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โทษจ าคุกตามกฎหมายไทย 
ธานี  วรภทัร์* 

 
1. ความทัว่ไป 
 โทษจ าคุกเป็นโทษท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูต้อ้งโทษกลบัตนเป็นคนดีได ้เพราะท าให้
เจา้พนักงานราชทณัฑ์มีโอกาสพิจารณาผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคลว่าการปฏิบติั (treatment) ในเรือนจ าหรือ
สถานท่ีกกัขงัไดท้  าให้ผูต้อ้งโทษกลบัตนไดห้รือไม่ เพียงใด1 แต่ในทางกลบักนัถา้การจ าคุกกระท าเพียงแต่การ
ขงัคนไวอ้ย่างเดียวตามระยะเวลาโดยปราศจากการพิจารณาผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคลว่าการปฏิบติั (treatment) 
ในเรือนจ าหรือสถานท่ีกกัขงัไดท้  าให้ผูต้อ้งโทษกลบัตนไดห้รือไม่ก็ไร้ประโยชน์ ซ ้ ายงัเป็นการสร้างโอกาสให้
ผูก้ระท าความผิดได้มีสังคมในกลุ่มผูก้ระท าความผิดร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการแก่ไขใหผู้ต้อ้งโทษกลบัตนได ้
 โทษจ าคุกเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาท่ีตอบสนองต่อภารกิจของกฎหมายอาญาในการคุม้ครอง
สังคม และต่อวตัถุประสงคข์องการลงโทษ กล่าวคือ เป็นการตดัโอกาสในการกระท าความผิดซ ้ าของอาชญากร 
และเป็นการปรับปรุงแกไ้ข นอกจากนั้นยงั เป็นการเร่ิมตน้ของวตัถุประสงค์ของการบงัคบัโทษจ าคุกท่ีมุ่งไปสู่
การท าให้ผูก้ระท าความผิดอาญาสามารถด ารงชีวิตในอนาคตไดโ้ดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม  ดงันั้น การจ ากดัอิสรภาพของบุคคลจึงมีเหตุผลของการด าเนินการโดยเฉพาะโทษจ าคุกจึง
ตอ้งมีความเป็นภาวะวสิัยสูง  
  ในขณะเดียวกนัโทษจ าคุกเป็นโทษท่ีก่อภาระให้สังคมมาก ตอ้งใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ไม่ว่า
การก่อสร้าง การบริหารจดัการต่างๆ ซ่ึงล้วนเป็นเป็นภาษีของสมาชิกในสังคมทุกคนทั้งส้ิน แต่อย่างไรก็ตาม
ยงัคงมีประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเน่ืองจากการสูญเสียอิสรภาพ เป็นเร่ืองท่ีส าคญัของ
คนทุกคน และการบงัคับโทษจ าคุกท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟู เปล่ียนแปลงผูก้ระท าความผิดได ้
สามารถท าใหล้ดอตัราการเกิดอาชญากรรม ซ่ึงถา้ท าไดส้ังคมก็จะคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป  
 การบงัคบัโทษจ าคุกมีองคป์ระกอบ 4 ประการ ต่อไปน้ี 
 1) การบงัคบัโทษจ าคุก จ ากดัขอบเขตอยู่เฉพาะแต่การจ ากดัเสรีภาพบุคคลจากการกระท าความผิด
อาญา 
 2) การบงัคบัโทษจ าคุกไม่ไดเ้ป็นเพียงโทษจ ากดัเสรีภาพ แต่รวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภยัวา่ดว้ย
การจ ากดัเสรีภาพภายใตบ้ทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนัดว้ย 

                                                 
* ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
1 หยดุ แสงอุทยั กฎหมายอาญา ภาค 1 พิมพค์ร้ังท่ี 21 ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2554 หนา้ 188. 



 3) การบงัคบัโทษจ าคุกตอ้งประกอบดว้ยการกระท าความผดิอาญา 
 4) การบงัคบัโทษจ าคุกตอ้งเป็นไปภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษและกฎหมาย
อาญา   เป็นไปตามค านิยามจากหนงัสือ Strafvollzug2 
 “การบงัคบัโทษจ า” คือ ขั้นตอนการจ ากดัเสรีภาพอนัเป็นกระบวนการตามค าตดัสินของศาล ทั้งใน
ความหมายของโทษจ ากัดเสรีภาพและวิธีการเพื่อความปลอดภัยว่าด้วยการจ ากัดเสรีภาพ เป็นการท าให้
บทลงโทษตามกฎหมายเกิดข้ึนจริง   ซ่ึงเป็นค านิยามจากหนงัสือนิยามความหมายพื้นฐานในทางกฎหมายอาญา3 
 ส าหรับการบงัคบัโทษจ าคุกนั้น กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ปรากฏ
ในกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิ ธีการบังคับเพื่อความปลอดภัย ท่ีจ  ากัดเสรีภาพ  ค.ศ.1976 
(Strafvollzugsgesetz [StVollzG] / Execution of sentence Law) แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุด ค.ศ.2001 และใชบ้งัคบั
มาจนถึงปัจจุบนั 
 
2.กฎหมายบังคับโทษจ าคุกที่ดี   

กฎหมายบงัคบัโทษจ าคุกท่ีดี  จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเป็นไปเช่นเดียวกบักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีดี
ดว้ยเพราะการบงัคบัโทษเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  กล่าวคือ  ตอ้งมีความ “เป็นเสรีนิยม”  
มีความ “เป็นประชาธิปไตย” และตอ้ง “กระท าเพื่อสังคม” กล่าวคือ ความเป็น “เสรีนิยม” นั้นจะตอ้งยกระดบัผู ้
ตอ้งโทษใหเ้ป็น “ประธาน” ของการบงัคบัโทษ  มีหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูต้อ้งโทษ4 
 ในความเป็น “ประชาธิปไตย” นั้น ต้องให้ความเสมอภาค อยู่บนพื้นฐานของความสมคัรใจ ความ
ยนิยอมและความร่วมมือระหวา่งกนัทุกฝ่าย 
  ในความ “โปร่งใส” กล่าวคือ มีความเป็นภาวะวิสัยในทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบไดจ้ากการ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ 
   กอปรกบัเน้ือหาของกฎหมายและการด าเนินการบงัคบัโทษ จะตอ้งไม่น าไปสู่การท าลายลักษณะ 
บุคลิกภาพของบุคคล หรือวฒันธรรมเดิมในการด ารงชีวิตของผูต้อ้งโทษจ าคุก ตามหลกัท่ีวา่“ภายในเรือนจ ากบั
ภายนอกเรือนจ าตอ้งไม่แตกต่างกันมาก” ต้องท าให้เกิดความแตกต่างกนัให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และ
กฎหมายตอ้งไม่ก าหนดให้กระบวนการบงัคบัโทษไปท าลายความเป็นมนุษย ์หรือลดทอนศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ เช่น การทรมานดว้ยวิธีทารุณโหดร้าย ทางร่างกายและจิตใจ  การกระท าทางกายหรือดว้ยวาจาอนัเป็น
การลดฐานะของบุคคล 

                                                 
2 Günther Kaiser, Heiz Schöch: Strafvollzug.5., neu bearbeitete Auflage. C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2003. 
3 Bringewat Peter: Grundbegriffe des Strafrecht. 2.Auflage. Baden - Baden, 2008.   
4 ธานี วรภทัร์. “การบงัคบัโทษในประเทศไทย:การบงัคบัโทษจ าคุก” วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต. คณะนิติศาสตร์ปรีดี 

พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2552.  



