
 
 

ขังเดี่ยว 
(ตอน 2) ทฤษฎีขังเดี่ยวและการขังเดี่ยวในประเทศไทย 

 
  

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม. 
 

 ทฤษฎีขังเดี่ยว  
 

ทฤษฎีขังเดี่ยวเกิดจากแนวความคิดความเชื่อท่ีว่า “การขังเดี่ยวโดย การควบคุมผู้ต้องขัง  
ไว้ในห้องคุมขังของเรือนจ าที่มีลักษณะเป็นโลกปิดตัดขาดจากการติดต่อกับโลกภายนอก จะสามารถ     
บั่นทอนศักยภาพและความสามารถในการกระท าผิดของผู้ต้องขัง ช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้”  

 

            ในปจัจบุนัการขังเดีย่วนิยมใช้ในเรือนจ าซุปเปอรแม็กซ ์ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทัว่ไปผู้ต้องขัง
จะถูกคุมขังอยู่ในห้องวันละ 23 ชั่วโมง (ที่เหลืออีก 1 ชั่วโมงเป็นเวลาส าหรับการออกก าลังกายหรือเดินเล่น 
คนเดียวและท ากิจกรรมอื่นๆตามที่ก าหนด) เป็นเรือนจ า ที่ออกแบบมาเพ่ือแยกผู้ต้องขังจากสิ่งแวดล้อมและ   
สิ่งเร้าทางสังคมในเรือนจ าโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการหลบหนีแบบพิเศษ (ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://www.spunk. org/texts/prison/sp001611.txt  อลิซ เว็น รายงานวิจัย เรื่อง เรือนจ าซุปเปอร์แม็กซ์  
มีนาคม 1996) 
 

 การขังเดี่ยวในประเทศไทย  
 

           การขังเดี่ยวในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 เรื่อง ใหญ่ๆ คือ 
 

 ในทางกฎหมาย การขังเดี่ยวของเรือนจ าไทยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช 2479 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 46 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 
มาตรา 35 บัญญัติว่า เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระท าผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจ าผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ 
แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดั่งต่อไปนี้ 

(6) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน  
(7) ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอนไม่เกินสองวันในสัปดาห์หนึ่ง โดยความเห็นชอบ

ของแพทย์ 
และ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 45 ตอนที่ 6 วันที่ 26 เมษายน 2480   
                 ข้อ 111 ขังเดี่ยวนั้น พึงกระท าในกรณีต่อไปนี้  

(1) กระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจบังคับบัญชาเรือนจ าตั้งแต่ชั้นพัศดี
ขึ้นไป            

(2) วิวาทกับผู้ต้องขังอ่ืนตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป  
(3) เป็นเจ้ามือเล่น การพะนัน หรือสมคบกับผู้ต้องขังอ่ืนเล่นการพนันแต่ 2 ครั้ง    

ขึ้นไป  
       (4) ดื่มสุรา สูบกันชา ฝิ่น หรือเสพของเมาอย่างอ่ืนแต่ ๒ ครั้งข้ึนไป  
       (5) มีของต้องห้ามในจ าพวกท่ีเป็นเครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี   
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        ข้อ 112 ขังห้องมืดนั้น พึงกระท าในกรณีต่อไปนี้  
        (1) ก่อการวิวาทกับผู้ต้องขังอ่ืนเนือง ๆ  
        (2) พยายามหรือท าร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน  
        (3) ก่อการวุ่นวาย แต่ไม่ร้ายแรง  
        (4) จงใจหลีกเลี่ยงการงาน  

(5) จงใจขัดค าสั่งผู้บัญชา 
        (6) ค้าสิ่งของต้องห้าม 

ข้อ 118 การขังเดี่ยวนั้น ให้กระท าโดยวิธีแยกผู้ต้องรับโทษจากผู้ต้องขังอ่ืนและ   
คุมขังไว้ในที่ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ ห้ามการติดต่อหรือพูดจากับผู้อื่นทั้งสิ้น ให้พัศดีจัดให้มีผู้คอยตรวจรักษา    
การขังเดี่ยวให้เป็นไปตามวรรคก่อน และสังเกตเมื่อมีอาการป่วยเจ็บซึ่งต้องมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน  

ข้อ 119 ห้องมืดซึ่งจะใช้เป็นที่ขังลงโทษนั้นต้องให้แพทย์ได้ตรวจเห็นชอบด้วยว่าไม่
ผิดอนามัยอย่างร้ายแรง 

