................................... 32
2.4.3 การลงโทษจาคุก ........................................................................................................ 35

ซ
หน้า
2.4.4 หลักนิติธรรม ............................................................................................................. 36
2.4.5 แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขัง ..... 41
2.5 การคุ้มครองของผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาตามหลักมาตรฐานสากล ............................................................................ 43
2.5.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right)
หรือ UDHR ............................................................................................................... 44
2.5.2 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT 1975) ......... 45
2.5.3 ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการ
ที่มิใช่การคุมขังสาหรับสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิง (United Nations
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial
Measures of Women Offenders)........................................................................ 48
2.5.4 ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ.
1955 (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner: SMR) ...... 50
2.5.5 ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ.
2015 The United Nation Minimum Rules for The Treatment of
Prisoners (The Mandela Rules) .......................................................................... 52
2.6 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (The United Nation Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners (The Mandela Rules))............................................................................... 56
2.7 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายราชทัณฑ์ประเทศไทย ............................................... 62
บทที่ 3 การคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาในกฏหมายบังคับโทษของต่างประเทศและประเทศไทย ........................................ 75

ฌ
หน้า
3.1 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาตามกฎหมายราชทัณฑ์ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ....................... 75
3.1.1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ............................. 77
3.1.2 การร้องทุกข์ .............................................................................................................. 78
3.1.3 การใช้กาลังบังคับ ...................................................................................................... 79
3.1.4 การแจ้ง ..................................................................................................................... 81
3.2 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษประเทศออสเตรเลีย (รัฐนิวเซาท์เวลส์) ................. 81
3.2.1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ............................. 82
3.2.2 การร้องทุกข์ .............................................................................................................. 83
3.2.3 การใช้กาลังบังคับ ...................................................................................................... 85
3.2.4 การแจ้ง ..................................................................................................................... 86
3.3 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษประเทศแอฟริกาใต้............................................... 87
3.3.1 การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ....................................... 88
3.3.2 การร้องทุกข์ .............................................................................................................. 88
3.3.3 การใช้กาลังบังคับ ...................................................................................................... 89
3.3.4 การแจ้ง ..................................................................................................................... 90
3.4 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษประเทศไทย .......................................................... 91
3.4.1 การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ....................................... 91
3.4.2 การร้องทุกข์ .............................................................................................................. 93
3.4.3 การใช้กาลังบังคับ ...................................................................................................... 93
3.4.4 การแจ้ง ..................................................................................................................... 96

ญ
หน้า
บทที่ 4 บทวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือ
ทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ........................................................ 98
4.1 การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ................................................. 98
4.2 การร้องทุกข์ ....................................................................................................................... 104
4.3 การใช้กาลังบังคับ............................................................................................................... 112
4.4 การแจ้ง .............................................................................................................................. 120
4.5 บทสรุปการวิเคราะห์ .......................................................................................................... 125
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ .................................................................................................. 128
5.1 บทสรุป .............................................................................................................................. 128
5.2 ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 132
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 175
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................. 182

ฎ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง กรณีที่ถูก
ทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ................................. 19
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 และข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติ
สหประชาชาติ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้ต้องขังในกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงาน
เรือนจา ........................................................................................................................................... 61
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง(ข้อกาหนดแมนเดล่า)กับกฎหมายบังคับโทษต่างประเทศ
และประเทศไทย.............................................................................................................................. 97
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการมี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ............................................................................................. 102
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเรื่องการร้องทุกข์ .................................................................................... 111
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการใช้กาลังบังคั บ ................................................................................... 118
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการแจ้ง ................................................................................................... 123

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคั ญของปัญหา
กรมราชทัณ ฑ์ เป็น หน่ว ยงานหนึ่ง ในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญาโดยมีเ รือ นจ า
และทัณฑสถานทาหน้าที่ห ลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด เพื่อเป็นไปตามคาพิพากษาหรือ
คาสั่ง ของศาลประกอบด้ว ยการลงโทษ การควบคุม การให้อ บรม การฝึก วิช าชีพ บาบัด รัก ษา
สงเคราะห์แ ละจัด สวัส ดิก ารแก่ผู้ก ระทาความผิด รวมทั้ง คุ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชนของผู้ต้อ งขัง ใน
ฐานะพลเมืองของชาติ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้กระทา
ความผิดภายใต้รูปแบบการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระทาเป็นรายบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติการ
ลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระทาผิดให้สอดคล้อ งกับสภาพแวดล้ อมทางสังคมและเศรษฐกิจ 1
กฎหมายราชทัณฑ์เป็นการใช้มาตรการบังคับ โทษทางอาญาประเภทหนึ่งซึ่งได้แก่ “โทษ
จาคุก ” เพื่อ ให้เ กิด สภาพบัง คับ อย่างแท้จ ริงตามภารกิจของกฎหมายอาญาโดยมุ่งที่จ ะเป็นการ
ปูองกันและปราบปรามผู้กระทาผิด เป็นการคุ้มครองสังคมภายหลังจากที่ศาลได้มีคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้ลงโทษจาคุก กฎหมายราชทัณฑ์ที่ดีจึงควรที่จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาด้วย กล่าวคือ ต้องมีหลักประกันสิทธิเสรีภ าพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังและมี
ความโปร่ง ใส มีความเป็น ภาววิสัย สามารถตรวจสอบได้ทั้งจากองค์กรภายในและภายนอกซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ หลัก นิติธ รรม คือ กฎหมายราชทัณ ฑ์ต้อ งไม่กาหนดให้ก ระบวนการบัง คับ โทษไป
ทาลายหรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2
กฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยที่บัง คับ ใช้อ ยู่ใ นปัจ จุบัน ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ
ราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ ่ง ได้ม ีก ารแก้ไ ขพัฒ นาจากพระราชบัญ ญัต ิร าชทัณ ฑ์ พ. ศ. 2479
เนื ่อ งจากพระราชบัญ ญัติฉ บับ เดิม นั้น ได้มีก ารประกาศใช้ม าเป็น ระยะเวลายาวนานทาให้มี
บทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายทางอาญาของประเทศประกอบกับ ปัจจุบันได้ มี
การพัฒ นากฎหมายและกฎเกณฑ์ใ นระดับ สากลที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฎิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ประเภท
ต่างๆ และการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับเดิมยัง มิได้มีการบัญญัติ

1
2

ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 23.
ธานี วรภัทร์, กฎหมายราชทัณฑ์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558 ), หน้า 65.

2
ไว้ส่งผลให้การด าเนิน งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ส อดคล้องตามมาตรฐานสากล 3 จึง ได้มีการแก้ไ ข
ปรับ ปรุง มาเป็น พระราชบัญ ญัต ิร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 นอกจากนี ้ก ฎหมายราชทัณ ฑ์ย ัง
หมายความรวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
อีกด้วย
การควบคุม ดูแ ลผู้ต้อ งขัง การปฎิ บัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ให้อ ยู่ใ นกฎระเบีย บของเรือ นจาเพื่อ
ประโยชน์ใ นการพัฒ นาพฤตินิสัย และเพื่อ ความเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยภายในเรือ นจานั้น เป็น
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจาตามที่กฎหมายราชทัณฑ์บัญญัติให้อานาจไว้และกฎหมาย
ยัง ได้กาหนดมาตรการในการปฎิบัติต่อ ผู้ ต้อ งขัง ที่ก ระทาผิด วินัย ไม่ป ฏิ บัติต ามกฎระเบีย บของ
เรือนจาหรือก่อความวุ่นวายในเรือนจา โดยใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังเมื่อกระทาผิด
วินัยตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้แก่4
(1) ภาคทัณฑ์
(2) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกาหนดเวลา
(3) ลดชั้น
(4) ตัดการอนุญ าตให้ไ ด้ รับการเยี่ย มเยียนหรือ ติด ต่อ ไม่เ กิน สามเดือน เว้นแต่เป็นกรณี
การติด ต่อ กับ ทนายความตามที่ก ฎหมายกาหนด หรือ เป็น การติด ต่อ ของผู้ต้อ งขัง หญิง กับ บุต ร
ผู้เยาว์
(5) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือบางอย่าง
(6) ขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน
(7) ตัดจานวนวันที่ได้รับการลดวันต้ องโทษ
โทษทางวินัย ได้มีก ารแก้ไขพัฒ นาจากพระราชบัญญัติร าชทัณ ฑ์ฉ บับ พ.ศ. 2479 ให้มี
ลักษณะที่เป็น การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังโดยยกเลิกการลงโทษที่โ หดร้า ย
ทารุณ กล่า วคือ ได้ทาการยกเลิก การลงโทษโดยวิธีเ ฆี่ย นตีแ ละการขัง ในห้ อ งมืด ซึ่ง เดิม ได้มี
กฎกระทรวงยกเลิก การลงโทษด้ว ยวิธีดัง กล่า วแล้ว แต่ยัง ไม่ไ ด้ย กเลิก ออกจากพระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ์ในฉบับ พ.ศ. 2479 โดยชัดแจ้งอย่างในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ก ารปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง โดยใช้กาลัง บัง คับ นั้น จะกระทาได้ต่อ เมื่อ มีเ หตุต ามที่
กฎหมายกาหนดกล่าวคือ เป็นการกระทาเพื่อปูองกันตัว กรณีที่ผู้ต้องขังหลบหนี กรณีผู้ต้องขังใช้
3

ส านัก กฎหมาย ส านัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภาปฏิบ ัต ิห น้า ทีส านัก งานเลขาธิก ารสภานิต ิบ ัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติ ,
"เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทั ณฑ์ พ.ศ…" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2560.
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กาลัง กายขัด ขืน โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มหรือ ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามค าสั ่ง ที ่ช อบด้ว ยกฎหมายของ
พนักงานเรือนจาหรือระเบียบของกรมราชทัณฑ์ โดยการดาเนินการใช้กาลังบังคับได้เท่า ที่จาเป็น
และเหมาะสมกับ พฤติก ารณ์ แ ละต้อ งรายงานเหตุต่อ ผู ้บัญ ชาการเรือ นจา 5ส่ว นการใช้เ ครื่อ ง
พัน ธนาการกับ ผู้ต้อ งขัง นั้น โดยหลัก จะกระทามิไ ด้ 6 เว้น แต่จ ะเป็น กรณีต ามที่ก ฎหมายกาหนด
ดังนั้น หากมีการลงโทษผู้ต้องขังนอกเหนือไปจากที่กฎหมายให้อานาจกระทาได้ห รือใช้
กาลัง บัง คั บ หรือ ใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการกับ ผู้ต้อ งขัง โดยปราศจากเหตุอัน สมควรตามที่ก ฎหมาย
กาหนดการกระทาของเจ้าพนักงานเรือนจาย่อมเป็นการปฎิบัติต่อหน้าที่โ ดยมิช อบ เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อันเป็นการที่เจ้าพนักงานปฏิบัติห รือละเว้นการปฎิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มิได้มีบทบัญญัติที่เป็นการ
คุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาด้ว ยการลงโทษที่มี
ลัก ษณะเป็น การทารุณ หรือ ทาร้า ยผู ้ต้อ งขัง การใช้อ าวุธ กับ ผู้ต้อ งขัง โดยปราศจากเหตุต ามที่
กฎหมายกาหนดรวมทั้ง การใช้ เ ครื่อ งพัน ธนาการกับ ผู้ต้อ งขัง อีก ทั้ง มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติที่เ ป็น การ
ตรวจสอบการปฏิบัติห น้า ที่ข องเจ้า พนัก งานเรือ นจา ทั้ง การที่อ งค์ก รภายนอกจะเข้า ทาการ
ตรวจสอบก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องภายในเรือนจาทาให้ยากแก่การที่องค์กรภายนอกจะ
ทราบเรื่อ งราวการถูก ทาร้า ยหรือทารุณและเข้ามาทาการตรวจสอบ นอกจากการที่ผู้ต้อ งขังจะ
ร้องทุกข์เพื่อเอาผิดกับเจ้าพนักงานเรือนจาผู้นั้นโดยยื่นคาร้องทุกข์ต่อองค์กรภายนอกเพื่อให้เข้า
มาทาการตรวจสอบ ทั้งกฎหมายก็มิได้มีห ลักประกันในความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังแต่อย่างใด
อย่า งเช่น การกัน ตัว หรือ พัก งานเจ้า พนัก งานเรือ นจาผู้นั้น ไว้ชั่ว คราวจนกว่า จะมีก ารสอบสวน
เสร็จ ทาให้ผู้ต้องขังบางรายเกิดความเกรงกลัวต่ออานาจของเจ้าพนักงานเรือนจาและเกรงว่าตน
จะไม่ไ ด้รับ ความปลอดภัย เนื่องจากต้อ งอาศัย อยู่ใ นเรือนจานั้นต่อไปจึง ไม่ก ล้า ที่จ ะยื่น เรื่อ งร้อ ง
ทุกข์และการร้องทุกข์นั้นมี ขั้นตอนในการปฏิบัติมากซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการเข้า
ช่วยเหลือ
ตามพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ ผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะยื่นคาร้องทุกข์
หรือเรื่องราวใดๆต่อ เจ้า พนัก งานเรือนจา ผู้บัญ ชาการเรือ นจา อธิบดี รัฐ มนตรี หรือ หน่ว ยงาน
ของรัฐ ที่เกี่ ย วข้อ ง หรือ ทูล เกล้า ถวายฎีก าต่อ พระมหากษัต ริย์ การรัก ษาความลับของการร้อ ง
ทุก ข์นั ้น ผู ้ต ้อ งขัง จะต้อ งสอดหนัง สือ ไว้ใ นซองปิด ผนึก แล้ว เขีย นหน้า ซองว่า “ลับ ” ซึ ่ง อาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หลังเกิดเหตุการณ์ถูกทาร้ายหรือทารุณนั้นเป็น
เรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากว่าการร้องทุกข์นั้นจะเป็นการร้องทุกข์ในเรื่องของการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิ
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ชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา แม้กฎหมายจะมีวิธีการปิดผนึกจดหมายแล้ว เขียนหน้าซองว่าลับก็
ตาม
การร้อ งทุก ข์ก รณีผู ้ต้อ งขัง ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ นั้น แตกต่า งจากกรณีผู้ต้อ งขัง ถูก ล่ว ง
ละเมิด ทางเพศจากการปฎิบ ัต ิห น้า ที ่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจ าที ่พ ระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการเพิ่มเติมการคุ้มครองผู้ต้องขังเป็นพิเศษกล่าวคือ ผู้ต้องขังที่ถูกล่ว ง
ละเมิดทางเพศจากการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ได้เข้ารับคาปรึกษาในทันทีและให้มีเจ้าพนักงาน
อัย การเข้า มาท าการตรวจสอบเรื่อ งการล่ว งละเมิด 7โดยให้เ หตุผ ลเนื่อ งจากเป็น เรื่อ งความ
ละเอียดอ่อนทางเพศจึงควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ 8 หากมองในแง่ของความร้ายแรงของผล
ที่จ ะเกิดในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณนั้นจะเห็นว่าบางกรณีของการทาร้ายอาจนาไปสู่
การเสีย ชีวิ ต ของผู้ต้อ งขัง ได้ ทั้ง การร้อ งทุก ข์ก รณีถูก ร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิ
ชอบใช้วิธีก ารร้อ งทุกข์ทั่ว ไปซึ่ง ไม่ไ ด้มีมาตรการที่เป็นการประกัน ความปลอดภัย ของผู้ต้อ งขัง ที่
ร้องทุกข์จึงอาจทาให้ผู้ต้องขังเกรงกลัวไม่กล้าร้องทุกข์และไม่มีบทบัญญัติให้มีองค์กรภายนอกเข้า
มาตรวจสอบโดยตรง อาจทาให้เ กิด ความไม่โ ปร่ง ใสและข้อ สงสัย ต่อ การปฏิบัติห น้า ที่ข องเจ้า
พนักงานเรือนจา
นอกจากนี้ยัง มีตัว อย่า งคาพิพ ากษาศาลปกครองที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิ
ชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาการใช้อานาจโดยมิช อบของเจ้าพนักงาน
เรือ นจาอยู่จ ริง เช่น คาพิพ ากษาศาลปกครองคดีห มายเลขแดงที่ 1438/2552 ที่เ ป็น เรื่อ งของ
ผู้ต้องขังซึ่งเป็นโจทก์ผู้ฟูองคดีได้ยื่นฟูองต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรมราชทัณฑ์ยกเลิกการ
ใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวนแก่โจทก์อยู่ตลอดเวลา ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ยื่นคาให้ การแก้
คาฟูองของโจทก์โดยอ้างเหตุจาเป็นที่ต้องใช้ตรวนกับโจทก์เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ต้องโทษสูงสุดถึง
ประหารชีวิต ย่อมมีแรงจูงใจในการที่จะหลบหนีทั้งสภาพของเรือนจายังไม่มั่นคงแข็งแรงพอและ
จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีจานวนน้อย 9
ศาลปกครองกลางได้พิพ ากษาคดีนี้ กล่า วโดยสรุป ว่า ตามบทบัญ ญัติม าตรา 26 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งใช้บังคับอยู่ที่เกิดข้อพิพาท และมาตรา
26 ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 ซึ่ง ใช้บัง คับ อยู่ข ณะที่ศ าลได้ทา
การวินิจ ฉัย คดีนี้บัญญัติส อดคล้อ งกัน ว่า การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐ ทุก องค์กรต้อ งคานึงถึง
7
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9
คาพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขแดงที่ 1438/2552
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ศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ สิท ธิแ ละเสรีภ าพ ตามบทบัญ ญัติแ ห่ง รัฐ ธรรมนูญ นี้ม าตรา 31 ของ
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทยพุท ธศัก ราช 2540 และมาตรา 32 ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจัก รไทยพุท ธศัก ราช 2550 บัญ ญัติส อดคล้องกัน ว่า บุค คลย่อ มมีสิท ธิแ ล ะเสรีภ าพใน
ชีว ิต และร่า งกายการทรมานการทารุณ กรรมหรือ การลงโทษด้ว ยวิธ ีก ารโหดร้า ยหรือ ไร้
มนุษ ยธรรม จะกระทาไม่ไ ด้ มาตรา 420 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ บัญ ญัติว่า
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลิน เล่อทาต่อ ผู้อื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาจะหายแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี
อนามัย ก็ดี เสรีภ าพก็ดี ทรัพ ย์สิน หรือ สิท ธิอ ย่า งหนึ่ง อย่า งไรก็ดี ผู้นั้น ทาละเมิด จาต้อ งชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ” มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 บัญญัติ
ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องพันธนาการ แก่ผู้ต้องขังเว้นแต่
(1) เป็นบุคคลที่น่าจะทาให้เกิดอันตรายต่ อชีวิตร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(2) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น
(3) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(4) เมื่อถูกควบคุมไปนอก เรือนจา เจ้าพนัก งานผู้มีห น้าที่ค วบคุม เห็นเป็นการสมควรที่
จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ
(5) เมื่อ รัฐ มนตรีสั่ง ว่า เป็น การจาเป็น จะต้อ งใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการ เนื่อ งแต่ส ภาพของ
เรือนจาหรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น
จึงเห็นได้ว่า ในบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติห้ามให้ใช้ เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง เว้นแต่
จะเข้า กรณีต ามที ่ก ฎหมายบัญ ญัต ิ แสดงให้เ ห็น ว่า กฎหมายมีเ จตนารมณ์ ที ่จ ะให้ใ ช้เ ครื ่อ ง
พัน ธนาการแก่ผู้ต้อ งขัง เฉพาะในกรณีที่น่า จะทาอัน ตรายต่อ ตนเองและผู้อื่น เพื่อ ปูอ งกัน การ
หลบหนีเท่านั้น การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังจึงสมควรต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็น การจะนา
เหตุที ่ผู ้ต ้อ งขัง ถูก ศาลชั ้น ต้น พิพ ากษาลงโทษประหารชีว ิต มาเป็ น เหตุผ ลในการใช้เ ครื ่อ ง
พันธนาการประเภทตรวน อันแสดงถึงการใช้ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ ที่ถูกดาเนินคดีในฐานความผิดที่
มีอัต ราโทษสูง เป็น ผู้ต้อ งขัง ที่น่า จะหลบหนีทั้ง ๆที่ศ าลยัง ไม่ไ ด้มีคาพิพ ากษาถึง ที่สุด ว่า ผู้ต้อ งขัง
ดังกล่าวกระทาความผิดซึ่งเป็น การกระทาที่ไม่ส อดคล้องกั บความเป็นจริง และไม่ส อดคล้องกับ
เจตนารมณ์ใ นการใช้เ ครื ่อ งพัน ธนาการอัน เป็น การขัด ต่อ มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
ทั้ง นี้ การถูก จาตรวนที่ข้อ เท้า ทั้ง สองข้า งด้ว ยห่ว งเหล็ก ที่มีข นาดใหญ่มีโ ซ่ล่า มนั้น ทาให้
ผู้ต้อ งขังซึ่ง เป็น โจทก์เคลื่อ นไหวร่างกายไม่ส ะดวกโดยขณะเดิน โจทก์ต้องลากตรวนไปด้ว ยหรือ
ต้องใช้เชือกผูกตรวนถือไว้ตลอดเวลาและบริเวณข้อเท้าที่สวมตรวนจะเสียดสีกับตรวนซึ่งเป็นวัสดุ
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ที่ทาจากโลหะอยู่ต ลอดเวลาย่อมทาให้ก ารใช้ชีวิต ประจาวัน ของโจทก์นั้นแตกต่างไปจากผู้อื่น 10
การกระทาดัง กล่า วจึง เป็น การละเมิด ต่อ เสรีภ าพในร่า งกายและศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์แ ละมี
ลักษณะเป็นการทรมาน
เมื่อพิจ ารณาข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์ก ารสหประชาชาติ ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่
เป็น การกาหนดหลัก การและแนวทางการปฏิบัติอัน เป็น ที่ย อมรับ กัน ทั่ว ไปว่า เหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขัง และสร้า งประสิท ธิภ าพต่อ การบริห ารจัด การเรือ นจา เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2469 โดยองค์การสันนิบาตชาติได้มีข้อเสนอต่อคณะกรรมการราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ (IPPC)
ทาการประชุม กัน ที่ก รุง เบิ ร ์น ประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2498 องค์ก าร
สหประชาชาติได้มีการจัดการประชุมว่าด้ว ยการปูองกันและการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดเป็น
ครั้งแรกที่กรุงเจนีว า ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ ได้มีห ลักเกณฑ์เป็นข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าว่า
ด้วยการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อมาได้เป็นที่แพร่ห ลายเป็นแบบฉบับของ
นานาอารยประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเอกฉันท์
รับ รองข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู ้ต้อ งขัง ฉบับ
ปรับปรุง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)
ภายใต้ชื ่อ ใหม่ที ่เ รีย กว่า “ข้อ ก าหนดแมนเดลา” (The Mandela Rules) ซึ ่ง ข้อ ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุงใหม่นี้เป็นการ
แก้ไ ขพัฒ นาข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าในการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ฉบับ เดิม ในปี พ.ศ. 2498 โดย
ข้อกาหนดดังกล่าวไม่ได้เป็นการแก้ไขข้อกาหนดเดิมทั้งหมดแต่เป็นการปรับปรุงข้อกาหนดเดิมให้
มีก ารบริห ารจัด การต่อ ผู้ต้อ งขัง ที่ดีขึ้น และเพื่อ ให้เ กิด ความเคารพต่อ สิท ธิข องผู้ต้อ งขัง มากขึ้น
เนื ่อ งจากข้อ กาหนดฉบับ เดิม ได้มีก ารกาหนดขึ้น มาเป็น เวลานานถึง 60 ปี ทาให้ข้อ กาหนด
ดังกล่าวมีความล้าสมัย ไม่ส อดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและยังไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญในด้านสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควร 11 แต่ข้อกาหนดดังกล่าวมิใช่
กฎหมายและไม่มีสภาพบังคับแต่อย่างใด ประเทศต่างๆจะปฏิบัติห รือไม่ก็ได้ ซึ่งการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดดังกล่าวจะเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านกฎหมาย สังคม
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สุชิน ดากระเด็น กการใช้ตรวน ปัญหาที่รอการแก้ไข," วารสารราชทัณฑ์, ฉบับที่ 1 (14 มิถุนายน 2553): หน้า 21.
United Nation Office on Drug and Crime, "The United Nations Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rule)," [Online] Accessed: 15 March 2016. Available
from: https://www.unodc.org
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เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ 12ของแต่ละประเทศประกอบด้ว ย เพียงแต่ข้อหนดดังกล่าวเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริ มให้ประเทศต่างๆพยายามปฏิบัติตามเนื่องจากเป็นข้อกาหนดที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ
สากลให้เป็นมาตรฐานขั้นต่าเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังและเพื่อประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการเรือนจา 13
ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฎิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ฉบั บ
ดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็น ผู้สนับสนุนการร่างหลักการสาคัญของข้อกาหนด
ฉบับปรับปรุงใหม่ นี้14และในเรื่องของการผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาเป็น ข้อสาคัญข้อหนึ่งที่ได้มีการแก้ไขจากข้อกาหนดฉบับเดิม โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีนี้อยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ การกาหนดหน้าที่ของ
แพทย์ การใช้กาลัง บังคับ กับ ผู้ต้องขัง การแจ้ง การร้อ งทุก ข์ ซึ่ง งานวิจัย ฉบับ นี้จะทาการศึก ษา
ความถึงสอดคล้อ งระหว่างการคุ้มครองผู้ต้อ งขัง กรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจา กการปฏิบัติห น้า ที่
โดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาตามกฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทย และข้อ กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏฺบัติต่อผู้ต้องขัง พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
การคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีดังกล่าวกับกฎหมายราชทั ณฑ์ของประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์
เวลส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแอฟริกาใต้ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐาน
การเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วมทางสังคมค่อนข้างสูงและรากฐาน
ทางการเมือ งและวัฒ นธรรมที่ให้ความสาคัญด้า นสิทธิ เสรีภ าพและความเสมอภาค จึงส่งผลใน
ทางบวกต่อระบบรัฐสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศเหล่านี้ ทาให้
สามารถดาเนินงานด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณ
ทั้ง นี้ เพื่อ หาแนวทางที่เ หมาะสมในการพัฒ นากฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยให้
ผู้ต้องขังได้รับการคุ้ มครองในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกทาร้ายโดยเจ้าพนักงานเรือนจาและเพื่อให้ความ
สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่าอันเป็นที่
ยอมรับในนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในเรื่องของการสอบสวนการถูกทาร้ายรวมไปถึงการร้องเรียนกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณ กฎหมาย
ราชทัณฑ์ของประเทศไทยจึงควรที่จะมีมาตรการคุ้มครองผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม โดยควรที่จะมี
การบัญ ญัติใ นกรณีก ารร้อ งเรีย นการถูก ทาร้า ยอย่า งเป็น ความลับ และได้รับ การตรวจสอบที่
12

เรื่องเดิม.
ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก, หน้า 50.
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, "ประกาศขับเคลื่อนการนาข้อกาหนดแมนเดลา แห่งแรกในโลกก
[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2560. แหล่งที่มา: www.tijthailand.org
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รวดเร็ว จากองค์ก รภายนอกเพื่ อ ความโปร่ง ใสในการปฏิบัติง านของเจ้า หน้า ที่แ ละเพื่อ เป็น การ
คุ้ม ครองสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องผู้ต้อ งขัง อัน จะเป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการ
ลงโทษผู้ต้องขังและเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาและเหตุผ ลของการแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดมาตรฐานขั้น
ต่าในการปฏิบ ัติต่อ ผู ้ต้อ งขัง ฉบับ ค.ศ. 2015 โดยเฉพาะในเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ การคุ้ม ครอง
ผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
1.2.2 เพื่อ เปรีย บเทีย บพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงหรือ
ระเบีย บที่ออกโดยอาศัย อานาจตามพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับข้อกาหนดขั้นต่า
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
1.2.3 เพื่อ เปรีย บเทีย บกฎหมายบัง คับ โทษของประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลส์)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แอฟริกาใต้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ต้องถูก ที่ทาร้ายหรือ
ทารุณจากการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
1.2.4 เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ใน
ส่วนของการคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกทาร้าย ให้มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดโดย
คานึงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
1.3 สมมติฐาน
แม้พ ระราชบัญ ญัต ิร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 จะได้ม ีก ารปรับ ปรุง แก้ไ ข พัฒ นาจาก
พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2479 เพื่อ ให้มีลัก ษณะเป็น การคุ้มครองสิทธิแ ละศักดิ์ศ รีค วาม
เป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ต้องขัง แต่ใ นการคุ้มครองผู้ต้อ งขังกรณีที่ถูก ทาร้ายหรือทารุณ จากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบ
ของเจ้า พนัก งานเรือ นจานั้น กลับ ไม่ไ ด้รับ การแก้ไ ขพัฒ นาให้มีห ลัก เกณฑ์แ ละแนวทางในการ
ปฏิบัติที่เป็น การคุ้ มครองเท่าที่ค วร ทาให้เกิด ผลเสีย ต่อการพัฒ นาพฤตินิสัยของผู้ต้อ งขั งรวมถึง
ความน่าเชื่อถือของกรมราชทัณฑ์ กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยจึงควรที่จะมีบทบัญญัติที่
ชัดเจนในการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังในการณีที่ถูก
ทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาโดยการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของแพทย์ห รือเจ้าหน้าที่ท างการแพทย์ให้มีส่ว นช่ว ยเหลือ คุ้มครองผู้ต้องขัง การคุ้มครอง
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ผู้ต้อ งขัง เป็น พิเ ศษกรณีมีก ารร้อ งทุก ข์เ กี่ย วกับ การถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ การใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขัง และการแจ้งการสอบส่วนการถูกทาร้ายหรือทารุณ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิจัย นี้เ ป็น การศึก ษาแนวคิด หลัก การและกลไกการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ในเรือ นจาหรือ
ทัณฑสถาน ตามข้อกาหนดขั้นต่าองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ใน
ส่วนที่มีการแก้ไขพัฒนาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการ
ปฏิบัติห น้า ที่ โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาในระหว่า งการควบคุม ตัว รวมทั้ง กรณีที่มีก าร
ร้อ งเรีย นเรื ่อ งการทรมาน การปฎิบ ัติแ ละการลงโทษที่ไ ร้ม นุษ ยธรรม โดยนามาศึก ษาและ
เปรีย บเทีย บกับ กฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยซึ่ง ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงหรือ ระเบีย บที่ เ กี่ย วข้อ งว่า มีค วามสอดคล้อ งกัน หรือ ไม่ และศึก ษา
เปรีย บเทีย บกับ กฎหมายบัง คับ โทษของประเทศแอฟริก าใต้ สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี และ
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ หาแนวทางที่เ หมาะสมในการพัฒ นาพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ ใ ห้มี
ลัก ษณะเป็น การคุ ้ม ครองสิท ธิแ ละศัก ดิ ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ยของผู ้ต ้อ งขัง อัน เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล
1.5 วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยรวบรวมข้อมูล
จากกฎหมายพระราชบัญญัติ หนังสือกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ์ และวารสารทางกฎหมาย
ต่า งๆทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ รวมทั้ง การสอบถามข้อ มูล จากผู้เ ชี่ย วชาญเกี่ย วกับ งาน
ราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยเพื่อ นาข้อ มูล มาวิเ คราะห์แ ละสรุป ปัญ หาในการวิจัยเพื่อ หาแนวทาง
เสนอแนะต่อไป
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ต ระหนัก ถึงปัญ หาการคุ้ม ครองครองสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข อง
ผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทย
1.6.2 ทาให้ท ราบถึง ความสอดคล้อ งระหว่า งกฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยกับ
ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารในการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ค.ศ. 2015 ในส่ว นของการ
คุ้ม ครองสิท ธิข องผู้ต้อ งขัง ในกรณีถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า
พนักงานเรือนจา
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1.6.3 ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้และสภาพปัญหาในการพัฒ นาปรับ ปรุงมาตรา 47
แห่ง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ กาหนดมาตรฐานขั ้น ต่าของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้อ งขัง
1.6.4 ทาให้ ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติของกฎหมายบังคับโทษของต่างประเทศเพื่อ
นามาประกอบการกาหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยต่อไป
1.6.5 ทาให้ส ามารถกาหนดแนวทางการพัฒ นากฎหมายราชทัณฑ์ให้มีค วามเหมาะสม
และคุ้ม ครองสิท ธิข องผู้ต้อ งขัง ในกรณีถูก ทาร้า ยหรื อ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบเจ้า
พนัก งานเรือ นจาภายใต้ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015
1.7 บทนิยามศัพท์
ตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีก ารนิย ามศัพ ท์คาว่า “ผู ้ต้อ งขัง ” ว่า
หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก
“นัก โทษเด็ด ขาด”15 หมายความว่า บุค คลซึ ่ง ถูก ขัง ไว้ต ามหมายจ าคุก ภายหลัง ค า
พิพากษาถึงที่สุด
“คนต้องขัง”16 หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง
“คนฝาก”17 หมายความว่า บุค คลซึ่ง ถูก ฝากให้ค วบคุม ไว้ต ามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา หรือกฏหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา
“เจ้าพนักงานเรือนจา”18 หมายความว่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐ มนตรีประกาศกาหนด
และอธิบ ดีได้แต่งตั้งเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดยอานาจหน้าที่
ของเจ้า พนัก งานเรือ นจ านั ้น เป็น ไปตามที่อ ธิบ ดีกาหนดในส่ว นที่เ กี่ย วกับ การงานและความ
รับ ผิดชอบ ตลอดจนเงื่อนไขที่จ ะปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่นั้น ในกรณีจาเป็นเพื่อ ประโยชน์
ของทางราชการ ผู้บัญชาการเรือนจาอาจแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือบุคลากรจากส่ว นราชการ อื่น
เป็นผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้ง
คราวได้ โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานเรือนจา 19
15

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
เรื่องเดิม.
17
เรื่องเดิม.
18
เรื่องเดิม.
19
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 17
16
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“ผู้บัญ ชาการเรือ นจา” หมายถึง บุค คลผู้มีอานาจและหน้า ที่รับ ผิด ชอบบัง คับ บัญ ชา
กิจ การเรื อ นจาโดยทั่ว ไปและมีอานาจบัง คับ บัญ ชาเหนือ เจ้า พนัก งานรวมถึง ผู้ต้อ งขัง ทั้ง ปวงที่
สัง กัด กิจ การเรือ นจานั้น นอกจากหน้าที่ดัง กล่าว ผู้บัญ ชาการเรือนจามีห น้า ที่ต รวจเรือ นจาตาม
ระเบีย บที่กาหนด เอาใจใส่ดูแ ลทุก ข์สุข ของผู้ต้อ งขัง เปิด โอกาสให้ผู ้ต้อ งขัง ได้ร้อ งทุก ข์อ ย่า ง
สะดวก และมีหน้าที่ควบคุมเจ้าพนักงานเรือนจา 20
“พัศดี” หมายถึง เจ้าพนักงานเรือนจารองจากสารวัตรเรือนจาหรื อรองจากผู้บัญชาการ
เรือนจาในกรณีที่ไม่มีสารวัตรเรือนจาอยู่ พัศดีมีอานาจบังคับบัญชาในส่วนการงานที่ได้มอบหมาย
ให้มีหน้าที่เหนือเจ้าพนักงานและผู้ต้องขังทั้งปวง เว้นแต่สมุหบัญชีเรือนจากลาง โดยพัศดีจะต้อง
รับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และในกรณีที่มี การมอบหมายเป็นส่ว นๆพัศดีมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของเจ้าพนักงานในสังกัด
(2) แบ่งงานของเรือนจาออกเป็นส่ว นๆมอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไปดาเนินการ
ควบคุมหรือจัดทา
(3) รักษาและดูแลบูรณะสถานที่และทรัพย์สินของเรือนจา
(4) ควบคุมดูแลการทะเบียนบัญชีของเรือนจา
(5) หากเรือนจาใดทางการมิได้แต่งตั้งสมุหบัญชีไว้ ต้องรับผิดชอบในการและจ่ายเงิน อัน
เกี่ยวเป็นกิจการของเรือนจา
(6) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของผู้ต้องขัง
(7) ตรวจตราปูองกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังตลอดจนกรหลบหนีและจับกุ มเมื่อมี
การกระทาผิดอาญา
(8) จัดการและควบคุมการทางานของผู้ต้องขัง
(9) จัดการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผู้ต้องขัง
(10) ดูแลการอนามัยของผู้ต้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจา และการจัดให้เป็นไปตาม
คาแนะนาของแพทย์
(11) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ได้สะดวกเต็มที่
การปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง 21 หมายถึง กระบวนการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ที่ต่อ เนื่อ งนับ จากที่
ได้รับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจาไปจนถึงปล่อยตัว ผู้ต้องขัง จึงครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อ
20

กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามคามในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ. 11
กรมราชทัณฑ์, "แผนปฏิบตั ิราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 - 2562ก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2560.
แหล่งที่มา: http://www.oic.go.th/
21
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ผู้ต้องขังทั้งในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไข การดูแลควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยและ
ไม่ห ลบหนีภ ายใต้ห ลัก การที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม ตลอดจนกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ซึ่ง
สามารถแยกพิจ ารณาขั้น ตอนและมาตรการในการควบคุม และการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ได้เป็น 3
ช่วง22ได้แก่
ช่วงแรก คือ การรับตัวผู้ต้องขัง
ช่วงที่สอง คือ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะที่อยู่ในเรือนจา
ช่วงที่สาม คือ การปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งให้หมายรวมถึงในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิต
ตามพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มีห ลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใ ช้
ความรุนแรง
“การทาร้าย” มีผู้เชี่ยวชาญให้คานิยามคาว่า การทาร้ายไว้หลายความหมายดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย ได้ให้คานิยามคาว่า “การทาร้าย” หมายถึง การกระทาต่อ
ร่างกายหรือร่างกายของผู้อื่น ในทางให้เจ็บ หรือแตกหัก เสียหาย ไม่ว่าผู้กระทาจะกระทาโดยมี
อาวุธ หรือ ไม่ก็ต ามและไม่ว่า จะกระทาโดยถูก เนื้อ ต้อ งตัว ผู้เ สีย หายหรือ ไม่ก็ต าม เช่น หลอกให้
เสียใจมากจนวิกลจริต 23
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกีย รติ มีน ะกนิษ ฐ ได้ให้นิยามคาว่า “การทาร้าย” หมายถึง การ
กระทาต่อ ร่า งกาย หรือ จิตใจของผู้อื่นในทางให้บาดเจ็บ เสียหาย ไม่ว่าจะได้ทาโดยการถูก เนื้อ
ต้อ งตัว ผู้ถูก กระทาหรือ ไม่ เช่น การหลอกให้ผู้อื่น ตกใจกลัว จนเสีย สติ เอายาพิษ มาเจือ ปนใน
อาหารให้รับประทาน เป็น ต้น แต่มิได้รวมถึงการกระทาซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดที่ไม่อยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้ เช่น การเอาปืนขู่ให้อยู่นิ่งๆ ไม่เป็นการทาร้ายร่างกายหรือจิตใจและการทา
ร้ายผู้อื่นนั้น “ผู้อื่น ” ต้องมีส ภาพบุคคลอยู่ในขณะถูกทาร้าย เช่น หากใช้มีดแทงหญิงที่ตั้งครรภ์
ไปถูกทารกที่อยู่ในครรภ์บาดเจ็บแม้ภายหลังที่คลอดออกมาทารกนั้นมีร่างกายพิการก็เป็นการทา
ร้ายหญิงมิใช่ก ารทาร้ายบุคคลที่คลอดออกมาเยื่องจากขณะทาร้าย ทารกยังไม่มีสภาพบุคคลหรอ
หากมีการทาร้ายบุคคลที่เสียชีวิตแล้วกฌไม่เป็นความผิดฐานทาร้ายเช่นกัน 24
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้ให้นิยามคาว่า “การทาร้าย”25 หมายความถึง “การ
กระทาที่มิชอบต่อร่างกาย” หรือ “การทาให้เสียสุขภาพอนามัย ” การทาร้ายนั้นต้องเป็นการทา
22

เรื่องเดิม.
หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 2-3 (กรุงเทพมหานคร: มหาววิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 26.
24
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด (กรุงเทพมหานคร วิญญูชน), หน้า 48-49.
25
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), หน้า 161.
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13
ให้สภาพร่างกายของผู้ถูกทาร้ายเลวลง หากการทาร้ายทาให้ส ภาพร่างกายของผู้ถูกกระทาดีขึ้น
เช่น การบาบัดรัก ษาของแพทย์ที่ก ระทาโดยความยิน ยอมของผู้ปุว ยหรือ ได้ก ระทาโดย มี ความ
ยินยอมที่บอกกล่าว (Informed Consent) จึงมิใช่ “การทาร้าย” ในความหมายของกฎหมาย 26
“การทารุณกรรม” หมายถึง การกระทาอย่างโหดร้าย การข่มเหง การทรมาน ซึ่งตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โ หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ
ย่ายีศัก ดิ์ ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ไ ด้ให้ค วามหมายของการทรมานว่าหมายถึง การกระทาใดก็ต ามที่
กระทาโดยมีเจตนาทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือ
ทางจิต ใจต่อ บุค คลดบุค คลหนึ่ง เพื่อ ความมุ่ง ประสงค์ที่จ ะให้ได้ม าซึ่ว ข้อสนเทศหรือ คาสารภาพ
จากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่ สามกระทาหรือถูกสงสัยว่าได้กระทาหรือ เป็นการข่มขู่ให้กลัวหรื อ
เป็น การบังคับ ขู่เข็ญบุคคลนั้น หรือบุคคลที่ส ามหรือเพราะเหตุผ ลใดใด บนพื้นฐานของการเลือก
ประติบัติไม่ว่า จะเป็น ในรูป แบบใดเมื่อ ความเจ็บ ปวดหรือ ความทุก ข์ท รมานนั้น กระทาโดยหรอ
ด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือโดยรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคล
อื่นซึ่งปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่งทางการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิด
จาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่อ งมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 27
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เรื่องเดิม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัตหิ รือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี ข้อ. 1

บทที่ 2
กฎหมายราชทัณฑ์ กับการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 ได้บัญ ญัติคุ้ม ครองสิท ธิ
ผู้ต้อ งขัง ไว้ใ นหมวดที่ 3 เรื่อ งของการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพของปวงชนชาวไทย กล่า วคือ
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภ าพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณหรือการลงโทษด้ว ยวิธีการ
ทารุณ โหดร้า ยหรือ ไร้ม นุษ ยธรรมจะกระทามิไ ด้ 1 ผู้ต้อ งขัง ในฐานะที่เ ป็น พลเมือ งคนหนึ่ง ของ
ประเทศจึงต้องได้รับการคุ้มครองเช่ นเดียวกัน การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นจึงจะต้องไม่มีลักษณะที่
เป็นการทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขัง
กรมราชทัณ ฑ์เ ป็น หน่ว ยงานสุด ท้า ยของกระบวนยุต ิธ รรมทางอาญาโดยมีเ รือ นจ า
และทัณ ฑสถานทาหน้า ที่ห ลักในการปฏิบัติต่อ ผู้กระทาความผิด ตามคาพิพ ากษาหรือคาสั่ง ของ
ศาล ประกอบด้ว ยการลงโทษ การควบคุม การให้ก ารศึก ษาอบรม ฝึก อาชีพ บ าบัด รัก ษา
สงเคราะห์แ ละจัดสวัส ดิก ารแก่ผู้กระทาความผิด รวมทั้งคุ้มครองสิท ธิม นุษ ยชนของผู้ ต้อ งขังใน
ฐานะพลเมือ งของชาติเ พื่อประโยชน์ในการแก้ไ ขปรับปรุงและปรับเปลี่ย นทัศ นคติของผู้กระทา
ความผิดภายใต้รูปแบบการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระทาผิดเป็นรายบุคคล ตลอดจนปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ
กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
2560 ซึ่งได้มีก ารประกาศใช้เมื่อ 18 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยให้เ หตุผ ลในการประกาศใช้
เนื่อ งจากพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ฉ บับ พ.ศ. 2479 ได้ใ ช้บัง คับ มาเป็น ระยะเวลานานและมี
บทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายทางอาญาของประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันมี
กฎเกณฑ์ใ นระดับ สากลที่เ กี ่ย วกับ การปฏิบ ัต ิต่อ ผู ้ต้อ งขัง ประเภทต่า งๆ และการปฏิบ ัต ิต ่อ
พนักงานเจ้ าหน้าที่ ซึ่งยังไม่ได้นามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทาให้การดาเนินงานต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่ยัง ไม่ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากล และยังไม่ส ามารถจัดการหรือบริห ารโทษของ
ผู้ต้อ งขัง เฉพาะรายหรือ เฉพาะคดีไ ด้อ ย่า งเหมาะสมเนื่อ งจาก ยัง ไม่มีบ ทบัญ ญัติใ ดที่ใ ห้อานาจ
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินการไว้ 2

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28
สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าทีสานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , "เอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ…" [ออนไลน์].
2

15
นอกจากการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องดังกล่าวแล้วนี้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ยัง ได้มีก ารบัญ ญัติใ ห้มีคณะกรรมการนโยบายการราชทัณ ฑ์เ พื่อ กาหนดนโยบายและทิศ ทางใน
การบริห ารงานราชทัณฑ์แ ละปรับ ปรุง กฎหมายให้ส ามารถแก้ไ ข บาบัด ฟื้น ฟู และพัฒ นาพฤติ
นิสัยของผู้ต้องขังกับทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของ
กรมราชทัณฑ์
ในบทนี ้ผู ้เ ขีย นจึง จะกล่า วถึง ความเป็น มาและความแตกต่า งของพระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการแก้ไขใหม่จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในภาพรวม
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ต้องขัง อธิบายถึงการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจากรณีที่
ผู ้ต ้อ งขัง ไม่ป ฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บวิน ัย ของเรือ นจ า ความรับ ผิด ของเจ้า พนัก งานเรือ นจ าที่
เกี่ยวข้องกับการทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขัง การใช้กาลังกับผู้ต้องขัง การใช้เครื่องพันธนาการกับ
ผู้ต้องขัง และการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของ
เจ้า พนัก งานเรือ นจาตามกฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทย รวมทั้ง อธิบ ายถึง แนวคิด ทฤษฎี
ต่า งๆที่เ กี่ย วข้อ งในเรื่อ งนี้แ ละปัญ หาการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง กรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากกา ร
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
2.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 กองนิติก าร สัง กัด กรมราชทัณฑ์ไ ด้ มีก ารริเ ริ่ม ที่จ ะทาการปรับ ปรุง
แก้ไขพระราชบัญ ญัติร าชทัณฑ์พุทธศักราช พ.ศ. 2479 ในบางประเด็น ซึ่ง ร่างพระราชบัญญัติ
ราชทัณ ฑ์ (ฉบับ ที่ ..) ได้ผ่า นการพิจ ารณาของสานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า เมื่อ ปี พ.ศ.
2550 และได้เ ข้า สู่ก ารพิจ ารณาของรัฐ สภาแล้ว แต่ค้า งการพิจ ารณาต่อ มากระทรวงยุติธ รรม
ไม่ได้ทาการยืนยัน ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่. .) ในปี พ.ศ. 2554 ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจึงตกไป 3
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 สานักงานกิจการยุติธ รรมได้นาร่างพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ...ที่ได้เคยดาเนิน การยกร่างไว้ในปี พ.ศ. 2554 มาแก้ไขเพิ่มเติมและดาเนินการ
เพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. … โดยมีเหตุผลว่าจากที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
ฉบับ พ.ศ. 2479 ได้ใช้บังคับ มาเป็นระยะเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ส อดคล้อ ง
กับนโยบายทางอาญาของประเทศประกอบกับในปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ในระดับสากลที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่างๆและการปฏิบัติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่ได้นามาบัญญัติไว้
3

กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กองนิติการ, "คาถามที่พบบ่อยเกีย่ วกับพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ.2560"
[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2560. แหล่งที่มา: http://lad.correct.go.th/main/
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ในพระราชบัญ ญัต ิฉ บับ นี ้ ท าให้ก ารด าเนิน งานต่า งๆของเจ้า หน้า ที ่ย ัง ไม่ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากลและยังไม่ส ามารถจัด การหรือ บริห ารโทษของผู้ต้อ งขัง เฉพาะรายหรือเฉพาะคดี
จนกระทั่งตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งจนสาเร็จเป็นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
25604
พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ก ารปฏิบัติง านราชทัณฑ์มีค วามเป็น
มาตรฐานเดีย วกัน กล่า วคือ ตามมาตรา 34 แห่ง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้
กาหนดให้อ ธิบ ดีเ ป็น ผู้ว างระเบีย บเกี่ย วกับ การบริห ารงานในเรือ นจาและสถานที่คุม ขัง กา ร
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจาและเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ราชทัณฑ์เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติงานในเรือ นจาเป็น แนวทางและมาตรฐานเดีย วกัน เปรียบได้กับ คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิง าน (Standard Operating Procedures : SOPs) โดยมีชื ่อ เรีย กว่า
ประมวลระเบีย บงานราชทัณ ฑ์ (Correctional Service Code - CSC) ซึ่ง จะเป็น การแก้ไ ข
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับ หลัก การในพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 และหลัก เกณฑ์ วิธีก ารที่กาหนดไว้ใ น
กฎหมายลาดับรองแล้ว
นอกจากการบังคับโทษตามคาพิพากษาศาลแล้ว งานราชทัณฑ์ยังเป็นงานที่มีห ลายด้าน
ที่ต้อ งเกี่ย วข้อ งกับ การใช้ช ีว ิต ของผู ้ต้อ งขัง ในทุก เรื่อ งซึ่ง มีก ระบวนการขั้น ตอนมากมีค วาม
ละเอีย ดและซับ ซ้อน หลายกรณีจึงสมควรที่จะต้องวางระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติไว้เป็นให้
ชัดเจนเพื่อให้เจ้าพนักงานเรือนจาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ต่อมาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560 และจะมีผ ลใช้บัง คับ เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ดังนั้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา
2 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 25605
ข้อดีของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
เป็น การปรับ ปรุง กฎหมายราชทัณ ฑ์ทั ้ง ฉบับ อย่า งเป็น ระบบ เพื ่อ เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการ
บริหารงานราชทัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่และให้ความสาคัญกับ ระบบการพัฒ นาพฤติ
นิสัยผู้ต้อ งขัง โดยเริ่มตั้งแต่การรับตัว ผู้ต้องขัง การจาแนกผู้ต้อ งขัง จนถึง การเตรียมความพร้อ ม
ก่อนปล่อย เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังกลับสู่ครอบครัว สังคม และไม่ ห วนกลับมากระทาความผิด

4
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ซ้าอีกควบคู่กับการปกปูองสังคมโดยเน้นควบคุมผู้กระทาผิดที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือ
อาชญากรโดยสันดาน ซึ่งสามารถสรุปข้อดีของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่เป็น 3 มิติ ดังนี้
มิติแรก คือ มิติต่อประชาชนและสังคมด้านความปลอดภัยและการคืนคนดีสู่สังคม มีการ
กาหนดระยะเวลาที่ถูกคุมขัง การได้ประโยชน์ การพัฒ นาพฤตินิสัย และการเตรียมความพร้อ ม
ก่อนปล่อยเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
มิติที่ส อง คือ มิติต่อ องค์ก รเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทางาน ภาพลั ก ษณ์ ความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้
มิติที่สาม คือ มิติต่อผู้ต้องขังมีการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล
พระราชบั ญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่เปลี่ ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ฉบับเดิม ดังนี้
(ก) เพิ่มเวลาติดตามจับกุมผู้ต้องขังหลบหนีจาก 24 ชั่วโมง เป็น 48 ชั่วโมง
(ข) มีก ารรับ รองสิท ธิข องผู้ต้อ งขัง ตามมาตรฐานสากลไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ (เดิม เป็น
เพียงระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ) เช่น การศึกษา ศาสนา การรักษาพยาบาลการดูแลผู้ต้องขังที่มี
ครรภ์หรือคลอดบุตร
(ค) มีการปรับปรุงการแยกประเภทหรือชั้นของเรือนจา
(ง) ได้กาหนดการดาเนิน งานที่สาคัญ ไว้ใ นพระราชบัญ ญัติฯ (เดิม อยู่ใ นกฎหมายลาดับ
รองหรือเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ) ได้แก่
(1) ระบบการจาแนกลักษณะของผู้ต้องขัง
(2) ระบบการจัดชั้น กลุ่ม และการแยกคุมขังผู้ต้องขัง
(3) ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
(4) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ยังมีบทบัญญัติที่เป็นหลักการ
ใหม่ คือ มีค ณะกรรมการราชทัณ ฑ์ซึ่ง มีอานาจหน้า ที่ห ลัก ในการกาหนดทิศ ทางนโยบายการ
บริห ารงานราชทัณฑ์และเน้น ความโปร่งใสโดยการมีส่ว นร่ว มจากองค์ก รและบุคคลภายนอก มี
การบทบัญญัติเรื่องมาตรการบังคับโทษด้ว ยวิธีอื่นแทนการจาคุกและการกาหนดสถานที่อื่นเป็น
สถานที่คุม ขัง เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก การพัฒ นาพฤตินิสัย และลดปัญ หาความแออัด ภายใน
เรือนจาและมีการเพิ่มอานาจให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจามากขึ้น 6 ดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มอานาจเข้าตรวจค้นสถานที่ ยานพาหนะ เพื่อติดตามผู้ต้องขั งหลบหนี
(2) เพิ่มอานาจการตรวจจดหมาย พัสดุภัณฑ์ และการสกัดกั้นการติดต่อสื่อสาร
6
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(3) เพิ่มอานาจการตรวจค้นภายในเขตปลอดภัย (บริเวณภายนอกรอบเรือนจา)
รวมทั้ง ให้อานาจในการทาลายอุป กรณ์นาส่ง สิ ่ง ของต้อ งห้า ม เช่น ยิง โดรนส่ง ยาเสพติด เข้า
เรือนจา
(4) มีก ารฝึก อบรมเพื่ อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติห น้า ที่แ ก่เ จ้า พนัก งาน
เรือนจา และมีบทบัญญัติเรื่องเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่แก้เจ้าพนักงานเรือนจา
(5) กาหนดชื่อ เรือ นจา โดยใช้คาว่า “เรือ นจา” เป็น คาขึ้น ต้น แล้ว ต่อ ด้ว ยชื่อ
ของเรือนจา และกาหนดเขตความรับผิดชอบของเรือนจาโดยอาจกาหนดให้ครอบคลุมพื้นที่หลาย
จัง หวัด โดยให้มีค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกับ การปฏิบัติห น้า ที่ข องเจ้า หน้า ที่แ ละรองรับ การ
ดาเนินการของศาล
(6) มีการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล เช่น การคุ้มครองกรณีถูก
ล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นหลักการใหม่ในพระราชบัญญัตินี้

19
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง กรณี
ที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา 7
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ที่มา/อ้างอิง
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ไม่มี
คุ้มครองกรณีการใช้
ข้อ กาหนดมาตรฐาน
กาลังบังคับกับ
ขั้นต่าในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง(มาตรา 20) ผู้ต้องขัง ข้อที่ 82
ไม่มี

7
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การใช้เครื่อง
พันธนาการกับ
ผู้ต้องขังที่มีอายุต่า
กว่า18 ปีผู้ต้องขังซึ่งมี
อายุเกิน 60 ปี
ผู้ต้องขังหญิงหรือ
ผู้ต้องขังที่ปุวยพัศดีผู้มี
อานาจสั่ง เจ้า
พนักงานเรือนจาหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มี
หน้าที่ควบคุม ต้อง
เห็นเป็นการจาเป็น
ใ ห้ผู ้สั ่ง ใ ช ้เ ค รื ่อ ง
พัน ธ น า ก า ร บ ัน ท ึก
เ ห ต ุผ ล ห ร ือ ค ว า ม
จาเป็น ที่ต้องใช้เ ครื่อ ง
พ ัน ธ น า ก า ร ก ับ
ผู้ต้องขัง

หนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ 0705/ว38
ลงวัน ที่ 10 มิถุน ายน
2548
หนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ0705/1978 ลว
15 กันยายน 2552

เหตุผลในการแก้ไข
เพิ่มเติม
เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบการใช้
อานาจโดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจา
เนื ่อ งจากผู ้ต ้อ งขัง
ดัง กล่า วมานี ้ม ีส ภาพ
ทางด้า นร่า งกายและ
จิต ใจที ่แ ตกต่า งจาก
ผู้ต้อ งขัง ทั่ว ๆไปจึง ได้
ก าหนดขั ้น ตอนการ
คุ้มครองไว้เป็นพิเศษ
การลงบันทึกเหตุผล
ของการใช้เครื่อง
พันธนาการเพื่อความ
โปร่งใสในการใช้
อานาจของเจ้า
พนักงานเรือนจา
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ที่มา/อ้างอิง
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ไม่มี
สิทธิของผู้ต้องขังใน ข้อกาหนดกรุงเทพ
การร้องเรียนเกี่ยวกับ ข้อที่ 25(2)
การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจา

ไม่มี

เหตุผลในการแก้ไข
เพิ่มเติม
เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดกรุงเทพ
โดยมีการขยายความ
คุ้มครองไปถึงผู้ต้องขัง
ชาย

ให้ผู้บัญชาการเรือนจา ข้อกาหนดแมนเดลา

เพื่อให้สอดคล้องกับ

แจ้งญาติผู้ต้องขังกรณี

ข้อกาหนดแมนเดล่าข้อ

ข้อที่ 68

ผู้ต้องขังตาย ปุวยหนัก

ที่ 68

บาดเจ็บสาหัส
วิกลจริตหรือจิตไม่ปกติ
โดยไม่ชักช้า

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มี
ความพยายามที่จะบัญญัติกฎหมายราชทัณฑ์ให้ มีลักษณะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังมาก
ยิ่งขึ้น จากพระราชบัญ ญัติฉบับ เดิมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักมาตฐานสากล แต่อย่างไรก็
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้าย
หรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาเท่าที่ควร
2.2 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจา
ในแต่ล ะสัง คมจาต้อ งมีก ฎระเบีย บของการอยู่ร่ว มกัน ของคนในสัง คมเพื่อ ความสงบ
เรียบร้อย เช่นเดียวกันผู้ต้องขังที่อาศัยอยู่ในเรือนจาย่อมต้องมีกฎระเบียบในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
กับ ผู้ต้อ งขัง คนอื่น อีก ทั้ง ยัง ต้อ งปฏิบัติต ามระเบีย บข้อ บัง คับ ของเรือ นจาเพื่อ ประโยชน์ใ นการ
ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมสร้า งความมีร ะเบีย บวินัย และลดปัญ หาความวุ่น วายต่า งๆที่จ ะเกิด ขึ้น
ภายในเรือนจา
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2.2.1 ระเบียบวินัยผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขังที่เข้า มาอาศัย อยู่ในเรือนจาล้ว นมาจากครอบครัว วัฒ นธรรม สภาพสังคมและ
ความเป็น อยู่ที่แตกต่างกัน ออกไปแต่เ มื่อ บุค คลเหล่า นี้มีความจาเป็นจะต้องเข้ามาอยู่ร่ ว มกัน ใน
เรือ นจ า ระเบีย บวินัย ผู้ต้อ งขัง จึง เป็น เครื่อ งมือ สาคัญ ในการฝึก ฝน ควบคุม และปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมของผู้ต้องขังให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและเป็น ระเบียบเรียบร้อยเพื่อประโยชน์
ในการฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง การปฏิบัติตามวินัยของผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 มาตรา 48 ได้บ ัญ ญัติใ ห้ผู ้ต้อ งขัง มีห น้า ที ่ต้อ งปฏิบัติต ามคาสั ่ง ของเจ้า พนัก งาน
เรือนจา ข้อบังคับเรือนจา และระเบียบกรมราชทัณฑ์ 8 หากผู้ต้องขังผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจา ข้อบังคับเรือนจาหรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 68 ให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นกระทาผิดวินัย 9
การที ่จ ะจูง ใจให้ผู ้ต ้อ งขัง ประพฤติอ ยู ่ใ นกฎระเบีย บวิน ัย ของเรือ นจ า นั ้น ตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 52 กล่าวคือ นักโทษเด็ดขาดคนใด
แสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและทาการงานเกิด
ผลดี หรือ ท าความชอบแก่ท างราชการเป็น พิเ ศษอาจได้ร ับ ประโยชนือ ย่า งหนึ ่ง อย่า งใด
ดังต่อไปนี้10
(1) ได้รับความสะดวกในเรือนจาตามระเบียบกรมราชทัณฑ์
(2) เลื่อนชั้น
(3) ได้รับแต่งตั้งให้มีตาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจา
(4) ลาไม่เกินเจ็ดวันในคราวหนึ่ง โดยไม่นับรวมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าด้วย เมื่อ
มีความจาเป็นเห็นประจักษ์เกี่ยวด้วยธุ ระสาคัญหรือกิจการในครอบครัว แต่ห้ามมิให้ออกไปนอก
ราชอาณาจัก รและต้อ งปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขที่กาหนดไว้ใ นระเบีย บกรมราชทัณ ฑ์ ระยะเวลาที่
อนุญาตให้ล านี้ มิใ ห้หักออกจากการคานวณกาหนดโทษ ถ้า นัก โทษเด็ดขาดซึ่ง ได้รับอนุญ าตให้
ลาออกไปไม่กลับเข้าเรือนจาภายในเวลาที่กาหนดเกินยี่ สิบสี่ชั่วโมง ให้ถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้น
หลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา
(5) ลดวันต้องโทษจาคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวัน แต่การลดวันต้องโทษจาคุกจะพึงกระทา
ได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือ
หนึ่งในสามของกาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อย
8