   ภาคสังคมตอ้งมีโอกาสเขา้ไปมีบทบาทเขา้ร่วมมือด้วยในการจดัการบงัคบัโทษ ภายใตก้ารน าของ
ภาครัฐตั้งแต่ในเรือนจ าจนถึงภายหลงัการปล่อยตวัสู่สังคม ในลกัษณะท่ีท าให้ก าแพงเรือนจ าไม่สามารถกีดกนั
ผูต้อ้งขงักบัสังคมภายนอกออกจากกนัได ้หรือท าใหมี้ความรู้สึกของสังคมและผูต้อ้งโทษเหมือนกบัวา่อยูก่นัคน
ละอาณาจกัร หรือคนละโลกกนั 
 
3.โทษจ าคุกตลอดชีวติ 
 หากพิจารณาวตัถุประสงคข์องบทบญัญติัตามกฎหมายอาญาสารบญัญติั จะเห็นวา่การท่ีให้ศาลสามารถ
ใชดุ้ลพินิจในการเลือกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตได ้ก็หมายความวา่หากศาลเลือกใชโ้ทษชนิดและประเภทน้ีแลว้ 
ในการพิจารณาพิพากษาตอ้งการความเด็ดขาดในการตดัโอกาสการกระท าความผิดอีกของบุคคลนั้นอยา่งถาวร 
กล่าวคือแยกบุคคลดงักล่าวออกจากสังคมตลอดไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการลงโทษในการ “ตดั
โอกาสการกระท าความผดิ” อยา่งเด็ดขาด 
 ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร อธิบายเร่ืองน้ีไวว้า่ “ “โทษจ าคุกตลอดชีวิต” เป็นโทษท่ีเป็นการตดัขาด
ผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม แม้ว่าโอกาสการพน้โทษของ
ผูก้ระท าความผดิจะมีอยูก่็ตาม ในประเทศท่ีมีการยกเลิกโทษประหารชีวติ เช่น สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทษ
จ าคุกตลอดชีวติถือวา่เป็นโทษท่ีทดแทนโทษประหารชีวติทีเดียว”5 
 
4.โทษจ าคุกตลอดชีวติกบัศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

หลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย6 แต่มี
ขอ้ยกเวน้ท่ีรัฐสามารถด าเนินการอย่างใดๆ ไดแ้มว้่าจะกระทบต่อหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตามบทบญัญติั
มาตรา 29 ดงัน้ี 

มาตรา 29  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะ
กระทบกระเทอืนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้  

ในขณะเดียวกนัในมาตรา 32 รัฐธรรมนูญปัจจุบนั ยงับญัญติัไวอี้กวา่ 
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 

                                                 
5 Vgl. Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts:Allgemeiner Teil, S.690 อา้งใน. คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์

คร้ังท่ี 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน,2554 หนา้ 435. 
6 มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  



การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้ แต่การ
ลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้ 
 ดว้ยบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญดงักล่าว การลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตจึงไม่ขดัต่อหลกัศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ในเร่ืองน้ี ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร อธิบายไวว้า่ “การจ าคุกผูก้ระท าความผิดจนตลอดชีวิตไม่ขดัต่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แมว้่าการจ าคุกผูก้ระท าความผิดเป็นเวลานานนั้น จะกระทบต่อบุคลิกภาพของบุคคล
อยา่งร้ายแรงไดก้็ตาม แต่การลงโทษผูก้ระท าความผดิใหจ้  าคุกโดยมีก าหนดเวลาก็อาจมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ
ของผูก้ระท าความผดิไดเ้ช่นเดียวกนักบัการลงโทษจ าคุกตลอดชีวติ เม่ือการจ าคุกผูก้ระท าความผิดจนตลอดชีวิต
ไม่ขดัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยด์งักล่าวมาแลว้โทษจ าคุกตลอดชีวติจึงไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ”7 
  “โทษจ าคุกตลอดชีวิต” เป็นโทษสถานหน่ึงท่ีศาลจะใชล้งแก่ผูก้ระท าความผิดไดภ้ายใตบ้ทบญัญติัของ
กฎหมายท่ีก าหนดโทษไวใ้นความผิดฐานนั้นๆ เท่านั้น และอาจเป็นโทษทางเลือกท่ีศาลอาจใชดุ้ลพินิจไดต้าม
ความเหมาะสม นอกจากนั้นบทบญัญติัของกฎหมายยงัห้ามมิให้เพิ่มโทษเป็นจ าคุกตลอดชีวิต  ตามมาตรา 51 
ดว้ยดงัน้ี 
 มาตรา 51 ในการเพิม่โทษ มิให้เพิม่ขึน้ถึงประหารชีวติ จ าคุกตลอดชีวติ หรือจ าคุกเกนิห้าสิบปี 
 เป็นท่ีน่าคิดพิจารณาวา่ผูท่ี้ตอ้งโทษจ าคุกตลอดชีวติในประเทศไทย เม่ือมีการบงัคบัโทษกนัจริงๆ ไม่มีผู ้
ตอ้งโทษคนใดหรืออาจเป็นจ านวนน้อยท่ีตอ้งโทษจ าคุกตลอดชีวิตจริงๆ ยกเวน้ตายในเรือนจ า ในระยะเวลา
ประมาณ 10-15 ปี ผูต้อ้งขงัก็ได้รับอิสรภาพ สามารถออกมาสู่สังคมภายนอกได้ กรณีจึงเป็นการปฏิบติัท่ีไม่
เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล หรือโทษท่ีผูก้ระท าความผิดตอ้งไดรั้บตามกฎหมาย ทั้งยงัเป็นการไม่ตรงกบั
วตัถุประสงค์ของการลงโทษท่ีมุ่งตดัโอกาสการกระท าความผิดอีกของบุคคลนั้นอย่างถาวร ซ่ึงตอ้งการแยก
บุคคลดงักล่าวออกจากสังคมตลอดไป โดยทางราชทณัฑอ์าศยัอ านาจในการใชม้าตรการในการพกั-ลดโทษ และ
หรืออภยัโทษ น ามาใชก้บัผูต้อ้งโทษประเภทน้ีดว้ย   
 
5.โทษจ าคุกมีก าหนดระยะเวลา 
 “โทษจ าคุก” ในท่ีน้ีหมายถึงโทษจ าคุกมีก าหนดระยะเวลา ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร อธิบายไวว้า่ 
“โทษจ าคุก” ในกฎหมายอาญาของไทยเราไม่มีการบญัญติัขั้นต ่าเอาไว ้แต่ปล่อยให้เป็นเร่ืองของการตีความ และ

                                                 
7 Vgl. Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts:Allgemeiner Teil, S.691 อา้งใน. คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์

คร้ังท่ี 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน,2554 หนา้ 435. 