                 จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มาตรา 35 และ กฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ข้อ 111 ดังกล่าว  
จะเห็นได้ว่า การขังเดี่ยวสามารถด าเนินการได้เฉพาะกรณีเมื่อผู้ต้องขังกระท าผิดวินัยและเจ้าพนักงาน
เรือนจ าผู้มีหน้าที่พิจารณาลงโทษและมีค าสั่งลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยวได้ไม่เกินสามเดือนเท่านั้น  
จะขังเดี่ยวโดยสาเหตุอ่ืนๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะไม่มีกฎหมายรองรับหรือให้อ านาจไว้  
 

 
 

แดนซุปเปอร์แม็กซ์เรือนจ ากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี 
 

 ในทางปฏิบัติ 
 

           ในปจัจบุนัเรือนจ าต่างๆในประเทศไทย ยงัมีการลงโทษทางวินยัโดยการขังเดีย่วตาม
กฎหมายราชทัณฑ์ดังกล่าวอยู่ ปรากฏหลักฐานตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705.1/19533 เรื่อง ซักซ้อม 
ความเข้าใจการน าผู้ต้องขังไปคุมขังในอาคารห้องขังเดี่ยว และการให้ความร่วมมือผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ 
17 มิถุนายน 2557 ความว่า “...การใช้อาคารห้องขังเดี่ยว 10 ห้อง ตามท่ีกรมฯ ได้ออกแบบแปลนอาคาร
ก่อสร้างให้เป็นการใช้เพื่อการลงโทษขังเดี่ยวเพียงประการเดียว เนื่องจากสภาพอาคารสมควรที่จะใช้เพื่อ   
การลงโทษ  การน าผู้ต้องขังอ่ืนที่มิได้ถูกลงโทษขังเดี่ยว เช่น  ผู้กระท าความผิดวินัยและยังอยู่ระหว่าง   
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การสอบสวนผู้ต้องแยกขังเพ่ือการคุ้มครองชีวิต เป็นต้น อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกคุมขังยังอาคาร ดังกล่าว และ
จะเกิดการร้องเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะยากต่อการชี้แจงและท าความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งอาจสร้าง
ทัศนคติในทางลบให้กับผู้ต้องขังท่ีถูกน าไปคุมขังโดยไม่มีความผิดด้วย......” 

 

 
 

การขังเดี่ยวเป็นการทรมาน 
 

 โดยสรุป 
 
 

  กรณีของ เรือนจ าในประเทศไทยที่ในปัจจุบันยังมีการลงโทษทางวินัยโดยการขังเดี่ยวตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  ในเรือนจ าและทัณฑสถานโดยทั่วไป นั้น เห็นว่า การศาลอุทธรณ์
ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาพิพากษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ว่า “.....ค าให้การแก้ข้อกล่าวหาของ
กรมราชทัณฑ์มลรัฐแอริโซนาที่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของโจทก์ (รายละเอียดปรากฏตามค าให้การ ดังกล่าว
ข้างต้น) ฟังไม่ขึ้น และอนุญาตให้สหภาพพลเรือนอเมริกันเพื่อเสรีภาพ และพวก (กลุ่มสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานกฎหมายเรือนจ า บริษัท กฎหมาย  เพอร์กิ้น คอย  และโจนส์วัน)  ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก
นักโทษในเรือนจ ามลรัฐแอริโซนา เป็นตัวแทนของนักโทษเรือนจ าแอริโซนา สามารถฟ้อง กรมราชทัณฑ์ 
มลรัฐแอริโซนากรณีจงใจ ละเลย ไม่ดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพนักโทษ ท าให้นักโทษมีความเสี่ยงและ
อันตรายร้ายแรงของสุขภาพ ในขณะที่รอการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะนักโทษขังเดี่ยว            
ที่มี   ความเสี่ยงที่ส าคัญต่ออันตรายร้ายแรง ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐแอริโซนาได้.....” นั้น จากผลของ           
ค าพิพากษา ดังกล่าวท าให้นักโทษ ประมาณ 33,000 คน ของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐแอริโซนา มีสิทธิ์ฟ้อง    
กรมราชทัณฑ์ มลรัฐแอริโซนาให้รับผิดชอบในความเสียหายได้ นั้น อาจส่งผลกระทบถึงแนวทางการลงโทษ
ทางวินัยโดยการขังเดี่ยวของเรือนจ าในประเทศไทยที่อาจจะต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และลดระดับ       
ความเข้มข้นในการปฏิบัติต่อนักโทษขังเดี่ยวที่จะต้องค านึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพนักโทษ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์และสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้น  
 

 
.................................... 