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 48
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 68
10
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 52
9
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กว่า สิบ ปีใ นกรณีที่ต้อ งโทษจาคุกตลอดชีวิต ที่มีก ารเปลี่ยนโทษจาคุก ตลอดชีวิต เป็น โทษจาคุก มี
กาหนดเวลา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษ
จาคุก
(6) ลดวัน ต้ องโทษจาคุกลงอีกไม่เกินจานวนวันที่ทางานสาธารณะหรือทางานอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจาตามมาตรา 49 และอาจได้รับเงินรางวัลด้วยก็ได้
(7) พักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่าหกเดือ นหรือหนึ่งใน
สามของกาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่ อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่าสิบปีใน
กรณีที่ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ย นโทษจาคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจาคุกมีกาหนดเวลา
และกาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กาหนดเท่ากับกาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้
ในการคานวณระยะเวลาการพักโทษ การลงโทษ ถ้ามี วัน ลดวันต้องโทษจาคุก ตาม (6) ให้นามา
รวมกับ ระยะเวลาในการพัก การลงโทษด้ว ยโดยในการพัก การลงโทษ ให้คณะกรรมการแต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
(8) ได้ร ับ การพิจ ารณาอนุญ าตให้อ อกไปฝึก วิช าชีพ ในสถานประกอบการหรือ รับ
การศึก ษาอบรมนอกเรือ นจาโดยมีห รือ ไม่มีผู้คุม ก็ไ ด้ แต่ก ารอนุญ าตให้อ อกไปฝึก วิช าชีพ หรือ
การศึก ษาอบรมนอกเรือ นจ าจะพึง กระท าได้ต่อ เมื ่อ นัก โทษเด็ด ขาดได้ร ับ โทษจาคุก ตามค า
พิพ ากษาถึง ที่สุด มาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า หนึ่ง สามของกาหนดโทษตามหมายจาคุก เมื่อ คดีถึง ที่สุด ใน
ขณะนั้น และเหลือโทษจาคุกไม่เกินสามปีหกเดือน ทั้ งนี้ ให้คานึงถึงประโยชน์ในการศึกษาอบรม
และแก้ไขพัฒ นาพฤตินิสัย ของนักโทษเด็ดขาดและความปลอดภัยของสัง คมประกอบกัน แต่ถ้า
นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรม
นอกเรือนจาโดยไม่มีผู้ควบคุมไม่กลับเข้าเรือนจาภายในเวลาที่กาหนดเกินกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ให้ถือ
ว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นหลบหนีการคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา
2.2.2 โทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัย กับ ผู้ต้อ งขัง นั้น มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ เป็น การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม
บุคลิกนิสัยและทัศนคติของผู้ต้องขังให้รู้จักรักษาระเบียบวินัยและรู้จักเคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน
ในสัง คม ดัง นั้น กระบวนการขั้น ตอนต่า งๆในการลงโทษทางวินัย จะต้อ งมีลั ก ษณะที่เ หมาะสม
และส่ง เสริม เปูา หมายของการลงโทษ 11 โดยจะต้อ งคานึง ถึง หลัก ศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข อง
ผู้ต้องขังด้วย
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เมื่อ เกิด กรณีที่ผู ้ต้อ งขัง ฝุา ฝืน ไม่ป ฏิบั ติต ามคาสั ่ง ของเจ้า พนัก งานเรือ นจา ข้อ บัง คับ
เรือนจา และระเบีย บกรมราชทัณฑ์ กฎหมายราชทัณฑ์ ก็ได้กาหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับ
ผู้ต้องขัง ผู้นั้น ซึ่งแต่เดิม พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ได้บัญญัติให้ การลงโทษทางวินัย
นั้น เป็น อานาจของเจ้าพนักงานเรือนจาเป็นผู้มีห น้าที่พิจ ารณาโดยถ่องแท้แ ล้ว ลงโทษสถานหนึ่ง
สถานใดดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกาหนดเวลา
(3) ลดชั้น
(4) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนติดต่อกันไม่เกินสามเดือน เว้นไว้แต่ในกรณีที่
ระบุไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(5) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนบางอย่าง
(6) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน
(7) ขังห้องมืดไม่ มีเครื่องหลับนอนไม่เกินสองวันในหนึ่งสัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
แพทย์
(8) เฆี่ยนตีคราวหนึ่งไม่เกินยี่สิบที ในความควบคุมของแพทย์
ต่อ มากรมราชทัณ ฑ์ไ ด้อ อกระเบีย บ ว่า ด้ว ยการยกเลิก ระเบีย บกรมราชทัณ ฑ์ฉ บับ ที่ 3
เรื่องการลงโทษเฆี่ยน พ.ศ. 2480 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับ
ที่ 3 ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการลงโทษเฆี่ยนแก่ผู้ต้องขัง โดยการลงโทษด้ว ยวิธีดังกล่าว
ในปัจ จุบัน ไม่มีก ารบัง คับ ใช้เ นื่อ งจากเห็น ว่า การเฆี่ย นเป็น การลงโทษที่รุณ แรง ไร้ม นุษ ยธรรม
กระทบต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง จึงได้มีการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับ
ดัง กล่า วรวมทั้ง คาสั ่ง หรือ หนัง สือ สั ่ง การอื่น ใดที่ไ ด้อ อกตามระเบีย บนั้น ทั้ง สิ้น 12 เมื่อ ได้มีก าร
ประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 จึง ได้มีก ารยกเลิก การลงโทษดัง กล่า วจาก
พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ฉบับ นี้ ยกเลิกการลงโทษทางวินั ย ด้ว ยวิธีก ารขัง ในห้อ งมืด และแก้ไ ข
การขัง เดี่ย วโดยลดระยะเวลาให้ขัง เดี่ย วผู้ต้อ งขัง ได้ไ ม่เ กิน หนึ่ง เดือ นด้ว ยเหตุผ ลทางด้า นสิท ธิ
มนุษยชน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับโทษทางวินัยไว้ดังนี้ คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกาหนดเวลา
(3) ลดชั้น
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(4) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เว้นแต่เป็นกรณี
การติดต่อกับทนายความตามที่กฎหมายกาหนดหรือเป็นการติดต่อของผู้ต้องขังหญิงกับบุตร
(5) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรื อบางอย่าง
(6) ขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน
(7) ตัดจานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ
หลัก ในการควบคุม การลงโทษทางวินัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ร ะบุไ ว้ใ น
หมวด 5 เรื่อ ง การลงโทษฐานผิด วินัย กล่า วคือ ในกรณีที่ก ารกระทาอัน หนึ่ง เป็น ความผิด ที่
จะต้องรับโทษหลายฐานนั้น ห้ามมิให้ลงโทษสาหรับความผิดนั้นเกินหว่า 3 สถาน และในการขัง
เดี่ย วนั้น ให้กระทาโดยวิธีแยกผู้ต้องรับโทษจากผู้ต้องขังคนอื่นและคุมขังในที่ซึ่ง จัดขึ้นเป็นพิเศษ
ห้ามมิให้ติดต่อหรือพูดจากับผู้อื่นทั้งสิ้น
จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับ พ.ศ. 2560 ไม่มีการบัญ ญัติถึงการลงโทษที่มี
ลักษณะเป็นการลงโทษที่โหดร้ายทารุณกับผู้ต้องขังอีกต่อไปและมีลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ
และศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น มีเพียงการลงโทษด้ว ยวิธีขังเดี่ยวที่จะกระทา
โดยวิธีแ ยกตัว ผู้ต้อ งขัง ผู้ถูก ลงโทษออกจากผู้ต้อ งขัง คนอื่น ๆและคุม ขัง ไว้ใ นสถานที่ที่จัด ไว้เ ป็น
พิเศษ ห้ามมีการติดต่อหรือพูดจากับผู้อื่นทั้งสิ้น 13 ซึ่งการลงโทษด้ว ยวิธีดังกล่าวอาจมีความเสี่ยง
ต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง จึงได้มีการกาหนดให้พัศดีจัดให้มีผู้คอยตรวจรักษาและ
สังเกตเมื่อผู้ต้องขังมีอาการเจ็บปุวยและให้ ทาการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังนั้น 14
2.2.3 การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง
การใช้กาลัง บัง คับ 15 หมายถึง การใช้กาลัง ให้มีผ ลโดยตรงต่อ บุค คลหรือ ทรัพ ย์โ ดยใช้
กาลัง การใช้อุปกรณ์ช่วยและการใช้อาวุธ เช่น การใช้อาวุธปืน การใช้เครื่องพันธนาการ อานาจ
ของเจ้าพนักงานเรือนจาในการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง จะต้องเป็นไปตามกรอบการให้อานาจ
ตามที่กฎหมายราชทัณฑ์กาหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจามีอานาจกระทาได้เพราะหากมีการกระทา
เกินอานาจหน้าที่ย่อมอาจทาให้การกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญาฐานทาร้ายร่างการหรือฆ่า
ผู้อื่นได้
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 กาหนดห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลัง
บังคับกับผู้ต้องขัง เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็นเพื่อปูองกันตัวหรือกรณีผู้ต้องขังพยายามหลบหนีหรือใช้
13

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ. 118
เรื่องเดิม.
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14

25
กาลัง กายขัด ขืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มหรือ ไม่ป ฎิบัติต ามคาสั่ง ที่ช อบด้ว ยกฎหมายหรือ
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ การใช้กาลังบังคับนั้นต้องใช้เพียงเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมกับพฤติการณ์
เท่า นั้น และต้อ งมีก ารรายงานเหตุต่อ ผู้บัญ ชาการเรือ นจาทัน ที 16 ซึ่ง กรณีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขังนี้เดิมตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับ พ.ศ. 2479 มิได้มีบัญญัติไว้โ ดยมีการบัญญั ติ
ไว้แต่เฉพาะอานาจในการใช้อาวุธและการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังเท่านั้นซึ่งบทบัญญัติที่
แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ทาให้มีการควบคุมการใช้กาลังบังคับต่อผู้ต้องขังที่กว้างขึ้นไม่จากัดเฉพาะการ
ใช้อาวุธหรือการใช้เครื่องพัน ธนาการเท่านั้นและยังมีการกาหนดให้การใช้กาลังบังคับนั้นจะต้อง
ใช้เ ท่า ที่จาเป็น และเหมาะสมกับ พฤติก ารณ์เ ท่า นั้น อัน ถือ เป็นการควบคุม การใช้อานาจของเจ้า
พนักเรือนจามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้เขียนจะขอทาการอธิบายในเรื่องของการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังในตามที่
ได้กาหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 คือ การใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการกับผู้ต้องขัง
การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังเดิมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวง
มหาดไทยที่อ อกโดยอาศัย ความในมาตรา 58 แห่ง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2479 ได้
บัญญัติห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ เว้นแต่
(1) เป็นบุคคลที่ น่าจะทาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนหรือผู้อื่น
(2) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไม่สมประกอบ อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
(3) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(4) เมื่อถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจา เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเป็นการสมควรที่
จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ
(5) เมื่อ รัฐ มนตรีสั ่ง ว่า เป็น การจาเป็น จะต้อ งใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการเนื่อ งแต่ส ภาพของ
เรือนจาหรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ภายใต้บังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะสั่ง
ให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคาสั่งนั้น
นอกจากนี้ยัง มีก ารบัญ ญัติห้า มมิใ ห้ใ ช้เ ครื่อ งพัน ธนาการกับ ผู้ต้อ งขัง ที่มีอ ายุเ กิน 60 ปี
หรือ ผู ้ต้อ งขัง หญิง ด้ว ยเว้น แต่เ ป็น คนดุร้า ยหรือ เสีย จริต ซึ่ง จาเป็น จะต้อ งปูอ งกัน เพื่อ ให้เ กิด
ภยันตรายหรือเป็นผู้ต้องขังชายที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์ 17
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 20
ดาวเรือง หงษา, "การปฏิบัตติ ่อผูต้ ้องขังว่าด้วยกฎหมายราชทัณฑ์ก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2560.
แหล่งที่มา: http://www.correct.go.th/
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ต่อมาพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขให้เป็นการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังมากขึ้นโดยห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง 18 เว้นแต่
(1) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่จะทาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(2) ผู้ต้อ งขัง มีพ ฤติก รรมหรือ อาการส่ อ ว่า เป็น บุค คลวิก ลจริต หรือ จิต ไม่ส มประกอบซึ่ง
อาจจะทาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(3) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุม
(4) เมื่อผู้ต้องขังถูกควบคุมตัว ไปนอกเรือนจาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีห น้าที่ควบคุมเห็น
เป็นการสมควรที่จะต้องใช้ เครื่องพันธนาการ
(5) เมื่อ อธิบ ดีสั่ง ว่า เป็น การจาเป็น ต้อ งใช้เรื่อ งพัน ธนาการเนื่อ งจากสภาพของเรือ นจา
สภาพของท้องถิ่น หรือเหตุจาเป็นอื่น
ให้ผู้บัญชาการกาหนดตัว พัศดีผู้มีอานาจสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง ตาม ( 1)
(2) หรือ (3) และสั่งเพิกถอนคาสั่งให้ใช้เครื่องพันธการนั้น การใช้เครื่องพันธนาการตาม (1) (2)
(3) หรือ (4) กับ ผู้ต้อ งขัง ซึ่ง มีอ ายุต่ากว่า สิบ แปดปี ผู้ต้อ งขัง ที่มีอ ายุเ กิน หกสิบ ปี ผู้ต้อ งขัง หญิง
หรือ ผู้ต้อ งขัง ซึ่งเจ็บ ปุว ย พัศดีผู้มีอานาจสั่ง เจ้าพนักงานเรือนจาหรือเจ้าหน้าที่ ข องรัฐ ผู้มีห น้า ที่
ควบคุมแล้วแต่กรณี ต้องเห็นเป็นการจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการนั้นและให้ผู้สั่งใช้เครื่อง
พันธนาการบันทึกเหตุผลหรือความจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้นไว้ด้วย
การใช้เ ครื ่อ งพัน ธนาการแก่ผู ้ต ้อ งขัง กฎหมายได้บ ัญ ญัต ิข ้ อ ยกเว้น ในการใช้เ ครื ่อ ง
พัน ธนาการแก่ผู้ต้อ งขัง ให้มีก ารรัด กุม มากขึ้น โดยมุ่ง ประสงค์เพื่อ เป็น การปูอ งกัน ภยัน ตรายต่อ
ผู้ต้อ งขัง เองหรือ ต่อ ผู้อื่น และเพื่อ ปูอ งกัน การหลบหนีก ารคุม ขัง เป็น สาคัญ ทั้ง นี้ก ฎหมายได้
บัญญัติเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังโดยหากจะต้องใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังที่มีอายุไม่เกินสิบ
แปดปีและผู้ต้อ งขังซึ่งเจ็บ ปุว ย ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขัง ที่มีอายุกว่าหกสิบปี เจ้าพนักงานเรือนจา
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมแล้วแต่กรณีจะต้องเห็นเป็นการจาเป็นที่จะต้องที่จะต้องใช้
เครื่องพันธนาการนั้นด้วยและผู้สั่ งใช้เครื่องพันธนาการนั้นจะต้องบันทึกเหตุผลหรือความจาเป็นที่
ต้องใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังไว้ด้วย 19
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2479 ได้บัญญัติจาแนกประเภทของเครื่องพันธนาการไว้ 4 ประเภท20 คือ
(1) ตรวน
18

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 21
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(2) กุญแจมือ
(3) กุญแจเท้า
(4) โซ่ล่าม
ดัง นั้น หากเจ้า พนัก งานราชทัณ ฑ์ไ ด้ ก ระทาการลงโทษ ใช้กาลัง บัง คับ หรือ ใช้เ ครื่อ ง
พัน ธนาการกับ ผู้ต้องขัง ที่น อกเหนือไปจากกรอบที่กฎหมายราชทัณ ฑ์กาหนดให้อานาจไว้ห รือ มี
การใช้กาลัง บัง คับ ใช้อ าวุธ กับ ผู้ต้อ งขัง โดยไม่มีเ หตุจาเป็ น อัน อาจเป็น ความผิด เกี่ย วกับ การ
กระทาละเมิด ของหน่ว ยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ อัน เกิด จากการใช้อานาจตาม
กฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือเป็นกรณีที่
เจ้า พนัก งานปฎิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบด้ว ยกฎหมายอัน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 ได้แก่ การที่เจ้าพนักงานปฎิบัติห น้าที่ห รือละเว้นการปฎิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งความเสียหาย
ที่เ กิด นี ้ไ ม่จ ากัด เฉพาะความเสีย หายที่เ กิด กับ ทรัพ ย์ส ิน เท่า นั ้ น แต่ห มายความรวมถึง ความ
เสีย หายในทุก ๆทางไม่ว่า จะเป็น ชื่อ เสีย ง เสรีภ าพ หรือ ร่า งกาย 21 คุณ ธรรมทางกฎหมายของ
บทบัญ ญัต ิด ัง กล่า วนี ้ คือ ความบริส ุท ธิ ์ส ะอาดแห่ง อ านาจรัฐ หรือ ความบริส ุท ธิ ์ส ะอาดแห่ง
ตาแหน่ง22และอาจเป็นความผิดฐานทาร้ายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาอี กด้วย
2.3 ความรับผิดของเจ้าพนักงานเรือนจาที่เกี่ยวข้องกับการทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขัง
กรณีที ่เ จ้า พนัก งานราชทัณ ฑ์ไ ด้ ก ระท าการลงโทษ ใช้ก าลัง บัง คับ หรือ ใช้เ ครื ่อ ง
พันธนาการกับ ผู้ต้องขัง ที่น อกเหนือไปจากขอบอานาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายราชทัณฑ์กาหนดให้
ไว้ห รือ มีการใช้กาลัง บังคับ ใช้อ าวุธ กับ ผู้ต้องขัง โดยไม่มีเ หตุจาเป็น ย่อมเป็น การที่เ จ้า พนัก งาน
เรือนจานั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่ง ปีถึงสิบปี 23 ซึ่ง คุณธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานนี้คือ ความบริสุทธิ์ ส ะอาดแห่งอานาจรัฐ หรือความบริสุ ทธิ์ส ะอาดแห่ง
ตาแหน่ง การที่เ จ้า พนัก งานเรือ นจาจะต้อ งรับ ผิด ฐานนี้ก ารกระทาของเจ้า พนัก งานเรือ นจา
จะต้อ งครบองค์ป ระกอบที่ก ฎหมายบัญ ญัติคือ การที่เ จ้า พนัก งานปฏิบัติห รือ ละ เว้นการปฏิบัติ
หน้า ที่ และกระทาโดยมีเจตนาปฏิบัติห รือ ละเว้น การปฏิบัติห น้า ที่กับกระทาโดยมีเ หตุชัก จูง ใจ
โดยทุจริต24
21

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด, หน้า 71.
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, หน้า 987.
23
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
24
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, หน้า 987.
22
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การทาร้ายผู้ต้อ งขัง ของเจ้าพนักงานเรือ นจาที่ไ ม่เกี่ยวกับการปฏิบัติห น้าที่ย่อมมิใช่การ
ปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบ แต่เ ป็น กรณีมีเ จตนาทาร้า ยอัน เป็น ความผิ ด ต่อ ร่า งกายตามประมวล
กฎหมายอาญา 25เช่น ความผิดฐานใช้กาลังทาร้ายผู้อื่น ตามมาตรา 391 ความผิดฐานทาร้ายกาย
ตามมาตรา 295 ความผิดฐานทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทาร้ายรับอันตรายสาหัส
ตามมาตรา 290 เป็นต้น
นอกจากเป็น ความผิด ทางอาญาแล้ว การทาร้า ยหรือ ทารุณ ผู้ต้อ งขัง ยัง เป็น การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่ผู้อื่นและหากศาลได้มีคา
พิพ ากษาว่า เจ้า พนัก งานเรือ นจาได้ก ระทาความผิด จริง และศาลพิพ ากษาให้ล งโทษจาคุก ย่อ ม
เป็นกรณีเจ้าพนักงานการกระทาผิดวินัยร้ายแรงตาม พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ซึ่งโทษทางวินัยมี 5 สถาน26ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 บัญญัติให้ข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามวินัยที่บัญญัติไว้ใ นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 27
อีก ทั้ง การทาร้า ยหรือ ทารุณ หรือ ใช้กาลัง บัง คับ เกิน สมควรแก่เ หตุยัง เป็น ความผิด ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่ห น่ว ยงานของรัฐ กรณีนี้ได้แก่
กรมราชทัณ ฑ์ต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้เ สีย หายในผลแห่ง ละเมิด ที่เ จ้า พนัก งานเรือ นจาได้ก ระทาในการ
ปฏิบัติห น้าที่ ถ้า การกระทาละเมิด ของเจ้าพนักงานเรือ นจามิใ ช่การกระทาในการปฏิบัติห น้า ที่
เจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 28

25

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอ้างอิง, พิมพ์ครั้งที่ 37 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560),
หน้า 345.
26
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88
27
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 มาตรา 6
28
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 6
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองครองสิทธิของผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้าย
หรือทารุณ
2.4.1 แนวคิดและวิวัฒนาการของการลงโทษ
แนวคิด เรื่อ งการลงโทษเป็น หลัก ในการปฏิบัติต่อ ผู้ก ระทาผิด ในสมัย โบราณยัง ไม่มี
หลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น หลักเกณฑ์กลางที่สังคมยอมรับ นับถือปฏิ บัติ การลงโทษมักเป็นเรื่อ ง
ของการแก้แค้นต่อคู่กรณีหรือพักพวกของคู่กรณี หากฝุายใดอ่อนแอกว่าก็จะเลิกราหรือยุติไปเอง
แต่หากไม่มีฝุายใดยอมเลิกรากันการแก้แค้นนั้นก็จะยังมีอยู่เรื่อยๆไป
ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการปกครองที่มีแบบแผนมากขึ้น มีระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ มี
ประสิทธิภ าพมากขึ้น รัฐ จึงเริ่มเข้ามาทาการไกล่เกลี่ยตัดสินคดีความเพื่อ ให้เกิด ความเป็นธรรม
และยุติการแก้แค้นกันเองโดยมีแนวคิดที่ว่า ผู้กระทาความผิดที่ก่ออาชญากรรมนั้นนอกจากจะทา
ความเสีย หายแก่ผู้สีย หายแล้ว ยัง ทาความเสียหายทาลายความสงบเรีย บร้อยและศีล ธรรมอัน ดี
ของประชาชน และสังคมอีกด้ว ย จึงต้อ งเป็น หน้าที่ข องรัฐ ในที่จ ะต้องเข้ามาปราบปรามจับกุม
รวมทั้งตัดสินลงโทษดาเนินการต่อผู้ที่กระทาความผิด เพื่อให้คนสังคมเกิดความปลอดภัย วิธีการ
ลงโทษก็จะใช้วิธีที่มีความรุนแรงเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว ไม่เอาเป็นเยี่ ยงอย่าง
แนวคิดนี้ถือปฏิบัติสืบ มาจนถึง ศตวรรษที่ 18 จึง ได้เ ริ่มมีการเรียกร้องให้มีก ารลงโทษให้มีค วาม
เหมาะสมกับการกระทาความผิด โดยสานักอาชญาวิทยาต่างๆได้เสนอแนวคิดเรื่องการลงโทษไว้
เป็นจานวนมากอันเป็นรากฐานและทาให้เกิดวิวัฒนาการในการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
จนนาไปสู่แนวคิดและวิธีการลงโทษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดที่สาคัญได้ดังนี้
แนวคิด เรื่อ งการลงโทษของ แบคคาเรีย (Baccaria) กล่า วว่า วัต ถุป ระสงค์ข องการ
ลงโทษนั้น ต้อ งไม่ใ ช่เ พื่อ เป็น การแก้แ ค้น การกาหนดโทษในแต่ล ะฐานความผิด จะต้อ งมีค วาม
เหมาะสมกับ ลัก ษณะของความผิด ที่ผู้นั้น ได้ก่อ ด้ว ย ลัก ษณะหรือ ประเภทของโทษ ควรมีก าร
กาหนดไว้อย่างแน่น อนตายตัว โดยถือหลักความเสมอภาคความเท่าเทียม และการพิจารณาเพื่อ
ดาเนินการลงโทษนั้นจะต้องกระทาอย่างเปิดเผย แบคคาเรียเห็นว่า บุคคลที่กระทาผิดต่อรัฐ ควร
ได้รับการลงโทษที่หนักที่สุดเพียงแค่การเนรเทศ ไม่ควรให้มีการลงโทษประหารชีวิตเพราะเห็นว่า
การลงโทษประหารชีวิต มิได้ส่งผลให้อาชญากรรมลดลงแต่อย่างใดและหากเกิดความผิดพลาดใน
การจับกุมผู้กระทาผิดมาลงโทษจะทาให้ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เลย จึงควรเปี่ยนโทษประหารชีวิต
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มาเป็น โทษจาคุกตลอดชีวิต แทน ซึ่ง จะทาให้ค นทั่ว ไปรู้สึก เกรงกลัว ไม่กล้า กระทาความผิด และ
สามารถปูองกันอาชญากรรมได้มากกว่า 29
เจเรมี เบ็น ธัม เสนอแนวคิด ที่ว ่า การลงโทษควรที่จ ะสาสมกั บ การกระทาความผิด
กล่า วคือ ให้ผู้ก ระทาผิด ได้รับ การลงโทษที่ทาให้บุค คลผู้นั้น ทุก ข์ท รมาน มากกว่า ผลแห่ง ความ
พอใจที่ผู้ก ระทาความผิด นั้น จะได้รับ จากการกระทาความผิด ซึ่ง จะทาให้ค นทั่ว ไปไม่ก ล้า ที่จ ะ
กระทาความผิดเพราะไม่คุ้มค่ากับโทษที่เขาจะได้รับ แนวคิดนี้เห็นว่าการลงโทษนั้นจะต้องทาให้
ผู้กระทาความผิดรู้สึกหลาบจา และให้ผู้อื่นเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะกระทาความผิด และยัง เป็นการ
ปูองกันการเกิดอาชญากรรมไปในตัว
นอกจากนี้ เบ็นเธ็ม เห็นว่าการกาหนดโทษสาหรับความผิดในแต่ละประเภทไม่ควรที่จะ
ตายตัว ศาลควรจะพิจ ารณาถึง ความเหมาะสมในการลงโทษเป็น รายคนไปและวิธีก ารลงโทษ
ผู้กระทาผิด ควรที่จ ะกระทาอย่า งเปิดเผย เพื่อให้บุคคลอื่นได้เห็น และเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้า
เอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ทั้งสองแนวคิดนี้เป็นที่นิยมในช่วงแรกๆเท่านั้นซึ่งต่อมาก็ได้มีผู้คัดค้านเป็นจานวนมาก จึง
ได้มีการพัฒนาจุดอ่อนของแนวความคิดเดิมนี้ โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดโทษให้เหมาะสม
กับ ความผิด เนื ่อ งจากเห็น ว่า เหมาะสมรัด กุม มีค วามยุติธ รรม แนวคิด นี้จ ะพิจ ารณาลงโทษ
ผู้กระทาผิดเป็น รายคนไปโดยพิจ ารณา ตามความเป็นจริง ว่า มนุษย์แต่ล ะคนมีค วามสามารถไม่
เท่ากันและยังมีบุคคลอีกหลายประเภทที่ควรได้รับการผ่อนผันโทษ
ลอมโบรโซ (Lombroso) มีแนวคิดที่ว่าอาชญากรนั้น มีอยู่ห ลายประเภทซึ่งมีลัก ษณะที่
แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการลงโทษในอาชกรในแต่ละประเภทจึงควรใช้วิธีที่แตกต่างกัน แม้จะ
ได้กระทาผิดอย่างเดียวกัน
เฟอรี่ (Ferri) มีแนวคิดที่ว่า การกาหนดโทษแก่ผู้กระทาผิดนั้นควรที่ จะพิจารณาถึงปัจจัย
แวดล้อ มต่า งๆอัน มีผ ลทาให้อ าชญากรกระทาผิด ด้ว ย การลงโทษนั้น ควรมุ่ง ที่จ ะเป็น การแก้ไ ข
สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมและพยายามหู้กระทาความผิดกลับตนเป็นคนดี
การาฟาโร (Garafalo) มีค วามคิด เห็นในเรื่องของการลงโทษที่คล้า ยกับลอมโบโซที่ว่า
อาชญากรรมมีห ลากหลายประเภทแตกต่างกันซึ่งการลงก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันและการา
ฟาโรได้ให้ความเห็น เพิ่มเติม ว่าอาชญากรโดยกาเนิดควรได้รับการลงโทษด้ว ยการประหารชีวิต
เพื่อกาจัดอาชญากรเหล่านี้ให้ห มดไปจากสังคมส่ว นอาชญากรที่มีลักษณะที่ดุร้ายควรได้รัการลง
โทษโดยการจาคุกตลอดชีวิต อาชญากรที่ป ระทุศร้ายต่อทรัพย์ ควรได้รับการลงโทษโดยการให้
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สหธน รัตนไพจิตร, "ความประสงค์ของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญา
และประมวลกฎหมายอาญา.," (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527),หน้า 24-25.

31
ทางานหนัก ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน และอาชญากรทางเพศควรที่จะเนรเทศบุคคลเหล่านี้ไ ป
อยู่ในอาณานิคมนอกประเทศที่มีความห่างไกล
เดอไคม์ (Emile Durkheim) นัก คิด ชาวฝรั่ง เศสผู้มีอิท ธิพ ลอย่า งมากต่อ สัง คมวิท ยา
สมัยใหม่ (Modern Sociology) มีแนวความคิดเในเรื่องของการลงโทษว่า การลงโทษนั้นมีความ
จาเป็น ต่อ การควบคุม สัง คมการลงโทษนั้น ก็เ พื่อ ปูอ งกัน พฤติก รรมที่เ ป็น ภัย ต่อ สัง คม เดอไคม์
เรีย กการกระทาที่ต้อ งถูก ลงโทษว่า อาชญากรรม กล่า วอีก นัย คือ การลงโทษเป็น ลัก ษณะ
ภายนอกของอาชญากรรม 30
แนวคิด และทฤษฎีใ นเรื ่อ งของการลงโทษของนัก อาชญาวิท ยาในปัจ จุบ ัน Grupp
Stayley E. ผู ้เ ขีย นหนัง สือ Theories of Punishment ได้ส รุป แนวคิด ในการลงโทษตาม
กฎหมายอาญาเป็นทฤษฎี 4 ทฤษฎีคือ
1. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นให้แก่สังคม
2. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปูองกันอาชญากรรม
3. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
4. ทฤษฎีการลงโทษที่มีจุดมุ่งหมายรวม
ทฤษฎีทั้ง 4 นี้เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญของการลงโทษในปัจจุบันคือเพื่อความสงบเรียบร้อย
และสวัสดิภาพของสังคม
Karl O Christiansen นักอาชญาวิทยาผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบันเห็นว่าการลงโทษผู้กระทา
ผิดนั้นเป็นการปูองกันอาชญากรรม และการปูองกันอาชญากรรมนั้นไม่ใช่จุดหมายขั้นสุดท้ายแต่
เป็นหนทางที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงกว่าคือสวัสดิภาพของสังคม ผู้ที่ละเมิดต่อกฎหมายเท่านั้น
ที่จ ะต้อ งได้ร ับ โทษไม่ ว ่า ผู ้นั ้น จะกระทาโดยตั ้ง งใจหรือ ประมาท ทั้ง นี้ก ารกาหนดโทษก็เ พื ่ อ
ประโยชน์แก่การปูองกันอาชญากรรม 31
จากแนวคิดดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีวิวัฒ นาการเป็นแนวคิดที่ว่าการลงโทษบุคคลผู้กระทา
ความผิด นั ้น จะต้อ งพิจ ารณาลงโทษผู ้นั ้น เป็น รายๆไป โดยพิจ ารณาถึง ลัก ษณะคดีป ระกอบ
นอกจากนี้วิธีก ารลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดได้พัฒ นาให้มีการแยกประเภทและ
ลักษณะของผู้ต้องขัง ตลอดจนการให้การอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดให้ส ามารถกลับคืนสู่
สังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมากระทาความผิดซ้า ในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวนี้มีอิทธิพล
มากต่อกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากเห็นว่าจะทาให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
30

ประเทือง ธนิยผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2548), หน้า 15.
31
เรื่องเดิม.
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2.4.2 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ
ก. เพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution)
วัตถุป ระสงค์ของการลงโทษเพื่อแก้แค้นถือหลักว่า เมื่อบุคคลใดได้กระทาความผิดหรือ
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนย่อมต้องได้รับผลตอบแทนจากการกระทานั้นอย่างสาสม การลงโทษด้ว ยวิธี
นี้เ ป็น การแก้แ ค้น ตอบแทนผู้ก ระทาความผิด โดยไม่มีข้อ กาหนดหรือ กฎเกณฑ์แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ความพอใจเมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น ซึ่งปรากฎว่าการลงโทษนั้นค่อนข้างรุนแรงและเกิน
ขอบเขต มีค วามทารุณ โหดร้า ย ปราศจากมนุษ ยธรรม 32วัต ถุป ระสงค์ใ นการลงโทษข้อ นี้เ ป็น
วัต ถุป ระสงค์ที่ส อดคล้อ งกับ ความรู้สึก ของประชาชนส่ว นใหญ่ใ นทุก สัง คม 33แม้ใ นปัจ จุบัน การ
ลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนนั้นได้มีวิวัฒนาการที่ไปในแนวความคิดทางอาชญาวิทยาสมัย ใหม่ คือ
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการลงโทษและใช้วิธีลงโทษโดยการจาคุกแทน
จุดอ่อนของการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน
(1) การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกล่าวคือ
ไม่ได้พิจ ารณาถึงว่า การลงโทษนั้นจะมีผ ลในการปูองกันไม่ให้เ กิด การกระทาความผิดนั้น อี ก คือ
ไม่ได้ทาให้เกิดผลเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในอนาคต
(2) การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้คานึงถึงความจาเป็นของสังคม แต่คานึงถึงความ
เหมาะสมของโทษกับ ความผิดที่ได้กระทา ฉะนั้นเมื่อได้ล งโทษผู้กระทาตามอัตราโทษแล้ว ก็ต้อง
ปล่อยตัวออกมาทั้งๆที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่
(3) เป็น การยากมากที่จ ะวัด ขนาดความรุนแรงของโทษกับความผิดว่ามีความเท่าเทีย ม
กันจริงหรือไม่เพราะในสภาพความเป็นจริง สังคมยังไม่ส ามารถมีมาตรการใดๆที่จะลงโทษให้ได้
สัด ส่ว นกับ ความผิดอย่า งแท้จ ริง ปัญ หาจึง เกิด ว่าผู้ก ระทาความผิดถู ก ลงโทษอย่า งยุติธ รรมหรือ
ผู้เสียหายได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ ทาให้วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อแก้แค้น
ทดแทนถูก ลดความส าคัญ ลงแต่ย ัง คงมีอ ยู ่เ พื ่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู ้เ สีย หายหรือ
ประชาชนทั่วไปในการที่จะทาให้ผู้กระทาความผิดได้รัการลงโทษเพื่อดแทนให้สาสมกัน 34
สรุป ได้ว ่า การลงโทษเพื่อ วัต ถุป ระสงค์เ ป็น การแก้แ ค้น ทดแทนเป็น การลงโทษเพื ่อ
ทดแทนความผิด ในสิ ่ง ที่ผู้ก ระทาผิด ได้ก ระทาลงไปเพราะการกระทานั้น สมควรจะได้รับ การ
ลงโทษ
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อัจฉรียา ชูตินันท์, อาชญาวิทยาและทัณฑทวิทยา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 130.
ธานี วรภัทร์, กฎหมายราชทัณฑ์, หน้า 34.
34
เรื่องเดิม.
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ข. การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ (Deterrence)
การลงโทษเพื่อ เป็น การข่ม ขู่มีห ลัก การว่า การลงโทษจะคานึง ถึง แต่เ พีย งผลของการ
ลงโทษต่อ ตัว ผู ้ก ระท าความผิด เท่า นั้น ไม่ไ ด้ จะต้อ งคานึง ถึง ผลต่อ ประชาชนโดยทั่ว ไปด้ว ย
วัต ถุป ระสงค์ใ นการลงโทษผู้กระทาความผิด ก็เพื่อ ประโยชน์คือ ทาให้ผู้ก ระทาความผิด รู้สึก เข็ด
หลาบไม่กล้ากระทาความผิดอีกและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าถ้ากระทาความผิดแล้ว
จะได้รับ การลงโทษอย่า งไรทาให้ไ ม่ก ล้า ไปกระทาความผิด นั้น เพราะกลัว การถูก ลงโทษ ซีซ าร์
เบ็ค คาเรีย ได้อ ธิบ ายการลงโทษในวัต ถุป ระสงค์ดัง กล่า วว่า จะต้อ งมีลัก ษณะดัง ต่อ ไปนี้ คือ มี
ความแน่นอนในการนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ การลงโทษนั้นจะต้องกระทาโดยเร็วเพื่อให้
เห็น ผลทัน ตา จะต้อ งมีความเสมอภาคโดยผู้ก ระทาความผิด จะต้อ งถูกลงโทษเท่า เทียมกัน ไม่มี
การเลือ กปฏิบ ัติ 35ซึ ่ง จะมีผ ลให้ผู ้ก ระทาผิด หรือ ผู ้ที่คิด จะทาผิด ไม่มีโ อกาสแก้ตัว หรือ หาทาง
หลีก เลี่ย งหรือ หาข้อ ยกเว้น จากการถูก ลงโทษถ้า กระทาความผิด การลงโทษจะต้อ งมีค วาม
เหมาะสมทัดเทียมกับความผิดหากบทลงโทษเบาเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระทาความผิด ก็จะ
ทาให้ผู้กระทาผิดและคนทั่ว ไปไม่เกิดความเกรงกลัว และคุ้มค่า ที่จะเสี่ยงกระทาความผิดแต่ห าก
ลงโทษหนักเกินไปก็จะทาให้ผู้กระทาความผิดพยายามปกปิดกการกระทาความผิดของตนเอง จึง
จะมีผลเป็นการข่มขู่ยับยั้ง 36
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการข่มขู่นั้นมีส าระสาคัญอยู่
2 ประการ คือ
ประการแรก เพื ่อ เป็น การข่ม ขู่ยับ ยั้ง เฉพาะหรือ ปูอ งกัน เฉพาะ (Specific) โดยการ
ลงโทษผู้กระทาความผิดเป็นรายบุคคลอันเป็นการยับยั้งมิให้ผู้กระทาความผิดหวนกลับมากระทา
ความผิดซ้าเพราะความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ
ประการที่ส อง เพื่อเป็น การข่มขู่ยับยั้งโดยทั่ว ไปให้เป็นตัว อย่างให้แก่คนในสังคมได้เห็น
และเกิดความเกรงกลัวการถูกลงโทษไม่กล้าที่จะกระทาความผิด

ค. การลงโทษเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Rehabilitation)
แนวคิด เรื่อ งการลงโทษเพื่อ การปรับ ปรุง แก้ไ ขเกิด ขึ้น พร้อ มๆกับ ความเจริญ ก้า วหน้า
ทางการศึกด้านวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นถึงความเป็นเหตุเป็นผลและการศึกษาในเชิงประจักษ์มาใช้
35

ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน กทฤษฎีการลงโทษ ก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2560. แหล่งที่มา:
www.stou.ac.th
36
ธานี วรภัทร์, กฎหมายราชทัณฑ์, หน้า 35.
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ในวงการนิติศาสตร์เพื่อทาการศึกษาถึงสาเหตุแห่งการกระทาความผิดโดยศึกษา วิเคราะห์และ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับการใช้เหตุผลทางตรรกะวิทยา (Rational)37
การลงโทษเพื่อ เป็น การปรับปรุง แก้ไ ข มีแ นวคิด ที่ว่า การลงโทษตามทฤษฎีป รับ ปรุง ไข
ประสงค์เ พีย งเพื่อ ปูอ งกัน ไม่ใ ห้บุค คลที่ไ ด้ก ระทาความผิด มาแล้ว กลับ มากระทาความผิด ซ้าอีก
พยายามหาทางให้ผู้ที่ได้กระทาความผิดมาแล้วเกิดความยับยั้งไม่กระทาความผิดซ้าอีก แนวคิดนี้
เห็นว่าการทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับความยากลาบากหรือได้รับผลร้ายด้วยการลงโทษแต่เพียง
อย่า งเดีย วไม่น่า จะทาให้ผู้ก ระทาความผิด ประพฤติตั ว ดีขึ้น หรือ สานึก ในการกระทาที่ไ ม่ดีข อง
ตัวเอง ประกอบกับเห็นการลงโทษเพื่อการข่มขู่ไม่มีผลเป็นการปูองกันไม่ให้ผู้กระทาผิดได้รับโทษ
แล้วกลับใจไม่กลับมากระทาความผิดซ้าอีกหรือกลับตนเป็นคนดี 38
สรุปได้ว่า การลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมุ่งที่จะศึกษาทาความเข้าใจถึ งสาเหตุของ
การกระทาความผิดโดยเน้น ทาการศึกษาตัว ผู้กระทาความผิดและสภาพแวดล้อมเพื่อหาหนทาง
แก้ไขปรับ ปรุงตัว ผู้กระทิดให้ส ามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่ห วนกลับมา
กระทาความผิดซ้าอีก
ง. การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทาความผิดได้อีก (Incapacitation)
การลงโทษเพื่อ ตัดโอกาสกระทาความผิด เป็นวัตถุป ระสงค์ที่ มุ่ง ทาให้ผู้กระทาความผิด
หมดโอกาสกระทาความผิด โดยประสงค์จะกาจัดผู้กระทาความผิดให้ออกไปจากสังคมอย่างถาวร
หรือ ชั ่ว คราว อัน เป็น การปูอ งกัน สัง คมจากผู ้ก ระท าผิด ให้ไ ด้อ ยู ่ก ัน อย่า งปลอดภัย ไม่ต ้อ ง
หวาดระแวงกับ ตัว ผู้กระทาผิด คนนั้นอีกต่อไปตัว อย่า งการลงโทษเช่น การจาคุก แต่การจาคุก ก็
เป็น การแยกผู้กระทาผิดออกจากสังคมได้เพียงชั่ว คราว 39 ผู้กระทาความผิดยังคงต้องกลับมาอยู
ในสังคมในท้ายที่สุด แม้จะเป็นโทษจาคุกตลอดชีวิตซึ่งต่อมาก็มักจะมีการลดโทษด้วยวิธีการต่างๆ
จนท้ายที่สุดผู้กระทาผิ ดก็ถูกปล่อยตัวออกมา การอยู่ในเรือนจานานจะทาให้บุคคลนั้นปรับตัว ให้
เข้ากับสังคมยากขึ้น ประกอบด้วยสังคมไม่ยอมรับบุคคลที่ผ่านการรับโทษจาคุกมาแล้วคนเหล่านี้
จึงมีตราบาปเป็นคนขี้คุกไม่มีใครยอมรับ 40

37

ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน กทฤษฎีการลงโทษ ก [ออนไลน์].
ธานี วรภัทร์, กฎหมายราชทัณฑ์, หน้า 36.
39
นัทธี จิตสว่าง, "วัตถุประสงค์ในการลงโทษก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 2 กันยายน 2560. แหล่งที่มา:
www.gotoknow.org
40
ธานี วรภัทร์, กฎหมายราชทัณฑ์, หน้า 36.
38
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จากวัต ถุป ระสงค์ข องการลงโทษทั ้ง 4 ข้อ ดัง กล่า วมานี ้ย ัง เป็น วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ที่
แพร่หลายอยู่ในสังคมปัจจุบัน แต่ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องขังมาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการแก้แค้นผู้กระทาความผิดก็ยังคงมีอยู่ซึ่ง
จะเห็นได้จากการที่รัฐยังคงมีการลงโทษเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกของประชาชนในกรณีที่มีการ
ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนเกิดขึ้น ขณะเดียวกันการ
ลงโทษนั้น ยังทาให้ป ระชาชนทั่ว ไปเกิดความเกรงกลัว ต่อการถูกลงโทษ จึงเป็นการมุ่ง ที่จ ะข่ม ขู่
ยับ ยั ้ง เช่น กัน อีก ทั้ง การลงโทษจ าคุก ยัง เป็น การกัน ผู ้ก ระทาความผิด ออกจากสั ง คม ดัง นั ้น
วัต ถุป ระสงค์ข องการลงโทษทั้งหมดที่ก ล่า วมานี้ยังคงเป็น วัต ถุป ระสงค์ที่ใ ช้ผ สมผสานกัน อยู่จ น
ปัจจุบัน
2.4.3 การลงโทษจาคุก
การลงโทษด้ว ยวิธีก ารจาคุก เป็น การลงโทษที่นิย มใช้กัน แพร่ห ลายมาเป็น ระยะเวลา
ยาวนาน41 การจาคุกนั้นเป็นการใช้มาตรการควบคุมผู้กระทาความผิดไว้ในเรือนจา หรือสถานที่
กัก ขัง เพื่อ เป็น การจากัดสิท ธิเสรีภ าพและความเป็น อิส ระของผู้ก ระทาผิด ตามคาพิพ ากษาของ
ศาล จุดมุ่งหมายสาคัญในการจาคุกคือ การทดแทนการลงโทษผู้กระทาความผิดด้วยวิธีที่โหดร้าย
ทารุณ โทษจาคุกนั้น เป็น เป็น รูป แบบของการควบคุมตัว ผู้กระทาความผิดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในสถาบันการควบคุม (Total Institutions) ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและเป็นการสร้างการตีตรา
ทางสังคมแก่ผู้กระทาความผิดในทุกกรณี 42 การลงโทษจาคุกนั้นมี 2 ลักษณะ คือ
ก. จาคุกตลอดชีวิตหรือจาคุกไม่มีกาหนดระยะเวลา
กรณีดังกล่าวกฎหมายบัญญัติไว้สาหรับการกระทาความผิดอุกฉกรรจ์ที่มีลักษณะร้ายแรง
โดยมากมักจะบัญญัติไว้ควบคู่กับโทษประหารชีวิต การลงโทษจาคุกลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการแยกผู้กระทาความผิดออกจากสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัยโดยมิได้มุ่งที่จะเป็น
การแก้ไ ขผู้ก ระทาผิด ให้ส ามารถกลับ คืน สู่สัง คมปกติ แ ละไม่ห วนกลับ มากระทาความผิด ซ้าอีก
แม้ว่าโอกาสการพ้นโทษของผู้กระทาความผิดจะมีอยู่ก็ตาม ประเทศที่มีการยกเลิกโทษปร ะหาร
ชีวิต เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทษจาคุกตลอดชีวิตถือเป็นโทษที่ทดแทนการลงโทษโดย
การประหารชีวิตสถานเดียว 43
ข. จาคุกมีกาหนดระยะเวลา
41

ปกรณ์ มณีปกรณ์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: เวิลด์เทรด, 2553), หน้า
262.
42
พเยาว์ ศรีทองแสง, การลงโทษและการแก้ไขผู้กระทาผิด (กรุงเทพ จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2554 ), หน้า 109.
43
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพ วิญญูชน 2554), หน้า 435.
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การจาคุก โดยมีกาหนดระยะเวลา กฎหมายกาหนดไว้ส าหรับ ทุก ความผิด เว้น แต่ใ น
ความผิดลหุโทษบางลักษณะที่กฎหมายกาหนดให้มีโ ทษปรับสถานเดียวอันมีลักษณะขอโทษเบา
ที่สุดในทางอาญา การลงโทษจาคุกลักษณะนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกันผู้กระทาความผิด
ออกจากสังคมแล้วยังเพื่อเป็นการแก้ไข อบรม ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับ
สู่สังคมได้อย่างปกติ
2.4.4 หลักนิติธรรม
คาว่า “หลัก นิติธ รรม” มาจากคาในภาษาอัง กฤษว่า “Rule of law” เป็น หลัก การ
พื้นฐานสาคัญประการหนึ่งของกฎหมายที่นักนิติศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเป็นอย่าง
มากและพยายามที่จะนาหลักการดังกล่าวไปปรับใช้กับกฎหมายในประเทศของตนเพื่อบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้ คาดังกล่าวนี้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
ก. ความหมายของหลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์ เอ.วี. ไดซีย์ (A.V.Dicey) นัก นิติศ าสตร์ช าวอัง กฤษ เป็น ผู้นาแนวคาว่า
Rules of Law มาใช้ในระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ โดยได้อธิบายความหมายในแง่มุมที่
สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยรวมทั้งการปกปูองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไดซีย์ กล่าวว่า “ความแนสูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะ
ของรัฐธรรมนูญอังกฤษ คือ หลักนิติธรรม”44
ดัง นั ้น ความหมายของหลัก นิต ิธ รรมตามความเห็น ของไดซีย ์ ประกอบด้ว ยหลัก 3
ประการ คือ
(1) บุคคลต้องไม่ถูกลงโทษหรือกระทาการอันเป็นการย่ายีร่างกายหรอทรัพย์สินของตน
เว้น แต่ บุค คผู้นั้น ได้กระทาการอัน เป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่ได้บัญ ญัติขึ้น โดยกระบวนการที่
ชอบและได้รับการพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ภายใต้การปกครองโดยหลักนิติธ รรมนั้นประชาชน
ไม่อาจถูกลงโทษ เว้ นแต่ เป็นการกระทาที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดมีการกาหนดโทษไว้
แล้วล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นไปตามอาเภอใจของผู้ปกครองที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังทุกเมื่อ
(2) ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายของแผ่นดิน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะหรือชาติกาเนิดอย่าง
ใดก็ต าม ย่อ มถูก บัง คับ โดยกฎหมายและโทษเช่นเดีย วกัน หรือ อาจเรียกได้ว่า เป็น ความเสมอ
ภาคทางกฎหมาย
44

ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โครงการตาราและเอกสารประกอบการ
สอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539), หน้า 110-115.
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(3) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด มาจากกฎหมายปกติธรรมดาที่ศาลยุติธรรมใช้ตัดสิน
คดีในชีวิตประจาวันทั้งที่เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา
จะเห็นได้ว่าไดซีย์ ให้ความสาคัญกับความสูงสุดของกฎหมาย มากกว่า การใช้อานาจตาม
อาเภอใจ ความเท่าเทียมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพลเมือง และความยุติธ รรมซึ่งเป็นสิ่งคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของพลเมือง อันเป็นต้นกาเนิดของคาว่า “The Rule of Law”
Professor E.C.S. Wade แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นบรรณาธิการแก้ไขเพิ่มเติม
ต ารารัฐ ธรรมนูญ ที ่ Professor A.V. Dicey ได้ก ล่า วในต ารารัฐ ธรรมนูญ ว่า หลัก นิต ิธ รรม
หมายความถึง ความยิ่งใหญ่สูงสุดของทุกๆส่วนของกฎหมายของประเทศอังกฤษ บรรดามีทั้งที่ได้
ตราขึ้น ไว้เ ป็น ลายลัก ษณ์อักษรและทั้ง ที่มิไ ด้ตราขึ้นเป็นลายลัก ษณ์อักษร ที่เกี่ยวกับ ข้อกล่าวหา
และที่เกี่ยวกับความประพฤติจ ากจาเลย ในเมื่อปรากฏความประพฤติตามหลักฐาน เช่นนั้นอาจ
ทาให้ศาลเห็นได้ว่า เขามิได้กระทาความผิดที่ถูกกล่าวหานั้น 45
ศาสตราจารย์ธ านิน ทร์ กรัยวิเชียร ได้ แปล The Rule of Law ว่า “นิติธ รรมวินัย ” ว่า
หมายถึง “หลักการแห่งกฎหมายที่เ ทิดทูนศักดิ์แห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับ นับถือสิทธิและ
เสรีภ าพแห่ง มนุษ ยชน ทุก แง่ทุก มุม รัฐ ต้อ งให้ค วามอารัก ขาคุ้ม ครองมนุษ ยชนให้พ้น จากลัท ธิ
ทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่ารัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลสถิต
ยุต ิธ รรรมเท่า นั ้น ที ่มีอ านาจอิส ระและเด็ด ขาดในการตัด สิน ข้อ พิพ าทนั ้น ตามกฎหมายของ
บ้านเมือง”
ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจัก รพัน ธุ์ ได้ใ ห้ค วามหมายของหลัก นิติธ รรมว่า หมายถึง
หลักการพื้นฐานที่มุ่งจากัดอานาจของผู้ปกครอง ทานองเดียวกันกับหลักนิติรัฐและยังรวมถึ งหลัก
ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย กฎหมายต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจน มีเหตุผล ไม่ขัดแย้งกันเอง ปฏิบัติ
ได้ ใช้เป็นการทั่วไป เป็นธรรม กฎหมายต้องมุ่งใช้ไปในอนาคต ไม่มีโ ทษย้อนหลัง มีการบังคับใช้
กฎหมายโดยเสมอภาค กระบวนการตรากฎหมายต้องถูกต้องชัดเจน หลักความเป็นกฎหมาย ซึ่ง
ใช้เป็นการทั่วไปไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนมีหลักประกันในความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
ฯลฯ46
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อรรถพล ใหญ่สว่าง, "เอกสารวิชาการส่วนบุคคล อัยการกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้
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พจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คาแปลของ “นิต ิธ รรม” ไว้ว ่า
“หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย” แต่มิได้ให้คาอธิบายความหมายของหลักนิติธรรมไว้
คณะอนุกรรมการวิช าการว่าด้ว ยหลักนิติธ รรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของคาว่า หลัก
นิติธรรมว่ามี 2 ประเภทดังนี้
ก. หลักนิติธ รรมโดยเคร่งครัด หรือเป็นหลักนิติธ รรมในความหมายอย่า งแคบ หมายถึง
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมหรือการกระทาใดๆจะต้องไม่เป็นการ
ฝุานฝืนหรือขัดแย้งต่อหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมหรือพื้นฐานของกฎหมายนั้นจะถูกล่ว งละเมิด
มิได้ หากกระบวนการยุติธ รรมหรือ การกระทาใดๆที่เ ป็นการฝุาฝืน หรือ ขัดแย้งต่อหลักนิติธ รรม
ย่อมไม่มีผลบังคับใช้ โดยสาระสาคัญของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด 47 ได้แก่
(1) ความเป็นอิ สระ ความเป็นกลางของผู้พิพากษา
ความเป็น อิส ระและความเป็น กลางของผู้พิพ ากษา หมายถึง ผู้พิพ ากษาหรือ ตุล าการ
จะต้องมีความเป็น อิส ระ ในการพิจารณาพิพากษาคดีและอยู่ภ ายใต้ห ลักกฎหมาย ซึ่งความเป็น
อิส ระเป็น หลัก ประกัน ขั้น พื้น ฐานเพื่อ ให้ผู้พิพ ากษาและตุล าการสามารถดาเนิน กระบ วนการ
พิจารณาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติไม่เอนเอียงแก่ฝุายใด
(2) กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป
กฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป หมายถึง กฎหมายนั้นจะต้องมีการใช้บังคับโดย
เสมอภาคกัน ไม่ส ามารถใช้บัง คับ เฉพาะกับ บางคน หรือ บางกรณีโ ดยเฉพาะเจาะจงได้ เพราะ
กฎหมายต้องเป็นการวางกฎเกณฑ์หรือกติกาสาหรับสังคมโดยทั่ว ไปจึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้
กฎหมายใช้บังคับเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เพื่อปูองกันมิให้ผู้มีอานาจใช้อานาจออกกฎหมายที่มีลักณะ
เป็น การกลั ่น แกล้ง หรือ เป็น การลงโทษบุค คลใดบุค คลหนึ่ง ซึ่ง จะทาให้ก ฎหมายกลายเป็น
เครื่องมือของผู้มีอานาจในการจัดการ
(3) ต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ
กฎหมายไม่ว่า จะเป็น กฎหมายลาดับ ชั้น ใดต้อ งมีก ารประกาศใช้เ ป็น การทั่ว ไป เพื่อ ให้
ประชาชนรับทราบก่อนที่จะมีผลใช้บังคับและการมีผลใช้บังคับนั้นจะมีผลใช้บังคับได้ทันทีหรือจะ
มีผ ลใช้บังคับ เมื่อระยะเวลาหนึ่งผ่านไปก็ไ ด้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและสามารถปฏิบัติ
ตามไดอย่างถูกต้อง หากไม่มีการประกาศให้ประชาชนทราบกฎหมายนั้นย่อมไม่มีผลใช้บังคับ
(4) กฎหมายอาญาจะต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ
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กฎหมายอาญาต้อ งไม่มีผ ลย้อ นหลัง ในทางที่เ ป็น โทษ หากในขณะกระทาการใด ไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้การกระทานั้นเป็นความผิดทางอาญา กฎหมายอาญาที่บัญญัติในภายหลังจะ
กาหนดให้การกระทาดังกล่าวเป็น ความผิดและลงโทษมิได้ เนื่องจากการบัญญัติอาญาให้มีผ ลใช้
กฎหมายมุ่ง ที่จ ะให้บุค คลได้รับ โทษก่อ นที่จ ะมีก ฎหมาย ประชาชนย่อ มไม่ท ราบหรือ อาจไม่
ตระหนักว่าการกระทาของตนเองจะได้รับโทษทางอาญาซึ่งเป็นโทษที่มีความรุนแรงกว่าโทษอื่นๆ
(5) ผู้ต้องขังหรือจาเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี
หลักการพื้นฐานในข้อนี้เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธ รรม
ของผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา บุคคลเหล่า นี้ต้องจะต้องได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีของตนได้
อย่างเต็มที่ตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายจะปิดกั้นไม่ให้ผู้ต้องขังหรือจาเลยนาพยาน
เข้าสืบ พิสูจ น์ค วามบริสุทธิ์ข องตนมิได้ หลักการพื้นฐานนี้ปูองกันมิให้ผู้มีอานาจรัฐ ใช้อานาจโดย
เบ็ด เสร็จ หรือรวบรัด ในการจับ กุม คุม ขั ง ลงโทษผู้ต้องขัง หรือ จาเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการ
ต่อสู้คดีในศาลของผู้ต้องหาหรือจาเลย
(6) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อานาจได้เท่าที่กฎหมายให้อานาจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถใช้อานาจได้ ถ้าไม่มีกฎหมายให้อานาจ ทั้งนี้เพื่อการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภ าพของประชาชนซึ่ง แตกต่างจากหลักพื้น ฐานของกฎหมายเอกชนที่ว่าประชาชน
สามารถกระทาการได้ทุกประการหากกฎหมายไม่ได้กาหนดห้ามมิให้กระทาไว้ หากเจ้าหน้าที่ข อง
รัฐใช้อานาจโดยปราศจากกฎหมายให้อานาจไว้หรือใช้อานาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อานาจไว้หาก
เจ้า หน้า ที่รัฐ ใช้อานาจโดยไม่มีก ฎหมายให้อานาจย่อ มทาให้ป ระชาชนได้รับ ความเดือ ดร้อ น
เสียหาย
(7) กฎหมายจะยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระทาที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ 48
ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงหลักนิติธรรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
พลวัตรที่เกิดขึ้น การบัญญัติกฎหมายไว้ล่วงหน้า โดยกาหนดให้การกระทาใดที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นไม่
เป็นความผิดหรือไม่ต้องรับโทษนั้นไม่ส ามารถทาได้ เพราะจะทาให้การกระทาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตดังกล่าวมิได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายในขณะนั้นเท่ากับกฎหมายเป็นเครื่องมือของผู้
มีอานาจที่จ ะกระทาการใดตามอาเภอใจกฎหมายดัง กล่า วจึง ขัดต่อหลัก นิติธ รรมย่อ มไม่มีผ ลใช้
บังคับ แต่ห ากกฎหมายที่บัญญัติไว้ล่ว งหน้า อันได้แก่ให้อ ภัยโทษหรือ นิรโทษแก่การกระทาผิด ที่
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตสามารถกระทาได้หากเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองและนาไปสู่ ความสงบสุข
48
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ข. หลัก นิต ิธ รรมในความหมายอย่า งกว้า ง 49 หมายถึง ลัก ษณะของกฎหมายที ่ดี
กระบวนการยุติธ รรมหรือ การกระทาใดที่อ าจเรีย กว่า อุด มคติข องกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา แม้ว่า กฎหมายกระบวนการยุติธรรมหรือการกระทาหรือการกรทาใดๆจะไม่
มีลักษณะสาคัญครบถ้วนของการเป็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีห รือขาดตกบกพร่อง
บ้างก็ตาม กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมหรือการกระทาใดๆยังใช้บังคับได้อยู่ตราบเท่าที่ไม่
ขัดต่อหลักนิติธรรมโดยสาระสาคัญของหลักนิติธรรมอย่างกว้าง มีดังต่อไปนี้
(1) กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน
(2) กฎหมายต้องไม่ขัดแย้งกันเอง
(3) กฎหมายที่ดีต้องมีเหตุผล
(4) กฎหมายที่ดีต้องนาไปสู่ความเป็นธรรม
(5) กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน
(6) กฎหมายต้อ งมีค วามทัน สมัย สามารถรองรับ ความเปลี ่ย นแปลงของสภาพสัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
(7) กฎหมายที่ดีต้องบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้
(8) กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับ
ผิดของบุคคล
(9) กฎหมายที่ดีจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด
(10) กฎหมายที่ดีต้อ งมีก ารบัง คับ ใช้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมี
ความรู้ และเคารพกฎหมาย
(11) กระบวนการนิติบัญญัติต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
(12) กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์
(13) กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึ งได้โ ดยสะดวก ไม่ชักช้า
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
(14) กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
(15) นัก กฎหมาย ผู้ที่เ กี่ย วข้อ งในกระบวนการยุติธ รรมและเจ้าหน้า ที่ข องรัฐ ที่ดีต้อ งมี
ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
(16) นักกฎหมาย ผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องซื้อสัตย์
สุจริต ยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม
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เรื่องเดิม.
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โทษจาคุก (Imprisonment) เป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดโดยการตัดผู้กระทา
ผิดออกจากสังคมเป็นการชั่วคราวเพื่อลงโทษและให้โอกาสผู้ กระทาความผิดเกิดความสานึกและ
แก้ไขปรับ ปรุงตัว เอง เมื่ออยู่ใ นเรือนจาผู้ต้องขัง ย่อ มได้รับผลกระทบไม่ว่า จะเป็น ผลกระทบต่อ
ร่างกาย จิตใจ บุค ลิก ภาพ ผลกระทบเหล่านี้ย่อมก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ต้อ งขัง ในอนาคต
เมื่อผู้ต้องขังนั้น พ้น โทษจาคุกและกลับไปอยู่ในสังคมปกติ เพราะหากการจาคุกไม่ส ามารถทาให้
ผู้ต้องขังปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมได้ โทษจาคุกก็เป็นเพียงการนาผู้กระทาผิดไปกาจัดเสรีภ าพทาง
ร่า งกาย ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใ นคาพิพ ากษาเท่า นั้น ทาให้รัฐ ต้อ งสูญ เสีย งบประมาณ
แผ่น ดิน โดยไม่ เ กิด ประโยชน์ การใช้โ ทษจาคุก จึง ต้อ งคานึง ถึง “หลัก นิติธ รรม” ในมิติข องการ
คุ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชนเป็น หลัก การพื้นฐานซึ่ง จะทาให้ก ารใช้โ ทษจาคุก มีก ารคานึง ถึง หลัก การ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอัน เป็น สากล เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมสาหรับประโยชน์ของสมาชิกในรัฐ
ไม่ว ่า จะเพื่อ ประโยชน์ส ่ว นบุค คล (Individual Interest) คือ ตัว ผู ้ต้อ งขัง เองและประโยชน์
ส่วนรวม (Public Interest) คือ บุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมและรัฐด้วย 50
กฎหมายราชทัณฑ์ เป็นการใช้มาตรการบังคับทางอาญาประเภทหนึ่งซึ่งได้แก่ โทษจาคุก
เพื่อให้เกิดสภาพบังคับอย่างแท้จริงตามภารกิจของกฎหมายอาญาอันมุ่งที่จะเป็นการปูองกันและ
ปราบปรามผู้กระทาผิด เพื่ อเป็นการคุ้มครองสังคมภายหลังจากที่ศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษจาคุก กฎหมายราชทัณฑ์ที่ดีจึงควรที่จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่ดีด้วยเพราะการบังคับโทษจาคุกเป็นส่ว นหนึ่งที่เชื่อ มโยงกันมาในกระบวนยุติธ รรม
ทางอาญานั ้น กล่า วคือ กฎหมายราชทัณ ฑ์ต้อ งมีห ลัก ประกัน สิท ธิขั้น พื้น ฐานของผู ้ต้อ งขัง 51
นอกจากนี้ก ฎหมายราชทัณ ฑ์จ ะต้อ งกาหนดขั้น ตอนการปฎิบัติต่อ ผู้ ต้อ งขัง ให้มีค วาม
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากองค์กรภายในและภายนอก และจะต้องสอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม คือ กฎหมายราชทัณฑ์ที่ดีจ ะต้อ งไปสู่ความเป็น ธรรมและคุ้มครองสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง โดยไม่กาหนดให้กระบวนการบังคับโทษหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นไป
ทาลายความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง
2.4.5 แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขัง
ยุค สมัย ของการเรีย กร้องอิส รภาพและเสรีภ าพในประเทศตะวัน ตก เป็น ยุค ที่เริ่ม มีก าร
รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง กล่าวคือ มีการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิพลเมือง สิทธิของ
50