คงตอ้งตีความวา่ศาลจะลงโทษจ าคุกต ่ากวา่ 1 วนัหรือจ าคุกเป็นชัว่โมงไม่ได้8อยา่งไรก็ตาม เพื่อความชดัเจนของ
กฎหมายกรณีชอบท่ีจะบญัญติัท านองเดียวกบัประมวลกฎหมายอาญาของออสเตรีย9  
 ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกฎหมายค านึงถึงผลเสียของ “โทษจ าคุกระยะสั้น” อยา่งมาก ประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมนัในปัจจุบนัจึงบญัญติัว่าโทษจ าคุกนั้นตอ้งจ าคุกอย่างน้อยหน่ึงเดือน ประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมนั มาตรา 3810 บญัญติัวา่ 
 “มาตรา 38 (ระยะเวลาของโทษจ าคุก) 

(1)โทษจ าคุกเป็นก าหนดระยะเวลา เมื่อกฎหมายได้ก าหนดโทษจ าคุกและไม่ใช่โทษจ าคุกตลอดชีวติ 
(2) ระยะเวลาข้ันสูงส าหรับโทษจ าคุกที่มีระยะเวลามีก าหนดสิบห้าปี ระยะเวลาข้ันต ่าสุดของโทษจ าคุก 

คือ จ าคุกหน่ึงเดือน” 
โทษจ าคุกเป็นเป็นโทษท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูต้อ้งโทษกลบัตนเป็นคนดี ฉะนั้นการวางโทษ

ขั้นต ่านอ้ยมากจึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัทณัฑวิทยาเพราะกรณีจะไม่สามารถใชก้ารปฏิบติั (treatment) ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ11 

ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร อธิบายไวว้า่ “โทษจ าคุกสูงสุดตามกฎหมายอาญาของไทยเราเดิมคือ 20 
ปี12 อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนักรณีท่ีมีการเพิ่มโทษหรือกรณีความผิดหลายกระทงอาจจ าคุกไดสู้งสุดถึง 50 ปี ขอ้
น้ีท าใหป้ระมวลกฎหมายอาญาของเราท่ีเคยทนัสมยัมากในส่วนน้ีกลายเป็นประมวลกฎหมายอาญาท่ีลา้สมยัไป13 
 
6.การค านวณระยะเวลาจ าคุกและการพ้นโทษจ าคุก 
 5.1 การค านวณระยะเวลาจ าคุก 
 มาตรา 21 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ 

                                                 
8 ดู จิตติ ติงศภทิัย ์กฎหมายอาญา ภาค 1 หวัขอ้ 379 
9 ประมวลกฎหมายอาญาออสเตรีย มาตรา 18 วรรคสอง บญัญติัไวช้ดัความวา่ “ตอ้งจ าคุกอยา่งน้อยหน่ึงวนั” ประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมนัเดิมก็บญัญติัเช่นเดียวกนักบัประมวลกฎหมายอาญาออสเตรีย อ้างใน. คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : วิญญู
ชน,2551. หนา้ 388. 

10 § 38 (Dauer der Freiheitsstrafe) 
(๑) Die  Freiheitsstrafe ist zeitig,  wenn das Gesetz nicht ledenslange Freiheitsstrafe.  
(๒) Das Höchstmass der zeitigen Freiheitsstrafe is fünfzehn Jahre, ihr Mindestmass ein Moonat. 

อ้างใน คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน,2551. หนา้ 389. 
11 ดู หยดุ แสงอุทยั กฎหมายอาญาภาค 1 หนา้ 178. 
12 ประมวลกฎหมายอาญาออสเตรีย มาตรา 18 วรรคสอง ก าหนดโทษจ าคุกสูงสุดไว ้20 ปี ท  านองเดียวกบัประมวลกฎหมายอาญาของไทย

เรา แต่ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 38 วรรคสอง 
13 ดู คณิต ณ นคร “ประมวลกฎหมายอาญากบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมในรอบสามสิบปี” รพี 30 หนา้ 68. อ้างใน คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาค

ทั่วไป พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน,2551. หนา้ 389. 



 มาตรา 21 ในการค านวณระยะเวลาจ าคุก ให้นับวนัเร่ิมจ าคุกรวมค านวณเข้าด้วย และให้นับเป็นหน่ึงวนั
เต็มโดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนช่ัวโมง 
 ค าวา่ “ไม่ตอ้งค านึงถึงจ านวนชัว่โมง”  แสดงวา่ไม่มีการก าหนดโทษจ าคุกเป็นชัว่โมง14 
 มาตรา 21 วรรคสอง บญัญติัวา่ 
 ถ้าระยะเวลาทีค่ านวณน้ันก าหนดเป็นรายเดือน ให้นับสามสิบวนัเป็นหน่ึงเดือน ถ้าก าหนดเวลาเป็นปี ให้
ค านวณตามปีปฏิทนิในราชการ 
 ปีปฏิทินราชการ เป็นปีทางสุริยคติซ่ึงอาจมี 365 วนั หรือ 366 วนั 
 ระยะเวลาในการลงโทษจ าคุก มาตรา 22 บญัญติัไวว้า่ 
 มาตรา 22 โทษจ าคุก ให้เร่ิมแต่วันมีค าพิพากษาแต่ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้
หักวนัทีถู่กคุมขังออกจากระยะเวลาจ าคุกตามค าพพิากษา เว้นแต่ค าพพิากษาน้ันจะกล่าวไว้เป็นอย่างอืน่ 
 “วนัมีค าพิพากษา” คือ วนัท่ีศาลอ่านค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา15  

ขอ้ยกเวน้ของมาตรา 22 วรรคหน่ึง “เว้นแต่ค าพิพากษาน้ันจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น”คือเร่ืองของการนบั
โทษต่อจากคดีก่อน ซ่ึงเป็นอ านาจศาลท่ีจะสั่งใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่เม่ือใด 
  มาตรา 22  วรรคสอง ในกรณีที่ค าพิพากษากล่าวไว้เป็นอย่างอื่น โทษจ าคุกตามค าพิพากษาเมื่อรวม
จ านวนวันที่ถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาในคดีเร่ืองน้ันเข้าด้วยแล้ว ต้องไม่เกินอัตราโทษข้ันสูงของกฎหมายที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผดิทีไ่ด้กระท าลงน้ัน ทั้งนีไ้ม่เป็นการกระทบกระเทอืนบทบัญญตัิในมาตรา 92 
 กรณีเหตุแห่งการคุมขงัตามวรรคสองน้ีแมจ้ะเกิดข้ึนตามกฎหมายอ่ืน แต่เน่ืองมาจากการถูกกล่าวหาว่า
กระท าผดิกฎหมายอาญาแลว้ ก็ตอ้งหกัวนัถูกคุมขงัออกจากก าหนดโทษตามค าพิพากษา16 
 5.2 การพ้นโทษจ าคุก 