ศลทร คงหวาน, "หลักนิติธรรมกับการลงโทษจาคุก The Rule of Law and Imprisonment" [ออนไลน์] เข้าถึง
เมื่อ 12 กันยายน 2560. แหล่งที่มา: http://www.pol.ubu.ac.th/law-journal/e-journal/vol-8-16/A-5.pdf
51
เรื่องเดิม.
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ผู้ต้องขังถือเป็นสิทธิพลเมืองอย่างหนึ่งที่มีการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิพลเมือง สิทธิของผู้ต้องขัง
ถือ เป็น สิท ธิพ ลเมือ งอย่า งหนึ ่ง ที่มีก ารเรีย กร้อ งเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง สิท ธิ โดยให้เ หตุผ ลว่า การที่
ผู้ต้องขังต้องถูกแยกตัว ออกมาจากสัง คมปกติ ทาให้ผู้ต้อ งขังผู้นั้นถูกจากัดเสรีภ าพต่า งๆ ปัญหา
เรื่องความเป็นธรรมต่อผู้ต้องขังความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ความทรมานจากการถูก
จากัดสิท ธิต่า งๆตามที่กฎหมายกาหนด สิ่ง เหล่า นี้นาไปสู่ก ารเรีย กร้อ งในการให้ค วามสาคัญ กับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง อันถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Right)52 รวม
ไปถึงเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิที่ บุคคลพึงที่จะได้รับตามกฎหมาย เนื่องจากแม้ผู้ต้องขังจะเป็น
บุคคลที่ถูกจากัดเสรีภาพและสูญเสียสิทธิบางประการจากการลงโทษแต่ก็ยังมีสิทธิบางประการที่
ในฐานะที่ผู้ต้องขังก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่อาจถูกจากัดหรือล่วงละเมิดได้ 53
นอกจากนี ้ ยัง มีแ นวคิด ว่า การที ่ส ิท ธิพ ลเมือ งบางส่ว นของผู ้ต ้อ งขัง ต้อ งสูญ เสีย ไป
เนื่องจากการถูกลงโทษ ผู้ต้องขังในฐานะปัจเจกชนคงมีสิทธิบางส่วนที่เหลืออยู่จากการถูกลงโทษ
โดยสิทธินั้นจะมีมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการลงโทษของ
ประเทศที่นามาใช้ 54 ดังนั้น การสูญเสียสิทธิของผู้ ต้องขังจึงเป็นเพียงการถูกแยกตัว ผู้ต้องขังออก
จากสัง คมนั้น ผู้ต้อ งขัง ยัง คงมีสิท ธิบ างประการหลงเหลือ อยู่ซึ่ง รัฐ มีห น้า ที่ใ นการจัด สิ่ง อานวย
ความสะดวกและรับ รองสิทธิป ระเภทต่า งๆให้แก่ผู้ต้องขังและรัฐ จะต้องตระหนักถึงการปกปูอ ง
และรักษาสิทธิของผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังได้ รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกับประชาชนทั่วไป 55
การเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังยังเกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
อัน เป็น แนวคิด ที่มีม าตั้ง แต่ส มัย กรีก และโรมัน ในรูป ของ สิท ธิธ รรมชาติ (Natural Right) ซึ่ง มี
แนวคิด ว่า มนุษ ย์ทุกคนที่เ กิด มามีค วามเท่าเทีย มกันเพราะพระเจ้าเป็น ผู้ส ร้างมนุษย์ขึ้น มาและ
พระเจ้าได้ทรงให้สิทธิบางประการแก่มนุษย์ สิทธิเหล่านี้จึงเป็นสิทธิที่ไม่อาจโอน จาหน่าย และไม่
อาจล่วงละเมิดได้ ดังนั้นโดยสิทธิธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะมี คือ สิทธิพื้นฐานของพลเมือง
ต่อมาได้มีการเรียกสิทธิประเภทนี้ว่า “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ครอบคลุมไปถึงสิทธิของ
ผู้ต้องขังด้วย 56
52

ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ , "หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง: กรณีศึกษาสิทธิในการดารงชีวิต ," (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
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นัก ปราชญ์ ช าวอัง กฤษของส านัก กฎหมายธรรมชาติ ที ่ม ีชื ่อ ว่า จอห์น ล็อ ก ( John
Locke) ได้เ คยอธิบ ายว่า สภาวะตามธรรมชาติข องมนุษ ย์นั้น เป็น สภาวะแห่ง สัน ติภ าพและมี
ความเสมอภาค กฎหมายธรรมชาตินั้น ได้ส อนให้มนุษ ย์เ คารพความเป็นอิส ระ ความเสมอภาค
การไม่ล่วงละเมิดถึงชีวิต ร่างกาย เสรีภาพและทรัพย์สินของผู้อื่น อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ เมื่อ
มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น มนุษย์แต่ล ะคน มีอานาจที่จะบังคับ การตามสิทธิที่ตนเองนั้น มี
ตามธรรมชาติและลงโทษผู้กระทาด้วยกาลังของตนเอง 57
หากมนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่พิพากษาคดีของตนเอง บังคับตามสิทธิ การลงโทษเมื่อมีการ
ฝุา ฝืน กฎหมายธรรมชาติด้ว ยตัว ผู้นั้น เองมนุษย์ผู้นั้น อาจจะกระทาไปโดยมีอ คติ มีก ารลงโทษที่
เป็น การแก้แ ค้น ทดแทนจนเกิน สมควรแก่เ หตุไ ด้ ดังนั้นเพื่อยุติความวุ่ น วายต่า งๆและเพื่อความ
สงบเรียบร้อยที่มีอยู่ในสภาวะตามธรรมชาติ มนุษย์จึงเข้าทาสัญญาอยู่ร่ว มกันในสังคมและมีการ
จัด ตั้ง รัฐ บาล เมื่ออยู่ภ ายใต้บัง คับ ของรัฐ บาลโดยมีเ ปูา หมายที่จะดารงไว้ซึ่ง ชีวิต เสรีภ าพ และ
ทรัพย์สินของตนเอง แต่เมื่อใดที่รัฐได้กระทาละเมิดต่อชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชน
การกระทาดังกล่า วย่อ มเป็น การทาลายความไว้ว างใจของประชาชนและเป็น การฝุา ฝืน เงื่อ นไข
สาคัญของการใช้อานาจของรัฐ ประชาชนชนมีสิทธิที่จะปูองกันการล่ว งละเมิดหน้าที่และการฝุา
ฝืนกฎหมายธรรมชาตินั้นได้
เหตุนี้ จอห์น ล็อ ก จึง ได้ใ ห้ความสาคัญกับ เรื่อ งของรัฐ มีอานาจจากัด เพราะมีค วามมุ่ง
หมายสาคัญ ดารงไว้เ พื่อ ความดีร่ว มกัน (The Common Good) ได้แ ก่ สิท ธิใ นชีวิต เสรีภ าพ
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนแก่กันได้ และ
เป็นสิทธิอยู่ติดตัวกับมนุษย์ จึงนับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 58

2.5 การคุ้มครองของผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าพนักงานเรือนจาตามหลักมาตรฐานสากล
สิทธิในการได้รับการคุ้ มครองกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณของผู้ต้องขังถือเป็นสิทธิมนุษยชน
ประการหนึ ่ง จึง จ าเป็น ที่จ ะต้อ งศึก ษาสิท ธิ ที ่จ ะได้รับ การรับ รองและคุ้ม ครองตามข้อ ตกลง
ระหว่างประเทศและกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นหลักสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิญญาสากลว่าด้ว ย
สิท ธิม นุษ ยชน ข้อ ก าหนดสหประชาชาติว ่า ด้ว ยการปฏิบัต ิต ่อ ผู ้ต้อ งขัง หญิง ในเรือ นจ าและ

57
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ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, หน้า 208.
เรื่องเดิม.
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มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิง มาตรฐานขั้นต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
2.5.1 ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human
Right) หรือ UDHR
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศต่างๆ ได้ลงมติ
รับรองและประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นหลักการสาคัญในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาคมโลกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 194859 และถึงแม้ว่าปฏิญญาฉบับนี้
จะไม่มีส ภาพบังคับ ทางกฎหมายอย่างสนธิสัญ ญาระหว่า งประเทศแต่ก็เ ป็นหลัก เกณฑ์สาคัญใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ 60 โดยที่ปฏิญญาดังกล่าว
ยัง เป็น พื้น ฐานสาคัญของสนธิสัญ ญาหรือ กฎหมายระหว่า งประเทศด้า นสิท ธิม นุษ ยชนอื่น ๆ อีก
หลายฉบับ รวมทั้ง กติก าระหว่า งประเทศว่า ด้ ว ยสิท ธิพ ลเมือ งและสิท ธิท างการเมือ งและกติก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 61
ปฏิญญาฉบับนี้ยังเป็นพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายใน
ระดับ ประเทศของประเทศต่า งๆอีก ด้ว ย สิท ธิม นุษ ยชนที่ร ะบุไ ว้ใ นปฏิญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิท ธิ
มนุษยชนจาแนกกว้างๆ ได้เป็น 2 ส่วนคือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความ
เสมอภาคในทางกฎหมาย สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เสรีภาพในทางความคิด การนับถือ
ศาสนา การแสดงความคิด เห็น เป็น ต้น ส่ว นอีก ด้า นหนึ่ง คือ สิท ธิใ นทางเศรษฐกิจ สัง คม และ
วัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการทางาน สิทธิทางการศึกษา สิทธิทางอาหาร และสิทธิที่จะได้รับ
บริการทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดยอาจจาแนกประเภทของสิทธิต่างๆได้ดังนี้
(1) เป็นสิทธิที่ติดตัวมากั บความเป็นมนุษย์ (Inherent) หมายถึง เมื่อคนเกิดมาก็มี สิทธิ
มนุษยชนติดตัวมาด้วย ดังนั้นสิทธิเหล่านี้จะไม่มีการให้ หรือซื้อ หรือสืบทอดมา
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บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, "รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to Privacy)" [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.nhrc.or.th
60
สถาบันส่งเสริมการสอบสวน, "คูม่ ือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้ ก
[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2560. แหล่งที่มา:
http://www.investigation.inst.police.go.th/download/02015704.pdf
61
บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, "รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to Privacy)" [ออนไลน์].
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(2) เป็นสิทธิที่เป็นสากล (Universal) คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะ
มีเชื้อชาติ เพศ หรือนับ ถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพื้นฐานสังคมหรือ การเมืองอย่างใด
มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสรเสรี มีความเท่าเทียมกันในสิทธิและศักดิ์ศรี
(3) เป็นสิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากไปหรือยกให้แก่กันได้ (Inalienable) คือ ไม่มีใครจะ
มาพรากเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถึ งแม้ว่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอม
รับรองสิทธิมนุษยชน หรือแม้จะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิ
มนุษยชนอยู่
(4) เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) กล่าวคือ สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
รับรองภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิทธิม นุษยชนซึ่งประกอบด้ว ยสิทธิส องส่ว นคือ สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้นจะต้องไม่ถูกแยกออกจาก
กัน สิท ธิทั้ง สองส่ว นนี้จ ะต้อ งได้รับ การเคารพ ปกปูอ ง และเติม เต็ม (ทาให้เ กิด ขึ้น ) เพื่อ ที่จ ะให้
บุคคลทุกคนสามารถดารงชีวิตอย่างมีศัก ดิ์ศรี62
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุ้มครองชีวิต ร่างกายของมนุษย์ดังที่ได้บัญญัติไ ว้ใน ข้อ 3. ว่า
มนุษ ย์ทุก คนมีสิท ธิใ นการมีชีวิต เสรีภ าพ และความมั่น คงแห่ง บุค คล ข้อ 5. ว่า “บุค คลจะถูก
กระทาการทรมาน หรือการลงโทษที่โ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศ รีไม่ได้ ” หรือข้อ 6.
“ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย” ผู้ต้องขังแม้จะเป็นผู้ที่
ได้กระทาความผิดหรือตกเป็น ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิดจึงต้องถูกจากัดเสรีภ าพแต่ ใน
ฐานะที่เ ป็น มนุษ ย์ค นนึง ผู ้ต้อ งขัง ยัง คงต้อ งได้รับ การคุ้ม ครองถึง สิท ธิขั้น พื้น ฐานต่า งๆดัง เช่น
พลเมืองคนหนึ่งในประเทศ ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือการลงโทษที่โหดร้ายทารุณย่อมเป็น
การปฏิบัติที่ฝุา ฝืน ต่อ หลัก สิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ซึ่ง รัฐ มีห น้า ที่ต้อ งให้ค วามคุ้ม ครอง
ผู้ต้องขังเหล่านี้
2.5.2 อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทรมานและการปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT 1975)
ที่ป ระชุม สมัช ใหญ่ส หประชาชาติไ ด้มีการรับ รองอนุสัญ ญาต่อ ต้า นการทรมานและการ
ปฏิบ ัต ิห รือ ลงโทษอื ่น ที ่โ หดร้า ยไร้ม นุษ ยธรรมหรือ ย่ายีศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ใ นวัน ที่ 10
ธัน วาคม พ.ศ. 2527 และมีผ ลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีประเทศลง
62

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, "สิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 12
กันยายน 2560 แหล่งที่มา: https://www.amnesty.or.th/sites/default/files/escr_mannual_thai.pdf
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นามแล้ว 80 ประเทศและมีป ระเทศที่เ ป็น ภาคีแ ล้ว 154 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เ ข้า เป็น
ภาคีเมื่อวัน ที่ 2 ตุล าคม พ.ศ. 2550 ละมีผ ลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 เป็น ต้น ไป อนุสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการระงับและยับยั้งการกระทาการ
ทรมานและทารุณ กรรมในทุก รูป แบบ 63โดยเนื ้อ หาของอนุส ัญ ญาดัง กล่า วได้ม ีก ารก าหนด
ความหมายของคาว่า “การทรมาน”ว่า มีค วามหมายอย่า งไร โดยมุ่ง เน้น ไปที่ก ารกระทาหรือ
ภายใต้การยุยง ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ทางการ64
อนุสัญญาว่าด้ว ยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติห รือการลงโทษอื่ นที่โ หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี ได้กาหนดนิยามของการทรมานไว้ในข้อ 1.65 ดังต่อไปนี้
เพื่อ ความมุ่ง ประสงค์ข องอนุสัญ ญานี้ คาว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระทาใดก็
ตามที่กระทาโดยเจตนาให้เ กิด ความเจ็บปวดหรือทุกข์ท รมานอย่างสาหัส ไม่ว่า ทางร่างกายหรือ
ทางจิต ใจต่ อ บุค คลใดบุค คลหนึ ่ง เพื่อ ความมุ่ง ประสงค์ที่จ ะท าให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ สนเทศหรือ ค า
สารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สาหรับการกระทาซึ่งบุคคลนั้น
หรือ บุคคลที่ส ามกระทาหรือถูก สงสัย ว่า ได้ก ระทาหรือเป็น การข่ม ขู่ใ ห้ก ลัว หรือ เป็น การบัง คับ ขู่
เข็ญบุคคลนั้น หรือบุคคลที่ส าม หรือเพราะเหตุผ ลใดๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทาโดยหรือด้ว ยการยุยงหรือด้ว ย
ความยินยอม รู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่ง
ทางการ ทั้งนี้ ไม่ร วมถึงความเจ็บ ปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก
หรือ สืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย
จากคานิยามของการทรมานสามารถสรุปได้ว่าการทรมานนั้นมีองค์ประกอบสาคัญอยู่ 3
ประการ66 คือ
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, "กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทยก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน
2560. แหล่งที่มา: www.humanrightscenter.go.th
64
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, "ความสาคัญและพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และกฎหมานสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องและภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงานและประเทศไทยที่ต้องดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาก [ออนไลน์]
เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2560. แหล่งที่มา: www.humanrightscenter.go.th
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อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี ข้อที่ 1
66
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , "การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ
การปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี เพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน รวมทั้งอนุสั ญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายก
[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2560. แหล่งที่มา: www.nhrc.or.th,
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ก. การทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหั สทางกายหรือจิตใจ
ข. โดยมีเจตนาพิเศษ คือ
(1) มุ่งประสงค์ให้ได้ซึ่งข้อสนเทศหรือคาสารภาพจากผู่นั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ
(2) การลงโทษบุคคลนั้นสาหรับการกระทาซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่ส ามกระทา
หรือถูกสงสัยว่าได้กระทา หรือ
(3) เป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือ
(4) เพราะเหตุผลใดบนพื้นฐานการเลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด
ค. กระทาโดยหรือด้ว ยการยุยงหรือโดยความยินยอมหรือ รู้เห็น เป็นใจของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางการ
ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุห รือมีการ
ทาร้า ยผู ้ต้อ งขัง ย่อ มถือ เป็น การปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ที่มีลัก ษณะเป็น การทรมานตามอนุส ัญ ญา
ดัง กล่า ว ผู้เ ขีย นจึง ขอยกบทบัญ ญัติใ นอนุสัญ ญาดัง กล่า วที่เ กี่ย วข้อ งกับ การคุ้ม ครองสิท ธิข อง
ผู้ต้อ งขัง จากการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา
ดังนี้
ข้อ ที่ 4 ให้รัฐ ภาคีแ ต่ล ะรัฐ รับ ประกัน ว่า การกระทาทรมานทั้ง ปวงเป็น ความผิด ตาม
กฎหมายอาญาของตน ให้ใ ช้ห ลัก การเดีย วกัน นี้สาหรับ การพยายามกระทาการทรมาน และ
สาหรับการกระทาโดยบุคคลใดที่ เป็นการสมรู้ร่ว มคิด หรือการมีส่ว นร่ว มในการทรมานด้ว ยและ
ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาเหล่านี้ เป็นต้น 67
ข้อที่ 11 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐพิจารณาทบทวนอย่างเป็นระบบสาหรับกฎเกณฑ์ คาสั่งและ
วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการไต่สวย ตลอดจนการจัด ระเบียบทั้งปวงสาหรับการควบคุมและ
การปฏิบัติต่อผู้ที่ตกอยู่ใต้ภาวะของการจับ การกักขัง และการจาคุกไม่ว่าในรูปแบบใด ในอาณา
เขตที่อยู่ภายใต้เขตอานาจของตนเพื่อที่จะปูองกันมิให้เกิดมีกรณีการทรมานใดขึ้น 68
ข้อ ที่ 13 ให้รัฐ ภาคีแ ต่ล ะรัฐ ประกัน ว่า ปัจ เจกชนบุค คลที่อ้างว่ าตนถูกทรมานในอาณา
เขตใดก็ตามที่อยู่ภ ายใต้เขตอานาจของรัฐ นั้น มีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอานาจของ
รัฐ นั้น และที่จ ะทาให้กรณีของตนได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลัน และโดยปราศจากความ
ลาเอีย งโดยเจ้าพนักงานผู้มีอานาจของรัฐ นั้นให้ดาเนินตามขั้นตอนเพื่อประกันว่ าผู้ร้องทุกข์และ
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พยานได้รับความคุ้มครองให้พ้น จากการประทุษร้ายหรือการข่มขู่ให้ห วาดกลัว ทั้งปวงอันเป็นผล
มาจากการร้องทุกข์หรือการให้พยานหลักฐานของผู้นั้น 69
ข้อที่ 16 รัฐ ที่เป็น ภาคีจ ะต้องปูองกัน มิให้มีการกระทาอื่นที่โ หดร้าย ไร้มนุษ ยธรรมหรือ
การปฏิบัติ การลงโทษที่ ป็นการย่ายีศักดิศรีที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามนิยาม ข้อ 1. เ มื ่อ
การกระทานั้นเกิดขึ้นในเขตอานาจรัฐของตนเมื่อการกระทาเช่นว่านั้นกระทาโดย หรือด้ว ยการยุ
ยง ความยินยอม หรือความรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 70
2.5.3 ข้ อ ก าหนดสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ในเรื อ นจ าและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules
for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures of Women
Offenders)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 องค์กรสหประชาชาติโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาติ
ส ม ัย ที ่ 65 (65th United Nations General Assembly –UNGA) ณ ส า น ัก ง า น ใ ห ญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 71 ได้มีมติเห็นชอบต่อ ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้ว ยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิง
(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial
Measures of Women Offenders) หรือ เรีย กเพื่อ เป็น เกีย รติแ ก่ป ระเทศไทยว่า ข้อ กาหนด
กรุงเทพ72(Bangkok Rules)เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลักดันให้เกิดข้อกาหนด
ดังกล่าวนี้ขึ้น
ข้อกาหนดกรุงเทพมีใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องความอ่อนไหวที่เกิดจากความแตกต่างใน
เรื่องเพศโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง เช่น โครงการยุติความรุนแรงต่อเพศหญิง73 ข้อกาหนดกรุงเทพ
มิไ ด้ม ีส ภาพเป็น กฎหมายหรือ มีส ภาพบัง คับ ให้แ ต่ล ะประเทศต้อ งปฏิบัติต ามแต่อ ย่า งใดแต่
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ข้อ กาหนดดัง กล่า วถือ เป็น มาตรฐานในการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง หญิง ที่เ ป็น ที่ไ ด้รับ การยอมรับ ใน
ระดับ สากล และเป็ น หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศต่า งๆ ยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานของการราชทัณฑ์ของประเทศนั้นๆ
แนวทางการขับเคลื่อนข้อกาหนดกรุงเทพเป็นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้ว ย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง มี 4 ประเด็นสาคัญ74 คือ
(1) ข้อกาหนดกรุงเทพเป็นมาตรฐานสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยโดยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงผลักดันให้เกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
(2) ข้อกาหนดกรุงเทพเป็นข้อกาหนดที่ใช้สาหรับผู้ต้องขังหญิง จากปกติที่มีกาหนดแมน
เดลา (The Mandela Rules) ของสหประชาชาติแต่ข้อกาหนดกรุงเทพจะเน้นลักษณะเฉพาะที่
เกี่ยวกับผู้หญิง ในเรื่องการทาหน้าที่ของแม่ และบทบาทต่อครอบครัว สุขภาพอนามัย ในเรือนจา
(3) การบริห ารและการจัด การระบบของเรือนจา เมื่อผู้ห ญิง ถูก จากัด เสรีภ าพควรที่จ ะ
ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง เช่น กรณีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ใน
เรือนจา
(4) ต้องมีมาตรการลดปริมาณผู้ห ญิงเข้าสู่เรือนจา รวมทั้ง มาตรการไม่ควบคุมตัว ผู้ห ญิง
ให้มากที่สุด กรณีนี้มิใช่ก ารละเว้นการลงโทษผู้ก ระทาผิด แต่ เ ป็นการพยายามใช้มาตรการอื่น ที่
เหมาะสม โดยการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเพื่อหาสาเหตุ แห่งการกระทาความผิด อัน อาจเกิด
จากความกดดัน ที่ไ ด้รับ ความรุน แรงภายในครอบครัว หรือ จากปัญ หาความยากจนเพื่อ นามา
ประกอบการวินิจฉัยก่อนที่ศาลจาทาการพิพากษา
ทั้ง นี้ข้อ กาหนดกรุง เทพมีการกาหนดถึง การปฏบัติที่เ ป็นการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขังหญิงจาก
กรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 7 ได้กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบวิช าชีพทางการแพทย์ตรวจพบ
ร่องรอยของการกระทาล่วงละเมิดทางเพศหรือการกระทารุนแรงในรูปแบบอื่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนการ
รับตัว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ต้องแจ้งผู้ต้องขังหญิงถึงสิทธิในการขอความช่วยเหลือจาก
ผู้มีอานาจพิจ ารณาคดี (Judicial Authorities) โดยจะต้อ งแจ้ง ถึง กระบวนการและขั้น ตอนที่
เกี่ย วข้องทั้งหมด หากผู้ต้องขังหญิงตกลงที่จ ะดาเนินคดีก็ต้อ งแจ้งให้บุคลากรที่เหมาะสมทราบ
และต้อ งส่ง คดีไ ปยัง ผู ้มีอานาจในการสืบ สวนสอบสวนโดยทัน ที ทั ้ง นี้ ผู ้มีอานาจในเรือ นจ า
(Prison Authority) มีห น้าที่ต้องให้ความช่ว ยเหลือ หญิง ดังกล่าวในการเข้าถึง การให้คาปรึกษา
ทางกฎหมาย (Legal Counsel) อย่า งไรก็ตามมีข้อ สัง เกตว่า ไม่ว่า หญิงจะเลือ กที่จะดาเนินคดี
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หรือไม่ ผู้มีอานาจในเรือนจาต้ องพยายามทาให้แน่ใจว่าหญิงสามารถเข้าถึงการช่ว ยเหลือและให้
คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้มีความชานาญได้ทันที 75
ข้อกาหนดที่ 25 กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการล่ว งละเมิดจะต้องได้รับ
การคุ้ม ครอง การสนับ สนุน และการให้คาปรึก ษาในทัน ทีแ ละข้อ เรีย กร้อ งขอ งผู้ต้อ งขัง หญิง นี้
จะต้องได้รับ การสืบ สวนสอบสอบสวนจากองค์กรที่มีค วามเป็นอิส ระและมีก ารคุ้ม ครองให้เ ป็น
ความลับโดยมาตรคุ้มครองต้องให้ความสาคัญกับความเสี่ยงในการถูกแก้แค้นโดยผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระทาละเมิด76
จากการที่ป ระเทศไทยเป็น หนึ่ง ในประเทศที่ผ ลัก ดัน ให้เ กิด ข้อ กาหน ดกรุง เทพจึง ต้อ ง
แสดงบทบาทในการขับเคลื่อนข้อกาหนดกรุงเทพให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและยังเป็นที่
คาดหวัง ว่า ประเทศไทยนั ้น จะเป็น แนวทางปฏิบ ัต ิที ่ด ี 77(Best Practice) ในการพยายาม
ขับ เคลื ่อ นข้อ กาหนดกรุง เทพโดยผ่า นการดาเนิน งานของหน่ว ยงานต่า งๆที่มีส ่ว นเกี่ย วข้อ ง
โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์
ปัจจุบันกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยได้แก่พระราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการอนุ
วัติตามข้อกาหนดกรุงเทพในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
ในเรือ นจ า การแจ้ง เกี ่ย วกับ เรื ่อ งของการล่ว งละเมิด ซึ ่ง เป็น เรื ่อ งที ่ไ ด้แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม จาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับ พ.ศ. 2479 เพื่อยกระดับมาตรฐานในคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอย่าง
เป็นรูปธรรม
2.5.4 ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ค.ศ. 1955 (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner: SMR)
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ได้รับการ
รับรองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้ว ยการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น ณ
กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2498 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
ในวัน ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ข้อกาหนดดังกล่า วนี้ได้มีความพยายามกาหนดโดยถือ เอา
75

ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัตติ ่อผูต้ ้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับสาหรับ
ผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิง ข้อ. 7
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ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับ
สาหรับผู้ กระทาความผิดที่เป็นหญิง ข้อ . 25
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นัทธี จิตสว่าง, "ความสอดคล้องในการปฏิบัติตามข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules): ความพยายามของ
เรือนจาในประเทศไทยก [ออนไลน์].
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หลัก การและแนวทางการปฏิบัติที่ไ ด้รับ การยอมรับ เป็น การทั่ว ไปว่า ดีส าหรับ การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้อ งขัง และการบริห ารเรือ นจาด้ว ยการยึด ถือ เอาแนวความคิด ที่เ ห็น พ้อ งตรงกัน ในที่ป ระชุม
สมัช ชาใหญ่แ ห่ง สหประชาชาติ อย่า งไรก็ต ามข้อ กาหนดดัง กล่า วนี้อ าจไม่ส ามารถนาไปปฏิบัติ
ตามได้ทุก ข้อ โดยขึ้น อยู่กับ ความเหมาะสมตามสภาพสัง คม เศรษฐกิจ ความแตกต่า งทางด้า น
กฎหมายและสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ แต่ควรพยายามนาแนวทางตามข้อกาหนดมาใช้
เพื่อ ลดปัญ หาความยุ่ง ยากต่า งๆเนื่อ งจากข้อ กาหนดดั ง กล่า วนี้ส หประชาชาติไ ด้ใ ห้ก ารยอมรับ
และรับ รองว่าเป็น ข้อปฏิบัติขั้น ต่าที่มีความเหมาะสมแล้ว ข้อกาหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนและเป็นการแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา มีดังต่อไปนี้
ข้อ 25 แพทย์จ ะต้องตรวจสุขภาพทางกายและจิตของผู้ต้องขังและควรตรวจผู้ต้องขังที่
ปุวยและที่ร้องทุกข์เป็นประจา ตลอดถึงผู้ต้องขังที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่จากแพทย์เป็นพิเศษ
เมื่อสุขภาพทางหรือจิตของผู้ต้องขังคนใดเป็นหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงอันเนื่องาจากการ
ที่จ ะต้อ งคุม ขัง ต่อ ไปหรือ ภาวะต่า งๆจากการคุม ขัง ให้แ พทย์ร ายงานให้แ ก่ผู้บัญ ชาการเรือ นจา
ทราบ
ข้อ 31 การลงทัณ ฑ์ต ่อ ร่า งกาย ขัง ห้อ งมืด และการลงทัณ ฑ์ที ่เ หี ้ย มโหดทารุณ ไร้
มนุษยธรรมหรือต่าช้า แก่ผู้ต้องขังที่ฝุาฝืนวินัย เป็นอันห้ามขาด
ข้อ 32 (1) การลงทัณฑ์ ขังเดี่ยวไว้ในห้องเล็กๆหรือลดอาหารไม่พึงปฏิบัติ เว้นแต่แพทย์
จะได้ตรวจร่างกาย และเขียนรับรองว่าผู้นั้นจะทนรับทัณฑ์นั้นได้
(2) การลงทัณฑ์ที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพทางกายภาพหรือจิตใจของผผู้ต้องขังก็
อนุโลมปฏิบัติเช่นเดียวกัน ไม่ว่ากรณีใด การลงทัณฑ์จะต้องไม่ขัดแย้งหรือแตกต่ างกับข้อกาหนด
ข้อ 31
(3) แพทย์ต้อ งตรวจเยี่ย มผู้ต้อ งขัง ที่ถูก ลงทัณ ฑ์ทุก วัน และแนะนาผู้บัญ ชาการ
เรือนจาให้ยุติเปลี่ย นแปลงการลงทัณฑ์นั้น ถ้าเห็นว่าจะเป็นอัน ตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิต
ของผู้ต้องขังนั้น
ข้อ 44 เมื่อผู้ต้องขังตายหรือปุวยหนัก หรือบาดเจ็บสาหัส หรือย้ายไปรักษาโรคจิตที่อื่น
ผู้บัญชาการเรือนจาควรแจ้งให้แก่คู่สมรสของผู้ต้องขังทราบหากผู้ต้องขังมีคู่สมรส หรือญาติส นิท
และบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุไว้
อย่างไรก็ตามเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ที่ประชุมสมัช ชาสหประชาชาติได้มีมติ
เอกฉัน ท์รับ รองข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าในการปฏิบัติต่อ ผู ้ต้อ งขัง ฉบับ ปรับ ปรุง ใหม่ (The
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Mandela Rules) เนื่องจากเห็นว่าข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับเดิมมี
การบัญญัติใช้มาเป็น ระยะเวลายาวนานทาให้มีความล้าสมัยไม่ส อดคล้องกับบริบททางสังคมใน
ปัจ จุบัน และยังไม่มีบ ทบัญญัติ ที่เ ป็น การคุ้ม ครองศักดิ์ศรีค วามเป็น มนุษ ย์เ ท่าที่ควร 78จึง ได้มีก าร
แก้ไ ขปรับ ปรุง ข้อ กาหนดดัง กล่า วให้มีก ารคุ้ม ครองสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ม ากยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะประเด็นการคุ้มครองผู้ต้องขังจากการถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิ
ชอบของเจ้า พนักงานเรื อนจาที่มีการแก้ไขและเพิ่ม เติม จากข้อ กาหนดเดิมในหลายประเด็น เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการบริหารงานเรือนจา
2.5.5 ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ค.ศ. 2015 The United Nation Minimum Rules for The Treatment of Prisoners
(The Mandela Rules)
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เป็นการ
วางมาตรฐานระหว่างประเทศโดยวางแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่ได้กระทาความผิดและถูกศาล
พิพากษาลงโทษให้จาคุกซึ่งเป็น การจากัดเสรีภ าพ โดยข้อกาหนดมาตราฐานขั้นต่าในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังฉบับนี้ ได้รับ ความเห็นชอบโดยกลุ่มประเทศสมาชิกในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้ว ย
การปูอ งกัน อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ ผู้ก ระทาความผิด สมัย ที่ 1 (First United Nation
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) เมื่อปี ค.ศ.
1955 และได้ร ับ การรับ รองจากคณะรัฐ มนตรีเ ศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง สหประชาชาติ
(Economic and Social Council) ในปี ค.ศ.195779
จนกระทั ่ง ผ่า นมากว่า 60 ปี หลายภาคส่ว นเล็ง เห็น ว่า ควรมีก ารพัฒ นาปรับ ปรุง
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามีการประกาศใช้
มาเป็น ระยะเวลายาวนั้น ทาให้ล้า สมัย ไม่ส อดคล้อ งกับ บริบ ททางสัง คมในปัจ จุบัน และยัง ไม่ไ ด้
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่สาคัญในเรื่ องของสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางอาญา ต่อมา
ในปี ค.ศ. 2010 ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้มีการประกาศมติของคณะกรรมาธิการว่า
ด้ว ยการปูอ งกัน อาชญากรรมและความยุติธ รรมทางอาญา เห็นชอบให้มีการทบทวนข้อกาหนด
ดังกล่าวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบ ททางสังคมในปัจจุบัน โดยจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ
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(Open-ended Intergovernmental Expert Group) ซึ่งประกอบด้ว ยนักวิช าการและองค์กร
ระหว่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลา 5 ปี ได้มีการจัดการประชุมอยู่ 4 ครั้ง และได้มีการหยิบ
ยกแนวปฏิบ ัต ิที ่เ ป็น เลิศ (Best Practice) จากประเทศสมาชิก ทั้ง หลายมาใช้ป ระกอบการ
พิจารณา80
วัน ที่ 17 ธัน วาคม ค.ศ. 2015 ที่ประชุม สมัช ชาสหประชาชาติไ ด้มีมติเอกฉัน ท์รับรอง
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุงใหม่ และให้ใ ช้ชื่อว่า ข้อกาหนด
เนลสัน แมนเดลลา เพื่อ เป็น การให้เกีย รติแ ละระลึกถึง เนลสัน โรลีล าลา แมนเดลา อดีต อธิบ ดี
แห่ง สาธารณรัฐ แอฟริก าใต้ 81 ซึ่งได้รับ การยอมรับว่าเป็น รัฐ บุรุษ ระดับ โลกที่อุทิศ ตนเพื่อ ยุติการ
แบ่งแยกสีผิวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ความเสมอภาค และความสมานฉันทในทุกสังคม โดยเนล
สันแมนเดลาเคยถูกจาคุกมานานกว่า 27 ปี82 จากการที่เขาได้เคลื่อนไหวต่อต้ านความไม่ยุติธรรม
ของนโยบายของรัฐ ที่เป็น การเหยียดสีผิว ณ เวลานั้น ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศ
และเป็นหนึ่งใน 4 ประเทศแกนนา ที่ร่วมสนับสนุนการร่างข้อกาหนดฉบับปรับปรุงใหม่ภายใต้ชื่อ
ข้อกาหนดแมนเดลาและผลักดัน ข้อกาหนดดัง กล่า วให้ไ ด้รับการลงมติเห็นชอบจากสมัช ชาแห่ง
สหประชาชาติ
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าในการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขัง ฉบับใหม่นี้มีประเด็นสาคัญ ที่ทาการ
แก้ไข 9 ประเด็นคือ
(1) การเคารพศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง (Prisoners Inherent)
ข้อ กาหนดจะเป็น การกาหนดถึง หลัก การต้อ งห้า มของการทรมานและการลงโทษที่
โหดร้า ยไร้มนุษยธรรมหรือ การย่ายีอื่นๆ เพื่อ เป็น การเคารพต่อศักดิ์ศรีค วามเป็น มนุษ ย์โ ดยวาง
แนวทางปฏิบัติไว้ในทุกขั้นตอน โดยเป็นการกาหนดเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่ง
ควรห้ามมิให้เ ลือกปฏิบัติบ นพื้น ฐานของอายุ ที่ม าทางเผ่าพันธุ์ ความเชื่ อทางศาสนาวัฒ นธรรม
ความพิการ เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นต้น 83
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(2) การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Health Services)
ข้อกาหนดได้ชี้แจงถึงการดูแลสุขภาพของนักโทษว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐ ที่จะต้อง
ดูแล ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยในมาตฐานที่เท่าเทียมกันกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไป โดยบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจาต้องแยกออกจากเจ้าพนักงาน
เรือ นจาทั่ว ไป ในด้า นสุข ภาพของผู้ต้อ งขัง จะต้อ งมีก ารประเมิน และส่ง เสริม และรัก ษาสุข ภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังที่ปุวย รวมถึงจะต้องรักษาดูแลผู้ต้ องขังที่มีลักษณะติดเชื้อโดยวิธีที่
เหมาะสม ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด การดูแลสุขภาพจิต และการดูแลด้านทัณตกรรม นอกจากนี้ยัง
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องไม่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการลงโทษทางวินัย
กับผู้ต้องขังและที่สาคัญเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีหน้าที่ รายงานเกี่ยวกับการที่ ผู้ต้องขังถูกทรมาน
หรือถูกทาร้ายต่อผู้บัญชาการเรือนจา 84
(3) มาตรการทางวินัยการลงโทษ (Restrictions, Discipline and Sanction)
ได้มีก ารกาหนดการห้า มลงโทษทางวินัย ที่เ ข้า ข่า ยเป็น การทรมานร่า งกายหรือ ริด รอน
ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นของผู้ต้องขั งโดยได้มีการกาหนดแก้ไขในประเด็นดังกล่าว คือ การกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้นตัวผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การกาหนดห้าม
มาตรการลงโทษด้วยการอดอาหารและน้า และการแยกขังเดี่ยวในระยะยาวโดยไม่มีการกาหนด
ที่ชัดเจน การกาหนดมาตรการลงโทษด้ว ยการขังเดี่ ยวต่อเยาวชน ผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ แม่ทา
กาลัง ให้น มบุต ร ผู้ต้อ งขัง ที่มีค วามบกพร่อ งทางจิต การกาหนดให้มีก ารแยกการขัง เดี่ย วเป็น
มาตรการสุด ท้า ยที่จ ะอนุมัติใ ห้ดาเนิน การได้โ ดยเจ้า หน้า ที่ผู้มีอานาจ โดยให้ผู้ต้อ งขัง สามารถ
ติดต่อกับสังคมภายนอกได้ด้วยในระหว่างนี้ 85
(4) การสืบ สวนการเสีย ชีวิตในระหว่างการคุมขังและการกล่าวอ้า งว่ามีการทรมานหรือ
ปฏิบัติห รือ ลงโทษที่โ หดร้ายไร้ม นุษยธรรม หรือย่ายีศัก ดิ์ศรี (Investigation of all deaths in
custody, as well as of any signs or allegations of torture or inhuman or
degrading treatment or punishment) 86
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มีการกาหนดแนวทางในการแจ้งหรือรายงานเหตุ การสอบสวนการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง
หรือการถูกทาร้ายหรือทรมานระหว่างการควบคุมตัว ในการสอบสวนการถูกทาร้ายหรือเสียชีวิต
ไม่ว่า จะเป็น การตรวจสอบจากเจ้า หน้าที่ภ ายในและตรวจสอบโดยเจ้า หน้า ที่ห รือ องค์ ก รอิส ระ
ภายนอกเรือ นจา ซึ่ง วัต ถุป ระสงค์ข องการตรวจสอบเพื่อ ให้เ รือ นจาได้ป ฏิบัติต ามขั้น ตอนทาง
กฎหมายและข้อบังคับอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังและผู้บัญชาการเรือนจามีห น้าที่ต้อง
รายงานการเสีย ชีวิต ในที่คุม ขัง หรือ การบาดเจ็บ แก่ญ าติห รือ บุค คลที่ผู้ต้อ งขัง ระบุไ ว้ ใ ห้ท ราบ
โดยเร็ว 87 หากมีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได้ว่า อาจมีก ารทรมานหรือ การปฏิบัติ การลงโทษที่เ ป็น การ
โหดร้ายไม่ว่าผู้ต้องขังจะได้ร้องทุกข์หรือไม่ก็ตามผู้บัญชาการเรือนจาจะต้องให้มีการสอบสวนโดย
เจ้าหน้าที่หรือองค์กรอิสระภายนอก
(5) การคุ ้ม ครองผู ้ต ้อ งขัง ทีต ้อ งได้ร ับ การดูแ ลเป็น พิเ ศษ (Vulnerable Groups of
Prisoners)
ข้อกาหนดดังกล่าวมิได้มีส่วนที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางไว้เป็น
การเฉพาะ แต่ให้ความสาคัญกับ กระบวนการคัดกรองและการปฏิบัติต่างๆก็ต้องพิจารณาอย่า ง
เหมาะสมกับ ผู้ต้องขัง แต่ล ะรายเพื่อประสิท ธิภ าพในการบาบัดฟื้น ฟูแ ละคืน ผู้พ้นโทษคืน สู่สังคม
และระบุถึงการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขัง พิเ ศษไว้ เช่น การจัด สถานที่ดูแลผู้ต้องขัง ที่ตั้งครรภ์ห้มีค วาม
เหมาะสม จนถึงการคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอด
(6) การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Access to Legal Representation)
ข้อกาหหนดฉบับดังกล่าวได้ขยายการช่วยเหลือทางกฎหมายที่ควรจัดให้แก่ผู้ต้องขังจาก
ข้อกาหนดฉบับ เดิม ที่เ น้น เฉพาะผู้ต้อ งขังระหว่างรอการพิจารณาคดีใ ห้มีความคีอ บคลุม มากขึ้น
ตามมาตรฐาน UN Legal Aid Principles and Guideline ปี ค.ศ. 2012
(7) การร้องเรียนและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ (Complaints and Inspections)
ข้อกาหนดได้มีการวาแนวทางในเรื่องของการร้องเรียน การประกันความเสี่ยงในการรับ
ผลอันไม่พึงประสงค์จากการกล่าวหาผู้มีอานาจ และในการตรวจสอบการร้องเรียนดังกล่าว ได้มี
การกาหนดให้ได้รับ การตรวจสอบทั้งภายในและจากหน่ว ยงานภายนอกที่มความเปูนอิส ระและ
เป็น กลาง และให้แนวทางในการสืบสวนและการจัดทารายงานผลการสืบ สวนข้อร้อ งเรีย นโดย
ละเอียด
(8) การแก้ไขข้อความที่ล้าสมัย (Terminology)
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เนื่องจากข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบติต่อผู้ต้องขังฉบับเดิมได้มีการประกาศใช้
มาเป็นระยะเวลายาวนานทาให้ภ าษาที่ใช้นั้นมีความล้าสมัย จึงได้มีการแก้ไ ขความบางส่ว นให้มี
ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมในปั จจุบัน
(9) การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ (Staff Training)
ข้อกาหนดดังกล่าวมีการแก้ไขพัฒนาในเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งก่อน
เริ ่ม งานและขณะทางานเพื่อ ให้มีศัก ยภาพที่สูง ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง โดยควรที่จ ะให้ค วามรู้แ นว
ทางการปฏิบัติที่ดีและมีความเป็น ปัจจุบัน อาจรวมถึงเรื่องการควบคุมความมั่นคง การใช้กาลัง
และเครื่องพันธนาการและการจัดการกับผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมรุนแรง 88
ทั้ง 9 ประเด็นดังกล่าวมีการแก้ไขพัฒนาให้มีลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็น มนุษย์ของผู้ต้อ งขังเนื่องจากมองว่าผู้ต้องขังเป็นส่ว นหนึ่งของสังคมควรที่จะได้รับการ
คุ้ม ครองสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์เ ช่น กัน และยัง ให้ค วามสาคัญ กับ การทางานของเจ้า
พนัก งานราชทัณ ฑ์โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในเรื่อ งของการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ไม่ใ ห้ถูก ทาร้า ยหรือ ถูก
ทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือ นจาในระหว่า งการคุมขัง ซึ่ง เป็น ส่ว น
หนึ่งของประเด็น สาคัญที่มีการแก้ไขใหม่ในข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์กรสหประชาชาติ
ในการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ค.ศ. 2016 ซึ่ง ข้อ กาหนดฉบับ เดิม มิไ ด้มีก ารบัญ ญ ติใ นเรื่อ งนี้ไ ว้ ทั้ง
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศ และเป็นหนึ่งใน 4 ประเทศแกนนา ที่ร่วมสนับสนุนการร่าง
ข้อ กาหนดฉบับ ปรับ ปรุง ใหม่ภ ายใต้ชื่อ ข้อ กาหนดแมนเดลา และผลัก ดัน ข้อ กาหนดดัง กล่า วให้
ได้รับการลงมติเห็นชอบจากสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
2.6 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (The United Nation Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (The Mandela Rules))
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าในการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังหรือข้อกาหนดแมนเดลานี้ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากความยึดมั่นในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักศักดิ์ศรีความเป็น
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มนุษ ย์ต ามที ่ไ ด้ม ีก ารบัญ ญัต ิไ ว้ใ นปฏิญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิท ธิม นุษ ยชน 89 ( Universal
Declaration of Human Right ) ซึ่ง ในส่ว นของการแก้ไ ขเพิ่ ม เติม ในเรื่อ งการตรวจสอบการ
เสีย ชีวิตและการตรวจสอบการถูกทาร้า ยโดยพนัก งานเจ้าหน้าที่เรือ นจา อาจกล่า วได้ว่า ในการ
แก้ไขครั้งนี้ มีพื้น ฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิแ ละศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์โ ดยถือ ว่าผู้ต้อ งขังแม้
จะถูกจากัดเสรีภ าพโดยการคุม ขัง เนื่องจากได้กระทาความผิดแต่ ก็ยัง เป็น พลเมืองคนหนึ่งซึ่งรัฐ
ต้อ งให้ความคุ้มครองสิท ธิโ ดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้อ งขัง เช่นเดียวกัน กับพลเมืองทั่ว ไป
โดยปฏิญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิท ธิม นุษ ยชนได้กาหนดว่า ทุก คนมีสิท ธิใ นการมีชีวิต เสรีภ าพ และ
ความมั่นคงแห่งบุคคล 90 บุคคลใดจะถูกทาการทรมานหรือปฏิบัติที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่า
ยีศักดิ์ศรีไม่ได้ 91 และทุกคนมีเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมาย เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่า
เทียมกันจาก การเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือก
ปฏิบัติดังกล่าว 92
แนวทางปฏิบ ัติใ นการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ที่ไ ด้รับ บาดเจ็บ หรือ ถูก ทาร้า ยจากเจ้า หน้า ที่
เรือนจาตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ได้กาหนดการคุ้มครองผู้ต้องขัง
ไว้ 4 กรณี คือ
2.6.1 การกาหนดหน้าที่ของแพทย์
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกาหนดว่า ในการตรวจรักษาผู้ต้องขัง
ที่ได้เ ข้ารับ การตรวจร่างกายก่อนการรับ ตัว เข้าเรือนจา หรือหลัง จากที่เข้า มาอยู่ในเรือนจาแล้ว
หากบุคคลากรทางการแพทย์พบว่ามีร่องรอยการถูกทรมานหรือการลงโทษอย่างอื่นที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือทาลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้ต้องขัง บุคคลากรทางการแพทย์จะต้องทา
การบันทึกข้อมูลและรายงานกรณีดังกล่าวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝุายบริห าร
หรือศาลที่เกี่ย วข้อง โดยการบัน ทึกข้อมูล หรือการรายงานนั้นจะต้ องมีมาตรการตามขั้นตอนใน
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การปูองกันอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องมีความเสี่ยงจากอันตราย
ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับเขา 93
เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขพัฒนาจากข้อกาหนดเดิม กล่าวคือ นอกจากหน้าที่
ในการดูแ ลรักษาด้านสุขอนามัย และการเจ็บ ปุว ยของผู้ต้องขังแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ยัง มี
หน้า ที่ใ นการบัน ทึก และรายงานต่อ เจ้า หน้า ที่ผู้มีอานาจหรือ ศาลทราบในกรณีห ากตรวจพบว่า
ผู ้ต ้อ งขัง รายใดได้ร ับ บาดเจ็บ จากการถูก ท าร้า ยหรือ ได้ร ับ การปฏิบ ัต ิท ารุณ ซึ ่ง ถือ เป็น การ
ตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้า หน้า ที่เ รือ นจา หากพบว่า มีก ารใช้กาลัง เกิน สมควร หรือ การ
กระทาที่เ ป็น การทารุณ ต่อผู้ต้องขั ง แพทย์จะต้องรายงานต่อผู้บัญชาการเรือ นจา กรณีที่เ ห็นว่า
การคุม ขัง อย่า งต่อ เนื่อ งหรือ สภาพแห่ง การคุม ขัง ใด ได้ส่ง ผลหรือ จะส่ง ผลกระทบร้า ยแรงต่อ
สุขภาพกายหรือจิตใจของผู้ต้องขัง 94 หรือพบว่าการลงโทษทางวินัยหรือมาตรการจากัดเสรีภ าพ
ใดๆได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุข ภาพกายหรือ สุขภาพจิตใจของผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษหรือถูกใช้
มาตรการนั้น และให้คาปรึก ษาแก่ผู้บัญ ชาการเรือ นจาหากเห็น ว่า จาเป็น ต้อ งยุติ เปลี่ย นแปลง
มาตรการดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง 95
2.6.2 การร้องทุกข์
ข้อ ก าหนดได้ว างหลัก ไว้ใ ห้ ผู ้ต ้อ งขัง ทุก คนมีโ อกาสยื ่น ค าร้อ งขอหรือ ร้อ งทุก ข์ต ่อ ผู้
บัญชาการเรือนจาหรือเจ้าพนักงานเรือนจาที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทนในทุกวัน 96
ผู้ต้องขังทุกคนต้องมีโอกาสยื่นคาร้องขอหรือร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการเรือนจาระหว่างการ
ตรวจเรือนจา โดยผู้ต้องขังมีโอกาสในการพูดคุยกับผู้ตรวจการหรือเจ้าหน้าที่อย่างเป็นอิส ระและ
เป็นความลับโดยสมบูรณ์โดยผู้บัญชาการเรือนจาหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่อยู่รู้เห็นด้ว ย 97 ผู้ต้องขัง
ทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ยื่นคาร้องขอหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อตน โดยไม่ตั ดข้อความ
ที่เป็นสาระออกไปโดยสามารถยื่นต่อผู้บริหารงานราชทัณฑ์ส่ว นกลางและต่อศาลหรือหน่ว ยงาน
อื่น ใดที่มีอานาจหน้า ที่ร วมทั้ง ผู้ที่มีอานาจหน้า ที่ใ นการพิจ ารณาทบทวนหรือ แก้ไ ขเยีย วยาการ
ปฏิบัตินั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ ครอบคลุมไปถึงบุคคลซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้ต้ องขัง ในกรณี
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59
ที่ผู้ต้องขังหรือที่ปรึกษากฎหมายของผู้ต้องขังไม่สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ ให้ครอบครัวหรือบุคคล
อื่นใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้นั้นเป็นผู้ใช้สิทธิ 98
นอกจากนี้ร ะยะเวลาในการดาเนิน การร้องทุก ข์นั้น ต้อ งดาเนิน การทัน ทีแ ละให้คาตอบ
โดยไม่ชักช้า หากมีการยกคาร้องขอหรือคาร้องทุกข์ใดๆหรือกรณีที่มีความล่าช้าโดยไม่ส มควร ผู้
ร้องมีสิทธิที่จ ะยื่น คาร้องต่อศาลหรือหน่ว ยงานอื่นใดที่มีอานาจหน้าที่ได้ การยื่นคาร้องทุกข์ของ
ผู้ต้อ งขัง นั้น จะต้อ งมีห ลัก ประกัน ความปลอดภัย และกรณีผู้ต้อ งขัง ต้อ งการให้ก ระทาอย่า งเป็น
ความลับ ผู้ต้องขังต้องไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้ ข่มขู่ หรือได้รับผลกระทบในทางลบ
ใดๆ อันเนื่องมาจากการยื่นคาร้องขอหรือร้องทุกข์นั้น
ข้อกล่าวหาว่า มีการทรมานและการปฏิบั ติห รือการลงโทษอื่นๆที่โ หดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่เป็นการย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง จะต้องมีการดาเนินการโดยทันทีและให้มี
การสอบสวนโดยพลันอย่างไม่ลาเอียง โดยเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 99
2.6.3 การแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ต้อ งขัง ได้รับ บาดเจ็บ ร้ายแรง เจ็บ ปุว ย ผู้ต้อ งขังมีสิท ธิที่จ ะได้รับ โอกาสและ
ช่อ งทางในการแจ้ง แก่ค รอบครัว ของตน หรือ บุค คลที่ติด ต่อ กับ ผู ้ต้อ งขัง เพื่อ ให้ท ราบและผู้
บัญ ชาการเรือ นจ ามีห น้า ที่ต้อ งแจ้ง ให้แ ก่ค รอบครัว ทราบถึง อาการเจ็บ ปุว ยร้า ยแรง อาการ
บาดเจ็บหรือการจะส่งตัวไปสถานพยาบาล การเสียชีวิตของผู้ต้องขัง
หากพบว่า มีผู้ต้อ งขัง เสีย ชีวิต หรือ ได้รับ บาดเจ็บ ร้า ยแรงขณะควบคุม ตัว ผู้บัญ ชาการ
เรือ นจาต้อ งรายงานข้อ มูล ต่อ ศาลหรือ หน่ว ยงานที่มีอานาจหน้า ที่ซึ่ง เป็น หน่ว ยงานที่มีอานาจ
อิส ระจากฝุายบริห ารเรือนจา โดยศาลหรือ หน่ว ยงานอิส ระต้องทาการสอบสวนโดยพลั น 100 ไม่
เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์และสาเหตุของการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ผู้
บัญ ชาการเรือ นจ าต้อ งให้ค วามร่ว มมือ อย่า งเต็ม ที ่ต ่อ หน่ว ยงานที ่ม ีห น้า ที ่นี ้ และจะต้อ งมี
หลักประกัน เกี่ย วกับ การเก็บ รักษาหลักฐานต่างๆที่เ กี่ยวข้องด้ว ย กรณีดังที่กล่ าวมานี้ห ากมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่ทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่า
ยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดขึ้นในเรือนจา ไม่ว่าจะได้มีการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการหรือไม่ 101
กรณีที่มีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได้ว่า เจ้า หน้า ที่เ รือ นจาได้มีก ารทรมาน การปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง
อย่างทารุณเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องมีการปฏิบัติเพื่อเป็นประกัน
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ว่า บุคคลที่มีส่ว นเกี่ย วข้องนั้น ต้องไม่มีส่ว นร่ว มในการสอบสวน และไม่ส ามารถติดต่อกับพยาน
ผู้เสียหายหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ 102
2.6.4 การใช้กาลังบังคับ
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ห้า มเจ้า พนัก งานเรือ นจาใช้กาลัง กับ ผู ้ต้อ งขัง เว้น แต่ก รณีเ พื่อ ปูอ งกัน ตัว หรือ กรณีที่มีค วาม
พยายามหลบหนี หรือ เมื่อ มีก ารใช้กาลังทางกายภาพทั้ง ในทางที่ก้าวร้า วหรือ ดึงดั น เพื่อ ขัด ขืน
คาสั่ง ที่ช อบด้ว ยกฎหมายหรือ ระเบียบข้อ บังคับ โดยเจ้าพนักงานเรือ นจาที่เป็นผู้ใช้กาลัง ต้องใช้
เท่าที่จาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และต้องรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการเรือนจาทราบโดยทันที 103
เจ้า หน้า ที่เ รือ นจาต้อ งได้รับ การฝึก ฝนทางร่า งกายเป็น พิเ ศษเพื่อ ให้ส ามารถควบคุม
ผู้ต้องขังที่ก้าวร้าวได้ เจ้าพนักงานเรือนจาซึ่ง จะต้อ งปฏิบัติห น้าที่ใ กล้ชิดกับ ผู้ต้องขังไม่ควรที่จ ะ
ติดอาวุธ นอกจากนี้เจ้าพนักงานเรือนจาที่สามรถพกอาวุธได้จะต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องการใช้
อาวุธมาแล้ว
กล่าวโดยสรุปคือ ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังได้มีการกาหนดหลักการห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเว้นแต่จะ
มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานเรือนจาจะใช้กาลังได้ 2 กรณี คือ
(1) เมื่อผู้ต้ องขังพยายามจะหลบหนี
(2) ผู้ต้อ งขัง ต่อ สู้ห รือ ใช้กาลัง เพื่อ ขัด ขืน คาสั่ง โดยชอบด้ว ยกฎหมายของเจ้า พนัก งาน
เรือนจาหรือขัดขืน ต่อระเบีย บข้อบังคับของเรือนจาโดยเจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องแจ้งเหตุของ
การใช้กาลังบังคับให้ผู้บัญชาการเรือนจาทราบหลังจากมีการใช้กาลังในทันทีและในส่ว นของเจ้า
พนักงานผู้มีอานาจพกอาวุธนั้นจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธมาแล้ ว
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติใ นการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 และข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติ
สหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ในประเด็น ที่เ กี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้ต ้อ งขัง ในกรณีที่ถ ูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งาน
เรือนจา
ประเด็นการคุ้มครอง
ข้อกาหนดSMR
การกาหนดบทบาทและหน้าที่
ไม่มี
ของแพทย์ให้มีส่ว นในการช่ว ย
คุ้มครองผู้ต้องขัง
การคุ้มครองการร้องทุกข์กรณี
ไม่มี
ร้อ งทุก ข์เ กี ่ย วกับ การถูก ท า
ร้า ยหรือ การลงโทษอื ่น ๆที่
โหดร้า ยไร้ม นุษ ยธรรม หรือ ที่
เป็น การย่ายีศักดิ์ศ รีค วามเป็น
มนุษย์
คุ ้ม ครองกรณีม ีก ารใช้ก าลัง มีบ ัญ ญัต ิเ ฉพาะในเรื ่อ งการ
บังคับกับผู้ต้องขัง
ลงโทษทางวิน ัย และการใช้
เครื่องพันธนาการ
การแจ้งข่าว
มีเ ฉพาะเรื่อ งการแจ้ง ข่า วเมื่อ
ผู ้ต ้อ งขัง ตายหรือ ปุว ยหนัก
หรือ บาดเจ็บ สาหัส หรือ ย้า ย
ไปรักษาโรคจิตที่อื่น

ข้อกาหนดแมนเดลา
มี

มี

มี

มีทั ้ง ก ร ณีก า รแ จ้ง ข่า ว ก า ร
เสีย ชีว ิต ได้ร ับ บาดเจ็บ และ
กร ณีก า ร แ จ้ง เ กี ่ย ว กับ ก า ร
สอบสวน

จากตารางเปรีย บเทีย บจะเห็น ได้ว ่า ตามข้อ กาหนดแมนเดลามีก ารบัญ ญัติที่คุ้ม ครอง
ผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นการทารุณมากกว่าข้อกาหนดฉบับ
เดิม แสดงให้เห็นว่าองค์การสหประชาชาตินั้นได้ให้ความสาคัญแก่การคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังยิ่งขึ้นกว่าเดิมจึงได้มีการแก้ไขข้อกาหนดดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้นานาประเทศได้ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังด้วย
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2.7 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายราชทัณฑ์ประเทศไทย
จากการศึกษาข้อเท็จ จริงในปัจจุบันพบว่ายังปรากฎการร้องเรียนและฟูองร้อ งเกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง โดยไม่เ ป็น ธรรมของเจ้า พนัก งานเรือ นจาต่อ ตัว อย่า งเช่น คาร้อ งเรีย นที่
914/2550 ผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังเรือนจากลาง ร. ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่
ราชทัณ ฑ์กัก ขัง ให้อ ยู่แ ต่ใ นห้อ ง และถูก กระทาทารุณ โหดร้า ยตั้ง แต่แ รกรับ ตัว เข้า เรือ นจา โดย
กล่าวหาว่าผู้ร้องเป็นผู้ผิดปกติ 104
คาร้อ งเรีย นที่ 3424/2549 ผู ้ร้อ งเป็น ทนายความของผู้ต้อ งขัง ซึ่ง ต้อ งขัง ระหว่า การ
พิจ ารณาคดีของศาลอาญา ณ ทัณฑสถาน บ. ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ลูกความซึ่ง
ถูกจากัดสิทธิและละเมิดสิทธิ ด้วยการจาตรวนและการขังเดี่ยว 105
คาพิพ ากษาศาลฎีกาที่ 1684/2557 เป็น เรื่อ งที่ผู้ต้องขังฟูองเจ้า พนักงานราชทัณ ฑ์โ ดย
กล่าวหาว่าเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ใช้ไม้กระบองทุบตี เตะ และต่อยผู้ต้องขัง เป็นเหตุให้ผู้ต้องขัง
ได้รับ บาดเจ็บ เป็น แผลฟกช้าบริเ วณหลัง และเป็น เหตุใ ห้เ กิด อัน ตรายแก่ก ายหรือ จิต ใจ ขอให้
ลงโทษเจ้าพนักงานเรือนจาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 106
คาพิพากษาศาลปกครองที่ อ. 283/2557 เป็นเรื่องที่ผู้ต้องขังที่ต้องคาพิพากษาของศาล
อาญาให้ลงโทษประหารชีวิต คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์โ ดยขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่
เรือนจากลางคลองเปรมผู้ต้องขังทั้ง 39 คนได้ถูกใส่เครื่องพันธนาการ (จาตรวน) ไว้ตลอดเวลาที่
ถูก จองจาโดยกรมราชทัณ ฑ์ผู้ถูก ฟูอ งในคดีอ้า งว่า เพื่อ ปูอ งกัน การหลบหนีผู้ต้อ งขัง เห็น ว่า การ
กระทาดัง กล่า วเป็น การละเมิด ต่อ สิท ธิขั ้น พื้น ฐานของบุค คลตามรัฐ ธรรมนูญ เป็น การขัด ต่อ
กฎหมายและกฏบัตรสหประชาชาติที่ห้ามใช้เครื่องพั นธนาการเพื่อการลงโทษและห้ามใช้โซ่ตรวน
ในการจองจานัก โทษจึง นาคดีมาฟูองขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรือ มีคาสั่ง ให้ก รมราชทัณ ฑ์ร ะงับ
การจาตรวนผู้ต้องขังทั้ง 39 คน นั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ยังมีอยู่จนปัจจุบัน 107
การละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ต้องขังนั้นเป็นการละเมิ ดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ตามปฏิญญาสากลว่า ด้ว ยสิทธิมนุษ ยชนที่ได้กาหนดให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภ าพ และ
ความมั่นคงแห่งบุคคลและบุคคลจะถูกกระทาทรมานหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ
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ย่ายีศักดิ์ศรี108 แม้ว่าผู้ต้องขังจะต้องสูญเสียสิทธิและเสรีภ าพบางส่ว นไปเนื่องจากการถูกลงโทษ
แต่อย่างไรก็ต ามสิทธิทางด้านเนื้อ ตัว ร่า งกายการมีชีวิต อยู่ของผู้ต้องขัง นั้น ยัง คงจะต้องมีอ ยู่ รัฐ
ควรต้อ งตระหนัก ถึง การปกปูอ งและรัก ษาสิท ธิดัง กล่า วของผู้ต้อ งขัง และการปฏิบัติที่เ ป็น การ
ทารุณ
ปัจ จุบ ัน ได้ม ีม าตรฐานสากลต่า งๆทั ้ง ที ่เ ป็น การก าห นดขึ ้น ใหม่ ได้แ ก่ ข้อ ก าหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับ
ผู้ก ระทาความผิด ที่เ ป็น หญิง (ข้อ กาหนดกรุง เทพ) หรือ ที่เ ป็น การแก้ไ ขปรับ ปรุง จากฉบับ เดิม
ได้แก่ ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติในการปฏิบั ติต่อผู้ต้องขั ง ฉบับ ค.ศ.
2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา) ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดขององค์การสหประชาชาติใ น
การปฏิบัติต่อผู้ต้อ งขัง ฉบับ ปี ค.ศ. 1955 ให้มีลัก ษณะที่เ ป็น การการคุ้ม ครองสิทธิและศักดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น 109 แสดงให้เห็นถึงการที่สหประชาชาติมีความตระหนักถึง
ความสาคัญ ด้า นสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องผู้ต้อ งขัง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ข้อ กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขั งฉบับ ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนด
แมนเดลา) นั้น เป็น ข้อ กาหนดที่ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง มาตรฐานการราชทัณ ฑ์แ ละสิท ธิม นุษ ยชนซึ่ง
ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมและมีมติเหนชอบในการประชุมครั้งนี้ด้วย
การคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ในกรณีถูก ทาร้า ยหรือ ได้รับ การปฏิบัติที่มีลัก ษณะเป็น การทารุณ
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ข้อกาหนดดังกล่าวในประเด็น สาคัญ คือ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้ว ยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ด้วยการห้ามการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม การสอบสวน
การทรมานระหว่า งการควบคุม ตัว การร้อ งเรีย นและการตรวจสอบโดยหน่ว ยงานอิส ระจาก
ภายนอก แม้ว่าข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง
ค.ศ. 2015 จะมิไ ด้มีส ภาพเป็น กฎหมายหรือ มีส ภาพบัง คับ ให้แ ต่ล ะประเทศต้อ งปฏิบัติต ามแต่
อย่างไรก็ต ามข้อกาหนดดัง กล่า วแสดงให้เ ห็นถึงมาตรฐานขั้นต่าที่นานาประเทศให้ค วามเห็นว่า
เป็นข้อปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังและเป็นประโยชน์ต่อการ
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บริห ารจัด การเรือนจาเนื่อ งจากเป็น การหยิบ ยกเอาแนวทางปฏิบัติที่เป็น เลิศ ( Best Practice)
จากประเทศสมาชิกมาใช้ประกอบการพิจารณาข้อกาหนด 110
ประเทศไทยในฐานะที่มีส่วนร่วมในการประชุมและมีมติเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมจึง
ควรที่จ ะถือเอาแนวทางปฏิบัติต ามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการ
ปฏิบ ัต ิต ่อ ผู ้ต ้อ งขัง เพื ่อ เป็น การยกระดับ มาตรฐานของระบบงานราชทัณ ฑ์ใ ห้เ ทีย บเท่า
มาตรฐานสากล 111
การทาร้าย การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นการทารุณ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
อันเป็นผลให้ผู้ต้องขังได้รับ บาดเจ็บนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องขัง การที่ผู้ต้องขังถูกลดคุณค่าของตนเองจะทาให้ผู้ต้องขังเกิดความเคียดแค้น เรียกร้องข้อ
ต่อรองข้อเสนอต่างๆจนอาจก่อให้เกิดเหตุวิว าทและบานปลายไปจนถึงการก่อม็อบ ความรู้สึกที่
ถูกลดคุณค่านี้จะทาให้ผู้ต้องขังรู้สึกเฉื่อยชา เบื่อหน่าย มีอารมณ์เศร้า อยากอยู่คนเดียว ไม่อยาก
พัฒนาตนเองตามที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ไขอบรมและในที่สุดผู้ต้องขังจะหาทางออกเพื่อต่ อสู้
กับ ความต้อ งการการมีคุณ ค่า ในตัว เองและกู้ศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ก ลับ คืน มาด้ว ยรูป แบบ
ต่างๆ 112 ซึ่งอาจเป็น ผลร้ายกับ ตัว เจ้าพนัก งานเรือนจาเอง เช่น การทาร้า ยเจ้า พนักงานเรือนจา
กลับ การก่อ ม็อ บในเรือ นจา อีก ทั้ง ยัง ไม่เ ป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการลงโทษในปัจ จุบัน ที่
นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกีดกันผู้กระทาผิดออกจากสังคมแล้ว ยังมุ่งที่จะฟื้นฟูพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้าอีก
เมื่อพิจ ารณากฎหมายบังคับโทษของประเทศไทยได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
2560 และกระทรวงหรือ ประกาศที่อ อกโดยอาศัย อานาจของพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ แม้
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จะได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ราชทัณ ฑ์ฉ บับ พ.ศ. 2479 ได้บ ัง คับ ใช้ม าเป็น เวลานานและมีบ ทบัญ ญัต ิที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ
นโยบายทางอาญาของประเทศ ประกอบกับ มี กฎหมายและกฎเกณฑ์ในระดับสากลที่เ กี่ยวข้อ ง
กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่างๆและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้มีการบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญ ญัต ิด ัง กล่า ว ส่ง ผลให้ก ารด าเนิน งานต่า งๆที ่เ กี ่ย วข้อ งไม่ส อดคล้อ งตาม
มาตรฐานสากล อาทิ ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
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เรื่องเดิม.
สานักข่าวประชาไท, "ข้อกาหนดขั้นต่าของยูเอ็นในการปฏิบัตติ ่อผูถ้ ูกคุมขัง ได้รับการรับรองแล้วก [ออนไลน์]
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สรลักษณ์ ประเจียด, "ม็อบในเรือนจา(การปูองกันและแก้ไข)ในทรรศนะและมุมมองนักจิตวิทยากรมราชทัณฑ์,"
วารสารยุติธรรม ปีท1ี่ 5 ฉบับที่ 4 ( 2558): หน้า 34.
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ผู้ต้อ งขัง 113 แต่อ ย่า งไรก็ต ามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติที่เ ป็น การ
คุ้ม ครองศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องผู้ต้อ งขัง กรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ ได้รับ การปฏิบัติที่มีลัก ษณะ
เป็น การทารุณ โดยการกระทาที่มิช อบด้ว ยกฎหมายของเจ้า พนัก งานเรือ นจาที่ส อดคล้อ งกับ
ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติ ใ นการปฏิบัติต่อ ผู ้ต้อ งขัง ค.ศ. 2015
เท่า ที่ค วร กล่า วคือ มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติที่เ ป็น การกาหนดหน้า ที่ข องแพทย์เ พื่อ ให้มีส่ว นช่ว ยเหลือ
ผู้ต้องขังที่ถูกเจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับตามกฎหมาย ถูกทาร้ ายหรือทารุณจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือนจาให้ชัดเจน การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ยื่นเรื่องราวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับการถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือนจาที่
ยัง มีขั้น ตอนการปฏิบัติม าก การแจ้ง หน่ว ยงานภายนอกให้เ ข้า มาตรวจสอบกรณีผู้ต้อ งขัง ได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงและกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทรมาน การปฏิบัติห รือการลงโทษที่ทารุณ
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง
จากการพิจารณาถึงความสาคัญของการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ ถูกทาร้ายหรือทารุณจาก
การปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนักงานเรือ นจาจึง สามารถสรุป ความจาเป็น ในการกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติที่ เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังจากกรณีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานราชทัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล
(2) เพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง
(3) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชทัณฑ์
(5) เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
จากที่ก ล่า วมานี้จึง สามารถสรุป ปัญ หาในการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ในกรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ
ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาตามกฎหมายราชทัณ ฑ์ป ระเทศ
ไทยได้ดังต่อไปนี้
2.7.1 ปัญหาด้านการกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ทุกเรือนจามีสถานพยาบาลเพื่อเป็น
ที่ทาการรัก ษาผู้ต้อ งขัง ที่ปุว ย โดยจัด ให้มีแ พทย์ พยาบาลหรือ เจ้า พนัก งานเรือ นจาที่ผ่า นการ
อบรมด้านการพยาบาลให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจาที่สถานพยาบาลเรือนจานั้น ในวันรับตัวผู้ต้องขัง
เข้า ไว้ใ หม่ใ นเรือ นจา แพทย์ พยาบาล หรือ เจ้า พนัก งานเรือ นจาที่ผ่า นการฝึก อบรมด้า นการ
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พยาบาลทาการตรวจร่า งกายของผู้ต้องขัง 114แพทย์ห รือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีห น้า ที่ในการ
ตรวจอนามัย การสุขาภิบาล การตรวจสุขภาพตามความจาเป็น 115และรักษาผู้ต้องขังที่ปุว ย เมื่อ
แพทย์พบว่าผู้ต้องขัง คนใดเจ็บปุวยจะต้องมีการรักษาพยาบาลหรือมีโ รคติดต่อซึ่งจะลุกลามและ
อาจจะติดต่อไปยังผู้อื่นให้แพทย์แจ้งแนะนาการปฏิบั ติต่อพัศดี หากพบว่าผู้ต้องขังคนใดเจ็บปุว ย
จาเป็นต้องส่งออกไปรักษาตัวนอกเรือนจาให้แพทย์แจ้งต่อพัศดีและทารายงานยื่นต่อผู้บัญชาการ
เรือนจาโดยในการรายงานนั้นแพทย์ต้องชี้แจงถึงอาการเจ็บปุวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรค
หรือชนิดของการเจ็บปุวยและสถานรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจาที่เห็นควรจัดส่งตัวผู้ต้องขังไป
รักษา
จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเป็นไปในแนวทางการ
ดูแลในส่วนของอนามัยและการรักษาผู้ต้องขังที่เจ็บปุวยทั่วไป โดยมิได้มีการบัญญัติถึงหน้าที่ของ
แพทย์ใ นการมีส่ว นร่ว มในการช่ว ยเหลือ คุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ที่อ าจถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการ
ปฎิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือนจาเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ถูกทา
ร้ายหรือได้รับการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการทารุณหรือการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควร
แก่เหตุอาจไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที
เมื ่อ พิจ ารณาถึง มาตรฐานสากลอย่า งข้อ ก าหนดมาตรฐานขั ้น ต่ าขององค์ก าร
สหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง นอกจากจะกาหนดหน้า ที่แ ละบทบาทในการประเมิน
ดูแ ล และรัก ษาสุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ของต้อ งขัง ที่ปุว ยแล้ว เจ้า หน้า ที่ท างการแพทย์ยัง มี
หน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานหากพบว่าผู้ต้องขังมีอาการหรือร่องรอยที่อาจเกิดจากการทรมาน
หรือ การปฏิบัติห รือลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้า ย ไร้ม นุษ ยธรรม หรือ ย่ายีศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษย์ข อง
ผู้ต้องขัง 116เพื่อเป็น การตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือนจาอีกทางหนึ่ง เนื่อ งจาก
แพทย์เป็นผู้มีหน้าที่รักษาผู้ต้องขังที่เข้าทาการรักษาย่อมได้ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังและมีโ อกาสตรวจ
พบร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ ผู ้ต้อ งขัง แพทย์จึง ควรที่จ ะมีส่ว นในการช่ว ยเหลือ และ
ตรวจสอบการใช้อานาจโดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา ซึ่ง กฎหมายราชทัณฑ์ข องประเทศ
ไทยมีบ ยัง มิไ ด้มีก ารบัญ ญัติใ นเรื่อ งนี้จึง ควรที่จ ะนาแนวทางตามหลัก มาตรฐานดัง กล่า วมาเป็น
แนวทางในการแก้ไ ขปรับ ปรุง กฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทย เพื่อ เป็น การยกระดับ การ
คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีค วามเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังให้มีความสอดคล้องกับหลักสากลและเพื่อ
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ประโยชน์แก่การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
2.7.2 ปัญหาด้านการร้องทุกข์กรณีผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
โดยหลัก “การร้องทุกข์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง การที่
ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าพนักงานฝุายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทา
ความผิดเกิดขึ้นโดยจะรู้ตัวผู้กระทาความผิดหรือไม่ก็ตาม 117 แต่เนื่องจากผู้ต้องขังเป็นผู้ที่ถูก จากัด
สิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระไว้ในเรือนจาตามคาพิพากษาของศาล 118การร้องทุกข์โดยวิธีปกติ
ตามที่ไ ด้บ ัญ ญัติห ลัก เกณฑ์ไ ว้ต ามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาจึง เป็น ไปได้ย าก
เนื่องจากต้องถูกคุมขังไว้ภายในเรือนจาและยังไม่มีกฎหมายวิธีสบัญญัติไปถึง กฎหมายราชทัณฑ์
จึง ต้อ งมีบ ทบัญ ญัติที่เ ป็น การกาหนดหลัก เกณฑ์แ ละแนวทางการปฏิบัติใ นเรื่อ งการร้อ งทุก ข์
สาหรับผู้ต้องขังไว้เป็นการเฉพาะ
การร้อ งทุก ข์ข องผู้ต้อ งขัง หมายความว่า การร้อ งขอความช่ว ยเหลือ การขอให้แ ก้ไ ข
ความเดือดร้อนที่เกิด มีแ ก่ตนทั้ง ที่เ ป็นทางการและไม่เป็น ทางการของผู้ต้อ งขัง ซึ่ง เจ้า พนัก งาน
เรือนจามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือให้ความเป็นธรรมหรือจัดการ
กับ ปัญหาที่เกิดขึ้น กับ ผู้ที่ถูกคุมขังตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์นั้นก็เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายข้อสงสัยซึ่งผู้ต้องขังได้รับการปฏิบั ติจากเจ้าพนักงานเรือนจาที่ผู้ต้องขังอาจเห็นว่าเจ้า
พนักงานเรือนจาปฏิบัติต่อผู้เองอย่างไม่ถูกต้องควรที่จะแก้ไข หรือหยุดการกระทา บรรเทาหรือ
เยีย วยาผลร้า ยจากการปฏิบัติข องเจ้าพนัก งานเรือนจานั้น เพื่อให้ค วามเป็น ธรรมกับผู้ต้อ งขัง ที่
อาจได้รับการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าพนักงานเรือนจาและยังเป็นการถ่ว งดุล อานาจ
ของเจ้า พนักงานเรือ นจามิใ ห้มีก ารใช้อานาจในทาราชการโดยผิด กฎหมายหรือ เป็น การข่ม เหง
ทารุณผู้ต้องขังและเพื่อประกันความยินยอมพร้อมใจของผู้ต้องขังในการบังคับโทษอันจะนามาซึ่ง
ความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ 119
การร้องทุกข์หรือร้องเรียนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 นี้แบ่งเป็น 2 กรณี
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ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556), หน้า
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ก. การร้องทุกข์กรณีทั่วไป กล่าวคือ การร้องทุกข์ประเภทนี้อยู่ภายใต้บังคับของประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาว่าด้ว ยการอภัย โทษ การเปลี่ย นโทษหนักเป็นโทษเบาและการ
ลดโทษ ผู้ต้อ งขัง มีสิท ธิที่จ ะยื่น คาร้อ งร้อ งต่อ เจ้า พนัก งานเรือ นจา ผู้บัญ ชาการเรือ นจา อธิบ ดี
รัฐ มนตรี หรือ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ ทูล เกล้า ฯ ถวายฎีก า ทั้ง นี้จ ะต้อ งเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
ร้องทุกข์ของผู้ต้องขังไว้ดังนี้
(1) การร้อ งทุกข์ ผู้ต้องขังอาจกระทาด้ว ยวาจาหรือโดยการยื่นเป็น หนังสือ ก็ได้ การยื่น
เรื่องราว การถวายฎีกานั้น หากผู้ต้องขังไม่ส ามารถจัดหาเครื่อ งเขีย นส่ว นตัว ได้ใ ห้จัดหาให้โ ดย
ผู้ต้องขังต้องเขีย นเอง เว้น แต่ไม่ส ามารถเขียนเองได้และจะต้องเขียนในที่ซึ่ง ทางการเรือนจาจัด
ให้120
(2) ในกรณีที่ผู้ต้องขังขอสงวนข้อความให้เป็นลับ 121 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจาอยู่ไกล้
ในระยะที่อาจอ่านเข้าใจข้อความที่ผู้ต้องขังเขียนหรือขออ่านหรือให้ผู้อื่นมีโ อกาสเช่นนั้น เว้นแต่
ผู้ต้องขังที่ร้องทุกข์นั้นได้ยินยอมให้เห็นหรืออ่านข้อความนั้นได้
(3) การยื่น หนัง สือ ร้อ งทุก ข์นั้น ผู้ต้อ งขัง จะต้อ งยื่น ต่อ พัศ ดีเ รือ นจาหรือ ใส่ใ นที่ซึ่ง ทาง
เรือนจาจัดทาไว้122 ให้เพื่อการนั้น ซึ่งทางปฏิบัติแล้ว ทางเรือนจาจะจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์
(ตู้แดง)123 ให้ผู้ต้องขังเป็นนาไปใส่ไว้โดยตรง
(4) เจ้าพนักงานเรือนจาต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ หรือฎีกา ไปยื่น
ได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการกีดกัน
(5) เมื่อ พัศ ดีไ ด้รับ หนัง สือ ร้อ งทุก ข์ที่ผู้ต้อ งขัง ยื่น แล้ว ต้อ งทาการเปิด ซองเพื่อ ตรวจดู
ข้อ ความ ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง แก้ไ ข ให้ค วามช่ว ยเหลือ ตามคาร้อ งทุก ข์ต ามสมควรแก่ก รณี
และเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจา พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติที่ได้ดาเนินการไป 124
ข้อความในหนังสือร้องทุกข์ ฎีกาหรือเรื่องราวนั้น หากผู้ต้องขังต้องการให้เป็นความลับ
จะขอรัก ษาเป็น ความลับ ได้โ ดยการสอดหนัง สือไว้ ใ นซองหรือ ผนึก ซองนั้น พร้อ มกับ เขีย นหน้า
ซองว่า “ลับ ”ถ้า หากผู้ต้อ งขัง ไม่ไ ด้เขีย นคาดัง กล่า วไว้ เจ้า พนัก งานเรือ นจาจะต้อ งเขีย นไว้เ มื่อ
ทราบถึงความประสงค์ข องผู้ต้องขังที่ต้องการให้เป็นความลับและห้ามเจ้าพนักงานเรือนจาอ่า น
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แต่เ จ้า พนัก งานเรือ นจามีห น้า ที่ดาเนิน การส่ง คาร้อ งทุก ข์ดัง กล่า วไปยัง ผู้รับ หากเป็น หนัง สือ
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ให้เจ้าพนักงานเรือนจาดาเนินการส่งไปยังอธิบดีเพื่อที่จะ
ดาเนินการต่อไป 125
(6) การแจ้งคาสั่งหรือผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์หรือการตอบเรื่องร้องทุกข์หรือฎีกานั้น
ต้อ งแจ้ง ให้ผู ้ต้อ งขั ง ที่ยื ่น เรื ่อ งราวทราบและให้ผู ้ต้อ งขัง ลงลายมือ ชื่อ รับ ทราบหรือ การพิม พ์
ลายนิ้วมือยืนยันการรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 126
ข. กรณีร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบ
ของเจ้าพนักงานของเรือนจา
ตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญ ญัติใ ห้ผู้ต้อ งขัง มีสิท ธิที่จ ะร้อ งเรีย น
เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานของเรือนจาได้
โดยให้ได้รับความคุ้มครองและให้คาปรึกษาในทันที รวมทั้งคาร้องดังกล่าวต้องรักษาเป็นความลับ
และได้รับ การไต่ส วนชี้ข าดโดยพนัก งานอัย การ ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง 127 กรณีดัง กล่า วนี้ หากผู้ต้อ งขัง ซึ่ง เป็น หญิง และตั้ง ครรภ์จ ากการล่ว ง
ละเมิด ทางเพศจะต้อ งได้รับ คาแนะนาหรือ ปรึกษาทางการแพทย์อ ย่า งเหมาะสมและต้อ งได้รับ
การสนับสนุนการดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจาเป็น รวมทั้งการให้ความช่ว ยเหลือ
ด้านกฎหมายด้วย 128 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
เรื่องของการร้องเรีย นเกี่ยวกับการถูกล่ว งละเมิด ทางเพศจากการปฏิบัติห น้า ที่ข องเจ้า
พนักงานเรือนจาเป็น เรื่องที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่จากพระราชบัญญัติราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2479
เพื่อ ให้ส อดคล้องกับ ข้อ กาหนดสหประชาชาติว่าด้ว ยการปฏิบัติต่อผู้ต้อ งขัง หญิงในเรือนจาและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง (ข้อกาหนดกรุงเทพฯ) (The United Nations
rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for
women offenders หรือ “The Bangkok Rule”) ข้อ 25(1) และ (2) ที่กาหนดว่า ผู้ต้อ งขัง
หญิงที่ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบควรที่จะได้รับการคุ้มครอง ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษา
ในทัน ทีแ ละคาร้อ งดัง กล่า วต้อ งได้รับ สืบ สวนสอบสวนโดยเฉพาะผู้ที่ตั้ง ครรภ์จ ากการกระทา
ดังกล่าว พึงได้รับคาแนะนาและคาปรึกษาทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสมและพึงได้รับการดูแล
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สุขภาพทางกายและทางจิตตามความจาเป็นรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วย 129 ซึ่ง
ข้อ กาหนดกรุง เทพยกร่า งขึ้น เพื่อ เป็น ส่ว นเพิ่ม เติม ของข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติในการปฏิบัติ ต่อ ผู้ต้อ งขัง โดยขยายความเฉพาะประเด็น ความละเอีย ดอ่อ นทาง
เพศที่จ าเป็น ต้อ งวางหลัก ให้แ ตกต่า งเป็น พิเ ศษจากหลัก การใหญ่ อีก นัย หนึ ่ง คือ ข้อ กาหนด
กรุงเทพ ควรต้องพิจ ารณาควบคู่ไปกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ น
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 130
กรณีก ารร้อ งเรีย นของผู้ต้อ งขังที่ถูก ทาร้า ยตามข้อ กาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการแก้ ไขในส่ว นของการร้องเรียนกรณีผู้ต้องขังถูกทา
ร้ายหรือทารุณ นั้น ไม่ได้จากัดเฉพาะกรณีล่ว งละเมิดทางเพศเท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองไปถึง
การถูกทาร้ายหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นด้วย กล่าวคือ ข้อที่กล่าวหา
ว่า มีก ารทรมานและการปฏิบัติล งโทษอื่นๆที่โ หดร้า ยหรือ ไร้มนุษ ยธรรม หรือ ย่ายีศัก ดิ์ศรีค วาม
เป็น มนุษ ย์จ ะต้อ งดาเนิน การโดยทัน ทีแ ละให้มีก ารสอบสวนโดยพลัน และอย่า งไม่ลาเอีย งโดย
เจ้า หน้า ที่ อิส ระระดับ ชาติ และจะต้อ งมีห ลัก ประกัน เพื่อ เป็น การคุ้ม ครองความปลอดภัย ของผู้
ร้องทุกข์ด้วย
การร้องทุกข์ในกรณีผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นตาม
พระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เมื่อผู้ต้องขังถูกทาร้าย หรือทารุณจากการปฏิบัติของเจ้ า
พนัก งานเรือ นจา ผู้ต้อ งขัง ต้อ งยื่น เรื่อ งร้อ งเรีย นต่อ เจ้า พนัก งานเรือ นจา ผู้บัญ ชาการเรือ นจา
อธิบ ดี รัฐ มนตรี หรือ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ทูล เกล้า ฯ ถวายฎีก า ทั้งนี้จะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติมากอาจทาให้เกิด
ความล่าช้าในการเข้าช่ว ยเหลือผู้ต้องขังอีกทั้งไม่มีขั้นตอนที่เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณเท่าที่ควร เนื่องจากการทาร้ายหรือการทารุณโดยการปฏิบัติของ
เจ้าพนักงานเรือนจานั้นอาจเป็นความผิดทางอาญาผู้กระทาผิดย่อมเกรงที่จะได้รับโทษทางอาญา
ซึ่งอาจนาไปสู่การข่มขู่ หรือการขัดขวางการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง หรือทาเกิดความไม่ปลอดภัย
แก่ตัว ผู้ต้อ งขังผู้นั้น และยัง ทาให้ ญาติผู้ต้อ งขัง และคนในสัง คมเกิด ความเคลือ บแคลงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจา
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ดังกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 แม้ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
ใหม่ในเรื่องของการร้องทุก ข์ของผู้ต้องขัง แต่ก็ยังมิได้ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้ต้องขังใน
กรณีที่ผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจาอันมีลักษณะที่
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2.7.3 ปัญหาเกี่ยวกับ การใช้กาลังบังคับ
ตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญ ญัติห้า มมิใ ห้เ จ้า พนัก งานเรือ นจาใช้
กาลังบังคับแก่ผู้ต้องขังเว้นแต่จะเป็นการกระทาเพื่อปูองกันตัว หรือผู้ต้องขังหลบหนี ใช้กาลังกาย
ขัดขืนโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ช อบด้ว ยกฎหมายของพนักงานเรือนจา
หรือระเบียบของกรมราชทัณฑ์ โดยการดาเนินการใช้กาลังบังคับได้เท่าที่จาเป็นและเหมาะสมกับ
พฤติการณ์ และต้องรายงานเหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจา 131นอกจากการใช้กาลังทางร่างกายแล้ว
การใช้กาลัง บังคับ กับ ผู้ต้อ งขัง ตามพระราชบัญญัติราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 3 กรณี
ดังต่อไปนี้
ก. การใช้อาวุธอย่างอื่นนอกจากอาวุธปืน
กรณีก ารใช้อ าวุธ อย่า งอื่น นอกจากอาวุธ ปืน กฎหมายได้มีก ารบัญ ญัติใ ห้ เ จ้า พนัก งาน
เรือนจาอาจใช้อาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขัง ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 132
(1) ผู้ต้องขังกาลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนีและเจ้าพนักงานเรือนจาไม่มีทางปูองกัน
อย่างอื่นนอกจากการใช้อาวุธ
(2) ผู ้ต ้อ งขัง ก่อ ความไม่ส งบขึ ้น และไม่เ ชื ่อ ฟัง เจ้า พนัก งานเรือ นจ าห้า มปราม เช่น
ผู้ต้องขังทะเลาะวิวาทกัน
(3) ผู้ต้องขังใช้กาลังทาร้ายหรือพยายามทาร้ายเจ้าพนั กงานเรือนจาหรือบุคคลอื่น
ประเภทหรือชนิดของอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจาจะมีไว้ในการครอบครองได้ ต้องเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข. การใช้อาวุธปืน
การใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขัง นั้นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ เจ้าพนักงาน
เรือนจาที่จะใช้อาวุธปืนกั บผู้ต้องขังได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 133
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(1) ผู ้ต้อ งขัง มีอ าวุธ และขัด ขืน ไม่ย อมวางอาวุธ อัน อาจเกิด อัน ตรายต่อ เจ้า พนัก งาน
เรือนจาหรือผู้อื่น
(2) ผู้ต้องขังซึ่งกาลังหลบหนีโ ดยไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจาสั่งให้ห ยุดและไม่มี
ทางอื่นที่จะจับกุมได้
(3) ผู้ต้อ งขัง ตั้ ง แต่ 3 คนขึ้น ไปก่อ ความวุ่น วาย เปิด หรือ พยายามเปิด หรือ ทาลายหรือ
พยายามทาลายประตู รั้ว กาแพง หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในเรือ นจา หรือ ใช้กาลังทาร้ายเจ้า
พนักงานเรือนจาหรือผู้อื่น และไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจาสั่งให้หยุด
(4) ผู้ต้องขังใช้อาวุธทาร้ายหรือพยายามทาร้ายเจ้าพนักงานเรือนจาหรือผู้อื่น
การใช้อาวุธ ปืน นั้น หากมีเจ้า พนักงานเรือนจาผู้มีอานาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้ว ยและอยู่
ในวิสัยที่จะรับคาสั่งได้ การใช้อาวุธปืนนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานเรือนจา
ผู้นั้นแล้วเท่านั้น
ค. การใช้เครื่องพั นธนาการ
โดยหลัก กฎหมายตามพระราชบัญญัติราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติ ห้า มมิใ ช้เครื่อ ง
พันธนาการแก่ผู้ต้องขัง โดยมี ข้อยกเว้นในการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังให้มีการรัดกุมมาก
ขึ้น กว่าพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยมุ่งประสงค์เพื่อเป็นการปูองกันภยันตรายต่อ
ผู้ต้อ งขัง เองหรือ ต่อ ผู้อื่น และเพื่อ ปูอ งกัน การหลบหนีก ารคุม ขัง เป็น สาคัญ ทั้ง นี้ก ฎหมายได้
บัญญัติเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังโดยหากจะต้องใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังที่มีอายุไม่เกินสิบ
แปดปีและผู้ต้อ งขังซึ่งเจ็บ ปุว ย ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขัง ที่มีอายุกว่าหกสิบปี เจ้าพนักงานเรือนจา
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมแล้วแต่กรณีจะต้องเห็นเป็นการจาเป็นที่จะต้องที่จะต้องใช้
เครื่องพันธนาการนั้นด้วยและผู้สั่งใช้เครื่องพันธนาการนั้นจะต้องบันทึกเหตุผลหรือความจาเป็นที่
ต้องใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังไว้ด้วย
จะเห็น ได้ว่า โดยหลักตามพระราชบัญญัติราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 นั้น ไม่ไ ด้ใ ห้อานาจเจ้า
พนัก งานราชทัณ ฑ์ในการใช้กาลัง กับผู้ต้อ งขัง แต่อ ย่า งใด เพีย งแต่กาหนดข้อยกเว้น ไว้ในกรณีมี
เหตุสาคัญ จาเป็น อัน เนื่อ งมาจากการที่ผู้ต้อ งขัง จะหลบหนี กระทาเพื่อ ปูอ งกัน ตัว และกรณีที่
กฎหมายให้อานาจเจ้าพนักงานเรือนจาในการใช้อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขัง
นั้น ได้มีการกาหนดให้ใช้ได้เฉพาะบางกรณีที่เป็นการจาเป็นเท่านั้น ในเรื่องการใช้อาวุธ ปืนเป็น
การก าหนดกรอบดุล พิ น ิจ การใช้อ าวุธ ของพนัก งานเจ้า พนัก งานเรือ นจ าซึ ่ง เป็น กรณีที ่มี
สถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น ยิ่งกว่ากรณีส ถานการณ์ที่อนุญาตให้เจ้าพนักงานเรือนจาให้อาวุธ ชนิด
อื่น 134 อัน เป็น ไปตามข้อ กาหนดมาตราฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
134
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ผู้ต้องขังที่ห้ามเจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังกับผู้ต้องขัง เว้นแต่กรณีเพื่อปูองกันตัว หรือกรณีที่มี
ความพยายามหลบหนี หรือเมื่อมีการใช้กาลังทางกายภาพทั้งในทางที่ก้าวร้าวหรือดึงดัน เพื่อขัด
ขืนคาสั่งที่ช อบด้ว ยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับโดยเจ้าพนักงานเรือนจาที่เป็นผู้ใช้กาลัง ต้อง
ใช้เท่าที่จาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและต้องรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการเรือนจาทราบโดยทันที
อย่า งไรก็ต ามการให้อานาจเจ้า พนัก เรือ นจาใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง นั้น ควรที่จ ะมี
ขั้น ตอนการตรวจสอบการใช้ดุล พินิจ ก่อ นที่เ จ้า พนัก งานเรือ นจาจะใช้กาลัง บัง คับ เพื่อ เป็น การ
ปูอ งกัน ผลร้า ยที่อ าจเกิด ขึ้น ในภายหลัง มีก ารใช้กาลั ง บัง คับ อัน จะเป็น ประโยชน์แ ก่ตัว ผู้ต้อ งขัง
มากกว่าการรายงานเหตุการณ์การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังนั้นในภายหลังที่มีการใช้กาลังบังคับ
ไปแล้วซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังจะได้รับผลร้ายจากการใช้กาลังบังคับอย่างเกินสมควรแก่เหตุไป
แล้ว จึง ค่อ ยมีก ารรายงานถึงการใช้กาลัง อีกทั้งก่อ นมีก ารใช้กาลัง บังคับควรมีบ ทบัญ ญัติใ นการ
ปฏิบัติที่เป็น การเตือ นผู้ต้องขังก่อ นมีก ารใช้กาลัง บังคับ เพื่อ เป็น การข่ม ขู่มิใ ห้ผู้ต้อ งขัง กระทาไป
ตามเหตุแห่งความจาเป็น ที่จ ะต้องมีการใช้กาลังบังคับนั้น เพื่อเป็นการให้โ อกาสผู้ต้องขังได้ห ยุด
กระทาการอันเป็นเหตุให้มีการใช้กาลังบังคับและลดโอกาสในการใช้กาลังกับผู้ต้องขัง
2.7.4 ปัญหาเกี่ยวกับ การแจ้ง
เมื่อเกิดกรณีผู้ต้องขังที่อาศัยอยู่ในเรือนจาเสียชีวิต ปุวยหนัก หรือผู้ต้องขังวิกลจริต เดิม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มิได้มีบทบัญญัติที่ให้มีการแจ้งเรื่องราวดังกล่าวไปยังญาติ
ของนักโทษผู้เสียชีวิต ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 โดยบัญญัติ
ให้ในเรื่องของการแจ้งในกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
คือ กรณีมี ผู้ต้อ งขัง เสีย ชีวิต ปุว ยหนัก บาดเจ็บ สาหัส วิก ลจริต หรือ จิต ไม่ป กติ ใ ห้ผู้บัญ ชาการ
เรือ นจาแจ้ง เรื่องดัง กล่า วให้แ ก่คู่ส มรสของผู้ต้องขัง นั้น ญาติ หรือ บุค คลที่ผู้ต้องขัง ระบุไ ว้ท ราบ
โดยไม่ช ัก ช้า 135หลัก ดัง กล่า วนี ้ม ีที่ม าจากการบัญ ญัติเ พื ่อ ให้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรื่องของการแจ้งข่าวการ
เสียชีวิตของผู้ต้องขัง
อย่า งไรก็ต ามนอกจากการแจ้ง ข่า วดัง กล่า วนี้ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติ ยัง ได้มีก ารกาหนดให้ผู้บัญ ชาการเรือ นจามีห น้า ที่ใ นการแจ้ง การสอบสวนโดย
กาหนดให้ไม่ว่ า กรณีจ ะมีการสอบสวนภายในเรือนจาหรือไม่ ผู้บัญชาการจะต้อ งรายงานข้อมูล
โดยไม่ชักช้าเมื่อมีผู้เสียชีวิต สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงระหว่างการควบคุมตัว หรือมีเหตุ
อัน ควรเชื่อ ได้ว่า มีก ารทรมานและปฏิบัติห รือ ลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้า ย ไร้ม นุษ ยธรรม หรือ ย่ายี
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ศักดิ์ศรี โดยรายงานต่อศาลหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เป็นอิสระจากฝุายบริหารเรือนจาและ
จะต้องทาการสอบสวนโดยพลัน ไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม
ตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติใ นเรื่อ งของการแจ้ง การ
สอบสวนไว้แ ต่ไ ด้มีห นัง สือ เวีย นกรมราชทัณ ฑ์กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารปฏิบัติข องเรือ นจาเมื่อ มี
ผู้ต้องขังเสียชีวิตรวมทั้งกาหนดให้มีการแจ้งให้พนักงานสอบสวนเข้ามาเพื่อทาการชันสูตรพลิกศพ
ส่ว นกรณีผู้ต้องขัง ได้รับ บาดเจ็บ สาหัส หรือกรณีมีเหตุ อัน ควรเชื่อ ได้ว่ามีการทรมานและปฏิบัติ
หรือลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษ ยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี มิได้มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ใดที่กาหนดให้ผู้บัญชาการมีห น้าที่ในการแจ้งให้มีเจ้าหน้าที่จากภายนอกเข้ามาทาการสอบสวน
หากเกิดกรณีที่ผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือได้รับการปฎิบัติที่มีลักษณะเป็นการทารุณและผู้ต้องขังมิได้
ยื่นเรื่องราวร้องทุ กข์ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาดังกล่าวอาจมิได้รับการ
ตรวจสอบหรือการสอบสวนนั้นอาจมีขึ้นเป็นการภายในทาให้ขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบ
จากองค์กรภายนอกเรือนจาและผู้ต้องขังอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร
บทสรุปของปัญหาการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่
โดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายราชทัณ ฑ์ประเทศไทยนอกจากปัญหาความไม่
สอดคล้อ งกับ หลัก ความคุ ้ม ครองสิท ธิแ ละศัก ดิ ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องผู ้ต ้อ งขัง ตามหลัก
มาตรฐานสากลต่างๆอันส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
แล้ว ยังทาให้การลงโทษจาคุกแก่ผู้ต้องขังนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษในปัจจุบัน
ที่มุ่ง เน้น ให้เ ป็น การแก้ไ ขพัฒ นาพฤตินิสัย ของผู้ต้อ งขัง มากกว่า วัต ถุป ระสงค์ก ารลงโทษอื่น ๆ
เนื่อ งจากทาให้ผู้ต้องขังเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับ เจ้า พนัก งานเรือนจาซึ่ งอาจทาให้เกิดการไม่เชื่อฟัง
และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของเรือนจา
นอกจากนี้ การทาร้า ยหรือ การปฏิ บัติที่มีลัก ษณะโหดร้า ยร้า ยทารุณ หรือ มีก ารใช้กาลัง
บังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุ ย่อมเป็นการกระทาที่ฝุาฝืนต่อกฎหมายซึ่งผู้กระทาควรต้อง
ได้รับโทษเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องขัง แต่เนื่องจากการกระทาความผิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิด
ภายในเรือนจาที่ยากแก่การตรวจสอบหรือเข้าถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมหากมิได้มีการร้องทุกข์
กฎหมายราชทัณฑ์ประเทศไทยจึงควรที่จะมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่
ถูก ทาร้า ยหรือทารุณ จากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนัก งานเรือนจาที่มากขึ้น จากเดิม
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง และ
สร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาให้แก่คนในสังคม

บทที่ 3
การคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจาในกฏหมายบังคับโทษของต่างประเทศและประเทศไทย
ปัจ จุบัน กฎหมายบัง คับ โทษในหลายๆประเทศล้ว นให้ค วามสาคัญ กับ การคุ้ม ครองสิท ธิ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเนื่องจากในปัจจุบันได้มีมาตราฐานสากลต่างๆที่ออกมา
เพื่อ เป็น แนวทางในการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ผู้ต้อ งขัง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เป็นข้อกาหนดที่
นานาประเทศนามาเป็น แนวทางในการบัญ ญัติก ฎหมายบัง คับ โทษเพื่อ เป็น มาตรฐานคุ้ม ครอง
สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตามข้อกาหนดดังกล่าวมิได้มีส ภาพบังคับ
ให้น านาประเทศต้อ งปฏิบัติต าม ทาให้ใ นแต่ล ะประเทศได้นาแนวทางดัง กล่า วมาใช้แ ต่ก็มิใ ช่
ทั้ง หมด เนื่อ งจากจะต้อ งคานึง ถึง สภาพบริบ ททางสัง คม กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิศ าสตร์ข อง
ประเทศนั้นๆด้วย
บทที่ 3 นี้ผู้เขีย นจะอธิบ ายถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังกรณีที่ถูก ทาร้ายหรือทารุณ
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศ
ออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่ล้ว นให้ความสาคัญกับสิทธิ
และศัก ดิ ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องผู ้ต ้อ งขัง เป็น หลัก โดยจะท าการอธิบ ายเฉพาะประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของ
เจ้าพนักงานเรือนจา
3.1 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายราชทัณฑ์ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการที่ศาลจะลงโทษผู้กระทาความผิดได้อันจะเป็นผลให้ผู้
นั ้น จะต้อ งถูก บัง คับ โทษจ าคุก ในเรือ นจ าจะต้อ งมาจากหลัก พื ้น ฐานตามรัฐ ธรรมนูญ และ
หลักประกันในกฎหมายอาญา 1เมื่อมีบทบัญญัติ ของกฎหมายอาญากาหนดฐานความผิดและโทษ
ไว้อย่างชัดเจนศาลก็มีอานาจพิพากษาได้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหพันธ์สาธารณรัฐ
1

ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก, หน้า 151. อ้างถึง Criminal Code
(Strafgesetzbuch,StGB). As promulagated on 13 November 1998 Federal Law Gazette
I,p.945,p.3322
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เยอรมนีเริ่มจากตารวจทาหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและจับกุม เมื่อเจ้าพนักงานตารวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ก็จะจัดส่งสานวนไปให้กับพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจะดาเนินการ
ค้นหาความจริงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงของคดีนั้นและเพื่อเป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน
ให้เพียงพอต่อการเสนอฟูองคดีต่อศาล เมื่อเห็นว่าน้าหนักพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินคดี
กับผู้ต้องหาแล้วจึงมีคาสั่งให้ฟูองคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจต่อไป
สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีใ ช้กฎหมายในระบบซีวิล ลอว์ (civil law) ซึ่งเป็นต้น แบบที่
หลายประเทศนามาเป็น แบบอย่างโดยมีการนาแนวคิดทฤษฎีและหลักการต่างๆเป็นแนวทางใน
การด าเนิน การทางกฎหมายหลายประการ 2 โดยกฎหมายบัง คับ โทษจ าคุก ของสหพัน ธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนีที่บัง คับ ใช้อ ยู่ใ นปัจ จุบัน ได้แ ก่ กฎหมายว่า ด้ว ยการบัง คับ โทษและวิธีก าร
บังคับเพื่อความปลอดภัย ค.ศ. 1976 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 2001 โดยมีเปูาหมาย
เพื่อ เป็น การคุ้ม ครองสาธารณชนให้ป ลอดภัย จากการกระทาผิด ครั้ง ต่อ ๆไปของผู้ต้อ งขัง และ
แก้ไ ขพฤตินิสัย ของผู้ต้อ งขัง ให้ส ามารถกลับ สู่สัง คมโดยไม่ห วนกลับ มากระทาความผิด อีก การ
ดาเนิน ชีวิต ของผู้ต้อ งขัง ในเรือ นจานั้น จะต้อ งเป็น การใช้ชีวิต ใกล้เ คีย งกับ การใช้ชีวิต โดยทั่ว ไป
เท่าที่จะเป็นไปได้ 3
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีกระบวนการบั งคับโทษที่เป็นระบบและมีความชัดเจน โดย
กฎหมายบังคับโทษได้กาหนดมาตรการต่างๆที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขัง ตลอดจนการบัญญัติถึง
อานาจของศาลในการพิจ ารณาข้อ พิพ าทหรือ ข้อ โต้แ ย้ง เกี่ย วกับ การบัง คับ โทษโดยมีก ารจัด ตั้ง
แผนกคดีก ารบัง คับ โทษทางอาญาในศาลยุติธ รรม ศาลบัง คับ โทษมีอานาจตัด สิน ข้อ พิพ าทที่
เกี่ย วข้อ งกับ การบัง คับ โทษทางอาญาศาลสามารถทาการพิจ ารณาและรับ ฟัง ความคิด เห็น นอก
สถานที่โดยเฉพาะเรือนจาได้ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขังที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน 4
นอกจากนี้ สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี (The Basic Law of the Federal Republic
of Germany) ยัง ให้ค วามสาคัญ กับ หลัก การเคารพศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์แ ละสิท ธิม นุษ ยชน
โดยได้มีการบัญญัติหลักการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 1 ว่า5
2