มาตรา 21 วรรคสาม บญัญติัวา่ 
 เมื่อผู้ต้องค าพพิากษาถูกจ าคุกครบก าหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวนัถัดจากวนัทีค่รบก าหนด 
 ในเร่ืองน้ี ศาสตราจารย ์จิตติ ติงศภทิัย ์ไดอ้ธิบายไวว้า่ “โดยท่ีเดือนกุมภาพนัธ์บางปีมี 29 วนั กรณีถูก
จ าคุก 1 ปี ถา้เร่ิมถูกจ าคุกวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ครบ 1 ปี วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ ตอ้งปล่อยตวัวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ไม่
วา่ปีนั้นจะมีวนัท่ี 29 หรือไม่ ถา้เร่ิมจ าคุกวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ ครบ 1 ปี วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ปีถดัไปปล่อยตวัวนัท่ี 

                                                 
14 ดู จิตติ ติงศภทิัย ์กฎหมายอาญา ภาค 1 หวัขอ้ 379. 
15 ดู ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 182 และมาตรา 188 
16

 ดู ฎีกาท่ี 213/2508 (หนา้ 2333) 



1 มีนาคม ถา้ก าหนดโทษจ าคุกไปครบในปีท่ีมีวนัท่ี 29 ก็ปล่อยตวัในวนัท่ี 29 นั้น ถา้เร่ิมถูกจ าคุกวนัท่ี 1 มีนาคม 
ครบ 1 ปีอาจเป็นวนัท่ี 28 หรือ 29 กุมภาพนัธ์ปีถดัไปและปล่อยตวัวนัท่ี 1 มีนาคม”17  
 การพกัโทษปล่อยตวัออกจากเรือนจ าไม่ถือวา่เป็นการพน้โทษ18 
 
7.โทษจ าคุกระยะส้ัน 
 โดยหลกัของการบงัคบัโทษทัว่ไปจะพยายามหลีกเล่ียงการจ าคุกจ าเลยระยะสั้น เพราะไม่มีผลตอ้จ าเลย
ในเชิงการแกไ้ข แต่มีผลเสียมากกวา่ผลดี กอปรกนัผูน้ั้นไดช่ื้อวา่เคยถูกจ าคุกมาแลว้  

7.1 การยกโทษจ าคุก 
 7.2 การรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ 
 7.3 การเปล่ียนโทษจ าคุกเป็นโทษกกัขงั 
 

7.1 การยกโทษจ าคุก  เร่ืองน้ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 55 วา่ 
มาตรา 55 ถ้าโทษจ าคุกทีผู้่กระท าความผดิจะต้องรับ มีก าหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือน้อยกว่า ศาลจะ

ก าหนดโทษจ าคุกให้น้อยลงไปอีกก็ได้ หรือถ้าโทษจ าคุกที่ผู้กระท าความผิดจะต้องรับ มีก าหนดเวลาเพียงสาม
เดือนหรือน้อยกว่าและมีโทษปรับด้วย ศาลจะก าหนดโทษจ าคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจ าคุกเสีย คงให้ปรับแต่
อย่างเดียวกไ็ด้ 

การยกโทษจ าคุกระยะสั้นตามมาตาราน้ีสัมพนัธ์กบัหลกัการเล่ียงโทษระยะสั้นท่ีเป็นผลร้ายมากกวา่ผลดี
ในการบงัคบัโทษ 
 7.2 การรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ  

“การรอการก าหนดโทษ” และ “การรอการลงโทษ” เป็นวิธีการท่ีศาลใช้เพื่อหลีกเล่ียงผลร้ายของโทษ
จ าคุกระยะสั้นประการหน่ึง19 หรือเป็นวธีิการเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงมิใหศ้าลจ าคุกจ าเลยในระยะเวลาอนัสั้น20 ปรากฏ
ตามมาตรา 56 บญัญติัวา่ 
 มาตรา 56 ผู้ใดกระท าความผิดซ่ึงมีโทษจ าคุก และในคดีน้ันศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่
ปรากฏว่าผู้น้ันได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
                                                 

17 ดู จิตติ ติงศภทิัย ์กฎหมายอาญา ภาค 1 หวัขอ้ 380 อ้างใน. คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป พมิพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : วญิญู
ชน,2551. หนา้ 390. 

18 ดู ฎีกาท่ี 266/2508 (หนา้ 130) 
19 ดู จิตติ ติงศภทิัย.์ กฎหมายอาญา ภาค 1. หวัขอ้ 446. 
20 ดู หยดุ แสงอุทยั. กฎหมายอาญา ภาค 1. หนา้ 178-179. 



อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและส่ิงแวดล้อมของผู้น้ัน หรือสภาพความผดิ หรือเหตุอื่นอันควรปรานี
แล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้น้ันมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้หรือก าหนดโทษแต่รอการ
ลงโทษไว้ แล้วปล่อยตัวไป เพือ่ให้โอกาสผู้น้ันกลบัตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับ
แต่วนัทีศ่าลพพิากษา โดยจะก าหนดเง่ือนไขเพือ่คุมความประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไม่กไ็ด้ 
 เง่ือนไขเพือ่คุมความประพฤติของผู้กระท าความผดิน้ัน ศาลอาจก าหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ 
ดังต่อไปนี ้

(1)ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นคร้ังคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะน า 
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเร่ืองความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระท า
กจิกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามทีเ่จ้าพนักงานและผู้กระท าความผดิเห็นสมควร 

(2) ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอนัเป็นกจิจะลกัษณะ 
(3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติในอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดในท านอง

เดียวกนัอกี 
(4) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ

เจ็บป่วยอย่างอืน่ ณ สถานทีแ่ละตามระยะเวลาทีศ่าลก าหนด 
(5) เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด

กระท าหรือมีโอกาสกระท าความผดิขึน้อกี 
เงื่อนไขตามที่ศาลได้ก าหนดตามความในวรรคก่อนน้ัน ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค าขอของ

ผู้กระท าความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้น้ัน ผู้อนุบาลของผู้น้ัน พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า 
พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร ศาล
อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหน่ึงข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขข้อใด ตามที่กล่าวในวรรคก่อนที่
ศาลยงัมิได้ก าหนดไว้เพิม่เติมขึน้อกีกไ็ด้ 