ธานี วรภัทร์, รายงานผลการวิจยั การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจาศึกษามาตรการกฎหมายในชั้นบังคับโทษ
จาคุก (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555), หน้า 112.
3
Execution of sentence law 2001,Article 2-3
4
รติบดี รชตะเมธากุล กบทบาทของผู้พิพากษาในการพักการลงโทษ," (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิตศิ าสตร์ปรีดีย์
พนมยงค์ 2556),หน้า 59.
5
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, "รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน แปลจาก (The Basic Law of
the Federal Republic of Germany)" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560. แหล่งที่มา:
www.library2.parliament.go.th
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(1) เกีย รติภ ูมิข องมนุษ ย์นั้น จะละเมิด มิไ ด้ เป็น หน้า ที่ข องเจ้า หน้า ที่ทั้ง มวลของรัฐ ที่
จะต้องเคารพและปกปูองเกียรติของมนุษย์
(2) ชนชาวเยอรมันยอมรับว่า สิทธิมนุษยชนที่จะละเมิดไม่ได้และที่จะโอนไม่ได้นั้น เป็น
พื้นฐานของทุกประชาคมของสันติภาพและของความยุติธรรมในโลก
(3) ฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร ฝุายตุลาการพึงเคารพสิทธิมูล ฐานทั้งมวลต่อไปนี้เสมือน
หนึ่งเป็นกฏหมายบังคับได้ ”
ดังนั้น ผู้ต้องขังในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งจึงต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย
ในเรื่องของการปฎิบัติต่อผู้ต้อ งขังกรณี ถูก ทาร้ายหรือทารุณจากการปฎิบัติห น้าที่โ ดยมิ
ชอบของเจ้า พนัก งานเรือ นจานั้น ตามกฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ที่ไ ด้
ปรากฎอยู ่ใ นกฎหมายว่า ด้ว ยการบัง คับ โทษและวิธ ีก ารเพื่อ ความปลอดภัย ( Execution of
Sentences Law-StVollzG) ได้มีการบัญญัติถึงการคุ้มครองไว้ห ลายประการที่น่าสนใจอันเป็น
แนวทางปฎิบ ัติที ่ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานขั ้น ต่ าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบ ัติต ่อ
ผู้ต้องขัง โดยแยกพิจารณาเป็น 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือ
ทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังต่อไปนี้
3.1.1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
กฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีนั้น มีห ลัก ว่า สุข ภาพอนามัย ของ
ผู้ต้องขังทั้งสุขภาพทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะต้องได้รับการดูแลไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนและ
ต้อ งได้ร ับ การดูแ ลมาตรการที่จ าเป็น ในการคุ้ม ครองสุข ภาพอนามัย และความสะอาด 6 เมื่อ
ผู้ต้อ งขัง เจ็บ ปุว ยหรือ ได้รับ บาดเจ็บ ผู้ต้อ งขัง จะต้อ งได้รับ การรัก ษาพยาบาล ทัน ต กรรม การ
บริก ารทางการแพทย์แ ละบริก ารเสริม สาหรับ การคุม ประพฤติ ตลอดจนความเครีย ดและการ
บาบัดด้วยวิธีการทางานโดยจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายบังคับโทษ 7
ตามกฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี กาหนดแพทย์มีห น้า ที่ต รวจ
สุข ภาพของผู้ต้อ งขัง ตั้ง แต่แ รกรับ ผู้ต้อ งขัง เข้า มาในเรือ นจาและภายหลัง จากนั้น หากผู้ต้อ งขัง
เจ็บ ปุว ย 8 ก่อนที่จ ะมีก ารลงโทษทางวินัย กับผู้ต้อ งขังด้ว ยวิธีก ารขัง เดี่ย วจะต้องได้รับคาปรึก ษา
และฟัง ความเห็น จากเกี่ย วกับ ตัว ผู้ต้อ งหานั้น และระหว่า งที่มีก ารขัง เดี่ย วผู้ต้อ งขัง จะต้อ งอยู่
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ภายใต้การดูแลของแพทย์ หากพบว่าผู้ต้องขั งได้รับอันตรายจากการคุมขังจะต้องหยุดการคุมขั ง
ด้วยวิธีการขังเดี่ย วนั้น 9และหากมีกรณีการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังแพทย์ห รือเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์มีหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังโดยไม่ชักช้าเป็นประจาทุกวันเท่าที่จะกระทาได้ แต่
ไม่ใช้กับกรณีที่มีการใช้เครื่ องพันธนาการระหว่างนาตัวออกจากห้องขัง การนาตัวไปที่อื่นหรือการ
ขนส่ง10 ซึ่งเป็นการกาหนดหน้าที่ของแพทย์ในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีที่ได้รับ
การลงโทษทางวินัย หรือ การใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการกับ ผู้ต้อ งขัง ที่มีค วามเสี่ย งที่ผู้ต้อ งขัง จะได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ
3.1.2 การร้องทุกข์
การร้อ งทุก ข์ข องผู้ต้อ งขัง ในประเทศสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี กฎหมายบัญ ญัติใ ห้
ผู้ต้อ งขัง มีสิท ธิยื่น เรื่อ งราวร้อ งเรีย นในเรื่อ งต่า งๆที่ก ระทบสิท ธิข องตนจากกระบวนการที่ใ ช้ใ น
การบัง คับ โทษจาคุก ต่อ ผู้บ ัญ ชาการเรือ นจา โดยการร้อ งทุก ข์นั้น จะทาด้ว ยวาจาหรือ ทาเป็น
หนัง สือ ก็ไ ด้ ผู้ต้อ งขัง สามารถยื่น เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ไ ด้ใ นเวลาที่เ รือ นจาได้กาหนดไว้ใ ห้ซึ่ง ปกติ
เรือนจาจะต้องจัดเวลาให้พบเป็น ประจาด้ว ย และในกรณีร้องเรียนต่อผู้แทนผู้ตรวจการเรือนจา
ในเวลาตรวจเรือ นจา ต้อ งมีห ลัก ประกัน ว่า ผู้ ต้อ งขัง จะสามารถบอกกล่า วเรื่อ งราวของตนให้ผู้
ผู้แทนผู้ตรวจการนั้น ได้ 11 เมื่อผู้ต้องขังยื่ นคาร้องทุกข์ผู้ต้องขังก็มีสิทธิ ที่จะได้รับการตอบกลับคา
ร้องทุกข์นั้นซึ่งการร้องทุกข์ด้วยวิธีดังกล่าวนี้เป็นวีธีที่ผู้ต้องขังนิยมใช้ที่สุดเพราะผู้ต้องขังมักได้รับ
ผลการตอบกลั บ อัน เป็น ที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร้องทุกข์ด้ว ยวาจา เป็นการร้องทุกข์ที่
ช่วยให้ประหยัดเวลาและมักได้รับ การตอบกลับที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้
รับคาร้องทุกข์นั้น 12
นอกจากนี้ สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ยัง มีก ารจัด ตั้ง แผนกการบัง คับ โทษอาญาขึ้ น ใน
ศาลยุติธรรมซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการรับผิดชอบข้อพิพาทที่เกี่ยวกับวิธีการบังคับโทษทางอาญา มี
เขตอานาจทั่วไปในการรับ ผิดชอบต่อคดีบังคับโทษที่เกิดขึ้นในเรือนจาที่ตั้งอยู่ในเขตเดียวกันกับ
ศาล13
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ผู้ต้อ งขัง อาจมีคาร้อ งต่อ ศาลคัด ค้า นมาตรการเรื่อ งหนึ่ง เรื่อ งใดเกี่ย ว กับ การบัง คับ โทษ
เมื่อผู้ต้องขังเห็นว่ามาตรการหรือการปฏิเสธหรือการละเว้นเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้อง 14 ศาล
บังคับ โทษที่เ จ้า หน้าที่บัง คับ โทษอยู่ในเขตเป็น ผู้มีอานาจวินิจ ฉัยคาร้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อ งในคดี
ได้แ ก่ ผู้ยื่น คาร้อ ง เจ้า หน้า ที่บัง คับ โทษที่เ ป็น ผู้อ อกมาตรการอันเป็นเหตุขอให้เ พิก ถอนหรือ ถูก
ปฏิเสธโดยคาร้องหรือที่ละเว้น 15
แม้ตามกฎหมายบัง คับ โทษของสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีจะมิได้มีบทบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ต้องขังกรณีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือได้รับการปฏิบัติห รือลงโทษผู้ต้องขัง
ที ่ม ีล ัก ษณะเป็น การทารุณ เป็น การเฉพาะตามข้อ ก าหนดมาตรฐานขั ้น ต่ าขององค์ก าร
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง แต่ในเรื่องการร้องทุกข์นั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังยื่นคา
ร้อ งทุก ข์ต่อ ศาลบัง คับ โทษซึ่ง เป็น หน่ว ยงานอิส ระจากกรมราชทัณ ฑ์ที่ทาหน้า ที่เ ฉพาะในการ
พิจ ารณาข้อ พิพ าทเกี่ย วกับ การบัง คับ โทษ เพื่อ ให้ก ารตรวจสอบเรื่อ งร้อ งเรีย นของผู้ต้อ งขัง นั้น
เป็นไปอย่างโปร่งใส
3.1.3 การใช้กาลังบังคับ
เจ้าพนักงานเรือนจามีอานาจใช้กาลังบังคับกับผู้ต้อ งขังได้แต่การใช้กาลังบังคับนั้นจะต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กฏหมายกาหนดและจะกระทาได้ต่อเมื่อภารกิจดังกล่าวนี้ไม่อาจทาด้ว ย
วิธีอื่นใดได้แล้ว เจ้าพนักงานเรือนจาจึงจะมีอานาจใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังได้
กฎหมายบังคับโทษของสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ให้นิยามคาว่า “การใช้กาลังบังคับ ”
หมายถึง การใช้กาลังที่มีผลโดยตรงต่อบุคคลหรือทรัพย์โดยการใช้กาลัง การใช้อุปกรณ์ช่ว ย การ
ใช้อาวุธ 16 และคาว่า “การใช้กาลัง ” หมายถึง การกระทาที่มีผ ลต่อบุคคลหรือต่อทรัพย์ อุปกรณ์
ที่ช่ว ยในการใช้กาลังบัง คับ เช่น เครื่อ งพัน ธนาการ 17การใช้กาลังบังคับ ตามกฎหมายบัง คับ โทษ
ของประเทศสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น อาจใช้กับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องขังได้ด้วย ถ้าบุคคล
นั้นกระทาการเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังหลบหนีหรือบุ คคลนั้นบุกรุกเข้ามาในเรือนจาหรือเข้ามาอยู่โดย
ปราศจากอานาจ 18 การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังต้องเป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุ กล่าวคือ
ในการเลือ กใช้วิธีก ารต่า งๆทั้ง หลายที่ส ามารถใช้ไ ด้ผ ลนั้น จะต้อ งเป็น วิธีก ารที่มีผ ลกระทบต่อ
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บุคคลอื่นหรือสาธารณชนน้อยที่สุด 19 การใช้กาลังบังคับจะต้องหยุดลงในทันทีห ากเห็นได้ว่าการ
ใช้กาลัง โดยตรงเพื่อ ให้เ กิด ผลสาเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องการใช้กาลัง นั้น จะทาให้เ กิด ความ
เสียหายเกินสมควรแก่เหตุ ที่ใช้กาลัง20
นอกจากนี ้โ ดยปกติแ ล้ว การจะใช้ก าลัง บัง คับ นั ้น เจ้า พนัก งานเรือ นจ าจะต้อ งเตือ น
ผู้ต้องขังให้ ทราบก่อนเสมอ เว้นแต่ ตามพฤติการณ์ทาให้ไม่สามารถที่จะเตือนผู้ต้องขังก่อนได้เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภยันตราย 21การใช้กาลังบังคับจากคาสั่งของผู้บัญชาการเรือนจาหรือบุคคลอื่น
ที่มีอานาจสั่งเจ้าพนักงานเรือนจา เจ้าพนักงานเรือนจามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเว้นแต่คาสั่ งนั้น
จะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจาปฏิบัติตามคาสั่งให้กระทา
ผิดกฎหมาย ผู้ปฏิบัติตามจะพ้น ความรับก็ต่อเมื่อผู้นั้นไม่ทราบว่าคาสั่งนั้นเป็นคาสั่งที่มิช อบด้ว ย
กฎหมาย22 และเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจาเห็นว่าคาสั่งใดเป็นคาสั่งที่มิช อบจะต้องคัดค้านคาสั่งนั้น
ต่อผู้ที่ออกคาสั่ง 23
การใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขัง 24จะกระทาได้ต่อเมื่อได้ใช้มาตรการอื่นกับผู้ต้องขังแล้วไม่เป็น
ผล การใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขังจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อการใช้อาวุธ แก่ทรัพย์ไม่เป็นผล เจ้าพนักงาน
เรือนจาที่ใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ และการใช้อาวุธ ปืน
นั้นจะต้องหยุดลงเมื่อปรากฎว่าการใช้อาวุธ นั้นจะทาให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับอันตรายไปด้ว ยโดย
ก่อนการใช้อาวุธปืนจะต้องมีการเตือนล่วงหน้า อาจจะกระทาโดยการยิ งเตือน การใช้อาวุธ โดยมี
มีการเตือนล่วงหน้าจะกระทาได้โดยการยิงเตือน การใช้อาวุธโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าให้กระทา
ต่อเมื่อเป็นการสมควรเพื่อปูองกันภยันตรายปัจจุบันที่มีต่อร่างกายและชีวิต
การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังโดยปกติแล้วจะใช้ได้กับมือและเท้าของผู้ต้ องขัง แต่
ผู้บัญชาการเรือนจาอาจใช้การพันธนาการโดยวิธีอื่นก็ได้แต่จะต้องมีการผ่อนปรนการพันธนาการ
นั้น ตามระยะเวลาถ้าเป็น กรณีจาเป็น ถ้ามีการใช้เ ครื่องพันธนาการกับ ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง จะต้อ ง
ได้รับการตรวจเยี่ยมจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นประจาทุกวัน
การใช้กาลังกับผู้ต้องขังตามกฎหมายบังคับโทษสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นจะเห็นว่า
จะต้อ งไม่มีห นทางอื่น ที่จ ะใช้ป ฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง แล้ว และมีขั้น ตอนการเตือ นผู้ต้อ งขัง ก่อ นหาก
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ผู้ต้อ งขังไม่ป ฏิบัติต ามคาสั่ง จึงจะใช้กาลัง บังคับ กับ ผู้ต้อ งขังเพื่อ เป็น การปูอ งกัน การละเมิด สิท ธิ
ของผู้ต้อ งขัง ที่ม ากกว่าการกาหนดให้มีการใช้กาลัง บัง ได้โ ดยไม่ต้อ งเตือ นให้ห ยุด การกระทาอัน
เป็นเหตุที่ทาให้มีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง
3.1.4 การแจ้ง
กฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีไ ด้มีก ารบัญ ญัติใ นเรื่อ งการแจ้ง
เกี่ย วกับ การเจ็บ ปุว ยและการเสีย ชีว ิต ของผู้ต้อ งขัง เมื่อ ผู้ต้อ งขัง มีอ าการเจ็บ ปุว ยหนัก หรือ
เสียชีวิต เรือนจาจะต้องแจ้งแก่ญาติส นิทของผู้ต้องขังหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังให้ทราบ
โดยไม่ชัก ช้า ในเรื่อ งนี้เ ป็น การบัญ ญัติที่ส อดคล้อ งกับ ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติใ นการปฏิบ ั ต ิต่อ ผู ้ต้อ งขัง กล่า วคือ กรณีที่ผู ้ต้อ งขัง เสีย ชีว ิต ปุว ยหนัก ได้ร ับ
อัน ตรายสาหัส หรือถูกย้ายไปสถานที่อื่น เพื่อการบาบัด ทางจิต ผู้บัญ ชาการเรือนจาจะต้อ งแจ้ง
เรื่องดังกล่าวให้ให้คู่สมรสของผู้ต้องขังทราบถ้าหากผู้ต้องขังมีคู่สมรส หรือญาติส นิทของผู้ต้องขัง
หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังผู้นั้นระบุว่าเป็นคนที่ไว้วางใจ แต่มิได้มีกฎหมายบัญญัติหน้าที่ให้ผู้บัญชาการ
ต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระเพื่อเข้ามาทาการสอบสวนกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บหรือ
มีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได้ว่า ผู้ต้อ งขัง นั้น ถูก ทาร้า ยหรือ รับ การปฏิบัติที่มีลัก ษณะเป็น การทารุณ อย่า ง
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
3.2 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษประเทศออสเตรเลีย (รัฐนิวเซาท์เวลส์)
ประเทศออสเตรเลีย ประกอบไปด้ว ย 6 รัฐ และ 2 อาณาเขตปกครองได้แ ก่ รัฐ นิว เซาท์
เวลส์ รัฐ วิ ก ทอเรีย รัฐ ควีน สแลนด์ รัฐ ออสเตรเลีย ตะวัน ตก รัฐ ออสเตรเลีย ใต้ รัฐ ทัส เมเนีย
มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย มณฑลตอนเหนือ 25 โดยในแต่ล ะรัฐ มีร ะบบกระบวนการยุติธ รรม
เป็นของตนเอง ส่วนระบบเรือนจาของประเทศออสเตรเลียจะประกอบไปด้ว ยเรือนจาที่เป็นของ
รัฐและเรือนจาที่ดาเนิน การโดยเอกชน
ประเทศออสเตรเลีย ให้การคุ้มครองสิทธิม นุษยชนของผู้ต้องขังไม่ว่าผู้ต้องขังนั้นจะเป็น
เด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ โดยคานึง ถึงสิทธิที่ติด ตัว มาแต่กาเนิด ได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภ าพและ
ความมั่นคงปลอดภัย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง รวมไปถึงการคานึงถึงสิทธิ
แห่ง ความเสมอภาค ไม่เ ลือ กปฎิบัติเ พราะเหตุค วามแตกต่า งทางชาติพัน ธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามกติกาสากลหรือกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิทธิ
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มนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้ว ยสิทธิเด็ก ข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เป็นต้น 26
นอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังในการติดต่อสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นของตน
ไปยัง หน่ว ยงานของรัฐ ที่มีห น้า ที่ดูแ ลผู้ต้อ งขัง ตัว อย่า งเช่น การให้ใ ช้โ ทรศัพ ท์ข องโดยไม่เ สีย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ต้อ งขังเพื่อ เป็น ช่อ งทางในการบัน ทึก ข้อ มูล การสอบถาม การร้อ งเรีย นปัญหา
ทางโทรศัพ ท์ 27 ในเรื่อ งของการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ในกรณีถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฎิบัติ
หน้า ที ่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา โดยงานวิจัย ฉบับ นี ้จ ะท าการศึก ษาการคุ้ม ครอง
ผู้ต้อ งขัง ตามกฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศออสเตรเลีย แต่เ ฉพาะรัฐ นิว เซาท์เ วลส์ซึ่ง มีก าร
ดาเนินงานของเรือนจาและทัณฑสถานต่างๆ การควบคุม การดูแลและแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขัง ตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการบริห ารงานด้านการลงโทษ ค.ศ.2014 (CRIMES
(ADMINISTRATION OF SENTENCES) REGULATION 2014) ซึ ่ง เ ป็น ก ฎ ห ม า ย ที ่ก า ห น ด
มาตรการทางอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตั้งแต่วันรับตัวจนถึงวันที่มีการปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกจากเรือนจา
ตามกฎหมายบัง คับ โทษของประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลส์) มีบ ทบัญ ญัต ิที่
เกี่ยวข้องเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาดังต่อไปนี้
3.2.1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ตามกฎหมายบัง คับ โทษของประเทศออสเตรเลีย(รัฐ นิว เซาท์เ วลส์) มีก ารบัญญัติโ ดยให้
ความส าคัญ กับ สุข ภาพของผู ้ต ้อ งขัง เป็น อย่า งมากไม่ว ่า จะเป็น สุข ภาพกายหรือ สุข ภาพจิต
ผู้ต้องขังจะต้องได้รับ การดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทีย มและได้มาตรฐาน กฎหมายได้มี
การก าหนดให้แ พทย์ห รือ เจ้า หน้า ที ่ท างการแพทย์ท าการตรวจร่า งกายผู ้ต ้อ งขัง ที ่เ ข้า มาสู่
เรือนจา28โดยกาหนดให้ในแต่ละเรือนจาจะต้องมีแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของแพทย์ประจาที่เรือนจา
แพทย์มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง ปูองกันโรครวมถึงการแพร่กระจายของโรคให้แก่
ผู้ต้องขัง
26

วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง ( นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), หน้า 82.
27
เรื่องเดิม. หน้า 68.
28
CRIMES (ADMINISTRATION OF SENTENCES) REGULATION 2014, Article 284

83
เมื่อ ผู ้ต้อ งขัง ถูก ลงโทษด้ว ยการแยกการคุม ขัง หรือ ขัง เดี่ย วแพทย์ห รือ เจ้า หน้า ที่ท าง
การแพทย์จ ะต้อ งเข้า สัง เกตการณ์เ ป็น รายวัน และการให้ก ารดูแ ลทางการแพทย์ที่จาเป็น แก่
ผู้ต้อ งขัง 29 เนื่อ งจากการขัง เดี่ย วนั้น มีค วามเสี่ย งที่จ ะส่ง ผลกระทบต่อ ร่า งกายและจิต ใจของ
ผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ผู้ต้องขังสามารถติดต่อ คณะกรรมการเพื่อ การร้องเรียนด้า นสุขภาพ Health
Care Complaints Commission (HCCC) ซึ่งทาหน้าที่ปกปูองสุข ภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยรับ ข้อร้อ งเรีย นเกี่ย วกับการดูแ ลสุข ภาพประชาชนของผู้ใ ห้บ ริก ารในรัฐ นิว เซาท์
เวลส์ ผู้ต้องขังสามารถยื่นเรื่อ งร้องเรียนเพื่อให้ช่วยแก้ไขได้ บริการของ HCCC นั้น ให้บริการโทร
ฟรีแก่ผู้ต้องขังเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ต้องขัง ได้อย่างไม่เป็นกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย
จะเห็น ได้ว่า ในการกาหนดหน้า ที่แ ละบทบาทของแพทย์ต ามกฎหมายบัง คับ โทษของ
ออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เวลส์) นั้ น มีแนวทางที่เป็นการคุ้ม ครองสิทธิแ ละศักดิ์ศ รีความเป็นมนุษ ย์
เนื่องจากมีลักษณะที่ให้ความสาคัญในด้านการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังโดยเฉพาะ การที่ผู้ต้องขัง
ต้องถูกลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือเป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพร่า งกายและจิ ต ใจของผู้ต้องขังจากการใช้กาลังนั้นซึ่ง กฎหมายก็ได้ให้ก ารคุ้มครองใน
ส่ว นนี้ อีก ทั้ง ยัง มีห น่ว ยงานที่ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ ทางด้า นสุข ภาพเป็น การเฉพาะทาให้ผู้ต้อ งขัง
สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น
3.2.2 การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ ตามกฎหมายบังคับโทษรัฐนิวเซาท์เวลส์ เปิดโอกาสให้ ผู้ต้องขังมีสิทธิยื่นคา
ร้องทุกข์ได้หลายวิ ธี30 ดังต่อไปนี้
(1) โดยยื่น ต่อ บุค คล ได้แ ก่ คณะกรรมการพัฒ นาผู้ต้อ งขัง (Inmate Development
Committee หรือ IDC) เจ้า หน้า ที่ร าชทัณ ฑ์ท้อ งถิ่น ผู้บัญ ชาการเรือ นจา เจ้า หน้า ที่ส วัส ดิก าร
ผู ้ต ้อ งขัง ผู ้ต รว จ เยี ่ย ม เรือ นจ า ( Official Visitor) แ ละเ จ้า หน้า ที ่ผู ้ต รว จกา รแผ่น ดิน
(Ombudsman’Staff ) ขณะที่ไปตรวจเยี่ยมเรือนจา โดยผู้บัญชาการเรือนจาจะต้องแจ้งวันและ
เวลาที่เ จ้า หน้า ที่ผู้ต รวจเยี่ย มเรือ นจาจะเข้า มาทาการตรวจเยี่ย มให้แ ก่เ จ้า พนัก งานเรือ นจา
เจ้า หน้า ที่ธุร การ และผู้ต้อ งขัง ทุก คนทราบ หากผู้บัญ ชาการเรือ นจาพบว่า คาร้อ งทุก ข์ห รือ คา
ร้อ งเรีย นของผู้ต้อ งขัง คนใดยัง ไม่ไ ด้รับ การแก้ไ ขจากเจ้าพนัก งานเรือ นจา ผู้บัญ ชาการเรือ นจา
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จะต้องแจ้งให้ผู้ต้องขัง ทราบว่าเขาสามารถยื่นคาร้องทุกข์นั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจเยี่ยมเรือนจา
ได้31
(2) โดยการยื่น จดหมายหรือ แบบคาร้อ งถึง ผู้บัญ ชาการเรือ นจา อธิบ ดีก รมราชทัณ ฑ์
รัฐมนตรีกิจการราชทัณฑ์ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
(3) โดยทางโทรศัพท์ถึง Corrective Services Support Line หรือ CSSL ผู้ตรวจการ
แผ่น ดิน และคณะกรรมการรับ เรื ่อ งราวร้อ งราวร้อ งเรีย นด้า นสุข อนามัย หรือ Health Care
Complaints Commission/Justice Health การร้อ งเรีย นโดยการโทรติด ต่อ CSSL เป็น
บริการที่จัดขึ้นโดย Corrective Service NSW ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งในกระทรวงยุติธ รรม เพื่อเป็น
การช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมโดยเป็นบริการโทรที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในกรณีก ารร้อ งเรีย นในเกี่ย วกับ เรื่อ งที่ร้า ยแรง เช่น ข้อ ร้อ งเรีย นที่เ กี่ย วกับ การล่ว ง
ละเมิดทางเพศจากการกระทาของเจ้าพนักงานเรือ นจา หรือการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขังโดยโหดร้า ย
ทารุณ ผู้ต้องขังสามารถร้องเรียนถึง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยื่น
คาร้อ งทุก ข์ต ามขั้น ตอนของเรือ นจาเนื่อ งจากเห็น ว่า หากมีก ารร้อ งเรีย นตามขั้น ตอนภายใน
เรือนจาก่อนผู้ต้องขังอาจถูกตัดโอกาสในการร้อ งเรี ยนครั้งนั้นได้ โดยข้อความหรือคาร้องทุกข์ที่
ส่งถึงหน่วยงานจะเป็นความลับและเจ้าพนักงานจากเรือนจาไม่มีสิทธิที่จะเปิด 32
การร้อ งเรีย นเรื่อ งสุข ภาพ ในระบบราชทัณ ฑ์จัด ทาขึ้น โดย Justice Health โดยเป็น
ส่ว นหนึ่ง ของระบบสาธารณสุข นิว เซาท์เ วลส์ ถ้า ผู้ต้อ งขัง มีปัญ หาเกี่ย วกับ สุข ภาพจากการถูก
ควบคุม ตัว ควรได้รับ การปรึกษาจากเจ้า หน้าที่ทางการแพทย์ในศูน ย์ก่อน ซึ่งปัญ หาสุขภาพส่ว น
ใหญ่จะถูกแก้ไขได้ ณ จุดนี้ หากผู้ต้องขังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์หรือการให้
ยา โดยไม่ไ ด้ร ับ การแก้ไ ขจาก Justice Health ผู ้ต ้อ งขัง สามารถติด ต่อ Health Care
Complaints Commission (HCCC) เพื ่อ ให้ช ่ว ยแก้ไ ขได้ HCCC นั ้น เป็น บริก ารโทรฟรีแ ก่
ผู้ต้องขัง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ต้องขัง การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง ความ
ล่าช้าในการให้การบริการด้านสุขภาพและด้านการบริหารอื่นๆ
กฎหมายบัง คับ โทษประเทศออสเตรเลีย เปิด โอกาสให้ผู้ต้อ งขัง มีสิท ธิยื่น คาร้อ งทุก ข์ไ ด้
หลายช่องทางเนื่องจากการร้องทุกข์ของผู้ต้องขังนั้นเป็นช่องทางที่ผู้ต้องขังจะร้องเรียนเกี่ยวกับ
ตนขณะถูกบังคับโทษจาคุกในเรือนจา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจาให้ได้รับ
31
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การตรวจสอบจากองค์ก รอิส ระ ทาให้ก ารสอบสวนตามคาร้อ งทุก ข์ นั้น เป็น ไปอย่า งโปร่ง ใส
รวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝุาย ลดข้อสังสัยของประชาชนต่อการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าพนักงาน
เรือนจาเพราะนอกจากจะมีการร้องทุกข์ตามขั้นตอนปกติในเรือนจายังมีช่องทางในการร้องทุกข์
โดยมิจาเป็น ต้อ งยื่น ผ่า นขั้น ตอนในเรือ นจาซึ่ง มีค วามรวดเร็ว และ สามารถเก็บ เป็นความลับ ได้
ดีกว่า
3.2.3 การใช้กาลังบังคับ
การใช้กาลัง บังคับ กับ ผู้ต้อ งขังตามกฎหมายบังคับโทษประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์
เวลส์) กาหนดให้ก ารใช้กาลัง กับ ผู้ต้อ งขัง นั้น จะกระทาได้เ ท่า ที่จาเป็น และต้อ งหลีก เลี ่ย งการ
บาดเจ็บของผู้ต้องขังเท่าที่จ ะเป็น ไปได้ ลักษณะและขอบเขตของการใช้กาลังกับผู้ต้องขังต้องให้
เป็น ไปตามสภาพการณ์แ ต่ต้อ งไม่เ กิน ความจาเป็น แก่ก ารควบคุม และการปูอ งกัน โดยคานึง ถึง
ความปลอดภัยของเจ้าพนักงานเรือนจาและบุคคลอื่นๆเมื่อผู้ต้องขังหยุดการกระทาที่เป็นเหตุให้
ใช้กาลังบังคับแล้วเจ้าพนักงานเรือนจาต้องหยุดการใช้กาลังบังคับนั้น ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวมานี้
เจ้าพนักงานเรือนจาอาจใช้กาลังบังคับได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 33
(1) เพื่อค้นหาผู้ต้องขังหรือยึดสิ่งของที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตราย
(2) เพื่อปูองกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง
(3) เพื่อ ปูอ งกัน ความพยายามกระทาการที่ ผิด กฎหมายเพื่อ จะสู ่เ ข้า เรือ นจาโดยการ
บังคับหรือเพื่อให้ผู้ต้องขังหลบหนี
(4) เพื่อปูอ งกัน ตัว เองหากถูก ทาร้า ยหรือ ขู่ว่า จะถูก โจมตี เฉพาะในกรณีที่เ จ้า พนัก งาน
เรือนจาไม่สามารถปูองกันตัวเองจากอั นตรายนั้นได้
(5) เพื่อปกปูอ งบุค คลอื่น (รวมถึง เจ้า หน้า ที่ร าชทัณ ฑ์เจ้าหน้าที่ของแผนกผู้ต้อ งขังและ
ประชาชน) จากการถูก ทาร้า ยหรือก่อ อัน ตราย เฉพาะในกรณีที่ไ ม่มีวิธีก ารอื่น ใดที่ จ ะกระทาได้
ในทันทีหรือเพื่อปูองกัน
(6) หลีกเลี่ย งการทาร้า ยเจ้า พนัก งานเรือ นจาหรือบุคคลอื่น แต่ต้อ งมีเหตุค วรเชื่อ ได้ว่า
การทาร้ายนั้นใกล้จะมาถึง
(7) เพื่อปูองกัน นักโทษทาร้ายตัวเอง
(8) เพื่อ ให้แ น่ใ จว่า มีก ารปฏิบัติต ามคาสั่ง ที่เ หมาะสมหรือ การรัก ษาวินัย แต่เ ฉพาะใน
กรณีที่ผู้ต้องขัง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่สามารถควบคุมโดยวิธีอื่นได้
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(9) ย้ายผู้ต้องขังที่ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิเสธที่จะย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามคาสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
(10) เพื่อให้ แพทย์ดาเนินการรักษาผู้ต้องขัง
(11) เพื่อให้เกิดการควบคุมผู้ต้องขังที่ กระทาการท้าทาย
(12) เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ รุนแรงหรือเป็นอันตราย
(13) เพื่อยับ ยั้งความรุน แรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมขังหรือบุคคลอื่นโดยผู้ต้องขังที่ไม่ส ามารถ
ควบคุมได้หรือถูกกลั่นแกล้ง ,
(14) เพื่อปูองกันหรื อระงับการจลาจลหรือการรบกวนอื่น ๆ
(15) เพื่อจัดการกับสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีระดับความรุนแรงเทียบเท่ากับ
การใช้อุป กรณ์ควบคุมผู้ต้องขังจะต้องกระทาด้ว ยความเห็นพ้องกันระหว่างผู้บัญชาการ
เรือ นจาและเจ้า พนัก งานเรือ นจาผู้ใ ช้อุป กรณ์กุญ แจมือ เข็ม ขัด ควบคุม สารเคมี อาวุธ ปืน เพื่อ
จุดประสงค์ในการควบคุมผู้ต้องขัง 34
ภายหลังมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเจ้าพนักงานเรือนจาที่ ใช้กาลังบังคับต้องรายงาน
การใช้กาลังบังคับให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจาทราบโดยทาเป็นหนังสือระบุชื่อของผู้ต้องขังและชื่อ
ของเจ้าพนักงานเรือนจาที่ใช้กาลังหรือที่เกี่ยบวข้องกับการใช้กาลังบังคับ ระบุส ถานที่ที่มีการใช้
กาลังและเหตุการณ์ สาเหตุของการใช้กาลังและอธิบายถึง วิธีการใช้กาลัง 35
3.2.4 การแจ้ง
ในการแจ้งมีตามกฎหมายบังคับโทษประเทศออสเตรเลีย(รัฐ นิว เซาท์เวลส์)กาหนดเพียง
ในกรณีผู้ต้องขังเสีย ชีวิตในเรือนจาโดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตามที่กาหนดรายงาน
ให้ผู้บัญชาการเรือนจาทราบหากพบว่ามีผู้ต้องขังเสียชีวิตแต่มิได้มีบทบัญญัติเป็นการกาหนดให้ผู้
บัญชาการเรือนจามีหน้าที่แจ้งให้แก่ญาติผู้ต้องขังทราบถึงการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บและมิได้
มีบทบัญญัติที่กาหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจาแจ้งให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระเพื่อเข้ามา
ทาการสอบสวนการได้ร ับ บาดเจ็บ ของผู ้ต้อ งขัง หรือ การถูก ทาร้า ยหรือ ได้รับ การปฏิบัติที ่มี
ลัก ษณะเป็น การทารุณ ซึ่ง ในเรื่อ งของการแจ้ง นี้ยัง มีลัก ษณะที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากล
อย่างข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผุ้ต้องขัง ค.ศ. 2015
ที่กาหนดให้ผู้บัญชาการเรือ นจามีห น้า ที่แ จ้ง การเสีย ชีวิต การได้รับ บาดเจ็บสาหัส หรือ วิก ลจริต
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ของผู้ต้องขังหรือกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือได้รับการปฏิบัติล งโทษที่เป็น
การทารุณ
3.3 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษประเทศแอฟริกาใต้
การปฏิรูป ของกรมราชทั ณ ฑ์ในด้านสิทธิขั้นพื้น ฐานของผู้ต้องขังนั้น เริ่ม ตั้งแต่ที่ประเทศ
แอฟริกาใต้ได้มีการประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญ ค.ศ. 1993 ได้แสดงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือ ง
ประเทศรวมถึง สิท ธิข องผู ้ก ระทาความผิด เป็น ผลให้นาไปสู่วัฒ นธรรมด้า นการคุ้ม ครองสิท ธิ
มนุษยชนในระบบงานราชทัณฑ์โ ดยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายได้มีการกาหนดกรอบของกฎหมาย
บังคับโทษให้มีรากฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญตามหลักเสรีภ าพและความเท่า
เทียม36
กฎหมายบัง คับ โทษจาคุก ของประเทศแอฟริก า ได้แ ก่ The Correctional Services
Act (111 of 1998) ได้มีก ารประกาศใช้ใ นปี ค.ศ. 2004 อัน เป็น การสร้า งกรอบของสิท ธิขั้น
พื้นฐานสาหรับระบบผู้ต้องขังในแอฟริกาใต้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการปรับปรุงจากฉบับเดิม
โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญดังต่อไปนี้
(1) การยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง
(2) ให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้หญิงและเด็กเป็นกรณีพิเศษ
(3) ระบบวินัยใหม่ของผู้ต้องขัง
(4) กรอบด้านการเยียวยา การพัฒนาและการสนับสนุนด้านการบริการต่างๆ
(5) การมีส่วนร่วมของชุมชนหลังปล่อยตัว
(6) การพิจารณาการแยกผู้ต้องขังและการใช้กาลังกับผผู้ต้องขัง
(7) กลไกการตรวจสอบจากภายนอก
(8) บทบัญญัติสาหรับภาครัฐ และภาคเอกชนในแง่ของการสร้างและการดาเนินงานของ
ศูนย์ราชทัณฑ์
ด้า นการคุ้ม ครองสิท ธิข องผู้ต้อ งขัง กรณีที่ผู้ต้อ งขัง ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจามีดังต่อไปนี้
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3.3.1 การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
เมื่อแรกรับผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจา แพทย์หรือพยาบาลมีหน้าที่ตรวจร่างกายรวมทั้ง
การตรวจสอบโรคผู้ต้องขังโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ 37แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีห น้าที่
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปของผู้ต้องขัง การรักษาผู้ต้องขังนั้นจะต้ องอยู่ในระดับเดียวกัน
กับ การรักษาบุคคลทั่ว ไปในสังคม ผู้ต้องขังจะต้องได้รับ สิทธิการรักษาที่เพียงพอโดยแพทย์ห รือ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
นอกจากบทบาทของแพทย์ห รือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในการดูแ ลและรักษาสุข ภาพ
โดยทั่ว ไปของผู้ต้อ งขัง แล้ว กฎหมายบังคับโทษของประเทศแอฟริก าใต้ยัง ได้กาหนดให้แพทย์มี
หน้าที่ตรวจร่างกายของผู้ต้องขังและทาการรักษาอย่างเหมาะสมในทันทีห ลังจากมีการใช้กาลัง
บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง 38อัน เป็น การช่ว ยเหลือ และคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ในกรณีที่มีการใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขังซึ่งอาจเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่ก็ตามแต่หากผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บก็ควรที่จะได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงทีและยังเป็นการถ่วงดุลอานาจของเจ้าหน้าที่ในการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง
3.3.2 การร้องทุกข์
ในเรือ นจ าประเทศแอฟริก าใต้ ผู ้ต้อ งขัง ทั้ง หมดจะถูก ควบคุม ดูแ ลโดยเจ้า พนัก งาน
ราชทัณฑ์ สิทธิในการยื่น คาร้องทุกข์ห รือคาร้องขอจึงเป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังนั้น
จะไม่ถูก เอาเปรีย บ ค าร้อ งทุก ข์แ ละร้อ งขอของผู ้ต้อ งขัง จะต้อ งได้ร ับ การปฏิบัติแ ก้ไ ขอย่า ง
เหมาะสม และต้อ งให้ค วามสาคัญ กับ ขั้น ตอนการจัด เก็บ ข้อ มูล อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ทั้ง นี้มิไ ด้
หมายความว่า ราชทัณ ฑ์จ ะต้อ งเห็น ด้ว ยกับ คาร้อ งทุก ข์ของผู้ต้อ งขังทุก ฉบับ การวินิจ ฉัย คาร้อ ง
ทุกข์นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบและสม่าเสมอนอกจากนี้ เมื่อได้มีการ
วินิจฉัยคาร้องทุกข์หรือคาร้องขอแล้วจะต้องมีการอธิบายถึงผลของการวิฉัยคาร้องนั้นแก่ผู้ต้องขัง
อย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ต้องขังไม่เห็นด้วยกับผลของการวินิจฉัยนั้น 39
ผู้ต้อ งขัง ทุก คนมีสิท ธิใ นการยื่น คาร้อ งทุก ข์ห รือ ร้อ งขอต่อ ผู้บัญ ชาการเรือ นจาหรือ เจ้า
พนักงานเรือนจาหรือผู้มีอานาจทาการแทนผู้บัญชาการเรือนจาโดยผู้บัญชาการเรือนจาหรือผู้ที่มี
อานาจทาการแทนจะต้องทาการจดบันทึกเกี่ยวกับการร้องทุกข์และคาขอต่างๆของผู้ต้องขังและ
วิธีที่จะติดต่อกับผู้ต้องขัง และจะต้องจัดการกับคาร้องทุกข์และคาร้องขอโดยทันทีและแจ้งผลให้
ผู้ต้องขังทราบโดยเร็ ว
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ผู้ต้อ งขัง ทุก คนมีสิท ธิยื่น คาร้อ งทุก ข์ ห รือ คาร้อ งขอของเขาได้ใ นทุก วัน โดยจะยื่น ต่อ ผู้
บัญชาการเรือนจาหรือเจ้าพนักงานเรือนจาก็ได้ คาร้องทุกข์ห รือคาร้องขอนั้นจะต้องถูกบันทึกไว้
อย่า งเป็น ทางการ และคาร้อ งทุก ข์นั้น จะต้อ งถูก พิจ ารณาโดยพลัน แต่ก็มิไ ด้มีก ฏให้พิจ ารณา
ภายในระยะเวลาเท่าใดซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ผู้ต้องขังจะต้องได้ทร าบผลการ
พิจ ารณานั ้น ด้ว ย ถ้า การร้อ งทุก ข์ ข องผู ้ต้อ งขัง เกี่ย วข้อ งกับ การถูก ทาร้า ยร่า งกายจะต้อ งให้
ผู้ต้องขังรับการตรวจสุขภาพทันทีและได้รับการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
หากผู้ต้องขังไม่พอใจกับผลของการร้องทุกข์ของตน ผู้ต้องขังอาจแสดงพร้อมกับเหตุผลที่
ทาให้เกิดความไม่พอใจไปยัง ผู้บัญชาการเรือนจา ผู้บัญชาการเรือนจาจะต้องนาเรื่องราวร้องทุกข์
นี้ส่งไปยังคณะกรรมาธิการแห่งชาติ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแห่งชาติ (National Commissioner) จะต้องแจ้ง
แก่ผู้ต้องขังและถ้าไม่พอใจกับผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแห่งชาติ ผู้ต้องขังอาจส่งเรื่อง
ไปยัง ผู ้ต รวจสอบศูน ย์ร าชทัณ ฑ์อิส ระ (Independent Correctional Centre Visitor) ตาม
ขั้นตอนต่อไป 40
นอกจากการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังยังสามารถยื่นคาร้อง
ทุกข์ไปยัง ผู้ตรวจสอบศูนย์ราชทัณฑ์อิสระ(ICCV)ได้โดยตรงโดยไม่ต้องยื่นผ่านขั้นตอนภายใน 41
การร้องทุกข์ตามกฎหมายบังคับโทษประเทศแอฟริกาใต้นั้นมีลักษณะที่เป็นการกาหนด
ขั้น ตอนการร้อ งทุกข์เ พื่อให้ผู้ต้อ งขังได้รับความเป็น ธรรมอย่า งถึงที่สุด เนื่อ งจากเมื่อ ผู้ต้องขัง ไม่
พอใจในผลของการวินิจ ฉัย คาร้องทุกข์ของตน กฎหมายก็ได้มีก ารกาหนดขั้นตอนส่งคาร้องทุก ข์
ไปยัง หน่ว ยงานอื่น ทาการวินิจ ฉัย และยังมีการช่ว ยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขัง กรณีร้องทุกข์ในเรื่อ ง
ของการทาร้า ยหรือ ได้รับ การปฏิบัติที่เ ป็นการทารุณให้ไ ด้รับ การตรวจรัก ษาจากแพทย์ในทัน ที
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังของกฎหมายบังคับโทษประเทศ
แอฟริกาใต้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง
3.3.3 การใช้กาลังบังคับ
เจ้าพนักงานเรือนจาจะใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยการใช้กาลังกับ ผู้ต้องขังนั้นจะต้องเป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้บังคับกับผู้ต้องขัง และ
ต้องเป็นการใช้กาลังอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้กาลั งบังคับ ซึ่งโดยหลัก

40
41

CORRECTIONAL SERVICES ACT 111 OF 1998, Article 21
Lukas Muntingh,

90
แล้ว ตามกฎหมายบังคับ โทษของประเทศแอฟริกาใต้ เจ้าหนัก งานเรือ นจาจะใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขังมิได้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 42
(1) เป็นการปูองกันตัวเอง
(2) เป็นการปูองกันผู้อื่น
(3) เป็นการปูองกันผู้ต้องขังจะหลบหนี
(4) เป็นการคุ้ มครองทรัพย์สิน
โดยเจ้า พนัก งานเรือ นจ าจะใช้กาลัง บัง คับ ได้ก็ต่อ เมื่อ ได้รับ อนุญ าตจากผู ้บัญ ชาการ
เรือนจาแล้วเว้นแต่เจ้าพนักงานเรือนจาจะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้บัญชาการจะอนุญาตและหาก
ล่าช้า จะทาให้ไม่ส ามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ได้ ซึ่งถ้า หากเจ้าพนักง านเรือนจาไม่
อาจขออนุญาตต่อผู้บัญ ชาการเรือนจาได้ล่ว งหน้าก็จะต้องรีบรายงานต่อ ผู้บัญชาการเรือนจา ให้
ทราบภายหลัง จากที่มีก ารใช้กาลัง กับ ผู ้ต้อ งขัง โดยเร็ว การอนุญ าตหรือ การใช้กาลัง ดัง กล่า ว
รวมถึงการใช้อาวุธอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปืนและการใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขังด้วย เมื่อมีการใช้กาลังบังคับ
กับผู้ต้องขังจะต้องมีการรายงานต่อ ผู้ตรวจการด้วยโดยเร็ว
หลังจากที่มีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังต้องได้รับการตรวจร่างกายและได้รับ
การรักษาอย่างเหมาะสมจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
การใช้อาวุธอย่างอื่น อาวุธปืน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
รายงานการใช้ต่อผู้บัญชาการเรือนจาและต่อ The Office of the Inspecting Judge43ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเรือนจา
การใช้กาลังบังคับตามกฎหมายบังคับโทษของประเทศแอฟริกาใต้มีการคุ้มครองผู้ต้องขัง
เป็น พิเ ศษกว่า ประเทศอื่น ที่ก ล่า วมาแล้ว คือ ก่อ นมีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง เจ้า พนัก งาน
เรือนจาจะต้องขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาเสียก่อนเว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
เป็น การตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือ นจาว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่จะมีการใช้
กาลังบังคับ กับ ผู้ต้องขัง และยังกาหนดให้แ พทย์เ ข้า มาทาการตรวจสอบและรักษาผู้ต้องขัง หาก
พบว่าได้รับบาดเจ็บภายหลังมีการใช้กาลังกับผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาได้ทันท่วงที
3.3.4 การแจ้ง
กฎหมายบังคับโทษของประเทศแอฟริกาใต้กาหนดให้เมื่อผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจา 44
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(1) กรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตและผู้แพทย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความตายเกิดจากสาเหตุ
ตามธรรมชาติ ผู้บัญชาการเรือนจาจะต้องทารายงานดังกล่าว
(2) ความตายใดๆในเรือ นจาต้อ งรายงานต่อ เจ้า หน้า ที่ผู้ต รวจการ(The Inspecting
45
Judge) ในทัน ทีเ พื่อ ให้เ ข้า มาทาการตรวจสอบหรือ สั ่ง ให้ค ณะกรรมาธิก ารแห่ง ชาติ (The
National Commissioner) เข้ามาตรวจสอบ
(3) ผู้บัญ ชาการเรือ นจาต้อ งแจ้ง ให้ญ าติข องผู้ต้อ งขัง ที่เ สีย ชีวิต ทราบทัน ที ถ้า ญาติไ ม่
ปรากฏ ก็แจ้งบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้อทราบ
นอกจากนี้ห ลัง จากมีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง จะต้อ งมีก ารรายงานให้ผู้ต รวจการ
ทราบโดยเร็ว 46 อย่า งไรก็ต ามกฎหมายบัง คับ โทษประเทศแอฟริก าใต้ยัง มิไ ด้มีบทบัญ ญัติที่เ ป็น
การกาหนดให้ผู้บัญ ชาการเรือ นจามีห น้า ที่แ จ้ง แก่ญ าติผู้ต้อ งขัง ให้ท ราบถึง กรณีผู้ต้อ งขัง ได้รับ
บาดเจ็บ สาหัส และการแจ้ง ต่อ เจ้า หน้า ที่จ ากองค์ก รอิส ระให้เ ข้า มาทาการตรวจสอบในกรณี
ผู้ต้องขังได้รับ บาดเจ็บ สาหัส หรือกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องขังนั้นถูก เจ้าพนักงานเรือนจา
ทาร้าย หรือปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยมีลักษณะที่โ หดร้ายหรือทารุณผู้ต้องขัง ซึ่งยังไม่ส อดคล้องกั บ
มาตรฐานสากลอย่า งข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ค.ศ.2015
3.4 การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษประเทศไทย
กฎหมายราชทัณฑ์ในประเทศไทยที่บังคับ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งกาหนดรายละเอียดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ดังนี้
3.4.1 การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 บัญ ญัติใ ห้เรือ นจาทุกแห่งมีส ถานพยาบาล
เพื่อ เป็น ที่ทาการรัก ษาพยาบาลผู้ต้อ งขัง ที่ปุว ยโดยจัด ให้มีแ พทย์ พยาบาล หรือ เจ้า พนัก งาน
เรือ นจาที่ผ่า นการอบรมด้า นการพยาบาลซึ่ง อยู่ป ฏิบัติห น้า ที่เ ป็น ประจาด้ว ยอย่า งน้อ ยหนึ่ง คน
และให้มีห น้า ที่เ กี่ย วกับ การตรวจร่า งกายผู ้ต้อ งขัง ในวับ รับ ตัว ผู ้ต้อ งขัง เข้า เรือ นจา การดูแ ล
สุข อนามัย การสุข าภิบ าล และการตรวจสุข ภาพ ตามความจาเป็น สนับ สนุน ให้ผู้ต้อ งขัง ได้รับ
45
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โอกาสในการออกกาลังกายตามสมควร และจัดให้ผู้ต้องขังได้รับอุปกรณ์ช่ว ยเกี่ยวกับสายตาและ
การได้ย ิน การบริก ารทัน ตกรรม รวมถึง อุป กรณ์ส าหรับ ผู ้มีก ายพิก ารตามความจาเป็น และ
เหมาะสม47
ในวันรับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจา ให้แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานเรือนจาที่
ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลทาการตรวจสอบร่างกายของผู้ต้องขัง 48 ในกรณีรับตัวผู้ต้องขังนั้น
หากว่าพบว่าผู้ต้องขังมีอาการเจ็บปุวย ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือพบร่องรอยการถูกทา
ร้า ย ให้เ รือ นจาดาเนิน การให้แ พทย์ต รวจรัก ษา ออกใบรับ รองแพทย์ใ ห้แ ก่ผู้ต้อ งขัง และหาก
ผู้ต้องขังจาต้องได้รับการรักษาทางแพทย์ ให้แพทย์ดาเนินการทันที กรณีดังกล่าวนี้ให้เรือนจานั้น
ส่งข้อมูลให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อดาเนินการสอบสวนสาเหตุแห่งการได้รับอันตราย
แก่กายหรือจิตใจนั้นต่อไปหากพบว่าผู้ต้องขังมี อาการเจ็บปุวยหรือถูกทาร้ายร่างกายก่อนถูกส่งตัว
เข้าคุม ขัง ในเรือ นจาจะต้อ งบัน ทึก ปากคาผู้ต้อ งขัง เกี่ยวกับการถูกทาร้า ย ลัก ษณะบาดแผลหรือ
อาการที่พ บ และให้ผู้ต้อ งขัง และเจ้า หน้า ที่ผู้นาตัว ผู้ต้อ งขัง มาส่ง ลงลายมือ ชื่อ ไว้เ ป็น หลัก ฐาน
พร้อ มถ่า ยรูป บาดแผลหรือ ร่อ งรอยการถู ก ทาร้า ย ทาหนัง สือ แจ้ง ไปยัง หน่ว ยงานบัง คับ บัญ ชา
ระดับ สูง ของเจ้า หน้า ที ่ที ่น าตัว ผู ้ต ้อ งขัง มาส่ง รายงานกรมราชทัณ ฑ์แ ละแจ้ง ส านัก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 49
หน้า ที่ข องแพทย์ห รือ เจ้า หน้า ที่ท างการแพทย์ต ามกฎหมายราชทัณ ฑ์ใ นประเทศไทย
เป็นไปในแนวทางการดูแลผู้ต้องขังกรณีได้ รับการเจ็บปุวย และดูแลสุขภาพอนามัยโดยทั่ว ไป ใน
เรื่องของการคุ้ม ครองผู้ต้องขัง ที่ถูกทาร้ายหรือทารุณนั้นมีกาหนดไว้แ ต่เ ฉพาะในกรณีก ารตรวจ
พบร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยในวัน รับ ตัว ผู้ต้อ งขัง เข้า มาสู่เ รือ นจาที่กาหนดให้แ พทย์มีห น้า ที่ต รวจ
ร่า งกายผู ้ต้อ งขัง ที ่ร ับ ตัว เข้า มาใหม่ซึ่ ง กาหนดไว้แ ต่เ พีย งเป็น หนัง สือ กรมราชทัณ ฑ์ ส่ว นใน
ภายหลัง จากมีก ารรับ ตัว ผู้ต้อ งขัง เข้า มาอยู่ใ นเรือ นจาแล้ว มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติห รือ มาตรการใดที่
กาหนดให้แพทย์รายงานการตรวจพบร่องรอยการถูกทาร้ายนั้นเพื่อให้มีการตรวจสอบสาเหตุของ
การทาร้า ยหรือ ทารุณ อัน เป็น การไม่ส อดคล้อ งกั บ ข้อ ก าหนดมาตรฐานขั ้น ต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ที่กาหนดให้แพทย์รายงานต่อผู้บัญชาเรือนจา
ทราบหากตรวจพบว่าตามร่างกายผู้ต้องขังมีร่องรอยการถูกทาร้ายหรือทารุณ
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3.4.2 การร้องทุกข์
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการบัญญัติให้ผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะยื่นคาร้อง
ทุกข์เรื่องราวใดๆต่อเจ้าพนักงานเรือนจา ผู้บัญชาการเรือนจา อธิบดี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง หรือทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง กล่าวคือ การร้องทุกข์นั้นจะทาด้วยวาจาหรือยื่นเป็นหนังสือก็ได้ หากเป็นการ
ร้องทุกข์ด้วยวาจาให้เจ้าพนักงานที่ได้รับคาร้องทุกข์บันทึกคาร้องทุกข์ไว้ 50 บันทึกคาร้องทุกข์หรือ
หนังสือร้องทุกข์นั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์และเจ้าพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์นั้นด้วย หนังสือร้อง
ทุกข์หรือเรื่องราวหรือฎีกา ให้ผู้ต้องขังยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือจะใส่ลงในที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการนั้นก็ได้
ข้อความในหนังสือร้องทุกข์เรื่องราวนั้นผู้ต้องขังจะขอรักษาเป็นความลับก็ได้โดยสอดหนังสือไว้แล้วปิด
ผนึก เขียนหน้าซองว่า “ลับ” ถ้าผู้ต้องขังมิได้เขียนให้เจ้าพนักงานเป็นผู้เขียน หนังสือร้องทุกข์เช่นว่านี้
ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจาอ่าน แต่มีหน้าที่จัดส่งไปยังผู้รับ 51 นอกจากนี้เจ้าพนักงานเรือนจาไม่มี
อานาจตรวจสอบจดหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง52
ดังนั้น หากผู้ต้องขังต้องการร้องทุกข์ไปยังองค์ก รอิสระต่างๆที่เกี่ยงข้องเช่น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ต้องขังก็สามารถเขียนจดหมายร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานดังกล่าวได้
โดยตรงโดยไม่จาต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจดหมาย
ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าพนักงานเรือนจา โดยให้ได้รับความคุ้มครองและให้คาปรึกษาในทันที รวมทั้งคาร้องดังกล่าวต้อง
รักษาเป็นความลับและได้รับการไต่สวนชี้ขาดโดยพนักงานอัยการ การร้องทุกข์ดังกล่าวนั้นเป็นการ
เพิ่มเติมการคุ้มครองผู้ต้องขังจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับ พ.ศ. 2479 เพื่อให้มีลักษณะที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดกรุงเทพโดยขยายความคุ้มครองไปถึงผู้ต้องขังชาย
3.4.3 การใช้กาลังบังคับ
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับกับ
ผู้ต้องขังเว้นแต่เป็นกรณีจาเป็นเพื่อปูองกันตัวหรือกรณีผู้ต้องขั งพยายามหลบหนีหรือใช้กาลังกายขัด
ขืน ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมหรื อไม่ป ฎิบั ติ ตามค าสั่ งที่ ช อบด้ว ยกฎหมายหรื อระเบีย บกรม
ราชทัณฑ์ การใช้กาลังบังคับนั้นต้องใช้เพียงเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมกับพฤติการณ์เท่านั้นและต้องมี
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การรายงานเหตุต่อผู้บั ญชาการเรื อนจาทันที 53การใช้กาลั งบังคับกับผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มี 3 ประเภทได้แก่
ก. การใช้เครื่องพันธนาการ
ห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้54
(1) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่จะทาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(2) ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบซึ่งอาจจะ
ทาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(3) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุม
(4) เมื่อผู้ต้องขังถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจาและเจ้าหน้าที่ของรัฐผี้หน้าที่ควบคุมเห็นเป็น
การสมควรที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ
(5) เมื่ออธิบดีสั่งว่าเป็นการจาเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ เนื่องจากสภาพของเรือนจาสภาพ
ของท้องถิ่น หรือเหตุจาเป็นอื่น
ให้ผู้บัญชาการกาหนดตัวพัศดีผู้มีอานาจสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง ตาม (1) (2)
หรือ (3) และสั่งเพิกถอนคาสั่งให้ใช้เครื่องพันธการนั้น การใช้เครื่องพันธนาการตาม (1) (2) (3) หรือ
(4) กับผู้ต้องขังซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปี ผู้ต้องขังที่มีอายุเกินหกสิบปี ผู้ต้องขังหญิง หรือผู้ต้องขังซึ่ง
เจ็บปุวย พัศดีผู้มีอานาจสั่ง เจ้าพนักงานเรือนจาหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมแล้วแต่กรณี
ต้องเห็นเป็นการจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการนั้นและให้ผู้สั่งใช้เครื่องพันธนาการบันทึกเหตุผล
หรือความจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้นไว้ด้วย
ข. การใช้อาวุธอย่างอื่นนอกจากอาวุธปืน
กรณีการใช้อาวุธอย่างอื่นนอกจากอาวุธปืนกฎหมายได้มีการบัญญัติให้เจ้าพนักงานเรือนจา
อาจใช้อาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ต้องขังกาลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนีและเจ้าพนักงานเรือนจาไม่มีทางปูองกันอย่าง
อื่นนอกจากการใช้อาวุธ
(2) ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบขึ้นและไม่เชื่อฟังเจ้าพนักงานเรือนจาห้ามปราม เช่น ผู้ต้องขัง
ทะเลาะวิวาทกัน
(3) ผู้ต้องขังใช้กาลังทาร้ายหรือพยายามทาร้ายเจ้าพนักงานเรือนจาหรือบุคคลอื่น
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ประเภทหรือชนิดของอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจาจะมีไว้ในการครอบครองได้ต้องเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง55
ค. การใช้อาวุธปืน
การใช้อาวุธปืน กับผู้ ต้องขังนั้นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ได้บัญญัติให้ สิทธิแก่เจ้าพนักงาน
เรือนจาที่จะใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขังได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ต้องขังมีอาวุธและขัดขืนไม่ยอมวางอาวุธ อันอาจเกิดอันตรายต่อ เจ้าพนักงานเรือนจา
หรือผู้อื่น
(2) ผู้ต้องขังซึ่งกาลังหลบหนีโดยไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจาสั่งให้หยุดและไม่มีทาง
อื่นที่จะจับกุมได้
(3) ผู้ต้องขังตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปก่อความวุ่นวาย เปิดหรือพยายามเปิดหรือทาลายหรือพยายาม
ทาลายประตู รั้ ว กาแพง หรื อสิ่งปลู ก สร้างอื่นๆภายในเรือนจา หรือใช้กาลั งทาร้ายเจ้าพนักงาน
เรือนจาหรือผู้อื่น และไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจาสั่งให้หยุด
(4) ผู้ต้องขังใช้อาวุธทาร้ายหรือพยายามทาร้ายเจ้าพนักงานเรือนจาหรือผู้อื่น
การใช้อาวุธปืนนั้นหากมีเจ้าพนักงานเรือนจาผู้มีอานาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วยและอยู่ในวิสัย
ที่จะรับคาสั่งได้ การใช้อาวุธปืนนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานเรือนจาผู้นั้นแล้ว
เท่านั้น56
การที่เจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุย่อมเป็นความผิดฐาน
เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี แต่หากเป็นการกระทาโดยปราศจากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งให้อานาจไว้ เช่น เจ้า
พนักงานเรือนจาทาร้ายผู้ต้องขังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ก็เป็นเจตนาทาร้ายธรรมดา 57 อันเป็น
ความผิดต่อความปลอดภัยของร่างกายร่างกาย58ตามประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากนี้การกระทาของเจ้าพนักงานเรือนจาที่ทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขังหรือมีการใช้กาลัง
บังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น และหากศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกที่มิใช่เป็นโทษสาหรับความผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ยังเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบวินัยพลเรือน พ.ศ.2551
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ด้วยซึ่งพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 บัญญัติให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์
ต้องปฏิบัติตามวินัยที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบวินัยพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยต้องรับโทษ
ทางวินัยมีอยู่ 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก และยังเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3.4.4 การแจ้ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์บัญญัติให้ในกรณีที่ผู้ต้องขังตาย ปุวยหนัก บาดเจ็บสาหัส วิกลจริต
หรือจิตไม่ปกติ ให้ผู้บัญชาการเรือนจาแจ้งเรื่องดังกล่าวให้คู่สมรสของผู้ต้องขังนั้น ญาติ หรือบุคคลที่
ผู้ต้องขังระบุไว้ทราบโดยไม่ชักช้า59 ในส่วนการแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกเรือนจาเข้ามาทา
การสอบสวนนั้นมีเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตที่กาหนดให้ ฝุายทัณฑปฏิบัติหรือเวรทะเบียนเป็นผู้
แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อชันสูตรพลิกศพ รายงานให้ศาลทราบในกรณีเป็นผู้ต้องขังระหว่างสอบ ไต่
สวนมูลฟูอง หรือระหว่างพิจารณาคดีในศาล ทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเพื่อศาลจะได้สั่ง
จาหน่ายคดีต่อไป60 การแจ้งการสอบสวนกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือกรณีมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าผู้ต้องขังถูกทาร้ายหรือทารุณยังมิได้มีบทบัญญัติไปถึงการแจ้งการสอบสวนในกรณีนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกาหนดแมนเดล่า)กับกฎหมายบังคับโทษต่างประเทศ
และประเทศไทย
ข้อกาหนดแมนเดลา
สหพันธ์
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศไทย
สาธารณรัฐ
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้
เยอรมนี
(รัฐนิวเซาท์
เวลส์)
การกาหนดบทบาทของแพทย์ สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง
ในการคุ้มครองผู้ต้องกรณีที่ถูก บางส่วน
บางส่วน
ทาร้ายหรือทารุณ
การร้องทุกข์

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

การใช้กาลังบังคับ

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
บางส่วน
สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

การแจ้ง

การเสียชีวิต
สอดคล้อง
เจ็บปุวย แก่ญาติ
ผู้ต้องขัง
การสอบสวนการ ไม่สอดคล้อง
ทาร้าย

จากการศึกษากฎหมายบังคับโทษของต่างประเทศทั้งสามประเทศพบว่าในเรื่องของการ
คุ้มครองผู้ต้องขังจากการถูกทาร้ายหรือการทารุณผู้ต้องขังจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนักงานเรือนจานั้นมีทั้งบทบัญญัติที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแต่ในบางประเทศกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
โดยตรงนั้นกฎหมายบังคับ โทษก็มีมาตรการอื่นที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขัง จากการถูกทาร้ายหรือ
ทารุณที่คล้ายคลึงกัน

บทที่ 4
บทวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือ
ทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
จากการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้าย
หรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
แล้ ว ผู้ เขีย นจะวิ เคราะห์ ถึงแนวทางในการคุ้มครองผู้ ต้องขังจากการถูกทาร้ายหรือทารุณเป็น 4
ประเด็น ส าคัญคือ การกาหนดบทบาทของแพทย์ห รือ เจ้าหน้าที่ท างการแพทย์ในการมีส่ ว นร่ว ม
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้า
พนั ก งานเรื อ นจ า การร้ อ งทุก ข์ การใช้ ก าลั ง บั งคั บ และการแจ้ ง อัน เป็น แนวทางจากข้ อ กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ.2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา)
และเปรี ย บเที ย บแนวทางการปฏิบั ติข องแต่ ล ะประเทศกับ ข้อ กาหนดดั งกล่ า วเพื่อ หาแนวทางที่
เหมาะสมมาพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ในประเทศไทยต่อไป
4.1 การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
การก าหนดบทบาทหน้า ที ่ข องแพทย์ต ามข้อ ก าหนดมาตรฐานขั ้น ต่ าขององค์ ก าร
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา) ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
ให้มีลัก ษณะที่เ ป็น การคุ้ม ครองสิท ธิข องผู้ต้อ งขัง มากยิ่ง ขึ้น กว่า ฉบับ เดิม ที่ เ คยกาหนดเพีย งให้
แพทย์มีห น้าที่ตรวจสุขภาพทางกายและจิตของผู้ต้องขังที่ปุว ยและที่ร้องทุกข์ว่าปุว ย เป็นประจา
ตลอดจนผู้ต้องขังที่ควรได้รับความเอาใจใส่จากแพทย์เป็นพิเศษ 1 เมื่อสุขภาพทางกายหรือจิตของ
ผู้ต้องขังคนใดเป็น หรือจะเป็น อัน ตรายอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากการที่จ ะต้องถูกคุมขังต่อไป
หรือ จากภาวะต่า งๆของการคุม ขัง นั้น ให้แ พทย์รายงานให้ผู้บัญ ชาการเรือนจาทราบแล ะแพทย์
จะต้องตรวจตราและเสนอคาแนะนาไปยังผู้บัญชาการเรือนจาเป็นปกติ ในเรื่องของ ปริมาณและ
คุณภาพของอาหารผู้ต้องขัง อนามัย ความสะอาดของเรือนจาและของผู้ต้อ งขัง การสุขาภิบาล
แสงสว่า งและการระบายอากาศของเรือ นจา ความสะอาดของเครื่อ งนุ่ง ห่ม หลับ นอน การจะ
ปฏิบัติตามข้อบั งคับเกี่ย วกับ พลศึกษาและกีฬาในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกควบคุมโดยเฉพาะ 2 ซึ่ง
ล้วนเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจโดยทั่วไปของผู้ต้องขัง
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ข้อกาหนดมาตราขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 ข้อ.15
ข้อกาหนดมาตราขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 ข้อ.26
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ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ค.ศ.
2015 (ข้อ กาหนดแมนเดลา) ได้มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ในเรื่อ งนี้โ ดยกาหนดให้เ จ้า หน้า ที่ท างการ
แพทย์ในเรือนจาต้องมีหน้าที่แยกจากงานบริหารเรือนจาอย่างชัดเจน และพึงที่จะปฏิบัติงานตาม
หลักจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักที่ใช้ดูแลผู้ปุว ยภายนอกเรือนจา
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแล ประเมิน และรักษาสุขภาพกายและจิตของผู้ปุวย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ต้องไม่มีส่ว นเกี่ย วข้องกับ งานบริห ารจัดการเรือนจา เช่น การลงโทษทางวินัย การตัดสินใจทาง
การแพทย์ใดๆต้องไม่ถูกแทรกแซงหรือละเลยจากเจ้าหน้าที่คนอื่นนอกจากนี้
หากจากการตรวจร่างกายผู้ต้องขังก่อนรับตั วเข้าเรือนจาหรือจากการรักษาพยาบาลหลัง
จากนั้น เจ้า หน้า ที่ท างการแพทย์มีห น้า ที่ร ายงานต่อ ผู้บัญ ชาการเรือ นจาหากพบว่า ผู้ต้อ งขัง มี
อาการหรือ ร่อ งรอยที่อ าจเกิด จากการทรมานหรือ การปฏิบัติไ ร้ม นุษ ยธรรมเพื่อ ให้ผู้บัญ ชาการ
เรือ นจ าเข้า มาท าการตรวจสอบ 3 นอกจากนี ้ย ัง ก าหนดให้แ พทย์ ม ีห น้า ที ่ต ้อ งรายงานต่อ ผู้
บัญ ชาการเรือ นจา กรณี ที่เ ห็น ว่า การคุม ขัง อย่า งต่อ เนื่อ งหรือ สภาพแห่ง การคุม ขัง ใดๆ ส่ง ผล
กระทบหรือจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพกายหรือจิตใจของผู้ต้องขัง 4หรือกรณีพบว่า
การลงโทษทางวินัย หรือ มาตรการจากัด เสรีภ าพใดๆส่ง ผลกระทบร้า ยแรงต่อ สุข ภา พกายและ
สุขภาพจิตของผู้ต้องขังแพทย์พึงให้คาปรึกษากับผู้บัญชาการเรือนจากรณีที่เห็นว่าจาเป็นต้องยุติ
หรือปรับเปลี่ยนมาตรการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลของสุขภาพทางกายหรือจิตใจของผู้ต้องขัง 5
เมื่อพิจ ารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้เรือนจาทุกแห่งจัดให้ มี
สถานพยาบาล เพื่อเป็นที่รักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ปุวย จัดให้มีแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าพนักงาน
เรือนจาที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลซึ่งอยู่ปฏิบัติห น้าที่ประจาสถานพยาบาลนั้นด้ว ย อย่าง
น้อยหนึ่งคนและให้บุคคลเหล่านี้ดาเนินการเกี่ย วกับการตรวจร่างกายผู้ต้องขัง การดูแลอนามัย
การสุขาภิบาลและการตรวจสุขภาพตามความจาเป็น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการออกกาลังกายตาม
สมควร การจัดให้ผู้ต้องขังได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือเกี่ยวกับสายตาและการได้ยิน การบริการทันตก
รรม รวมถึงอุปกรณ์สาหรับผู้มีกายพิการตามความจาเป็นและเหมาะสม 6
เมื่อแพทย์หรือเจ้าพนั กงานเรือนจาพบผู้ต้องขังเจ็บปุว ยจะต้องมีการรักษาพยาบาลหรือ
เมื่อพบว่ามี โ รคติดต่อซึ่งจะลุกลามเป็นภัยแก่ผู้อื่น ให้แพทย์ชี้แ จงแนะนาการปฏิบัติแก่พัศ ดี แ ละ
เป็น หน้า ที่ข องเจ้า พนัก งานเรือ นจาที่จ ะต้อ งพยายามปฏิบัติต ามคาแนะนาของแพทย์ใ นส่ว นที่
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ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาติในการปฏิบตั ิต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อ. 34
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาติในการปฏิบตั ิต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อ. 33
5
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาติในการปฏิบตั ิต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อ. 46
6
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 54
4
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เกี ่ย วกับ การรัก ษาพยาบาลผู ้ต ้ อ งขัง นั ้น หากแพทย์ต รวจพบว่า ผู ้ต ้อ งขัง คนใดปุว ยเจ็บ ซึ ่ง
จ าเป็น ต้อ งส่ง ออกไปรัก ษาตัว นอกเรือ นจ า ให้แ พทย์แ จ้ง ต่อ พัศ ดีแ ละท ารายงานยื ่น ต่อ
ผู้บังคับบัญชาการเรือนจา ในรายงานนั้นให้ชี้แจงอาการเจ็บปุวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรค
หรือ ชนิด ของการปุว ยเจ็บ และสถานรัก ษาพยาบาลนอกเรือ นจ าที ่เ ห็น ควรให้จ ัด ส่ง ตัว ไป
รักษาพยาบาล
จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของแพทย์ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เป็นหน้าที่ในการ
รัก ษาโดยทั่ว ไป และหน้า ที่ ใ นการแจ้ง ต่อ ผู้บัญ ชาการเรือ นจาให้ท ราบถึง อาการเจ็บ ปุว ยของ
ผู้ต้องขังนั้นแตกต่างกับการแจ้งเมื่อพบร่องรอยการถูกทาร้ายหรือทารุณตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 การแจ้ง ตามกฎหมาย
ดัง กล่า วเป็น กรณีที่แ พทย์เ ห็น ว่า ผู้ต้อ งขัง เจ็บ ปุว ยและมีค วามจาเป็น จะต้อ งส่ง ตัว ไปรัก ษานอก
เรือ นจาซึ่ง ไม่ใ ช่ก รณีก ารกาหนดหน้า ที่ข องแพทย์เ พื่ อ เป็น การตรวจสอบถ่ว งดุล อานาจของเจ้า
พนักงานเรือนจาในการปฏิบัติที่เป็นการทาร้าย ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นการทารุณหรือ
ใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุ
การรับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจาได้มีหนังสือกรมราชทัณฑ์กาหนดแนวทางการปฏิบัติกรณี
รับตัวผู้ต้องขังมีร่องรอยถูกทาร้าย โดยกาหนดให้เรือนจาดาเนินการให้แพทย์ตรวจรักษาและออก
ใบรับ รองแพทย์แ ก่ผู้ต้อ งขัง และหากผู้ต้อ งขัง จาต้อ งได้รับ การรัก ษาทางการแพทย์ ให้แ พทย์
ดาเนินการรักษาในทันที และให้เรือนจาส่งข้อมูลให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดาเนินการ
สอบสวนสาเหตุการได้รับอันตรายแก่หายหรือจิตใจนั้นต่อไป เพื่อเป็นการปูองกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากการถูกทาร้ายขณะจับกุมเพื่อ ให้รับสารภาพ 7และเป็นการตรวจสอบการใช้อานาจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่นาตัวผู้ต้องขังมาส่งโดยเรือนจา
อย่า งไรก็ต ามกฎหมายยัง มิไ ด้ มีบ ทบัญ ญัติไ ปถึง แนวทางการปฏิบัติก รณีพ บผู้ต้อ งขัง มี
ร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยขณะอาศัย อยู่ใ นเรือ นจาเพื่อ เป็น การตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้า
พนักงานเรือนจาที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเองขณะอยู่ในเรือนจา
จากการศึก ษากฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีนั้น กฎหมายบัง คับ
โทษได้กาหนดถึง บทบาทและหน้า ที่ข องเจ้า หน้า ที่ท างการแพทย์ที่น อกจากหน้า ที่ต รวจดูแ ล
สุข ภาพโดยทั่ว ไปของผู้ต้อ งขัง รัก ษาผู้ต้อ งขัง ที่เ จ็บ ปุว ย แพทย์ยัง มีห น้า ที่ใ ห้คาปรึก ษาแก่เ จ้า
พนัก งานเรือ นจาก่อ นมีก ารลงโทษทางวินัย แก่ผู้ต้อ งขัง และหากมีก ารใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการกับ
ผู้ต้องขังแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็มีห น้าที่ในการตรวจเยี่ยมซึ่งต้องกระทาเป็นประจา
ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกาหนดแมนเดลาและเป็นข้อ ดีในแง่ของการคุ้มครองช่ว ยเหลือ ต่อผู้ต้องขัง ที่
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อาจได้รับ การเจ็บ ปุว ยจากการลงโทษทางวินัยหรือใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการ 8 ในกรณีนี้ต ามบัญ ญัติ
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
ให้พัศ ดีเป็น ผู้จัด ให้มีผู้คอยตรวจตรารักษาผู้ต้องขังที่ถูกขังเดี่ยวและสังเกตเมื่อ ผู้ต้องขังมีอ าการ
เจ็บ ปุว ยและให้มีก ารรัก ษาพยาบาลผู ้ต้อ งขัง นั้น 9ไม่ไ ด้เ จาะจงว่า ผู ้นั้น จะต้อ งเป็น แพทย์ห รือ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ การกาหนดหน้าที่โดยชัดแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็น
ผู้ทาการตรวจตราและทาการรัก ษาผู้ต้อ งขังย่อ มทาให้ผู้ต้อ งขังได้รับการดูแลรัก ษาได้ทัน ท่ว งที
กว่า เนื่องจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ย่อมมีความเชี่ยวชาญในการสังเกตอาการหรือ
การรักษาที่ดีกว่ากากาหนดให้พัศดีเป็นผู้จัดให้มีบุคคลใดเป็นผู้ตรวจตรา
ประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลส์ ) แพทย์มีห น้า ที่ร ายงานถึง ความเสี ่ย งต่อ ชีว ิต
ร่า งกาย และจิต ใจ ของผู้ต้อ งขัง ในการใช้ม าตรการลงโทษทางวินัย กับ ผู้ต้อ งขัง 10เพื่อ เป็น การ
คุ้มครองสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตของผู้ต้องขังที่อาจได้รับอันตรายจากการถูกลงโทษทางวินัย
ของเรือ นจา และในส่ว นกฎหมายบัง คับ โทษของประเทศแอฟริก าใต้มีก ารกาหนดหน้า ที่ข อง
แพทย์ โดยแพทย์มี ห น้าที่ในการดูแลรัก ษาสุขภาพอนามัย ของผู้ต้องขังแล้ว แพทย์มีห น้า ที่ต รวจ
ร่า งกายของผู้ต้อ งขัง และทาการรัก ษาอย่า งเหมาะสมในทัน ทีห ลัง จากมีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขัง11เนื่องจากการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังจะได้รับบาดเจ็บ
แม้ว่า กฎหมายบัง คับ โทษของต่า งประเทศทั้ง 3 ประเทศนี้จ ะมิไ ด้บัญ ญัติใ ห้ส อดคล้อ ง
โดยตรงกับ การกาหนดหน้า ที่ข องแพทย์ที่ใ ห้แ พทย์ มีห น้า ที่แ จ้ง แก่ผู้บัญ ชาการเรือ นจาหากพบ
ร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ ตามข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ น
การปฎิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2560 แต่ก็ได้มีบทบัญญัติที่เป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขังกรณีที่มีการใช้
ก าลัง บัง คับ กับ ผู ้ต ้อ งขัง ซึ ่ง อาจความมีร ุน แรงถึง ขั ้น ผู ้ต ้อ งขัง ผู ้นั ้น ได้ร ับ บาดเจ็บ หากมิไ ด้มี
บทบัญ ญัติกาหนดหน้า ที่ข องแพทย์ใ นการดูแ ลรัก ษาผู้ต้อ งขัง ไว้อ ย่า งชัด เจนผู้ต้อ งขัง อาจถูก
เพิกเฉยหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นความบกพร่องของภาครัฐ ในการคุ้มครอง
สิทธิของพลเมืองเนื่องจากแม้ผู้ต้องขังจะเป็ นผู้ที่ต้องถูกจากัดสิทธิและเสรีภ าพบางประการจาก
การที่ผู้ต้องขังได้กระทาความผิดหรือตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้เป็นผู้กระทาความผิดในกรณีฝ ากขัง
ระหว่างการพิจารณาคดี สิทธิทางด้านร่างกายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่
ได้กระทาความผิดมาก็ควรที่จะได้รับการคุ้มครอง
8

Execution of sentence law 2001,Article 107
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ.118
10
CRIMES (ADMINISTRATION OF SENTENCES) REGULATION 2014, Article 289
11
CORRECTIONAL SERVICES ACT 111 OF 1998, Article 32
9
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใ น
การมีส่ว นร่ว มเกี่ย วกับ การคุ้ม ครองสิท ธิข องผู้ต้อ งขัง ที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
ข้อกาหนดแมนเดลา

นอกจากหน้าที่ในการดูแลสุขอนามัยและตรวจร่างกายในวันแรกรับ
ผู้ต้อ งขัง และภายหลัง จากนั้น แพทย์ห รือ เจ้าหน้า ที่ท างการแพทย์มี
หน้าที่ต้องบันทึกและรายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจาหากพบร่องรอย
การถูกทาร้าย
กฎหมายบังคับโทษของ แพทย์ห รือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีห น้าที่ตรวจร่างกายผู้ต้องขังใน
ประเทศไทย
วัน แรกรับ ตัว เข้า มาในเรือ นจา ดูแ ลรัก ษาสุข อนามัย ผู้ต้อ งขัง ดูแ ล
รักษาผู้ต้องขังที่ปุวยหรือได้รับบาดเจ็บ
กฎหมายบังคับโทษ
นอกจากหน้าที่ในการดูแลสุขอนามัยและตรวจร่างกายในวันแรกรับ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
ผู้ต้อ งขัง แพทย์มีห น้า ที่ใ ห้คาปรึก ษาแก่เ จ้า พนัก งานเรือ นจาก่อ นมี
เยอรมนี
การลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังและหากมีการใช้เครื่องพันธนาการกับ
ผู้ต้องขังแพทย์มีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังนั้น
กฎหมายบังคับโทษ
นอกจากหน้าที่ในการดูแ ลสุขอนามัยและตรวจร่างกายในวันแรกรับ
ประเทศออสเตรเลีย (รัฐ ผู้ต้องขัง แพทย์มีหน้าที่ตรวจผู้ต้องขังที่ได้รับ การลงโทษทางวินัยและ
นิวเซาท์เวลส์)
รายงานความเสี่ย งที่ผู้ต้อ งขังจะได้รับอัน ตรายต่อ ร่างกายหรือจิต ใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
กฎหมายบังคับโทษ
นอกจากหน้าที่ในการดูแลสุ ขอนามัยและตรวจร่างกายในวันแรกรับ
ประเทศแอฟริกาใต้
ผู้ต้องขัง กาหนดให้แ พทย์มีห น้า ที่ตรวจร่า งกายของผู้ต้อ งขังและทา
การรัก ษาอย่า งเหมาะสมในทัน ทีห ลัง จากมีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขัง
จากตารางเปรียบเทียบบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการมีส่ว นร่ว ม
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาหรือกรณีมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง จะเห็นได้ว่าจากการกาหนดหน้าที่
ของแพทย์ในการแจ้งแก่ผู้บัญชาการเรือนจาทราบเกี่ยวกับร่องรอยการถูกทาร้ายหรือทารุณตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 นั้น
กฎหมายบัง คับ โทษของประเทศไทย สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว
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เซาท์เวลส์) ประเทศแอฟริกาใต้ ยังมิได้มีการบัญญัติถึงหน้าที่ในการบันทึกและแจ้งเกี่ยวกับการ
พบร่องรอยการถูกทาร้ายแก่ ผู้บัญชาการเรือนจาไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องใหม่ที่
ได้เพิ่มเติมขึ้นจากข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ฉบับ เดิม แสดงให้เ ห็น ถึง การให้ค วามสาคัญ กับบทบาทหน้าที่ข องแพทย์ใ ห้มีส่ว นช่ว ยเหลือ ดูแ ล
ผู้ต้อ งขัง ที่ถู ก ทาร้า ยหรือ ทารุณ หรือ ใช้ อานาจเกิน สมควรทั้ง ยังเป็นการตรวจสอบถ่ว งดุล การใช้
อานาจของเจ้า พนัก งานเรือ นจ าในการที่จ ะใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู ้ต้อ งขัง เกิน สมควร ปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นการทาร้ายหรือทารุณอันเป็นการปฏิบัติที่ฝุาฝืนต่อปฏิญ ญาสากลว่าด้ว ย
สิท ธิมนุษ ยชนและอนุสัญญาว่า ด้ว ยการต่อต้า นการทรมานและการปฏิบัติห รือ การลงโทษอื่น ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายี ศักดิ์ศรี
กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยจึงควรที่จะนาแนวทางการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
แพทย์ตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมาใช้กับพระราชบัญญัติราช ทัณฑ์
ซึ่ง เป็น กฎหมายบัง คับ โทษของไทยให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลเพื่อ เป็น การถ่ว งดุล การใช้
อานาจของเจ้า พนัก งานเรือ นจาและยัง เป็น ประโยชน์แ ก่ตัว เจ้า พนัก งานเรือ นจาในแง่ห ากมี
ร้องเรียนในการปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้การกาหนดหน้าที่ให้แพทย์เข้าทาการตรวจและรักษา
ผู้ต้อ งขัง โดยเร็ว หลัง จากมีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง ตามกฎหมายบัง คับ โทษของประเทศ
แอฟริกาใต้ย่อมเป็น การคุ้มครองผู้ต้องขังที่ไ ด้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา และการกาหนดให้แพทย์เข้า เข้าให้คาปรึกษาหรือคอยตรวจตราเกี่ยวกับการลงโทษทาง
วินัย กับ ผู้ต้องขั ง ซึ่งปัจ จุบัน มีเพีย งการลงโทษโดยวิธีขังเดี่ยวไม่เกิน หนึ่ง เดือนเท่านั้นที่มีความสุ่ม
เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังเกินสมควรเนื่องจากอาจส่งผลกับสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย
และจิต ใจของผู ้ต ้อ งขัง การก าหนดให้แ พทย์เ ข้า ท าการตรวจเยี ่ย มผู ้ต ้อ งขัง ที ่ถ ูก ใช้เ ครื ่อ ง
พันธนาการตามกฎหมายบังคับ โทษของสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีย่อมเกิดประโยชน์ในแง่การ
คุ้มครองสิทธิทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง อันจะปูองกันการลงโทษที่มีลักษณะเป็นการ
โหดร้ายทารุณกับผู้ต้องขังอีกด้วย
เมื่อ พิเ คราะห์ถึง ความเป็น ไปได้ใ นการแก้ไ ขพัฒ นากฎหมายบัง คับ โทษไทยให้มีค วาม
สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลอย่างข้อ กาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการ
ปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ค.ศ. 2015 และแนวทางตามกฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธรัฐ เยอรมนี
ประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และประเทศแอฟริกาใต้ ในเรื่องของการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของแพทย์เห็น ว่ามีเป็น ไปได้เนื่องจาก พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ในปัจจุบันก็
มิได้มีการบัญญัติใ ห้แพทย์ห รือ เจ้าหน้าที่ข องแพทย์มีส่ว นเกี่ยวข้อ งกับงานบริห ารเรือนจาและมี
การกาหนดให้ในแต่ละเรือนจามีแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อยู่แล้วทุกเรือนจา แต่ในทาง
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ปฏิบัติยังมีปัญหาในด้านการขาดแคลนบุค ลากรในการทาหน้าที่นี้ จึง อาจจะต้อ งจัด ให้ม ีแ พทย์
หรือบุคลากรทางการแพทย์จากภายนอกเรือนจาเข้ามาทาหน้าที่
ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่ากฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติ
ราชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ควรที่จ ะมีการกาหนดเพิ่มเติม ในส่ว นของบทบาทหน้าที่ข องแพทย์ห รือ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไว้โดยชัดแจ้ง ดังนี้
(1) กาหนดให้แ พทย์มีห น้า ที ่แ จ้ง และรายงานต่อ ผู ้บ ัญ ชาการเรือ นจาทราบหากพบ
ร่องรอยการถูกทาร้าย ทั้งในวันแรกรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจา และภายหลังจากที่ได้เข้า
มาอาศัยอยู่ในเรือนจาแล้ว
(2) กาหนดหน้าที่ของแพทย์ในการการเข้าตรวจและรักษาผู้ต้องขังในทันทีห ลังมีการใช้
กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเพื่อเข้ารักษาผู้ต้องขังได้ทันเวลาหากผู้ต้องขังผู้นั้นได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
(3) กาหนดหน้า ที่ใ ห้แ พทย์ใ ห้คาปรึก ษาแก่เ จ้า พนัก งานเรือ นจาในการลงโทษทางวินัย
โดยวิธีขังเดี่ยวกับผู้ต้องขัง
(4) กาหนดหน้าที่ในการเข้าตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังที่ถูกใช้เครื่องพันธนาการในเรือนจาและ
ถูกลงโทษขังเดี่ยวอย่างสม่าเสมอ
เพื่อประโยชน์ในการเข้าช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับบาดเจ็บได้ทันเวลาจากการถูกใช้กาลัง
บังคับและยังเป็นการตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือนจาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
4.2 การร้องทุกข์
กรณีที่ผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ใน
เรือนจา การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เป็นช่องทางสาคัญที่ ผู้ต้องขังจะสามารถร้องขอความเป็นธรรม
ให้แก่ตนเอง ตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับเดิมในส่วนของการร้องทุกข์ของผู้ต้องขังให้มีลักษณะ
เป็น การคุ้ม ครองสิท ธิผู้ต้อ งขัง มากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการร้อ งทุก ข์ ก ล่า วหาว่า มีก ารทรมานหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่มีลักษณะโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีต่อผู้ต้องขัง กล่าวคือ การร้อง
ทุก ข์นั้น จะต้อ งมีห ลัก ประกัน ความปลอดภัย และในกรณีที่ผู้ต้อ งขัง ต้อ งการให้ก ระทาอย่า งเป็น
ความลับ ผู้ต้องขัง จะต้องไม่ตกอยู่ใ นความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้ ข่มขู่ หรือได้รับผลกระทบในทาง
ลบใดๆอันเนื่องมากจากการยื่นคาร้องทุกข์นั้น 12

12

ข้อกาหนดที่มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อ.57

105
การกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติ หรือลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ
เป็นการย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังจะต้องดาเนินการในทันทีและให้มีการสอบสวน
โดยพลัน อย่า งไม่ลาเอีย งโดยเจ้า หน้าที่อิส ระจากองค์กรระดับ ชาติ 13เพื่อให้ผู้ต้อ งขังได้รับความ
ช่วยเหลือได้อย่างทันเวลาในสภาวะแวดล้อมที่มีความปลอดภัย เป็นความลับและลดปัญหากรณี
ที่มีการข่มขู่หรือแก้แค้นผู้ต้องขัง
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ในเรื่องการร้องทุกข์ของผู้ต้องขังได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญั ติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 คือ กาหนดให้ผู้ต้องขังมีสิทธิในอัน
ที่จะยื่นคาร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆต่อเจ้าหน้าที่เรือนจา อธิบดี รัฐ มนตรี หรือทูล เกล้าฯ ถวาย
ฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ตามที่รัฐมนตรีกาหนด 14ต่อมาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้การร้องทุกข์ แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีแรก การร้องทุกข์ในเรื่องทั่ว ไปผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะยื่นคาร้องทุกข์ห รือเรื่องราวใดๆ
ต่อเจ้าพนักงานเรือนจา ผู้บัญชาการเรือ นจา อธิบ ดี รัฐ มนตรี หรือ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ย วข้อ ง
หรือทูลเกล้า ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง 15
การร้องทุกข์นั้นผู้ต้องขังจะทาเป็นหนังสือหรือด้ว ยวาจาก็ได้ การยื่นหนังสือร้องทุกข์นั้น
ผู้ต้อ งขัง ต้อ งยื่น ต่อ พัศ ดีห รือ ใส่ใ นที่ซึ่ง เรือ นจาจัด ทาไว้ ข้อ ความในหนัง สือ ร้อ งทุก ข์ ฎีก าหรือ
เรื่องราวนั้น หากผู้ต้องขัง ต้องการให้เป็นความลับจะขอรักษาความลับได้โ ดยการสอดหนังสือไว้
ในซองหรือ ผนึก ซองนั ้น พร้อ มเขีย นหน้า ซองว่า “ลับ ” ถ้า หากผู ้ต้อ งขัง ไม่ไ ด้เ ขีย นข้อ ความ
ดัง กล่าว เจ้าพนักงานเรือ นจาจะต้อ งเขียนไว้เ มื่อ ทราบความประสงค์ข องผู้ต้อ งขัง ที่ต้อ งการให้
เป็น ความลับ และห้า มเจ้า พนัก งานเรือ นจาอ่า นแต่เ จ้า พนัก งานเรือ นจามีห น้า ที่ส่ง คาร้อ งทุก ข์
ดัง กล่า วไปยัง ผู้ร ับ หากเป็น หนัง สือ ทูล เกล้า ฯ ถวายฎีก าต่อ พระมหากษัต ริย์ใ ห้เ จ้า พนัก งาน
เรือนจาดาเนินการส่งไปยังอธิบดีเพื่อที่จะดาเนินการต่อไป 16
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กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ. 121
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จะเห็น ได้ว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเพิ่มให้ผู้ต้องขังสามารถยื่น
คาร้องทุกข์ห รือ เรื่องราวใดๆต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ย วข้อ งไม่ว่าจะร้อ งทุก ข์ด้ว ยวาจาหรือ ยื่น
เป็น หนัง สือ ซึ่ง เป็น การขยายโอกาสในการร้อ งทุก ข์ใ ห้แ ก่ผู ้ต้อ งขัง ในการยื่น คาร้อ งทุก ข์ต ่อ
หน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง การยื่น ร้อ งทุก ข์ เ ป็น หนัง สือ นั้น จะต้อ งยื่น ต่อ พัศ ดีเ รือ นจาหรือ ใส่
หนังสือร้องทุกข์นั้น ในตู้รับ เรื่องราวร้ องทุก ข์ ซึ่งจะต้องผ่านขั้น ตอนภายในเรือนจาต่างๆอีกมาก
กล่าวคือ หากต้องการให้เป็นความลับจะต้องเขียนไว้ว่า “ลับ ” หรือแจ้งความประสงค์ให้กับเจ้า
พนักงานเรือนจาทราบซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการถูกข่มขู่ หรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง เนื่องจาก
การร้อ งทุก ข์เ รื่อ งดัง กล่า วจะส่ง ผลกระทบต่อ ตัว เจ้า พนัก งานเรือ นจาผู้ที่ถูก ร้อ งเรีย น แม้จ ะมี
บทบัญญัติห้ามเจ้าพนักงานเรือนจาเปิดอ่านหนังสือร้องทุกข์ที่เขียนข้อความว่า “ลับ” แต่ก็เป็นที่
คาดเดาได้ว่าผู้ต้องขั งจะร้องทุกข์ในเรื่องใดหากมีเหตุการณ์ทาร้าย การปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการ
ทรมาน การใช้กาลังบังคับหรือลงโทษเกินสมควรแก่เหตุ อีกทั้งมิได้มีการบัญญัติให้การตรวจสอบ
หรือดาเนินการกับคาร้องทุกข์ที่ผู้ต้องขังยื่นต้องดาเนินการในระยะเวลาเพียงใด ซึ่งหากมีการยื่น
เรื่องร้องทุกข์เกี่ย วกับ การถูกทาร้า ยหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนักงาน
เรือนจานั้น หากดาเนินการล่าช้าอาจเกิดผลเสียกับผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น
มีข้อ สัง เกตว่า หากกรณีมีห น่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งเข้า มาทาการตรวจเยี่ย มเรือ นจา
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ได้บั ญญัติเปิดช่องให้ผู้ต้องขังสามารถยื่นคาร้องทุกข์ด้ว ยวาจาหรือ
ยื่น เป็น หนังสือ ได้ด้ว ย อย่า งไรก็ต ามกฎหมายราชทัณ ฑ์ใ นประเทศไทยยัง มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติแ นว
ทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการร้องทุกข์กรณีการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหากได้
มีการเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจารวมถึงข้อกาหนดในเรื่องของการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ต้องขังทราบว่าตนมี
สิทธิยื่นคาร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐที่เข้าทาการตรวจเยี่ยมเรือนจา
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติคุ้มครองในเรื่องของการส่งจดหมาย
ร้อ งทุก ข์ หรือ เรื่อ งราวใดๆ เจ้า พนัก งานเรือ นจาไม่ มีอานาจตรวจสอบจดหมายร้อ งทุก ข์นั้น 17
ผู ้ต ้อ งขัง จึง สามารถส่ง จดหมายร้อ งทุก ข์ไ ปยัง หน่ว ยงานของรัฐ ต่า งๆที ่เ กี ่ย วข้อ งได้ การส่ง
จดหมายปิดผนึกหรือ จดหมายลับ ออกนอกเรือ นจานั้น ผู้ต้อ งขัง จะต้อ งทาบัน ทึก เพื่อ ขออนุญ าต
จากผู ้บ ัง คับ แดนและได้ร ับ อนุญ าตจึง สามารถเขีย นจดหมายปิด ผนึก ได้ ผู ้ต้อ งขัง ต้อ งเขีย น
จดหมายให้ห้องที่แต่ละแดนจัดให้เป็นพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ไม่ส ามารถอ่านหรือเห็นถ้อยคาใดๆใน
จดหมายได้ จากนั้นผู้ต้องขังจะต้องนาจดหมายปิดผนึกนั้นยื่นแก่ผู้บังคับแดน จากนั้นผู้บังคับแดน
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จะนาจดหมายดังกล่าวพร้อมกับ บันทึกรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น 18จะเห็นได้ว่าการ
ส่งจดหมายร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นข้อมูลต่างๆตามที่ได้เขียนจะถูกปิดเป็นความลับแต่
อย่างไรก็ตามยังมิได้มีขั้นตอนที่เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ต้องขังกรณียื่นคาร้องทุกข์
ที่เ กี่ย วข้อ งการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้ า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา
เนื่อ งจากขั้น ตอนการรัก ษาความปลอดภัย นั้นมัก เกิด ขึ้น ภายหลัง จากที่ห น่ว ยงานที่รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการร้องทุกข์นั้นแล้ว
กรณีที่สอง การยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีที่เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ต้องขังจะ
ได้รับ การคุ้มครองและให้คาปรึก ษาในทัน ที รวมทั้ง คาร้อ งดัง กล่า วต้องรัก ษาเป็นความลับ และ
ได้รับ การไต่ส วนโดยพนัก งานอัย การ ทั้ง นี้ต ามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่กาหนดไว้ใ น
กฎกระทรวง 19 บทบัญญัติในเรื่อ งดัง กล่า วเป็นการบัญ ญัติเ พิ่มเติมใหม่จ ากพระราชบัญญัติฉบับ
เดิม โดยมีที่ม าจากการบัญ ญัติเ พื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การคุ้ม ครองผู ้ต้อ งขัง หญิง ตามข้อ กาหนด
สหประชาชาติว ่า ด้ว ยการปฏิบ ัต ิต่อ ผู ้ต ้อ งขัง หญิง ในเรือ นจ าและมาตรการที ่ม ิใ ช่ก ารคุม ขัง
กล่า วคือ ผู้ต้อ งขัง หญิง ที่แ จ้ง การล่ว งละเมิด ต้อ งได้รับ การคุ้ม ครอง การสนับ สนุน และการให้
คาปรึก ษาโดยทัน ทีและข้อ เรีย กร้องของพวกเธอต้องได้รับ การสืบสวนสอบสวนโดยผู้มีอานาจที่
เป็น อิส ระ โดยให้ค วามเคารพเต็ม ที่ต่อ หลัก การรัก ษาความลับ มาตรการการคุ้ม ครองต้อ งให้
ความสาคัญเป็น พิเศษต่อความเสี่ยงในการถูกแก้แค้นโดยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาละเมิด 20 แต่ไ ด้
ปรับให้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงผู้ต้ องขังชายอย่างเท่าเทียมกันด้วย 21
ข้อกาหนดมาตฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015
และข้อกาหนดกรุงเทพ เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่มิได้มีส ภาพบังคับเป็นกฎหมาย แต่เป็น
เครื่องมือที่เหล่าประเทศสมาชิกมีความเห็นและตกลงร่ว มกันว่าสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่
พึงประสงค์ แต่มิได้มีการกาหนดโทษไว้สาหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เรียกว่า “soft law” ข้อกาหนดแมนเดล่า หรือ United Nations Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners(The Nelson Mandel Rules) ถือเป็นข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา จึงถือเป็น

18

ปิยะมิตร บุญนาพา, "ปัญหาในการตรวจจดหมายผูต้ ้องขัง," (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนม
ยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558), หน้า 62.
19
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 47
20
ข้อกาหนดกรุงเทพ ข้อที่ 25
21
นราธิป ชานาญศรี, "ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2560. แหล่งที่มา:
www.lad.correct.go.th
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การทดแทนข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ฉบับ
เดิม ส่วนข้อกาหนดกรุงเทพ ยกร่างขึ้นเพื่อเป็นส่ว นเพิ่มเติมของ ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 ขยายความเฉพาะในประเด็นความ
ละเอียดอ่อนทางเพศที่จาเป็นที่ต้องวางหลักให้แตกต่างเป็นพิเศษจากหลักการใหญ่อีกนัยหนึ่งคือ
ข้อกาหนดกรุงเทพควรที่จะพิจารณาใช้ควบคู่กับข้อกาหนดแมนเดลา22
เมื่อ พิจ ารณาถึงข้อ กาหนดแมนเดลาในประเด็นการร้องทุกข์นั้นได้มีกาหนดหลัก ในการ
คุ้มครองผู้ต้องขังที่ว่า ข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติห รือการลงโทษอื่นๆที่โ หดร้า ย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีผู้ต้องขั ง จะต้อ งมีการดาเนินการโดยทันทีและให้มีการสอบสวน
โดยพลัน และอย่างไม่ลาเอีย ง โดยเจ้า หน้า ที่อิส ระระดับ ชาติที่มีอานาจหน้า ที่โ ดยไม่ว่าจะมีก าร
สอบสวนภายในเรือนจาหรือไม่ และหากมีเหตุผ ลควรเชื่อได้ว่ามีการทรมานและการปฏิบัติห รือ
ลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีผู้ต้องขัง ผู้บัญชาการเรือนจาต้องรายงาน
ข้อมูล ดังกล่าวโดยไม่ชักช้าต่อศาลหรือหน่ว ยงานที่มีอานาจอิส ระจากผู้บ ริห ารเรือนจาและต้อ ง
สอบสวนโดยพลัน 23 ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ส อดคล้องกันกับข้อกาหนดกรุงเทพแต่ให้การ
คุ้มครองผู้ต้องขังครอบคลุมมากกว่าการให้การคุ้มครองเฉพาะประเด็น เรื่อ งเพศตามข้อกาหนด
กรุงเทพที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้นามาเป็นหลักในการบัญญัติคุ้มครองผู้ต้องขัง
ที่ร้อ งทุก ข์ก รณี ที่ถูก ล่ว งละเมิด ทางเพศตามมาตรา 47 เมื่อ พิจ ารณาถึง ความร้า ยแรงของผลที่
ผู้ต้องขังจะได้รับจากการถูกทาร้ายหรือได้รับการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการทรมาน ความเสียหาย
ที่อ าจเกิด กับ ร่า งกายผู้ต้อ งขัง นั ้น ก็มิไ ด้ยิ่ง หย่อ นไปกว่า การถูก ล่ว งละเมิด ทางเพศที่ไ ด้รับ การ
คุ้มครอง การถูกทาร้ายหรือทารุณนั้นอาจะนาไปสู่การเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจาอีกด้วย
จากการศึกษากฎหมายบังคับโทษของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้กาหนดให้ผู้ต้องขัง
ได้รับ โอกาสตามความต้องการของตนเองในการใช้สิทธิร้องเรียนเรื่องราวที่เ กี่ยวกับตนเองต่อ ผู้
บัญ ชาการเรือ นจ า โดยจะต้อ งมีก ารจัด เวลาให้ผู ้ต ้อ งขัง เข้า พบด้ว ยและในกรณีที ่ผู ้ต ้อ งขัง
ร้องเรียนต่อผู้แทนผู้ตรวจการเรือนจาในเวลาตรวจเรือนจา จะต้องมีหลักประกันว่าผู้ต้องโทษคน
หนึ่งคนใดสามารถบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของตนต่อเขาได้ 24 นอกจากนี้ผู้ต้องขังอาจมีคาร้องขอ
ต่อศาลคัดค้านมาตรการเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกี่ยวกับการบังคับโทษ เมื่อผู้ร้องเห็นว่ามาตรการหรือ
การปฏิเ สธหรือการละเว้น เป็น การละเมิด สิทธิของผู้ต้องขัง ศาลบัง คับโทษที่พนักงานเจ้าหน้า ที่
22

สุดารักษ์ สุวรรณานนท์และบวรลักษณ์ ทองมาก, "The Nelson Mandela Rules ก้าวใหม่ของานราชทัณฑ์,"
จดหมายข่าวสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(TIJ)
23
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อที่ 57
24
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บัง คับ โทษอยู ่ใ นเขตเป็น ผู ้มีอานาจวินิจ ฉัย คาร้อ งโดยมีบุค คลที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ ผู ้ยื่น คาร้อ ง
เจ้าหน้าที่บังคับโทษที่เป็นผู้ออกมาตรการที่เป็นเหตุขอให้เพิกถอนหรือถูกปฏิเสธโดยคาร้องหรือ
ที่ละเว้น25
จะเห็น ว่า กฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธรัฐ เยอรมนีแ ม้ไ ม่ไ ด้ม ีก ารบัญ ญัติคุ ้ม ครอง
ผู้ต้อ งขัง กรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ โดยตรงแต่มีบ ทบัญ ญัติใ ห้สิท ธิแ ก่ผู้ต้อ งขัง ร้อ งทุก ข์แ ก่ศ าล
บังคับโทษซึ่งธรรมนูญศาลได้กาหนดให้จัดตั้งแผนกบังคับโทษทางอาญาเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
บังคับ โทษในกรณีที่เจ้าพนักงานปฏิบัติห น้าที่ห รือ ใช้มาตรการที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องขัง ซึ่ง
เป็น การถ่ว งดุล การใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือนจา แต่อย่างไรก็ตามระบบศาลของประเทศ
ไทยไม่มีศาลบังคับโทษการบริหารจัดการเรือนจาเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นอานาจของ
ฝุา ยบริห ารการกาหนดมาตรการร้อ งทุก ข์ต ามกรณีก ฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธรัฐ เยอรมนี
ในทางปฏิบัติจึงเป็นไปได้ยาก
กฎหมายบัง คับ โทษของประเทศออสเตรเลีย(รัฐ นิว เซาท์เวลส์) นั้น กฎหมายเปิด โอกาส
ผู้ต้องขัง สามารถร้อ งทุกข์ได้ห ลายช่อ งทางไม่ ว่าจะเป็น การร้องทุก ข์ต่อตัว เจ้า หน้าที่จากองค์ก ร
ภายนอกที่เข้ามาตรวจเยี่ยมเรือนจาขณะที่ไปตรวจเยี่ยมเรือนจา โดยผู้บัญชาการเรือนจาจะต้อง
แจ้งวัน และเวลาที่เ จ้า หน้ า ที่ผู้ต รวจเยี่ย มเรือ นจาจะเข้า มาทาการตรวจเยี่ย มให้แ ก่เ จ้าพนักงาน
เรือนจา เจ้าหน้า ที่ธุร การ และผู้ต้องขัง ทุก คนทราบ หากผู้บัญชาการเรือ นจาพบว่า คาร้อ งทุก ข์
หรือ คาร้อ งเรีย นของผู้ต้อ งขัง คนใดยัง ไม่ไ ด้รับ การแก้ไ ขจากเจ้า พนัก งานเรือ นจา ผู้บัญ ชาการ
เรือนจาจะต้องแจ้งให้ ผู้ต้องขังทราบว่าเขาสามารถยื่นคาร้องทุกข์นั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจเยี่ยม
เรือนจาได้ การร้องทุกข์โดยการยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการเรือนจา นอกจากนี้ ผู้ต้องขั งมี
สิท ธิร้อ งเรีย นทางโทรศัพ ท์ถึง Corrective Service Support Line(CSSL)ซึ่ง เป็น บริก ารของ
กรมราชทัณฑ์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ต้องขังโดยไม่เสียค่าบริการ 26
บริก ารร้อ งทุกข์ข องผู้ต้องขัง ทางโทรศัพท์ในรูปแบบดัง กล่าวของประเทศไทยยัง ไม่มีใ ช้
การติดต่อทางโทรศัพท์ข องผู้ต้องขัง เป็นไปในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ต้อ งขังติดต่อหาญาติ
ภายนอก27
ในประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลส์) กรณีก ารร้อ งเรีย นในเกี่ย วกับ เรื่อ งที่ร้า ยแรง
เช่น ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศจากการกระทาของเจ้าพนักงานเรือนจา หรือ
25

ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก, หน้า 136.
วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง หน้า 82.
27
ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูแลกิจการหรือ
ติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2547 ข้อที่ 27
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การปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง โดยโหดร้า ยทารุณ ผู้ต้อ งขัง สามารถร้อ งเรีย นถึง ผู้ต รวจการแผ่น ดิน ได้
โดยตรงและไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยื่นคาร้องทุกข์ตามขั้นตอนของเรือนจาเนื่องจากเห็นว่าหากมี
การร้องเรียนตามขั้นตอนภายในเรือนจาก่อนผู้ต้องขังอาจถูกตัดโอกาสในการร้องเรียนครั้งนั้นได้
โดยข้อความหรือคาร้องทุกข์ที่ส่งถึงหน่วยงาน จะเป็นความลับและเจ้าพนักงานจากเรือน จาไม่มี
สิท ธิที่จ ะเปิด 28 ซึ่ง มีข้อ ดีคือ การเข้า ถึง การร้อ งทุก ข์ไ ด้ห ลายช่อ งทางและมีขั้น ตอนการปฏิบัติที่
รวดเร็วเพราะไม่จาต้องยื่นคาร้องทุกข์ตามขั้นตอนในเรือนจา
กฎหมายบังคับ โทษประเทศแอฟริกาใต้ ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิยื่นคาร้องทุกข์ห รือคาร้อ ง
ขอของเขาได้ในทุกวันโดยจะยื่นต่อผู้บัญชาการเรือนจาหรือเจ้าพนักงานเรือนจาก็ได้ ถ้าการร้อง
ทุกข์ของผู้ต้องขังเกี่ยวข้องกับการถูกทาร้ายร่างกาย จะต้องให้ผู้ต้องขังรับการตรวจสุขภาพทันที
และได้รับการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
หากผู้ต้องขังไม่พอใจกับผลของการร้องทุกข์ของตน ผู้ต้ องขังอาจแสดงพร้อมกับเหตุผลที่
ทาให้เกิดความไม่พอใจไปยังผู้บัญชาการเรือนจา ผู้บัญชาการเรือนจาจะต้องนาเรื่องราวร้องทุกข์
นี้ส่งไปยังคณะกรรมาธิการแห่งชาติ ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแห่งชาติ (National
Commissioner) จะต้องแจ้งแก่ผู้ต้องขังและถ้าไม่พอใจกับผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
แห่ง ชาติ ผู ้ต ้อ งขัง อาจส่ง เรื ่อ งไป ยัง ผู ้ต รวจสอบศูน ย์ร าชทัณ ฑ์อ ิส ระ (Independent
Correctional Centre Visitor) ตามขั้นตอนต่อไป 29
นอกจากการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผู้ต้องขังยังสามารถยื่นคาร้อง
ทุกข์ไปยัง ผู้ตรวจสอบศูนย์ราชทัณฑ์อิส ระ (Independent Correctional Center) ได้โ ดยตรง
โดยไม่ต ้อ งยื ่น ผ่า นขั ้น ตอนภายในเรือ นจ า จะเห็น ได้ว ่า กฎหมายบัง คับ โทษของประเทศ
แอฟริกาใต้ได้มีการคุ้มครองผู้ต้องขังเป็นพิเศษมากกว่าประเทศอื่นคือการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ยื่น
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกทาร้ายที่กฎหมายกาหนดให้ได้รับการตรวจและรักษาในทันที
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Ombudsmsman New South Wales, "Corrective Services, What Can Inmates and Offenders
Complain About? ."
29
Lukas Muntingh,
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเรื่องการร้องทุกข์
ข้อกาหนดแมนเดลา

จะต้องมีหลักประกันความปลอดภัยและในกรณีที่ผู้ต้องขังต้องการ
ให้กระทาอย่างเป็นความลับ ผู้ต้องขังจะต้องไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่
จะถูก ตอบโต้ ข่ม ขู่ หรือ ได้รับ ผลกระทบในทางลบใดๆอัน เนื่อ งมาก
จากการยื่นคาร้องทุกข์นั้น
การกล่า วหาว่า มีก ารทรมานและการปฏิบัติ หรือ ลงโทษอื่น ๆที่
โหดร้ายหรือเป็นการย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังจะต้อง
ดาเนินการในทันทีและให้มีการสอบสวนโดยพลันอย่างไม่ลาเอียงจาก
เจ้าหน้าที่อิสระระดับชาติ
กฎหมายบัง คับ โทษของ การร้องทุกข์แบ่งออกเป็น 2 กรณี
ประเทศไทย
กรณีแรก ร้องทุกข์กรณีทั่ว ไป มีขั้น ตอนการเก็บรักษาความลับแต่
ไม่ได้มีหลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้ต้องขัง
กรณีที ่ส อง ร้อ งทุก กรณีถ ูก ล่ว งละเมิด ทางเพศจากการปฏิบ ัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา
กฎหมายบังคับโทษ
มีบ ทบัญ ญัต ิใ ห้ม ีห ลัก ประกัน ความปลอดภัย แก่ผู ้ต ้อ งขัง ที ่ยื ่น
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เรื ่อ งราวร้อ งทุก ข์ ผู ้ต้อ งขัง สามารถยื่น ร้อ งทุก ข์ต่อ ศาลบัง คับ โทษ
เยอรมนี
เกี่ยวกับการใช้มาตรการกับตน
กฎหมายบังคับโทษ
นอกจากการยื่น เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ต ามขั้น ตอนปกติ ผู้ต้อ งขัง มีสิท ธิ
ประเทศออสเตรเลีย (รัฐ ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนไม่ว่าจะทาเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์ถึง
นิวเซาท์เวลส์)
Corrective Service Support Line ใ น ก ร ณีก า ร ร้อ ง เ รีย น ใ น
เกี่ยวกับเรื่องที่ร้ายแรง โดยไม่จาเป็นต้องผ่านขั้นตอนการยื่นเรื่องร้อง
ทุกข์ในเรือนจาโดยข้อความจะถูกปิดเป็นความลับ
กฎหมายบังคับโทษ
นอกจากการยื่นเรื่องราวร้องทุก ข์ตามขั้นตอนปกติแล้ว ผู้ต้องขังยัง
ประเทศแอฟริกาใต้
สามารถยื ่น ค าร้อ งทุก ข์ไ ปยัง ผู ้ต รวจสอบศูน ย์ร าชทัณ ฑ์อ ิส ระ
(Independent Correctional Center)ได้โดยตรง
ถ้า การร้อ งทุก ข์ข องผู ้ต้อ งขัง เกี่ย วข้อ งกับ การถูก ทาร้า ยร่า งกาย
จะต้องให้ผู้ต้องขังรับการตรวจสุขภาพทันทีและได้รับการรักษาโดยผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
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จะเห็น ได้ว่า กฎหมายบัง คับ โทษของประเทศไทยยังมิไ ด้ใ ห้ความสาคัญ กับการคุ้ม ครอง
ผู้ต้องขังมิให้ถูกทาร้ายหรือทารุณ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาในการ
ร้องทุกข์เท่าที่ควรโดยมีการจากัดความคุ้มครองเป็นพิเศษเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา การเก็บรักษาเป็น
ความลับและได้รับการตรวจสอบจากพนักงานอัยการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรอิส ระภายนอก
เรือนจา ที่ให้ได้รับการคุ้มครองและให้คาปรึกษาในทันที
กฎหมายบังคับโทษของต่างประเทศทั้ง สามประเทศล้วนให้ความสาคัญกับการช่ว ยเหลือ
และคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ให้ไ ด้รับ สิท ธิใ นการร้อ งทุก ข์ใ นเรื่อ งการถูก ทาร้า ยหรือ ปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง
อัน มีลัก ษณะเป็น การทารุณ อย่า งเต็ม ที่แ ม้จ ะไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าของ
องค์การสหประชาชาติในกรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ทั้งหมด แต่ก็ได้ให้ความสาคัญกับการ
ร้องทุกข์ของผู้ต้องขังโดยมีมาตรการคุ้มครองอย่างอื่นแทนอย่างประเทศออสเตรเลีย(รัฐ นิว เซาท์
เวลส์)และประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้มีการกาหนดให้มี การร้องทุกข์ได้หลายวิธี ผู้ต้องขังโดยเฉพาะที่
ผู้ต้องขังไม่จาเป็น ต้องยื่น เรื่องร้องทุกข์ต ามขั้นตอนภายในที่เรือนจากาหนดซึ่งเป็นประโยชน์แ ก่
ผู้ต้อ งขัง มากกว่า ในแง่ค วามรวดเร็ว ในการได้รับ ความช่ว ยเหลือ การรัก ษาความลับ และความ
ปลอดภัยของตัวผู้ต้องขังที่ร้องทุกข์
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้ต้องขังจะได้รับจากการร้องทุกข์พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 ควรที่จ ะแก้ไ ขเพิ่มเติมบทบัญ ญัติในเรื่อ งการร้องทุกข์กรณีผู้ต้องขังถูกทาร้า ยหรือ
ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาให้ไ ด้รับ การคุ้ม ครองเป็น พิเ ศษ
เช่นเดียวกับการคุ้มครองกรณีผู้ต้องขังถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของ
เจ้าพนักงานเรือนจา ตามมาตรา 47 และการบัญญัติถึงการแจ้งข่าวการเข้า ตรวจเยี่ย มเรือนจา
ของหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ย วข้องและขั้นตอนการร้ องทุกข์ต่อหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องที่
เข้ามาทาการตรวจเยี่ยมเรือนจา
4.3 การใช้กาลังบังคับ
การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง หมายถึง การใช้กาลังให้มีผ ลโดยตรงต่อบุคคลหรือทรัพย์
โดยใช้กาลัง การใช้อุปกรณ์ช่วยและการใช้อาวุธ 30 เช่น การใช้อาวุธปืน การใช้เครื่องพัน ธนาการ
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (ข้อ กาหนดแมนเดลา) เจ้า พนัก งานเรือนจาจะต้องไม่ใ ช้กาลัง บังคับกับ
ผู้ต้อ งขัง เว้น แต่เ พื่อ ปูอ งกัน ตัว หรือ กรณีที่มีค วามพยายามหลบหนี หรือ เมื่อ มีก ารใช้ กาลัง ทาง
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ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก, หน้า 130.
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กายภาพทั้งในทางที่ก้าวร้าวหรือดึงดัน เพื่อขัดขืนคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
โดยเจ้าหน้าที่เรือนจาที่เลือกการใช้กาลัง การใช้กาลังนั้นต้องใช้เท่าที่จาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และ
ต้องรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการเรือนจาทราบโดยทันที 31
กรณีก ารใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการกับผู้ต้องขัง กาหนดให้โ ดยหลัก ห้า มมิใ ห้มีก ารใช้โ ซ่ เหล็ก
หรือ เครื ่อ งพัน ธนาการใดๆในลัก ษณะที่เ ป็น การย่ายีศัก ดิ์ศ รีห รือ ก่อ ให้เ กิด ควา มเจ็บ ปวดต่อ
ผู ้ต ้อ งขัง การใช้เ ครื ่อ งพัน ธนาการอื ่น อาจกระท าได้ห ากเป็น ไปตามกฎหมายและใช้เ พื ่อ
พฤติการณ์อัน เป็น การปู องกัน การหลบหนีใ นระหว่า งการเคลื่อ นย้า ยผู้ต้อ งขัง แต่ต้องถอดออก
เมื่อ ผู้ต้อ งขัง ปรากฏตัว ต่อ ศาล หรือ เจ้า พนัก งานฝุา ยบริห าร หรือ โดยคาสั ่ง ของผู้บัญ ชาการ
เรือ นจา เมื่อไม่อ าจใช้วิธีอื่น ในอัน ที่จ ะปูอ งกัน มิใ ห้ผู้ต้อ งขัง ทาร้า ยตนเองหรื อ ผู้อื่น หรือทาลาย
ทรัพย์สิน32
การใช้กาลัง บัง คับ ตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้บัญ ญัติห้า มมิใ ห้เ จ้า
พนักงานเรือ นจาใช้กาลังบังคับ กับผู้ต้องขัง เว้น แต่ การกระทาเพื่อปูองกันตัว ผู้ต้อ งขังพยายาม
หลบหนี ใช้กาลังกายขัดขืนโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ช อบด้ว ยกฎหมาย
ของเจ้าพนักงานเรือนจาหรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ การใช้กาลังบังคับนั้นเจ้าพนักงานเรือนจาจะ
ใช้ก าลัง บัง คับ ได้เ พีย งเท่า ที ่จ าเป็น และเหมาะสมกับ พฤติก ารณ์แ ละต้อ งรายงานเหตุต ่อ ผู้
บัญ ชาการเรือ นจ าทัน ที 33บทบัญ ญัติดัง กล่า วเป็น การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ใหม่จ ากพระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือนจามิให้
มีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังโดยมิช อบ การใช้กาลังบังคับตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ .ศ.
2560 แบ่งเป็น 3 ประเภท
(1) การใช้อาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืน
เจ้าพนักงานเรือนจาอาจใช้อาวุธ อื่นนอกจากอาวุธ ปืนได้กรณีที่ผู้ต้องขังกาลังจะหลบหนี
หรือพยายามหลบหนีและไม่มีทางจะปูองกันอย่างอื่นนอกจากใช้อาวุธ ผู้ต้องขังก่อความไม่ส งบ
และไม่เ ชื่อ ฟัง ที่เ จ้าพัก งานห้า มปราม ผู้ต้อ งขัง ใช้กาลัง ทาร้า ยหรือ พยายามทาร้า ยเจ้า พนัก งาน
เรือนจาหรือผู้อื่น34
(2) การใช้อาวุธปืน
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ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อ. 82
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 ข้อ. 47
33
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 20
34
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 22
32

114
การที่เ จ้า พนัก งานเรือ นจาจะใช้อ าวุธ ปืน แก่ผู้ต้อ งขัง ได้ต้อ งเป็น กรณีที่ผู้ต้อ งขัง ก่อ เหตุ
ความวุ่น วายร้า ยแรงหรือ เป็น อัน ตรายต่อ เจ้า พนัก งานเรือ นจาหรือ บุค คลอื่น โดยเจ้า พนัก งาน
เรือ นจ าสั ่ง ให้ห ยุด และไม่ม ีท างอื่น ที่จ ะจับ กุม ได้ ตามเหตุ ที ่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 256035 การใช้อาวุธ ปืนนั้นหากมีเจ้าพนักงานเรือนจาผู้มีอานาจ
เหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วยและอยู่ในวิสัยจะรับคาสั่งได้ การใช้อาวุธปืนนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
คาสั่งจากเจ้า พนักงานเรือนจาผู้นั้นแล้วเท่านั้น
(3) การใช้เครื่องพันธนาการ
การใช้เ ครื ่อ งพัน ธนาการตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติมให้การใช้เครื่องพันธนาการนั้นจะใช้เครื่องพันธนาการกรณีอธิบดีสั่งเนื่องจากมีเหตุจาเป็น
เพื่อ ความคล่อ งตัว ในการบริห ารงานและรองรับ เหตุจาเป็น อื่น ที่น อกเหนื อ จากที่กาหนดใน
กฎหมายเดิม อัน จาส่งผลให้ส ามารถรับ มือ กับ สถานการณ์ต่า งๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม
มากกว่า นอกจากนี้ยัง ให้บัน ทึก เหตุผ ลและความจาเป็น ที่ต้อ งใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการเพื่อ ความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 36
ปัญหาเกี่ย วกับ การใช้กาลัง บัง คับ กับผู้ต้อ งขัง มักเป็นปั ญ หาหลักที่มีการฟูองร้องกันมาก
ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวนกับผู้ต้องขังซึ่งนอกจากจะเป็นการลดคุณค่า
ความเป็น มนุษ ย์แ ล้ว ยัง เป็น อุป สรรคต่อ การใช้ชีวิต ประจาวัน ในเรือ นจาของผู้ต้อ งขัง อย่า งไรก็
ตามพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติที่เป็ นการคุ้มครองผู้ต้องขังจากการใช้
อ านาจของเจ้า พนัก งานเรือ นจ าในการใช้ก าลัง บัง คับ กับ ผู ้ต ้อ งขัง ที ่ส อดคล้อ งกับ หลัก
มาตรฐานสากลอย่า งข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 กล่าวคือ โดยหลักแล้วเจ้าพนักงานเรือนจาจะใช้กาลังบังคับ กับผู้ต้องขังมิได้
เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นเพื่อปูองกันตัวเอง ผู้ต้องขังจะหลบหนี ใช้กาลังกายขัดขืนโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อ มหรือ ไม่ป ฏิบัติต ามคาสั่ง ที่ช อบด้ว ยกฎหมายของเจ้า พนัก งานเรือ นจาหรือ ระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ และต้องรายงานเหตุให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจาทราบทันทีหลังมีก ารใช้กาลังบังคับ
หากมีกรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจาใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุที่กฎหมาย
ราชทัณฑ์กาหนดย่อมเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดฐาน
เจ้า พนัก งานปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 37 หากเป็นการทาร้ายผู้ต้องขังของเจ้าพนักงานเรือนจาที่ไม่เกี่ยวกับการ
35

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 23
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 21
37
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
36
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ปฏิบัติหน้าที่ย่อมมิใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่เป็นกรณีมีเจตนาทาร้ายอันเป็นความผิดต่อ
ร่างกาย นอกจากเป็นความผิดทางอาญาแล้ว การกระทาดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติห น้าที่ราชการ
โดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่ผู้อื่นและหากศาลได้มีคาพิพากษาว่าเจ้า
พนัก งานเรือ นจ าได้ก ระทาความผิด จริง และศาลพิพ ากษาให้ล งโทษจาคุก ย่อ มเป็น กรณีเ จ้า
พนักงานการกระทาผิดวินัยร้ายแรงตาม พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ซึ่งโทษทางวินัยมี 5 สถาน38ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 บัญญัติให้ข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามวินัยที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
อีก ทั้ง การทาร้า ยหรือ ทารุณ หรือ ใช้กาลัง บัง คับ เกิน สมควรแก่เ หตุยัง เป็น ความผิด ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่ห น่ว ยงานของรัฐ กรณีนี้ได้แก่
กรมราชทัณ ฑ์ต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้เ สีย หายในผลแห่ง ละเมิด ที่ เ จ้า พนัก งานเรือ นจาได้ก ระทาในการ
ปฏิบัติห น้าที่ ถ้า การกระทาละเมิด ของเจ้าพนักงานเรือ นจามิใ ช่การกระทาในการปฏิบัติห น้า ที่
เจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
การลงโทษเจ้าพนักงานเรือนจาในกรณีที่ได้ทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขัง การใช้กาลังบังคับ
กับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุอันมีโทษทางอาญาประกอบกับการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าพนักงาน
เรือ นจานั้น มีลัก ษณะเป็น การลงโทษที่ส มควรเพีย งพอแก่ก ารกระทาความผิด ของเจ้า พนัก งาน
เรือนจาแล้วเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหานักโทษล้นคุกโดยปัจจุบันประเทศไทย
มีนักโทษประมาณ 300,000 คน 39โดยมีอัตราส่ว นเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 ต่อ 28 คน 40 การที่มี
ผู้ต้อ งขัง ผู้ต้อ งขัง จานวนมากประกอบกับ เจ้า หน้า ที่ผู้ดูแ ลจานวนน้อ ยส่ง ผลให้ภ ารกิจ ด้า นการ