บทบญัญติัในมาตรา 56 น้ี เร่ืองการรอการลงโทษรอการก าหนดโทษเป็นวิธีการท่ีหลีกเล่ียงโทษจ าคุก
ระยะสั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่นเดียวกบัท่ีปรากฏในประเทศญ่ีปุ่น สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

“การรอการก าหนดโทษ” และ “การรอการลงโทษ” ถือเป็นเคร่ืองเตือนสติให้ผูก้ระท าความผิดตอ้ง
สังวรระมดัระวงัตวัไม่กระท าความผิดข้ึนอีก และการท่ีกฎหมายก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของ
ผูก้ระท าความผดิดว้ยนั้น ก็เพื่อจะเป็นการช่วยเหลือผูก้ระท าความผดิในการด าเนินชีวติในระหวา่งระยะเวลาของ 
“การรอการก าหนดโทษ” หรือ “การรอการลงโทษ”  และในขณะเดียวกนันั้นเพื่อเป็นการป้องกนัหรือหลีกเล่ียง
ผลร้ายจากโทษจ าคุก21 
                                                 

21 Vgl. Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts:Allgemeiner Teil, S.751. 



ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 138 บญัญติัวา่ 
 “มาตรา 138 พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความ
เป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบข้อความทุกข้อที่
ได้มา” 
 ดัง่น้ี การสอบสวนรวมถึงการสอบสวนเพื่อทราบความเป็นมาแห่งชีวติและความประพฤติอนัเป็นอาจิณ
ของผูต้อ้งหา บทบญัญติัน้ีจึงสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของ “การรอการก าหนดโทษ” หรือ “การรอการ
ลงโทษ” ในขอ้ “ประวติัของผูก้ระท าความผดิ” และ “ความประพฤติของผูก้ระท าความผดิ” 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 ก าหนดให้พนักงานสอบสวนตอ้งรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อทราบพฤติการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความผิด บทบญัญติัน้ีจึงสอดคลอ้งกบัการพิจารณาเร่ือง 
“สภาพความผิด” อนัเป็นเหตุท่ีจะรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ “เหตุอ่ืนอนัควรปรานี”  จุดน้ีแสดงให้
เห็นถึงการท่ีกฎหมายให้อ านาจศาลอย่างกวา้งขวางท่ีจะใช้วิธีรอการก าหนดโทษหรือวิธีรอการลงโทษ การ
บรรเทาผลร้ายภายหลงัการกระท าความผดิก็เป็นเหตุหน่ึงได้22 
 การรอการลงโทษในประเทศไทย มีการน ามาใชอ้ยูใ่นระดบัพอสมควร แต่การรอการก าหนดโทษ ใช้
นอ้ยมากหรือไม่มีการใชเ้ลย และไม่ปรากฏในรายงานสถิติคดีของศาลยติุธรรมเลย 
  การรอการลงโทษ เป็นมาตรการส าคญัในชั้นพิจารณาพิพากษาท่ีศาลสามารถใชใ้นการเล่ียงโทษจ าคุก
ไดเ้ป็นอยา่งดี ในประเทศญ่ีปุ่น  เป็นมาตรการท่ีศาลใชม้ากท่ีสุดคือ กว่าคร่ึงหน่ึงของผูต้อ้งทาจ าคุกทั้งหมด ใน
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็เช่นกนั การใช้มาตรการรอการลงโทษกระท าอย่างต่อเน่ืองและให้ผลในการลด
ปริมาณผู้ต้องขังได้มาก ท าให้สามารถควบคุมปริมาณผูต้อ้งขงัไดโ้ดย “ค าพิพากษา” ท่ีมีผลต่อการรับผิดชอบ
สังคมไดอ้ย่างแทจ้ริงในปัจจุบนัและอนาคต ส าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั แต่ยงัอยู่ในอตัราท่ีนอ้ยกว่าทั้ง
สองประเทศท่ีผา่นมา  กรณีเช่นน้ีจึงน่าจะมีการใชก้ารรอการลงโทษใหม้ากข้ึน ซ่ึงในรายละเอียดของหลกัเกณฑ์
และวธีิการควรตอ้งมีการศึกษาในเชิงลึกอีกต่อไป23

 

 7.3 การเปลีย่นโทษจ าคุกเป็นโทษกกัขัง บญัญติัไวใ้นมาตรา 23 วา่ 
 มาตรา 23 ผู้ใดกระท าความผิดซ่ึงมีโทษจ าคุก และในคดีน้ันศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ถ้าไม่
ปรากฏว่าผู้น้ันได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจ าคุกน้ันก็
ได้ 

                                                 
22 คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป อ้างแล้ว. หนา้ 444. 
23 ดู ธานี วรภทัร์ วกิฤตราชทัณฑ์วกิฤตกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา. กรุงเทพฯ:วญิญูชน,2554. 



 การกกัขงัอาจกกัขงัในท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อ้งโทษเองหรือของผูอ่ื้นท่ียินยอม เป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 
26 ดงัน้ี 
 มาตรา 26 ถ้าผู้ต้องโทษกักขังถูกกักขังในที่อาศัยของผู้น้ันเอง หรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้น้ันไว้ ผู้ต้อง
ทากักขังน้ันมีสิทธ์ิจะด าเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดังกล่าวได้ ในการนี้ ศาลจะก าหนด
เง่ือนไขให้ผู้ต้องโทษกกัขังปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดหรือไม่กไ็ด้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร 
 สถานท่ีใชใ้นการกกัขงัตอ้งมิใช่เรือนจ า ตามมาตรา 24 บญัญติัวา่ 
 มาตรา 24 ผู้ใดต้องโทษกกัขัง ให้กกัตัวไว้ในสถานทีก่กัขังซ่ึงก าหนดไว้อนัมิใช่เรือนจ า.... 
 การกกัขงัในทางปฏิบติัจะกกัขงัไวท่ี้สถานีต ารวจหรือกองก ากบัการซ่ึงมีสภาพไม่เหมาะสมแต่ประการ
ใด 
 มาตรา 27 บญัญติัวา่ 
  มาตรา 27 ถ้าในระหว่างที่ผู้ต้องโทษกักขังตามมาตรา 23 ได้รับโทษกักขังอยู่ ความปรากฏแก่ศาลเอง 
หรือปรากฏแก่ศาลตามค าแถลงของพนักงานอยัการหรือผู้ควบคุมดูแลสถานทีก่กัขังว่า 

(1) ผู้ต้องโทษกกัขังฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือวนัิยของสถานทีก่กัขัง 
(2) ผู้ต้องโทษกกัขังไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขทีศ่าลก าหนด หรือ 
(3) ผู้ต้องโทษกกัขังต้องค าพพิากษาให้ลงโทษจ าคุก 
ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจ าคุกมีก าหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน

ก าหนดเวลาของโทษกกัขังทีผู้่ต้องโทษกกัขังจะต้องได้รับต่อไป 
 ตามมาตราน้ีโทษกกัขงัจึงสามารถเปล่ียนกลบัเป็นโทษจ าคุกอีกได ้
 
8.สถานการณ์การบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย 

งาน “ราชทัณฑ์” เป็นหน่วยงานสุดทา้ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีภารกิจหลกัส าคญัในการ
ควบคุมดูแลและพฒันาพฤตินิสัยนกัโทษเด็ดขาด ท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก และควบคุมผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี  ผูต้อ้งกกัขงัและผูต้อ้งกกักนั โดยมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกนัมิให้
ผูต้อ้งขงัหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กบัสังคมและประชาชนผูสุ้จริต ตลอดทั้งการพฒันา
จิตใจผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นคนดีหลงัจากท่ีไดรั้บการปล่อยตวัออกจากเรือนจ า  ทั้งน้ีในการท่ีจะควบคุมดูแล
และพฒันาพฤตินิสัยนกัโทษใหมี้ประสิทธิภาพนั้น จะบรรลุผลดงักล่าวไดน้ั้นมีปัจจยัหลกัหรือปัจจยัพื้นฐานอนั
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัคือ ปริมาณผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในความควบคุมจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเรือนจ า/ทณัฑ
สถาน และสัมพนัธ์กบัจ านวนเจา้หน้าท่ีผูท้  าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแล เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถควบคุมดูแลได้
อยา่งทัว่ถึงและสามารถบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานได ้ 



ปัจจุบนัพบว่าประเทศไทยเราประสบกบัปัญหาต่างๆ มากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม จนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนตามมา  เป็นผลโดยตรงท่ีท า
ให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอ้งท างานมากข้ึน  มีการจบักุมผูก้ระท าความผิดเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย
ศกัยภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในการบริหารจดัการว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน เพียงไร  
หลกัการทฤษฎีและการปฏิบติัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมมีความสมดุลและสร้างความเป็น
ปกติใหก้บัสังคมไดม้ากนอ้ยเพียงใด และแน่นอนในทา้ยท่ีสุดหนา้ท่ีในการจดัการกบัผูก้ระท าความผิดหลงัจาก
ท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษแลว้ก็คือ “งานราชทณัฑ์” ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในขณะท่ีเรามีเรือนจ า/ทณัฑ
สถานทัว่ประเทศจ านวนประมาณ 195 แห่ง ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผูต้อ้งขงัท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
พิจารณาไดจ้ากจ านวนผูต้อ้งขงัในปัจจุบนัท่ีอยูใ่นความควบคุมประมาณ 247,763 คน24 เป็นชาย 209,844 คน 
หญิง 37,919 คน25 ในขณะท่ีความจุมาตรฐานของเรือนจ า/ทณัฑสถานทัว่ประเทศมีอยูเ่พียง 109,430 คน26 พบวา่
มีจ านวนผูต้อ้งขงัเกินความจุอยูจ่  านวน 138,333 คน และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มอยา่งต่อเน่ือง  ปรากฏตามขอ้มูล
สถิติจ านวนผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณา นกัโทษเด็ดขาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ. 2555 ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ปี ผู้ต้องขังระหว่างคดี นักโทษเด็ดขาด จ านวนผู้ต้องขังรวมท้ังประเทศ 

2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

34,911 
35,562 
50,550 
67,296 
74,284 
85,056 
86,650 
87,110 
89,561 
37,463 
40,559 
42,976 
44,796 
46,423 
52,518 
56,966 
59,118 
56,560 

73,920 
65,336 
75,320 
97,027 
125,258 
132,337 
164,253 
169,960 
153,766 
129,679 
121,734 
108,610 
123,860 
140,026 
157,065 
157,097 
181,089 
191,203 

108,915 
100,966 
125,955 
164,451 
199,673 
217,697 
250,903 
257,070 
211,327 
167,142 
162,293 
152,625 
168,656 
188,398 
212,058 
215,997 
240,207 
247,763 

 
                                                 

24 กองแผนงาน กรมราชทณัฑ ์
25 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 
26 ส่วนมาตรการควบคุมผูต้อ้งขงั ส านกัทณัฑวทิยา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2552  

 



จากตารางแสดงให้เห็นวา่จ านวนผูต้อ้งขงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2546 ปริมาณผูต้อ้งขงัเพิ่มข้ึนถึง 
211,327 คน แยกเป็นระหวา่งพิจารณา 89,561 คน นกัโทษเด็ดขาด 153,766 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ปริมาณ
ผูต้อ้งขงัลดลงมาอยูท่ี่ 167,142 คน แยกเป็นตอ้งขงัระหวา่งพิจารณาคดี 37,463 คน นกัโทษเด็ดขาด 129,679 คน 
และตั้งแต่นั้นมามีปริมาณเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ.2555 รวมจ านวน 247,763 คน เป็นผูต้อ้งขงัระหวา่ง
พิจารณา 56,560 คน นกัโทษเด็ดขาด 191,203 คน เม่ือน าขอ้มูลความผนัแปรดงักล่าวมาจดัเป็นกราฟเส้นปรากฏ
เป็นภาพใหเ้ห็นดงัน้ี 
 

กราฟแสดงจ านวนผู้ต้องขงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2555 

 

 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูต้อ้งขงักบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2555 ปรากฏตามภาพ
กราฟเส้นดงัต่อไปน้ี 

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจ านวนเจ้าหน้าทีแ่ละจ านวนผู้ต้องขังปี พ.ศ.2543 – 2555 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนเจา้หน้าท่ีและจ านวนผูต้อ้งขงัรวมทั้ง จ  านวนเจา้หน้าท่ีต่อจ านวน

ผูต้อ้งขงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2555 ปรากฏตามภาพกราฟดงัน้ี 
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จ านวนผู้ต้องขงัตามอตัรา
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวนเจ้าหหน้าท่ี 



 

 ปัจจุบนักรมราชทณัฑมี์อตัราก าลงัขา้ราชการ 10,807 คน27  โดยแยกเป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น
ส่วนกลางกรม จ านวน 559 คน และอยูใ่นเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศจ านวน 10,248 คน   