38

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, "สรุปการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ กคดีล้นศาล นักโทษล้นคุก ปัญหา
จุกอกกระบวนยุติธรรมไทยกก [ออนไลน์].
40
นัทธี จิตสว่าง, "มาตราการทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้การะทาผิดเพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุกก [ออนไลน์].
39
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ควบคุมผู้ต้องขังมีความตรากตราและเสี่ยงภัย 41 เช่น กรณีที่ผู้คุมเรือนจาเขาบินเสียชีวิตหลักถูก
ผู้ต้องขังสองคนใช้อ าวุธทาร้าย โดยจับผู้คุมเรือนจาเขาบินเป็นตัวประกันและใช้อาวุธ ทาร้ายจนผู้
คุม เสีย ชีวิต 42การกาหนดโทษต่อ เจ้า พนัก งานเรือ นจาที่รุน แรงหรือ กาหนดโทษที่สูง เกิน ไปอาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่จาเป็นต้องการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเนื่องจากตนมี
ความเสี่ย งที่จ ะได้รับ โทษที่สูง หรือ ต้องถูกลงโทษทางวินัย ทาให้ไม่ส ามารถควบคุม สถานการณ์
หากเกิด ความไม่ส งบภายในเรือ นจาได้แ ละมีค วามเสี ่ย งต่อ ความปลอดภัย ของเจ้า พนัก งาน
เรือ นจาเอง รวมถึง ส่ง ผลต่อ ความเครีย ดวิต กกัง วล สภาพจิต ใจของเจ้า พนัก งานเรือ นจาด้ว ย
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความเสี่ยง 43
การใช้กาลังบังคั บตามกฎหมายบังคับโทษของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาหนดให้ เจ้า
พนัก งานเรือ นจาจะใช้กาลัง บัง คับได้เ มื่อ ได้ดาเนิน การโดยชอบด้ว ยกฎหมายในการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรการบังคับ โทษและมาตรการความมั่นคงปลอดภัยเป็นประจา หากต่อมาตรการ
ดัง กล่า วใช้ไ ม่ไ ด้ผ ลและไม่อ าจใช้วิธีอื่น ใดได้แ ล้ว เจ้า พนัก งานเรือ นจาจึง จะมีอานาจใช้กาลัง กับ
ผู้ต้องขังได้
การใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขัง จะกระทาได้ต่อเมื่อได้ใช้มาตรการอื่นกับผู้ต้องขังแล้ว ไม่เป็น
ผล เจ้า พนัก งานเรือ นจาที่ใ ช้อาวุธ ปืน แก่ผู้ต้อ งขัง จะต้อ งเป็น ผู้ ที่ไ ด้รับ การฝึก ฝนมาโดยเฉพาะ
และการใช้อาวุธปืนนั้นจะต้องหยุดลงเมื่อปรากฎว่าการใช้อาวุธ นั้นจะทาให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับ
อัน ตรายไปด้ว ยโดยก่อ นการใช้อ าวุธ ปืน จะต้อ งมีก ารเตือ นล่ว งหน้า อาจจะกระทาโดยการยิง
เตือน การใช้อาวุธโดยมีการเตือนล่วงหน้าจะกระทาได้โ ดยการยิ งเตือน การใช้อาวุธ โดยไม่มีการ
เตือนล่ว งหน้าให้ก ระทาต่อเมื่อเป็นการสมควรเพื่อปูองกันภยันตรายปัจจุบันที่มีต่อร่างกายและ
ชีวิต นอกจากนี้ยังบัญญัติในเรื่องหลักความพอสมควรแก่เหตุในการเลือกใช้มาตรการทั้งหลายที่
สามารถใช้ได้และบรรลุผ ลนั้น จะต้องเป็นมาตรการที่มีผ ลกระทบต่อบุคคลหรือสาธารณชนน้อ ย
ที่สุด44

41

ฐิติพันธ์ มนูจันทรัถ, "การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่เรือนจาความมั่นคงสูง,"
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (2557): หน้า 95.
42
สานักข่าวไทยพีบีเอส, "ผู้คุมเรือนจาเขาบินเสียชีวิต หลังถูก 2 นักโทษใช้อาวุธทาร้ายก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 23
พฤศจิกายน 2560. แหล่งที่มา: www.new.thaipbs.or.th
43
ฐิติพันธ์ มนูจันทรัถ, "การรับรูค้ วามเสีย่ งในการปฏิบัตหิ น้าที่ควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่เรือนจาความมั่นคงสูง,"
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 7: หน้า 96.
44
ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก, หน้า 130.
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การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังโดยปกติแล้วจะใช้ได้กับมือและเท้าของผู้ต้องขัง แต่
ผู้บัญชาการเรือนจาอาจใช้การพันธนาการโดยวิธีอื่นก็ได้แต่จะต้องมีการผ่อนปรนการพันธนาการ
นั้น ตามระยะเวลาถ้าเป็น กรณีจาเป็น ถ้ามีการใช้เ ครื่องพั นธนาการกับ ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง จะต้อ ง
ได้รับการตรวจเยี่ยมจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นประจาทุกวัน
การใช้กาลังบังคับตามกฎหมายบังคับโทษของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีข้อดีคือ ก่อน
มีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องทาการเตือนผู้ต้องขังก่อนล่วงหน้า45ซึ่ง
เป็นการช่ว ยลดความรุน แรงจากการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังทางหนึ่ง ทาให้ผู้ต้องขังเกิดความ
เกรงกลัว การใช้กาลัง ของเจ้า พนัก งานเรือ นจาทาให้เ จ้า พนัก งานเรือ นจาไม่จาต้อ งใช้กาลัง กับ
ผู้ต้อ งขัง และต้อ งไม่มีม าตรการอื่น ที่จ ะใช้บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง แล้ว จึ ง สามารถใช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู ้ต้อ งขัง ได้อ ัน เป็น การจ ากัด อานาจของเจ้า พนัก งานเรือ นจา อีก ทั้ง มีก ารบัญ ญัติห ลัก ความ
พอสมควรแก่เ หตุใ นการเลือ กใช้ม าตรการแก่ผู ้ต ้อ งขัง เพื ่อ ให้เ กิด ผลกระทบต่อ บุค คลหรือ
สาธารณชนน้อยที่สุด 46
การใช้กาลังบังคั บตามกฎหมายบังคับโทษออสเตรเลีย(รัฐนิวเซาท์เวลส์ )ได้มีบทบัญญัติที่
ใกล้เ คีย งกับ กฎหมายบัง คับ โทษของสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีก ล่า วคือ เจ้า พนัก งานเรือ น
จาต้องแน่ใจว่าการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังนั้นเป็นหนทางสุดท้ายที่จาเป็นต้องกระทาโดยการใช้
กาลังบังคับ การใช้กาลังบังคับ กับ ผู้ต้องขังนั้นจะต้องอยู่บ นพื้นฐานที่ว่าเจ้าพนักงานเรือนจาไม่มี
ทางอื่น ที่จ ะบัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง แล้ว นอกจากการใช้กาลัง บัง คับ และการใช้กาลัง บัง คับ นั้น ต้อ งใช้
เท่าที่จาเป็นโดยสมควรกับพฤติการณ์เท่านั้น 47
การใช้กาลังบังคับตามกฎหมายบังคับโทษประเทศแอฟริกาใต้ ได้กาหนดให้การใช้กาลัง
บังคับกับผู้ ต้องขังต้องเป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้กับผู้ต้องขังและต้องเป็นการใช้กาลังที่น้อยที่สุดเท่าที่
จาเป็น เพื่อเป็นการปูองกันการหลบหนี เป็นการปูองกันตัวเองหรือผู้อื่นและเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ทรัพ ย์ส ิน โดยเจ้า พนัก งานเรือ นจาจะใช้กาลัง บัง คับ ได้ต่อ เมื่อ ได้รับ อนุญ าตจากผู ้ บัญ ชาการ
เรือนจา เว้นแต่จะมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจาและหากล่าช้า
จะทาให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะใช้กาลังได้ หากไม่อาจขออนุญาตก่อน
มีการใช้กาลังได้เจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องรีบรายงานให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจาทราบก่อนมีการ
ใช้กาลังบังคับและเมื่อมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังผู้ต้องขังจะต้องได้รับการตรวจรักษาอย่าง
เหมาะสม
45

Execution of sentence law 2001,Article.99
Execution of sentence law 2001,Article.96
47
CRIMES (ADMINISTRATION OF SENTENCES) REGULATION 2014, Article. 131
46
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการใช้กาลังบังคับ
ข้อกาหนดแมนเดลา

โดยหลักห้ามใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง เว้นแต่เพื่อปูองกันตัว หรือ
กรณีที่มีความพยายามหลบหนี หรือเมื่อมีการใช้กาลังทางกายภาพทั้ง
ในทางที่ก้าวร้าวหรือดึงดัน เพื่อ ขัดขืนคาสั่งที่ช อบด้ว ยกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับโดยเจ้าหน้าที่เรือนจา
ห้ามใช้เครื่องพันธนาการใดๆในลักษณะที่เป็นการย่ายีศักดิ์ศรีหรือ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อผู้ต้องขัง การใช้เครื่องพันธนาการอื่นอาจ
กระทาได้ห ากเป็นไปตามกฎหมายและใช้เพื่อพฤติการณ์อันเป็นการ
ปูองกันการหลบหนีในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง
กฎหมายบังคับโทษของ
ห้า มมิใ ห้เ จ้า พนัก งานเรือ นจาใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง เว้น แต่
ประเทศไทย
การกระทาเพื่อปูองกันตัว ผู้ต้องขังพยายามหลบหนี ใช้กาลังกายขัด
ขืน โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มหรือ ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามค าสั ่ง ที ่ช อบด้ว ย
กฎหมายของเจ้า พนัก งานเรือ นจาหรือ ระเบีย บกรมราชทัณ ฑ์ และ
ต้องรายงานเหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจาในทันที
กฎหมายบังคับโทษ
เจ้าพนักงานเรือนจาจะใช้กาลังบังคับได้เมื่อได้ดาเนินการโดยชอบ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
ด้ว ยกฎหมายในการที่จ ะปฏิบัติห น้า ที่ต ามมาตรการบัง คับ โทษและ
เยอรมนี
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยเป็นประจา หากต่อมาตรการดังกล่าว
ใช้ไม่ไ ด้ผ ลและไม่อาจใช้วิธีอื่นใดได้แล้ว เจ้ า พนักงานเรือนจาจึงจะมี
อานาจใช้กาลังกับผู้ต้องขังได้
ก่อ นมีก ารใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง เจ้า พนัก งานจะต้อ งทาการ
เตือนผู้ต้องขังก่อน การใช้กาลังต้องใช้ หลักความพอสมควรแก่เหตุใน
การเลือกใช้มาตรการแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือ
สาธารณชนน้อยที่สุ ด
กฎหมายบังคับโทษ
การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังนั้นเป็นหนทางสุดท้ายที่จาเป็นต้อง
ประเทศออสเตรเลีย (รัฐ กระทาและการใช้กาลัง บัง คับ นั้น ต้อ งใช้เ ท่า ที่จาเป็น โดยสมควรกับ
นิวเซาท์เวลส์)
พฤติการณ์เท่านั้น
ภายหลังมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเจาพนักงานเรื อนจาผู้ใช้
กาลังจะต้องรายงานให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจาทราบถึงการใช้กาลัง
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กฎหมายบังคับโทษ
ประเทศแอฟริกาใต้

การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังต้องเป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้กับผู้ต้องขัง
และต้องเป็นการใช้กาลังที่น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น
เจ้าพนักงานเรือนจาจะใช้กาลั งบังคับได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้
บัญชาการเรือ นจา เว้นแต่จ ะมีเ หตุอันควรเชื่อ ได้ว่าจะได้รับ อนุญาต
จากผู้บัญชาการเรือ นจาและหากล่า ช้า จะทาให้ไม่ส ามารถปฏิบัติใ ห้
เป็นไปบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะใช้กาลังได้
เมื่อมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังผู้ต้องขังจะต้องได้ รับการตรวจ
รักษาอย่างเหมาะสม

จากตารางเปรีย บเทีย บจะเห็น ว่า เหตุแ ห่ง การใช้ก าลัง บัง คับ กับ ผู ้ต ้อ งขัง ตาม
พระราชบัญญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 นั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างข้อกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 กล่าวคือ การใช้
กาลังบังคับ กับ ผู้ต้องขังจะกระทามิได้ เว้น แต่เพื่อปูอ งกันตัว หรือกรณีที่ ผู้ต้องขัง พยายามหลบหนี
ขัด ขืน คาสั่ง ที่ช อบด้ว ยกฎหมายหรือระเบีย บข้อ บัง คับโดยเจ้าหน้า ที่เ รือ นจา อย่า งไรก็ต ามเมื่อ
พิเ คราะห์ถึง การใช้กาลัง บัง คับ ตามกฎหมายบัง คับ โทษแอฟริก าใต้นั้น เห็น ว่า ได้ บัญ ญัติใ ห้ก าร
คุ้ม ครองผู้ต้องขัง ที่เ ป็น ประโยชน์ต่อผู้ต้อ งขัง มากกว่า ประเทศออสเตรเลีย สหพันธ์ส าธารณรัฐ
เยอรมนีและประเทศไทย กล่าวคือ นอกจากการใช้กาลังบังคับนั้นเจ้าพนักงานเรือนจาจะใช้กาลัง
บัง คับ กับ ผู้ต้องขัง ได้ต่อ เมื่อ เป็น วิธีสุด ท้า ยที่จะใช้กับ ผู้ต้อ งขัง และต้อ งใช้วิธีการใช้ที่รุน แรงน้อ ย
ที่สุดเพื่อปูองกัน ตัว เองหรือผู้อื่น เพื่อปูองกันการหลบหนีและเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินแล้ว การจะ
ใช้กาลังกับผู้ต้องขังนั้นเจ้าพนักงานเรือนจาต้องขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาก่อนมีการใช้กาลัง
ซึ่ง เป็น การตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้า พนัก งานเรื อ นจาในการใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง
เนื่องจากการใช้กาลังบังคับ นั้น อาจส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัยทางด้านร่า งกายยัง อาจเป็น
การละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังอีกด้วย
ผู้เขียนจึงเห็นว่าหากมีการคุ้มครองผู้ต้องขังโดยการกาหนดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานเรือน
จาต้องขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาก่อนมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเพื่อเป็นการตรวจสอบ
การใช้อานาจของเจ้า พนัก งานเรือ นจาจะเป็นผลดีแ ก่ผู้ต้องขังมากกว่าการรายงานการใช้กาลัง
บังคับในภายหลัง เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุญาตก่อนได้ อีกทั้งก่อนมีการใช้กาลัง
บังคับควรที่จะมีการกาหนดขั้น ตอนการเตือนผู้ต้องขังให้ห ยุดการกระทาที่เป็นเหตุให้เกิดการใช้
กาลังบังคับเสียก่อนเพื่อลดโอกาสในการใช้กาลังบังคับนั้นด้วย
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4.4 การแจ้ง
ตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ.
2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการแจ้ง จากข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ฉบับ ค.ศ. 1955 ที่กาหนดเพียงกรณี
การแจ้งข่าวการเสียชีวิตโดยให้ผู้บัญชาการเรือนจาแจ้ง แก่คู่ครองของผู้ต้องขังถ้าหากผู้ต้องขังนั้น
มีคู่ครอง หรือญาติสนิทและบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุไว้ให้ทราบทันทีเมื่อผู้ต้องขังตาย ปุว ยหนักหรือ
บาดเจ็บ สาหัส 48 ข้อกาหนดแมนเดลาได้ กาหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจาต้องรายงานข้อมูล โดยไม่
ชักช้าแก่ศาลหรือ หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เป็นอิสระจากฝุายบริหารเรือนจา 2 กรณี
กรณีแรก เมื่อมีผู้เสียชีวิต สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงระหว่างการควบคุมตัวไม่ว่า
จะมีการสอบสวนภายในหรือไม่ ผู้บัญชาการเรือนจาจะต้องรายงานข้อมูล ศาลหรือหน่ว ยงานที่มี
อานาจหน้าที่ซึ่งเป็นอิสระจากผู้บริหารเรือนจา และต้องมีการสอบสวนโดยพลันอย่างไม่ลาเอียง
การสอบสวนนั้นต้องกระทาเพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์และสาเหตุของกรณีที่เกิดขึ้น ผู้บัญชาการ
จะต้องให้ความร่ว มมืออย่างเต็มที่ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจในสอบสวนการนี้และประกัน ให้มีการ
เก็บรักษาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 49
กรณีที่ส อง เมื่อ มีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได้ว่า มีก ารทรมานหรือ การลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้า ย ไร้
มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี เกิดขึ้นในเรือนจาไม่ว่าจะได้มีการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการหรือไม่
ผู้บัญ ชาการเรือนจาจะต้อ งรายงานข้อมูล ศาลหรือ หน่ว ยงานที่มีอานาจหน้า ที่ซึ่ง เป็น อิส ระจาก
ผู้บ ริห ารเรือ นจาและต้อ งมีก ารสอบสวนโดยพลัน อย่า งไม่ลาเอีย ง การสอบสวนนั้น ต้อ งกระทา
เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์และสาเหตุของกรณีที่เกิดขึ้น ผู้บัญชาการจะต้องให้ความร่ว มมืออย่าง
เต็ม ที่ต่อ เจ้า หน้า ที่ ผู้มีอานาจในสอบสวนการนี้แ ละประกัน ให้มีก ารเก็บ รัก ษาหลัก ฐานต่า งๆที่
เกี่ยวข้อง กรณีดังกล่าวนี้ต้องมีการปฏิบัติตามขั้น ตอนโดยทันทีเพื่อเป็นการประกันว่าบุคคลใดๆที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทานั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการสอบสวนและไม่ สามารถติดต่อกับพยาน
ผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายได้ 50
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกาหนดให้มีระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและ
สาเหตุการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บของผู้ต้องขังรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มี
ลัก ษณะเป็น การทรมานและการลงโทษ การเพิ่ม เติม กฎเกณฑ์เ กี่ย วกับ หน้า ที่ข องผู้บัญ ชาการ
48

ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขังฉบับ ค.ศ. 1955 ข้อ.44
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขังฉบับ ค.ศ. 2015 ข้อ.77
50
เรื่องเดิม.
49
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เรือนจาในการดาเนินการสืบสวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บร้ายแรงของผู้ต้องขังทุกกรณี อย่าง
ละเอีย ดและโดยทัน ที การจัด ให้มีกฎเกณฑ์ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ การเปิดเผยผลการสืบ สวน
และสอบสวนซึ่งดาเนิน โดยให้ความคุ้มครองต่อข้อมูล ส่ว นตัว 51อันเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้ต้อ งขังกรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยชอบของเจ้าพนัก งานเรือนจาเป็น
อย่างดีเนื่องจากผู้ต้องขังจะได้รับการสอบสวนที่รวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใสเพราะได้กาหนดให้
มีการแจ้งต่อหน่วยงานอิสระจากภายนอกให้เข้ามาทาการสอบสวน อีกทั้งยังเป็นการถ่ว งดุล การ
ใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือ นจาให้ไ ม่ป ฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยมีลัก ษณะเป็น การทาร้าย การใช้
กาลังบังคับ หรือการลงโทษที่เกิน สมควรแก่เหตุห รือมีลักษณะเป็นการทารุณเพราะจะต้องได้รับ
การตรวจสอบถึงการปฏิบัตินั้น
เมื่อ พิจ ารณากฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยได้แ ก่พ ระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ.
2560 ได้มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติจ ากพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ฉ บับ เดิม โดยกาหนดให้ผู้
บัญชาการเรือนจาแจ้งแก่ญาติผู้ต้องขังกรณีผู้ต้องขังตาย ปุว ยหนัก บาดเจ็บสาหัส วิกลจริตหรือ
จิตไม่ปกติโดยไม่ชักช้าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติ
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 52
กรณีผู้ต้อ งขัง เสีย ชีวิตในเรือ นจาถือ เป็น การตายในระหว่างการควบคุมของเจ้า หน้า ที่ 53
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 วางหลักให้การตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ให้มีการชันสูตรพลิกศพ 54 เมื่อผู้ต้องขังเสียชีวิตฝุายทัณฑปฏิบัติห รือ
เวรทะเบีย นมีห น้า ที่แจ้ง พนัก งานสอบสวนเพื่อ ทาการชัน สูต รพลิก ศพและแจ้ง แก่ญ าติผู้ต้อ งขัง
ด้ว ยในทัน ที พร้อ มทั้ง แจ้ง แก่น ายทะเบีย นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้อ อกใบมรณบัต รแก่ผู้ต้อ งขัง นั้น และ
รายงานให้แก่ศาลได้ทราบหากเป็นกรณีผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน การไต่
สวนมูล ฟูองหรือระหว่างการพิจ ารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุท ธรณ์ห รือศาลฎีกาเพื่ อ ศาลมีคาสั่ง
จาหน่า ยคดีต่อ ไป กรณีเ ป็น ผู้ต้อ งขัง ที่ไ ด้รับ การฝากขัง ต้อ งแจ้ง การเสีย ชีวิต ให้แ ก่ผู้ฝ ากทราบ
ด้วย55
51

สรุปผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ณ กรุงบัวโนสไอเรส
ประเทศอาเจนตินา เมื่อวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2555
52
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 56
53
คาพิพากษาฎีกาที่ 106/2501 (ป)
54
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148
55
หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์ที่ มท 0905/ว83 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544 เรื่อง กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณี
ผู้ต้อ งขังถึงแก่ค วามตายและหนังสือ เวีย นกรมราชทัณ ฑ์ที่ ยธ 0705/2109 ลงวัน ที่ 11ตุล าคม 2548 เรื่อ ง
กาชับการปฏิบัติต่อผู้ต้อ งขังเสียชีวิต
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จะเห็น ได้ว ่า การแจ้ง แก่พ นัก งานสอบสวนซึ่ง เป็น เจ้า หน้า ที่จ ากหน่ว ยงานภายนอก
เรือ นจ าเพื ่อ เข้า มาทาการสอบสวนนั ้น มีเ ฉพาะกรณีที ่ผู ้ต้อ งขัง เสีย ชีว ิต ในเรือ นจ า แต่ม ิไ ด้มี
บทบัญญัติไปถึง การแจ้งการสอบสวนกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือพบร่องรอยการถูกทา
ร้ายทารุณ ทาให้การสอบสวนการทาร้ายกรณีดังกล่าวนี้อาจมีขึ้นแต่เพียงภายในเรือนจาซึ่งขาด
การตรวจสอบที่โปร่งใสจากองค์กรภายนอก
กรณีห น้า ที่ก ารแจ้ง ตามกฎหมายบัง คับ โทษของสหพั น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีไ ด้มีก าร
บัญ ญัติใ นเรื่อ งการแจ้ง เกี่ย วกับ การเจ็บ ปุว ยและการตายของผู้ต้อ งขัง 56กล่า วคือ เมื่อ นัก โทษมี
อาการเจ็บ ปุว ยหนัก หรือ เสีย ชีวิต เรือ นจาจะต้อ งแจ้ง แก่ญ าติส นิท ของผู้ต้อ งขัง หรือ บุค คลที่
เกี่ย วข้อ งกับ ผู้ต้องขังให้ทราบโดยไม่ชัก ช้า และกฎหมายบังคับ โทษของประเทศแอฟริก าใต้ ก็ไ ด้
กาหนดหน้าที่ให้ เรือนจารายงานการเสียชีวิต ของผู้ต้องขังให้แก่ญาติของผู้ต้องขังทราบซึ่งทั้งสอง
ประเทศมีก ารบัญ ญัต ิใ นลัก ษณะที ่ส อดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดมาตรฐานขั ้น ต่ าขององค์ก าร
สหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง (ข้อ กาหนดแมนเดลา) นอกจากนี้ก ฎหมายบัง คับ โทษ
ประเทศแอฟริกาใต้ยังกาหนดให้ ภายหลังที่มีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังก็จะต้องมีการรายงาน
การใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังให้แก่ผู้ตรวจการเรือนจาทราบ 57โดยผู้ตรวจการนั้น มีห น้าที่ห ลักใน
การตรวจสอบเรือนจาอย่างเป็นอิสระ
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการแจ้ง
ข้อกาหนดแมนเดลา

ผู้บัญชาการเรือนจาควรแจ้งคู่ครองของผู้ต้องขังถ้าหากผู้ต้องขัง
นั้นมีคู่ครอง หรือญาติส นิทและบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุไว้ให้ทราบทันที
เมื่อผู้ต้องขังตาย ปุวยหนักหรือบาดเจ็บสาหัส
เมื่อมีผู้เสียชีวิต สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงระหว่างการ
ควบคุมตัวไม่ว่าจะมีการสอบสวนภายในหรือไม่ ผู้บัญชาการเรือนจา
จะต้องรายงานข้อมูลศาลหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ซึ่งเป็นอิสระ
จากผู ้บ ริห ารเรือ นจ า และต้อ งมีก ารสอบสวนโดยพลัน อย่า งไม่
ลาเอียง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทรมานหรือการลงโทษอื่นๆที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี เกิดขึ้นในเรือนจาไม่ว่าจะได้
มีก ารร้องทุกข์อ ย่า งเป็นทางการหรือ ไม่ ผู้บัญ ชาการเรือ นจาจะต้อ ง
รายงานข้อ มูล ศาลหรือ หน่ว ยงานที่มีอานาจหน้า ที่ซึ่ง เป็น อิส ระจาก
ผู้บ ริห ารเรือ นจาและต้อ งมีก ารสอบสวนโดยพลัน อย่า งไม่ลาเอีย ง
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่ก็ตาม
กฎหมายบัง คับ โทษของ
ผู้บัญชาการเรือ นจาแจ้ง แก่ญาติผู้ต้องขังกรณีผู้ต้องขังตาย ปุว ย
ประเทศไทย
หนัก บาดเจ็บสาหัส วิกลจริตหรือจิตไม่ปกติโดยไม่ชักช้า
ไม่ม ีบ ทบัญ ญัต ิที ่ก าหนดให้ผู ้บ ัญ ชาการเรือ นจ าต้อ งแจ้ง ให้
เจ้า หน้า ที ่ จ ากองค์ก รอิส ระเข้า มาตรวจสอบกรณีผู ้ต ้อ งขัง ได้ร ับ
บาดเจ็บ สาหัส หรือ กรณีม ีเ หตุอ ัน ควรเชื ่อ ได้ว ่า มีก ารปฏิบ ัต ิต ่อ
ผู้ต้องขังที่มีลักษณะโหดร้ายหรือทารุณ
กฎหมายบังคับโทษ
เมื่อผู้ต้องขังปุว ยหนั กหรือเสียชีวิต เรือ นจาจะต้องแจ้งญาติส นิท
สหพันธ์สาธารณรัฐ
ของผู้ต้องขังหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังให้ทราบโดยไม่ชักช้า
เยอรมนี
ไม่ม ีบ ทบัญ ญัต ิที ่ก าหนดให้ผู ้บ ัญ ชาการเรือ นจ าต้อ งแจ้ง ให้
เจ้า หน้า ที ่จ ากองค์ก รอิส ระเข้า มาตรวจสอบกรณีผู ้ต ้อ งขัง ได้ร ับ
บาดเจ็บ สาหัส หรือ กรณีม ีเ หตุอ ัน ควรเชื ่อ ได้ว ่า มีก ารปฏิบ ัต ิต ่อ
ผู้ต้องขังที่มีลักษณะโหดร้ายหรือทารุณ
กฎหมายบังคับโทษ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีหน้าที่รายงานการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง
ประเทศออสเตรเลีย (รัฐ ให้ผู้บัญชาการเรือนจาทราบ
นิวเซาท์เวลส์)
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กฎหมายบังคับโทษ
ประเทศแอฟริกาใต้

การกาหนดหน้าที่ให้มีการรายงานการเสียชีวิต ของผู้ต้องขัง
ภายหลังการใช้กาลังบังคับ กับผู้ต้องขังจะต้องมีการรายงานการใช้
กาลังบังคับกับผู้ต้องขังให้แก่ผู้ตรวจการเรือนจาทราบ
การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังไม่ว่ากรณีใดจะต้อ งรายงาน
ให้แ ก่ผู ้บ ัญ ชาการเรือ นจ า คณะกรรมมา ธิก ารแห่ง ชาติ และ
ผู้ตรวจการเรือนจาทราบ

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศต่างได้มีการกาหนดให้มีการแจ้งข่าว
กรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตหรือกรณีผู้ต้องขังปุวย บาดเจ็บสาหัส หรือวิกลจริต ให้แก่ญาติของผู้ต้องขัง
ทราบ อันเป็นบทบัญญัติที่มีลัก ษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างข้อกาหนดมาตรฐานขั้น
ต่าขององค์การสหประชาชาติการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย(รัฐนิวเซาท์เวลส์)
ที่กาหนดเพียงการรายงานการเสียชีวิตต่อผู้บัญชาการเรือนจา
กรณีการแจ้ง เกี่ยวกับการสอบสวนนั้นยังมิได้มีกฎหมายบังคับโทษของประเทศใดให้การ
คุ้มครองไปถึงการแจ้งการสอบสวนกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บหรือกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การปฏิบัติที่มีลัก ษณะเป็น การทรมานหรือ การลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้า ย ไร้ม นุษ ยธรรมหรือ ย่ายี
ศัก ดิ ์ศ รีเ กิด ขึ ้น ในเรือ น จ าอัน เป็น หลัก การตามข้อ ก าหนดมาตรฐานขั ้น ต่ าขององค์ก าร
สหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่กาหนดขึ้น มาเพื่อเป็น การคุ้มครอง
ผู ้ต้อ งขัง ตามหลัก ศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์แ ละเพื่อ เป็น การตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้า
พนัก งานเรือนจามิใ ห้มีก ารปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ที่ มีลักษณะโหดร้าย ทารุณ โดยเป็น การแจ้ง ให้แ ก่
ศาลหรือ องค์ก รอิส ระจากภายนอกเข้า มาทาการสอบสวน มีเ พีย งประเทศแอฟริก าใต้ที่มีบ ท
กฎหมายกาหนดไว้ใกล้เคียงคือ การกาหนดให้มีการรายงานการใช้กาลังบังคับถึงผู้ตรวจการ ซึ่งมี
อานาจอิสระในการตรวจสอบเรือนจาเข้ามาทาการตรวจสอบการใช้ กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง แต่ก็
มิได้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการทาร้ายหรือทารุณอย่างอื่น นอกจากกรณีการใช้
กาลังบังคับ
เมื่อ พิจ ารณาแล้ว จะเห็น ว่า การคุ ้ม ครองผู ้ต ้อ งขัง กรณีก ารแจ้ง นั ้น จะเป็น ประโยชน์
ผู ้ต้อ งขัง ในการตรวจสอบการปฏิบัติห น้า ที่ข องเจ้า พนัก เรื อ นจามิใ ห้ป ฏิบัติต่อ ผู ้ต้อ งขัง อัน มี
ลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง ความโปร่งใสในการตรวจสอบทาให้
เกิด ความเป็น ธรรมแก่ทั้ง ฝุา ยผู ้ต้อ งขัง ฝุา ยเจ้า หน้า ที ่ อีก ทั ้ง การกาหนดหน้า ที ่ก ารแจ้ง การ
สอบสวนอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มความเคร่งครัดในการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
กรณีการแจ้งเกี่ยวกับการสอบสวนการได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือกรณี มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการทรมานหรือการลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี เกิดขึ้นในเรือนจา
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ไม่ว่าจะได้มีการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการหรือไม่ ตามที่กาหนดในข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง(ข้อกาหนดแมนเดลลา)เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขัง
จากการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาเพื่อ อุด
ช่องว่างกรณีที่ผู้ต้องขังมิได้ร้องทุกข์ ซึ่งหากมีการร้องทุกข์ กรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณข้อกาหนดก็
ได้กาหนดให้มีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระจากภายนอกเรือนจา
ดังนั้น เพื่อความสอดคล้องกันในการกาหนดแนวทางการสอบสวนกรณีที่ผู้ต้องขังถูกทา
ร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาให้เ ป็น ไปในแนวทา ง
เดียวกันกับการร้องทุกข์กรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณที่จะต้องได้รับการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่จาก
องค์กรอิส ระภายนอกเรือนจาเช่น เดียวกัน เจ้าหน้าที่จากองค์อิส ระภายนอกเรือนจาจึงควรเป็น
เจ้าหน้าที่จากองค์กรเดียวกัน
4.5 บทสรุปการวิเคราะห์
จากการวิเ คราะห์แ ละเปรีย บเทีย บระหว่า งข้อ ก าหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา) และกฎหมายบังคับ
โทษในประเทศไทย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย(รัฐนิวเซาท์เวลส์) ประเทศ
แอฟริก าใต้จ ะเห็น ได้ว่า กฎหมายบัง คับโทษของทั้ง 4 ประเทศในประเด็นการคุ้ม ครองผู้ต้องขัง
กรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือนจานั้นมีทั้งการ
บัญญัติที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าวแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเด็น
กฎหมายบังคับ โทษของประเทศไทยซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มี
บทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของ
เจ้าพนักงานเรือนจามากขึ้นกว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับเดิมในเรื่องของการใช้กาลังบังคับ
กับ ผู้ต้อ งขัง เนื่อ งจากการใช้กาลัง นั้น อาจทาให้ผู้ต้อ งขัง ได้รับ บาดเจ็บ หรือ เป็น ผลเสีย ต่อ สภาพ
จิตใจของผู้ต้องขังและในเรื่องของการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ
วิกลจริตให้แก่ญาติผู้ต้องขังทราบ อันเป็นการคุ้มครองที่ส อดคล้องกับ ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา)
อย่างไรก็ตามกฎหมายบังคับโทษของประเทศไทยยังมิได้มีการบัญญัติที่เป็นการคุ้มครอง
ผู้ต้อ งขัง กรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา
เท่า ที ่ค วร คือ ยัง มิไ ด้ม ีก ารคุ ้ม ครองผู ้ต ้อ งขัง โดยการก าหนดบทบาทหน้า ที ่ข องแพทย์ห รือ
เจ้า หน้า ที่ท างการแพทย์ใ ห้เ ข้า มามีส่ว นช่ว ยเหลือ คุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง การร้อ งทุก ข์เ กี่ย วกับ การ
ปฏิบัติของเจ้าพนักงานเรือนจาที่เป็นการทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขังและการแจ้งให้เจ้าหน้าที่จาก
องค์กรอิสระเข้ามาทาการสอบสวนกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บจากการถูกทาร้ายหรือทารุณ
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กฎหมายบังคับโทษในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย(รัฐนิวเซาท์เวลส์)
ประเทศแอฟริก าใต้ มีบ ทบัญ ญัติใ นการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง กรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการ
ปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาที่ส อดคล้อ งกับ ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าของ
องค์การสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา) ในบางส่ว น
แต่ในส่วนที่มิได้สอดคล้องโดยตรงนั้นกฎหมายบังคับโทษก็มีมาตรการคุ้มครองอย่างอื่นที่เป็นการ
คุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง กรณีที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งาน
เรือนจาเช่นเดียวกัน
กฎหมายบังคับโทษสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีมีข้อเด่นในการคุ้มครองผู้ต้องขังในเรื่อง
ของการใช้กาลังบังคับ กับ ผู้ต้องขังโดยมีการกาหนดขั้นตอนการเตือนผู้ต้องขังก่อนมีการใช้กาลัง
บังคับเพื่อให้ โอกาสผู้ต้องขังให้หยุดการกระทาอันเป็นเหตุให้มีการใช้กาลังบังคับนั้น เพื่อเป็นการ
ช่วยลดปัญหาความรุนแรงอันจะเกิดขึ้นจากการใช้กาลังบังคับ
กฎหมายบัง คับ โทษประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลล์) มีข้อ เด่น ในการคุ้ม ครอง
ผู้ต้องขังในกรณีการร้องเรีย นหรือร้องทุกข์ในเกี่ย วกับเรื่องที่ร้ายแรงโดยการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การล่ว งละเมิดทางเพศจากการกระทาของเจ้า พนักงานเรือนจา หรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดย
โหดร้ายทารุ ณ ผู้ต้องขังสามารถร้องเรียนถึง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านขั้นตอน
การยื ่น คาร้อ งทุก ข์ต ามขั้น ตอนของเรือ นจาเนื่อ งจากเห็น ว่า หากมีก ารร้อ งเรีย นตามขั้น ตอน
ภายในเรือนจาก่อนผู้ต้องขังอาจถูกตัดโอกาสในการร้องเรียนครั้งนั้นได้ โดยข้อความหรือคาร้อง
ทุก ข์ที่ส่ง ถึง หน่ว ยงาน จะเป็น ความลับ และเจ้า พนัก งานจากเรือ นจาไม่มีสิท ธิที่จ ะเปิด ( CSSL
เป็นบริการที่จัดขึ้นโดย กรมราชทัณฑ์ของรัฐ นิวเซาท์เวลส์ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของ
ผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมโดยเป็นบริการโทรที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
กฎหมายบังคับ โทษประเทศแอฟริกาใต้มีข้อเด่นในการคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีที่มีก ารใช้
กาลังบังคับกับผู้ต้องขังกฎหมายกาหนดให้ภายหลังการใช้กาลังบังคับนั้นแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์มีห น้า ที่เ ข้า ทาการตรวจสอบผู้ต้อ งขัง ที่ไ ด้รับ บาดเจ็บ แล้ว ทาการรัก ษาด้ว ยวิธีก ารที่
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
อย่า งไรก็ต ามมีป ระเด็น การคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง จากการถูก ทาร้า ยหรือ ปฏิบัติที่มีลัก ษณะ
เป็น การทารุณ โหดร้า ย ไร้ม นุษ ยธรรมตามข้อ กาหนดข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก าร
สหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ ผู้ต้ อ งขัง ค.ศ. 2015 (ข้อ กาหนดแมนเดลา)ได้แ ก่ การกาหนด
หน้า ที่แ พทย์ห รือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการรายงานต่อผู้บัญชาการเรือ นจาหากพบว่า ที่ตัว
ผู้ต้องขังมีร่องรอยการถูกทาร้ายหรือทารุณ และการกาหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจาแจ้ง การแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระเข้ามาทาการสอบสวนกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บ สาหัส จากการถูกทา
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ร้ายหรือทารุณ หรือมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าได้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอันมีลักษณะเป็นการทาร้าย
หรือทารุณผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่ายังมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับโทษของประเทศต่างๆ
ที่ทาการศึก ษาที่มีลัก ษณะเป็น การคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง กรณีถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จากการปฏิบัติ
หน้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนักงานเรือนจาที่ส อดคล้องกับ ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 (ข้อกาหนดแมนเดลา)ได้โดยตรงซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมตามปัจ จัย ต่า งๆในแต่ล ะประเทศและในกฎหมายบังคับโทษประเทศไทยผู้เขีย น
เห็นว่ายังสามารถนาแนวทางการคุ้มครองผู้ต้องขังตามข้อกาหนดดังกล่าวและแนวทางอื่นๆตาม
กฎหมายต่างประเทศทั้งสามประเทศมาพัฒนากฎหมายบังคับโทษในประเทศไทยได้อีกมากดังจะ
เสนอแนะในบทต่อไป

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฎิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ค .ศ.
2015 (ข้อ กาหนดแมนเดลา) เป็น ข้อ กาหนดที่ไ ด้มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ข้อ มาตรฐานขั้น ต่าในการ
ปฎิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 เนื่องจากข้อกาหนดฉบับเดิมมีการประกาศใช้มาเป็น ระยะเวลา
ยาวนานทาให้ข้อกาหนดดังกล่าวมีลักษณะที่ล้าสมัย ไม่ส อดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน
และยังไม่ได้มีบ ทบัญญัติที่กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าที่ควร ในปี
ค.ศ. 2010 ที่ป ระชุมสมัช ชาแห่ งสหประชาชาติได้ประกาศมติของคณะกรรมาธิการว่าด้ว ยการ
ปูองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เห็นชอบให้มีการทบทวนข้อกาหนดดังกล่าวให้
สอดคล้องกับ บริบ ททางสังคม โดยการจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและหยิบยกเอา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศสมาชิกมาใช้ประกอบการพิจารณา จนกระทั่งวันที่ 17 ธันวาคม
ค.ศ. 2015 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุงใหม่ แม้ว่าข้อกาหนดดังกล่าวจะมิได้มีสภาพ
บังคับ อย่า งกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ใดๆอันเป็นการบังคับ ให้นานาประเทศต้องปฏิบัติตาม แต่ก็
เป็นการกาหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ว่ามีลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง
จากการศึก ษาคาร้อ งเรีย นหรือคาพิพ ากษาของศาลพบว่า ปัญ หาการทาร้ า ยหรือ ทารุณ
ผู้ต้อ งขัง จากการปฎิบัติที่มิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจายัง เป็น ปัญ หาที่เ กิด ขึ้น ในเรือ นจาของ
ประเทศไทยในปัจ จุบัน แม้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จะได้ยกเลิกบทบัญญัติใน
เรื่องการลงโทษทางวินัยที่มีลักษณะเป็นการโหดร้ายทารุณผู้ต้องขังไปแล้วก็ตาม
การทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขังนี้นอกจากจะเป็นการกระทาละเมิด สิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังซึ่งผู้ต้องขังแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ต้องรับผิดโดยจากัดเสรีภ าพ หรือ
เป็นผู้ถูกฝากขังเนื่องจากตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดก็ตาม สิทธิในเนื้อตัว ร่างกายก็
ยัง คงเป็น สิท ธิขั้น พื้น ฐานอัน ไม่อ าจถูก ล่ว งละเมิด ได้ และการทาร้า ยหรือ ทารุณ นั้น ยัง เป็น การ
กระทาความผิด ต่อ ความปลอดภัย ทางด้า นร่า งกายตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 1ได้
ดังต่อไปนี้ ความผิดฐานใช้กาลังทาร้ายผู้อื่น มาตรา 391 ความผิดฐานทาร้ายร่างกายตาม มาตรา
295 ความผิดฐานทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตาม มาตรา 297
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ความผิด ฐานกระท าโดยประมาทเป็น เหตุใ ห้ผู ้อื ่น ได้ร ับ อัน ตรายแก่จ ิต ใจ ตามมาตรา 390
ความผิดความผิด ฐานทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายถึงแก่ความตาย ตามมาตรา
290 หรือหากเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ซึ่งอยู่ในฐานะของเจ้าพนักงานเรือนจา
นั้นเองโดยมิช อบ 2นั้น ย่อมเป็ น ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบตามมาตรา 157
แห่งประมวลกฎหมายอาญา เช่น กรณีหากมีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุ
การปฏิบ ัต ิที ่ม ีล ัก ษณะเป็น การท าร้า ยหรือ ทารุณ ผู ้ต ้อ งขัง นั ้น เป็น การกระท าที ่ไ ม่
สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์การลงโทษในปัจจุบั นที่มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
เพื่อให้ส ามารถกลับ ไปใช้ชีวิตในสังคมได้อ ย่างปกติ สุข ไม่ห วนกลับมากระทาความผิด ซ้า การทา
ร้ายหรือการปฏิบัติที่เป็นการทารุณนั้นจะทาให้ผู้ต้องขังเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเจ้าพนักงานเรือนจา
และไม่อยากปฏิบัติตามคาสั่งหรื อปฏิบัติตามอย่างไม่เต็มใจ อีกทั้งการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังอันเป็น
การทาร้ายหรือทารุณนั้นยังเป็นการปฎิบัติที่ขัดกับ หลักมาตรฐานสากลต่างๆได้แก่ ปฎิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรื อย่ายีศักดิ์ศรี ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิง ที่ล้ว นแล้ว แต่มีหัว ใจสาคัญในเรื่อง
ของการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นอกจากนี้การปฏิบัติที่เป็นการทาร้ายหรือทารุณผู้ต้องขังจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าพนักงานเรือนจานั้นยังเป็นการทาลายความน่าเชื่อถือของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่ว ยงาน
ที่ทาหน้า ที่บัง คับ โทษจาคุก กับ ผู้ต้อ งขัง การดาเนิน การของกรมราชทัณ ฑ์จึง เป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
กระบวนยุติธ รรมทางอาญาซึ่ง ประชาชนล้ว นแต่ใ ห้ค วามคาดหวัง ว่า จะได้รับ การปฏิบัติที่เ ป็น
ธรรมจากการปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัจ จุบัน การปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ที่เ ป็น การเสี่ย งต่อ การละเมิด ศัก ดิ์ศ รีข องผู้ต้อ งขัง ได้แ ก่
การลงโทษทางวินัยด้วยวิ ธีการขังเดี่ยวไม่เกิน 1 เดือน การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง การ
ใช้กาลังบังคับ กับ ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์มีห น้าที่จะต้อ งดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและปูองกันมิให้มีการฝุาฝืนบทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การกระทาใดๆแก่เนื้อตัว
ร่า งกายของผู้ต้ อ งขัง โดยฝุาฝืน บทบัญ ญัติใ นเรื่อ งการลงโทษทางวินัย การใช้เ ครื่อ งพัน ธนาการ
การใช้กาลังบังคับกับ ผู้ต้องขังของเจ้าพนักงานเรือนจา ย่อมเป็นการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบด้ว ย
กฎหมาย
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ปัจ จุบ ัน กฎหมายบัง คับ โทษของประเทศไทยยัง มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัต ิที่เ ป็น การคุ ้ม ครอง
ผู้ต้อ งขังจากการถูก ทาร้ายหรือทารุณ เท่าที่ค วร ดังนั้น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงหรือ ระเบีย บที่อ อกโดยอาศัย อานาจตามพระราชบัญ ญัติราชทัณ ฑ์ ในฐานะที่เ ป็น
กฎหมายบังคับโทษของประเทศไทยควรที่จะมีบทบัญญัติที่แสดงออกถึงการคุ้มครองผู้ต้องขังใน
กรณีที่ถูกทาร้ายหรือทารุณ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานของระบบงานราชทัณ ฑ์ประเทศไทยให้เทียบเท่าหลัก มาตรฐานสากลอย่างข้อกาหนด
มาตรฐานขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อผู้ต้อ งขังและการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง
การคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีที่ถูกทาร้า ยหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของ
เจ้าพนักงานเรือนจาตามกฎหมายบังคับโทษในสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีมีการบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ต้อ งขัง ในกรณีที่มีก ารปฏิบัติต่อ ผู้ต้อ งขัง อัน มีค วามเสี่ย งที่จ ะได้รับ อัน ตรายแก่ก ายหรือ จิต ใจ
อย่างการลงโทษทางวินัย ด้ว ยวิธีขังเดี่ยว การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังโดยการกาหนดให้
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของแพทย์ และในเรื่องของการใช้กาลังบังคับกับ
ผู้ต้องขังที่มีการกาหนดขั้นตอนการเตือนให้หยุดการกระทาการอันเป็นเหตุให้มีการใช้กาลังบัง คับ
เสียก่อนเพื่อลดโอกาสที่จะมีการใช้กาลังกับผู้ต้องขังหากผู้ต้องขังเกิดความเกรงกลัวและหยุดการ
กระทานั้นไปก่อน
การคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีที่ถูกทาร้า ยหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของ
เจ้า พนัก งานเรือ นจาตามกฎหมายบัง คับ โทษในประเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลส์) มีก าร
บัญ ญัติถึง มาตรการช่ว ยเหลือ ผู้ต้อ งขัง ในการร้อ งทุก ข์ไ ว้ห ลายวิธีไ ม่ว่า จะเป็น การร้อ งทุก ข์ต่อ
เจ้า หน้าที่จ ากองค์ก รอิส ระที่เ ข้ามาตรวจเยี่ย มเรือ นจา การร้องร้อ งทุก ข์ภ ายในต่อ ผู้บัญ ชาการ
เรือนจา การร้องทุกข์ทางโทรศัพท์โดยเป็นบริการหนึ่งที่จัดทาขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นแผนก
หนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
ในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทาร้ายหรือทารุณ ผู้ต้องขังสามารถร้องเรียนผ่านบริการทาง
โทรศัพท์ (Corrective Services Support Line(CSSL)) หรือส่ง เป็นจดหมายถึงผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้โดยตรงไม่จาต้องผ่านขั้นตอนการร้องทุกข์ภ ายในเรือนจา 3ซึ่งคาร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง
นั้นจะถูกเก็บเป็นความลับและจะได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว
การคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีที่ถูกทาร้า ยหรือทารุณจากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของ
เจ้า พนัก งานเรือ นจ าตามกฎหมายบัง คับ โทษในประเทศแอฟริก าใต้ไ ด้กาหนดให้แ พทย์ห รือ
3

Ombudsmsman New South Wales, "Corrective Services, What Can Inmates and Offenders
Complain About? ."

131
เจ้า หน้า ที่ท างการแพทย์มีห น้า ที่ใ นการตรวจร่า งกายผู้ต้อ งขัง และทาการรัก ษาอย่า งเหมาะสม
หากผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บภายหลังที่เจ้าพนักงานเรือนจามีการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังทันที
เช่น เดีย วกัน กับ กรณีที่ผู้ต้อ งขัง ได้ยื่น คาร้อ งทุก ข์เ กี่ย วกับ การถูกทาร้า ยร่า งกายผู้ต้ อ งขัง จะต้อ ง
ได้รับการตรวจสุขภาพในทันทีและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ใ นการยื ่น ค าร้อ ง
ทุก ข์นั้น ผู้ต้อ งขัง สามารถยื่น คาร้อ งทุก ข์ต่อ ผู้ต รวจสอบศูน ย์ร าชทัณ ฑ์อิส ระ ได้โ ดยตรงโดยไม่
จาต้องยื่นผ่านขั้นตอนภายในเรือนจา และในการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังกาหนดให้ ก่อนที่จะมี
การใช้กาลังบังคับนั้นเจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาเว้นแต่เป็นกรณี
ฉุกเฉิน
เรื่อ งการแจ้ง ข่า วกรณีแ จ้ง การเสีย ชีวิต ปุว ยหนัก บาดเจ็บ สาหัส หรือ วิก ลจริต ให้แ ก่
ญาติของผู้ต้องขังทราบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการบัญญัติใ ห้ส อดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่า งข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ค.ศ. 2015 แต่ในส่วนของการแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรอิส ระเข้ามาทาการสอบสวน
กรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ที่เป็นการทา
ร้าย หรือทารุณ นั้นตามกฎหมายบังคับโทษในประเทศไทยและในต่างประเทศทั้งสามประเทศที่
ทาการศึก ษานั้น ยัง มิไ ด้มีบ ทบัญ ญติใ นเรื่อ งนี้ไ ว้ซึ่ง ในเรื่อ งดัง กล่า วนี้เ ป็น เรื่อ งที่ไ ด้มีก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติมใหม่ในข้อกาหนดมาตรฐานขันต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่ อผู้ต้อง ค.ศ.
2015 เนื่องจากเห็น ว่าเป็น การคุ้มครองผู้ต้องขังให้ได้รับการตรวจสอบการถูกทาร้ายหรือทารุณ
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจาที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ต้องขัง
ดัง นั้น จึง สามารถสรุป ได้ว่า กฎหมายราชทัณ ฑ์ใ นประเทศไทยในฐานะที่เ ป็น กฎหมาย
บังคับโทษแก่ผู้ต้องขังควรที่จะมีบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกทาร้ายหรือทารุณจาก
การปฏิบ ัติห น้า ที่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจาให้ม ากยิ่ง ขึ้น กว่า ปัจ จุบัน เพื่อ ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
(1) ยกระดับมาตรฐานของงานราชทัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล
(2) คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง
(3) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(4) สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชทัณฑ์
(5) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
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5.2 ข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจ ารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงและระเบียบที่
เกี่ย วข้อ งซึ่ง เป็น กฎหมายบัง คับ โทษจาคุก ของประเทศไทยพบว่า มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติที่เ ป็น การ
คุ้ม ครองผู้ต้องขังจากการปฎิบัติข องเจ้า พนัก งานเรือ นจาที่มีลักษณะเป็นการทาร้า ย หรือ ทารุณ
ผู้ต้อ งขัง เท่าที่ ค วร จากการศึกษาสภาพปัญหาการคุ้ม ครองผู้ต้อ งขังที่ถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ จาก
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา แนวทางการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั ้น ต่ าขององค์ก ารสหประชาชาชาติใ นการปฏิบ ัต ิต ่อ ผู ้ต ้อ งขัง และกฎหมายบัง คับ โทษใน
ต่างประเทศ ผู้เขีย นมี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการคุ้มครองผู้ต้องขังในกรณีดังกล่าวเป็น 4
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดบทบาทของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
การกาหนดหน้าที่ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในเรือนจาตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 บทบาทหน้าที่ของแพทย์เป็นไปในแนวทางการดูแลสุขอนามัยของผู้ต้องขัง
ในเรือ นจ า การรัก ษาผู ้ต้อ งขัง ที่เ จ็บ ปุว ย การตรวจร่า งกายของผู้ต้อ งขัง ในวัน แรกรับ ตัว เข้า
เรือนจา มิได้มีบทบัญญัติที่เป็น การกาหนดหน้าที่ของแพทย์ให้เข้ามามีส่ว นในการช่ว ยเหลือและ
ตรวจสอบการทาร้ายหรือการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการทารุณผู้ต้องขัง ภายหลังจากมีการรับตัว
เข้ามาในเรือนจาแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. 2560 ที่มีการกาหนดหน้าที่ให้แพทย์ห รือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
รายงานต่อผู้บัญชาการเรือ นจาหากตรวจพบว่าผู้ต้องขังมีร่องรอยของการถูกทั้ งในวันแรกรับตัว
และภายหลังจากนั้น เมื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวของกฎหมายบังคับโทษประเทศไม่ว่า
จะเป็น สหพั น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย(รัฐ นิว เซาท์เวลส์ ) ประเทศแอฟริกาใต้
แม้มิไ ด้มีบ ทบัญ ญัติกาหนดหน้าที่ ข องแพทย์ให้ทาการแจ้งต่อผู้บัญชาการเรือนทราบกรณีตรวจ
พบร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ แต่ก็ล้ว นมีบ ทบัญ ญัติกาหนดให้แ พทย์ทาหน้า ที่คุ้ม ครอง
ผู้ต้องขังกรณีการปฏิบัติต่อใดที่จะมีความเสี่ยงต่อเกิดการทาร้ายหรือทารุณหรือการปฏิบัติการใช้
กาลัง เกิน สมควรแก่เ หตุกับ ผู้ต้อ งขัง อย่า งในสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีที่กาหนดให้แ พทย์มี
หน้า ที ่ท าการตรวจเยี ่ย มผู ้ต ้อ งขัง ที ่ถ ูก ลงโทษทางวิน ัย โดยวิธ ีข ัง เดี ่ย วเป็น ประจ า ประเทศ
แอฟริกาใต้มีการกาหนดหน้าที่ของแพทย์ไว้โ ดยชัดแจ้งให้แพทย์เข้าตรวจและให้การรักษาอย่าง
เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังทุกครั้งหลังมีการใช้กาลังบังคับในทันทีหรือโดยเร็ว
เนื ่อ งจากปัจ จุบ ัน ยัง มิไ ด้มีก ฎกระทรวงที่อ อกโดยอาศัย อ านาจตามพระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงเห็น สมควรให้รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงยุติธ รรมใช้อานาจตาม
มาตรา 76 แห่ง พระราชบัญ ญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ออกกฎกระทรวงโดยให้มีบ ทบัญ ญัติ ที่

133
กาหนดหน้า ที่ข องแพทย์ห รือ เจ้า หน้า ที่ข องแพทย์ที่จ ะต้อ งรายงานให้แ ก่ผู้บัญ ชาการเรือ นจา
ทราบหากมีก ารตรวจพบร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยหรือ ทารุณ ผู้ต้อ งขัง และกาหนดบทบัญ ญัติใ ห้
แพทย์เข้าทาการตรวจสอบผู้ต้องขังและดูแลผู้ต้องขังหลังมีการใช้กาลัง บังคับกับผู้ต้องขัง โดยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ประเด็น แรก การกาหนดให้แ พทย์มีห น้า ที่ร ายงานการพบร่อ งรอยการถูก ทาร้า ยหรือ
ทารุณให้มีบทบัญญัติซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้
“ในวันรับตัวผู้ต้องขังและภายหลังจากนั้น เมื่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทาการ
ตรวจร่างกายหรือรักษาผู้ต้องขัง หากพบว่ามีร่องรอยใดๆของการถูกทาร้าย การทรมานและการ
ปฏิบ ัติห รือ การลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้า ย ย่ายีศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ต่อ ผู ้ต้อ งขัง ให้แ พทย์ห รือ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทาการบันทึกข้อมูลและรายงานให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจาทราบ”
ประเด็น ที่ส อง การคุ้ม ครองกรณีที่จ ะเกิด ความเสี่ย งต่อ การละเมิด ต่อ เนื้อ ตัว ร่า งกาย
ผู้ต้องขัง
เนื่องจากการกรณีใช้กาลังบังคับ การใช้เครื่องพันธนาการและการลงโทษด้วยวิธีขังเดี่ยว
กับ ผู้ต้อ งขัง เป็น กรณีที่เ สี่ย งต่อ การที่ผู้ต้อ งขัง จะได้รับ บาดเจ็บ ทางร่า งกายหรือ เกิด ผลเสีย ต่อ
สุขภาพจิตของผู้ต้องขัง จึ งควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช้อานาจตามมาตรา 76 แห่ ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ตรากฎกระทรวงโดยให้มีบทบัญญัติ เรื่องการใช้กาลังบังคับ
โดยให้แ พทย์ห รือ เจ้า หน้า ที่ท างการเข้า ตรวจและรัก ษาดูแ ลผู ้ต้อ งขัง หลัง มีใ ช้กาลัง บัง คับ กับ
ผู้ต้องขังโดยมีข้อความ ดังนี้
“ภายหลังการใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขัง ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้ามาทา
การตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บและทารักษาโดยพลัน”และ
เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังโดยกาหนดให้แพทย์ห รือ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าการตรวจเยี่ยมผู้ต้องขัง เป็นประจาขณะมีการใช้เครื่องพันธนาการแก่
ผู้ต้องขังหรือมีการลงโทษทางวินัยด้วยวิธีขังเดี่ยวในกฎกระทรวง โดยมีข้อความ ดังนี้
“ให้แ พทย์ห รือ เจ้าหน้า ที่ท างการแพทย์ทาการตรวจเยี่ยมผู้ต้องขัง ที่ถูก ลงโทษทางวินัย
ด้วยการขังเดี่ยวหรือถูก ใช้เครื่องพันธนาการเป็นประจาทุกวั น หากพบว่าผู้ต้องขังนั้นเจ็บปุว ยให้
แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทาการรักษาอย่างเหมาะสม”
(2) การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ของผู้ต้อ งขัง ตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 แบ่ง ออกเป็น สอง
กรณี คือการร้อ งทุก ข์เ รื่อ งทั่ว ไป และการร้อ งเรีย นเกี่ยวกับ การถูก ล่ว งละเมิดทางเพศจากการ
ปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนัก งานเรือ นจา ดัง นั้น หากผู้ต้อ งขังประสงค์จ ะร้องทุก ข์ก รณีที่
ผู้ต้อ งขัง ถูกทาร้า ยหรือทารุณ จากการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบของเจ้าพนัก งานเรือนจา ผู้ต้อ งขัง
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จะต้อ งร้อ งทุก ข์ต ามขั้น ตอนการร้อ งทุก ข์ก รณีทั่ว ไปซึ่ง ต้อ งมีขั้น ตอนการปฏิบัติม ากและไม่มี
กาหนดเวลาในการดาเนิน การช่ว ยเหลือผู้ต้องขังตามคาร้องร้องทุกข์ ทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่เป็น
การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ต้องขังเท่าที่ควรมีเพียงขั้นตอนการปฏิบัติให้คาร้องทุกข์นั้นเป็น
ความลับ หากผู้ต้องขังประสงค์ให้คาร้องทุกข์นั้นเป็นความลับเท่านั้นซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังจะ
ถูก ข่ม ขู่ ต่า งจากกรณีก ารร้อ งทุก ข์เ กี่ย วกับ การล่ว งละเมิด ทางเพศจากการปฏิบัติห น้า ที่โ ดยมิ
ชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ที่กฎหมายให้การคุ้ มครองเป็นพิเศษ โดยให้ได้รับการคุ้มครองและ
ให้คาปรึกษาในทันที รวมทั้งคาร้องเรื่องดังกล่าวต้องถูกรักษาเป็นความลับและได้รับการสอบสวน
จากเจ้า หน้า ที ่ข ององค์ก รอิส ระคือ พนัก งานอัย การซึ ่ง มีล ัก ษณะที ่ส อดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนด
กรุงเทพ
อย่า งไรก็ต ามกรณีค วามเสีย หายจากการถูก ทาร้ า ยหรือ ถูก ทารุณ จากการปฏิบัติห น้า ที่
โดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา ทั้ง ความเสี่ย งที่ผู้ต้อ งขัง จะถูก ข่ม ขู่ห รือ ไม่ไ ด้รับ ความเป็น
ธรรมย่อ มไม่ยิ่ง หย่อ นกว่า กรณีก ารที่ผู้ต้อ งขัง ร้อ งทุก ข์เ กี่ย วกับ ถูก ล่ว งละเมิด ทางเพศที่ค วรจะ
ได้รับ การคุ้ม ครองเป็น กรณีพิเ ศษเช่น เดียวกัน เนื่องจากต่า งก็เป็น ปัญหาในเรื่องของการละเมิด
ต่อเนื้อตัวร่างกายเช่นเดียวกัน แม้จะมีการให้เหตุผ ลในการคุ้มครองการร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศเป็นพิเศษเนื่องจากเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ล ะเอียดอ่อนและเพื่อให้ส อดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่า งข้อ กาหนดกรุง เทพก็ ต ามแต่ก ารจะพิจ ารณาข้อ กาหนดกรุง เทพควรที่จ ะ
พิจ ารณาควบคู่ไ ปกับ ข้อ กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์ก ารสหประชาชาติใ นการปฏิบัติต่อ
ผู ้ต ้อ งขัง เพราะข้อ ก าหนดกรุง เทพเป็น การยกร่า งเพื ่อ เป็น ส่ว นเพิ ่ม เติม ในประเด็น ความ
ละเอียดอ่อนทางเพศที่จาเป็นจะต้องวางหลักให้เป็นพิเศษจากหลักใหญ่ ของข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของ
องค์การสหประชาชาติได้มีการกาหนดให้การร้องทุกข์ที่กล่าวหาว่ามีการทรมาน การปฏิบัติห รือ
การลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ ศรีต่อผู้ต้องขังจะต้องมีการดาเนินการโดย
ทัน ทีและให้มีการสอบสวนโดยพลันอย่างไม่ลาเอียง โดยเจ้า หน้า ที่จากองค์ก รอิส ระที่มีอานาจ
อัน มีลักษณะเป็น การคุ้ม ครองสิทธิในเนื้อตัว ร่างกายของผู้ต้องขังที่มากกว่าการคุ้มครองที่จากัด
เฉพาะกรณีก ารร้อ งทุก ข์ที่เ กี่ย วกับ การถูก ล่ว งละเมิด ทางเพศตามพระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์
ปัจจุบัน
จากการศึก ษาแนวทางการปฏิบ ัติใ นเรื่อ งการร้อ งทุก ข์ต ามกฎหมายบัง คับ โทษของ
ต่า งประเทศได้แ ก่ป ระเทศออสเตรเลีย (รัฐ นิว เซาท์เ วลส์ ) และประเทศแอฟริก ามีการกาหนดให้
หน่วยงานอิส ระที่ทาหน้าที่รับ การร้องทุกข์ห รือร้องเรียนจากผู้ต้องขัง เมื่อเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจา
โดยการร้อ งทุก ข์นั้น ไม่จาเป็น ต้อ งผ่า นขั้น ตอนการร้อ งทุก ข์ข องเรือ นจาซึ่ง เป็น ประโยชน์ต่อ
ผู้ต้อ งขัง ในเรื่อ งความสะดวกรวดเร็ว ในการร้อ งทุก ข์เ นื่อ งจากไม่จาต้อ งยื่น ผ่า นขั้น ตอนภายใน
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เรือนจา ความปลอดภัยในการรักษาความลับและลดความเสี่ยงจากการถูกข่มขู่ อีกทั้งในประเทศ
ออสเตรเลีย(รัฐนิวเซาท์เวลส์)ยังมีบริการสายด่วนของกรมราชทัณฑ์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้ต้องขังและการให้คาแนะนาในเบื้องต้น
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ให้มีความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงกรณี ที่ผู้ต้องขัง ถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจา ดังต่อไปนี้
จากเดิม ที่มีการบัญญัติว่า “ผู้ต้อ งขังมีสิท ธิร้องเรียนเกี่ยวกับ การถูกล่ว งละเมิดทางเพศ
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานของเรือนจาได้ โดยให้ได้รับการคุ้มครองและให้
คาปรึกษาโดยทันที รวมทั้งคาร้องดังกล่าวต้องรักษาเป็นความลับและได้รับการไต่ส วนชี้ขาดโดย
พนักงานอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิงและตั้งครรภ์ให้นาบทบัญญัติมาตรา 59
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
เพิ่มเติมเป็น “ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการถูก ทาร้าย ทารุณ การล่ว งละเมิดทาง
เพศ การปฏิบัติหรือ การลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้ายหรือเป็นการย่ายีศักดิ์ศรีผู้ต้องขังจากปฏิบัติห น้าที่
โดยมิช อบของเจ้า พนักงานของเรือ นจาได้ โดยให้ไ ด้รับ การคุ้ม ครองและให้ คาปรึก ษาโดยทัน ที
รวมทั้งคาร้องดังกล่าวต้องรักษาเป็นความลับและได้รับการไต่สวนชี้ขาดโดยพนักงานอัยการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิงและตั้งครรภ์ให้นาบทบัญญัติมาตรา 59
มาใช้บังคับโดยอนุ โลม”
นอกจากนี้ผู้เขีย นขอเสนอให้รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรมใช้อานาจตามมาตรา 76
แห่ง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ตรากฎกระทรวงโดยให้มีบทบัญ ญัติ เ ป็น การกาหนด
เรื่องการแจ้ง ข่าวการเข้า ตรวจเยี่ยมเรือนจาของหน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้องให้แ ก่ผู้ต้องขังและ
เจ้าพนักงานเรือนจาทราบและกาหนดให้มีเวลาการเข้าร้องทุก ข์ ร้องเรีย นหรือขอคาปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจเยี่ยมเรือนจานั้น อย่างชัดเจนในกฎกระทรวงโดยมีข้อความดังนี้
“เมื่อหน่วยของรัฐ จะเข้าทาการตรวจเยี่ยมเรือนจาให้ผู้บัญชาการเรือนจาแจ้งวันเวลาที่
จะเข้าทาการตรวจเยี่ยมให้แก่ผู้ต้องขังทุกคนทราบ
ผู้บัญชาการเรือนจาจะต้อ งแจ้งสิทธิข องผู้ต้องขังในการยื่นคาร้องทุกข์แก่เ จ้าหน้าที่ผู้ม า
ตรวจเยี่ยมเรือนจาและกาหนดให้มีเวลาในการเข้าพบเพื่อยื่นคาร้องทุกข์ในสถานที่ที่เรือนจาจัดไว้
ให้เป็นพิเศษ”
นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ค วรจัด ให้มีก ารบริการทางโทรศัพ ท์ส ายด่ว นแจ้ง เรื่อ งราวร้อ ง
ทุก ข์โ ดยมีห น้า ที ่ใ ห้บ ริก ารรับ เรื ่อ งราวร้อ งทุก ข์ข องผู ้ต ้อ งขัง คัด กรองค าร้อ งทุก ข์แ ละช่ว ย
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ดาเนินการแก้ไขหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ร้องทุกข์ เช่น การร้อง
ทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังยื่ นแก่ กรมคุ้มครองสิทธิมนุษย์ช น การปฏิบัติห น้าที่โ ดย
มิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจ ายื ่น ค าร้อ งทุก ข์แ ก่ ส านัก งานผู ้ต รวจการแผ่น ดิน หรือ ยื่น ต่อ
หน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ย วข้อ งตามความประสงค์ของผู้ต้องขัง รวมทั้ง ให้คาปรึกษาในเบื้อ งต้นแก่
ผู้ต้องขัง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึง การร้องทุกข์ของผู้ต้องขังด้ว ยการกาหนดเลขหมายเพื่อโทร
ด่วนเช่น กดหมายเลข 8 จะเป็นการโอนสายไปยังสายด่วนกรมราชทัณฑ์ทันทีและจัดห้องสาหรับ
การใช้กรณีนี้ไว้เป็นพิเศษแยกจากการกรณีโทรศัพท์ติดต่อญาติ โ ดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจา
ฟังและบันทึกเสียงสนทนา ผู้เขียนจึงจึงเห็นสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช้อานาจ
ตามมาตรา 76 แห่ง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ตรากฎกระทรวงโดยให้มี ข้อ ความ
“ผู้ต้อ งขัง สามารถร้องทุก ข์ด้ว ยวาจาทางโทรศัพท์โ ดยบริการสายด่ว นรับเรื่อ งร้อ งทุก ข์
ของกรมราชทัณฑ์
การใช้บริการสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ของกรมราชทัณฑ์ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
ฟังและบันทึกการสนทนา
เรือนจาจะต้องจัดให้มีเวลาและสถานที่พิเศษเพื่อโทรศัพท์ติดต่อ บริการสายด่ว นรับเรื่อง
ร้องทุกข์ของกรมราชทัณฑ์ ”
(3) การใช้กาลังบังคับ
การใช้ก าลัง บัง คับ กับ ผู ้ต้อ งขั ง เป็น เรื่อ งที่ก ฎหมายบัง คับ โทษของทุก ประเทศนั ้น ให้
ความสาคัญ เนื ่อ งจากเป็น เรื ่อ งที่ส ่ง ผลกระทบต่อ เนื้อ ตัว ร่า งกายผู ้ต้อ งขัง และเสี ่ย งต่อ การใช้
อานาจเกิน สมควรแก่เ หตุข องเจ้า พนักงานเรือ นจาอัน เป็นการกระทบต่อหลัก ศักดิ์ศรีค วามเป็น
มนุษ ย์ข องผู้ต้อ งขัง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ที่ไ ด้ทาการแก้ไ ขใหม่นั้น ได้มีก าร
บัญ ญัติเ รื่อ งการใช้กาลัง บัง คับ กับ ผู้ต้อ งขัง ที่ส อดคล้อ งกับ หลัก มาตรฐานสากลอย่า งข้อ กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกล่าวคือ โดยหลักแล้ว ห้ามมิ
ให้ใช้กาลังบังคับกับผู้ต้องขังเว้นแต่กระทาเพื่อปูองกันตัว หรือผู้ต้องขังพยายามหลบหนี ใช้กาลัง
ขัด ขืน โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มหรือ ไม่ป ฏิบัติต ามคาสัง ที่ช อบด้ว ยกฎหมายของเจ้า พนัก งาน
เรือนจา การใช้กาลังบังคับ นั้น จะใช้ได้เท่าที่จาเป็นและเหมาะสมกับพฤติการณ์และต้องรายงาน
เหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจาทันที หลักดังกล่ าวนี้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบังคับโทษของประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ สหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีก็ล้ว นแล้ว แต่มีการบัญญัติ
ใกล้เ คีย งกัน แต่ ใ นสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี ได้มีก ารกาหนดขั้น ตอนไว้โ ดยชัด แจ้ง ให้มีก าร
เตือ นผู้ต้อ งขัง ว่า จะมีก ารใช้กาลัง ก่อ นมีก ารใช้ กาลัง ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์ใ นแง่ข องการลดความ
เสียหายจากการใช้กาลังบังคับเนื่องจากผู้ต้องขังอาจเกิดความเกรงกลัวที่จะต้องถูกใช้กาลังบังคับ
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และหยุดการกระทาอันเป็นเหตุให้ใช้กาลังบังคับนั้น และกฎหมายบังคับโทษประเทศแอฟริกาใต้
ได้กาหนดให้ก่อนมีการใช้กาลังบังคับเจ้าพนักงานต้องขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาก่อนจึงจะ
สามารถใช้กาลังบังคับได้เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน วิธีดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของ
การตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานเรือนจาเพราะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการ
เรือนจาก่อน
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้ม ครองผู้ต้องขังจากการถูกทาร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนั กงานเรือนจาแล้ว จึงเห็นสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรม
ใช้อานาจตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ออกกฎกระทรวงโดยให้มี
บทบัญญัติให้เป็นการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการใช้กาลังบังคับโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
“การใช้กาลัง บัง คับ แก่ผู้ต้องขัง จะต้อ งได้รับ อนุญ าตจากผู้บัญ ชาการเรือ นจา เว้นแต่มี
เหตุฉุกเฉินถ้าหากล่าช้าจะไม่สามารถหยุดการกระทาที่เป็นเหตุแห่งการใช้กาลังบังคับนั้นได้
ก่อนมีการใช้ กาลังบังคับ แก่ผู้ต้องขัง เจ้าพนักงานเรือนจาจะต้องเตือนให้ผู้ต้องขังทราบ
ว่าจะมีการใช้กาลังบังคับเสียก่อน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ไม่ส ามารถขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาก่อนได้ เจ้าพนักงานเรือน
จาต้องรายงานเหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจาทันทีภายหลัง ที่มีการใช้กาลังบังคับ แก่ผู้ต้องขัง”
(4) การแจ้ง
การแจ้ง ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 การแจ้งข่าวการเสียชีวิต บาดเจ็บ
แก่ญาติของผู้ต้องขัง กฎหมายราชทัณฑ์กาหนดให้ผู้บัญชาการมีหน้าที่แจ้งให้ญาติของผู้ต้องขังได้
ทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับ พ.ศ. 2479 ที่ไม่ได้มี
การบัญญัติไว้ เพื่อให้ส อดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่า งข้อกาหนดมาตรฐานขั้น ต่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง แต่มิได้มีการบัญญัติถึงการแจ้งให้มีเจ้าหน้าที่จากองค์กร
อิสระเข้ามาสอบสวนกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บ หรือถู กทาร้ายหรือได้รับการปฏิบัติที่มีลักษณะ
เป็นการทารุณต่อผู้ต้องขัง ซึ่งในประเด็นนี้ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าขององค์การสหประชาชาติ
ค.ศ. 2015 ได้มีก ารเพิ่ม เติม เข้า มาใหม่เ พื่อ เป็น การคุ้ม ครองศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์โ ดยการ
กาหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจามีหน้าที่แจ้งให้แก่ศ าลหรือเจ้าหน้าที่จากหน่ว ยงานอิส ระเข้ามาทา
การสอบสวนเกี่ย วกับ การเสีย ชีวิต ได้รับ บาดเจ็บ หรือ การได้รับ การปฏิบัติที่มีลัก ษณะเป็น การ
ทารุณ โหดร้า ย ย่ายีศัก ดิ์ศ รีผู้ต้อ งขัง และเพื่อ การตรวจสอบที่โ ปร่ง ใสและเป็น ธรรม จึง ควรมี
บทบัญ ญัติที่เ ป็น การกาหนดหน้า ที่ใ ห้ผู้บัญ ชาการเรือ นจาแจ้ง ให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่จากองค์ก รอิส ระ
ภายนอกเรือนจาเข้ามาทาการตรวจสอบกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว ่า มีก ารปฏิบ ัติต่อ ผู ้ต้อ งขัง มีลัก ษณะเป็น การทารุณ ไว้ใ นกฎกระทรวงเพื่อ เป็น การกาหนด
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ขั้น ตอนการปฏิบัติเ มื่อ พบว่า ผู้ต้อ งขัง เสีย ชีวิต ได้รับ บาดเจ็บ สาหัส หรือ มีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได้ว่า
ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการทาร้ายหรือทารุณ ดังนี้
“ไม่ว ่า จะมีก ารสอบสวนภายในหรือ ไม่ ให้ผู ้บัญ ชาการเรือ นจารายงานข้อ มูล เมื่อ มี
ผู้เสียชีวิต สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในเรือนจาต่อพนักงานอัยการ ผู้บัญชาการจะต้อง
ให้การร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่และเก็บรักษาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
การปฏิบัติตามวรรคแรก ให้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีการทาร้าย
ทรมานและปฏิบัติห รือ การลงโทษอื่น ๆที่โ หดร้า ยไร้ม นุษยธรรมเกิด ขึ้น ในเรือ นจาไม่ว่า จะมีก าร
ร้องทุกข์อย่างเป็นทางการหรือไม่
กรณีต ามวรรคสองต้อ งมีก ารปฏิบัติต ามขั้น ตอนทัน ทีเ พื่อ ประกัน ว่า บุค คลใดๆที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการกระทานั้น ต้องไม่มีส่วนร่วมในการสอบสวนและไม่สามารถติดต่อกับพยานผู้ร้อง
ทุกข์หรือครอบครัวผู้ร้องทุกข์ได้ ”
จากการศึก ษาค้น ว่า ถึง แนวทางการปฏิบัติที่เ ป็น การคุ้ม ครองผู้ต้อ งขัง ที่ถูก ทาร้า ยหรือ
ทารุณ จากการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่โ ดยมิช อบของเจ้า พนัก งานเรือ นจา พบว่า ประเทศไทยยัง ขาด
กฎหมายที่เป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้ต้องขังในเรื่องนี้ อันทาให้กฎมายราชทัณฑ์ของประเทศ
ไทยมีลักษณะที่ไม่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง
ข้าพเจ้าจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายราชทัณฑ์ในระดับกฎกระทรวงให้มีบทบัญญัติ
ที่เป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังจากการถูกทาร้ายหรือทารุณเพื่อเป็นขั้นตอนปฏิบัติหรือเป็นมาตรการ
เสริม โดยมีเ นื้อ หาสาระและแนวทางการปฏิบัติต ามที่ผู้เ ขีย นได้ทาการศึก ษาและค้น คว้า ไว้ใ น
วิท ยานิพ นธ์ฉ บับ นี้ เพื่อ เป็น การพัฒ นาและยกระดับ กฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยให้ไ ด้
มาตรฐานสากลและเพื่อยกระดับ ความน่าเชื่อถือในกระบวนยุติธ รรมทางอาญาของประเทศไทย
ในชั้นการบังคับโทษทางอาญานี้ ด้วย
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ภาคผนวก
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the
Mandela Rules)
Preliminary observation 1
The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal
institutions. They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary
thought and the essential elements of the most adequate systems of today, to set
out what is generally accepted as being good principles and practice in the
treatment of prisoners and prison management.
Preliminary observation 2
1. In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions
in the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all
places and at all times. They should, however, serve to stimulate a constant
endeavor to overcome practical difficulties in the way of their application, in the
knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are
accepted as suitable by the United Nations.
2. On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly
developing. They are not intended to preclude experiment and practices, provided
these are in harmony with the principles and seek to further the purposes which
derive from the text of the rules as a whole. It will always be justifiable for the
central prison administration to authorize departures from the rules in this spirit.
Preliminary observation 3
1. Part I of the rules covers the general management of prisons, and is applicable to
all categories of prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners
subject to “security measures” or corrective measures ordered by the judge.
2. Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each
section. Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under
sentence, shall be equally applicable to categories of prisoners dealt with in sections
B, C and D, provided they do not conflict with the rules governing those categories
and are for their benefit.
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Preliminary observation 4
1. The rules do not seek to regulate the management of institutions set aside for
young persons such as juvenile detention facilities or correctional schools, but in
general part I would be equally applicable in such institutions.
2. The category of young prisoners should include at least all young persons who
come within the jurisdiction of juvenile courts. As a rule, such young persons should
not be sentenced to imprisonment.
I. Rules of general application
Basic principles
Rule 1
All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value
as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be
protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as a
justification. The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors
shall be ensured at all times.
Rule 2
1. The present rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on
the grounds of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national
or social origin, property, birth or any other status. The religious beliefs and moral
precepts of prisoners shall be respected.
2. In order for the principle of non-discrimination to be put into practice, prison
administrations shall take account of the individual needs of prisoners, in particular
the most vulnerable categories in prison settings? Measures to protect and promote
the rights of prisoners with special needs are required and shall not be regarded as
discriminatory.
Rule 3
Imprisonment and other measures that result in cutting off persons from the outside
world are afflictive by the very fact of taking from these persons the right of self-
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determination by depriving them of their liberty. Therefore the prison system shall
not, except as incidental to justifiable separation or the maintenance of discipline,
aggravate the suffering inherent in such a situation.
Rule 4
1. The purposes of a sentence of imprisonment or similar measures derivative of a
person’s liberty are primarily to protect society against crime and to reduce
recidivism. Those purposes can be achieved only if the period of imprisonment is
used to ensure, so far as possible, the reintegration of such persons into society
upon release so that they can lead a law-abiding and self-supporting life.
2. To this end, prison administrations and other competent authorities should offer
education, vocational training and work, as well as other forms of assistance that are
appropriate and available, including those of a remedial, moral, spiritual, social and
health- and sports-based nature. All such programmes, activities and services should
be delivered in line with the individual treatment needs of prisoners.
Rule 5
1. The prison regime should seek to minimize any differences between prison life
and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the
respect due to their dignity as human beings.
2. Prison administrations shall make all reasonable accommodation and adjustments
to ensure that prisoners with physical, mental or other disabilities have full and
effective access to prison life on an equitable basis. Prisoner file management
Rule 6
There shall be a standardized prisoner file management system in every place where
persons are imprisoned. Such a system may be an electronic database of records or
a registration book with numbered and signed pages. Procedures shall be in place to
ensure a secure audit trail and to prevent unauthorized access to or modification of
any information contained in the system.
Rule 7
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No person shall be received in a prison without a valid commitment order. The
following information shall be entered in the prisoner file management system upon
admission of every prisoner:
(a) Precise information enabling determination of his or her unique identity,
respecting his or her self-perceived gender;
(b) The reasons for his or her commitment and the responsible authority, in addition
to the date, time and place of arrest;
(c) The day and hour of his or her admission and release as well as of any transfer;
(d) Any visible injuries and complaints about prior ill-treatment;
(e) An inventory of his or her personal property;
(f) The names of his or her family members, including, where applicable, his or her
children, the children’s ages, location and custody or guardianship status;
(g) Emergency contact details and information on the prisoner’s next of kin.
Rule 8
The following information shall be entered in the prisoner file management system
in the course of imprisonment, where applicable:
(a) Information related to the judicial process, including dates of court hearings and
legal representation;
(b) Initial assessment and classification reports;
(c) Information related to behavior and discipline;
(d) Requests and complaints, including allegations of torture or other cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment, unless they are of a confidential nature;
(e) Information on the imposition of disciplinary sanctions;
(f) Information on the circumstances and causes of any injuries or death and, in the
case of the latter, the destination of the remains.
Rule 9
All records referred to in rule 7 and 8 shall be kept confidential and made available
only to those whose professional responsibilities require access to such records.
Every prisoner shall be granted access to the records pertaining to him or her,
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subject to redactions authorized under domestic legislation, and shall be entitled to
receive an official copy of such records upon his or her release.
Rule 10
Prisoner file management systems shall also be used to generate reliable data about
trends relating to and characteristics of the prison population, including occupancy
rates, in order to create a basis for evidence-based decision-making. Separation of
categories
Rule 11
The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of
institutions, taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their
detention and the necessities of their treatment; thus:
(a) Men and women shall so far as possible be detained in separate institutions; in an
institution which receives both men and women, the whole of the premises
allocated to women shall be entirely separate;
(b) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners;
(c) Persons imprisoned for debt and other civil prisoners shall be kept separate from
persons imprisoned by reason of a criminal offence;
(d) Young prisoners shall be kept separate from adults. Accommodation
Rule 12
1. Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall
occupy by night a cell or room by himself or herself. If for special reasons, such as
temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration
to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell
or room.
2. Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected
as being suitable to associate with one another in those conditions. There shall be
regular supervision by night, in keeping with the nature of the prison.
Rule 13
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All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping
accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to
climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space,
lighting, heating and ventilation.
Rule 14
In all places where prisoners are required to live or work: (a) The windows shall be
large enough to enable the prisoners to read or work by natural light and shall be so
constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is
artificial ventilation; (b) Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to
read or work without injury to eyesight.
Rule 15
The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with
the needs of nature when necessary and in a clean and decent manner. Rule 16
Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner
can, and may be required to, have a bath or shower, at a temperature suitable to
the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and
geographical region, but at least once a week in a temperate climate. Rule 17 All
parts of a prison regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept
scrupulously clean at all times.
Personal hygiene
Rule 18
1. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall
be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and
cleanliness.
2. In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their
self-respect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and
men shall be able to shave regularly. Clothing and bedding
Rule 19
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1. Every prisoner who is not allowed to wear his or her own clothing shall be
provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep
him or her in good health. Such clothing shall in no manner be degrading or
humiliating.
2. All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be
changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene.
3. In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the prison
for an authorized purpose, he or she shall be allowed to wear his or her own
clothing or other inconspicuous clothing.
Rule 20
If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements shall be made on
their admission to the prison to ensure that it shall be clean and fit for use. Rule 21
Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with
a separate bed and with separate and sufficient bedding which shall be clean when
issued, kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness. Food
Rule 22
1. Every prisoner shall be provided by the prison administration at the usual hours
with food of nutritional value adequate for health and strength, of wholesome
quality and well prepared and served.
2. Drinking water shall be available to every prisoner whenever he or she needs it.
Exercise and sport
Rule 23
1. Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour
of suitable exercise in the open air daily if the weather permits.
2. Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical
and recreational training during the period of exercise. To this end, space,
installations and equipment should be provided. Health-care services
Rule 24
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1. The provision of health care for prisoners is a State responsibility. Prisoners should
enjoy the same standards of health care that are available in the community, and
should have access to necessary health-care services free of charge without
discrimination on the grounds of their legal status.
2. Health-care services should be organized in close relationship to the general
public health administration and in a way that ensures continuity of treatment and
care, including for HIV, tuberculosis and other infectious diseases, as well as for drug
dependence.
Rule 25
1. Every prison shall have in place a health-care service tasked with evaluating,
promoting, protecting and improving the physical and mental health of prisoners,
paying particular attention to prisoners with special health-care needs or with health
issues that hamper their rehabilitation.
2. The health-care service shall consist of an interdisciplinary team with sufficient
qualified personnel acting in full clinical independence and shall encompass
sufficient expertise in psychology and psychiatry. The services of a qualified dentist
shall be available to every prisoner.
Rule 26
1. The health-care service shall prepare and maintain accurate, up-to-date and
confidential individual medical files on all prisoners, and all prisoners should be
granted access to their files upon request. A prisoner may appoint a third party to
access his or her medical file.
2. Medical files shall be transferred to the health-care service of the receiving
institution upon transfer of a prisoner and shall be subject to medical confidentiality.
Rule 27
1. All prisons shall ensure prompt access to medical attention in urgent cases.
Prisoners who require specialized treatment or surgery shall be transferred to
specialized institutions or to civil hospitals. Where a prison service has its own
hospital facilities, they shall be adequately staffed and equipped to provide prisoners
referred to them with appropriate treatment and care.
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2. Clinical decisions may only be taken by the responsible health-care professionals
and may not be overruled or ignored by non-medical prison staff.
Rule 28
In women’s prisons, there shall be special accommodation for all necessary prenatal
and postnatal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable
for children to be born in a hospital outside the prison. If a child is born in prison,
this fact shall not be mentioned in the birth certificate.
Rule 29
1. A decision to allow a child to stay with his or her parent in prison shall be based
on the best interests of the child concerned. Where children are allowed to remain
in prison with a parent, provision shall be made for: (a) Internal or external childcare
facilities staffed by qualified persons, where the children shall be placed when they
are not in the care of their parent; (b) Child-specific health-care services, including
health screenings upon admission and ongoing monitoring of their development by
specialists.
2. Children in prison with a parent shall never be treated as prisoners. Rule 30 A
physician or other qualified health-care professionals, whether or not they are
required to report to the physician, shall see, talk with and examine every prisoner as
soon as possible following his or her admission and thereafter as necessary. Particular
attention shall be paid to:
(a) Identifying health-care needs and taking all necessary measures for treatment;
(b) Identifying any ill-treatment that arriving prisoners may have been subjected to
prior to admission;
(c) Identifying any signs of psychological or other stress brought on by the fact of
imprisonment, including, but not limited to, the risk of suicide or self-harm and
withdrawal symptoms resulting from the use of drugs, medication or alcohol; and
undertaking all appropriate individualized measures or treatment;
(d) In cases where prisoners are suspected of having contagious diseases, providing
for the clinical isolation and adequate treatment of those prisoners during the
infectious period;
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(e) Determining the fitness of prisoners to work, to exercise and to participate in
other activities, as appropriate.
Rule 31
The physician or, where applicable, other qualified health-care professionals shall
have daily access to all sick prisoners, all prisoners who complain of physical or
mental health issues or injury and any prisoner to whom their attention is specially
directed. All medical examinations shall be undertaken in full confidentiality.
Rule 32
1. The relationship between the physician or other health-care professionals and the
prisoners shall be governed by the same ethical and professional standards as those
applicable to patients in the community, in particular:
(a) The duty of protecting prisoners’ physical and mental health and the prevention
and treatment of disease on the basis of clinical grounds only;
(b) Adherence to prisoners’ autonomy with regard to their own health and informed
consent in the doctor-patient relationship;
(c) The confidentiality of medical information, unless maintaining such confidentiality
would result in a real and imminent threat to the patient or to others;
(d) An absolute prohibition on engaging, actively or passively, in acts that may
constitute torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
including medical or scientific experimentation that may be detrimental to a
prisoner’s health, such as the removal of a prisoner’s cells, body tissues or organs. 2.
Without prejudice to paragraph 1 (d) of this rule, prisoners may be allowed, upon
their free and informed consent and in accordance with applicable law, to
participate in clinical trials and other health research accessible in the community if
these are expected to produce a direct and significant benefit to their health, and to
donate cells, body tissues or organs to a relative.
Rule 33
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The physician shall report to the director whenever he or she considers that a
prisoner’s physical or mental health has been or will be injuriously affected by
continued imprisonment or by any condition of imprisonment.
Rule 34
If, in the course of examining a prisoner upon admission or providing medical care to
the prisoner thereafter, health-care professionals become aware of any signs of
torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, they shall
document and report such cases to the competent medical, administrative or judicial
authority. Proper procedural safeguards shall be followed in order not to expose the
prisoner or associated persons to foreseeable risk of harm.
Rule 35
1. The physician or competent public health body shall regularly inspect and advise
the director on:
(a) The quantity, quality, preparation and service of food;
(b) The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners;
(c) The sanitation, temperature, lighting and ventilation of the prison;
(d) The suitability and cleanliness of the prisoners’ clothing and bedding;
(e) The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases
where there is no technical personnel in charge of these activities. 2. The prison
director shall take into consideration the advice and reports provided in accordance
with paragraph 1 of this rule and rule 33 and shall take immediate steps to give
effect to the advice and the recommendations in the reports. If the advice or
recommendations do not fall within the prison director’s competence or if he or she
does not concur with them, the director shall immediately submit to a higher
authority his or her own report and the advice or recommendations of the physician
or competent public health body. Restrictions, discipline and sanctions
Rule 36
Discipline and order shall be maintained with no more restriction than is necessary to
ensure safe custody, the secure operation of the prison and a well-ordered
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community life. Rule 37 The following shall always be subject to authorization by
law or by the regulation of the competent administrative authority:
(a) Conduct constituting a disciplinary offence;
(b) The types and duration of sanctions that may be imposed;
(c) The authority competent to impose such sanctions;
(d) Any form of involuntary separation from the general prison population, such as
solitary confinement, isolation, segregation, special care units or restricted housing,
whether as a disciplinary sanction or for the maintenance of order and security,
including promulgating policies and procedures governing the use and review of,
admission to and release from any form of involuntary separation.
Rule 38
1. Prison administrations are encouraged to use, to the extent possible, conflict
prevention, mediation or any other alternative dispute resolution mechanism to
prevent disciplinary offences or to resolve conflicts.
2. For prisoners who are, or have been, separated, the prison administration shall
take the necessary measures to alleviate the potential detrimental effects of their
confinement on them and on their community following their release from prison.
Rule 39
1. No prisoner shall be sanctioned except in accordance with the terms of the law or
regulation referred to in rule 37 and the principles of fairness and due process. A
prisoner shall never be punished twice for the same offence.
2. Prison administrations shall ensure proportionality between a disciplinary sanction
and the offence for which it is established, and shall keep a proper record of all
disciplinary sanctions imposed.
3. Before imposing disciplinary sanctions, prison administrations shall consider
whether and how a prisoner’s mental illness or developmental disability may have
contributed to his or her conduct and the commitment of the offence or act
underlying the disciplinary charge. Prison administrations shall not sanction any
conduct of a prisoner that is considered to be the direct result of his or her mental
illness or intellectual disability.

151
Rule 40
1. No prisoner shall be employed, in the service of the prison, in any disciplinary
capacity. 2. This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems
based on self-government, under which specified social, educational or sports
activities or responsibilities are entrusted, under supervision, to prisoners who are
formed into groups for the purposes of treatment.
Rule 41
1. Any allegation of a disciplinary offence by a prisoner shall be reported promptly to
the competent authority, which shall investigate it without undue delay.
2. Prisoners shall be informed, without delay and in a language that they understand,
of the nature of the accusations against them and shall be given adequate time and
facilities for the preparation of their defence.
3. Prisoners shall be allowed to defend themselves in person, or through legal
assistance when the interests of justice so require, particularly in cases involving
serious disciplinary charges. If the prisoners do not understand or speak the language
used at a disciplinary hearing, they shall be assisted by a competent interpreter free
of charge.
4. Prisoners shall have an opportunity to seek judicial review of disciplinary sanctions
imposed against them. In the event that a breach of discipline is prosecuted as a
crime, prisoners shall be entitled to all due process guarantees applicable to criminal
proceedings, including unimpeded access to a legal adviser.
Rule 42
General living conditions addressed in these rules, including those related to light,
ventilation, temperature, sanitation, nutrition, drinking water, access to open air and
physical exercise, personal hygiene, health care and adequate personal space, shall
apply to all prisoners without exception.
Rule 43
1. In no circumstances may restrictions or disciplinary sanctions amount to torture or
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The following practices,
in particular, shall be prohibited:
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(a) Indefinite solitary confinement;
(b) Prolonged solitary confinement;
(c) Placement of a prisoner in a dark or constantly lit cell;
(d) Corporal punishment or the reduction of a prisoner’s diet or drinking water;
(e) Collective punishment.
2. Instruments of restraint shall never be applied as a sanction for disciplinary
offences.
3. Disciplinary sanctions or restrictive measures shall not include the prohibition of
family contact. The means of family contact may only be restricted for a limited time
period and as strictly required for the maintenance of security and order.
Rule 44
For the purpose of these rules, solitary confinement shall refer to the confinement
of prisoners for 22 hours or more a day without meaningful human contact.
Prolonged solitary confinement shall refer to solitary confinement for a time period
in excess of 15 consecutive days.
Rule 45
1. Solitary confinement shall be used only in exceptional cases as a last resort, for as
short a time as possible and subject to independent review, and only pursuant to
the authorization by a competent authority. It shall not be imposed by virtue of a
prisoner’s sentence.
2. The imposition of solitary confinement should be prohibited in the case of
prisoners with mental or physical disabilities when their conditions would be
exacerbated by such measures. The prohibition of the use of solitary confinement
and similar measures in cases involving women and children, as referred to in other
United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice,
continues to apply.
Rule 46
1. Health-care personnel shall not have any role in the imposition of disciplinary
sanctions or other restrictive measures. They shall, however, pay particular attention
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to the health of prisoners held under any form of involuntary separation, including
by visiting such prisoners on a daily basis and providing prompt medical assistance
and treatment at the request of such prisoners or prison staff.
2. Health-care personnel shall report to the director, without delay, any adverse
effect of disciplinary sanctions or other restrictive measures on the physical or
mental health of a prisoner subjected to such sanctions or measures and shall advise
the director if they consider it necessary to terminate or alter them for physical or
mental health reasons.
3. Health-care personnel shall have the authority to review and recommend changes
to the involuntary separation of a prisoner in order to ensure that such separation
does not exacerbate the medical condition or mental or physical disability of the
prisoner. Instruments of restraint
Rule 47
1. The use of chains, irons or other instruments of restraint which are inherently
degrading or painful shall be prohibited.
2. Other instruments of restraint shall only be used when authorized by law and in
the following circumstances:
(a) As a precaution against escape during a transfer, provided that they are removed
when the prisoner appears before a judicial or administrative authority;
(b) By order of the prison director, if other methods of control fail, in order to
prevent a prisoner from injuring himself or herself or others or from damaging
property; in such instances, the director shall immediately alert the physician or
other qualified health-care professionals and report to the higher administrative
authority.
Rule 48
1. When the imposition of instruments of restraint is authorized in accordance with
paragraph 2 of rule 47, the following principles shall apply:
(a) Instruments of restraint are to be imposed only when no lesser form of control
would be effective to address the risks posed by unrestricted movement;
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(b) The method of restraint shall be the least intrusive method that is necessary and
reasonably available to control the prisoner’s movement, based on the level and
nature of the risks posed;
(c) Instruments of restraint shall be imposed only for the time period required, and
they are to be removed as soon as possible after the risks posed by unrestricted
movement are no longer present. Instruments of restraint shall never be used on
women during labour, during childbirth and immediately after childbirth.
Rule 49
The prison administration should seek access to, and provide training in the use of,
control techniques that would obviate the need for the imposition of instruments of
restraint or reduce their intrusiveness. Searches of prisoners and cells
Rule 50
The laws and regulations governing searches of prisoners and cells shall be in
accordance with obligations under international law and shall take into account
international standards and norms, keeping in mind the need to ensure security in
the prison. Searches shall be conducted in a manner that is respectful of the
inherent human dignity and privacy of the individual being searched, as well as the
principles of proportionality, legality and necessity.
Rule 51
Searches shall not be used to harass, intimidate or unnecessarily intrude upon a
prisoner’s privacy. For the purpose of accountability, the prison administration shall
keep appropriate records of searches, in particular strip and body cavity searches and
searches of cells, as well as the reasons for the searches, the identities of those who
conducted them and any results of the searches.
Rule 52
1. Intrusive searches, including strip and body cavity searches, should be undertaken
only if absolutely necessary. Prison administrations shall be encouraged to develop
and use appropriate alternatives to intrusive searches. Intrusive searches shall be
conducted in private and by trained staff of the same sex as the prisoner. 2. Body
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cavity searches shall be conducted only by qualified health-care professionals other
than those primarily responsible for the care of the prisoner or, at a minimum, by
staff appropriately trained by a medical professional in standards of hygiene, health
and safety.
Rule 53
Prisoners shall have access to, or be allowed to keep in their possession without
access by the prison administration, documents relating to their legal proceedings.
Information to and complaints by prisoners
Rule 54
Upon admission, every prisoner shall be promptly provided with written information
about:
(a) The prison law and applicable prison regulations;
(b) His or her rights, including authorized methods of seeking information, access to
legal advice, including through legal aid schemes, and procedures for making
requests or complaints;
(c) His or her obligations, including applicable disciplinary sanctions; and (d) All other
matters necessary to enable the prisoner to adapt himself or herself to the life of
the prison.
Rule 55
1. The information referred to in rule 54 shall be available in the most commonly
used languages in accordance with the needs of the prison population. If a prisoner
does not understand any of those languages, interpretation assistance should be
provided.
2. If a prisoner is illiterate, the information shall be conveyed to him or her orally.
Prisoners with sensory disabilities should be provided with information in a manner
appropriate to their needs.
3. The prison administration shall prominently display summaries of the information
in common areas of the prison.
Rule 56
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1. Every prisoner shall have the opportunity each day to make requests or
complaints to the prison director or the prison staff member authorized to represent
him or her.
2. It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons
during his or her inspections. The prisoner shall have the opportunity to talk to the
inspector or any other inspecting officer freely and in full confidentiality, without the
director or other members of the staff being present.
3. Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint regarding his or
her treatment, without censorship as to substance, to the central prison
administration and to the judicial or other competent authorities, including those
vested with reviewing or remedial power.
4. The rights under paragraphs 1 to 3 of this rule shall extend to the legal adviser of
the prisoner. In those cases where neither the prisoner nor his or her legal adviser
has the possibility to exercise such rights, a member of the prisoner’s family or any
other person who has knowledge of the case may do so.
1. Every request or complaint shall be promptly dealt with and replied to without
delay. If the request or complaint is rejected, or in the event of undue delay, the
complainant shall be entitled to bring it before a judicial or other authority.
2. Safeguards shall be in place to ensure that prisoners can make requests or
complaints safely and, if so requested by the complainant, in a confidential manner.
A prisoner or other person mentioned in paragraph 4 of rule 56 must not be exposed
to any risk of retaliation, intimidation or other negative consequences as a result of
having submitted a request or complaint.
3. Allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment of prisoners shall be dealt with immediately and shall result in a prompt
and impartial investigation conducted by an independent national authority in
accordance with paragraphs 1 and 2 of rule 71. Contact with the outside world
Rule 58
1. Prisoners shall be allowed, under necessary supervision, to communicate with
their family and friends at regular intervals:
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(a) By corresponding in writing and using, where available, telecommunication,
electronic, digital and other means; and
(b) By receiving visits. Where conjugal visits are allowed, this right shall be applied
without discrimination, and women prisoners shall be able to exercise this right on
an equal basis with men. Procedures shall be in place and premises shall be made
available to ensure fair and equal access with due regard to safety and dignity.
Rule 59
Prisoners shall be allocated, to the extent possible, to prisons close to their homes
or their places of social rehabilitation.
Rule 60
1. Admission of visitors to the prison facility is contingent upon the visitor’s consent
to being searched. The visitor may withdraw his or her consent at any time in which
case the prison administration may refuse access.
2. Search and entry procedures for visitors shall not be degrading and shall be
governed by principles at least as protective as those outlined in rules 50 to 52.
Body cavity searches should be avoided and should not be applied to children.
Rule 61
1. Prisoners shall be provided with adequate opportunity, time and facilities to be
visited by and to communicate and consult with a legal adviser of their own choice
or a legal aid provider, without delay, interception or censorship and in full
confidentiality, on any legal matter, in conformity with applicable domestic law.
Consultations may be within sight, but not within hearing, of prison staff.
2. In cases in which prisoners do not speak the local language, the prison
administration shall facilitate access to the services of an independent competent
interpreter.
3. Prisoners should have access to effective legal aid.
Rule 62
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1. Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to
communicate with the diplomatic and consular representatives of the State to which
they belong.
2. Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular
representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed
similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the State
which takes charge of their interests or any national or international authority whose
task it is to protect such persons.
Rule 63
Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by
the reading of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing
wireless transmissions, by lectures or by any similar means as authorized or
controlled by the prison administration.
Rule 64
Every prison shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately
stocked with both recreational and instructional books, and prisoners shall be
encouraged to make full use of it.
Rule 65
1. If the prison contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a
qualified representative of that religion shall be appointed or approved. If the
number of prisoners justifies it and conditions permit, the arrangement should be on
a full-time basis.
2. A qualified representative appointed or approved under paragraph 1 of this rule
shall be allowed to hold regular services and to pay pastoral visits in private to
prisoners of his or her religion at proper times.
3. Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any
prisoner. On the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious
representative, his or her attitude shall be fully respected. Rule 66 So far as
practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his or her religious
life by attending the services provided in the prison and having in his or her
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possession the books of religious observance and instruction of his or her
denomination. Retention of prisoners’ property
Rule 67
1. All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which
under the prison regulations he or she is not allowed to retain shall on his or her
admission to the prison be placed in safe custody. An inventory thereof shall be
signed by the prisoner. Steps shall be taken to keep them in good condition.
2. On the release of the prisoner, all such articles and money shall be returned to
him or her except in so far as he or she has been authorized to spend money or
send any such property out of the prison, or it has been found necessary on hygienic
grounds to destroy any article of clothing. The prisoner shall sign a receipt for the
articles and money returned to him or her.
3. Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the
same way.
4. If a prisoner brings in any drugs or medicine, the physician or other qualified
health-care professionals shall decide what use shall be made of them. Notifications
Rule 68
Every prisoner shall have the right, and shall be given the ability and means, to
inform immediately his or her family, or any other person designated as a contact
person, about his or her imprisonment, about his or her transfer to another
institution and about any serious illness or injury. The sharing of prisoners’ personal
information shall be subject to domestic legislation.
Rule 69
In the event of a prisoner’s death, the prison director shall at once inform the
prisoner’s next of kin or emergency contact. Individuals designated by a prisoner to
receive his or her health information shall be notified by the director of the
prisoner’s serious illness, injury or transfer to a health institution. The explicit request
of a prisoner not to have his or her spouse or nearest relative notified in the event of
illness or injury shall be respected.
Rule 70
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The prison administration shall inform a prisoner at once of the serious illness or
death of a near relative or any significant other. Whenever circumstances allow, the
prisoner should be authorized to go, either under escort or alone, to the bedside of
a near relative or significant other who is critically ill, or to attend the funeral of a
near relative or significant other.
Investigations
Rule 71
1. Notwithstanding the initiation of an internal investigation, the prison director shall
report, without delay, any custodial death, disappearance or serious injury to a
judicial or other competent authority that is independent of the prison
administration and mandated to conduct prompt, impartial and effective
investigations into the circumstances and causes of such cases. The prison
administration shall fully cooperate with that authority and ensure that all evidence
is preserved.
2. The obligation in paragraph 1 of this rule shall equally apply whenever there are
reasonable grounds to believe that an act of torture or other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment has been committed in prison, irrespective of
whether a formal complaint has been received.
3. Whenever there are reasonable grounds to believe that an act referred to in
paragraph 2 of this rule has been committed, steps shall be taken immediately to
ensure that all potentially implicated persons have no involvement in the
investigation and no contact with the witnesses, the victim or the victim’s family.
Rule 72
The prison administration shall treat the body of a deceased prisoner with respect
and dignity. The body of a deceased prisoner should be returned to his or her next
of kin as soon as reasonably possible, at the latest upon completion of the
investigation. The prison administration shall facilitate a culturally appropriate funeral
if there is no other responsible party willing or able to do so and shall keep a full
record of the matter.
Removal of prisoners

161
Rule 73
1. When the prisoners are being removed to or from an institution, they shall be
exposed to public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted
to protect them from insult, curiosity and publicity in any form. 2. The transport of
prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way which
would subject them to unnecessary physical hardship, shall be prohibited. 3. The
transport of prisoners shall be carried out at the expense of the prison administration
and equal conditions shall apply to all of them.
Institutional personnel
Rule 74
1. The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of
the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and
personal suitability for the work that the proper administration of prisons depends.
2. The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the
minds both of the personnel and of the public the conviction that this work is a
social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing
the public should be used.
3. To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as
professional prison staff and have civil service status with security of tenure subject
only to good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to
attract and retain suitable men and women; employment benefits and conditions of
service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.
Rule 75
1. All prison staff shall possess an adequate standard of education and shall be given
the ability and means to carry out their duties in a professional manner.
2. Before entering on duty, all prison staff shall be provided with training tailored to
their general and specific duties, which shall be reflective of contemporary evidencebased best practice in penal sciences. Only those candidates who successfully pass
the theoretical and practical tests at the end of such training shall be allowed to
enter the prison service.
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3. The prison administration shall ensure the continuous provision of in-service
training courses with a view to maintaining and improving the knowledge and
professional capacity of its personnel, after entering on duty and during their career.
Rule 76
1. Training referred to in paragraph 2 of rule 75 shall include, at a minimum, training
on:
(a) Relevant national legislation, regulations and policies, as well as applicable
international and regional instruments, the provisions of which must guide the work
and interactions of prison staff with inmates;
(b) Rights and duties of prison staff in the exercise of their functions, including
respecting the human dignity of all prisoners and the prohibition of certain conduct,
in particular torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(c) Security and safety, including the concept of dynamic security, the use of force
and instruments of restraint, and the management of violent offenders, with due
consideration of preventive and defusing techniques, such as negotiation and
mediation;
(d) First aid, the psychosocial needs of prisoners and the corresponding dynamics in
prison settings, as well as social care and assistance, including early detection of
mental health issues.
2. Prison staff who are in charge of working with certain categories of prisoners, or
who are assigned other specialized functions, shall receive training that has a
corresponding focus.
Rule 77
All prison staff shall at all times so conduct themselves and perform their duties as
to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.
1. So far as possible, prison staff shall include a sufficient number of specialists such
as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.
2. The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a
permanent basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.
Rule 79
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1. The prison director should be adequately qualified for his or her task by character,
administrative ability, suitable training and experience.
2. The prison director shall devote his or her entire working time to official duties and
shall not be appointed on a part-time basis. He or she shall reside on the premises
of the prison or in its immediate vicinity.
3. When two or more prisons are under the authority of one director, he or she shall
visit each of them at frequent intervals. A responsible resident official shall be in
charge of each of these prisons.
Rule 80
1. The prison director, his or her deputy, and the majority of other prison staff shall
be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language
understood by the greatest number of them.
2. Whenever necessary, the services of a competent interpreter shall be used.
Rule 81
1. In a prison for both men and women, the part of the prison set aside for women
shall be under the authority of a responsible woman staff member who shall have
the custody of the keys of all that part of the prison.
2. No male staff member shall enter the part of the prison set aside for women
unless accompanied by a woman staff member.
3. Women prisoners shall be attended and supervised only by women staff
members. This does not, however, preclude male staff members, particularly doctors
and teachers, from carrying out their professional duties in prisons or parts of prisons
set aside for women.
Rule 82
1. Prison staff shall not, in their relations with the prisoners, use force except in selfdefence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to
an order based on law or regulations. Prison staff who have recourse to force must
use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to
the prison director.
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2. Prison staff shall be given special physical training to enable them to restrain
aggressive prisoners.
3. Except in special circumstances, prison staff performing duties which bring them
into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in
no circumstances be provided with arms unless they have been trained in their use.
Internal and external inspections
Rule 83
1. There shall be a twofold system for regular inspections of prisons and penal
services:
(a) Internal or administrative inspections conducted by the central prison
administration;
(b) External inspections conducted by a body independent of the prison
administration, which may include competent international or regional bodies.
2. In both cases, the objective of the inspections shall be to ensure that prisons are
managed in accordance with existing laws, regulations, policies and procedures, with
a view to bringing about the objectives of penal and corrections services, and that
the rights of prisoners are protected.
Rule 84
1. Inspectors shall have the authority:
(a) To access all information on the numbers of prisoners and places and locations
of detention, as well as all information relevant to the treatment of prisoners,
including their records and conditions of detention;
(b) To freely choose which prisons to visit, including by making unannounced visits at
their own initiative, and which prisoners to interview;
(c) To conduct private and fully confidential interviews with prisoners and prison staff
in the course of their visits;
(d) To make recommendations to the prison administration and other competent
authorities.
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2. External inspection teams shall be composed of qualified and experienced
inspectors appointed by a competent authority and shall encompass health-care
professionals. Due regard shall be given to balanced gender representation.
Rule 85
1. Every inspection shall be followed by a written report to be submitted to the
competent authority. Due consideration shall be given to making the reports of
external inspections publicly available, excluding any personal data on prisoners
unless they have given their explicit consent.
2. The prison administration or other competent authorities, as appropriate, shall
indicate, within a reasonable time, whether they will implement the II.
Rules applicable to special categories A. Prisoners under sentence Guiding principles
Rule 86
The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal
institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in
accordance with the declaration made under preliminary observation 1 of these
rules.
Rule 87
Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be
taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be
achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same
prison or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of
supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with
effective social aid.
Rule 88
1. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the
community, but their continuing part in it. Community agencies should, therefore, be
enlisted wherever possible to assist the prison staff in the task of social rehabilitation
of the prisoners.
2. There should be in connection with every prison social workers charged with the
duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his or her
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family and with valuable social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the
maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to
civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.
Rule 89
1. The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for
this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups. It is therefore
desirable that such groups should be distributed in separate prisons suitable for the
treatment of each group.
2. These prisons do not need to provide the same degree of security for every group.
It is desirable to provide varying degrees of security according to the needs of
different groups. Open prisons, by the very fact that they provide no physical security
against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions
most favourable to the rehabilitation of carefully selected prisoners.
3. It is desirable that the number of prisoners in closed prisons should not be so
large that the individualization of treatment is hindered. In some countries it is
considered that the population of such prisons should not exceed five hundred. In
open prisons the population should be as small as possible.
4. On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that
proper facilities cannot be provided. Rule 90 The duty of society does not end with a
prisoner’s release. There should, therefore, be governmental or private agencies
capable of lending the released prisoner efficient aftercare directed towards the
lessening of prejudice against him or her and towards his or her social rehabilitation.
Treatment
Rule 91
The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall
have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in
them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to
fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect
and develop their sense of responsibility.
Rule 92
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1. To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the
countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social
casework, employment counselling, physical development and strengthening of
moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking
account of his or her social and criminal history, physical and mental capacities and
aptitudes, personal temperament, the length of his or her sentence and prospects
after release.
2. For every prisoner with a sentence of suitable length, the prison director shall
receive, as soon as possible after his or her admission, full reports on all the matters
referred to in paragraph 1 of this rule. Such reports shall always include a report by
the physician or other qualified health-care professionals on the physical and mental
condition of the prisoner.
3. The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file.
This file shall be kept up to date and classified in such a way that it can be
consulted by the responsible personnel whenever the need arises. Classification and
individualization
Rule 93
1. The purposes of classification shall be: (a) To separate from others those prisoners
who, by reason of their criminal records or characters, are likely to exercise a bad
influence; (b) To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment
with a view to their social rehabilitation.
2. So far as possible, separate prisons or separate sections of a prison shall be used
for the treatment of different classes of prisoners.
Rule 94
As soon as possible after admission and after a study of the personality of each
prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be
prepared for him or her in the light of the knowledge obtained about his or her
individual needs, capacities and dispositions. Privileges
Rule 95
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Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the
different methods of treatment shall be established at every prison, in order to
encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure the interest
and cooperation of prisoners in their treatment. Work
Rule 96
1. Sentenced prisoners shall have the opportunity to work and/or to actively
participate in their rehabilitation, subject to a determination of physical and mental
fitness by a physician or other qualified health-care professional.
2. Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively
employed for a normal working day.
Rule 97
1. Prison labour must not be of an afflictive nature.
2. Prisoners shall not be held in slavery or servitude.
3. No prisoner shall be required to work for the personal or private benefit of any
prison staff.
Rule 98
1. So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the
prisoners’ ability to earn an honest living after release.
2. Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit
thereby and especially for young prisoners.
3. Within the limits compatible with proper vocational selection and with the
requirements of institutional administration and discipline, prisoners shall be able to
choose the type of work they wish to perform.
Rule 99
1. The organization and methods of work in prisons shall resemble as closely as
possible those of similar work outside of prisons, so as to prepare prisoners for the
conditions of normal occupational life.
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2. The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not
be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the
prison.
Rule 100
1. Preferably institutional industries and farms should be operated directly by the
prison administration and not by private contractors.
2. Where prisoners are employed in work not controlled by the prison administration,
they shall always be under the supervision of prison staff. Unless the work is for
other departments of the government, the full normal wages for such work shall be
paid to the prison administration by the persons to whom the labour is supplied,
account being taken of the output of the prisoners.
Rule 101
1. The precautions laid down to protect the safety and health of free workers shall
be equally observed in prisons.
2. Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including
occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to
free workers.
Rule 102
1. The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by
law or by administrative regulation, taking into account local rules or custom in
regard to the employment of free workers.
2. The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for
education and other activities required as part of the treatment and rehabilitation of
prisoners.
Rule 103
1. There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.
2. Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a part of their
earnings on approved articles for their own use and to send a part of their earnings
to their family.
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3. The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by
the prison administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the
prisoner on his or her release. Education and recreation
Rule 104
1. Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of
profiting thereby, including religious instruction in the countries where this is possible.
The education of illiterate prisoners and of young prisoners shall be compulsory and
special attention shall be paid to it by the prison administration.
2. So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the
educational system of the country so that after their release they may continue their
education without difficulty.
Rule 105
Recreational and cultural activities shall be provided in all prisons for the benefit of
the mental and physical health of prisoners. Social relations and aftercare
Rule 106
Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such
relations between a prisoner and his or her family as are desirable in the best
interests of both.
Rule 107
From the beginning of a prisoner’s sentence, consideration shall be given to his or
her future after release and he or she shall be encouraged and provided assistance
to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the prison as
may promote the prisoner’s rehabilitation and the best interests of his or her family.
Rule 108
1. Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners
in re-establishing themselves in society shall ensure, so far as is possible and
necessary, that released prisoners are provided with appropriate documents and
identification papers, have suitable homes and work to go to, are suitably and
adequately clothed having regard to the climate and season and have sufficient
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means to reach their destination and maintain themselves in the period immediately
following their release.
2. The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to
the prison and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a
prisoner from the beginning of his or her sentence.
3. It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or
coordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts. B.
Prisoners with mental disabilities and/or health conditions
Rule 109
1. Persons who are found to be not criminally responsible, or who are later
diagnosed with severe mental disabilities and/or health conditions, for whom staying
in prison would mean an exacerbation of their condition, shall not be detained in
prisons, and arrangements shall be made to transfer them to mental health facilities
as soon as possible.
2. If necessary, other prisoners with mental disabilities and/or health conditions can
be observed and treated in specialized facilities under the supervision of qualified
health-care professionals.
3. The health-care service shall provide for the psychiatric treatment of all other
prisoners who are in need of such treatment.
Rule 110
It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate
agencies, to ensure if necessary the continuation of psychiatric treatment after
release and the provision of social-psychiatric aftercare. C. Prisoners under arrest or
awaiting trial
Rule 111
1. Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who
are detained either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been
tried and sentenced, will be referred to as “untried prisoners” hereinafter in these
rules.
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2. Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such.
3. Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or
prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these
prisoners shall benefit from a special regime which is described in the following rules
in its essential requirements only.
Rule 112
1. Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners.
2. Young untried prisoners shall be kept separate from adults and shall in principle
be detained in separate institutions.
Rule 113
Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of
different local custom in respect of the climate.
Rule 114
Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners
may, if they so desire, have their food procured at their own expense from the
outside, either through the administration or through their family or friends.
Otherwise, the administration shall provide their food.
Rule 115
An untried prisoner shall be allowed to wear his or her own clothing if it is clean and
suitable. If he or she wears prison dress, it shall be different from that supplied to
convicted prisoners. Rule 116 An untried prisoner shall always be offered opportunity
to work, but shall not be required to work. If he or she chooses to work, he or she
shall be paid for it.
Rule 117
An untried prisoner shall be allowed to procure at his or her own expense or at the
expense of a third party such books, newspapers, writing material and other means
of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice
and the security and good order of the institution. Rule 118 An untried prisoner shall
be allowed to be visited and treated by his or her own doctor or dentist if there are
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reasonable grounds for the application and he or she is able to pay any expenses
incurred.
Rule 119
1. Every untried prisoner has the right to be promptly informed about the reasons for
his or her detention and about any charges against him or her.
2. If an untried prisoner does not have a legal adviser of his or her own choice, he or
she shall be entitled to have a legal adviser assigned to him or her by a judicial or
other authority in all cases where the interests of justice so require and without
payment by the untried prisoner if he or she does not have sufficient means to pay.
Denial of access to a legal adviser shall be subject to independent review without
delay.
Rule 120
1. The entitlements and modalities governing the access of an untried prisoner to his
or her legal adviser or legal aid provider for the purpose of his or her defence shall
be governed by the same principles as outlined in rule 61.
2. An untried prisoner shall, upon request, be provided with writing material for the
preparation of documents related to his or her defence, including confidential
instructions for his or her legal adviser or legal aid provider.
D. Civil prisoners
Rule 121
In countries where the law permits imprisonment for debt, or by order of a court
under any other non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected
to any greater restriction or severity than is necessary to ensure safe custody and
good order. Their treatment shall be not less favourable than that of untried
prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be required to work.
Persons arrested or detained without charge
Rule 122
Without prejudice to the provisions of article 9 of the International Covenant on Civil
and Political Rights, persons arrested or imprisoned without charge shall be accorded
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the same protection as that accorded under part I and part II, section C, of these
rules. Relevant provisions of part II, section A, of these rules shall likewise be
applicable where their application may be conducive to the benefit of this special
group of persons in custody, provided that no measures shall be taken implying that
re-education or rehabilitation is in any way appropriate to persons not convicted of
any criminal offence.States recognized that an effective, fair, accountable and
humane criminal justice system was based on the commitment to uphold the
protection of human rights in the administration of justice and the prevention and
control of crime, and acknowledged the value and impact of the United Nations
standards and norms in crime prevention and criminal justice in designing and
implementing national crime prevention and criminal justice policies, procedures and
programmes, Taking into account the progressive development of international law
pertaining to the treatment of prisoners since 1955, including in international
instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights,4 the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights4 and the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment5
and the Optional Protocol thereto,6 Recalling the United Nations standards and
norms in crime prevention and criminal justice related to the treatment of prisoners
and to alternatives to imprisonment adopted since 1955, in particular the procedures
for the effective implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners,7 the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form
of Detention or Imprisonment,8 the Basic Principles for the Treatment of Prisoners,9
the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo
Rules)10 and the basic principles on the use of restorative justice programmes in
criminal
matters,
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