การเพิ่มข้ึนของปริมาณผูต้อ้งขงัเช่นน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณและประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชทณัฑ ์ รวมทั้งการควบคุมดูแลและพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั  และยงัน าไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย
ตามมาอีก ทั้งความแออดั งบประมาณ บุคลากร การบริหารงานเรือนจ าและในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงั  
เช่น ในเร่ืองสถานท่ีนอน อาหาร สุขภาพอนามยั  การทะเลาะวิวาทระหวา่งนกัโทษ เป็นตน้  อนัถือวา่เป็นวิกฤต
ราชทณัฑ์ และเป็นวิกฤตของสังคมไทยอยา่งหน่ึงท่ีสังคมภายนอกจะตอ้งให้ความส าคญั และมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัปัญหานกัโทษลน้คุก เพราะปัญหาดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมไทย
ในปัจจุบนัและอนาคต 
 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีน าเรียนในส่วนน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิกฤตเรือนจ าไทย ในเร่ืองผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า  แต่
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ งานราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานสุดทา้ยในกระบวนการยติุธรรม  เป็นหน่วยงานท่ีรองรับผล
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ก่อนหน้าน้ี   ไม่ว่าจะเป็นผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาหรือนกัโทษเด็ดขาดก็
ตาม  ดังน้ี เม่ือเราพบวิกฤติของปัญหาในระบบท่ีท างานอย่างเป็นกระบวนการเช่นน้ี  ก็จะต้องตรวจสอบ
กระบวนการหรือระบบเพื่อหาจุดอ่อน ขอ้บกพร่อง ขอ้ผิดพลาดท่ีแทจ้ริง อนัจะน าไปสู่การแก้ไขวิกฤต ซ่ึงก็
อาจจะตอ้งด าเนินการเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ   

ส่วนแรก การแก้ปัญหาภายในหน่วยนั้นเอง เช่น การใช้มาตรการในการลดปริมาณผูต้อ้งขงัในชั้น
ราชทณัฑ ์ไดแ้ก่ การลด-พกัการลงโทษ การอภยัโทษ ฯลฯ  ท ามาตรการในการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยเพื่อลดการ
กระท าความผิดซ ้ า  นอกจากนั้นการแก้ไขในทางกายภาพอาจได้แก่ การสร้างเรือนจ า/ทณัฑสถานเพิ่ม  เพิ่ม
งบประมาณ  เพิ่มบุคลากร ฯลฯ   

                                                 
27 ศูนยข์อ้มูลบุคคล กองการเจา้หนา้ท่ี 
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อตัราสว่นเจ้าหน้าท่ีต่อ
จ านวนผู้ ต้องขงั 



ส่วนท่ีสอง คือการทบทวนการท างานของกระบวนการยุติธรรมในส่วนต่างๆ ก่อนท่ีจะมาถึงงาน
ราชทณัฑ์  พิจารณาในเร่ืองของประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของหน่วยต่างๆ เหล่านั้น ทั้งในทางทฤษฎี และ
ทางปฏิบติั ตลอดทั้งการน ามาตรการพิเศษต่างๆ มาใชเ้ช่น มาตรการเล่ียงโทษจ าคุก  การผนัคดี เป็นตน้     
 แนวทางในการแก้ไขทั้ง 2 แนวทางท่ีกล่าวมาน้ี เป็นแนวทางท่ีมกัจะมีการวิพากษ์วิจารณ์และให้
ค  าแนะน าหรือเสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งมานานแล้ว แต่ในเวลาท่ีตอ้งกระท าจริงๆ กลบัเร่ิมตน้หรือนับหน่ึง
ไม่ได ้กลายเป็นปัญหาเร้ือรังในงานราชทณัฑแ์ละในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและปัญหาของสังคมไทยมา
เป็นเวลายาวนาน ขอให้สังเกตวา่มนัใหญ่ข้ึนๆ  และมีผลกระทบในวงท่ีกวา้งข้ึนๆ  และวนัน้ีส าหรับผูเ้ขียนเห็น
วา่มนัมีผลกระทบในระดบัโลกแลว้ 
 นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ในความเห็นของผูเ้ขียนปัญหาพื้นฐานของงานราชทณัฑ์ ท่ีไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่า
เร่ืองผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า (Overcrowding) แต่สังคมไทยยงัไม่ไดต้ระหนกัคือ ประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วย
การบังคับโทษ ใช้ส าหรับการบงัคบัโทษจ าคุกอยา่งแทจ้ริง  เป็นผลโดยตรงท าให้เรือนจ าไม่สามารถท าหน้าท่ี
คุม้ครองสังคมไดต้ามภารกิจ  งานราชทณัฑ์ไม่สามารถประเมินหรือรับรองพฤติกรรมของคนท่ีพน้โทษจ าคุก
ออกมาสู่สังคมได ้ผูก้ระท าความผดิยงัไม่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงแกไ้ขความบกพร่องอยา่งจริงจงั เพียงแต่มุ่งเนน้
การขงัไวต้ามระยะเวลาท่ีค าพิพากษาก าหนด เม่ือครบแลว้ปล่อยตวัออกสู่สังคม  จึงเป็นความน่ากลวัมากท่ีสุด
เพราะนัน่คือการปล่อยอาชญากรออกมาอยูร่่วมกบัคนปกติทัว่ไปในสังคม  ซ่ึงประเทศเราก็ขาด “มาตรการทาง
กฎหมาย” ท่ีมาดูแลในเร่ืองน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแตกต่างจากหลายๆ ประเทศท่ีมีกฎหมายบงัคบัโทษท่ี
ชัดเจนในการประเมินผูต้้องขัง หรือมีมาตรการพิเศษมารองรับ เช่น ประเทศอังกฤษ เป็นต้น  ดังนั้ น ใน
สังคมไทยการกระท าความผิดท่ีท าร้ายคนในสังคมก็จะเกิดข้ึนซ ้ าอีก มีความเส่ียงในการด าเนินชีวิต คนดีๆ ตอ้ง
ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรอีกเป็นจ านวนมาก ความปลอดภยัของสมาชิกในสังคมก็ลดน้อยลง  นอกจากนั้น
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตน้ทางทั้งหมดก็ตอ้งท างานซ ้ ากบัอาชญากรคนเดิม และยงัตอ้งท างานหนกั
ข้ึนอีก เพราะเราแกไ้ขพฤติกรรมผูก้ระท าความผดิไม่ได ้เปรียบเทียบไดก้บัเคร่ืองกรองน ้ า ถา้มีประสิทธิภาพเม่ือ
น ้าไหลผา่นก็สามารถกรองส่ิงไม่ดีออกไดห้มด ผลท่ีไดคื้อน ้ าบริสุทธ์ิ แต่ถา้เคร่ืองกรองไม่ดีหรือไม่มีระบบการ
กรองของเสีย ฝุ่ นละอองใดๆ เลย น ้ าท่ีผา่นเคร่ืองเป็นน ้ าไม่สะอาด หลงัจากออกจากเคร่ืองกรองก็ยงัเหมือนเดิม 
หรืออาจจะสกปรกมากข้ึนก็อาจเป็นไปได ้ ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการก็คืออาชญากรไม่ใช่น ้ า เป็นคน มีพฒันาการมี
การเรียนรู้ได ้ ดงันั้นการกลบัมาอีกคร้ังของเขาจึงมีประสบการณ์มากยิ่งข้ึน แน่นอนยอ่มรุนแรงและสร้างความ
เสียหายมากข้ึน มีความรู้ความสามารถมากข้ึน เก่งข้ึน ส่วนหน่ึงเลยท่ีสามารถรวมตวักนัเป็นองคก์รอาชญากรรม 
และกา้วหนา้ไปถึงองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติได ้ 
 การตระหนักรู้ การท าความเข้าใจและหาทางปรับปรุงแก้ไข จึงเป็นหน้าท่ีท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
ด าเนินการ  



 ปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า (Overcrowding) ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลกน้ีก็เผชิญปัญหาน้ีมาก่อน
เช่นกนั แต่ก็สามารถบริหารจดัการให้ลดลงไดโ้ดยใชม้าตรการเล่ียงโทษจ าคุกรูปแบบต่างๆ เช่นมาตรการก่อน
ฟ้อง มาตรการระหว่างฟ้อง และมาตรการในชั้นพิพากษา ตลอดทั้งการด าเนินการจดัการให้กระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาเขม้แขง็มีประสิทธิภาพข้ึน  
 ส าหรับปัญหาการขาดองค์ความรู้วา่ดว้ยการบงัคบัโทษก็เป็นปัญหาส าคญัท่ีหลายๆ ประเทศเคยเผชิญ
มาแลว้อีกเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือคร้ังหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สถานการณ์งานราชทณัฑ์
ของญ่ีปุ่นในช่วงนั้นไม่ต่างอะไรมากนกักบัปัญหาของประเทศเราในขณะน้ี นกักฎหมายและนกัวิชาการของเขา
ก็สามารถแกปั้ญหาน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีจนกระทัง่ปัจจุบนักฎหมายและแนวทางปฏิบติัของญ่ีปุ่นพฒันาการในการ
บงัคบัโทษและแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าได ้กล่าวไดว้า่ทนัสมยัมาก28 
 นอกเหนือจากปัญหาพื้นฐานในเร่ือง ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า และการขาดองคค์วามรู้ท่ีชดัเจนและกฎหมาย
บงัคบัโทษจ าคุกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงผูก้ระท าความผิด (Rehabilitation) 
แลว้ ยงัปรากฏผลกระทบอนัเป็นปัญหาท่ีตามมาอีกหลายๆ ดา้น เช่น เร่ืองการคุม้ครองสิทธิมนุษยช์น จ านวน
เจา้หนา้ท่ี งบประมาณ สุขอนามยั โรคภยัต่างๆ การศึกษาอบรม การท างาน ฯลฯ  
 สุดท้ายอาจสรุปได้ว่าการบังคับโทษจ าคุกเป็นการลงทุนใน “มนุษย์” เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ชาติน้ันๆ ให้ดีขึน้ ผลก าไรคือ “มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ” ตามภารกิจของกฎหมายอาญา  
การขาดทุนจะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการบังคับโทษจ าคุกไม่ได้ท าอะไรที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้กระท าผิด 
หรือไม่สามารถแก้ไขอะไรเขาเหล่าน้ันได้  ซ่ึงเท่ากบัว่ากระบวนการยุติธรรม “เป็นพิษ” มีผลในการท าร้ายคนใน
สังคม และส่งเสริมอาชญากรและเพิ่มยอดอาชญากรรม 29 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องฉลาดลงทุนเพื่อสร้างก าไร
ให้กับสังคม  อันยังให้เกิดการคุ้มครองสังคมให้ได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพื่อให้เราหลุดพ้นจากวิกฤตราชทัณฑ์ 
วกิฤตกระบวนการยุติรรม และวกิฤตสังคมได้..... 
 
9.ผลเสียของผู้ต้องถูกบังคับโทษจ าคุก 
 ผลเสียจะเกิดกบันกัโทษก็ต่อเม่ือไม่มีระบบการแกไ้ขฟ้ืนฟูท่ีถูกตอ้ง เพราะนัน่คือการท าลายบุคลิกภาพ
ของคนลงไปอยา่งส้ินเชิง  และมีผลเป็นการท าลายสังคมในอนาคตดว้ย การขงัแต่เพียงอยา่งเดียวจึงเป็นผลร้าย
มากกวา่ผลดีต่อสังคมในอนาคต นกัโทษมีโอกาสกลบัออกสู่สังคม หากไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขพฤตินิสัยท่ีดี
และถูกตอ้งแล้ว ผลร้ายก็จะตกอยู่กบัสังคม และการผ่านระบบของการลงโทษจ าคุกท่ีไม่ดี ยงัเป็นการสร้าง
เครือข่ายอาชญากร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูก้ระท าความผิด ในมากข้ึน จะสังเกตไดว้่าสังคมท่ีมีภาวะ
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เช่นน้ีจะมีอาชญากรรมเกิดมากข้ึน มากข้ึน ความร้ายแรงมากข้ึน มีองคก์รอาชญากรรมเกิดข้ึนทั้งในประเทศและ
องคก์รอาชญากรรมระหวา่งประเทศ การบงัคบัโทษจ าคุกจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั  นอกจากนั้นนกัโทษตอ้งเผชิญกบั
การเสียโอกาสเน่ืองจากการถูกจ าคุก ในระหว่างจ าคุกไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีโอกาสในการ
ด ารงชีวิต จึงมีโอกาสในการด ารงชีวิตท่ีต ่ากว่าคนทัว่ไป เป็นตราบาปติดตวั สังคมไม่ยอมรับและขาดความ
เช่ือถือ ส่งผลในการท าลายช่ือเสียงและลดโอกาสในการท างาน การใชชี้วิตปกติ และความเป็นพลเมืองของรัฐท่ี
มีคุณภาพ ท่ีจะสามารถใช้ชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลเสียท่ีตามมาคือเม่ือสังคมปฏิเสธคนเหล่าน้ี โอกาสในการท าอาชญากรรมก็จะมีเกิดข้ึนอีก เพราะเขาไม่มี
ทางเลือกในชีวติไม่สามารถหารายไดท่ี้เพียงพอท่ีจะเล้ียงตวัเอง ท าให้ตอ้งตดัสินใจก่ออาชญากรรมซ ้ าอีก สังคม
ก็ตอ้งเผชิญกบัความเสียงภยัมากข้ึน  
 นโยบายทางอาญาของหลายๆ ประเทศมกัจะส่งเสริมให้ใช้โทษท่ีเป็นตวัเงินมากข้ึน ตลอดทั้งโทษ
ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การจ ากดัอิสรภาพ อยา่งโทษจ าคุก โดยมีเหตุผลในการใชโ้ทษจ าคุกท่ีวา่ “ถ้าการจ าคุกมิได้
ช่วยแก้ไขเปลีย่นแปลงพฤตินิสัยอะไรของผู้กระท าความผิดได้ จะไม่ส่งเขาเข้าสู่การรับโทษจ าคุก” เพราะให้ผล
เสียมากกวา่ผลดี นอกจากนั้นยงัมีผลกระทบต่อสังคมมากในอนาคต 
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